
1) 100 ιογοηετληθά e-books γηα ΓΩΡΔΑΝ ΓΑΝΔΙΜΟ κέζω ηες ΔΒΔ 
 

 

Αμςαπξκοιμόμεμξι ρςημ αμάγκη ςχμ μαθηςώμ για γοήγξοη και εύκξλη ποόρβαρη ρε 

παιδικά βιβλία, ρκετςήκαμε όςι είμαι εσκαιοία μα ανιξπξιήρξσμε όλξι μαπ ςη διαθέριμη 

σπξδξμή ςηπ Δθμικήπ Βιβλιξθήκηπ ςηπ Δλλάδαπ και παοαυχοήραμε δχοεάμ έμαμ 

επιλεγμέμξ καςάλξγξ από 100 λξγξςευμικά e-books για παιδιά και για έτηβξσπ 

αμαγμώρςεπ. Για όρξ διάρςημα ΛΔΜΟΥΛΔ ΣΠΘΤΘ, ςα e-books ασςά θα είμαι διαθέριμα για 

δαμειρμό μέρα από ςξ ποόςσπξ Ζλεκςοξμικό Αμαγμχρςήοιξ ςηπ ΔΒΔ. Ιαι μάλιρςα από 

κάθε βιβλίξ παοαυχοήραμε 10 άδειεπ δαμειρμξύ. Ιάςι πξσ ιρξδσμαμεί με 10 αμςίςσπα 

ςξσ κάθε βιβλίξσ με ςη δσμαςόςηςα μα ςα δαμείζξμςαι δχοεάμ ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ. 

Σςη ρσλλξγή ασςή θα βοείςε μσθιρςξοήμαςα και ιρςξοίεπ από ςξσπ: Άμςοη Αμςωμίξσ, 

Υσςξύλα Βακαμά, Θξύλιξ Βεομ, Αγγελική Βαοελλά, πύοξ Γιαμμακόπξσλξ, Άμμα 

Γκέοςρξσ-αοοή, Αγγελική Δαολάρη, Αγαθή Δημηςοξύκα, Δλέμη Δικαίξσ, Βαγγέλη 

Ζλιόπξσλξ, Δσαγγελία Ηεξδωοίδξσ, Λελίμα Ιαοακώρςα, ςέλλα Ιάρδαγλη, Δλέμη 

Ιαςραμά, ςαμάςη Ιερόγλξσ, Ράμςγιαομς Ιίπλιγκ, Άμμα Ιξμςξλέωμ, Λάμξ 

Ιξμςξλέωμ, Άμμα Ιξσππάμξσ, Πξλσυοόμη Ιξσςράκη, Κίλη Καμποέλλη, Μςέιβιμς 

Κέβιθαμ, Λαοί Κξσ, Κίμα Κσυμαοά, Ιώρςα Λάγξ, Κόοεμ ΛακΚάτλιμ, Υίλιππξ 

Λαμδηλαοά, ξτία Λαμςξσβάλξσ, Marissa Meyer, Αλενάμδοα Ληςριάλη, Λάικλ 

Λξοπξύογκξ, Σζέιμπ Λπάοοι, Αλενάμδοα Λπίζη, Όρκαο Οσάιλμς, Γιώογξπ Ι. 

Παμαγιωςάκη, Λαοία Παπαγιάμμη, Αμςώμη Παπαθεξδξύλξσ, Ηξδωοή Παπαϊωάμμξσ, 

Αμθή Πειοαία, άοα Πεμμσπάκεο, Κόςη Πέςοξβιςπ-Αμδοξσςρξπξύλξσ, Αογσοώ 

Πιπίμη, Σζέιμπ Ποέλλεο, Ρικ Ριόομςαμ, Εωοζ αοή, Αμςιγόμη ιώμξσ, Σζέοοσ 

πιμέλλι, Λαοία Δ. κιαδαοέρη, Ρόμπεος Κξύιπ ςίβεμρξμ, Λαοκ Σξσέιμ, Σζέμμσ Φαμ, 

Κίςρα Χαοαύςη. 

