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Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ιδρύθηκε επί Προεδρίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
με φιλόδοξο στόχο να αποτελέσει τον εξωστρεφή φορέα διάδοσης της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Το όραμα αυτό μας καθοδηγεί και σήμερα με τις 
απαραίτητες λειτουργικές προσαρμογές στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που μας δίνει τη 
δυνατότητα να απευθυνθούμε ευχερέστερα σε ένα ευρύτερο κοινό χωρίς τους τοπικούς 
περιορισμούς. Φιλοδοξία μας είναι να ανανεώσουμε την πολιτιστική δράση του ΕΙΠ, να 
διαμορφώσουμε σχέσεις εποικοδομητικής συνεργασίας με σπουδαίους πολιτιστικούς 
φορείς και  να αποτελέσουμε κέντρο διαλόγου με ευφάνταστες επιλογές, ικανές να 
συγκινήσουν με την ποιότητά τους τόσο τους Έλληνες όσο και τους φιλέλληνες ανά τον 
κόσμο. Πεδίο αναφοράς μας τα σχολεία, οι έδρες νεοελληνικών σπουδών, η ομογένεια 
και φυσικοί μας σύμμαχοι άξιοι Έλληνες που συντάσσονται στο έργο της διάδοσης του 
ελληνικού πολιτισμού σε όλες του τις εκφάνσεις.

Εξίσου σημαντικός μας στόχος η υποστήριξη του βιβλίου και η ανάδειξη της αξίας 
του. Γι’ αυτό το ΕΙΠ είναι ο φορέας μέσω του οποίου η Ελλάδα συμμετέχει στις διεθνείς 
εκθέσεις του εξωτερικού, διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 
ενώ με το μεταφραστικό πρόγραμμα, το Greeklit.gr, η ελληνική βιβλιοπαραγωγή 
ταξιδεύει ευκολότερα στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον, η Βιβλιονέτ 
εκσυγχρονίζεται και αποτελεί έναν αξιόπιστο κόσμο ποιότητας. Ευελπιστούμε ότι θα 
ανταποκριθούμε με συνέπεια στην αποστολή μας.

Νίκος Α. Κούκης 
Πρόεδρος ΕΙΠ

Greece  
Books and Writers 
Αθήνα 2001



Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού  
στο σήμερα και στο μέλλον
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) ιδρύθηκε το 1992 με ομόφωνη απόφαση του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στεγάζεται στην οικία του αειμνήστου Έλληνα επιχειρηματία 
Πρόδρομου Μποδοσάκη. Πρώτος Πρόεδρος υπήρξε ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης. 
Σκοπός της σύστασής του είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με κύρια δραστηριότητα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη διάδοση του ελληνικού  
βιβλίου, το θέατρο, τη μουσική, τις τέχνες, την προβολή του ελληνικού κινηματογράφου 
και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει αποδείξει 
ότι διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και πείρα για να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ποιότητα, με κύρος, με όραμα και με προοπτική.

Επίσης, το ΕΙΠ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο παραρτημάτων εκτός Ελλάδας, με έδρα 
την Αλεξάνδρεια, το Βελιγράδι, το Βερολίνο, το Βουκουρέστι, τη Μόσχα την Οδησσό 
και την Τεργέστη. Σύντομα θα υπάρξει εκπροσώπηση του ΕΙΠ και σε άλλες χώρες μέσα 
από τη συνεργασία με τις πρεσβείες μας και προσωπικότητες από την κάθε χώρα, που 
συντάσσονται μαζί μας στην αποστολή της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού.

Το ΕΙΠ είναι μέλος δύο σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων, του European 
Union of National Institutes for Culture (EUNIC) και του Anna Lindh Foundation. 

Συνεργάζεται διεθνώς με πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών, σχολεία 
ελληνικής γλώσσας, πρεσβείες, κέντρα πολιτισμού, μουσεία και βιβλιοθήκες σε όλο  
τον κόσμο.

