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« Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Δ Ι Α Β Α Ζ Ε Ι »  

 

Ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ (1802 – 1885) είχε πει: «Το διάβασμα είναι όπως η τροφή 

και το νερό. Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος, όπως ένα σώμα που δεν τρώει». 

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που 

γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και καθιερώθηκε από Διεθνές 

Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) 

το 1966, με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την 

προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο. Έκτοτε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό 

τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον 

κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη 

διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. 

Το 2021 υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα των Η.Π.Α. Το μήνυμα με τίτλο 

«Η μουσική των λέξεων» υπογράφει η αμερικανοκουβανέζα ποιήτρια Μαργκαρίτα Ένγκλ. Η 

αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον Roger Mello, που γεννήθηκε στην Μπραζίλια το 1965.  
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Η μουσική των λέξεων – Margarita Engle (Η.Π.Α.) 

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 ποιήματα 

σου ανήκουν. 

Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας 

γίνονται η μουσική του μέλλοντος, 

ειρήνη, χαρά και φιλία, 

μια μελωδία 

ελπίδας. 
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

O Mihaly Csikszentmihalyi (Μιχάι Τσίκζεντμιχαι), καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Claremont της Καλιφόρνιας, αναφέρει το εξής για την ανάγνωση παιδικών βιβλίων: «Όταν τα 

παιδιά είναι μικρά, είναι πιο σημαντικό να φανταστούν τους εαυτούς τους ως πειρατές και 

εξερευνητές σε ιστορίες από ό, τι να διαβάζουν απλά την κάθε λέξη». Ο στόχος των γονέων και 

των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν πρώτα την αγάπη για 

την ανάγνωση και, αργότερα, να κατακτήσουν τις τεχνικές ανάγνωσης. 

 

Η δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που προωθεί και ενισχύει την ανάγνωση και την 

επαφή με τα βιβλία, ήδη από τη νεογνική και βρεφική ηλικία, έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως έχει 

πολλαπλά σημαντικά οφέλη για τη γλωσσική, κοινωνικο-συναισθηματική και νευρολογική 

ανάπτυξη των παιδιών, τα οποία ενισχύονται ακόμα περισσότερο, όταν αυτή η σπουδαία 

δραστηριότητα μοιράζεται μεταξύ γονέα και παιδιού. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

❁ Καλλιέργεια γλωσσικής ικανότητας:  Η ανάγνωση ενισχύει τις γλωσσικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία τους στο σχολικό περιβάλλον. Οι 

ιστορίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την εισαγωγή νέων λέξεων στην γλώσσα. Τα 

παιδιά μπορούν να μάθουν για έννοιες, όπως το σχήμα, το μέγεθος, ο χώρος και το χρώμα, 

τους αριθμούς και τα ονόματα αντικειμένων. Μπορούν να τα διδάξουν καθημερινά 
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καθήκοντα, όπως πώς να βουρτσίζουν τα δόντια τους, να φροντίζουν τα ζώα, να 

καθαρίζουν, να τακτοποιούν και να προετοιμάζουν το μεσημεριανό φαγητό ή το δείπνο. 

Είναι, επίσης, χρήσιμες για τη διδασκαλία πιο περίπλοκων ιδεών, όπως η σημασία 

του μοιράσματος, την συμπόνια για τους άλλους, την αποδοχή και την διαφορετικότητα 

στον κόσμο. Μπορούν να είναι χρήσιμες όταν γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν 

τραυματικά γεγονότα, όπως διαζύγια γονέων και πένθος.  

Σύμφωνα με τον σπουδαίο γλωσσολόγο Humboldt, η γλωσσική ικανότητα είναι μια 

δυναμική διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο παράγει και κατανοεί τη γλώσσα, ενώ 

ταυτόχρονα μέσα από αυτή είναι σε θέση να αντιληφθεί και τον περιβάλλοντα κόσμο. 

Επιπλέον, η γλωσσική ικανότητα σχετίζεται με το βαθμό που ένα άτομο είναι σε θέση να 

προσεγγίζει γραπτά κείμενα, προτάσεις και λέξεις, να καταλαβαίνει τα νοήματα που 

περιέχονται, να μπορεί να εφευρίσκει συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, να γνωρίζει τη 

σημασία και τη χρήση των λέξεων, να μπορεί να συμπληρώνει λέξεις που παραλείπονται 

με γνώμονα τα συμφραζόμενα και να μπορεί να τοποθετείται απέναντι στον γραπτό λόγο 

με κριτική διάθεση. 

