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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Κοινή Προσπάθεια για την ανακήρυξη των ∆ελφών σε Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 

Σύσταση Οµάδας Εργασίας για την προετοιµασία της υποψηφιότητας 

Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει 

και επισήµως την υποψηφιότητα των ∆ελφών για την διεκδίκηση του τίτλου της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 

Ένας θεσµός, που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έπειτα από πρωτοβουλία της Μελίνας 

Μερκούρη, και από κοινού ∆ήµος ∆ελφών και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου αυτός να φιλοξενηθεί το 2021 

στην «Καρδιά της Ελλάδας». 

Οι ∆ελφοί, αναµφισβήτητα αποτελούν ένα πολιτιστικό µνηµείο παγκόσµιας εµβέλειας.  

Με σπουδαία αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, διεθνούς 

αναγνώρισης, πληρούν σαφώς τις ιστορικές και πολιτιστικές προϋποθέσεις για να 

ανακηρυχτούν επάξια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  

Με συντονισµένες ενέργειες και µε τη σύσταση µίας κοινής οµάδας εργασίας του 

∆ήµου ∆ελφών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιχειρείται να προετοιµαστεί 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εν λόγω υποψηφιότητα που θα καταστήσει τον 

«Οµφαλό της Γής», την ισόβια αυτή κοιτίδα πολιτισµού, κέντρο της Ευρώπης, αλλά 

και θα συντελέσει αποτελεσµατικά και έµπρακτα στην περαιτέρω ανάπτυξή της 

περιοχής, µιας και η νικήτρια πόλη λαµβάνει ένα σπουδαίο χρηµατικό βραβείο.  

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: «Ακόµη και τώρα, σε αυτές τις δύσκολες για τη χώρα στιγµές, εµείς 

οφείλουµε να κοιτάµε µπροστά και να σχεδιάζουµε το µέλλον, µε αφετηρία τον 

σπουδαίο πολιτισµό της χώρας µας. Εµµένοντας στη συνεργασία µεταξύ Α’ και Β’ 

Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία µπορεί να αποφέρει σηµαντικά 

αποτελέσµατα, η Περιφερειακή Αρχή συνδράµει µε όλες της τις δυνάµεις τον ∆ήµο 

∆ελφών, µε τη βεβαιότητα ότι η ήδη υφιστάµενη θέση που κατέχει στα µνηµεία 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη 



προετοιµασία του φακέλου υποψηφιότητας, θα τον οδηγήσουν στην κατάκτηση του 

τίτλου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».     