Kiriak Kostandi and Greek Painters in 
Odessa: late  XIX – early XX centuries 

Οδησσός 2003, δίγλωσση έκδοση: 
αγγλικά, ρωσικά



Η παρουσία μας  
στον κόσμο

Αλεξάνδρεια
Το Παράρτημα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ιδρύθηκε το 
1994 και στεγάζεται στο νεοκλασικό κτήριο του πρώην Αβερώφειου Παρθεναγωγείου. 
Διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη, ανοικτή στο κοινό, καθώς και χώρους εκθέσεων, 
διαλέξεων και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Στο Παράρτημα διδάσκεται η 
ελληνική γλώσσα, ενώ είναι κέντρο πιστοποίησής της. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του οργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, συναυλίες, συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
του Καΐρου και σε άλλα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Μουσείο Καβάφη
Το ΕΙΠ λειτουργεί το Μουσείο Καβάφη ως μέρος των δραστηριοτήτων του στο  
εξωτερικό.Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1992 με πρωτοβουλία του ιστορικού και 
συγγραφέα Kωστή Μοσκώφ (1939 - 1998), ενός χαρισματικού ανθρώπου των γραμμάτων 
και της επιστήμης. Το Μουσείο είναι γνωστό στην Αίγυπτο με την ονομασία سيفاڤكلزنم 
– Cavafy’s House – και στεγάζεται στο διαμέρισμα όπου ο Κ.Π. Καβάφης έζησε για 35 
χρόνια. Στο Μουσείο υπάρχουν έγγραφα και εκθέματα που παρουσιάζουν τη ζωή και 
το έργο του ποιητή.

Βελιγράδι
Η Εστία Βελιγραδίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ιδρύθηκε το 2007 και 
εδρεύει σε χώρο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σερβίας. Παράλληλα έχει διοργανώσει 
σειρά πολιτιστικών δράσεων – όπως κύκλο εκδηλώσεων για τον Παπαδιαμάντη και 
συμμετοχές σε Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων, Φεστιβάλ Αρχαιολογικών Ταινιών, 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και Φεστιβάλ Σοπέν – ενώ παράλληλα διαθέτει δανειστική 
βιβλιοθήκη και διοργανώνει μαθήματα ελληνικών και εξετάσεις για την πιστοποίηση 
της ελληνομάθειας.

Εικονογράφοι από την Ελλάδα 
Αθήνα 2017, ελληνικά, αγγλικά



Βερολίνο
Ιδρύθηκε το 1995 και αναπτύσσει δραστηριότητες στο Βερολίνο και σε ολόκληρη 
τη Γερμανία, καθώς και σε όλο τον γερμανόφωνο χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, σε 
συνεργασία με τις διπλωματικές αρχές, τους τοπικούς φορείς, τα πολιτιστικά ινστιτούτα 
άλλων χωρών και φορείς της ομογένειας. Συμμετέχει και συνδιοργανώνει μεγάλες 
εκδηλώσεις στη Γερμανία για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού, ενώ η δράση του 
εκτείνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της γερμανικής πολιτιστικής ζωής.

Βουκουρέστι
Η Εστία εγκαινιάστηκε το 2008 με στόχο την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσα 
από πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό, 
δημιουργήθηκαν στενοί δεσμοί με ρουμανικούς και ξένους πολιτιστικούς φορείς στο 
Βουκουρέστι. Η Εστία Βουκουρεστίου του ΕΙΠ είναι μέλος του τοπικού δικτύου EUNIC 
και συμμετέχει τακτικά στις κοινές εκδηλώσεις του όπως η Νύχτα των Πολιτιστικών 
Ινστιτούτων, το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το Σαλόνι των Κινούμενων 
Σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η Νύχτα της Λογοτεχνίας κ.ά.

Μόσχα
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στη Μόσχα ιδρύθηκε το 2020, με στόχο την προώθηση 
του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού: εκθέσεις, θέατρο, 
προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, εργαστήρια, συνέδρια, αφιερώματα σε μεγάλες 
προσωπικότητες του πολιτισμού, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές-λογοτεχνικές 
βραδιές, φεστιβάλ και διεθνείς διαγωνισμοί, πολιτιστικές εκδηλώσεις εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κ.λπ. 

Οδησσός
Το Παράρτημα του ΕΙΠ στην Οδησσό ιδρύθηκε το 1994. Ο Δήμος παραχώρησε για 
τον σκοπό αυτό, με συμβολικό μίσθωμα, τρία οικήματα, ένα από τα οποία υπήρξε η 
ιστορική οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή, όπου συνεδρίαζαν και τα μέλη της 
Φιλικής Εταιρείας. Το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ιδρύθηκε στην 
Οδησσό με σκοπό την προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στην Ουκρανία. Σημαντική είναι η εκπαιδευτική δράση του Παραρτήματος, 
η οποία περιστρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.