Όλες τις παραπάνω δεξιότητες τις τελειοποιούμε με την ανάγνωση βιβλίων, γιατί τα βιβλία 

μάς ανοίγουν νέα παράθυρα στη σκέψη, αφού στην καθημερινή μας επικοινωνία 

χρησιμοποιούμε επαναλαμβανόμενες φράσεις και λέξεις με αποτέλεσμα το παιδί να μην 

έρχεται σε επαφή με νέο πλουσιότερο λεξιλόγιο. 

❁ Βελτίωση – Διατήρηση ικανότητας συγκέντρωσης και προσοχής: Όσο πιο μικρό είναι 

ένα παιδί και όσο λιγότερη η ενασχόλησή του με το βιβλίο τόσο αναμενόμενο είναι να 



 

5 
 

παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα συγκέντρωσης ή αντίδραση από την πλευρά του 

παιδιού. Είναι σημαντικό η δραστηριότητα αυτή να ενταχθεί ως μέρος της καθημερινής 

ρουτίνας των παιδιών, διότι με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν ενδιαφέρον για την 

ανάγνωση και θα εξασκήσουν την ικανότητα διατήρησης συγκέντρωσης και προσοχής για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και στη διάρκεια της 

σχολικής τους ζωής.  

❁ Βελτίωση της μνημονικής και αφηγηματικής ικανότητας και των εκφραστικών και 

πραγματιστικών δεξιοτήτων:  Μέσα από διάφορα «παιχνίδια» κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης, όπως αναδιήγηση της ιστορίας που διαβάστηκε ή διατύπωση ερωτήσεων, 

καλλιεργείται η μνημονική και αφηγηματική ικανότητα και οι εκφραστικές δεξιότητες των 

παιδιών. Μελέτες αποδεικνύουν πως ακόμα και από την ηλικία των 8 μηνών η 

δραστηριότητα της από κοινού ανάγνωσης βιβλίων μεταξύ γονέα και παιδιού και της 

αναδιήγησης αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για τη μετέπειτα γνωστική και 

γλωσσική εξέλιξη του παιδιού.  

❁ Ανάπτυξη του εγκεφάλου: Η ανάγνωση σε προσχολική ηλικία επηρεάζει την εγκεφαλική 

λειτουργία των παιδιών, δίνοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να αναπτύξουν 

αναγνωστική ικανότητα. Έρευνες δείχνουν ότι κατά την ανάγνωση, ενεργοποιούνται 

συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, που είναι σημαντικά στην ανάπτυξη της γλωσσικής 

τους ικανότητας. 

❁ Καλλιέργεια ενσυναίσθησης, συναισθηματικής διαχείρισης και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Η ενσυναίσθηση θεωρείται μία πολύ σημαντική πλευρά της 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083146.htm
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συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι η ικανότητα να ταυτιζόμαστε συναισθηματικά με τη 

ψυχική κατάσταση του άλλου, να αντιλαμβανόμαστε τις προθέσεις  και τις πράξεις του. 

Μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων το παιδί γνωρίζει πλήθος διαφορετικών 

χαρακτήρων, παρατηρεί τη συμπεριφορά τους και αναρωτιέται για το τι θα έκανε το ίδιο 

εάν βρισκόταν στη θέση τους. Η επαφή αυτή με τις ιστορίες καλλιεργεί την ενσυναίσθηση 

του παιδιού και το μαθαίνει να διαχειρίζεται και να αποδέχεται τα συναισθήματά του, αλλά 

και να κατανοεί και να σέβεται τους συνανθρώπους του. Μαθαίνει ότι τα συναισθήματα 

είναι φυσιολογικά και πρέπει να εκφράζονται. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αντιληφθούν πώς αισθάνεται ένα παιδί για κάποιες καταστάσεις παρακολουθώντας τις 

απαντήσεις τους στα συναισθήματα των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, πώς το παιδί 

αποκρίνεται στο χαρακτήρα της ιστορίας που αισθάνεται λυπημένος ή φοβισμένος; 

Παράλληλα, η ενασχόληση με το βιβλίο ήδη από την ηλικία των 6 μηνών φαίνεται να 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής 

εξέλιξης του βρέφους και της επαφής του με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, 

καθώς και των μετέπειτα κοινωνικών δεξιοτήτων του.  

