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Πάντα στις γιορτές ο Δήμος κι εγώ τρελαινόμαστε με: 
α) τις διακοπές, β) τα γλυκά και γ) τον άπειρο ελεύθερο 
χρόνο για παιχνίδι και βιβλιοφαγία. Για τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά του 2010 όμως είπαμε να πρωτοτυ-
πήσουμε στο τρίτο. Εκτός από τα ολόφρεσκα νέα βιβλία 
που θα διαβάσουμε, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε και το 
πρώτο μας βιβλίο... το δικό μας βιβλίο του δάσους. Πώς; 
Πολύ πολύ απλά. Λέμε να πάμε στο κοντινότερο δάσος 
και να μαζέψουμε πλατανόφυλλα και φύλλα γενικά από τα 
διάφορα φυλλοβόλλα δέντρα, πευκοβελόνες, μανιτάρια, 
βατόμουρα, κάστανα και καρπούς, ανάλογα με τα δέντρα 
του δάσους που θα επισκεφθούμε, και μικρά χειμωνιά-
τικα λουλουδάκια. Αν είμαστε τυχεροί, ίσως βρούμε και 
φτερά από πουλιά. Θα έχουμε μαζί μας και μια φωτογρα-

φική μηχανή, για να βγάλουμε φωτογραφία τα αγαπημένα 
μας δέντρα και φυτά αλλά και τα σημεία στο δάσος που 
θα μας εντυπωσιάσουν. Στη συνέχεια με όλο αυτό το φυ-
σικό υλικό λέμε να φτιάξουμε το βιβλίο μας. Θα είναι ίσως 
ένα ημερολόγιο για τις 15 ημέρες των διακοπών ή ένα μίνι 
ανθολόγιο-φυτολόγιο για το χειμώνα του 2010. Θα γρά-
ψουμε εντυπώσεις ή πληροφορίες για τα φυτά και θα το 
«στολίσουμε» με τις κατάλληλες φωτογραφίες. Αν έχουμε 
χρόνο, ίσως φτιάξουμε πολλά μικρά βιβλία, για να τα χαρί-
σουμε στους γονείς και τα αδέρφια ή τους κολλητούς μας 
φίλους. Το σίγουρο πάντως είναι πως έχουμε αποφασίσει 
να κάνουμε το 2010 μια αξέχαστη χρονιά και λέμε να ξε-
κινήσουμε με κάτι πολύ ξεχωριστό. Το πρώτο βιβλίο του 
δάσους, της Φυλής του Δάσους. Το πρώτο βιβλίο από τα 
χεράκια μας! 
Τι λέτε, εσείς θα φτιάξετε το δικό σας;

Χαρούμενες γιορτές
σε όλες και όλους τους Βιβλιοφάγους!

                                             Λουίζα και Δήμος

Το βιβλίο
του δάσους

Μαρκ Τουαίν
Οι περιπέτειες του Τομ Σόγερ
Ο αεικίνητος Τομ Σόγερ είναι ένας 
αυθεντικός ήρωας, ένα μείγμα σκα-
νταλιάς και θάρρους. Είτε το σκάει για 
να γίνει πειρατής με το φίλο του Χακ 
Φιν είτε γίνεται μάρτυρας σε φόνο, οι 
μπελάδες και οι περιπέτειες δε λεί-
πουν ποτέ από τη ζωή του. Η όμορφη 
αυτή νέα έκδοση προσφέρει το ολο-
κληρωμένο κείμενο και περισσότερες 
από 70 υπέροχες εικονογραφήσεις 
από το βραβευμένο γνωστό καλλιτέ-
χνη Ρόμπερτ Ίνγκπεν.

Φέτος γιορτάζουμε αντι-καταναλωτικά! Κάνουμε βόλτες στην εξοχή, φροντίζουμε το περιβάλλον, χαιρόμαστε
τις ομορφιές που μας χαρίζει απλόχερα η φύση.



Άλλη μια άλυτη υπόθεση μυστη-
ρίου λύθηκε χάρη στις εξαιρε-
τικές ικανότητες του διάσημου 
ντετέκτιβ Κορνήλιου Κρικ και 
της γοητευτικότατης βοηθού του 
πυγολαμπίδας Μάρθας. Σύμφω-
να με έγκυρες πληροφορίες της 
εφημερίδας μας, το παρθενικό 
ταξίδι του Τούνδρα Εξπρές κη-
λιδώθηκε από πρωτοφανή γεγο-
νότα. 
Η θρυλική αμαξοστοιχία, που 
ξεκινούσε από την Κωνσταντι-
νούπολη, διέσχιζε τα Γιαβαλ-

