
2 Απριλίου :  Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2) 

    Αναρωτιόσαστε όλοι,  αν η χώρα μας έχει  αναλάβει ποτέ  να δημιουργήσει το 

μήνυμα και την αφίσα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου; 

   Ναι, παιδιά. Το 2004,  το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου, είχε αναλάβει να υλοποιήσει αυτό το υπέροχο έργο. Το μήνυμα 

με τίτλο «Το φως των βιβλίων» είχε γράψει  η σπουδαία λογοτέχνης, συγγραφέας 

παιδικών βιβλίων Αγγελική Βαρελά και την αφίσα είχε φιλοτεχνήσει ο εικονογράφος 

Νικόλας Ανδρικόπουλος.  

   Είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει να τα δείτε και να τα διαβάσετε. Θυμάστε αν 

και  πού έχετε δει την αφίσα; Για προσπαθήστε …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Το φως των βιβλίων                [ Αγγελική Βαρελά (Ελλάδα)] 

  

         Τα δυο αδέλφια συνήθιζαν να παίζουν με μια υδρόγειο σφαίρα. Καθώς τη 

στριφογύριζαν και τη στριφογύριζαν,  με κλειστά μάτια, σημάδευαν με το 

δάχτυλό τους ένα σημείο. Κι αν τύχαινε το σημείο εκείνο να είναι το Πεκίνο ή η 

Μαδαγασκάρη ή το Μεξικό, τότε έψαχναν στις βιβλιοθήκες να βρουν βιβλία με 

ιστορίες για τον τόπο που διάλεξαν. 

       Αγαπούσαν το διάβασμα. Το χαίρονταν. Το φως στο παραθύρι  τους ήταν 

αναμμένο ως αργά το βράδυ. 

        Με το «φως» των βιβλίων βρέθηκαν να περπατούν στο σινικό τείχος στην 

Κίνα, ν’ ακούν το τραγούδι του Ωκεανού παρέα με τους Βίκινγκς, να ζουν δίπλα 

στις πυραμίδες της αρχαίας Αιγύπτου, να γλιστρούν με το έλκηθρο στις 

παγωμένες λίμνες συντροφιά με τους Εσκιμώους, να παίρνουν μέρος στους 

αγώνες της αρχαίας Ολυμπίας και να στεφανώνονται μ’ ένα κλωνάρι αγριελιάς. 

΄Οταν τα έπαιρνε ο ύπνος, τα παραμύθια, οι ιστορίες, οι θρύλοι, οι τόποι, οι 

συγγραφείς, οι ήρωες μπερδεύονταν στα όνειρά τους, καθώς έρχονταν να τους 

νανουρίσουν απαλά: Ο Αίσωπος διηγόταν τους μύθους του στη Σεχραζάτ από το 

πιο ψηλό σημείο του πύργου του Άιφελ, ο Χριστόφορος Κολόμβος άκουγε τον 

Τομ Σώγερ να του λέει τις σκανταλιές του σ’ ένα ποταμόπλοιο του Μισισιπή, η 

Αλίκη ταξίδευε στη χώρα των θαυμάτων μέσα σ’ ένα έλκηθρο συντροφιά με τη 

Μαίρη Πόπινς και ο ΄Αντερσεν έλεγε τα δικά του παραμύθια στην αράχνη 

Ανάνσε, έξω από μια πυραμίδα. 

Το παιχνίδι με την υδρόγειο σφαίρα σε συνδυασμό με τα βιβλία 

διασκέδαζε αφάνταστα τα δυο αδέλφια, γιατί δεν τέλειωνε ποτέ. Είχανε βρει 

έναν τρόπο να γίνουν θαλασσοπόροι κι εξερευνητές μέσα από τις σελίδες τους. 

Με το «φως» τους κατακτούσαν τον Πλανήτη, ζούσαν διάφορους πολιτισμούς, 

διάφορες εποχές, θαύμαζαν την ποικιλία τους. Με λίγα λόγια συναντούσαν τη 

ζωή στον μεγάλο κόσμο, έξω από τη μικρή τους καμαρούλα. Πετούσαν παντού, 

ταξίδευαν παντού και ονειρεύονταν. 

            Και βέβαια ξεχνούσαν να κλείσουν το φως! 

   - Παιδιά, πότε επιτέλους θα κοιμηθείτε; τους φώναζαν οι γονείς τους. Είναι 

αργά. Σβήστε το φως! 

   - Δεν μπορούμε, τους απαντούσαν γελώντας. Το «φως» των βιβλίων δεν 

σβήνει ποτέ. 

 

Το κείμενο μπορείτε να το βρείτε, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄ Τάξεων 

στο Ανθολόγιο σας, κάνοντας  Ctrl + κλικ στον σύνδεσμο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3346,13522/ 



           Θυμίζω στα παιδιά της  ΣΤ΄ Τάξης ότι πρόπερσι, μαζί με την τότε Ε΄ Τάξη,  είχαμε 

συμμετάσχει στα πλαίσια δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Ημέρας  Παιδικού 

Βιβλίου σε ένα πρόγραμμα -  πρόταση του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 

Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ)- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

με τίτλο  «Ας παίξουµε µε τις αφίσες της ΙΒΒΥ» 

              Είχαμε βρει και αναπαράγαμε τα  μηνύματα και τις αφίσες 17 ετών, ώστε να 

μπορούμε να τις εκθέσουμε και να τις προβάλουμε και  πληροφορίες   – ανά έτος –  

για  τη χώρα, που είχε αναλάβει την ευθύνη , τον/τη συγγραφέα του μηνύματος και 

τον/την εικονογράφο . 

              Διαβάζοντας ή ακούγοντας τα μηνύματα κάθε έτους  και  βλέποντας, 

παρατηρώντας, και σχολιάζοντας τις  αφίσες, προσπαθήσαμε και βρήκαμε πως 

συνδέονται οι εικονογραφήσεις τους με τα μηνύματα και  καταφέραμε να 

αντιστοιχίσουμε κάθε κείμενο με την αντίστοιχη εικόνα. Στο τέλος,  δημιουργήσαμε 

τις δικές μας αφίσες. Θυμάστε; 

 

 

 

 


