
 
 

Αθήνα, 1-3-2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Σεμινάριο Φωτογραφίας 
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη 

 

«Οι Δελφοί πέρα από τα αρχαία» 
 

Οργάνωση 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 

σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Κύκλο 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Κύκλο, οργανώνει στους 
Δελφούς από την Παρασκευή 7 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 σεμινάριο με θέμα «Οι 
Δελφοί πέρα από τα αρχαία » 
  
Στο σεμινάριο, που θα έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες (17.00-20.00 κάθε μέρα), θα διδάξει ο 
Πλάτων Ριβέλλης. 
 
Η κωμόπολη των Δελφών είναι η περιοχή όπου φιλοξενούνται από το 2016 τα σεμινάρια 
φωτογραφίας που παραδίδει ο Πλάτων Ριβέλλης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών. Τα τρία πρώτα χρόνια τα θέματα των σεμιναρίων ήταν «Ίχνη και Ερείπια» (2016), 
«Ιερότητα» (2017) και ο «Ο άνθρωπος και η εικόνα του» (2018). Το 2019 θέμα του σεμιναρίου 
θα είναι οι Δελφοί στη σημερινή τους μορφή και στο σύνολό τους, πέρα από τον αρχαιολογικό 
χώρο, ο οποίος άλλωστε φωτογραφήθηκε εκτεταμένα κατά την πρώτη συνάντηση του 2016.  
 
Ο Πλάτων Ριβέλλης θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία μπορεί να προσεγγίσει 
και να μεταμορφώσει σε φωτογραφικά γεγονότα την εικόνα των πραγματικών στοιχείων που 
συναπαρτίζουν τους σημερινούς Δελφούς και πώς οι επιλογές κάθε φωτογράφου μπορούν  
αποδώσουν διαφορετικές υποκειμενικές εκδοχές του χώρου, των κτισμάτων, των ανθρώπων και 
της ζωής τους. Μέσα από συζητήσεις και παραδείγματα ο ομιλητής θα προσπαθήσει να 
εμπνεύσει τους συμμετέχοντες, ώστε να αποπειραθούν κατά τις πρωινές ώρες του σεμιναρίου 
να μεταμορφώσουν σε φωτογραφική απόδοση τον χώρο που τους περιβάλλει.  
 
Στη διάρκεια των απογευματινών συναντήσεων θα κριθούν και θα αναλυθούν οι πρωινές 
απόπειρες, με παράλληλη επέκταση της κριτικής αυτής και σε παλαιότερες φωτογραφίες των 
συμμετεχόντων με την ίδια θεματολογία. Οι φωτογράφοι θα είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν τη 
φωτογραφική τους έρευνα και μετά το πέρας του σεμιναρίου αποστέλλοντας τις φωτογραφίες 
τους στον Πλάτωνα Ριβέλλη με απώτερο στόχο, όπως κάθε χρόνο, τη δημιουργία μιας ομαδικής 
έκθεσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών 
τον Οκτώβριο του 2020. 



 
Κόστος και διαμονή 
Το κόστος για την παρακολούθηση του τετραήμερου σεμιναρίου ορίζεται στα € 80,00. 
Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του μισού από το ανωτέρω ποσό (δηλ. € 40,00) σε όσους εκ 
των ενδιαφερομένων δηλώσουν εκ των προτέρων ότι θα παρακολουθήσουν μόνο το διήμερο 
Σάββατο 8-Κυριακή 9 Ιουνίου.  
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο (καθώς και τυχόν συνοδοί τους) μπορούν, εάν το επιθυμούν, να 
διαμείνουν στον Ξενώνα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. 
 
Το κόστος διαμονής (τέσσερις διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό) είναι € 88,00 ανά 
άτομο και με ημιδιατροφή (τα ανωτέρω συν τέσσερα γεύματα) είναι € 130,00 ανά άτομο.  
Όποιος παρακολουθήσει μόνον το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής θα καταβάλει το μισό των 
ανωτέρω ποσών.   
 
Η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε μονόκλινο δωμάτιο (με περιορισμένο αριθμό παρεχομένων 
δωματίων) ισχύει μόνο για το πλήρες πρόγραμμα ( διανυκτέρευση με ημιδιατροφή,  7-10 
Ιουνίου) και η χρέωση είναι € 218,00.  
 
Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο, η οποία πρέπει να αποσταλεί 
συμπληρωμένη ως τις 17 Μαΐου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Δελφών 
(conferences2@eccd.gr). 
Οι ενδιαφερόμενοι  θα δηλώσουν, επίσης, εάν επιθυμούν να αποδεχτούν την προσφορά 
διαμονής στον Ξενώνα του Κέντρου Δελφών, της οποίας μπορούν να επωφεληθούν και οι 
συνοδοί τους.  
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας τόσο για τη συμμετοχή όσο και τη διαμονή. Θα προτιμηθούν 
οι δηλώσεις συμμετοχής που θα αφορούν στο σύνολο του προγράμματος των τεσσάρων 
ημερών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν προκαταβολή € 40,00 για εγγραφή στο πλήρες 
πρόγραμμα του σεμιναρίου (ή € 20,00 για παρακολούθηση μόνο το Σαββατοκύριακο). Η 
προκαταβολή για διαμονή στον Ξενώνα είναι το 50% του συνολικού ποσού. 
 
Τραπεζικός λογαριασμός: 
ALPHA BANK 
Λυσικράτους 6  

10558 Αθήνα 

Αριθμός λογαριασμού: 014-177-00 2002-000010 

Swift Code: CRBAGRAAXXX 

Iban: GR 44 01401770177002002000010 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 

 
Προθεσμία για κατάθεση προκαταβολής και οριστικοποίηση εγγραφής στο πρόγραμμα: 24 
Μαΐου 2019 
 
Σε περίπτωση ακύρωσης η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 
  
 

Πληροφορίες: 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 

Φρυνίχου 9, 10558 Αθήνα 
Τηλ. (+30) 210 3312781 (10.00-15.00 

 
 



  
Σεμινάριο Φωτογραφίας  

από τον Πλάτωνα Ριβέλλη 

«Οι Δελφοί πέρα από τα αρχαία» 
7-10 Ιουνίου 2019 

 
Οργάνωση  

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Κύκλο 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2019  
FAX: 210 3312786 -  E-MAIL: conferences2@eccd.gr 
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Α)   Παρασκευή 7 έως και Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019    …………………..   
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