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Υπό την επικοινωνιακή συμβολή και στήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
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Οι «ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (Η.Δ.Π.Κ.), 
φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν νέο ετήσιο πνευματικό και καλλιτεχνικό 
θεσμό, διεθνούς εμβέλειας, αφιερωμένο στο δημιουργικό ανθρώπινο πνεύμα.

Φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα Διεθνές Πνευματικό Φόρουμ όπου θα συγκεντρώνονται κάθε 
χρόνο άνθρωποι του Πνεύματος και των Τεχνών, εκεί, στον Δελφικό Χώρο που υπήρξε στην 
αρχαιότητα ο Τόπος διεξαγωγής Μουσικών Αγώνων αρχικά και αργότερα εγκωμίου, παντομίμας, 
διθυράμβου, δράματος και τέλος Αθλητικών Αγώνων. 

Εμπνεόμενοι από τους πανάρχαιους Δελφικούς αγώνες, προχωρούμε στο μέλλον δίνοντας την 
ευκαιρία μέσα από ένα σύγχρονο βήμα, να δημιουργηθεί ένα ζωντανό εργαστήριο ζύμωσης και 
ώσμωσης παγκόσμιων ιδεών, όπου και οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν την αρμόζουσα θέση και 
τον δέοντα ρόλο.

Φέτος, πρώτη χρονιά του θεσμού, αποτίουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε 
τη ζωή του στην Αναβίωση της Δελφικής Ιδέας, τον Άγγελο Σικελιανό, οργανώνοντας ένα 
Διεθνές Φεστιβάλ που ενώνει 5 πόλεις που έζησε και δημιούργησε!

Ο Άγγελος Σικελιανός, ποιητής, συγγραφέας και δραματουργός, πρόεδρος της Εταιρείας 
Λογοτεχνών και προταθείς 5 φορές για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, υπήρξε μια από τις 
πλέον χαρακτηριστικές μορφές του πρώτου μισού του 20ού αιώνα στη χώρα μας.

Το έργο του και η προσφορά του στην πνευματική ζωή του τόπου μας ανεκτίμητα, η συνεισφορά 
του στην αναβίωση της Δελφικής Ιδέας καθοριστική, καθώς και η ανάδειξη της Αρχαίας 
Μουσικής και της Αρχαίας Τραγωδίας.

Ο Σικελιανός, εμπνεόμενος από την Αμφικτιονία, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργηθεί στους 
Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας ικανός να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών 
(«Δελφική Ιδέα»).

Η «Δελφική Ιδέα» εκτός από τις αρχαίες παραστάσεις περιλάμβανε και τη «Δελφική Ένωση», 
μία παγκόσμια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών και το «Δελφικό Πανεπιστήμιο», στόχος 
του οποίου θα ήταν να συνθέσει σε έναν ενιαίο μύθο τις παραδόσεις όλων των λαών.

Ανατρέχοντας στο έργο του και στην προσφορά του στην περιοχή των Δελφών, στη Δελφική Ιδέα 
και στις Δελφικές Εορτές και θεωρώντας ότι του οφείλουμε όχι απλώς αφιέρωμα μνήμης αλλά 
κυρίως γνωστοποίηση της μεγάλης πνευματικής του παρακαταθήκης και γιατί όχι αναβίωσης 
των ιδεών του, οργανώνουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Άγγελος Σικελιανός που υπό το 
γενικό motto Ανα-βίωσις επιχειρεί μια επανεξέταση της προσφοράς του Σικελιανού, εκεί στους 
Δελφούς, τόπο της πνευματικής του περιπέτειας.

Ο νέος ετήσιος θεσμός αποσκοπεί στο να καταστεί βήμα νέων διανοητών, δημιουργών και 
καλλιτεχνών που ανανεώνουν και εμπλουτίζουν με τις ιδέες και τα έργα τους το σύγχρονο 
παγκόσμιο πνευματικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.
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Το πρόγραμμα των Ημερών Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 
περιλαμβάνει δράσεις αφιερωμένες στην ποίηση, λόγο, θέατρο, δρώμενα, 
συναυλίες, εικαστικές δράσεις αλλά και σεμινάρια και συζητήσεις 
επιστημονικού περιεχομένου. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη 
για το κοινό.