κάνια και έφτανε μέχρι τη Νότια Σιβηρία, αγοράστηκε, 
πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, από τον πολυεθνικό 
κολοσσό Here-Puss-Puss-Puss Inc., με σκοπό τη ριζική 
της ανακαίνιση. Χρέη οικοδεσπότη, στο ολέθριο όπως 
αποδείχθηκε ταξίδι, εκτελούσε ο Μπέντζαμιν Πούσιν-
γκτον, ο μυστηριώδης και ακριβοθώρητος πετρελαιο-
μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της Here-Puss-Puss-Puss Inc., 
και καλεσμένοι ήταν μερικά από τα πιο εξέχοντα μέλη 
της καλής ζωοκοινωνίας. Πρώτη και καλύτερη η Λορέτα 
Γάβγο, θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουφ, κάτοχος τριών 
Όσβαλντ Πρώτου Σκυλίσιου Ρόλου και πρώην αγαπημένη 
του Πούσινγκτον. Το δεύτερο θηλυκό μέλος της περίλα-
μπρης συντροφιάς ήταν η Γκρρροομπελίστας δρ. Γουα- 
λαντάρι Χάρτατακ, γνωστή και ως «γιατρός των φτωχών», 
καθώς εδώ και χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Αφρική, 
όπου παλεύει για την καθολική δωρεά φαρμάκων στον 
Τρίτο Ζωο-κόσμο. Τη λίστα των επώνυμων προσκεκλημέ-
νων συμπλήρωναν ο Δον Χουάν Εστεμπάν Τόρο Γκαρθία 
Υ Λιωμένεθ, ο φημισμένος Καταλανός ταύρος-ιδρυτής 
της οικολογικής οργάνωσης Greenhoof, ο κορυφαίος 
πιανίστας Γιεβγκένι Χερουκλένκο –αιώνια ερωτευμένος 
με τη Λορέτα Γάβγο–, ο γηραιός μυρμηγκοφάγος Κόν-
ραντ βαν Ρουφάανεν, γνωστός και ως «Βασιλιάς των δια-

Συγγραφέας: Βαγγέλης Ηλιόπουλος • Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα
Εικονογράφηση: Φραντσέσκα Κοζάντι 

Αυτές τις γιορτές η σειρά 2.000 λεύγες στα Βαθιά έχει να προτείνει μια πολύ καλή... ψαριά 
από ιστορίες που θα ανοίξουν την όρεξη και των πιο απαιτητικών Bιβλιοφάγων. Αφήστε λοιπόν τα 
μελομακάρονα και τις δίπλες στην ησυχία τους και ετοιμαστείτε για πολλές ώρες βιβλιοφαγικής 
ανάγνωσης συντροφιά με ολόφρεσκα και λαχταριστά βιβλία. Κάθε μέρα Χριστούγεννα θα 
αναφωνήσουν ενθουσιασμένοι οι φίλοι Βιβλιοφάγοι που λατρεύουν να διαβάζουν γλυκές χρι-
στουγεννιάτικες ιστορίες. Το κόκκινο σουτζουκάκι, ένα αγαπημένο σαραβαλάκι-κρυψώνα 
μιας παρέας παιδιών, μια ιστορία για όσους αγαπούν τα παιχνίδια και την περιπέτεια χειμώνα 
καλοκαίρι. Για παιδιά Γ́ και Δ΄ Δημοτικού.
Και για τους ονειροπόλους της φυλής του Δάσους Ο χορός του μολυβιού, μια ιστορία για 
ένα μολύβι που χορεύει μόνο του. Aπό τη σειρά Xωρίς Σωσίβιο, Ψαράκια. Για παιδιά B΄ Δημοτικού.

Έγκλημα στο Τούνδρα Εξπρές
Toυ Πέτρου Xατζόπουλου  Eικονογράφηση: Δέσποινα Καραπάνου

Κυκλοφόρησαν δύο νέα φανταστικά λευκώματα σε μια σειρά που αγαπήθηκε από
εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Συμπληρώνουν όλα τα κενά μας
για τα βαμπίρ και τον μαγικό κόσμο της Αλαγαισίας. Απαραίτητα!

