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Διαδικτυακά από ςτοφντιο ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ, άνοιξε θ αυλαία τθσ 17θσ
Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου, με τθ ςκζψθ και τθν καρδιά μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ
Το Ελλθνικό Κδρυμα Πολιτιςμοφ απζδειξε ςιμερα ότι μπορεί να οραματίηεται, να
πρωτοπορεί, να ςχεδιάηει, αλλά και να προςαρμόηεται και να υλοποιεί το ζργο του
ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ, αναδεικνφοντασ τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό και το
αγαπθμζνο του παιδί, το βιβλίο.
Θ τελετι ζναρξθσ τθσ διαδικτυακισ 17θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ,
πραγματοποιικθκε ςε ηωντανι ςφνδεςθ από τα δφο ςτοφντιο, τθσ Θεςςαλονίκθσ
και τθσ Ακινασ. Μια θλιόλουςτθ ςυμπρωτεφουςα που ςκιάηεται τισ θμζρεσ αυτζσ
από το βαρφ επιδθμιολογικό φορτίο που ςθκϊνει, ςυμπορεφτθκε με μια
πρωτεφουςα που ςυμμερίηεται τα ζντονα προβλιματα τθσ Βόρειασ Ελλάδασ και
είναι ςτο πλευρό τθσ τϊρα που δοκιμάηεται από τθν πανδθμία. Θ τελετι ζναρξθσ
τθσ 17θσ ΔΕΒΘ απεικόνιςε ςυμβολικά τισ αξίεσ, τθ φιλοςοφία και τθ ςτρατθγικι του
Ελλθνικοφ Ιδρφματοσ Πολιτιςμοφ: ςεβαςμόσ ςτουσ κεςμοφσ, όραμα και ζργο.
Με μια εξαιρετικά εμπνευςμζνθ ομιλία θ Α.Ε. θ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ
Κατερίνα Σακελλαροποφλου ορμϊμενθ από τον «κατ’ εξοχιν αναγνϊςτθ», όπωσ
αυτοχαρακτθριηόταν ο ίδιοσ, Τηορτη Στάινερ, που «αγωνιοφςε για τισ ςυνζπειεσ τθσ
μετάβαςθσ από τθ βιομθχανικι ςτθν τθλεματικι κοινωνία, για τθν υποχϊρθςθ τθσ
αφιγθςθσ υπζρ τθσ πλθροφόρθςθσ, για τθ ςυρρίκνωςθ τθσ ανάγνωςθσ ωσ πλιρουσ
ςυμμετοχισ ςτθ ηωι του κειμζνου», διλωςε χαρακτθριςτικά εγκαινιάηοντασ τθ
διοργάνωςθ: «Είμαςτε όλοι κοντά ςτθ Θεςςαλονίκθ για ζναν ιδιαίτερο λόγο αυτζσ
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τισ μζρεσ: για όλο αυτό το βάροσ που ςθκϊνει θ Βόρεια Ελλάδα και ειδικά θ πόλθ.
Ασ ελπίηουμε ότι ςφντομα θ κατάςταςθ κα βελτιωκεί».
Σε ςχζςθ με τθ ΔΕΒΘ θ Α.Ε. θ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ Κατερίνα
Σακελλαροποφλου, τόνιςε πωσ ςτα 17 χρόνια τθσ παρουςίασ τθσ ςτα πολιτιςτικά
ςυμβαίνοντα «διάνοιξε τουσ ορίηοντεσ των επιςκεπτϊν ςτθ ςκζψθ και τθν ζκφραςθ
δθμιουργϊν από όλο τον κόςμο και ςε κλίμα ελευκερίασ και δθμιουργικισ
ανταλλαγισ ενίςχυςε τθ διάδοςθ των ιδεϊν», ενϊ ςτο τζλοσ τθσ ομιλίασ τθσ
εξζφραςε τθν ελπίδα ςτο μζλλον να ηωντανζψουν και πάλι οι χϊροι τθσ Helexpo και
«Θ Θεςςαλονίκθ που τόςο ςκλθρά δοκιμάηεται να υποδεχτεί τον κεςμό με τον
ενκουςιαςμό και το ενδιαφζρον με το οποίο αγκαλιάηει χρόνια τϊρα αυτι τθν τόςο
ςθμαντικι διοργάνωςθ».
Κθρφςςοντασ, τθν ζναρξθ των εκδθλϊςεων θ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, εξζφραςε
τθ βεβαιότθτα ότι «το κρίςιμο ςτοίχθμα τθσ φετινισ διοργάνωςθσ κα κερδθκεί με
τθν πίςτθ ότι θ ΔΕΒΘ κα αποτελεί ζνα γόνιμο τόπο εμπειριϊν, αναηθτιςεων και
διαλόγου ςτα χρόνια που κα ζρκουν».
