
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

«..η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα:  
Τη δυνατότητα ανάδειξης και αξιοποίησης του μνημειακού  
της πλούτου μέσα από τη σύζευξή του με τη σύγχρονη  δημιουργία.  
Η σχέση αυτή εμπλουτίζει και διαφοροποιεί ποιοτικά και αισθητικά το τουριστικό προϊόν.  
Σύγχρονη τέχνη μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους». 
Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

  

 
 

Ρεσιτάλ με έργα του Μίκη Θεοδωράκη  
Εθνική Λυρική Σκηνή 
 

 

Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου 
Σαββάτο 5-9-2020 και Κυριακή 6-9-2020, 
ώρα έναρξης  20:00 - ώρα προσέλευσης 18:30 
 

 
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

σας προσκαλούν στη συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  

«Ρεσιτάλ με έργα του Μίκη Θεοδωράκη».  

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2020 στο Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου και εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

«Όλη η Ελλάδα, Ένας Πολιτισμός» με 71 παραγωγές, 270 εκδηλώσεις, 13 καλλιτεχνικοί 

οργανισμοί, σε 120 αρχαιολογικούς χώρους και  43 περιφερειακές ενότητες. 

Το κοινό της εκδήλωσης που επιθυμεί να επισκεφθεί και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου θα 

μπορεί να προσέρχεται  στο χώρο από τις 18.00. 

 
 

 

 

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Ρόδου,  
του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου 
και του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. 



 
Λίγα λόγια για τη συναυλία 
 
 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση  
95 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη  
Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνει σειρά συναυλιών  
προς τιμήν του, στο πλαίσιο του νέου θεσμού του  
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
« Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». 
  
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη θα παρουσιάσει ένα μοναδικό ρεσιτάλ με εμβληματικά 
τραγούδια του συνθέτη που σημάδεψαν τον ελληνισμό για περισσότερο από μισό αιώνα, λυρικές και επικές 
αναφορές από τους κύκλους τραγουδιών του σε συνεργασία με τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, 
ψηφίδες από τις παγκοσμίου φήμης κινηματογραφικές επιτυχίες αλλά και τα μεγαλειώδη λαϊκά του έργα. 
Έργα που άφησαν ανεξίτηλα τα δακτυλικά τους αποτυπώματα τόσο στη διεθνή μουσική δημιουργία όσο και 
στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. 
  
Μαζί της στο πιάνο ο ενορχηστρωτής και Υπεύθυνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιάννης Μπελώνης, στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη για περισσότερο 
από μία δεκαετία, και ο Στέφανος Θεοδωράκης στα κρουστά.  
  
 
ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 
 
  Η συναυλία προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

  Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο εισόδου στο μνημείο. 

  Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.  

  Προκρατήσεις εδώ:  https://digitalculture.gov.gr 

  Για την ασφαλή προσέλευση και παραμονή στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, οι θεατές 
θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν στον περιορισμό 
διασποράς του COVID-19. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς 
χώρους. 

 Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. 

https://digitalculture.gov.gr/

