
 

 

 

 

 

 

 

ΗΧΟΙ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΝΗΙ ΣΩΝ ΦΟΤΓΓΑΡΑΔΩΝ 

Νζα ζκδοςη από το Αρχείο Σίμωνοσ και Αγγελικήσ Καρά: Ανζκδοτεσ ηχογραφήςεισ ςκοπών και τραγουδιών 
με βιολιά και τςαμποφνεσ από την Κάλυμνο, 1957 και 1971. 

 

Τθν μουςικι παράδοςθ τθσ Καλφμνου τθν όριςε ςχεδόν θ κάλαςςα και το ςφουγγάρι. Μζςα από τθν 
Κάλυμνο τθσ δεκαετίασ του ’50 και του ’70, θ ζκδοςθ του Κζντρου Ερεφνθσ και Προβολισ τθσ Εκνικισ 
Μουςικισ (Κ.Ε.Π.Ε.Μ.), με τίτλο «της Κάλυμνος παιχνίτζα», ζρχεται να προςφζρει ακοφςματα βιολιοφ και 
τςαμποφνασ, ςτο παλαιό καλφμνικο μουςικό φφοσ. Η ζκδοςθ περιλαμβάνει θχογραφιςεισ του Σίμωνα 

Καρά ςτθν Κάλυμνο και ςτθν Ακινα από οργανοπαίκτεσ που άφθςαν ιςτορία με το παίξιμό τουσ ςτο νθςί, 
κακϊσ και ζνα ζνκετο πολυςζλιδο αφιζρωμα-ζρευνα για τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ τθσ Καλφμνου. 

Σο ηχητικὸ υλικό: Ο ψθφιακόσ δίςκοσ περιλαμβάνει είκοςι τραγοφδια και ςκοποφσ, παιγμζνουσ από μία 
ηυγιά βιολί-λαοφτο και από τρείσ τςαμπουνιςτζσ. Βιολιςτισ ο Μικζσ Τςουνιάσ, λαουτιζρθσ ο Εμμανουιλ 
Τςουνιάσ και τςαμπουνιςτζσ ο Νικόλαοσ Τάλιασ, ο Ιωάννθσ Βοφθσ και ο Ιωάννθσ Ζλλθνασ. Ζνα ςφνολο 
ιχων και ρυκμϊν από τισ δφο παραδόςεισ του νθςιοφ· του βιολιοφ και τθσ τςαμποφνασ. 

Σο ένθετο: Στο ςυνοδευτικό ζνκετο διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ τθσ καλφμνικθσ ιςτορίασ και 
παράδοςθσ κατακζτουν τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία τουσ. Περιλαμβάνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ 

ιςτορίασ των Δωδεκανιςων και τθσ Καλφμνου, ςτοιχεία για το γλωςςικό ιδίωμα τθσ περιοχισ, εκτενι 

ςχόλια για τα ικθ, τα ζκιμα, τθν μουςικι, τον χορό και τθν φορεςιά του νθςιοφ, κακϊσ και λαογραφικζσ 
πλθροφορίεσ για τα μουςικά κομμάτια του δίςκου. 
Σπάνιο φωτογραφικό υλικό, κακϊσ και αποςπάςματα από το θμερολόγιο τθσ Αγγελικισ Καρά από τθν 

καταγραφι του 1971, ςυμπλθρϊνουν τθν ζκδοςθ, αποδίδοντασ γλαφυρά το κλίμα και το πνεφμα τθσ 

ζρευνασ και τθσ εργαςίασ του Σίμωνα Καρά. 

Το Κζντρον Ερεφνθσ και Προβολισ τθσ Εκνικισ Μουςικισ - Μουςικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο 
Σίμωνοσ και Αγγελικισ Καρά ιδρφκθκε το 2009 με ςκοπό τθν προβολι και διάδοςθ τθσ ελλθνικισ 
παραδοςιακισ μουςικισ και του ελλθνικοφ παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ, αλλά και ειδικότερα του ζργου του 

Σίμωνα Καρά. 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτο 210 8237447 και ςτο karaskepem@gmail.com. 
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