


ZOΥM ζνα βιβλίο δίχωσ λόγια





Η Άλκη (Αγγελική) Ζζη (Ακινα, 15 Δεκεμβρίου 1923 - Ακινα, 27 Φεβρουαρίου 2020) 
ιταν Ελλθνίδα πεηογράφοσ και ςυγγραφζασ, μία από τισ ςπουδαιότερεσ. 
Πολυβραβευμζνθ για το ζργο τθσ, τιμικθκε μεταξφ άλλων από τθν Ακαδθμία Ακθνών. 
Τα βιβλία τθσ ζχουν μεταφραςτεί ςε 20 γλώςςεσ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
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https://el.wikipedia.org/wiki/2020
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD


Η Ζωρη Σαρι ι Γεωργία Σαρθβαξεβάνθ, όπωσ ιταν το πραγματικό τθσ όνομα, γεννικθκε 
ςτισ 23 Μαΐου του 1925 ςτθν Ακινα από Μικραςιάτθ πατζρα και Γαλλίδα μθτζρα. Το 
1994 βραβεφτθκε με το Βραβείο Παιδικοφ Λογοτεχνικοφ Βιβλίου για το 
μυκιςτόρθμα Νινζτ. Το 1995 και το 1999 βραβεφτθκε από τον Κφκλο Ελλθνικοφ Παιδικοφ 
Βιβλίου. Το 1988 προτάκθκε για το διεκνζσ βραβείο Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν. 
Η Γεωργία Σαρθβαξεβάνθ (Ζωρη Σαρι) πζκανε ςτισ 9 Ιουνίου 2012, ςε θλικία 87 χρονών.

https://www.sansimera.gr/biographies/107
https://www.sansimera.gr/almanac/0906


Η Πηνελόπη Δζλτα (Αλεξάνδρεια Αιγφπτου, 24 Απριλίου 1874 - Ακινα, 2 Μαΐου 1941) 
ιταν Ελλθνίδα ςυγγραφζασ, γνωςτι κυρίωσ από τα ιςτορικά τθσ μυκιςτοριματα για 
παιδιά, θ ςθμαντικότερθ ίςωσ γυναικεία φυςιογνωμία ςτισ κρίςιμεσ για τον Ελλθνιςμό 
πρώτεσ δεκαετίεσ του 20ου αι.
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https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82






Η Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 2 Απριλίου, τθν θμζρα 
που γεννικθκε ο μεγάλοσ Δανόσ παραμυκάσ Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν.
Τθν κακιζρωςε θ Διεκνισ Οργάνωςθ Βιβλίων για τθ Νεότθτα (Ιnternational Board on
Books for Young People – ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάκε χρόνο, ζνα διαφορετικό εκνικό 
τμιμα τθσ οργάνωςθσ αυτισ ετοιμάηει ζνα μινυμα και μια αφίςα, που διανζμονται ςε 
όλο τον κόςμο, με ςκοπό να τονίςουν τθν αξία των βιβλίων και τθσ ανάγνωςθσ και να 
ενκαρρφνουν τθ διεκνι ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ και τθ διάδοςθ τθσ παιδικισ 
λογοτεχνίασ.
Σε όλεσ τισ χώρεσ τα παιδιά, οι ςυγγραφείσ, οι εικονογράφοι, οι μεταφραςτζσ, οι 
βιβλιοκθκάριοι, οι εκδότεσ, οι εκπαιδευτικοί, γιορτάηουν τθν παγκόςμια αυτι μζρα με 
διάφορεσ εκδθλώςεισ ςε ςχολεία, βιβλιοκικεσ, βιβλιοπωλεία, πλατείεσ και άλλουσ 
χώρουσ, δείχνοντασ ζτςι τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον τουσ για το βιβλίο και το 
διάβαςμα.
Το μινυμα όπωσ κάκε χρόνο, μεταφράηει ςτα ελλθνικά θ Επίτιμθ Πρόεδροσ του Ελλθνικοφ 
Τμιματοσ τθσ ΙΒΒΥ, θ ςυγγραφζασ κ. Λότθ Πζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου.



Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου 2021. Φζτοσ υπεφκυνο για το υλικό του εορταςμοφ 
είναι το Τμιμα των Η.Π.Α. Το μινυμα γράφτθκε από τθν Αμερικανίδα ποιιτρια Margarita
Engle και θ αφίςα φιλοτεχνικθκε από τον εικονογράφο και ςυγγραφζα Roger Mello.



Το 2020 υπεφκυνο για το υλικό του εορταςμοφ είναι το Τμιμα τθσ Σλοβενίασ (Slovenská
sekcia IBBY). Το μινυμα γράφτθκε από τον Σλοβζνο ςυγγραφζα Peter Svetina, ενώ θ 
αφίςα φιλοτεχνικθκε από τον Σλοβζνο εικονογράφο Damijan Stepančič.

https://www.facebook.com/slovakIBBY/?__tn__=K-R&eid=ARC6zjXQqg1x1A_Vy0Bema7abs_NknvzCJsB9RCnZeoO_-aGUquRHQD9BOE8hGp6enMmWzrE7-9o8SPz&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg8UH3SUFXfaFpjoBDSamrzhgaEKeMXwPS4HdVkj7_3592DeV0L8WOb6NVbieR-im8ZRefW7lfLSqQjeN_V2RZF--UPCNVpwXyOdT0irk6gz5TRXPR_1DshT-j_6_TBT7ShvcAX3MaTXqVqhMyL9DCuuG9i1OwdcXtohBIm0iH038bB52BP90lAyuBmO6iJKFi1ti0cOFl5iDHOL4r-f9L8LzlCkkixsseiHafn7e6u9GGJyNYyMKgj-oP49SueFizpUA4Dtv3JD0h5-0nN1pael4dW8SyMPT8MHjK3LrJMeUVd88hFqO1AD3K9MI1hWIO4FGKA6TM0c_F74XpH660uFUKvJia4zM0zSTPiaAEj_V9J8HK56M
https://www.facebook.com/slovakIBBY/?__tn__=K-R&eid=ARC6zjXQqg1x1A_Vy0Bema7abs_NknvzCJsB9RCnZeoO_-aGUquRHQD9BOE8hGp6enMmWzrE7-9o8SPz&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg8UH3SUFXfaFpjoBDSamrzhgaEKeMXwPS4HdVkj7_3592DeV0L8WOb6NVbieR-im8ZRefW7lfLSqQjeN_V2RZF--UPCNVpwXyOdT0irk6gz5TRXPR_1DshT-j_6_TBT7ShvcAX3MaTXqVqhMyL9DCuuG9i1OwdcXtohBIm0iH038bB52BP90lAyuBmO6iJKFi1ti0cOFl5iDHOL4r-f9L8LzlCkkixsseiHafn7e6u9GGJyNYyMKgj-oP49SueFizpUA4Dtv3JD0h5-0nN1pael4dW8SyMPT8MHjK3LrJMeUVd88hFqO1AD3K9MI1hWIO4FGKA6TM0c_F74XpH660uFUKvJia4zM0zSTPiaAEj_V9J8HK56M
https://www.facebook.com/slovakIBBY/?__tn__=K-R&eid=ARC6zjXQqg1x1A_Vy0Bema7abs_NknvzCJsB9RCnZeoO_-aGUquRHQD9BOE8hGp6enMmWzrE7-9o8SPz&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg8UH3SUFXfaFpjoBDSamrzhgaEKeMXwPS4HdVkj7_3592DeV0L8WOb6NVbieR-im8ZRefW7lfLSqQjeN_V2RZF--UPCNVpwXyOdT0irk6gz5TRXPR_1DshT-j_6_TBT7ShvcAX3MaTXqVqhMyL9DCuuG9i1OwdcXtohBIm0iH038bB52BP90lAyuBmO6iJKFi1ti0cOFl5iDHOL4r-f9L8LzlCkkixsseiHafn7e6u9GGJyNYyMKgj-oP49SueFizpUA4Dtv3JD0h5-0nN1pael4dW8SyMPT8MHjK3LrJMeUVd88hFqO1AD3K9MI1hWIO4FGKA6TM0c_F74XpH660uFUKvJia4zM0zSTPiaAEj_V9J8HK56M
https://www.facebook.com/slovakIBBY/?__tn__=K-R&eid=ARC6zjXQqg1x1A_Vy0Bema7abs_NknvzCJsB9RCnZeoO_-aGUquRHQD9BOE8hGp6enMmWzrE7-9o8SPz&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg8UH3SUFXfaFpjoBDSamrzhgaEKeMXwPS4HdVkj7_3592DeV0L8WOb6NVbieR-im8ZRefW7lfLSqQjeN_V2RZF--UPCNVpwXyOdT0irk6gz5TRXPR_1DshT-j_6_TBT7ShvcAX3MaTXqVqhMyL9DCuuG9i1OwdcXtohBIm0iH038bB52BP90lAyuBmO6iJKFi1ti0cOFl5iDHOL4r-f9L8LzlCkkixsseiHafn7e6u9GGJyNYyMKgj-oP49SueFizpUA4Dtv3JD0h5-0nN1pael4dW8SyMPT8MHjK3LrJMeUVd88hFqO1AD3K9MI1hWIO4FGKA6TM0c_F74XpH660uFUKvJia4zM0zSTPiaAEj_V9J8HK56M
https://www.facebook.com/slovakIBBY/?__tn__=K-R&eid=ARC6zjXQqg1x1A_Vy0Bema7abs_NknvzCJsB9RCnZeoO_-aGUquRHQD9BOE8hGp6enMmWzrE7-9o8SPz&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDg8UH3SUFXfaFpjoBDSamrzhgaEKeMXwPS4HdVkj7_3592DeV0L8WOb6NVbieR-im8ZRefW7lfLSqQjeN_V2RZF--UPCNVpwXyOdT0irk6gz5TRXPR_1DshT-j_6_TBT7ShvcAX3MaTXqVqhMyL9DCuuG9i1OwdcXtohBIm0iH038bB52BP90lAyuBmO6iJKFi1ti0cOFl5iDHOL4r-f9L8LzlCkkixsseiHafn7e6u9GGJyNYyMKgj-oP49SueFizpUA4Dtv3JD0h5-0nN1pael4dW8SyMPT8MHjK3LrJMeUVd88hFqO1AD3K9MI1hWIO4FGKA6TM0c_F74XpH660uFUKvJia4zM0zSTPiaAEj_V9J8HK56M


Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου 2019. Το μινυμα “Τα βιβλία μασ βοθκοφν να μθ 
βιαηόμαςτε” και θ αφίςα είναι ζργα του Λικουανοφ Kęstutis Kasparavičius, διεκνοφσ φιμθσ 
εικονογράφου και ςυγγραφζα.



Το φως των βιβλίων

Τα δπν αδέξθηα ζπλήζηδαλ λα παίδνπλ κε κηα πδξόγεην ζθαίξα. Καζώο 
ηε ζηξηθνγύξηδαλ θαη ηε ζηξηθνγύξηδαλ, κε θιεηζηά κάηηα, ζεκάδεπαλ 

κε ην δάρηπιό ηνπο έλα ζεκείν. Καη εάλ ηύραηλε ην ζεκείν εθείλν λα 
είλαη ην Πεθίλν ή ε Μαδαγαζθάξε ή ην Μεμηθό, ηόηε έςαρλαλ ζηηο 

βηβιηνζήθεο λα βξνπλ βηβιία κε ηζηνξίεο γηα ηνλ ηόπν πνπ δηάιεμαλ.
Αγαπνύζαλ ην δηάβαζκα. Τν ραίξνληαλ. Τν θσο ζην παξαζύξη ηνπο 

ήηαλ αλακκέλν σο αξγά ην βξάδπ. Με ην «θσο» ησλ βηβιίσλ βξέζεθαλ 
λα πεξπαηνύλ ζην ζηληθό ηείρνο ζηελ Κίλα, λ’ αθνύλ ην ηξαγνύδη ηνπ 

σθεαλνύ παξέα κε ηνπο Βίθηγθο, λα δνπλ δίπια ζηηο ππξακίδεο ηεο 
αξραίαο Αηγύπηνπ, λα γιηζηξνύλ κε ην έιθεζξν ζηηο παγσκέλεο ιίκλεο 
ζπληξνθηά κε ηνπο Δζθηκώνπο, λα παίξλνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο ηεο 

