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Από ηις 28 επηεμβρίοσ έως ηις 5 Οκηωβρίοσ, 2019 ε έλαηε ζεδόλ ηνπ Φεζηιβάλ 

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

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ζηνλ Ιεξό Ναό ηεο Παλαγίαο ηεο Νίθεο «Santa Maria» κε πέληε ζπλαπιίεο 

πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ Κοσζηωδία ηων Αγίων Σόπων – Ρωμαιοκαθολική Εκκληζία ηης 

Ρόδοσ. Ο Υξήζηνο Παξαζθεπόπνπινο, θαζεγεηήο εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ θαη δηεπζπληήο ηνπ 

ηκήκαηνο εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ ηνπ «Διιεληθνύ Ωδείνπ» Αζελώλ, είλαη ν θαιιηηερληθόο 

δηεπζπληήο. Σν Φεζηηβάι Δθθιεζηαζηηθνύ Οξγάλνπ θαη Μνπζηθήο ηεο Ρόδνπ εδώ θαη έμη ρξόληα 

έρεη γίλεη κέξνο ηνπ επξύηεξνπ Φεζηιβάλ Εκκληζιαζηικού Οργάνοσ Terra Sancta, ηνπ 

κεγαιύηεξνπ δηεζλνύο θεζηηβάι εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ ζηε Μέζε θαη Δγγύο Αλαηνιή, ην νπνίν 

επίζεο δηνξγαλώλεηαη από ηελ Κνπζησδία ησλ Αγίσλ Σόπσλ. 

 

Οη ζπλαπιίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηον Ιερό Ναό ηοσ Αγίοσ Φραγκίζκοσ  (Γεκνθξαηίαο 28 – 

Πύιε Αγίνπ Αζαλαζίνπ) και ζηον Ιερό Ναό ηης Παναγίας ηης Νίκης «Santa Maria» 

(Καζνπνύιε 45)  με ελεύθερη είζοδο. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη θαιιηηέρλεο από ηνλ 

εμσηεξηθό, ηελ Διιάδα θαζώο θαη ηε Ρόδν. ηελ Διιάδα νη επθαηξίεο γηα λα αθνύζεη θαλείο ηνλ 

ήρν ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ είλαη ιηγνζηέο. Σν εθθιεζηαζηηθό όξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

Ιεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Ρόδνπ, όπνπ ζα ιάβεη ρώξα ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπλαπιηώλ, 

είλαη ην κεγαιύηεξν εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ζηελ Διιάδα. Μπνξείηε λα βξείηε αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηζηόηνπνπο www.tsorganfestival.org θαη 

www.catholicchurchrhodes.com. 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 

Φέηνο είλαη ε επέηεηνο από ηα 800 ρξόληα από ην πξνζθύλεκα εηξήλεο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο 

Αζίδεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη Δγγύο Αλαηνιή. Σν θεζηηβάι πνπ ηηκά ηελ κλήκε ζηηο  4 Οκη ηοσ 

2019 ζηην εκκληζία ηοσ Αγίοσ: Francis ζηις 8 μ.μ.  κε κηα εηδηθή εθδήισζε ηεο πςειήο 

πνιηηηζηηθήο αμίαο, πνπ δηνξγαλώζεθε  ζε ζσνεργαζία με ηο Ιηαλικό Μορθωηικό Ινζηιηούηο 

Αθηνών:  Ο Άγιος Φραγκίζκος ζε Μοσζική και Εικόνες Πξόθεηηαη γηα πξνβνιή ηαηλίαο θαη 

εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ ηηαιηθή βσβή ηαηλία ηνπ 1918 «Frate Sole» 

 

http://www.tsorganfestival.org/
http://www.catholicchurchrhodes.com/


 
(Αδειθόο Ήιηνο), ζε θείκελν Μάξην Κόξζη θαη ζθελνζεζία Ούγθν Φαιέλα, ε νπνία αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ. ηελ αξρή ηεο πξνβνιήο, ε ηαηλία ζα έρεη κνπζηθή ππόθξνπζε κε 

εθθιεζηαζηηθό όξγαλν, ηδηαηηεξόηεηα ηεο ελ ιόγσ εθδήισζεο θαζώο ζπλήζσο νη ηαηλίεο ηνπ βσβνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζπλνδεύνληαη ζπλήζσο από πηάλν ή άιια όξγαλα. Σε κνπζηθή ππόθξνπζε ζα 

αλαιάβεη ν Ιηαιόο καέζηξνο Δνπηδέλην Μαξία Φαηδάλη, αξρηνξγαλίζηαο ηεο πκθσληθήο 

Οξρήζηξαο ηνπ Μηιάλνπ «Λα Βέξληη») θαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ησλ θεζηηβάι 

εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ Λα Βέξλα θαη Αξέηζν ηεο Σνζθάλεο. 

Η βξαδηά ζα θιείζεη κε ηε Υνξσδία Σξαγνπδηζηέο ηεο Αγίαο Καηθηιίαο ηεο Ρόδνπ, ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ Υξήζηνπ Παξαζθεπόπνπινπ θαη κε ηε Ναηάζα Μπνιάθε ζην εθθιεζηαζηηθό 

όξγαλν. 

 

Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: 
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