
  

 

 

    Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, 

την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.  

 

Την εορτή καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational 

Board on Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, ένα διαφορετικό 

εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα που 

διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με στόχο να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της 

ανάγνωσης, να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση 

της παιδικής λογοτεχνίας. Για τον εορτασμό στην Ελλάδα είναι υπεύθυνο το ελληνικό 

τμήμα της ΙΒΒΥ - ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, ο οποίος κάθε χρόνο 

αναλαμβάνει τη μετάφραση και την εκτύπωση του υλικού. 

      Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου εντάσσεται  και η 

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας  και της θετικής στάσης των παιδιών  μας απέναντι 

στο εξωσχολικό βιβλίο, ως μέσο γνώσης και ψυχαγωγίας. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν 

να αγαπούν το βιβλίο, να το θεωρούν πολύτιμο εργαλείο γνώσης, αλλά και 

αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης βιβλίων τα παιδιά αναπτύσσουν ένα πλήθος ικανοτήτων, όπως  για 

παράδειγμα τη δημιουργική και κριτική σκέψη και τη φαντασία. Επιπλέον, 

εξοικειώνονται με πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις του γραπτού λόγου, 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εφοδιάζονται κατάλληλα προκειμένου να 

δομήσουν στη συνέχεια τη γραμματική της γλώσσας  που ακούν, αλλά και να 

αφομοιώσουν τους συντακτικούς της  κανόνες.  

   Μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων κάθε βιβλίου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

ποικίλες καταστάσεις, καθώς τους παρακολουθούν να αναλαμβάνουν ευθύνες, να 



κάνουν λάθη, να προβληματίζονται, να λαμβάνουν αποφάσεις. Παράλληλα, μέσω του 

βιβλίου προσφέρονται στους μικρούς αναγνώστες γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις 

ζωής, αξίες και ευαισθητοποίηση σε πολλά θέματα, που είναι δύσκολο να 

προσεγγιστούν με διαφορετικά μέσα 

.  

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου) ας 

θυμηθούμε τα λόγια της Γερμανίδας συγγραφέως  Jella Lepman, που είχε πει αμέσως 

μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο: «Αν θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο 

από τον σημερινό, πρέπει να αρχίσουμε από το παιδικό βιβλίο». 

 

 
 

 

Αφίσα και μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021. Φέτος 

υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα των Η.Π.Α. Το μήνυμα 

γράφτηκε από την Αμερικανίδα ποιήτρια Margarita Engle και η αφίσα φιλοτεχνήθηκε 

από τον εικονογράφο και συγγραφέα Roger Mello. Ο Roger Mello, σχεδίασε στα 

ελληνικά κάποιες από τις χειρογραφές που αποτελούν μέρος του εικαστικού. 

Η συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς μετέφρασε όπως κάθε χρόνο το μήνυμα στα 

ελληνικά. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού εκτύπωσε και διανέμει την αφίσα. 

Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. 

Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. 

Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα, 

καλλίφωνα πουλιά που πετούν ψηλά, ελέφαντες που σαλπίζουν, 

ποτάμια που κυλούν, καταρράκτες που ξεχύνονται, 

πεταλούδες που στροβιλίζονται 

ψηλά στον αέρα! 

Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε-ρυθμούς, στίχους, 

χτυποκάρδια, παλιές ιστορίες και νέες, 

φανταστικές και αληθινές. 

Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής 

ή τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα 



και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα μηνύματα 

σου ανήκουν. 

Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας 

γίνονται η μουσική του μέλλοντος, 

ειρήνη, χαρά και φιλία, 

μια μελωδία 

ελπίδας. 

 

 



 