αξραίαο Οιπκπίαο, λα ζηεθαλώλνληαη κ’ έλα θισλάξη αγξηειηάο.
Όηαλ ηα έπαηξλε ν ύπλνο, ηα παξακύζηα, νη ηζηνξίεο, νη ζξύινη, νη ηόπνη, 

νη ζπγγξαθείο, νη ήξσεο κπεξδεύνληαλ ζηα όλεηξά ηνπο, θαζώο 
έξρνληαλ λα ηνπο λαλνπξίζνπλ απαιά: Ο Αίζσπνο δηεγηόηαλ ηνπο 

κύζνπο ηνπ ζηε Σερξαδάη από ην πην ςειό ζεκείν ηνπ πύξγνπ ηνπ 
Άηθει, ν Χξηζηόθνξνο Κνιόκβνο άθνπγε ηνλ Τνκ Σόγεξ λα ηνπ ιέεη ηηο 
ζθαληαιηέο ηνπ ζ’ έλα πνηακόπινην ηνπ Μηζζηζζηππή, ε Αιίθε ηαμίδεπε 
ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ κέζα ζ’ έλα έιθεζξν ζπληξνθηά κε ηε Μαίξε 
Πόπηλο, ν Άληεξζελ έιεγε ηα δηθά ηνπ παξακύζηα ζηελ αξάρλε Αλάλζε

έμσ από ηελ ππξακίδα.
Τν παηρλίδη κε ηελ πδξόγεην ζθαίξα ζε ζπλδπαζκό κε ηα βηβιία 

δηαζθέδαδε αθάληαζηα ηα δπν αδέξθηα, γηαηί δελ ηειείσλε πνηέ. Δίραλε 
βξεη έλαλ ηξόπν λα γίλνπλ ζαιαζζνπόξνη θη εμεξεπλεηέο κέζα από ηηο 

ζειίδεο ηνπο. Με ην «θσο» ηνπο θαηαθηνύζαλ ηνλ πιαλήηε, δνύζαλ 
δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο, δηάθνξεο επνρέο, ζαύκαδαλ ηελ πνηθηιία ηνπο. 

Με ιίγα ιόγηα, ζπλαληνύζαλ ηε δσή ζηνλ κεγάιν θόζκν, έμσ από ηε 
κηθξή ηνπο θακαξνύια. Πεηνύζαλ παληνύ, ηαμίδεπαλ παληνύ, 

νλεηξεύνληαλ.
Καη βέβαηα μερλνύζαλ λα θιείζνπλ ην θσο!

– Παηδηά, πόηε επηηέινπο ζα θνηκεζείηε; ηνπο θώλαδαλ νη γνλείο ηνπο. 
Δίλαη αξγά. Σβήζηε ην θσο!

– Γελ κπνξνύκε, ηνπο απαληνύζαλ. Τν «θσο» ησλ βηβιίσλ δε ζβήλεη 
πνηέ.

Αγγειηθή Βαξειιά κε εηθνλνγξάθεζε ηνπ Νηθόια Αλδξηθόπνπινπ



Το μυστικό είναι στο βιβλίο, το βιβλίο είναι το μυστικό

Hannele Huovi (Φηλιαλδία)

΄Ηκνπλ αλήζπρνο θαη είρα πεξηέξγεηα κεγάιε. Καζόκνπλ ζηα πόδηα ηνπ Γεξν-ζνθνύ θαη ηνλ 

άθνπγα λα ηξαγνπδάεη. Με ην ηξαγνύδη ηνπ, νη πέηξεο γίλνληαλ ηόζν ειαθξηέο, πνπ επέπιεαλ 

ζην λεξό. Τξαγνπδνύζε θαη ηα λεζηά ηαμίδεπαλ ζην θύκα. Τξαγνπδνύζε θαη η’αζηέξηα

θνιπκπνύζαλ ζηνλ νπξαλό. Τα πάλσ θάησ έθεξλε κε ην ηξαγνύδη ηνπ.

