
 
Μια εκδήλωση του 

TERRA SANCTA ORGAN FESTIVAL  

 

Φεζηηβάι Εθθιεζηαζηηθνύ Οξγάλνπ 

θαη Μνπζηθήο ηεο Ρόδνπ 

 

28 & 30 Σεπ. , 4, 6 & 7 Οκτ. – Ι. Ν. του Αγίου Φραγκίςκου 
2 Οκτ. – Ιερά Μονή Παναγίασ τησ Νίκησ «Σάντα Μαρία» 

20:30 μμ || Ελεύθερη είσοδος 
 

www.catholicchurchrhodes.com  
www.tsorganfestival.org || organfestival@custodia.org 

 

Δεληίο ηύποσ 

 

Από ηις 28 επηεμβρίοσ έως ηις 6 Οκηωβρίοσ 2018, ε όγδνε πεξίνδνο ηνπ Φεζηιβάλ 

Εκκληζιαζηικού Οργάνοσ και Μοσζικής ηης Ρόδοσ ζα δηεμαρζεί ζηε Ρόδν, ζηνλ Θεξό Ναό ηνπ 

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ζηελ Θεξά Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Νίθεο «Santa Maria» κε έμη ζπλαπιίεο 

πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ Κοσζηωδία ηων Αγίων Σόπων – Καθολική Εκκληζία ηης Ρόδοσ. 

Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο είλαη ν Χρήζηος Παραζκεσόποσλος, θαζεγεηήο εθθιεζηαζηηθνύ 

νξγάλνπ ζην Ωδείν «Φίιηππνο Νάθαο» ζηελ Αζήλα. Σν Φεζηηβάι Εθθιεζηαζηηθνύ Οξγάλνπ θαη 

Μνπζηθήο ηεο Ρόδνπ εδώ θαη πέληε ρξόληα έρεη γίλεη κέξνο ηνπ επξύηεξνπ Φεζηιβάλ 

Εκκληζιαζηικού Οργάνοσ Terra Sancta, ηνπ κεγαιύηεξνπ δηεζλνύο θεζηηβάι εθθιεζηαζηηθνύ 

νξγάλνπ ζηε Μέζε θαη Εγγύο Αλαηνιή, ην νπνίν επίζεο δηνξγαλώλεηαη από ηελ Κνπζηωδία ηωλ 

Αγίωλ Σόπωλ. 

 

Οη ζπλαπιίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηις 8:30 μμ ζηις 28 και 29 επηεμβρίοσ και ζηις 1,4 

& 6 Οκηωβρίοσ ζηον Ιερό Ναό ηοσ Αγίοσ Φραγκίζκοσ (Δεκνθξαηίαο 28 – πύιε Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ) και ζηις 2 Οκηωβρίοσ ζηη «Santa Maria» (Καζνπνύιε 45) Είζοδος ελεύθερη. Σν 

πξόγξακκα πεξηιακβάλεη θαιιηηέρλεο από ην εμωηεξηθό, ηελ Ειιάδα θαζώο θαη ηε Ρόδν. ηελ 

Ειιάδα νη επθαηξίεο γηα λα αθνύζεη θαλείο ηνλ ήρν ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ είλαη ιηγνζηέο. Σν 

εθθιεζηαζηηθό όξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Θεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Ρόδνπ, όπνπ ζα 

ιάβεη ρώξα ε πιεηνλόηεηα ηωλ ζπλαπιηώλ, είλαη ην κεγαιύηεξν εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ζε λαό ζηελ 

Ειιάδα. Μπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξνγξάκκαηα ζηελ ηζηνζειίδα 

www.catholicchurchrhodes.com. 

 

Σν Φεζηιβάλ Εκκληζιαζηικού Οργάνοσ και Μοσζικής ηης Ρόδοσ έρεη πιένλ γίλεη κηα 

παλεγπξηθή παξάδνζε γηα ην λεζί ηεο Ρόδνπ. Φέηνο, ην θεζηηβάι ζα ιάβεη ρώξα γηα όγδνε ζπλερή 

ρξνληά θαη ζα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο ζπλαπιίεο από πνηέ. Υνξωδίεο, κνπζηθνί, ζνιίζηεο θαη 

δηεπζπληέο ρνξωδίαο από ηε Ρόδν θαζώο θαη από άιια κέξε ηεο Ειιάδαο θαη ηνπ εμωηεξηθνύ, ζα 

παξνπζηάζνπλ όκνξθεο κνπζηθέο, ζξεζθεπηηθνύ θαη θιαζηθνύ ξεπεξηνξίνπ, παξέρνληαο ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, κηα κνλαδηθή κνπζηθή εκπεηξία.  

http://www.catholicchurchrhodes.com/
http://www.catholicchurchrhodes.com/


 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Όιεο νη ζπλαπιίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ Θεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ, εθηόο από ηελ 2 

Οθηωβξίνπ όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηε «Santa Maria». 