Οι Η.Δ.Π.Κ. εγκαινιάστηκαν στους Δελφούς και συνεχίζονται στις παρακάτω 
περιοχές:

ΔΕΛΦΟΙ 
11-13.06

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών
Θέατρο Φρύνιχος

ΣΥΚΙΑ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 
17-19.06

Βίλα Άγγελου Σικελιανού
Ανοιχτό Θέατρο «Βασίλης 
Γεωργιάδης»
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Συκιάς-
Ξυλοκάστρου
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ΑΘΗΝΑ 
11.07

Περιστύλιο Ζαππείου Μεγάρου

ΛΕΥΚΑΔΑ 

23-25.09

Μουσείο Άγγελου Σικελιανού 
Κηποθέατρο
Ενετικό Κάστρο της Αγίας Μαύρας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Πέτρινο Θεατράκι Σεληνίων

20:30–22:15 | ΛΟΓΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό – Σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας

20:30-20:45
Χαιρετισμός: Γιώργος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας

Ομιλία «Άγγελος Σικελιανός: Συνομιλώντας με το παρελθόν - Το αποτύπωμά του σήμερα», 

Ελένη Μπίλλια, Φιλόλογος, Πρόεδρος Βιβλιοθήκης - Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας

20:45-20:55
Απαγγελία ποιήματος του Άγγελου Σικελιανού «Στο έρμο χωράφι εκεί στη Σαλαμίνα», 

Τζωρτζίνα Κώνστα, Ηθοποιός

20:55-21:15 
Ομιλία «Η Σαλαμίνα μέσα από την ποιητική ματιά του Άγγελου Σικελιανού: 

ο ποιητής και οι άνθρωποι του νησιού στα χρόνια της αθωότητας», Έλλη Κορρού-Λεμπέση, 

Δασκάλα-Φιλόλογος, ΜΑ Δημιουργικής Γραφής, Υπ. Δρ. Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. 

21:15-21:30
Απαγγελία ποιημάτων του Άγγελου Σικελιανού «Γιατί βαθιά μου Δόξασα» 

και «Ω Χώματα της γης μου» με συνοδεία κλασικής κιθάρας

Συμμετέχουν: Γιώργος Βάσσος: απαγγελία και κιθάρα | Ματθαίος Θεοδόσης: κιθάρα

Ν.Π.Δ.Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ-ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΛΑΪΚΉΣ ΤΕΧΝΉΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΉΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
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21:30-21:45
- Προβολή βιντεοσκοπημένου υλικού

Φωτογραφίες από τη ζωή του ποιητή στη Σαλαμίνα και αναμνήσεις από τη

Μαρία Παπανικολάου, Εκπαιδευτικό

- Απαγγελία ποιήματος του Άγγελου Σικελιανού «Ύμνος του μεγάλου νόστου», 

Κωνσταντίνος Μαριδάκης, τέως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Σαλαμίνος

21:45-22:15
Μουσικό Πρόγραμμα από σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου (Παράρτημα Σαλαμίνας)

Η Δελφική Ιδέα που οραματίστηκε ο Άγγελος Σικελιανός παρουσιάζεται με μελωδίες του 

κόσμου από την Κούβα και τον Leo Brouwer στην Ελλάδα του Μίκη Θεοδωράκη, και από τον 

Fransisco Tarrega της Ισπανίας στον Μάνο Χατζιδάκι... αλλά και στον ίδιο τον Σικελιανό με 

δύο μελοποιημένα ποιήματα...

Συμμετέχουν:

• Μιχάλης Θεοδόσης (κλασική κιθάρα)

- Leo Brouwer: “Danza Antiplano”

- Μίκη Θεοδωράκη - Γιώργου Σεφέρη: «Το περιγιάλι»

• Γιώργος Καραβάνας (κλασική κιθάρα)

- Fransisco Tarrega: “Capricio Arabe”

- Μάνου Χατζιδάκι: «Τ΄ αστέρι του Βοριά»

• Αναστασία Βασιλείου (τραγούδι) & Ματθαίος Θεοδόσης (κιθάρα)

- Μάνου Χατζιδάκι: «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο», «Τώρα που πας στην ξενιτιά»

22:15-23:00 | ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ: Νυχτερινή παρατήρηση ουρανίων σωμάτων - Σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Αστρονομίας και Διαστήματος (Παράρτημα Σαλαμίνας)

• Παρατήρηση των Πλανητών Δία και Κρόνου και άλλων ουράνιων αντικειμένων

• Ουρανογραφική περιήγηση στους αστερισμούς της βραδιάς με στοιχεία μυθολογίας τους

• Έκθεση αστροφωτογραφίας με φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από τη Σαλαμίνα

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Παράρτημα Σαλαμίνας της Εταιρείας 

Αστρονομίας & Διαστήματος, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια με σκοπό τη διάδοση 

της επιστήμης της Αστρονομίας, τη διάχυση και τη δημόσια κατανόησή της, μέσω 

παρατηρησιακών, εκπαιδευτικών & κοινωνικών δραστηριοτήτων.
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