Θ υπουργόσ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Λίνα Μενδϊνθ, που με τθ κεςμικι τθσ
υποςτιριξθ κατζςτθςε δυνατι τθν πραγματοποίθςθ τθσ 17θσ ΔΕΒΘ, μίλθςε για ‘τθ
μυρωδιά του χαρτιοφ που είναι ςτισ μνιμεσ όλων μασ αλλά κα λείψει από τθ φετινι
διαδικτυακι διοργάνωςθ’, ενϊ δεν παρζλειψε να τονίςει ότι ‘θ ΔΕΒΘ
προςαρμοςμζνθ ςτο ψθφιακό περιβάλλον δεν ζχει παρά να αναδείξει το βιβλίο όχι
μόνο προςφζροντασ καινοφριουσ τίτλουσ, αλλά και μζςα από ζνα πλαίςιο
επίκαιρων ςυηθτιςεων και προβλθματιςμϊν’. Τόνιςε επίςθσ χαρακτθριςτικά: «Θ
ςκζψθ μασ είναι ςτθ Θεςςαλονίκθ όχι μόνο για τθν ζκκεςθ που από μόνθ τθσ είναι
μία εξαιρετικά ςθμαντικι διοργάνωςθ αλλά και γιατί δοκιμάηεται από αυτι τθν
πρωτόγνωρθ ςυγκυρία που αλλάηει τθν κακθμερινότθτά μασ. Όμωσ θ δθμόςια
υγεία είναι θ απόλυτθ προτεραιότθτά μασ. Για αυτό και το ΥΠΠΟΑ και το ΕΙΠ
προςαρμόςτθκαν ςε αυτι τθν εποχι και, επειδι θ ζκκεςθ δεν ζπρεπε να χακεί, μαηί
με τθν υποςτιριξθ όλων των εμπλεκομζνων, διοργανϊνουν για πρϊτθ φορά και
ελπίηω και τελευταία τθ διαδικτυακι ζκδοςθ. H ζκκεςθ είναι πλζον ζνασ κεςμόσ ο
οποίοσ δεν μπορεί να παραγνωρίηεται μζςα ςτο πλαίςιο των αντίςτοιχων
πρωτοβουλιϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφοροφν το βιβλίο. Ο κόςμοσ των
γραμμάτων και του πολιτιςμοφ ξζρει αυτό που κατάφερε να γίνει θ ζκκεςθ. Ζνασ
κεςμόσ που όλοι περιμζνουν και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι υψθλοφ επιπζδου,
είναι άνκρωποι, κεςμοί και επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται με ζναν ιδιαίτερο
τρόπο για τα γράμματα, τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό»
«Να μπολιάςουμε ςτον περίγυρό μασ τθν αγάπθ για το βιβλίο», ιταν μια από τισ
χαρακτθριςτικζσ φράςεισ - προτροπζσ του υφυπουργοφ Εςωτερικϊν – Μακεδονίασ
Θράκθσ Θεόδωρου Καράογλου, που είναι γνωςτόσ για τθ φιλαναγνωςία του και
τθν αγάπθ του ςτθ διοργάνωςθ.
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Ο περιφερειάρχθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Απόςτολοσ Τηιτςικϊςτασ,
ςυνδιοργανωτι φορζα τθσ ΔΕΒΘ, μίλθςε για τθ ςτακερι ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ
ςτθ διοργάνωςθ, ανακοινϊνοντασ τθ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ΔΕΒΘ για τα
επόμενα τρία χρόνια, αλλά και τθν προςπάκεια ο κεςμόσ να ενταχκεί ςτο νζο ΕΣΠΑ,
ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςι του και ςτο μζλλον.
Συνδιοργανωτισ και ο διμοσ Θεςςαλονίκθσ ζδωςε το «παρϊν» του μζςω του
δθμάρχου τθσ πόλθσ Κωνςταντίνου Ηζρβα που ανζφερε ότι «Θ Θεςςαλονίκθ ζχει
ενταχκεί ςτον παγκόςμιο χάρτθ του βιβλίου» εξαιτίασ τθσ διοργάνωςθσ.
