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Προς:  Ως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση για Αρχείο Νικ. Βρεττάκου».

Σας  γνωρίζουμε  ότι  το  Αρχείο  του  Λάκωνα  ποιητή  και  Ακαδημαϊκού  Νικηφόρου 
Βρεττάκου φιλοξενείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 

Η  επιλογή  της  Βιβλιοθήκης  Σπάρτης,  ως  φορέα  υπεύθυνου  για  τη  συγκέντρωση, 
καταγραφή,  διαφύλαξη,  αξιοποίηση  και  προβολή  του  λογοτεχνικού  και  προσωπικού 
αρχείου του ποιητή, έγινε από τον ίδιο λίγο πριν το θάνατό του. Στο Αρχείο, το οποίο 
λειτουργεί ως μικρό μουσείο, έχει καταβληθεί προσπάθεια να παρουσιασθεί διακριτικά 
ο προσωπικός χώρος του ποιητή, με τα έπιπλα που χρησιμοποιούσε, το γραφείο του, τη 
βιβλιοθήκη του, τις γκραβούρες και τους πίνακες που αγαπούσε καθώς και μια σειρά 
φωτογραφιών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ζωής του.

Κύριος  στόχος  του  Αρχείου  είναι  η  γνωριμία  του  κοινού  και  κυρίως  των 
μαθητών/μαθητριών με τη ζωή και το έργο του ποιητή μέσα από τα προσωπικά του 
αντικείμενα, τα χειρόγραφα και τα βιβλία του.

Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί  και υλοποιούνται σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις 
στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες του σχολείου σας, εφόσον στον 
προγραμματισμό των εκπαιδευτικών εκδρομών τους ενταχθεί επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη 
Σπάρτης-Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου.

Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα:

• να συμμετάσχουν σε  βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Νικηφόρο 
Βρεττάκο, που απευθύνεται σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και 
αφορά τη γνωριμία με τη ζωή και το έργο του ποιητή μέσα από το υλικό του Αρχείου 
του, το οποίο διαρκεί 2 ώρες και μπορεί να υλοποιηθεί με ομάδα 30 ατόμων.
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• να ενημερωθούν με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού για τη ζωή και το 
έργο του ποιητή, κατά τη διάρκεια συνάντησης, η οποία διαρκεί μία (1) ώρα και στην 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερα από 30 άτομα.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαίο να προηγηθεί συνεννόηση με τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς,  προκειμένου  να  προγραμματισθεί  χρονικά  η  επίσκεψη  και  να 
προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι σύντομα θα λειτουργήσει το παράρτημα του Αρχείου στη 
γενέτειρα του ποιητή, τις Κροκεές, όπου υπάρχει και το σπίτι, που γεννήθηκε ο ποιητής.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο πατρικό σπίτι του ποιητή στην Πλούμιτσα, 
το οποίο έχει αξιοποιηθεί από την οικογένεια του ποιητή και το Σύλλογο Φίλων του 
Αρχείου  Νικηφόρου  Βρεττάκου,  αλλά  η  πρόσβαση  εκεί  έχει,  δυστυχώς,  πολλές 
δυσκολίες  και  επί  πλέον  κόστος  λόγω  αδυναμίας  προσέγγισης  των  τουριστικών 
λεωφορείων. 

Ελπίζουμε, ότι στην περίπτωση, που εσείς και οι μαθητές/τριές σας επιλέξετε ως τόπο 
προορισμού σας, κατά την εκπαιδευτική σχολική εκδρομή σας, την πόλη της Σπάρτης, 
θα  εντάξετε  στις  επισκέψεις  σας  και  το  Αρχείο  Νικηφόρου Βρεττάκου,  όπου  με 
ιδιαίτερη χαρά θα βοηθήσουμε για τη γνωριμία τους με έναν από τους αξιολογότερους 
σύγχρονους ποιητές μας.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη 
πληροφορία.-

Η Διευθύντρια
της

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Ελένη Τζινιέρη – Τζανετάκου

Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου Πλούμιτσα
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