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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει την 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης  

21 Μαρτίου 2020 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης είναι κατά κάποιον τρόπο ελληνική υπόθεση.  Η αρχική ιδέα ανήκε 

στον προσφάτως εκλιπόντα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος πρότεινε να εορτάζεται η ποιητική 

τέχνη την 21η Μαρτίου, πρώτη ημέρα μετά την εαρινή ισημερία, όπου συνδυάζεται το φως με το 

σκοτάδι, το φωτεινό πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό του πένθους. Η Εταιρεία 

Συγγραφέων υιοθέτησε την πρόταση του Μ. Μήτρα και γιόρτασε για πρώτη φορά την Ημέρα 

Ποίησης το 1998 σε μια λαμπρή τελετή στην Αθήνα. Το 2001 η UNESCO υιοθέτησε την ιδέα 

καθιερώνοντάς την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης ως οικουμενική γιορτή.  

Πιστό στο ραντεβού του με την πρωτοπορία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει 

την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με δύο παράλληλες δράσεις: 

 Η ποίηση στο σχήμα των πραγμάτων 
09.00 – 16.00 Φουαγιέ 

Στους επισκέπτες του μουσείου θα προσφέρονται πρωτότυπες καρτ ποστάλ, στις οποίες έχουν 

αποδοθεί καλλιγραφικά ποιήματα καταξιωμένων Ελλήνων ποιητών (Κωστή Μοσκώφ, Μαρίας 

Κέντρου-Αγαθοπούλου, Τάσου Λειβαδίτη, Γιάννη Ρίτσου, Μυρτιώτισσας, Κωνσταντίνου 

Καβάφη), στο σχήμα αρχαίων αντικειμένων από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης.  

Η εικαστική αυτή απόδοση ποιημάτων αποτελεί αναφορά στη μακρά παράδοση της 

οπτικοποιημένης με καλλιγραφήματα ποίησης, όπου ο ποιητικός λόγος παίρνει το σχήμα του 

θέματος που εκφράζεται ή του αντικειμένου που περιγράφεται ή υπονοείται στους στίχους. Η 

διαδικασία της ανάγνωσής τους προσομοιάζει με τη διαδικασία του παιχνιδιού. Οι λέξεις των 

ποιητών συνταιριασμένες με τις αρχαιότητες προσκαλούν σε μία αλλιώτικη αρχαιο-λογία.    

 Νέες ποιητικές φωνές της Θεσσαλονίκης  
19.00 – 21.00 Αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» 

Το μουσείο παρουσιάζει 14 δημιουργούς της νέας ποιητικής γενιάς της Θεσσαλονίκης: Γιώργος 

Αλισάνογλου, Ειρήνη Βακαλοπούλου, Δημήτρης Βούλγαρης, Αναστασία Γκίτση, Χρήστος 

Διαμαντής, Φιλία Κανελλοπούλου, Δώρα Κασκάλη, Έλσα Κορνέτη, Δημήτρης Λεοντζάκος, Ιωάννα 
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Λιούτσια, Κωνσταντίνος Μελισσάς, Βασίλης Παυλίδης, Γεωργία Τρούλη, Χρήστος Τσιρώνης. Οι 

ποιητές και οι ποιήτριες θα διαβάσουν ένα δικό τους ποίημα, καθώς και ένα ποίημα αγαπημένου 

τους ποιητή, ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να κουβεντιάσει μαζί τους για την ποίηση και τη 

σημασία της στη σύγχρονη εποχή.  

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από τη μουσική ερμηνεία μελοποιημένων ποιημάτων. Η εκδήλωση 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Σαιξπηρικόν». 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 310201/251/254, στην ιστοσελίδα www.amth.gr καθώς και στα 

social media του ΑΜΘ.  
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