
 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

Το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, Μουσικό λαογραφικό και φιλολογικό αρχείο 
Σίμωνος και Αγγελικής Καρά και το Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ διοργανώνουν, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 

και ώρα 19.00, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Ριζάρη 2, Αθήνα, Στάση ΜΕΤΡΟ 
“Ευαγγελισμός”), εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 
 

Η εκδήλωση, στην οποία η είσοδος είναι ελεύθερη, θα περιλαμβάνει ομιλία από τον κ. Γιώργο 

Καραμπελιά, ύμνους και τραγούδια από τις χορωδίες και την ορχήστρα του Ωδείου. 
 

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης: 

Η χορωδία του Ωδείου και των Παραρτημάτων του Νοτίων και Βορείων προαστίων θα ψάλλει ύμνους από 
την Ακολουθία των Μαρτύρων της Αλώσεως, υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Αρβανίτη, πρωτοψάλτη και 
διδάκτορα Μουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

 

Θα μιλήσει οΓιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και εκδότης, με θέμα: 

 "Μπορούμε να αντισταθούμε στη νέα άλωση;" 

 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: 

 η χορωδία και η ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Ωδείου, η οποία θα ψάλει παραδοσιακούς 
θρήνους για την Άλωση από διάφορα μέρη του ελληνισμού, υπό τη διδασκαλία του Παναγιώτη 
Λάλεζα, καθηγητή παραδοσιακού τραγουδιού. 

 και η παιδική η χορωδία του Ωδείου, με την επιμέλεια των δασκάλων μας, Σωτήρη Γάλλου, Σοφίας 
Μπούμπα και Ελένης Μπούμπα. 

 

 

 Επιμέλεια εκδήλωσης: Μιχαήλ Μαντζούρης, πρόεδρος ΚΕΠΕΜ 

 

 Με τη στήριξη των Εκδοτικών Επιχειρήσεων ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ 

 

 

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. Το Ωδείο "ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ" συστήθηκε / αναγνωρίστηκε επίσημα το καλοκαίρι του 2013 (ΦΕΚ 
Β 1981-14.08.2013) και λειτουργεί υπό την σκέπη του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής 
Μουσικής. 
 

### 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΜ και του Ωδείου «Σίμων Καράς» 
www.kepem.org ή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Κέντρου 210 823 7447 ή επικοινωνήστε μαζί μας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@kepem.org. 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

Μουσικό, λαογραφικό και φιλολογικό αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά  
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