ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2011, Ζτοσ Οδυςςζα Ελφτθ
(100 χρόνια από τθ γζννθςι του)

«Να διαβάηουμε και να ξαναδιαβάηουμε το ζργο του»
Η κιρυξθ του 2011 ωσ «Ζτοσ Οδυςςζα Ελφτθ» από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και
Σουριςμοφ, για τον εορταςμό των 100 χρόνων από τθ γζννθςι του (1911-1996)
αποτελεί μια ξεχωριςτι ευκαιρία ανανεωμζνθσ αναγνωςτικισ απόλαυςθσ και
μελζτθσ του πολυςχιδοφσ ζργου του νομπελίςτα ποιθτι μασ.

Με το ιδιαίτερο ποιθτικό του ιδίωμα ο Ελφτθσ ανανζωςε τθν ελλθνικι ποίθςθ και
διζγραψε μια φωτεινι πορεία που επιβραβεφκθκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο
Ποίθςθσ, ενϊ το 1979 τιμικθκε με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίασ «για τθν ποίθςθ
του που με φόντο τθν ελλθνικι παράδοςθ, με αιςκθματοποιθμζνθ δφναμθ και
πνευματικι οξφνοια ηωντανεφει τον αγϊνα του ςφγχρονου ανκρϊπου για
ελευκερία και δθμιουργία».

Ωσ αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ, το Εκνικό Κζντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) αναλαμβάνει τον
ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ δράςεων που
αναδεικνφουν τθ ςθμαςία και τθν επίδραςθ τθσ παρουςίασ του ςτθ νεοελλθνικι
γραμματεία.

υγκεκριμζνα:

Η Ελλάδα διαβάηει Ελφτθ
Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Ποίθςθσ, που γιορτάηεται ςυμβολικά ςτισ
21 Μαρτίου το ΕΚΕΒΙ διοργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων και δράςεων:
ςτίχοι του Ελφτθ ταξιδεφουν με όλα τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ ςτθν Ακινα
και για πρϊτθ φορά φζτοσ ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ
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αναγνϊςεισ ποιθμάτων Ελφτθ και ςυηθτιςεισ γφρω από το ζργο του ςε
βιβλιοπωλεία τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ (ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθν
Εταιρεία υγγραφζων)
υναντιςεισ ςτισ βιβλιοκικεσ τθσ Θεςςαλονίκθσ.

Ο Ελφτθσ ςτθν Εκπαίδευςθ
το πλαίςιο τθσ 8θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ το ΕΚΕΒΙ
διοργανϊνει

ςτισ

πανεπιςτθμιακοφσ

7

Μαΐου

και

ςτρογγυλό

εκπαιδευτικοφσ

με

τραπζηι
κζμα

με
«Ο

ςυγγραφείσ,
Ελφτθσ

ςτθν

Εκπαίδευςθ» (θ κεντρικι κεματικι τθσ ΔΕΒΘ είναι φζτοσ αφιερωμζνθ ςτο
«Βιβλίο και εκπαίδευςθ»).

Κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, το ΕΚΕΒΙ οργανϊνει ζναν κφκλο
ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων γφρω από τθν ποιθτικι του Οδυςςζα Ελφτθ: θ
ςχζςθ του με τθ «Γενιά του ‘30», θ πρόςλθψθ του ζργου του εντόσ κι εκτόσ
Ελλάδασ, ο άνκρωποσ και ο δθμιουργόσ απζναντι ςτθ φφςθ, θ ςχζςθ με το
τοπίο και τθν Ιςτορία (ο κφκλοσ πραγματοποιείται ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πνευματικά κζντρα και ιδρφματα,
βιβλιοπωλεία κ.α.)

Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ ςυναντάει τουσ ςφγχρονουσ ποιθτζσ
Σο ΕΚΕΒΙ, ςε ςυνεργαςία με τον ραδιοφωνικό ςτακμό 9.84 οργανϊνει τον Οκτϊβριο
ςτο Γκάηι ποιθτικι βραδιά με τθ ςυμμετοχι και τθν παρουςία ποιθτϊν από τισ
νεότερεσ γενιζσ που γνωρίςτθκαν κι εξακολουκοφν να «ςυνομιλοφν» με το ζργο
του.