The real greek at home  
Dishes from the heart of  
the Greek kitchen 
Μεγάλη Βρετανία 2004



Μουσείο Φιλικής Εταιρείας
Σε ένα από τα τρία οικήματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο υπήρξε 
η οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή και όπου συνεδρίαζαν τα μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας, λειτουργεί από το 1994 το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Το ΕΙΠ φρόντισε 
για την εκ νέου δημιουργία, οργάνωση και θεματική δομή του με τη συνεργασία  
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας. Το Παράρτημα οργανώνει σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Οδησσού δωρεάν ξεναγήσεις και 
διαλέξεις για μαθητές και φοιτητές. 

Τεργέστη
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό την προώθηση 
του ελληνικού πολιτισμού, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, την ενδυνάμωση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας στην Ιταλία 
και στη Σλοβενία. Διοργανώνονται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που καλύπτουν 
όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού. Παράλληλα πραγματοποιούνται μαθήματα 
ελληνικών για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, ενώ σε συνεργασία με το Κλασικό Λύκειο 
«Dante Alighieri», εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας, σε μαθητές και καθηγητές Γυμνασίων της Τεργέστης.

Ελληνική διασπορά
Η ελληνική διασπορά είναι η δύναμη του ελληνισμού. Το ΕΙΠ φιλοδοξεί να παρακινήσει 
προσωπικότητες του ελληνισμού ανά τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλουν με 
πατριωτική διάθεση στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού.

Η Εκκλησία, οι έδρες νεοελληνικών σπουδών, οι ομογενειακές οργανώσεις, η Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και οι πρεσβείες της Ελλάδας ανά τον κόσμο,  είναι 
οι φυσικοί σύμμαχοι του ΕΙΠ στην προσπάθεια να διασωθεί η γλώσσα και να αποτελέσει 
ο ελληνικός πολιτισμός το ενοποιητικό στοιχείο των συμπατριωτών μας που διαμένουν 
μακριά από το εθνικό κέντρο.

Το ΕΙΠ βρίσκεται ήδη σε συνεχή παραγωγική επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου μέσω 
συνεργειών να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού 
μέσω των θεσμικών καναλιών της ομογένειας.

Διά θαλάσσης:  
Το ελληνικό πλοίο στο χρόνο 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού - 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 
Αθήνα 2002, δίγλωσση έκδοση: 
ελληνικά, αγγλικά



Υποστηρίζουμε τις τέχνες  
και τον πολιτισμό 

Καβάφεια
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα των «Φίλων 
της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας» και με την υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού 
Αιγύπτου και Ελλάδας, την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο, την Όπερα του Καΐρου 
και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, καθώς και άλλους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς διοργανώνουν Λογοτεχνικά Συμπόσια στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου. Τα διεθνή συμπόσια εμπνευσμένα από τον γεννημένο στην Αλεξάνδρεια 
ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή διακεκριμένων 
συγγραφέων και πανεπιστημιακών από πολλές χώρες και περιλαμβάνουν παράλληλες 
εκδηλώσεις στην Όπερα του Καΐρου και στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, βράβευση 
Αιγυπτίων συγγραφέων, συναυλίες – μελοποιημένης ποίησης, εκθέσεις κ.ά.

Μαθητικά Συνέδρια
Το ΕΙΠ σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, την αρωγή 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και άλλους φορείς 
διοργανώνει για έξι συνεχείς χρονιές τα Μαθητικά Συνέδρια σε πόλεις της Ευρώπης 
με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν με δημιουργικό τρόπο 
τα βιώματα, τις σκέψεις, τις ιδέες, τον προβληματισμό και τα μηνύματά τους για ένα 
θέμα διαχρονικό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν ένα δίκτυο επικοινωνίας 
με συνομήλικούς τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και άλλες χώρες μέσα 
από τον διαπολιτισμικό διάλογο. Μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και κατανοούν την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Ευρώπης. Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία μαθητικά συνέδρια 
στην Κωνσταντινούπολη, Τεργέστη, Λευκωσία, Νάπολη, Βελιγράδι, Βενετία.