 

Η ελαξθηήξηα ζπλαπιία ζα ιάβεη ρώξα ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο, 28 επηεκβξίνπ (ζε 

ζσνεργαζία με ηο Ιηαλικό Μορθωηικό Ινζηιηούηο Αθηνών) κε ηνλ Θηαιό νξγαλίζηα δηεζλνύο 

θήκεο Silvano Rodi ν νπνίνο είλαη νξγαλίζηαο ζηνλ Θεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Devote ζην Μνλαθό, 

Επίηηκνο Ειεγθηήο ηωλ παιαηώλ νξγάλωλ ηνπ Θηαιηθνύ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δηεπζπληήο ηεο Επηηξνπήο Φξνληίδαο θαη Απνθαηάζηαζεο Θζηνξηθώλ 

Εθθιεζηαζηηθώλ Οξγάλωλ ηεο Επηζθνπήο ηεο Ventimiglia-San Remo θαη κε ηνλ Έιιελα 

βηνινλίζηα Ηιία Γπθηνληθνιό, θνξπθαίν ηεο Αζελαϊθήο πκθωληθήο Οξρήζηξαο Νέωλ θαη 

θαζεγεηή βηνιηνύ.  

Η επόκελε ζπλαπιία ζα δηεμαρζεί ην άββαην 29 επηεκβξίνπ κε ηελ Παηδηθή θαη Μηθηή 

Υνξωδία, Οξρήζηξα θαη Μαληνιηλάηα ηνπ Δεκνηηθνύ Δηακεξίζκαηνο Πεηαινύδωλ, κε ηε Margaret 

Vainnio ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ππό ηε δηεύζπλζε ηεο αξρηκνπζηθνύ Φιώξαο Πειεθάλνπ.  

Αθνινπζεί κηα ζπλαπιία ηε Δεπηέξα 1 Οθηωβξίνπ κε ηε Υνξωδία «Ρνδίωλ Εκκέιεηα» πνπ 

είλαη ε Υνξωδία ηνπ Εθπαηδεπηεξίνπ «Ρνδίωλ Παηδεία». Η Υνξωδία δηεπζύλεηαη από ηε ζνπξάλν 

Επαλζία Κξεηηθνύ ε νπνία ζα εξκελεύζεη επίζεο θαη ζόιν έξγα ζξεζθεπηηθήο θωλεηηθήο κνπζηθήο 

κε ηε ζπλνδεία ηνπ νξγαλίζηα Υξήζηνπ Παξαζθεπόπνπινπ. 

Η ζνπξάλν Ζωή Κνθθαιά θαη ν βαξύηνλνο Ειπηδνθόξνο Ραϊζάθεο κε ηελ Εκκαλνπέια 

Πίπε ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ζα δώζνπλ ηε δηθή ηνπο ζπλαπιία ηελ Σξίηε 2 Οθηωβξίνπ ζηε 

Santa Maria κε ζέκα ηελ Θηαιηθή Θξεζθεπηηθή Μνπζηθή. 

Η Υνξωδία “St Cecilia Singers” ζα παξνπζηάζεη έλα πξόγξακκα ρνξωδηαθήο κνπζηθήο ηελ 

Πέκπηε 4 Οθηωβξίνπ. 

Η Υνξωδία “Musica Sacra” από ηελ Αζήλα, ζα παξνπζηάζεη έλα πξόγξακκα ζξεζθεπηηθήο 

κνπζηθήο από ηε Γαιιηθή Ρνκαληηθή Πεξίνδν ην άββαην 6 Οθηωβξίνπ. Σε ρνξωδία δηεπζύλεη ν 

Υξήζηνο Παξαζθεπόπνπινο θαη ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν παίδεη ε δηεζλνύο θήκεο νξγαλίζηξηα 

θαη θαζεγήηξηα Δξ. Ειέλε Κεβεληζίδνπ από ην Λνλδίλν. 

 

 

 

 

 

 

Τπεύζπλνο επηθνηλωλίαο: Κοσζηωδία ηων Αγίων Σόπων – Καθολική Εκκληζία ηης Ρόδοσ 

Θεξά Μνλή ηεο «άληα Μαξία», Καζνπνύιε 45, Ρόδνο, Σει. +30 2241022305 

www.catholicchurchrhodes.com  

Φεζηιβάλ Εκκληζιαζηικού Οργάνοσ και Μοσζικής Ρόδοσ 

Υξήζηνο Παξαζθεπόπνπινο, θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο 

Φεζηιβάλ εκκληζιαζηικού οργάνοσ Terra Sancta: organfestival@custodia.org – 

www.tsorganfestival.org  
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