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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ - ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
 

Δεν υπάρχει καλύτερος και πιο επωφελής τρόπος αξιοποίησης του χρόνου που τα παιδιά 
υποχρεωτικά μένουν στο σπίτι, από την ανάγνωση και ακρόαση λογοτεχνικών βιβλίων.  Τα 
βιβλία αυτά μπορεί να υπάρχουν, ήδη, στο σπίτι σας και τα παιδιά να τα ξαναδιαβάσουν.  Εάν 
έχετε την οικονομική δυνατότητα μπορείτε να παραγγείλετε νέα βιβλία, μέσω διαδικτυακών 
ιστοσελίδων, τα οποία θα σας αποσταλούν στο σπίτι.  Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα να 
βρείτε, σε διάφορες ιστοσελίδες, ψηφιακά βιβλία (eBooks), τα οποία μπορούν να διαβάσουν 
ή να ακούσουν, δωρεάν, τα παιδιά και εσείς. 
 
Οι σύνδεσμοι (links) που προτείνονται παρακάτω αφορούν συγκεκριμένα ηχογραφημένα 
βιβλία (audio books).  Συστήνεται να επιβλέπετε το παιδί, όσο απασχολείται στο διαδίκτυο για 
ακρόαση παραμυθιών ή για οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα.  Οι ιστοσελίδες 
από τις οποίες προέρχονται οι σύνδεσμοι (αναφέρονται, στην τρίτη στήλη, ως πηγές) τυχόν να 
περιέχουν μη επιθυμητό, για τα παιδιά, περιεχόμενο (π.χ. βιβλία για ενήλικες). Μόνο οι 
σύνδεσμοι (links) που προτείνονται παρακάτω (βλ. πρώτη στήλη) αφορούν συγκεκριμένα 
παραμύθια (βλ. τρίτη στήλη), κατάλληλα για τα παιδιά των ηλικιών στις οποίες απευθύνονται 
(βλ. δεύτερη στήλη).   
 
Καλή απόλαυση! 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

https://soundcloud.com/param

uthoi/3-1 

  

 

7+ Οι τρεις συμβουλές (Ιρλανδικό παραμύθι) 

 

Πηγή: https://soundcloud.com/paramuthoi 
 

Ηχογραφημένη συλλογή παραδοσιακών 
παραμυθιών και μύθων απ' όλο τον κόσμο, 
από την ομάδα ΠΑΡΑΜΥΘΟΙ 

 

https://soundcloud.com/paramuthoi/3-1
https://soundcloud.com/paramuthoi/3-1
https://soundcloud.com/paramuthoi
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https://soundcloud.com/param

uthoi/uln1jqu8skef 

 

5+ Το μυρμήγκι και το περιστέρι (Αίσωπος) 

Πηγή: https://soundcloud.com/paramuthoi 
 

Ηχογραφημένη συλλογή παραδοσιακών 
παραμυθιών και μύθων απ' όλο τον κόσμο, 
από την ομάδα ΠΑΡΑΜΥΘΟΙ 

 

https://webradio.ert.gr/trito-
programma/11dek2019-kapote-
ena-synnefo-tis-marivita-
grammatikaki-me-ikones-tis-
emilia-konteu-apo-tis-ekdosis-
kalenti/  

 

 

6+ Κάποτε, ένα σύννεφο  
(Μαριβίτα Γραμματικάκη, Εκδόσεις 
Καλέντης) 
 
Πηγή:  https://webradio.ert.gr/trito-programma/ 
             Εκπομπή 10 Λεπτά ακόμη    

            Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 

 

https://webradio.ert.gr/trito-
programma/5fev2019-10-lepta-
akoma-evgenios-i-idiofy%ce%90a-
tis-kristina-belemo-ikonografisi-
nina-kouneo/ 

6+ Ευγένιος η ιδιοφυΐα  
(Κριστίνα Μπελέμο, Εκδόσεις Καλέντης) 
 
Πηγή:  https://webradio.ert.gr/trito-programma/ 
             Εκπομπή 10 Λεπτά ακόμη    

            Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 

 

https://webradio.ert.gr/trito-
programma/05dek2019-o-
lykos-zacharias-matheni-gia-ta-
synesthimata-tis-orianne-
lallemand-me-ikones-
eleonore-thuillier-apo-tis-
ekdosis-papadopoulos/  

 

4+ Ο λύκος Ζαχαρίας μαθαίνει για τα 
συναισθήματα 
(Orianne Lallemand, Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος) 
 
 
Πηγή:  https://webradio.ert.gr/trito-programma/ 
             Εκπομπή 10 Λεπτά ακόμη    
            Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 

 

https://webradio.ert.gr/trito-
programma/06ian2020-stiven-
chokingk-apo-tin-sira-mikra-
agoria-me-megales-idees-tis-

7+ Στίβεν Χόκινγκ   
(Isabel Sanchez Vegara, Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος) 
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isabel-sanchez-vegara-ke-
ikones-matt-hunt-apo-tis-
ekdosis-papadopoulos/ 

Πηγή:  https://webradio.ert.gr/trito-programma/ 
             Εκπομπή 10 Λεπτά ακόμη    
            Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 

