23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
23 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα βιβλίου. Εικόνες και λέξεις που δηλώνουν
ταξίδι, ξεκούραση, απόλαυση, χιούμορ, προβληματισμό, γνώση και μύριες άλλες
για τον καθένα, την καθεμία. Ένα βιβλίο για δώρο όχι μονάχα για τις γιορτές ή τις
διακοπές είναι ό,τι καλύτερο.
Το 1995 η UNESCO καθιέρωσε τον εορτασμό της 23ης Απριλίου ως
Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου. Η αρχή έγινε το 1925 στην Καταλονία, όταν οι
βιβλιοπώλες της διάλεξαν την ημερομηνία του θανάτου του Θερβάντες για να
γιορτάζουν την ημέρα του βιβλίου. Η UNESCO λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη ότι την
ίδια μέρα και χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου του 1616 πέθανε και ένας
άλλος κλασικός ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όρισε την 23 η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα
του βιβλίου, μια ημέρα που είναι επίσης και γιορτή των εκδοτών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου και με την ευκαιρία του εορτασμού
αυτού, καλεί όλους τους κατοίκους του νησιού μας, να έρθουν κοντά της και τους
διαβεβαιώνει, ότι είναι σε θέση να τους προσφέρει γνώση, χαρά, απόλαυση,
ξεκούραση, ένα υπέροχο ταξίδι!
Και, βέβαια, οι στίχοι των ποιητών για το βιβλίο, σημαίνουν όλα αυτά κι
άλλα τόσα. Όσα οι σελίδες των βιβλίων όλων των εποχών. Καλό διάβασμα.
Συνεχίζοντας ή αρχίζοντας την ανάγνωση…

« Βιβλίου ποιητικές διαδρομές »
Ένας ουρανός
μ’ ανοιγμένα παράθυρα τα βιβλία μου.
Νικηφόρος Βρεττάκος
Έζησα…στα χαρτιά σκυφτός
και στα βιβλία τ’ απύθμενα
με σκοινί λιανό κατεβαίνοντας
νύχτες και νύχτες το λευκό αναζήτησα.
Οδυσσέας Ελύτης
Έχασα τα βιβλία μου, φώναζες,
έχασα τα χαρτιά μου,
έχασα καθετί που πιότερο
στον κόσμο αγαπώ.

Μανόλης Αναγνωστάκης
Διάβασα και ξαναδιάβασα το βιβλίο σου.
Κανείς δε γίνεται να νιώσει το πόσο τ’ αγαπώ.
Τίτος Πατρίκιος
Βοήθεια εμείς δεν είμαστε,
για να το κατεβάσεις
τ’ άλλο το μέγα της ζωής βιβλίο,
τ’ ολόγυρά σου;
Κωστής Παλαμάς
Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το Αναγνωστικό της χαράς.
Το «Ήλιος και Ζωή» για τ’ αγράμματα παιδιά του αιώνα μου.
Ένα βιβλίο-βουνό, να γυρίζουν
στον ήλιο τη μέρα ανάμεσα στ’ άστρα
τη νύχτα οι σελίδες του.
Νικηφόρος Βρεττάκος
Ο κόσμος γεννήθηκε για να καταλήξει σε ένα βιβλίο.
Στεφάν Μαλαρμέ
Αυτοί που μας κλέψαν το βιβλίο από το χέρι
μας κατηγορούν ότι μείναμε αδιάβαστοι
Μπέρτολτ Μπρεχτ
Ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι
Που με χλευάζει σε μιαν άγνωστη γλώσσα.
Φερνάντο Πεσσόα
Το βιβλίο
Κουδούνισμα του τηλεφώνου. Ποιος εκεί; Κανένας.
Διακοπή; Αναβολή; Μετάνοια;
Ο ήχος απόμεινε αινιγματικός, σχεδόν θλιμμένος,
σε μια πτυχή της σιωπής, μες στη συγυρισμένη κάμαρα.
Επάνω στο τραπέζι κείτονταν πλήθος βιβλία σαν κλεισμένοι ορίζοντες.
Πήρε στα χέρια του ένα. Το άνοιξε
κι ο κόσμος στάθηκε όρθιος στα πόδια του.
Ύστερα φόρεσε το πανωφόρι του και βγήκε στο δρόμο
βέβαιος πως θα συναντούσε αυτόν που λίγο πριν του
τηλεφώνησε.
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