
 

 

 

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Y  

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

- Νέα έκδοση από το Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά - 

Αυθεντικές ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά από την Πελοπόννησο, 1975 και 1976. 

 

Το CD αυτό -αφιερωμένο στη μνήμη του Σίμωνα Καρά- είναι το πρώτο μιας νέας σειράς μουσικών 
εκδόσεων που εγκαινιάζει το ΚΕΠΕΜ με γενικό τίτλο «Μουσικές του Ελληνισμού», η οποία αποτελεί έναν 
μουσικό ξεναγό σε όλους τους τόπους του Ελληνισμού, μέσα από αυθεντικές ηχογραφήσεις του μεγάλου 
δασκάλου. 

Η σειρά παρουσιάζει με μοντέρνα μορφή και φρέσκια ματιά όλες τις ηχογραφήσεις που εμπεριέχονταν 
στις πρώτες, εξαντλημένες εκδόσεις του Σίμωνα Καρά (βινύλια και cd). 

Το ηχητικό υλικό: Δεκαπέντε αντιπροσωπευτικά τραγούδια από ολόκληρη την Πελοπόννησο· της τάβλας 
και του χορού, του γάμου και του γλεντιού, πατινάδες και εποχικά (του θέρους, του τρύγου, πασχαλινά, 
κάλαντα) και άλλα, μέσα από εκτελέσεις ντόπιων μουσικών και τραγουδιστών· από τα Βάτικα της 
Νεάπολης μέχρι την Πάτρα και από την Τσακωνιά μέχρι την Ολυμπία. 

Το ένθετο: Στο συνοδευτικό (δίγλωσσο) ένθετο περιλαμβάνονται εκτενή σχόλια του Σίμωνα Καρά για τα 
τραγούδια, τους ρυθμούς και τους χορούς, τα μουσικά όργανα της Πελοποννήσου, καθώς και τους 
μουσικούς που παίζουν στις ηχογραφήσεις. Ακόμα, καταγράφονται πλήρως τα λόγια των τραγουδιών, 
αλλά και αναλυτικά στοιχεία των ηχογραφήσεων. 

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και ένα εκτενές εισαγωγικό σημείωμα που παρουσιάζει το ιστορικό 
των καταγραφών, αποδίδουν γλαφυρά το κλίμα και το πνεύμα της έρευνας και της εργασίας του Σίμωνα 
Καρά. 

Το Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής - Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο 
Σίμωνος και Αγγελικής Καρά ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προβολή και διάδοση της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής και του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, αλλά και ειδικότερα του έργου του 

Σίμωνα Καρά. Η έκδοση αυτή συνιστά την απαρχή της σύγχρονης παρουσίασης του έργου του μεγάλου 
δασκάλου. 
 

### 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 8237 447 και στο karaskepem@gmail.com. 
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Τα παλιά κι εξαντλημένα του Σίμωνα Καρά -βινύλια και cd- σε νέα και πληρέστερη μορφή, διαθέσιμα και 
πάλι. 
Διάθεση: 210 8811930 | kepem.sales@gmail.com | Κεντρικά δισκοπωλεία 