 

http://www2.patakis.gr/25istori
es/?fbclid=IwAR2fSPcKT5m-
uF9K4ogNDksuEnH-
jKZ8GHIh6ejgYaFPJiiaNKuvt5K7o
a8  

Διάφορες 

ηλικίες 

Η βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού   

23 παραμύθια από τις Εκδόσεις Πατάκη 

 

Πηγή:  http://www2.patakis.gr/ 

            Εκδόσεις Πατάκη 

 

https://soundcloud.com/metaic
hmio/sets/1anggzuuaaap 

 

11+ Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο  
(Άλκη Ζέη)  
 
Η Άλκη Ζέη αφηγείται την ιστορία των 
πρώτων είκοσι πέντε χρόνων της ζωής της, 
τα οποία διαμόρφωσαν τη μετέπειτα πορεία 
της. Μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει μέσα 
από τη συναρπαστική της αφήγηση. 

 

Πηγή: https://soundcloud.com/metaichmio/ 

            Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

https://soundcloud.com/ekd

oseis-dioptra/1ot0nmxnvcou  

 

4+ Το Σοφάκι και ο Ντο  

(Κατρίνα Τσάνταλη) 

 
Το Σοφάκι, ένα μικρό κορίτσι που λατρεύει 
τα ζωάκια, παρακαλεί τη μητέρα του να 
πάρουν ένα σκυλάκι. 
 

Ένα βιβλίο για την αγάπη, τη φροντίδα και 
την προσφορά. 
 
Πηγή: https://soundcloud.com/ekdoseis-dioptra/ 
           Εκδόσεις Διόπτρα 
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https://soundcloud.com/pathosp
ublishing/pseftis-pappous-alki-
zei-audiobook-in-greek  

 

9+ Ο ψεύτης παππούς  
 (Άλκη Ζέη) 
 
Ένας αλλιώτικος παππούς κι ένας 
δεκάχρονος εγγονός, ο Αντώνης. Ο παππούς, 
συνταξιούχος ηθοποιός, γύρω στα ογδόντα, 
πληθωρικός σε συναισθήματα, γνώσεις και 
εμπειρίες και με ιδιαίτερες συνήθειες, 
εξάπτει τη φαντασία του Αντώνη με τις 
ιστορίες που του διηγείται από τη ζωή του. 
Όλα αυτά του Αντώνη του φαίνονται τόσο 
υπερβολικά και απίστευτα που αναρωτιέται: 
αλήθεια, ψέματα; Μια τρυφερή σχέση 
παππού και εγγονού, όπου μέσα από τα 
γεγονότα αναδεικνύεται η προσπάθεια του 
αγοριού να κατανοήσει τον παππού και να 
τον κάνει να νιώθει περήφανος για κείνον. 

 

Πηγή: https://soundcloud.com/pathospublishing/ 

            Pathos Publishing 

 

https://soundcloud.com/perio
diko-metro/04-to-david-lynch 

 

7+ To Κοριτσάκι Με Τα Σπίρτα  
(Χανς Κρίστιαν Άντερσεν) 
Ελένη Τσαλιγοπούλου (φωνή), David Lynch 
(σαξόφωνα, Φλογέρα, Φωνητικά)  
 
Πηγή: https://soundcloud.com/periodiko-metro/ 
            Παραμύθια Δίχως Τέλος 
            Περιοδικό ΜΕΤΡΟ 
 

 

https://soundcloud.com/perio
diko-metro/07-1 

 

7+ Η Κότα Με Τα Χρυσά Αβγά   
(Αίσωπος) 
Καλλιόπη Βέτα (φωνή), Γιώργος Μακρής 
(γκάιντα, Καβάλ)  
 
Πηγή: https://soundcloud.com/periodiko-metro/ 
            Παραμύθια Δίχως Τέλος 
            Περιοδικό ΜΕΤΡΟ 
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https://soundcloud.com/perio
diko-metro/08-1  

 

6+ Ελάφι Και Λιοντάρι  
(Αίσωπος) 
Γιώργος Ανδρέου (φωνή), Βαγγέλης Καρίπης 
(κρουστά, Φωνητικά)  
Πηγή: https://soundcloud.com/periodiko-metro/ 
           Παραμύθια Δίχως Τέλος 
           Περιοδικό ΜΕΤΡΟ 
 

 

https://soundcloud.com/perio
diko-metro/09-1 

 

6+ Το Αηδόνι Του Αυτοκράτορα  
(Χανς Κρίστιαν Άντερσεν) 
Νίκος Γράψας (φωνή, Ούτι)  
 
Πηγή: https://soundcloud.com/periodiko-metro/ 
           Παραμύθια Δίχως Τέλος 
           Περιοδικό ΜΕΤΡΟ 

 

 

https://www.openbook.gr/lida-

varvaroysi/ 
 

4+ Η Λήδα Βαρβαρούση διαβάζει 3 δικά της 
παραμύθια: 

• Ένας καλόκαρδος… καρχαρίας 

• Ένας πολύ γλυκός… λύκος! 

• Ένα φίδι… τρομερό! 