Ο πρόεδροσ τθσ ςυνδιοργανϊτριασ ΔΕΘ – HELEXPO Τάςοσ Τηικασ μίλθςε για «τθ
μεγάλθ ςθμαςία που δίνει ο οργανιςμόσ ςτον πολιτιςμό», ενϊ είπε χαρακτθριςτικά:
«Θ Θεςςαλονίκθ είναι ηωντανι. Θα κερδίςουμε αυτι τθ μάχθ. Ο πολιτιςμόσ είναι
μια ςθμαία που κα τθν κρατιςουμε ψθλά και ςε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο».
Στο ςφντομο μινυμά του ο γενικόσ γραμματζασ Σφγχρονου Πολιτιςμοφ Νικόλαοσ
Γιατρομανωλάκθσ τόνιςε ότι φζτοσ ςε όλο τον κόςμο πάρα πολλζσ εκκζςεισ
ακυρϊκθκαν. «Όταν ζπρεπε να αποφαςίςουμε τι κα κάνουμε με τθ ΔΕΒΘ θ
απόφαςθ ιταν ςτακερι και ακλόνθτθ. Ότι κα βροφμε τα μζςα να τθν
πραγματοποιιςουμε και μάλιςτα ωσ μία αφορμι να δθμιουργιςουμε νζεσ
ενότθτεσ, να φζρουμε νζο κόςμο κοντά και να κάνουμε πιο ιςχυρι τθ διάδοςθ του
βιβλίου», είπε.
Ο γενικόσ γραμματζασ Δθμόςιασ Διπλωματίασ και Απόδθμου Ελλθνιςμοφ Γιάννθσ
Χρυςουλάκθσ υπογράμμιςε πωσ μια τζτοια μζρα αξίηει να ςταματιςουμε για λίγο
τισ κακθμερινζσ μασ εναςχολιςεισ και να ςκεφτοφμε πόςο ςπουδαίο είναι το
διάβαςμα. «Πόςεσ ηωζσ ζχουν ςωκεί χάρθ ςτα βιβλία… Ο ίδιοσ ο Ελφτθσ ζλεγε ότι θ
ιδζα του βιβλίου με κρατοφςε όπωσ άλλουσ ζνα εικόνιςμα», πρόςκεςε.
Θ εκδότρια, εκπρόςωποσ των Ελλινων εκδοτϊν Εφα Καραϊτίδθ επεςιμανε πωσ ο
κλάδοσ του βιβλίου δεν ζχει περικϊρια κζρδουσ όμωσ ζχει κερδίςει το καυμαςμό
του κοινοφ αλλά και των διεκνϊν ομολόγων μασ για τον επαγγελματιςμό και το
μεράκι του. «Το καφμα του διαδικτφου ςτθρίηει τθ φετινι ζκκεςθ και μασ ςτθρίηει
όλουσ ςτισ καραντίνεσ. Εκδότεσ, βιβλιοπϊλεσ και αναγνϊςτεσ διαπιςτϊςαμε ότι ο
χρόνοσ είναι ο μεγάλοσ μασ ςφμμαχοσ ςτθν ανάγνωςθ και ότι αυτό το ηωτικό χρόνο
πρζπει να τον εφεφρουμε και να τον καλλιεργιςουμε ςτθ νζα κακθμερινότθτα αν
κζλουμε να επιβιϊςουμε ψυχικά».
Ο Πρόεδροσ του Ελλθνικοφ Ιδρφματοσ Πολιτιςμοφ Νίκοσ Α. Κοφκθσ, ςτο
χαιρετιςμό του ανζφερε: ‘Το ΕΙΠ δικαίωσ αιςκάνεται ςιμερα χαρά και περθφάνια,
γιατί μζςα ςτο δυςτοπικό περιβάλλον τθσ πανδθμίασ κατορκϊνει κάτω από
εξαιρετικζσ αντίξοεσ ςυνκικεσ να φζρει ςε πζρασ ζνα πολυςφνκετο οργανωτικά και
ποιοτικά ζργο, το οποίο, ταυτόχρονα, ςθματοδοτεί τθν πορεία ψθφιακοφ
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εκςυγχρονιςμοφ και μεταςχθματιςμοφ ενόσ οργανιςμοφ που, πλζον, κοιτά
δυναμικά ςτο μζλλον. Είναι ςθμαντικό επίτευγμα το γεγονόσ ότι ςτθ νζα ψθφιακι
τθσ διάςταςθ θ ΔΕΒΘ φιλοξενεί περιςςότερεσ από 200 εκδθλϊςεισ και διευρφνει το
χρόνο διεξαγωγισ τθσ ςε 10 πλιρεισ παραγωγικζσ μζρεσ. Για το μεςτό αυτό
πρόγραμμα ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ εκδότεσ, και πνευματικοφσ δθμιουργοφσ θ
17θ ΔΕΒΘ ςυνιςτά για όλουσ μασ μια ανάςα ηωτικότθτασ, μια υπόςχεςθ