- Πόηε ζα γίλσ κάγνο πξαγκαηηθόο; ξώηεζα ηξαβώληαο ηελ άθξε ηεο βεινύδηλεο θάπαο ηνπ 

κάγνπ.

- Σύληνκα, είπε θείλνο θαη ζπλέρηζε λα ηξαγνπδάεη.

Η γνύλα ηεο γάηαο ηνπ άξρηζε λα ζπηλζεξίδεη. Η νπξά ηεο νξζώζεθε. Κάηη έβιεπε πνπ εγώ δελ 

κπνξνύζα λα ην δσ.

- Μήπσο είκαη πνιύ κηθξόο; ξώηεζα πεξίεξγνο.

- ΄Ορη, είπε ν κάγνο θαη ζπλέρηζε λα ηξαγνπδάεη.

Τν ζνθό πνπιί θηεξνύγηζε, ζηάζεθε ζηνλ ώκν ηνπ Γεξν-ζνθνύ θη έζηξσζε κε ην ξάκθνο ηα 

θηεξά ηνπ. ΄Εγεηξε ύζηεξα ην θεθάιη θαη θάξθσζε ηελ παξάμελε καηηά ηνπ επάλσ κνπ.

- Μήπσο είκαη πνιύ θνληόο; ξώηεζα.

- ΄Ορη! Τν κπόη δελ έρεη θακηά ζεκαζία, απνθξίζεθε ν Γεξν-ζνθόο θαη ζπλέρηζε λα 

ηξαγνπδάεη.

Με ην ηξαγνύδη ηνπ, ζξόηζαλ νη θνξθέο ησλ δέληξσλ. Δπλάκσζε ν άλεκνο θαη ζε ιίγν 

αθνπγόηαλ νιόγπξά καο ην βνπεηό θαη ην ζθύξηγκά ηνπ. Φπζνύζε ηόζν δπλαηά πνπ ηα 

μεξόθιαδα έπεθηαλ ζηε γε. Τξόκαμα κε ηνλ νξπκαγδό ησλ δέληξσλ, ρακήισζα ην θεθάιη θαη 

θνίηαμα ηα πόδηα κνπ.

- Μήπσο είλαη πνιύ κηθξά ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ κνπ; ξώηεζα.

- Πώο; γύξηζε θαη κε θνίηαμε μαθληαζκέλνο ν κάγνο.

Τν βνπεηό ησλ δέληξσλ ζηακάηεζε.

΄Εδεημα ζην κάγν ηα δάρηπιά κνπ ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα.

- Μήπσο νη κάγνη πξέπεη λα έρνπλ κεγαιύηεξα ρέξηα; ξώηεζα.

- ΄Ορη, ρακνγέιαζε ν Γεξν-ζνθόο.

΄Εθνςα έλα ινπινπδάθη κέζ’ από ηα ρνξηάξηα θαη ην κύξηζα. Είρε κηα ιεπηή επσδηά.

- Μήπσο νη κάγνη πξέπεη λα έρνπλ κεγαιύηεξε κύηε; ξώηεζα.

- ΄Ορη, είπε ν Γεξν-ζνθόο, έηνηκνο λα γειάζεη.

Η αλεζπρία θαη ε πεξηέξγεηά κνπ κεγάισλαλ. Δελ κπνξνύζα λα πεξηκέλσ άιιν. ΄Ηκνπλ

γελλεκέλνο κάγνο αιιά δελ είρα ηε δύλακε. Δελ ήμεξα πώο λα ηελ απνθηήζσ. Κνίηαμα ηε 

γνύλα ηεο γάηαο πνπ ζπηλζήξηδε. Οη πέηξεο πνπ είρε καγέςεη ν Γεξν-ζνθόο θνιπκπνύζαλ ζηνλ 

αέξα. Απνθάζηζα λα μαλαξσηήζσ.

- Πόηε ζα γίλσ.....; άξρηζα.

Τόηε ν Γεξν-ζνθόο έζθπςε θη έβγαιε έλα βηβιίν από ην ζαθνύιη ηνπ. Χακνγέιαζε κε λόεκα 

θαη είπε:

- Τν κπζηηθό είλαη ζην βηβιίν, ην βηβιίν είλαη ην κπζηηθό.   