❁ Ενίσχυση αυτοπεποίθησης:  Η ανάγνωση αυξάνει το επίπεδο εμπιστοσύνης στον εαυτό. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που ξέρουν να διαβάζουν καλά έχουν υψηλότερα 

ποσοστά αυτοπεποίθησης. Αυτό τα ωφελεί ιδιαίτερα στο σχολείο, καθώς αισθάνονται 

σίγουρα για τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να επιθυμούν περισσότερο να συμμετέχουν 

σε κοινωνικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση 

διαμορφώνεται όταν το άτομο γνωρίζει ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο, ποιος είναι 
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και τί ακριβώς κάνει. Οι ιστορίες στα βιβλία μέσα από τους χαρακτήρες βοηθούν τα παιδιά 

να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους να αντλήσουν πληροφορίες, να αποκτήσουν αντίληψη 

και να οικοδομήσουν ένα στέρεο έδαφος έχοντας ανοιχτούς ορίζοντες για να βρουν και 

εκείνα τον δικό τους δρόμο. 

❁ Ανάπτυξη της Φαντασίας – Δημιουργικής σκέψης: Τα βιβλία συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού εισάγοντας νέες ιδέες για τον κόσμο, για διαφορετικά 

χρονικά σημεία και επινοημένους χαρακτήρες. Τα ενθαρρύνει να συνειδητοποιήσουν ότι 

μπορούν και πρέπει να φανταστούν οτιδήποτε θέλουν. Η ιστορία που περιέχεται στις 

σελίδες του βιβλίου διεγείρει το ενδιαφέρον των μικρών, αφού αναρωτιούνται για την 

εξέλιξη της υπόθεσης, επιχειρούν να μαντέψουν το τέλος και ταυτίζονται με ένα από τα 

πρόσωπα. Τα οφέλη αυτά φαίνεται να ενισχύονται ακόμα και στο περιβάλλον του 

σχολείου, μέσα από την ανάγνωση στην τάξη και το ρόλο του δασκάλου.  

❁ Χαλάρωση, Ηρεμία: Η ανάγνωση βιβλίων πριν από το βραδινό ύπνο είναι χρήσιμη για 

χαλάρωση, γιατί επιτρέπει στα παιδιά να ξεχνούν τα άγχη και την δυσφορία της ημέρας 

και να «χαθούν» για λίγο στην φαντασία, να «βυθιστούν στα ήρεμα βάθη» ενός βιβλίου. 

Αυτά που βοηθούν στην ηρεμία είναι η εξοικείωση μιας πολύ αγαπημένης ιστορίας, ο 

ρυθμός και η επανάληψη σε ένα βιβλίο, καθώς και η αίσθηση της ασφάλειας που νιώθει 

το παιδί όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το αγαπημένο του πρόσωπο να του διαβάζει την 

ιστορία του βιβλίου. 

❁ Ενίσχυση του δεσμού μεταξύ γονέα - παιδιού: Η ανάγνωση βιβλίου με το παιδί 

ενδυναμώνει τη σχέση με το γονέα, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες πριν τον ύπνο, 
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δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων και μοίρασμα των 

προβληματισμών της καθημερινότητας. Προτείνεται η ένταξη αυτής της δραστηριότητας 

στην καθημερινή ρουτίνα των παιδιών, όπως και το να αγοράζουμε μαζί με τα παιδιά 

βιβλία ή/ και να επισκεπτόμαστε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία.  

 

Συμπερασματικά, το παιδικό βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην οικογενειακή 

πραγματικότητα που αξίζει να του δώσουμε τη θέση που του αξίζει στη ζωή και τις σχέσεις μας. 

Μην ξεχνάμε! Γονείς και σημαντικοί άλλοι αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά μέσα από τη 

μίμηση των συμπεριφορών. 

 

 

 

Αρετή Προκοπίου     Γεωργία Μαυραειδοπούλου 

Συμβουλευτική Ψυχολόγος, MSc   Κοινωνική Λειτουργός 
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