Πρώτα διαβάσματα

Kρίστοφερ Παολίνι
Έραγκον, οδηγός

της Αλαγαισίας

Βαμπιρολογία
H αληθινή ιστορία
των Έκπτωτων

ΦANTAΣτικοί οδηγοί
για τα βιβλία ΦANTAΣίας

μαντιών», ενώ τον κόσμο της πολιτικής εκπροσωπούσε ο 
Βησσαρίων Βουσπάλιν.
Μετά την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας από χιονο-
στιβάδα και την αποκάλυψη του επαχθούς εγκλήματος, ο 
δαιμόνιος Κορνήλιος Κρικ –που, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, πάλι αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα παχυσαρκίας– κα-
τάφερε να ρίξει στα δίχτυα του τον ένοχο. Όπως δήλω-
σε ο αρχηγός της Αγέλης Δίωξης Εξόφθαλμης Κομπίνας, 
το ζώο αυτό, το όνομα του οποίου παραμένει απόρρητο 
προς το παρόν, θα διωχθεί ανελέητα. Περισσότερα στοι-
χεία για την πολύκροτη υπόθεση, καθώς και γαργαλιστικές 
λεπτομέρειες για τη ζωή και τα πάθη των εμπλεκομένων, 
θα βρείτε στο Έγκλημα στο Τούνδρα Εξπρές, του δη-
μοφιλούς Πέτρου Χατζόπουλου, ταλαντούχου συγγρα-
φέα και επιστήθιου φίλου του Κορνήλιου Κρικ. 

Αν θέλετε να δείτε και ζωντανά όλους τους πρωταγωνιστές της 
υπόθεσης, να μελετήσετε από κοντά αθώους και ενόχους, δεν 
έχετε παρά να επισκεφθείτε την αμαξοστοιχία-θέατρο Το τρένο 
στο Ρουφ (τηλ. 210.92.37.076) και θα δείτε την υπόθεση να εκτυ-
λίσσεται σε ένα αυθεντικό βαγόνι!

Η εξαφάνιση της Ντόροθυ Σνοτ
Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
Κρατικό Βραβείο

Ο στοιχειωμένος πύργος της Ούρσουλα ντε Φλαφ

Το καταραμένο περιδέραιο της Νιαουφερτίτης

Kρεσσίντα Κάουελ
Μτφρ.: Μάνος Κοντολέων
Πώς θα γλιτώσετε από την κατάρα ενός δράκου;
Αν και εσείς δεν μπορείτε –ή δε θέλετε– να ξεφύγετε από τη μαγεία του ΣΚΥΛΟΨΑΡΟΥ, 
τότε σας έχουμε την τέλεια πρόταση: οργανώστε μια 
βραδιά DVD με φίλους και την οικογένειά σας για 
να ξαναθυμηθούν Πώς να εκπαιδεύσουν το δράκο 
τους, φτιάξτε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με κάρτες για 
να διαπιστώσετε Ποιος μιλάει καλύτερα δρακονέζικα 
και τελικά ξαφνιάστε τους με τις γνώσεις σας από το 
νέο βιβλίο Πώς να γλιτώσετε από την κατάρα 
ενός δράκου. Γιατί οι Βιβλιοφάγοι είναι πάντα οι 
πρώτοι που μαθαίνουν τα νέα!

Λίτσα Ψαραύτη 
Το κόκκινο σουτζουκάκι

εικ.: Ελίζα Βαβούρη

Βαγγέλης Ηλιόπουλος 
Κάθε μέρα Χριστούγεννα

εικ.: Τζερμάνο Οβάνι

Ελένη Τορόση 
Ο χορός του μολυβιού

εικ.: Σάρα Στεφανίνι



Αθηνά: Παιδιά, είστε για μια βόλτα στην Ακρόπολη;
Ηρακλής: Ελάτε! Έχουμε πολλά να ανακαλύψουμε εκεί πάνω, 
κάτω από τις πεσμένες πέτρες και τους μισογκρεμισμένους κί-
ονες του Παρθενώνα. 
Πλάτωνας: Έχει μυστικά και εκπλήξεις, περιπέτειες και συγκι-
νήσεις!
Αθηνά: Πώς θα τα ανακαλύψουμε όλα αυτά; Θα έχουμε μαζί 
μας έναν ξεναγό πολύ... διαφορετικό από τους άλλους!
Ηρακλής: Σταμάτα, Αθηνά! Μην πεις περισσότερα. Χαλάς την 
έκπληξη! 
Πλάτωνας: Ελάτε, μην καθυστερείτε! Θα περάσουμε μαγικά!

Μισή Μαγική Ώρα στην Ακρόπολη, της συγγραφέα  

και αρχαιολόγου Κατερίνας Σέρβη, με ζωγραφιές της Έλ-
λης Γρίβα. Η Αθηνά, ο Ηρακλής και ο Πλάτωνας, φίλοι καλοί 
από την πρώτη δημοτικού, είναι τρία παιδιά σαν όλα τα άλλα. 
Με μια μικρή διαφορά. Έχουν τη... μαγική δύναμη να ζωντανεύ-
ουν ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν! Μια μέρα λοιπόν 

αποφασίζουν να επισκεφθούν 
την Ακρόπολη της Αθήνας και 
να χρησιμοποιήσουν τη μαγι-
κή τους δύναμη για να προ-
σκαλέσουν αυτόν που άφησε, 
πάνω απ’ όλους, τη σφραγίδα 
του πάνω στον ιερό βράχο. Κι 
έτσι, με οδηγό το γοητευτικό 
αρχαίο προσκεκλημένο τους, 
μαθαίνουν από πρώτο χέρι 
όλα τα απίθανα και συναρπα-
στικά που διαδραματίστηκαν 
κάποτε στην Ακρόπολη, κά-
νουν μια πρώτης τάξεως γνω-

ριμία με τα μνημεία της και τους ανθρώπους που τα εμπνεύ-
στηκαν και τα έφτιαξαν, ανακαλύπτουν πως η ιστορία και η 
αρχαιολογία είναι γοητευτικές... σαν παραμύθι!