 

Πηγή: https://www.openbook.gr/ 

           Ανοικτή Βιβλιοθήκη 
 

 

https://www.akousenabiblio.
com/paramythia-kai-alla-
pinelopi-
delta/?fbclid=IwAR0gQBlXqaJ
ETCyuh44jCnTd7gC-
9LkGAIZWR95n1QTch78B9ZP
Ej2Dbuq4  

 

9+ Παραμύθια και Άλλα – Πηνελόπης Δέλτα  

• Ο φόρος της Δόξας 

• Πρωτοχρονιάτικο Παραμύθι 

• Εκεί που ανθίζουν οι δάφνες 

• Τρεις βασιλοπούλες 

• Τα τρία κεράκια 

• Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα 
• Η καρδιά της βασιλοπούλας 

 
Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 
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https://soundcloud.com/metai
chmio/san_to_skilo_me_ti_gat
a_ixo_paramithia 

8+ Σαν τον σκύλο με τη γάτα  
(Ιωάννα Μπουλντούμη) 
 
Ο Ηρακλής Πουαντιγιέ δεν είναι ένας 
συνηθισμένος σκύλος Δαλματίας. Είναι ένας 
ιδιωτικός ντέντεκτιβ, πρώην αστυνομικός, με 
λαμπρή καριέρα και αμέτρητες επιτυχίες στο 
ενεργητικό του. Στο πλάι του, πολύτιμη 
βοηθός και φίλη η Αγαθή Γαλή, η βαρήκοη 
γάτα με τον εκρηκτικό χαρακτήρα!  Στο «Σαν 
τον σκύλο με τη γάτα», ο Ηρακλής και η 
Αγαθή αναλαμβάνουν να βρουν το κλεμμένο 
πολύτιμο μενταγιόν της βαρόνης φον 
Τσιουάουα.  
 
Πηγή: https://soundcloud.com/metaichmio/ 
           Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

https://soundcloud.com/m

etaichmio/istories_agora_ix

o_paramithia?in=kokkini_al

epou/sets/frnlgucddcsn  
 

9+ Ιστορίες που τις είπε η αγορά 
(Μαρία Αγγελίδου) 
 
Η αρχαία ελληνική ΑΓΟΡΑ ήταν κυρίως τόπος 
συνάντησης όλων με όλους. Ήταν η καρδιά 
της πόλης, η καρδιά της ζωής. Ήταν το μέρος 
όπου συνέβαιναν τα πάντα. Εκεί μαζεύονταν 
όσοι ήθελαν να ζήσουν σε «κοινωνία 
ανθρώπων», όσοι διαδραμάτιζαν κάποιο 
ρόλο στα κοινά, όσοι ενδιαφέρονταν για 
δουλειές, πολέμους, ταξίδια. Εκεί τελικά 
πήγαινε όποιος είχε κάτι να πει – κι όποιος 
ήθελε κάτι ν’ ακούσει: νομοθέτες και 
στρατιώτες, έμποροι και τεχνίτες, ρήτορες και 
φιλόσοφοι, παραμυθάδες και μαντατοφόροι.  
 
Πηγή: https://soundcloud.com/metaichmio/ 
           Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

https://soundcloud.com/ekdo
seis-dioptra/zdl2lfufisag  

 

4+ Η στιγμούλα είναι δυνατή  
(Μαρίνα Γιώτη) 
 
Μια φορά και έναν καιρό μια μικρή 
σταγόνα, η Στιγμούλα, είδε από ψηλά ένα 
πολύ παράξενο χωριό! Σ’ αυτό το χωριό δεν 
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υπήρχε καθόλου νερό, τα παιδιά ήταν 
θλιμμένα και τα πάντα σκονισμένα. Η 
Στιγμούλα είναι αποφασισμένη να βοηθήσει 
να επιστρέψει το χαμόγελο στα πρόσωπα 
των ανθρώπων.  
 

Ένα παραμύθι για την ομαδικότητα και την 
ανεξάντλητη δύναμη που κρύβουμε όλοι 
μέσα μας 
 
Πηγή: https://soundcloud.com/ekdoseis-dioptra/ 
           Εκδόσεις Διόπτρα 

 

https://tinyurl.com/t6qmp6c 4+ 

 

Η μικρή Γοργόνα 

 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

https://tinyurl.com/w3o2khs 4+ 

 

Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι 
 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

https://tinyurl.com/wl5fagr 5+ 

 

Ο Μολυβένιος Στρατιώτης 
 
Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 
Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

https://tinyurl.com/v4kjsuq 4+ 

 

Οι Αγριόκυκνοι 
 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 
Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

https://tinyurl.com/wlc353z 4+ 

 

Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα 
  

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
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https://tinyurl.com/sx5abv9 4+ 

 

Το ασχημόπαπο 
 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

 

https://tinyurl.com/wn6cofe 6+ 

 

Το έλατο  

 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

 

https://tinyurl.com/wtuaf9y 6+ 

 

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα  
 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

https://tinyurl.com/wpfpqle 6+ Το Σπαρματσέτο 

 

Πηγή: https://www.akousenabiblio.com/ 

Παραμύθια – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
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