
ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις σχολικών τάξεων στη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 

Θεσσαλονίκης» 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού λάβαμε την ανακοίνωση για την 17η Διεθνή Έκθεση 

Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2020 στο 

Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO) και την οποία 

διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘ- HELEXPO, τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, και υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Τιμώμενη στην 17η ΔΕΒΘ θα είναι η Γερμανόφωνη λογοτεχνία, ενώ τη συμμετοχή της 

Γερμανίας, αλλά και άλλων γερμανόφωνων χωρών, όπως της Αυστρίας και της Ελβετίας, θα 

συντονίσει η διεθνής έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Γκαίτε και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Το κεντρικό θέμα της 17ης ΔΕΒΘ θα είναι το Ο 

χρόνος στη λογοτεχνία, η λογοτεχνία στο χρόνο. Άλλοι θεματικοί άξονες στους οποίους θα 

επικεντρωθεί το πρόγραμμα είναι: Οικολογία, λογοτεχνία, πολιτική, Λογοτεχνία και μνήμη, 

Το ’21 σήμερα, Αφιέρωμα στην προσφυγική εμπειρία κ.ά. 

Όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί προτεραιότητα στη συμμετοχή μαθητών με την οργάνωση της 

Παιδικής Γωνιάς και της Γωνιάς Εφήβων, όπου οι νεαροί βιβλιόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν τον πλούτο της παραγωγής του παιδικού και εφηβικού βιβλίου και να 
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συμμετάσχουν σε εκατοντάδες εκδηλώσεις -παρουσιάσεις βιβλίων, συναντήσεις με 

συγγραφείς και εικονογράφους, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, συζητήσεις, εργαστήρια- 

που θα οργανωθούν από τους εκδότες παιδικού και εφηβικού βιβλίου και άλλους φορείς.  

Επίσης, στο πρόγραμμα θα ενταχθεί ένας μικρός κύκλος εκδηλώσεων για γονείς και 

εκπαιδευτικούς με ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια κ.ά. 

 

Αιτήσεις για οργανωμένες επισκέψεις μαθητών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως 

τις 6 Μαρτίου 2020 και θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας (επισυνάπτεται το 

αντίστοιχο έντυπο). 

Οι επισκέψεις των οργανωμένων ομάδων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 και την 

Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι. Η επίσκεψη 

περιλαμβάνει συμμετοχή σε κάποια από τις εκδηλώσεις για παιδιά ή εφήβους.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα περιήγησης οργανωμένων ομάδων στο χώρο της Έκθεσης 

ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις, με την ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών. 

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης οργανωμένων ομάδων εκτός σχολικού ωραρίου 

(απογεύματα Πέμπτης ή Παρασκευής και σαββατοκύριακο), με συμμετοχή στις αντίστοιχες 

εκδηλώσεις. 

Η κατανομή των σχολείων, η ημέρα και η ώρα επίσκεψης θα καθοριστούν σύμφωνα με το 

διαμορφωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων. 

Εφόσον η αίτηση ενός σχολείου γίνει δεκτή, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα ενημερωθεί για 

την ημέρα και ώρα επίσκεψης καθώς και για την εκδήλωση την οποία θα παρακολουθήσουν 

οι μαθητές. 

Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την 

υπεύθυνη της Παιδικής Γωνιάς-Γωνιάς των Εφήβων-Γωνιάς των Εκπαιδευτικών Εύη 

Γεροκώστα (τηλ.: 210-6776540-εσωτ. 402, e-mail: egerokosta@hfc.gr). 

 

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07 

 

 

 