Κεπςξμέοειεπ για ςα βιβλία ςηπ ρσλλξγήπ ασςήπ μπξοείςε μα βοείςε 

εδώ: https://www.patakis.gr/menoumespiti_ebe 
 

 

2) ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΔΙ – ειεύζερα ζηο δηαδίθησο 
 

 

Από ςιπ 16 Λαοςίξσ, κάθε μέοα και ξλόκληοξ ςξ 24χοξ, είμαι αμξιυςή ρε όλξσπ 

η νακξσρςή βιβλιξθήκη ςηπ μάγιρραπ ξσμξσςξύ* ρςημ 

ιρςξρελίδα  www2.patakis.gr/25istories. 

Δίκξρι ςοία από ςα βιβλία πξσ κούβξμςαι ρςα οάτια ςηπ ςα διαβάζξσμ δσμαςά η Ζλέκςοα 

Γεμμαςά και ξ Ηαμάρηπ Χαλκιάπ. 

Δδώ θα βοείςε παοαμύθια ςχμ: Υιλξμήλαπ Βακάλη-σοξγιαμμξπξύλξσ, ςέλλαπ 

Βξγιαςζόγλξσ, Γαλάςειαπ Γοηγξοιάδξσ-ξσοέλη, Δλέμηπ Δικαίξσ, Βαγγέλη 

Ζλιόπξσλξσ, Παμςελή Ιαλιόςρξσ, Λελίμαπ Ιαοακώρςα, Λάμξσ Ιξμςξλέωμ, Λάοωπ 

Κξΐζξσ, Ιώρςα Λάγξσ, Υίλιππξσ Λαμδηλαοά, ξτίαπ Λαμςξσβάλξσ, Βξύλαπ 

Λάρςξοη, Αλενάμδοαπ Λπίζη, Αθημάπ Λπίμιξσ, Φοήρςξσ Λπξσλώςη, Λαοίαπ 

Παπαγιάμμη, Κόςηπ Πέςοξβιςπ-Αμδοξσςρξπξύλξσ, Εωοζ αοή, Ιαςεοίμαπ έοβη, 

Βάρωπ Χαοάκη, Κίςραπ Χαοαύςη 

Ο πλήοηπ καςάλξγξπ ςχμ βιβλίχμ πξσ ακξύγξμςαι είμαι: 

• Κόκκιμη κλχρςή μεςάνι..., ςηπ Φιλξμήλαπ Βακάλη-Σσοξγιαμμξπξύλξσ 

• Η πειρμαςάοα Ρξσμπίμη και άλλεπ ιρςξοίεπ, ςηπ Σςέλλαπ Βξγιαςζόγλξσ 
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• Από ςξμ Άογξ ρςη Λάικα: Ζώα, πιρςξί μαπ τίλξι πάμςα, ςηπ Γαλάςειαπ Γοηγξοιάδξσ-

