
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ 

 

Το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ) και η 
Πανευρυτανική Ένωση, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς Ρουμελιωτών, 
διοργανώνουν τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Λόγου της 
Στοάς του Βιβλίου στο Αρσάκειο Μέγαρο, εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου 
δίσκου του ΚΕΠΕΜ 

 

«Ρούμελη - Ηχογραφήσεις Σίμωνος Καρά, 1978» 

 

ο οποίος περιλαμβάνει τις ηχογραφήσεις που είχαν εκδοθεί τη δεκαετία του '70 από 
τον ίδιο τον Σίμωνα Καρά σε δίσκο βινυλίου. 

 

Στην εκδήλωση: 

1. θα παρουσιαστεί ο νέος δίσκος, 
2. θα παρουσιαστεί η ρουμελιώτη παράδοση εν γένει από αξιόλογους 

ερευνητές της, 
3. θα παρουσιαστεί το ανέκδοτο αρχείο του Σίμωνα Καρά από τη Ρούμελη και 

θα ακουστούν ανέκδοτα ηχητικά αποσπάσματα 

4. θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τραγουδήσουν τραγούδια του δίσκου όσοι 
από τους συντελεστές της ηχογράφησης του 1978 ζουν ακόμη, με τη συνοδεία 
ζωντανής ορχήστρας υπό την επιμέλεια του ΚΕΠΕΜ. 

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου (live streaming) σε ολόκληρο 
τον κόσμο, με την επιμέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Υπάτης "Οι Αινιάνες". 
 

 

Συνδιοργανωτές φορείς: 

Αιτωλοακαρνανία: Σύλλογος Γουριωτών «Άγιοι Ταξιάρχαι» - Σύλλογος των εν 
Αθήναις Λεπενιωτών 

Βοιωτία: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στειρίου 

Ευρυτανία: Σύλλογος Νέων Κρέντης «Δράσις» - Σύλλογος Απανταχού Μαραθιωτών 
Αγράφων 

Φθιώτιδα: Πολιτιστικός Σύλλογος Υπάτης «Οι Αινιάνες» 

Φωκίδα: Αδελφότης Κονιακιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» - Σύλλογος Αγοργιανιτών 
Παρνασσού 

 

  



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. 

 

http://www.kepem.org/
mailto:info@kepem.org