Ο Ελφτθσ τιμώμενο πρόςωπο ςτα δφο μεγάλα γεγονότα τθσ χρονιάσ για το βιβλίο
Αφιερωματικό περίπτερο ςτθν 4θ Ζκκεςθ Παιδικοφ και Εφθβικοφ Βιβλίου (28-31
Ιανουαρίου) και ςτθν 8θ Διεκνι Ζκκεςθ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ (5-8 Μαΐου).
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τθν 4θ Ζκκεςθ Παιδικοφ και Εφθβικοφ Βιβλίου (28-31/1/2011) το ΕΚΕΒΙ
οργάνωςε ειδικό περίπτερο Ελφτθ με ζκκεςθ επιλεγμζνων βιβλίων του, αλλά
και φωτογραφικό και θχθτικό υλικό από τθ ηωι και το ζργο του κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να προςελκφςει το ενδιαφζρον των παιδιϊν και
εφιβων για το ζργο του ποιθτι.

το πλαίςιο τθσ 8θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Βιβλίου Θεςςαλονίκθσ (5-8/5/2011), που
οργανϊνει το ΕΚΕΒΙ, κα παρουςιαςτεί ειδικό αφιζρωμα ςτον ποιθτι που κα
περιλαμβάνει επίςθσ περίπτερο με μεγάλθ ζκκεςθ με εργοβιογραφικά
ςτοιχεία, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό για τθ ηωι και το ζργο του, ζκκεςθ
βιβλίων. Ενϊ παράλλθλα, κα φιλοξενθκοφν και εκδθλϊςεισ για τθν
παρουςίαςθ των νζων εκδόςεων που κα κυκλοφοριςουν από τισ εκδόςεισ
Ίκαροσ και Ύψιλον εντόσ του 2011.

Δθμιουργία Κινθτισ Ζκκεςθσ «Οδυςςζασ Ελφτθσ, 100 χρόνια από τθ γζννθςι του»
Δθμιουργία Κινθτισ Ζκκεςθσ-αφιερϊματοσ ςτον Οδυςςζα Ελφτθ που περιλαμβάνει
ταμπλό με εργοβιογραφικά ςτοιχεία, εξϊφυλλα βιβλίων, φωτογραφικό και
αρχειακό υλικό για τθ ηωι και το ζργο του ςυγγραφζα.

Σο ΕΚΕΒΙ, προκειμζνου να ενκαρρφνει τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων από
πολιτιςτικοφσ και άλλουσ φορείσ για τον εορταςμό του «Ζτουσ Ελφτθ», κα διακζτει
ςε κάκε ενδιαφερόμενο (βιβλιοπωλεία, ςχολεία, πολιτιςτικά κζντρα, ζδρεσ
νεοελλθνικϊν ςπουδϊν, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, λζςχεσ ανάγνωςθσ κ.ά.), τθν Κινθτι
Ζκκεςθ-αφιζρωμα ςτον Οδυςςζα Ελφτθ που κα ςυνοδεφεται από ταινίεσ με κζμα
τθ ηωι και το ζργο του (θ ζκκεςθ κα είναι διακζςιμθ από τον Μάιο 2011).

Ο Ελφτθσ εκτόσ ςυνόρων
Επιχοριγθςθ εκδθλώςεων και μεταφράςεων ζργων του
Σο ΕΚΕΒΙ ςτθρίηει εκδθλϊςεισ αφιερωμζνεσ ςτον Ελφτθ ςε πανεπιςτιμια,
πολιτιςτικοφσ φορείσ και βιβλιοπωλεία του εξωτερικοφ (και με τον δανειςμό τθσ
Κινθτισ Ζκκεςθσ) ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ κακϊσ επίςθσ επιχορθγεί
μεταφράςεισ του ζργου του.
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Ημερολόγιο Εκδθλώςεων για τον Ελφτθ
Πζραν των εκδθλϊςεων οι οποίεσ εντάςςονται ςτο επίςθμο πρόγραμμα για το
«Ζτοσ Ελφτθ», πραγματοποιοφνται και πολλζσ ενδιαφζρουςεσ εκδθλϊςεισ τόςο
ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ για τα 100 χρόνια
από τθ γζννθςθ του ποιθτι. Σο ΕΚΕΒΙ κα τισ ςυμπεριλαμβάνει ςτο «Ημερολόγιο
Εκδθλϊςεων» για τον Ελφτθ που φιλοξενείται ςτον διαδικτυακό τόπο του
(www.ekebi.gr) δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ενθμερωμζνο αρχείο των τεκταινόμενων
περί του «Ζτουσ» ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.

Τ.Γ. Επετειακζσ εκδόςεισ κα κυκλοφοριςουν από τισ εκδόςεισ Κκαροσ και Υψιλον

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ευχαριςτεί θερμά την ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοποφλου για τη
ςυμβολή τησ ςτην υλοποίηςη του προγράμματοσ καθϊσ και για την παραχϊρηςη
φωτογραφικοφ και αρχειακοφ υλικοφ.

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΟΤ «ΕΣΟΤ ΕΛΤΣΗ 2011» ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΣΟΤ ΟΠΑΠ.
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