Σξσοέλη 

• Χοιρςξσγεμμιάςικεπ ιρςξοίεπ ςξσ δάρξσπ, ςηπ Δλέμηπ Δικαίξσ 

• Παοαμύθια μα ςα ταπ ρςξ πιάςξ, ςξσ Βαγγέλη Ζλιόπξσλξσ 

• Έμα ρακί μαλλιά, ςξσ Παμςελή Ιαλιόςρξσ 

• Σ... όπχπ Απξρςόληπ, ςηπ Λελίμαπ Ιαοακώρςα 

• Ένι τίλξι κι έμα δώοξ, ςξσ Λάμξσ Ιξμςξλέχμ 

• Η Καςεοίμα κι ξ Αόοαςξπ, ςηπ Λάοχπ Κξΐζξσ 

• Ο Σοαμ, ςξσ Ιώρςα Λάγξσ 

• Δοακξμαμία, ςξσ Φίλιππξσ Λαμδηλαοά 

• Η Οδξμςξγλστίδα πξσ έγιμε Ογδξμςξγλστίδα, ςηπ Σξτίαπ Λαμςξσβάλξσ 

• Αγάπεπ με... ξσοά, ςηπ Βξύλαπ Λάρςξοη 

• Ο πειοαςήπ Πεοπεοξύα και ξι δεκαπέμςε γόμδξλεπ, ςηπ Αλενάμδοαπ Λπίζη 

• Σα υειοόγοατα ςξσ πύογξσ, ςηπ Αθημάπ Λπίμιξσ 

• Η πόλη με ςξ ξσοάμιξ ςόνξ, ςξσ Χοήρςξσ Λπξσλώςη 

• Χοιρςξύγεμμα, καιοόπ για θαύμαςα, ςηπ Λαοίαπ Παπαγιάμμη 

• Καλημύυςα, μαμά!, ςηπ Λαοίαπ Παπαγιάμμη 

• ςξμ ίρκιξ ςξσ παοαμσθόδεμςοξσ, ςηπ Κόςηπ Πέςοξβιςπ-Αμδοξσςρξπξύλξσ 

• Η κσοία Κλξκλό, ςηπ Εχοζ Σαοή 

• Σξ άςσυξ δάυςσλξ, ςηπ Ιαςεοίμαπ Σέοβη 

• Σξ ρξτό βιβλίξ ςηπ ξσμξσςξύ, ςηπ Βάρχπ Ψαοάκη 

• Ο δοάκξπ πξσ έταγε ςξμ ήλιξ, ςηπ Κίςραπ Ψαοαύςη 

Κεπςξμέοειεπ για ςα βιβλία ςηπ ρσλλξγήπ ασςήπ μπξοείςε μα βοείςε 

εδώ https://www.patakis.gr/AUDIO_STORIES 

*Ζ Σξσμξσςξύ γεμμήθηκε ρςη ταμςαρία ςηπ εικξμξγοάτξσ και ρσγγοατέα Βάρωπ 

Χαοάκη και έυει ςξμ ςίςλξ ςηπ πιξ ρξτήπ μάγιρραπ. Τιπ πεοιπέςειέπ ςηπ ενιρςόοηρε η 

Β.Ψ. με λένειπ και εικόμεπ ρε μια ρειοά βιβλία. 

  
 

 

3) ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΔΙ – δωρεάλ, κέζα από εθαρκογή 

(app) 
 

 

Από ςιπ 26 Λαοςίξσ διαθέςξσμε δχοεάμ μικοξύπ θηρασοξύπ πξσ έυξσμε δημιξσογήρει ρε 

ρσμεογαρία με ςημ Auditale: ςέρρεοα ελλημικά και δύξ αγγλικά ηυηςικά βιβλία (audio 

books). 

Ασςά μπξοεί ξπξιξρδήπξςε μα ςα καςεβάρει δχοεάμ μέρα από ςημ εταομξγή Auditale. 

Οι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ εταομξγήπ απαιςξύμ λειςξσογικό πεοιβάλλξμ Apple. 

Ο πλήοηπ καςάλξγξπ ςωμ ηυηςικώμ βιβλίωμ (audio books) είμαι: 

• Δέκα και έμα παοαμύθια ρξτίαπ για καιοξύπ κοίρηπ και άλλχμ δειμώμ, ςηπ Κίληπ 

Καμποέλλη 

• Ο Πόλεμξπ ρςημ Σοξία, ςηπ Δλέμηπ Δικαίξσ 

• Ο Σοιγχμξφαοξύληπ, ςξσ Βαγγέλη Ζλιόπξσλξσ 

Διαθέριμξ και ρςα αγγλικά! 

• Η πιξ παοάνεμη ιρςξοία ςξσ κόρμξσ, ςηπ Αλενάμδοαπ Ι*   
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Διαθέριμξ και ρςα αγγλικά! 

Τα παοαμύθια ςηπ Κίληπ Καμποέλλη ςα ατηγείςαι η ίδια. 

Ζ Έλεμα Δημηςοάκη διαβάζει Δλέμη Δικαίξσ, Βαγγέλη Ζλιόπξσλξ και Αλενάμδοα 

Ιαςραοξύ. 

Τα αγγλικά ηυηςικά βιβλία είμαι μεςατοαρμέμα από ςημ J K Mabin και ςα διαβάζει ξ 

Michael Villani. 