Από τη Σάρκωση του Λόγου στη 
Θέωση του Ανθρώπου: Βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εικόνες από την Ελλάδα 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Εθνικό 

Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας 
Αθήνα 2008, ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά



Το βιβλίο στο Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Μοναδική στην κατηγορία της στον ελληνικό χώρο, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2004 
με στόχο να εντάξει την Ελλάδα στον χάρτη των Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου. Σύντομα 
κατάφερε να αναδειχθεί σε κομβικό άξονα πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Σήμερα αποτελεί έναν 
από τους πλέον σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας με διεθνή αναγνώριση. 
Διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, την ΔΕΘ-Helexpo, την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ), τον Δήμο Θεσσαλονίκης και 
πραγματοποιείται με την εποπτεία και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Μιλάμε Ελληνικά
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας πραγματοποιείται από τα Παραρτήματα και 
τις Εστίες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Τα Παραρτήματα και οι Εστίες είναι 
εντεταλμένα εξεταστικά κέντρα στα οποία διενεργούνται κάθε χρόνο εξετάσεις από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση Κρατικού 
Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Μ. Κορρές, Γ. Α. Πανέτσος, Τ. Seki (επιμ.),  
Ο Παρθενών: Αρχιτεκτονική  
και συντήρηση  
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Επιτροπή 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
Αθήνα 1996, τρίγλωσση έκδοση: ελληνικά, 
αγγλικά, ιαπωνικά / Αθήνα 1999, δίγλωσση 
έκδοση: ελληνικά, αγγλικά



19 έως 29/11/2020: Η 17η ΔΕΒ Θεσσαλονίκης 
εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού διοργανώνει τη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης και δηλώνει δυναμικό παρών προσαρμόζοντάς τη στις ανάγκες της 
δύσκολης εποχής που διανύουμε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Νίκος Α. Κούκης, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είναι σταθερή η 
πεποίθησή μας ότι ο Πολιτισμός και κυρίως το βιβλίο οφείλουν να διαδραματίζουν 
ενισχυτικό ρόλο στη συλλογική συνείδηση συμβάλλοντας στην ανάταση μιας κοινωνίας, 
ιδιαιτέρως όταν αυτή βρίσκεται σε πίεση λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών».

Για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της πανδημίας του COVID-19, η 
διοργάνωση επικεντρώνεται σε ένα εξ ολοκλήρου διαδικτυακό πρόγραμμα διάρκειας 
έντεκα ημερών (19-29 Νοεμβρίου) με αιχμή τη συμμετοχή σημαντικών συγγραφέων 
και την ψηφιακή διοργάνωση των προγραμματιζόμενων φεστιβάλ, εκδηλώσεων και 
δράσεων, καθώς και των επαγγελματικών συναντήσεων για την εγχώρια και τη διεθνή 
αγορά του βιβλίου.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων μεταδίδεται διαδικτυακά από τη νέα ιστοσελίδα  
www.thessalonikibookfair.gr και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της έκθεσης,  
μέσα από δύο κατάλληλα εξοπλισμένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Βιβλιονέτ
Αποτελεί ένα μοναδικό αρχείο καταγραφής και οργάνωσης της ελληνικής βιβλιο-
παραγωγής και ταυτόχρονα ένα μέσο προβολής της στο ευρύ κοινό. Λειτουργεί ως 
ένα εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του βιβλίου, από τους οποίους άλλωστε 
και γεννήθηκε και ταυτόχρονα σαν ένα «ανοιχτό παράθυρο στον Κόσμο του Βιβλίου», 
προσφέροντας σε όλους δωρεάν πρόσβαση σε χιλιάδες βιβλιογραφικές πληροφορίες 
και ενημέρωση για νέες εκδόσεις, πριν ακόμα αυτές φτάσουν στα βιβλιοπωλεία.



Samios in New York: Paintings 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού – Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδος στη Ν. Υόρκη 

Αθήνα 2002, ελληνικά, αγγλικά

Συμμετοχή ΕΙΠ σε Διεθνείς  
Εκθέσεις Βιβλίου
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, οργανώνουν την ελληνική συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου 
Καΐρου, Μπολόνιας, Παρισιού, Πεκίνου, Μόσχας και Φρανκφούρτης. Στις εκδηλώσεις 
συμμετέχουν επαγγελματίες από τον διεθνή εκδοτικό χώρο, ενώ οι εκδηλώσεις 
αποδεικνύουν κάθε φορά πως παρά τις δυσκολίες το ενδιαφέρον για το ελληνικό 
βιβλίο και την ελληνική λογοτεχνία δεν έχει εκλείψει. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, 
μέσω των επιτυχημένων διοργανώσεων στις εκθέσεις βιβλίου δημιουργεί ένα ζωντανό 
εργαστήριο παραγωγής ιδεών και  αναζήτησης δρόμων και λύσεων με τη συμμετοχή 
των διοργανωτών, των εκδοτών, των συγγραφέων, των μεταφραστών, των θεωρητικών 
και όλων των υπόλοιπων συντελεστών.