πνευματικισ ανάταςθσ και ςυνζχειασ. Ο διάλογοσ, θ ανταλλαγι απόψεων
αποτελοφν αναμφίβολα το πιο ςτζρεο κεμζλιο του πολιτιςμοφ και με τθ νζα τθσ
μορφι θ ζκκεςθ φιλοδοξεί να διευρφνει τθν εμβζλεια των μθνυμάτων που κα
εκπζμψουν οι δθμιουργοί, υπερνικϊντασ χάρθ ςτα ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα τισ
τοπικζσ δεςμεφςεισ αλλά και τισ αλλθλοκαλφψεισ. Θ νζα διαδικτυακι ΔΕΒΘ από
τθν εμπειρία τθσ οποίασ κα εξάγουμε χριςιμα ςυμπεράςματα για το μζλλον είναι
και θ πρϊτθ Ζκκεςθ για τθν οποία κα υπάρχει πλιρεσ αρχείο προσ δθμιουργικι
αξιοποίθςθ όλο το χρόνο, αλλά και ζνα πολφτιμο πνευματικό υλικό. ..κζλω να
διαβεβαιϊςουμε τουσ φίλουσ μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ ότι προςπακιςαμε μζχρι τθν
τελευταία ςτιγμι να διοργανϊςουμε τθν Ζκκεςθ με φυςικι παρουςία κάτι που
ςτάκθκε αδφνατο λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικϊν ςυνκθκϊν. Ταυτόχρονα
είμαςτε βζβαιοι ότι ςφντομα κα ανταμϊςουμε με περιςςότερθ διάκεςθ και
ενκουςιαςμό.’
Τζλοσ, ο διευκυντισ τθσ 17θσ ΔΕΒΘ Μανϊλθσ Πιμπλισ αναφζρκθκε ςτουσ κφριουσ
άξονεσ τθσ φετινισ διοργάνωςθσ που το κεντρικό αφιζρωμά είναι «Ο χρόνοσ ςτθ
λογοτεχνία θ λογοτεχνία ςτον χρόνο».
Για λόγουσ αςφαλείασ οι περιςςότεροι ομιλθτζσ απθφκυναν χαιρετιςμό
διαδικτυακά ι μζςω βίντεο, ενϊ ςτα δφο ςτοφντιο ςτακερά πρόςωπα ιταν ο
πρόεδροσ του ΕΙΠ Νίκοσ Κοφκθσ και θ θκοποιόσ Λζνα Παπαλθγοφρα ωσ
παρουςιάςτρια (ςτοφντιο Ακινασ – ΕΙΠ) και ο διευκυντισ τθσ 17θσ ΔΕΒΘ Μανϊλθσ
Πιμπλισ, ο πρόεδροσ τθσ ΔΕΘ – HELEXPO Τάςοσ Τηικασ και ο δθμοςιογράφοσ
Κωςτισ Ηαφειράκθσ ωσ παρουςιαςτισ (ςτοφντιο Θεςςαλονίκθσ ΔΕΘ – HELEXPO).
Θ εκδιλωςθ επιςφραγίςτθκε με διαδικτυακι ςυναυλία ςε ιδιαίτερα ποιοτικι
εκτζλεςθ, τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ του διμου Θεςςαλονίκθσ, που ερμινευςε
τρία αποςπάςματα από το ζργο του Νίκου Σκαλκϊτα «Θ Θάλαςςα».
Θ 17θ ΔΕΒΘ διοργανϊνεται από το Ελλθνικό Κδρυμα Πολιτιςμοφ, με τθν υποςτιριξθ
και ςυνεργαςία του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθ
ΔΕΘ – HELEXPO, τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, τον Διμο Θεςςαλονίκθσ,
τουσ Συλλόγουσ Ελλινων Εκδοτϊν και ανεξάρτθτουσ εκδότεσ, και ενϊ φζτοσ, για
πρϊτθ φορά, τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ
Κατερίνασ Σακελλαροποφλου. Συγχρθματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο του ΠΕΠ Κεντρικισ Μακεδονίασ 2014-2020.
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Οι εκδθλϊςεισ τθσ 17θσ ΔΕΒΘ που διαρκεί ζωσ τισ 29 Νοεμβρίου μεταδίδονται
ηωντανά μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ thessalonikibookfair.gr
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