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Les histoires sont  
des ailes qui t’aident  

à t’envoler chaque jour

Dzęę̀ tąt’e godı weghà goı̨̀ts’ǫ nıı̀t’a lanı̀ hǫt’e

Las historias son alas que nos ayudan  
a remontar vuelo cada día

Geschichten sind wie Flügel, mit denen  
Ihr täglich abheben könnt

Stories are wings 
that help you soar every day

Le storie sono ali che  
ogni giorno ci fanno volare

Истории — это крылья, благодаря  
которым ты каждый день взлетаешь

القصص أجنحة تساعدك على التحليق يوميًّا

Nyankonsɛm yɛ ntaban a ɛboa wo ma  
wotumi foro kɔ soro dabiara

کہانيوں کے پروں پر آپ کی اڑان ہر دن اونچی ہوتی جاتی ہے
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                         J U L I E  F L E T T

                          Ε Ι ΚΟΝΟΓ ΡΑΦΗΣΗ

που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα

   Οι ιστορίες είναι φτερά
                                              R I C H A R D  VA N  CA M P

ΧΟΡΗΓΟΣ
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Richard Van Camp (Καναδάς)

Οι ιστορίες είναι φτερά
που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα.

Το διάβασμα είναι ελευθερία. Το διάβασμα είναι ανάσα.

Το διάβασμα σ’ αφήνει να βλέπεις τον κόσμο με τρόπο διαφορετικό 
και σε καλεί σε κόσμους που δε θα θέλεις ποτέ να τους αποχωριστείς.

Το διάβασμα επιτρέπει στο πνεύμα σου να ονειρεύεται.

Λένε ότι τα βιβλία είναι φίλοι για όλη μας τη ζωή και συμφωνώ.

Το ιδανικό δικό σου σύμπαν πλαταίνει όταν διαβάζεις.

Οι ιστορίες είναι φτερά που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα, βρες, λοιπόν, 
τα βιβλία που μιλούν στο πνεύμα σου, στην καρδιά σου, στο μυαλό σου.

Τα βιβλία είναι γιατρικά. Θεραπεύουν. Καθησυχάζουν. Εμπνέουν. Διδάσκουν.

Ας ευγνωμονούμε τους παραμυθάδες, τους αναγνώστες και τους ακροατές. 

Ας ευγνωμονούμε τα βιβλία. 
Είναι φάρμακα για έναν καλύτερο, φωτεινότερο κόσμο.

Ευχαριστώ πολύ!

Μετάφραση Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις  
2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 
Νεότητα (International Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) το 1966. 
Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυ-
τής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα που διανέμονται σε όλο τον κό-
σμο, 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 2022, υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα του  
Καναδά. Το μήνυμα γράφτηκε από τον πολυβραβευμένο συγγραφέα 
Richard Van Camp. Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από την επίσης πολυβραβευ-
μένη εικονογράφο και συγγραφέα Julie Flett.

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μετα-
φραστές, οι βιβλιοθηκονόμοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν 
την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθή-
κες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη 
και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα.

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος 
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί το μήνυμα στα 
ελληνικά και παροτρύνει τους φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και 
τα βιβλία να συμβάλουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδι-
κού Βιβλίου. Η αφίσα με το μήνυμα τυπώθηκε στα ελληνικά με χορηγό τις 
Εκδόσεις Πατάκη και διανέμεται με τη φροντίδα τους. 
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