greeklit.gr 
ο νέος διεθνής μεταφραστικός κόμβος του ελληνικού βιβλίου
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αναθέσει στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολι-
τισμού την επαναλειτουργία του προγράμματος ενίσχυσης της μετάφρασης ελληνικών 
βιβλίων προς άλλες γλώσσες.  Πρόκειται για πλατφόρμα επικοινωνίας, ενημέρωσης και 
δικτύωσης των ανθρώπων του ελληνικού βιβλίου με τη διεθνή κοινότητα. Μια βάση 
δεδομένων που θα εμπλουτίζεται και θα διευρύνεται ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
και τα δεδομένα της δυναμικά εξελισσόμενης πραγματικότητας.

Θέτοντας σε προτεραιότητα τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας το ΕΙΠ έχει ήδη καλέσει 
σε συνεργασία και διαβούλευση τις ομάδες επαγγελματιών του βιβλίου που εμπλέκονται 
άμεσα με τις διαδικασίες προώθησης και μετάφρασης ελληνικών βιβλίων σε άλλες 
γλώσσες/χώρες. Ζητούμενο είναι να συλλέξουμε, καταγράψουμε και ταξινομήσουμε 
όλα τα μέλη των επαγγελματικών κατηγοριών: εκδότες, βιβλιοπώλες, συγγραφείς, 
μεταφραστές, επιμελητές, εικονογράφους, γραφίστες και λογοτεχνικούς πράκτορες. 
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει μια πραγματική 
ανάγκη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού βιβλίου, δεδομένου ότι η 
Ελλάδα,  μετά την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, αποτελεί τη μοναδική ίσως 
ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει αντίστοιχο πρόγραμμα.



Φως και σκιές στα Βαλκάνια.  
Οκτώ Βαλκάνιοι φωτογράφοι 
Αθήνα 2009, ελληνικά, αγγλικά

Στοχεύουμε και οραματιζόμαστε
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει ως κύριο στόχο να εμπλέκεται δημιουργικά στα 
πολιτιστικά δρώμενα με δυναμισμό και εξωστρέφεια. Παράλληλα επιθυμεί να έρθει σε 
επαφή με τις ενεργείς πολιτιστικές δυνάμεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό με κύριο μέλημα να διοργανώνει δράσεις υψηλού επιπέδου αυτόνομα ή 
σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. 

Ένας από τους σκοπούς του είναι να γίνει κόμβος επικοινωνίας για ζητήματα γλώσσας 
αλλά και να προωθήσει τη φιλαναγνωσία αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες 
που παρέχει η τεχνολογία. Το ΕΙΠ οραματίζεται να γίνει ένα σύγχρονο κέντρο διαλέξεων, 
θερινών σχολείων και να μεταβληθεί σε ένα φιλόξενο χώρο ποιοτικών συναντήσεων 
καλλιτεχνών, μεταφραστών, εκδοτών, εκπαιδευτικών. 

Επίσης στοχεύει σε συνεργασίες με την Εκκλησία, με έδρες νεοελληνικών σπουδών, 
με ομογενειακές οργανώσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ώστε ο 
πολιτισμός μας να αποτελέσει το ενοποιητικό στοιχείο συμπατριωτών μας που για 
δεκαετίες διαμένουν μακριά από το εθνικό κέντρο.

Φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού βιβλίου 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υποδέχεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον 
κήπο που στεγάζεται το Ίδρυμα στην Έπαυλη Μποδοσάκη, στην καρδιά του Παλαιού 
Ψυχικού παιδιά και εφήβους δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο 
και τον πλούτο του βιβλίου μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με παρουσιάσεις 
βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους, θεατρικά και μουσικά 
δρώμενα, συζητήσεις, εργαστήρια κ.ά. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με την Περιφερειακή Διεύθυνση και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, καθώς επίσης με τα τμήματα Σπουδών και Εφαρμογής 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 



Η εικονογράφηση  του εντύπου δημιουργήθηκε  
από εξώφυλλα βιβλίων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από το  

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
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