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Η Παγθόζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Βηβιίνπ ενξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 2 Απξηιίνπ, ηελ 

εκέξα πνπ γελλήζεθε ν κεγάινο Γαλόο παξακπζάο Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ. Σελ ενξηή θαζηέξσζε ε 

Γηεζλήο Οξγάλσζε Βηβιίσλ γηα ηε Νεόηεηα (Ιnternational Board on Books for Young People - ΙΒΒΤ) ην 
1966. Από ηόηε, έλα δηαθνξεηηθό εζληθό ηκήκα ηεο νξγάλσζεο απηήο εηνηκάδεη έλα... 

...κήλπκα θαη κηα αθίζα πνπ δηαλέκνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν, κε ζηόρν λα ηνλίζνπλ ηελ αμία ησλ 
βηβιίσλ θαη ηεο αλάγλσζεο. Σν κήλπκα γηα ην 2011 είλαη «Σν βηβιίν ζπκάηαη». 

Η Βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ Αηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Παηδηθνύ θαη 

Δθεβηθνύ Βηβιίνπ δηνξγάλσζε δύν εθδειώζεηο κε αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο.  

• 1 Απξηιίνπ 2011: "Σαμίδη ζησλ παξακπζηώλ ηε ξάρε..." 

Με αθνξκή ηελ εκέξα απηή επηζθέθηεθαλ ηε Βηβιηνζήθε καο, 35 καζεηέο ηεο Δ’ ηάμεο ηνπ 5νπ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Γήκνπ καο, μελαγήζεθαλ από ηηο βηβιηνζεθνλόκνπο ζην ρώξν ηεο, 

ελεκεξώζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη πήξαλ απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ είραλ 
πξνεηνηκάζεη όπσο: «εκείο ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα αγαπήζνπκε ην βηβιίν;» θ.ιπ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε εθδήισζε κε ηνλ εθιεθηό θαιεζκέλν θ. Γεκήηξε Πξνύζαιε, δάζθαιν 

– ζπγγξαθέα – αθεγεηή παξακπζηώλ, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «ιατθά παξακύζηα είλαη πξνθνξηθέο 

ηζηνξίεο κε κύζνπο θαη παξαδόζεηο ησλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί από ηα παλάξραηα 
ρξόληα ςπραγσγώληαο κηθξνύο θαη κεγάινπο». 

«Σαμίδη ζησλ παξακπζηώλ ηε ξάρε…» πξόζθεξε ν αθεγεηήο ζηελ παξέα ησλ καζεηώλ θαη 

κνηξάζηεθε καδί ηνπο ηζηνξίεο πνπ αγαπά, όπσο «ηε κηθξή ειηαρηίδα θαη ηε δεκηνπξγία ηεο θξάνπιαο, 

ηνπ πην θόθθηλνπ θξνύηνπ ηεο άλνημεο» θ.α. θαη ηνπο κεηέθεξε ζην καγηθό θόζκν ησλ παξακπζηώλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ησλ παξακπζηώλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ αιιά θαη ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ παξέκεηλε ακείσην, ράξε ζηελ ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα ηνπ αθεγεηή, πνπ 
ζπλέβαιε ζην λα γίλνπλ πην επθάληαζηεο νη καγηθέο ηζηνξίεο ησλ παξακπζηώλ.  

Σέζζεξηο επράξηζηεο ώξεο πέξαζαλ νη καζεηέο ζηε βηβιηνζήθε θαη κε αμέραζηεο εηθόλεο ζην κπαιό 

ηνπο από ην καγεπηηθό θόζκν ησλ παξακπζηώλ, καο απνραηξέηηζαλ κε ηελ ππόζρεζε λα μαλάξζνπλ σο 

αλαγλώζηεο ηεο.  

• 8 Απξηιίνπ 2011: "Παξακύζηα νθίαο θύιεζαλ ζησλ ρεηιηώλ ηελ άθξε..." 

Αθόκα κηα θνξά ν θ. Γεκήηξεο Πξνύζαιεο ήξζε θαιεζκέλνο ζηε Βηβιηνζήθε καο, ζαλ αθεγεηήο 
λα κνηξαζηεί παξακύζηα πνπ αγαπά, κε 30 καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ηνπ 3νπ Λπθείνπ. 



Ο αθεγεηήο κίιεζε γηα ηα ιατθά παξακύζηα, ηηο κηθξέο ηαπεηλέο ηζηνξίεο από ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε, ηε ζεκαζία ηεο αλαγθαηόηεηαο ηνπο ζηε δσή καο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ςπρή καο. Γηα 

Παξακύζηα ζνθίαο, αγάπεο, παξακπζίαο, πνπ κέζα από ηα ζθνηεηλά ξνπκάληα ηνπο καο νδεγνύλ ζε 
κνλνπάηηα από θσο.  

Αθεγήζεθε ηζηνξίεο γηα ην Ναζξεληίλ Υόηδα ή Ναζηξαληίλ, πην γλσζηόο ζηα ειιεληθά, πνπ είλαη ν 

θεληξηθόο ήξσαο κηαο ζεηξάο παξακπζηώλ θαη κύζσλ, πνπ θπθινθνξνύζαλ ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ο Υόηδαο παξνπζηάδεηαη σο πεξηπιαλώκελνο θηιόζνθνο, παξακπζάο, νπιηζκέλνο 

κε ηε ζνθία θαη ηελ εγθαξηέξεζε ηεο δσήο, αιιά θαη ηελ εηνηκνινγία πνπ απαηηνύλ πνιιέο θνξέο νη 

θαηαζηάζεηο. Οη κύζνη ηνπ πνιιέο θνξέο θαίλνληαη ιατθνί θαη απιντθνί, αιιά θάζε θνξά έλα δηδαθηηθό 

κήλπκα θξύβεηαη από πίζσ. 

Η ηθαλόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ θ. Πξνύζαιε κε ηνπο καζεηέο ήηαλ μερσξηζηή κε ηξόπν πνπ 
θαζήισζε ηα παηδηά.  

Σηο εθδειώζεηο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο: ε θα Βαζηιηθή Μπιέθα Πξόεδξνο ηεο Βηβιηνζήθεο & 

Γηεπζύληξηα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, ε θα Διηζζάβεη Ινπζηηληαλνύ Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Βηβιηνζήθεο 
θαη ν θ. Θεόδσξνο Πάζρνο, εθπξόζσπνο ηεο Παξάηαμεο «Ηξάθιεην-Αλζξώπηλε Πόιε». 

Με ηελ επθαηξία ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθδειώζεσλ ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 

Αηηηθήο ηελ 1ε θαη 8ε Απξηιίνπ, ε εθπνκπή ηεο Κπξηαθήο 3εο Απξηιίνπ 2011, «Βηβιηνζήθεο ζηα fm» ηνπ 

Δπηθνηλσλία 94fm ηνπ Γήκνπ καο, ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε Παγθόζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ & Δθεβηθνύ 

Βηβιίνπ κε θαιεζκέλν ηνλ θ. Γεκήηξε Πξνύζαιε. ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλέληεπμε ηνπ, επηζήκαλε ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ επηηειεί ην ιατθό παξακύζη δηαρξνληθά θαη ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο πνπ κπνξεί 

λα απνηειέζεη δηέμνδν γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο.  
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