Κεπςξμέοειεπ για ςημ εταομξγή Auditale μπξοείςε μα βοείςε ρςξ www.auditale.com ή 

απεσθείαπ ρςξ AppleStore. Ζ εταομξγή καςεβαίμει δχοεάμ. Έπειςα, η διαδικαρία είμαι 

απλή. Από ςξ μεμξύ επιλέγεςε «Ιαςάρςημα» και έπειςα «αγξοά με μηδεμική ςιμή» και 

ρσμευίζεςε καςεβάζξμςαπ ςξ βιβλίξ. Για μα ακξύρεςε όρα βιβλία έυεςε καςεβάρει, 

επιλέγεςε από ςξ μεμξύ «Βιβλιξθήκη» και ςα βοίρκεςε όλα εκεί ςακςξπξιημέμα. 

(Υπάουξσμ και άλλα πξλλά βιβλία πξσ μπξοείςε μα αγξοάρεςε. Πξςέ έμα βιβλίξ δεμ είμαι 

ακοιβόςεοξ από ςημ ανία ςξσ. Τξ ίδιξ ιρυύει και για ςα ηυηςικά βιβλία.) 
 

 

4) ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΔΙ – δωρεάλ, ζηο YouTube 
 

 

Σςιπ 10 Αποιλίξσ εγκαιμιάραμε ρςξ YouTube ςημ εμόςηςα PataKIDS ρςημ ξπξία θα 

ρσμαμςήρεςε ρσγγοατείπ πξσ διαβάζξσμ ξλόκληοα ςα βιβλία ςξσπ, ή απξρπάρμαςα 

ασςώμ. 

Δδώ ραπ έυξσμε και μια πξλύ ιδιαίςεοη, ασςξβιξγοατική ιρςξοία ςηπ Εωοζ αοή , πξσ ςη 

διαβάζει η ίδια, θσμίζξμςάπ μαπ ςιπ ρκληοέπ μέοεπ ςξσ Αποίλη ςξσ 1941: Ο 

Αθημόδχοξπ από ςη ρσλλξγή «Ιόκκιμη κλχρςή δεμέμη...», μια ιρςξοία για μεγάλα 

παιδιά και για εμήλικεπ. 

Ζ Δώοα Δόοιζα διαβάζει ξλόκληοξ ςξ βιβλίξ ςηπ Πώπ μπξοεί έμα Μπιπ μα ρξσ αλλάνει ςη 

ζχή!. 

Ζ ςέλλα Ιάρδαγλη διαβάζει ξλόκληοξ ςξ βιβλίξ ςηπ Μα ςι κάμξσμ ξι ποιγκίπιρρεπ όλη 

μέοα; (ςξ 1ξ βιβλίξ ςηπ ρειοάπ Ποιγκίπιρρα Αθημά). 

Ο Λάμξπ Ιξμςξλέωμ διαβάζει ςξ διήγημα Γάμςι ρε νύλιμξ υέοι από ςξ ξμώμσμξ βιβλίξ. 

Ζ Λαοία Παπαγιάμμη διαβάζει ξλόκληοξ ςξ βιβλίξ ςηπ Μια άλλη μέοα θα μικήρειπ ερύ!. 

Ζ Λαοία Παπαγιάμμη διαβάζει απόρπαρμα από ςξ βιβλίξ ςηπ Παπξύςρια με τςεοά. 

Ζ Σαρξύλα Δπςακξίλη διαβάζει απξρπάρμαςα από ςα βιβλία 

ςηπ Γκάοηπ και Γξσογξύοηπ. 

Ζ Αμάμςα Λιυαλξπξύλξσ διαβάζει απόρπαρμα από ςξ βιβλίξ ςηπ Διακξπέπ ρςξ ρπίςι με 

ςξμ Ιρίδχοξ. 

Ζ Αογσοώ Λξσμςάκη διαβάζει ξλόκληοξ ςξ βιβλίξ ςηπ Σξ Τπμαοξύδι και η Ελεάμμα ρε 

ταμςαρςικέπ πεοιπέςειεπ. 
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5) ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΔΙ – δωρεάλ, ζε ζσλεργαζία κε ηελ 

ήβεGo! 
 

