
 

 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 

Η παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 2 Απριλίου γιατί είναι η 

επέτειος γέννησης του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, του αγαπημένου παραμυθά μικρών και μεγάλων. 

 

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ήταν Δανός λογοτέχνης, συγγραφέας παραμυθιών. 

Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1805 στο Όντενσε. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης και πέθανε πολύ νέος. 



Ο Χανς είχε μεγάλη φαντασία. Του άρεσε μόνο το διάβασμα και τα ποιήματα, να απαγγέλλει και να 

τραγουδάει. Στα 14, πήγε στην Κοπεγχάγη να σπουδάσει ηθοποιός, αλλά ήταν τόσο άσχημος και 

αδύνατος που δεν τον δέχτηκαν. 

Επειδή είχε ωραία φωνή άρχισε να σπουδάζει μουσική, αλλά αρρώστησε και έχασε τη φωνή του. 

Του έμεινε το ταλέντο της ποίησης.  

Το 1827 δημοσίευσε ποιήματά του και έπειτα έργα του που τον έκαναν γνωστό. 

Μετά άρχισε τα ταξίδια: Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία και Ανατολή. Απέκτησε 

μεγάλη δόξα. Πέθανε στις 4 Αυγούστου 1875 στην Κοπεγχάγη. 

 

Έγραψε 168 παραμύθια. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι:   

Η Τοσοδούλα   -   Το Ασχημόπαπο      

 Η μικρή Γοργόνα   -   Η Βασίλισσα του χιονιού      

 Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι   -  Το Κορίτσι με τα σπίρτα         

Η Πριγκίπισσα και το ρεβύθι      

 Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά       

οι Αγριόκυκνοι     -   Το Αηδόνι του Βασιλιά     

Τα κόκκινα παπούτσια   -    Ο χοιροβοσκός      

Ο χιονάνθρωπος     -     Το έλατο        



και πολλά άλλα....... 

 

 



 

 



 

 

Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στο παιχνίδι του εκατομμυριούχου 

https://learningapps.org/display?v=p0z2zdcb321 

 

Ίσως θα θέλατε να δείτε κάποια παραμύθια του Άντερσεν στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τους 

παρακάτω συνδέσμους: 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 

https://video.link/w/hiWfc 

Η ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=ySS0ORrjLBQ 

https://learningapps.org/display?v=p0z2zdcb321
https://video.link/w/hiWfc
https://www.youtube.com/watch?v=ySS0ORrjLBQ


ΤΟ ΜΟΛΥΒΕΝΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ 

https://video.link/w/6jWfc 

ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=f_GWyWZ9zuU 

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 

https://video.link/w/4mWfc 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ (Α’ ΜΕΡΟΣ) 

https://video.link/w/oqWfc 

Β’ΜΕΡΟΣ 

https://video.link/w/zrWfc 

Για το 2022, τιμώμενη χώρα είναι ο Καναδάς.  

 Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι 

εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν τη μέρα του βιβλίου σε σχολεία, βιβλιοθήκες, 

βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το 

βιβλίο και το διάβασμα. 

https://video.link/w/6jWfc
https://www.youtube.com/watch?v=f_GWyWZ9zuU
https://video.link/w/4mWfc
https://video.link/w/oqWfc
https://video.link/w/zrWfc


 

"Stories are wings that help you soar every day"  

Reading is freedom. Reading is breath. 

Reading lets you see our world in a new way and it invites you into worlds you never want to leave.  

Reading allows your spirit to dream. 

They say books are friends for life and I agree. 

The perfect universe of you only grows when you read. 



Stories are wings that help you soar every day so find the books that speak to your spirit, to your 

heart, to your mind. 

Stories are medicine. They heal. They comfort. They inspire. They teach. 

Bless the storytellers and the readers and listeners. Bless books. They are medicine for a better, 

brighter world. 

Mahsi cho. Thank you very much." 

  

Written by Richard Van Camp Poster illustrated by Julie Flett 

«Οι ιστορίες είναι φτερά που σε βοηθούν να πετάς ψηλά κάθε μέρα» - Richard Van 

Camp                                  

"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 φάρμακο για έναν καλύτερο, φωτεινότερο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ."  

*Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου έγραψε ο πολυβραβευμένος συγγραφέας 

Richard Van Camp από τον Καναδά. Ο 50χρονος συγγραφέας είναι περισσότερο γνωστός για το 

μυθιστόρημά του «The Lesser Blessed» που κυκλοφόρησε το 1996 και διασκευάστηκε σε ταινία από 

τη σκηνοθέτη Anita Doron το 2012. 

Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από την επίσης πολυβραβευμένη εικονογράφο και συγγραφέα Julie Flett. 

Τη μετάφραση του μηνύματος στα ελληνικά έκανε η συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς-

Ανδρουτσοπούλου. 



 

1 - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

 



 

 

 

2 - Bραβευμένη με όσκαρ Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους με θέμα: The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 
Lessmore (2011). Αφορά την αξία του βιβλίου και της λογοτεχνίας 



 

3 - Αν δεν μπορώ ή δεν θέλω να αγοράσω βιβλία, μπορώ να τα δανειστώ. 

 

4 - ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 

 

5 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ IVAN CONCALVES 

Για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο χρειάζεται ένας συγγραφέας, αυτός θα σκεφτεί και θα γράψει την 

ιστορία. Ένας εικονογράφος, αυτός θα ζωγραφίσει τις εικόνες που θα συνοδεύουν το κείμενο. Και 

τέλος ο εκδότης, ο οποίος θα τυπώσει και θα προωθήσει το βιβλίο στους αναγνώστες, δηλαδή 

σ'εμάς που θα διαβάσουμε το βιβλίο. 

https://youtu.be/O2r7wScIE7c
https://youtu.be/37fkrWd5CeM


 

 



 

6 - Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ! 


