
 
 

                                          
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Διαβάζουμε παρέα!» 

Το ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού  

με μεγαλόφωνες αναγνώσεις παιδικών βιβλίων σε 10 γλώσσες 

 

 

Υπάρχει ένα νήμα που συνδέει τη χαρά που νιώθει το παιδί όταν το παίρνουμε αγκαλιά και 

μοιραζόμαστε μαζί του τις λέξεις και τις εικόνες ενός βιβλίου με τη στάση που θα αναπτύξει 

απέναντι στην ανάγνωση και τη σχέση που θα αποκτήσει στην πορεία της ζωής του  με τις 

διάφορες μορφές του λόγου. Είναι το ίδιο νήμα που συνδέει τα αναγνωστικά κίνητρα του 

παιδιού με τον χρόνο που αφιερώνει στο διάβασμα,  με τις αναγνωστικές του επιδόσεις, αλλά 

και με την κατάκτηση των δεξιοτήτων γραμματισμού που θα του επιτρέψουν να σχεδιάσει 

ελεύθερα, συνειδητά και μετά λόγου γνώσης το μέλλον του.  Αυτό το νήμα επιδιώκει να κάνει 

περισσότερο ορατό το ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ με την εκδήλωση που οργανώνει στις 8 

Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα 

Γραμματισμού.  

 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει μεγαλόφωνες αναγνώσεις παιδικών βιβλίων σε 10 γλώσσες και θα 

πραγματοποιηθεί στο Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό, αγαπημένο τόπο συνάντησης των 

μικρών αναγνωστών της Αθήνας. Περισσότεροι από 100 εθελοντές αναγνώστες θα 

ζωντανέψουν με τη φωνή τους όμορφα παιδικά βιβλία, για να τα χαρούν οι μικροί και οι 

μεγάλοι που θα βρεθούν στην παρέα τους.  

 

Οι μεγαλόφωνες αναγνώσεις θα ξεκινήσουν στις 17.00 και θα πραγματοποιηθούν σε επτά 

ειδικά διαμορφωμένα σημεία, στο γρασίδι κάτω από τα δέντρα, αλλά και στα φιλόξενα 

αμφιθέατρα των δύο βιβλιοθηκών του δήμου Αθηναίων που στεγάζονται στο κτηριακό 

συγκρότημα του Πάρκου.  Οι εθελοντές αναγνώστες προέρχονται από τη μεγάλη και 

εξαιρετικά δραστήρια κοινότητα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την διασφάλιση του 

δικαιώματος των παιδιών στην Ανάγνωση και στη Γνώση και ανάμεσα τους βρίσκονται 

συγγραφείς και εικονογράφοι, παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί, βιβλιοθηκονόμοι και 

επαγγελματίες υγείας, αλλά και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε άλλους χώρους. Τα 

βιβλία που θα διαβάσουν είναι εκείνα που οι ίδιοι αγαπούν να μοιράζονται με τα παιδιά.  



 
 

 

Οι αναγνώσεις στα ελληνικά για τα παιδιά άνω των 3 ετών θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερα  

σημεία του Πάρκου1, ενώ οι αναγνώσεις που απευθύνονται στα μικρότερα παιδιά2 θα γίνουν 

στο αμφιθέατρο της Βρεφικής-Νηπιακής Βιβλιοθήκης.  Οι αναγνώσεις στα αγγλικά, τα 

αλβανικά, τα αραβικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα γεωργιανά, τα ουκρανικά, τα φαρσί και τα 

φιλιππινέζικα θα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια (60-90 λεπτά για την κάθε γλώσσα)3  

και θα πραγματοποιηθούν σε τρία σημεία του Πάρκου, καθώς και στο αμφιθέατρο της 

Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης.  

 

Οι αναγνώστες που προτιμούν να διαβάσουν μόνοι, με την οικογένεια ή με την παρέα τους, θα 

έχουν στη διάθεσή τους δύο υπαίθριους χώρους με παιδικά βιβλία σε διάφορες γλώσσες, 

καθώς και τα βιβλία των παιδικών βιβλιοθηκών για ανάγνωση εντός του χώρου ή/και για 

δανεισμό εφόσον διαθέτουν (ή αποκτήσουν εκείνη την ημέρα) κάρτα μέλους.4 

 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί μετά τη δύση του ηλίου με συναυλία της Φιλαρμονικής 

Ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.  Οι βιβλιοθήκες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 16.00 έως 

τις 20.30, ενώ τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί και χαριστικό παζάρι παιδικών βιβλίων στον χώρο 

που βρίσκεται ανάμεσα στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη και το Myrtillo Café.  

 

Η εκδήλωση «Διαβάζουμε παρέα!» γίνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας EUROPE READS5 του 

ευρωπαϊκού δικτύου EURead και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 

για την UNESCO.  Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και του Οργανισμού Συλλογικής 

Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).   

 

 

 

 

 

 
1 Δύο σημεία για τα παιδιά 3-6 ετών και άλλα δύο για τα παιδιά 6-10 ετών. 
2 Θα πραγματοποιηθούν αναγνώσεις για παιδιά 12-18 μηνών (17.00-17.30), 18-24 μηνών (18.00-18.30) 
και 24-36 μηνών (19.00-19.30) με κράτηση θέσης στα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης (210-8829735, 210-
6929736).  Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 2 Σεπτεμβρίου.  
3 Το αναλυτικό πρόγραμμα  με τις γλώσσες ανάγνωσης και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες 
απευθύνονται θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.    
4 Πληροφορίες για τις συλλογές των βιβλιοθηκών και τη διαδικασία έκδοσης κάρτας μέλους 
https://www.opanda.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=55&Itemid=360 
https://www.opanda.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=56&Itemid=360  
5 http://www.euread.com/europe-reads/  

https://www.opanda.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=55&Itemid=360
https://www.opanda.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=56&Itemid=360
http://www.euread.com/europe-reads/


 
 

Οι αναγνώσεις στις άλλες γλώσσες θα γίνουν με τη συνεργασία: 

• του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και των οργανώσεων-μελών του: Οργάνωση 

Ενωμένων Γυναικών Αφρικής και Σύλλογος Νιγηριανών Γυναικών Ελλάδος (αγγλικά), 

Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων στην Ελλάδα (αλβανικά), Στέγη Σύρων Ελλάδας 

(αραβικά), Κονγκολέζικη Κοινότητα της Ελλάδας (γαλλικά), Πολιτιστικό  Κέντρο 

«Καύκασος» (γεωργιανά), Κέντρο Ενίσχυσης και Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

«Trembita» (ουκρανικά) και Κοινότητα  Αφγανών στην Ελλάδα (φαρσί), 

• της Ένωσης Φιλιππινέζων «Kasapi Hellas» (φιλιππινέζικα και αγγλικά), 

• του Goethe-Institut Athen και του σωματείου Vision Network Athens (γερμανικά).  

 

Ευχαριστούμε θερμά 

• τους εργαζομένους του Τμήματος Βιβλιοθηκών και του Τμήματος Φιλαρμονικής 

Ορχήστρας των Μουσικών Συνόλων του δήμου Αθηναίων,  

• το Library4all και την κα Μπέκη Μπλουμ για την προσφορά ξενόγλωσσων βιβλίων, 

• το Myrtillo Café για τη φιλοξενία, 

• τους εθελοντές αναγνώστες για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας, καθώς και 

όλους τους ανθρώπους που βοηθούν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 

Ώρες: 16.00-21.00 

Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό 

Λάμψα & Τριφυλίας, Αμπελόκηποι 

Πρόσβαση με το Μετρό: γραμμή 3, σταθμός Πανόρμου 
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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