
 

 

 

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Y  

 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΡΟΥΜΕΛΗ 

- Νέα έκδοση από το Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά - 

Αυθεντικές ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά από τη Ρούμελη, 1978. 

 

Το CD αυτό είναι το δεύτερο μιας σειράς μουσικών εκδόσεων του ΚΕΠΕΜ με γενικό τίτλο «Μουσικές του 
Ελληνισμού», η οποία αποτελεί έναν μουσικό ξεναγό σε όλους τους τόπους του Ελληνισμού, μέσα από 
αυθεντικές ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά. 

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: Δώδεκα αντιπροσωπευτικά τραγούδια από τη Ρούμελη· της τάβλας και χορευτικά, 

ιστορικά και του έρωτα, όλα με κοινό παρανομαστή τη λεβεντιά της ρουμελιώτικης μουσικής παράδοσης, 

μέσα από εκτελέσεις ντόπιων μουσικών και τραγουδιστών από την Αράχοβα και την Υπάτη, με τον 
υπέροχο κλειστό χορό της και το τραγούδι για το χτίσιμο της Πόλης, ως το Μεσολόγγι και την Ευρυτανία 

με τα κλέφτικα καθιστικά τραγούδια. Κλαρίνο, βιολί και λαούτο από τη μια, πίπιζα και νταούλι από την 
άλλη, και οι δύο τυπικές ζυγιές της Ρούμελης αποτυπώνονται στον δίσκο αυτό. 

Το ένθετο: Στο συνοδευτικό (δίγλωσσο) ένθετο περιλαμβάνονται εκτενή σχόλια του Σίμωνα Καρά για τα 
τραγούδια, τους ρυθμούς, τους χορούς και τα μουσικά όργανα της Ρούμελης, και για πρώτη φορά σχόλια 

για τα τραγούδια της έκδοσης. Επίσης, καταγράφονται πλήρως τα λόγια των τραγουδιών και παρατίθενται 
αναλυτικά στοιχεία για τις ηχογραφήσεις. 

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, συλλεγμένο από τις οικογένειες των μουσικών και τους συλλόγους της 
κάθε περιοχής, συμπληρώνει με τον τρόπο του τον ήχο, ενώ το εισαγωγικό σημείωμα, που παρουσιάζει το 
ιστορικό των καταγραφών, αποδίδει 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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 8237 447 και στο karaskepem@gmail.com. 

 

 

mailto:karaskepem@gmail.com