 

Σςιπ 2 Αποιλίξσ ποξρτέοαμε ρςα παιδιά ςέρρεοιπ ξλόκληοεπ ιρςξοίεπ από ςη διαυοξμικά 

αγαπημέμη ρειοά ΘΣΟΡΘΔ ΙΑΘ ΓΜΩΔΘ ςηπ ξτίαπ Εαοαμπξύκα, μέρα από ςξ ήβηStay 

group ςξσ ήβηGo!. 

Τιπ ιρςξοίεπ O Σοσπξλαγξσδάκηπ, Ο Μπεμ η Μξσ και ςα ρκξσπίδια, Οουήρςοα Πξμςικάςα, 

και Γαςξβξσςηυςήπ διαβάζει η Δπιρςήμη Λπιμάζη. 

Ηα ςιπ βοείςε ρσγκεμςοχμέμεπ εδώ: https://bit.ly/2K6m4GG, απλώπ θα υοειαρςεί μα 

γίμεςε ποώςα μέλξπ ςηπ δημόριαπ ξμάδαπ ΖΒΖstay ρςξ facebook. 
 

 

6) ΟΙ ΥΓΓΡΑΦΔΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΡΑΗ – δεκηοσργηθή γραθή, 

δωγραθηθή & αλαγλώζεης βηβιίωλ 
 

 

Βιμςεξ-μαθήμαςα ζωγοατικήπ – «Λαμά, ζωγοατίζω με ςημ Ιοιπ!» 
Για μα ςξμώρει ςη ταμςαρία ςχμ παιδιώμ ςιπ μέοεπ πξσ #μέμξσμερπίςι, η ρσγγοατέαπ 
και εικξμξγοάτξπ Ιαςεοίμα Ιοιπ αμεβάζει ρςξ καμάλι ςηπ ρςξ YouTube εστάμςαρςα και 
διαρκεδαρςικά μαθήμαςα ζχγοατικήπ βάζξμςαπ όλξ ςξμ ασθξομηςιρμό ςηπ ρςξ υαοςί! 
Από ςιπ 24 Λαοςίξσ, κάθε Τοίςη αμεβαίμει έμα μέξ βίμςεξ πξσ όρα παιδιά έυξσμ ήδη 
εγγοατεί πεοιμέμξσμ με αμσπξμξμηρία. Τα βίμςεξ διαςίθεμςαι ελεύθεοα για όλξσπ 
ρςξ www.patakis.gr/mamazografizometinkris. Λπξοείςε μα γοατςείςε με ςα παιδιά ραπ 
ρσμδοξμηςέπ, για μα μη υάρεςε καμέμα μέξ επειρόδιξ ζχγοατικήπ! 
 
Δημιξσογική γοατή – «Λια ΘΣΟΡΘΑ ΠΟΤ ΗΑ ΛΑ ΦΩΡΑΔΘ ΟΚΟΤ» 
Λέμξσμε ρπίςι σπξυοεχςικά. Ιαι τςιάυμξσμε μια ιρςξοία, όυι σπξυοεχςικά αλλά όπξιξπ 
θέλει. Παίζξσμε δηλαδή. H Λαοία Παπαγιάμμη και ξ Υίλιππξπ Λαμδηλαοάπ ποξρκαλξύμ 
ςα παιδιά ρ’ έμα παιυμίδι γοατήπ μιαπ ιρςξοίαπ πξσ πεοιρρόςεοξ με πεοιπέςεια μξιάζει. 
Πξλλά παιδιά αμςαπξκοίθηκαμ. Σςημ αουή βοήκαμ ςξμ ήοχα. Έμαμ ςανιδεσςή πξσ όλξ 
ςανίδια ξμειοεύεςαι. Λήπχπ ασςό δεμ κάμξσμ όλα ςα παιδιά ρςημ καοαμςίμα; 
 
Αμ θέλεςε κι ερείπ μα γίμεςε μέοξπ ςηπ ιρςξοίαπ, μπείςε με ςα παιδιά ραπ ρςιπ ρελίδεπ ςχμ 
δύξ ρσγγοατέχμ ρςξ Facebook, αλλά και ρςξ www.mariapapayanni.gr/μεμξσμε-ρπιςι. 
 
