
 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΤΙΚΕ ΑΠΟ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΙΜΩΝΑ ΚΑΡΑ 

Νζα ζκδοςη από το Αρχείο Σίμωνοσ και Αγγελικήσ Καρά: Ανζκδοτεσ ηχογραφήςεισ λφρασ από πρόςφυγεσ 
τησ Ανατολικήσ Θράκησ, 1958 και 1964. 

 

Η μουςικι παράδοςθ των Ελλινων τθσ Ανατολικισ Θράκθσ, μίασ περιοχισ με εξαιρετικά μεγάλθ 
πολιτιςμικι ποικιλομορφία, παραμζνει μζχρι ςιμερα ςχεδόν άγνωςτθ. Η ζκδοςθ του Κζντρου Ερεφνθσ και 
Προβολισ τθσ Εκνικισ Μουςικισ (Κ.Ε.Π.Ε.Μ.), με τίτλο «Λφρες του Σαμμακοβιοφ», ζρχεται να προςφζρει 
λθςμονθμζνα ακοφςματα κρακιώτικθσ λφρασ από το Σαμμακόβι, ζνα κεφαλοχώρι ανατολικά των Σαράντα 
Εκκλθςιών, εγκαινιάηοντασ ζτςι τθν νζα ςειρά εκδόςεων θχογραφιςεων από το Αρχείο Σίμωνοσ και 
Αγγελικισ Καρά. Η ζκδοςθ περιλαμβάνει θχογραφιςεισ του Σίμωνα Καρά ςτθν Κομοτθνι, το 1958 και το 

1964, από δφο παλιοφσ ςαμμακοβιανοφσ λφρατηθδεσ, τουσ τελευταίουσ του είδουσ τουσ, τον Χαράλαμπο 
Μενίδθ και τον Γιώργθ Γκόρε, κακώσ και ζνα ζνκετο πολυςζλιδο αφιζρωμα-ζρευνα για τθν ιςτορία και τθν 
παράδοςθ του Σαμμακοβιοφ. 

Σο ηχητικό υλικό: Εικοςιτρία τραγοφδια υπό τον υποβλθτικό και αρχζγονο ιχο τθσ κρακικισ λφρασ, αλλά 

και δείγματα λόγου, αφθγιςεισ και απαγγελίεσ, αναςυνκζτουν τθν ταυτότθτα, το ικοσ και τον πολιτιςμό 

του Σαμμακοβίου, οικονομικοφ και πολιτιςτικοφ κζντρου τθσ περιοχισ μεταξφ Σαράντα Εκκλθςιών και 
Μαφρθσ Θάλαςςασ. 

Σο ένθετο: Στο ςυνοδευτικό ζνκετο διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ τθσ κρακικισ ιςτορίασ και 
παράδοςθσ κατακζτουν τισ γνώςεισ και τθν εμπειρία τουσ. Περιλαμβάνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ 
ιςτορίασ τθσ Θράκθσ και του Σαμμακοβιοφ, ςτοιχεία για το γλωςςικό ιδίωμα τθσ περιοχισ, εκτενι ςχόλια 
για τα ικθ, τα ζκιμα, τθν μουςικι και τθν λφρα των Σαμμακοβιανών, κακώσ και ανζκδοτεσ καταγραφζσ για 

τον χορό και τθν φορεςιά του Σαμμακοβιοφ. 

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό, κακώσ και δφο αφθγιςεισ τθσ Αγγελικισ Καρά για τθν καταγραφι τοφ Γιώργθ 
Γκόρε ςυμπλθρώνουν 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. Η ζκδοςθ αυτι ςυνιςτά τθν απαρχι τθσ ςφγχρονθσ παρουςίαςθσ του ζργου του μεγάλου 
δαςκάλου. 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτο 210 8237447 και ςτο karaskepem@gmail.com. 
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