
Εκδηλώσεις για την Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται σήμερα και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με 
τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων.  
 
Η εκδήλωση «Ποιητικοί Μαθητικοί Περίπατοι 2008-Κάτω από το βλέμμα των ποιητών» 
πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα, στη δημοτική αίθουσα «Ανδρόγεω».  
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:  
... 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Συντονιστές καθηγητές: 
Νικολιδάκη Ελένη, 
Κουμάκη Αικατερίνη. 
«Ποίηση και έρωτας» 
Σκηνική απαγγελία ποιημάτων διαφόρων περιόδων με συνοδεία μουσικής και εικόνων. 
 
... 
Την εκδήλωση πλαισιώνει έκθεση ζωγραφικής σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου προσεγγίζοντας εικαστικά ποιητικά κείμενα. Τα 
σχολεία που συμμετέχουν είναι: 8ο, 10ο, 13ο, 41ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου, 4ο, 35ο Δημοτικά 
Σχολεία Ηρακλείου, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Γενικό Λύκειο Γουβών. 
 
Οργάνωση και συντονισμός: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου (Γραφείο 
Πολιτιστικών Θεμάτων, Υπεύθυνη: Αγγελική Ζαχαράτου) και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου (Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων, Υπεύθυνη: Ελένη Πανακάκη) με την 
υποστήριξη της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) και της Ένωσης Φιλολόγων 
(ΕΦΝΗ) Ν. Ηρακλείου.  
 
Xoρηγός: Βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης  
 
O Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Νίκος Καζαντζάκης” 
 
“Τα δύο αδέρφια συνήθιζαν να παίζουν με μία υδρόγειο σφαίρα. Καθώς την στριφογύριζαν και την 
στριφογύριζαν, με κλειστά μάτια, σημάδευαν με το δάκτυλο τους ένα σημείο. Και αν τύχαινε το 
σημείο εκείνο να είναι το Πεκίνο ή η Μαδαγασκάρη ή το Μεξικό, τότε έψαχναν στις βιβλιοθήκες 
να βρούνε βιβλία με ιστορίες για τον τόπο που διάλεξαν. 
 
Αγαπούσαν το διάβασμα. Το χαίρονταν. Με το “φως” των βιβλίων κατακτούσαν τον πλανήτη. 
Συναντούσαν τη ζωή στο μεγάλο κόσμο, έξω από τη μικρή τους καμαρούλα. 
 
- Παιδιά πότε επιτέλους θα κοιμηθείτε; Τους φώναζαν οι γονείς τους. Είναι αργά! 
Σβήστε το φως! 
- Δεν μπορούμε, τους απαντούσαν. Το “φως” των βιβλίων δε σβήνει ποτέ!” 
Αγγελική Βαρελλά 
 
Από το βιβλίο της Γλωσσας της Ε’ Δημοτικού 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που 
γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση 
Βιβλίων για τη Νεότητα το 1966. 
 



Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογος στέλνει μήνυμα για την αναγκαιότητα της φιλαναγνωσίας που 
θα πρέπει να καλλιεργείται από την παιδική ηλικία. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των γονέων, οι οποίοι θα πρέπει να παρακινούν τα παιδιά τους, στο 
διάβασμα του καλού ποιοτικού βιβλίου. 
 
Ας έχουμε πάντα κατά νου πως το βιβλίο είναι ο ήλιος κι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. 
 
Τα βιβλία δίνουν φως κι η γνώση δίνει χαρά. Κι οφείλουμε να προσφέρουμε αυτή τη χαρά στα 
παιδιά μας, στα οποία χρωστάμε έναν κόσμο καλύτερο, ανθρωπινότερο και ειρηνικό.  
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