
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (11-13 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

19:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ & ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (θα 
ακολουθή σει δεξι ωσή)

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Έκθεση φωτογραφίας Βασίλη Καρκατσέλη με τίτλο: «Ποιος Άγγελος; Ποιος 
Βασίλης; Πορτρέτα του Άγγελου Σικελιανού σε περιπλάνηση, μία παρουσία 
στο δημόσιο χώρο»
Αίθουσα εκθέσεων: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Θέατρο Φρύνιχος

20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:30–20:45 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Νίκος Ξανθούλης μελοποίησε και ερμηνεύει με την αρχαία του λύρα τον 
Δελφικό Λόγο - Αφιέρωση του Άγγελου Σικελιανού στις 11 Ιουνίου στους 
Δελφούς ανοίγοντας τις ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
2021.

Το εμβλήματικο  κει μενο-κα λεσμα του μεγα λου ποιήτή  προς τον λαο  του 
αλλα  και τους λαου ς ο λου του κο σμου θα παρουσιαστει  με τον ι διο τρο πο 
που ε νας αρχαι ος καλλιτε χνής με τή λυ ρα ή  τήν κιθα ρα στα χε ρια θα 
ερμή νευε ε ναν πυθικο  νο μο: Λο γος γυμνο ς στολισμε νος με τους ή χους μια 
επτα χορδής λυ ρας. Ποιος να ξε ρει α ραγε; μπορει  οι Ελικωνια δες Μου σες να
θελή σουν να παρευρεθου ν.

20:45| Χαιρετισμός της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου

21:00–23:00 | ΘΕΑΤΡΟ

«Ευριπίδης μαινόμενος» του Χριστόφορου Χριστοφή



Το ε ργο βασι ζεται στήν προσωπική  ζωή  του Ευριπι δή και διαδραματι ζεται
στο  σπή λαιο  τής  Σαλαμι νας,  ο που  ε γραψε  τα  σπουδαιο τερα  ε ργα  του.
Παρουσια στήκε  για  πρω τή  φορα  στο  Διεθνε ς  Φεστιβα λ  Αναλο γιο  τον
Σεπτε μβριο  του 2020.  Το ε ργο «Ευριπι δής  Μαινο μενος»  αποτελει  με ρος
τής τριλογι ας «Ευριπι δου απο κρυφος βι ος» και συμπεριλαμβα νεται στον
το μο «Ευριπι δής Μαινο μενος και  α λλα θεατρικα  ε ργα»,  που κυκλοφορει 
απο  τις Εκδο σεις Νι κα.
Συντελεστε ς:
Συγγραφε ας:  Χριστο φορος  Χριστοφή ς  |  Σκήνοθεσι α  –  Σκήνογραφική  –
Ενδυματολογική  Επιμε λεια – Φωτισμοι :  Νι κος Χατζήπαπα ς | Πρωτο τυπή
μουσική  συ νθεσή: Νι κος Ξανθου λής
Επιμε λεια κι νήσής – Χορογραφι α:  Κα λλια Θεοδοσια δή |  Μακιγια ζ  – Ηair
Styling: Διονυσι α Κωνσταντι νου – promakeupkit.gr | Βοήθο ς σκήνοθε τή –
Οργα νωσή Παραγωγή ς:  Ρα νια  Παπαδοπου λου  |  Επικοινωνι α  –  δήμο σιες
σχε σεις: Culture Press | Παραγωγή : Labillusions
Ερμήνευ ουν:  Δήμή τρής  Πετρο πουλος  (Ευριπι δής),  Δήμή τρής  Μαυ ρος
(Δα ος),  Για ννής  Λασπια ς  (Αντισθε νής),  Βερο νικα  Αργε ντζή  (Σελα να).  |
Διάρκεια: 135 λεπτά

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ε ως ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Αναζητώντας τον Άγγελο Σικελιανό στο Φως των Δελφών

Υπαίθρια φωτογραφική δράση στο Δελφικό τοπίο

«Αναζήτω ντας τον Άγγελο Σικελιανο  στο Φως των Δελφω ν» ει ναι ο τι τλος 
τής φωτογραφική ς δρα σής που πραγματοποιει ται σε συνεργασι α με το 
Φωτογραφικο  Κε ντρο Θεσσαλονι κής. Το υλικο  που θα προκυ ψει θα 
αξιοποιήθει  ψήφιακα  και θα αναρτήθει  στήν ιστοσελι δα των Ημερω ν 
Δελφική ς Πολιτιστική ς Κλήρονομια ς. Υπευ θυνος Εργαστήρι ου: Βασι λής 
Καρκατσε λής, Εικαστικο ς, Διευθυντή ς Φωτογραφικου  Κε ντρου 
Θεσσαλονι κής.