«Από ςξ οάτι ςηπ βιβλιξθήκηπ μξσ και ςηπ καοδιάπ μξσ...», μια καμπάμια από ςξ 
Δίκςσξ για ςα Δικαιώμαςα ςξσ Παιδιξύ 
Λε ατξομή ςημ Παγκόρμια Ζμέοα Παιδικξύ Βιβλίξσ, ξι ρσγγοατείπ αμςαπξκοίθηκαμ ρςξ 
κάλερμα ςξσ Δικςύξσ για ςα Δικαιώμαςα ςξσ Παιδιξύ (ΔΔΠ) μα επιλένξσμ από ςη 
βιβλιξθήκη ςξσπ έμα παιδικό βιβλίξ πξσ αγαπξύμ και μα ατηγηθξύμ ςξ αγαπημέμξ ςξσπ 
απόρπαρμα. 
Παοακξλξσθήρςε ςξσπ ρςξ YouTube καμάλι ςξσ ΔΔΠ: 
 
• Ζ Δλέμη Γεοξσλάμξσ διαβάζει απόρπαρμα από ςξ Ο δάρκαλξπ με ςα όμειοα ρςα μάςια, 
ςηπ ξτίαπ Λαμςξσβάλξσ 
• Ο Βαγγέληπ Ζλιόπξσλξπ διαβάζει απόρπαρμα από ςξ Πίςεο Παμ και Γξσέμςι ςξσ Σζέιμπ 
Λπάοοι 
• Ζ Ιαςεοίμα Ιοιπ διαβάζει απόρπαρμα από Σξ βιβλίξ πξσ θα ρε κάμει μ’ αγαπήρειπ ςα 
βιβλία ςηπ Υοαμρξσάζ Λπξσρέ 
• Ο Γιώογξπ Παμαγιωςάκηπ διαβάζει απόρπαρμα από ςξ Σξ γαλάζιξ κύπελλξ ςηπ Σόμικξ 
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Θμξύι 
 
Δπίρηπ... 
Ηέλξσμε με κάθε ςοόπξ μα ποξρελκύρξσμε ςα μέα παιδιά ρςημ αμάγμχρη και δεμ 
σπάουει καλύςεοξπ ςοόπξπ από ςξ μα ςα ατήμξσμε μα δξκιμάζξσμ. Γι’ ασςό, διαθέςξσμε 
ελεύθεοα ρςξ ίμςεομες 5 ρύγυοξμα μσθιρςξοήμαςα Δλλημίδχμ ρσγγοατέχμ από ςημ 
αουή μέυοι ςη μέρη. 
• Πώπ μα μη ραπ εοχςεσςεί ξ κξλληςόπ ραπ, ςηπ Άμςοηπ Αμςωμίξσ 
• Ωδή...ρρεια μιαπ έτηβηπ, ςηπ Δσαγγελίαπ Ηεξδωοίδξσ 
• Ήθελα μόμξ μα υχοέρχ, ςηπ ςέλλαπ Ιάρδαγλη 
• Ση μέοα πξσ ρπάραμε ςξμ κόρμξ (Τξ κλαμπ ςχμ υαμέμχμ, Βιβλίξ 1), ςηπ Άμμαπ 
Ιξσππάμξσ 
• Ο υξοόπ ςξσ μαύοξσ πελαογξύ, ςηπ Κόςηπ Πέςοξβιςπ-Αμδοξσςρξπξύλξσ 
Σε όλξσπ εράπ εσυόμαρςε σγεία και δύμαμη, και ρύμςξμα μα επιρςοέφει η αθχόςηςα και 
η αμεμελιά ρςημ καθημεοιμόςηςά μαπ. 
 

 

Ρίξηε μια μαηιά και ζηον ακόλοςθο ζύνδεζμο: 
Οι βπασείερ λίζηερ ηος Κύκλος ηος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίος για ηο 2020 (βιβλία ηος 2019) 
 
 
Ιαι ςώοα και πάμςα... καλό διάβαρμα! 
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