
      

     2 Απριλίου :  Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του αγαπημένου μας  παραμυθά  Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με σκοπό να δυναμώσει 

την αγάπη των παιδιών  για το διάβασμα και να στρέψει την προσοχή όλων στα 

παιδικά βιβλία. 

            Η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ),  η  οποία το 1966 καθιέρωσε 

να γιορτάζεται η συγκεκριμένη Ημέρα ,  αναθέτει  κάθε χρόνο σε ένα διαφορετικό 

εθνικό τμήμα της να  γίνει χορηγός της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. 

Επιλέγει  ένα θέμα και καλεί ένα γνωστό συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα και ένα 

εικονογράφο να φιλοτεχνήσει μια αφίσα, που απευθύνονται  σε όλα τα παιδιά του 

κόσμου και το περιεχόμενό τους τονίζει την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και 

ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την ανάγνωση και τη διάδοση της παιδικής 

λογοτεχνίας. 



            Φέτος, υπεύθυνο για να δημιουργήσει το υλικό του εορτασμού ήταν το τμήμα 

του  Καναδά.  

            Το  κείμενο/μήνυμα   “ Οι ιστορίες είναι φτερά, που σε βοηθούν να πετάς ψηλά 

κάθε μέρα ” έγραψε ο πολυβραβευμένος συγγραφέας   Richard Van Camp  και την 

αφίσα φιλοτέχνησε η  επίσης πολυβραβευμένη εικονογράφος και συγγραφέας    

Julie Flett . 

           Στην Ελλάδα, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

φρόντισε να μεταφραστεί το μήνυμα στα ελληνικά. Τη  μετάφραση  επιμελήθηκε, 

όπως κάθε χρόνο, η συγγραφέας κ. Λότη Πέτροβιτς -Ανδρουτσοπούλου.         

Παρακάτω βλέπουμε την όμορφη δημιουργία της εικονογράφου και αμέσως μετά, 

μπορούμε να διαβάσουμε το υπέροχο μήνυμα  του συγγραφέα .                                 

Καλή ανάγνωση ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Οι ιστορίες είναι φτερά,                                                                

που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα.   

                                                           Richard Van Camb 

 

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! 