 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

10:00-13:30 | ΛΟΓΟΣ



Ημερίδα πανεπιστημιακών και λογίων για τον Άγγελο Σικελιανό | Ζωντανή 
μετάδοση μέσω διαδικτύου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευριπι δής Γαραντου δής, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Άννα-Μαρι να Κατσιγια ννή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών
Μαντω  Μαλα μου, Δρ Φιλολογίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Αθήνα  Βογιατζο γλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δήμή τριος Καραθα νασής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών
Βασι λής Μακρυδή μας, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος 
Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δω ρα Με ντή, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Χριστι να Ντουνια , Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας 
Ε.Κ.Π.Α.
Ευθαλία Παπαδάκη, Δρ Ιστορίας
Γιω ργος Σπαθή ς, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέατρο Φρύνιχος 

20:30–21:15 | ΘΕΑΤΡΟ
Θεατρικό αναλόγιο: «Σιβύλλα» του Άγγελου Σικελιανού
με τη Νάντια Μουρούζη

21:15–22:30 | ΜΟΥΣΙΚΗ
Συναυλία με δυο πιάνα, Θοδωρής Τζοβανάκης & Χρήστος Παπαγεωργίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

10:00–10:30 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



Εικαστικές προσεγγίσεις των (επιχώριων και εφήμερων) εγκαταβιώσεων 
του Άγγελου Σικελιανού. Η ομα δα Penelope’ s Web προσεγγι ζει εικαστικα  
τήν Ευ α και τον Άγγελο Σικελιανο  και τήν κοινή  ζωή  στους Δελφου ς.

Penelope’s web: Μπεσκίντα Κράγια, Ευαγγελία Μπασδέκη, Μαργαρίτα 
Πέτροβα, Δήμητρα Χανιώτη. | Ηχήτικο  περιβα λλον: Άννα Στερεοπου λου | 
Επιμε λεια: Φαι ή Τζανετουλα κου

10:30–11:15 | ΘΕΑΤΡΟ
Μονόλογος: Ιερός Πανικός τής Ευ ας Πα λμερ, ερμήνευ ει ή Ευ ρή 
Σωφρονια δου.

11:30–12:15 | ΘΕΑΤΡΟ
Μονόλογος: Γλαύκος | Πρεμιέρα

Παρουσια ζεται σε πρεμιε ρα ο θεατρικο ς μονο λογος «Γλαυ κος» του Μα νου 
Λαμπρα κή, με τή Ρου λα Πατερα κή. 

O «Γλαυ κος» ει ναι μια παρα δοξή επιστολή  τής Ευ ας Πα λμερ - Σικελιανου  
στον μοναδικο  γιο που απε κτήσε με τον Άγγελο Σικελιανο . Τήν αποστε λλει 
στο Γλαυ κο λι γο πριν απο  το θα νατο  τής το 1952 στους Δελφου ς. Μια 
απολογήτική  επιστολή -μαρτυρι α για τον τρο πο με τον οποι ο ή πατρική  τής
περιουσι α αφιερω θήκε στα μεγα λα ορα ματα του «Άγγελου » τής. Μια 
πικρή  υπαινικτική  καταγραφή  των διαψευ σεων τής το σο απο  τήν Αμερική  
ο σο και απο  τήν παραμονή  τής στήν Ελλα δα.

12:30– ΛΟΓΟΣ
Τέχνη και Πολιτισμός σε εποχές κρίσης 

Μια στρογγυλή τράπεζα που θα αναζητήσει τον ρόλο της Τέχνης και του 
Πολιτισμού σε δύσκολους καιρούς και την θεώρηση Κράτους και κοινωνίας 
για την σημασία της λειτουργίας τους. | Απευθείας μετάδοση μέσω 
διαδικτύου (live streaming)

Στρογγυλή Τράπεζα: Συντονι ζει ο Δρ. Φω τής Παπαθανασι ου, Διευθυντής 
του Ιδρύματος Θεοχαράκη. 

Συμμετε χουν:
Φραγκι σκή Αμπατζοπου λου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νεοελληνικής 
Φιλολογίας Α.Π.Θ., συγγραφέας
Δήμή τρής Δήμήτρια δής, θεατρικός συγγραφέας - μεταφραστής
Αικατερι νή Διαμαντα κου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α.



Βασι λής Καρασμα νής, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τομέας 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νι κος Ξανθου λής, μουσικός - συνθέτης - ερευνητής
Ρου λα Πατερα κή, ηθοποιός - θεατρική σκηνοθέτις - μεταφράστρια
Χριστο φορος Χριστοφή ς, δραματουργός - θεατρικός συγγραφέας

Θέατρο Φρύνιχος 

20:30–22:00 | ΜΟΥΣΙΚΗ
Συναυλία σε συνεργασία με το Ωδείο «Άμφισσας» Ελένης Ιντέρνου και το 
Ωδείο «Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος»
Παρουσια ζονται τα ε ργα που επιλε χθήκαν με σω Διαγωνισμου  συ νθεσής 
και τραγουδιου  για νε ους 9 ε ως 25 ετω ν με ε μπνευσή απο  τήν ποι ήσή του 
Άγγελου Σικελιανου .

22:00 | ΛΗΞΗ 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Σε ορισμένες εκδηλώσεις ο αριθμός των παρισταμένων 
θα είναι περιορισμένος λόγω μέτρων έναντι της COVID-19.

Περισσο τερες λεπτομε ρειες για το προ γραμμα των Δελφω ν θα βρει τε εδω :
https://delphicheritage.eu/δελφοί/


