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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου έχουν γραφτεί για το 

θέατρο, από σπουδαίους έλληνες συνθέτες. Τραγούδια που έχουν σηµαδέψει τον χώρο της 
σκηνικής µουσικής µε τις ιδιαίτερες µελωδίες τους και µε σπουδαίες ερµηνείες από 
µεγάλους ηθοποιούς και τραγουδιστές. Μία µικρή συλλογή από τα τραγούδια αυτά, 

παρουσιάζονται στην συναυλία που διοργανώνει ο 
 
Σύνδεσµος Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 

µε τίτλο 
 

 
Τραγούδια ών για το Θέατρο 

 
των Μάνου Χατζιδάκι, Θόδωρου Αντωνίου, Γιώργου Κουρουπού, Νίκου Κυπουργού και 

∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου 
 
 

Τραγουδούν ο Τάσος Αποστόλου (µπασοβαρύτονος) και η Μαρία Μηλολιδάκη 
(σοπράνο). Στο πιάνο ο Χρήστος Σακελλαρίδης 

 
  
 

∆ευτέρα 27 Ιουνίου 2005 στις 9 το βράδυ 
στο αίθριο του νέου κτιρίου του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου 
 

Είσοδος ελεύθερη 
 

 
 
Η συναυλία θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνδέσµου 
Υποτρόφων που, µεταξύ άλλων, είναι και η προώθηση υψηλής ποιότητος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. ∆ιοργανώνονται τακτικά διαλέξεις µελών 
του Συνδέσµου Υποτρόφων αλλά και ξένων οµιλητών µε διεθνές κύρος και ακτινοβολία, 
συνέδρια και µουσικές εκδηλώσεις. Στη σειρά των µουσικών εκδηλώσεων που έχει 



διοργανώσει ο Σύνδεσµος ανήκουν, ο κύκλος συναυλιών µουσικής δωµατίου µε τίτλο 
“∆ιεθνείς Μουσικές Συναντήσεις” στο Μέγαρο Μελά (Οκτώβριος 1997) µε συµµετοχή 
γνωστών ελλήνων και ξένων σολίστ, συναυλίες µε την συµµετοχή υποτρόφων µουσικών 
και άλλων εκλεκτών καλλιτεχνών στο θέατρο Παλλάς, στο Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου, 
στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Αθηναΐδα, και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύµατος 
Ωνάση. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Συνδέσµου Υποτρόφων www.onassis.gr/greek/assoc.  
 

 
 
 
 
χορηγός επικοινωνίας Ελληνική Ραδιοφωνία 
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