
WORKSHOPS

▶ 3:00pm — 4:00pm
Developing sustainable 
practices for the cultural sector
Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον 
πολιτισμό
ONLY IN GREEK

▶ 4:30pm — 5:30pm
Incorporating digital 
technologies into your cultural 
project
Ενσωμάτωση των ψηφιακών 
τεχνολογιών σε ένα πολιτιστικό 
πρότζεκτ
ONLY IN ENGLISH

• Library

RADIO LAB

▶ 2:30pm — 3:30pm
Cultural solidarity projects for 
the long term
Μακροπρόθεσμα πολιτιστικά 
προγράμματα αλληλεγγύης 

▶ 3:30pm — 4:30pm
Greece, a factory of 
socio-cultural alternatives
Η Ελλάδα, εργαστήριο για 
κοινωνικο-πολιτιστικές εναλλακτικές 
λύσεις

▶ 4:30pm — 5:00pm
Democracy in Europe in the 
20th and 21st centuries: a 
historical perspective
Η δημοκρατία στην Ευρώπη τον 
εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα: μία 
ιστορική θεώρηση

▶ 5:00pm — 6:00pm
Democracy, between resistance 
and resilience
Μεταξύ αντίστασης και 
ανθεκτικότητας: η κυοφορία της 
πραγματικής δημοκρατίας

▶ 6:00pm — 7:00pm
All points East!
Ακρωτήριο προς  Ανατολή!

CONFERENCE

▶ 7:15pm — 8:00pm
A journey into the shadows: 
the fate of modern Greece as a 
European destiny
Στη σκιά του φωτός, το πεπρωμένο 
της σύγχρονης Ελλάδας ως 
ευρωπαϊκό πεπρωμένο

• Dionysos Hall • Karamanlis  Amphitheatre

Join us for a cocktail at 
08:00pm!

(Free)DELPHES

FRIDAY OCTOBER 12TH

DELPHI



WORKSHOPS
• Library

RADIO LAB
• Dionysos Hall

DELPHES

SATURDAY OCTOBER 13TH

DELPHI

▶ 9:15am — 10:15am
Artistic residencies: a platform 
for creation
Καλλιτεχνικές κατοικίες: χώρος 
δημιουργίας
 
▶ 10:15am — 11:00am
A spotlight on intellectual 
property in Europe
Ο προβληματισμός γύρω από την 
πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη

▶ 11:15am — 12:30pm
Cultural Europe: artists in 
networks
Η Ευρώπη του πολιτισμού: 
καλλιτέχνες στα δίκτυα

▶ 12:30pm — 1:30pm
Widening the search for 
support and resources
Αναζήτηση  υποστήριξης και πόρων  
σε διεθνή κλίμακα

▶ 1:30pm — 2:00pm
The new circus: a space for 
artistic innovation
Contemporary circus, πεδίο 
καλλιτεχνικής καινοτομίας

▶ 3:00pm — 4:00pm
Breathing life into historic sites 
and monuments
Ανάδειξη  ιστορικών τοποθεσιών  και 
ζωντανών μνημείων

▶ 4:00pm — 5:30pm
Culture, a driving force behind 
territorial development
Ο πολιτισμός, κινητήρια δύναμη της 
εδαφικής ανάπτυξης

▶ 6:00pm — 7:00pm
Places in transition: reactivating 
abandoned spaces
Μεταβατικές τοποθεσίες : 
επανεργοποίηση εγκαταλελειμμένων 
χώρων

▶ 7:15pm — 8:15pm
Let’s reinvent our festivals
Επανασύσταση των φεστιβάλ μας

▶ 8:30pm — 9:30pm
Opening a global critical space
Δημιουργία, σκέψη, ενημέρωση με 
στόχο την κοινή δράση

COFFEE EXPRESS
• Atrium

▶ 10:30am — 11:30am
▶ 05:30pm — 06:30pm

▶ 9h15 — 10h30
Presentation of the European 
funding programs
Παρουσίαση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης
ONLY IN ENGLISH

▶ 11h15 — 12h00
Creative Europe projects
Υποβολή ενός Πρότζεκτ Europe Crea-
tive
ONLY IN ENGLISH

▶ 15h00 — 16h00
Building European projects
Στήσιμο Ευρωπαϊκών πολιτιστικών 
πρότζεκτ
ONLY IN ENGLISH