Μήπως δεν είσαι ακόμα βΙβλΙΟφΑγΟΣ;
Στείλε το κουπόνι συμμετοχής συμπληρωμένο στις Εκδόσεις Πατάκη,
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα,
και γίνε μέλος της πιο συναρπαστικής παρέας!

Ονοματεπώνυμο

Οδός                                                                           Αριθμός           Τ.Κ.

Πόλη                                                             Τηλέφωνο

Ε-mail                                                           Ημερομηνία γέννησης

Υπογραφή γονέων

Όρεξη να 'χεις!

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ (Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ)
Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα,
τηλ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, fax: 210.36.50.069

Επιμέλεια ύλης: Μάνια Σωτηροπούλου, Κατερίνα Σέρβη,
Πάολα Ζάγκου
Εικονογράφηση: Poly Bernatene
Σχεδιασμός: Γεωργία Μ. Σωτήρχου/geo_so@otenet.gr
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Η Ακρόπολη
και η ιστορία της...
σαν παραμύθι!

 Το νέο Μουσείο
της Ακρόπολης
Ένας μίνι οδηγός για μίνι επισκέπτες

Μετά τη μαγική μας γνωριμία με την Ακρόπολη, μας άνοιξε η 
όρεξη για αρχαία! Πήγαμε λοιπόν και στο μουσείο, εντυπωσι-
αστήκαμε, ενθουσιαστήκαμε και ετοιμάσαμε για εσάς, τους φί-
λους μας Βιβλιοφάγους, έναν κατάλογο με κάποια από τα πράγ-
ματα που πρέπει να προσέξετε στο εκπληκτικό αυτό μουσείο. 
Τα υπόλοιπα σας αφήνουμε να τα ανακαλύψετε μόνοι σας!

  Πριν μπείτε... κοιτάξτε κάτω από τα πόδια σας! Το κτίριο 
έχει χτιστεί πάνω σε μια ολόκληρη αρχαία συνοικία!
  Στην αίθουσα των Κλιτύων, ψάξτε να βρείτε: τη σβούρα, τις 
πλαγγόνες (κούκλες), τους αστραγάλους (κοκαλάκια ζώων με τα 
οποία έπαιζαν τα παιδιά), τις γραφίδες (εργαλεία με τα οποία 
έγραφαν τα παιδιά), την κουδουνίστρα σε σχήμα λαγού. Για να 
σας βοηθήσουμε, τα πρώτα βρίσκονται στις δεξιές προθήκες 
και η τελευταία στις αριστερές!  
  Ανεβαίνοντας τις σκάλες, σταθείτε στο πελώριο αέτωμα με 
τα λιοντάρια που έχουν επιτεθεί σε ταύρο. Βλέπετε το κατακόκ-
κινο αίμα που τρέχει από τις πληγές του ταύρου;
  Εντοπίστε το μεγάλο χάλκινο δίσκο με την παράσταση της 
Γοργόνας (το τέρας με τα φίδια αντί για μαλλιά, που πέτρωνε 
όποιον το κοιτούσε). Το έργο αυτό στόλιζε έναν πανάρχαιο 
ναό της Αθηνάς, του 8ου π.X. αιώνα. Tης εποχής του Ομήρου 
δηλαδή!
  Τριγυρίστε ανάμεσα στις πανέμορφες Κόρες και παρατη-
ρήστε τα ίχνη χρώματος και τα διακοσμητικά σχέδια στα φορέ-
ματά τους. Στις τρύπες που έχουν κάποιες στα αυτιά στερεώνο-
νταν κάποτε σκουλαρίκια.
  Ανεβείτε στην αίθουσα του Παρθενώνα. Ψάξτε να βρεί-
τε τον ιππέα με το καπέλο, στη δυτική πλευρά της ζωφόρου, 
θαυμάστε τους αποβάτες, μαντέψτε την ταυτότητα του καθενός 
από τους θεούς και τις θεές που εικονίζονται στην ανατολική. 
  Κατεβείτε πάλι ένα επίπεδο και δείτε τις διάσημες Καρυ-
άτιδες. Αν δεν ξέρετε γιατί ονομάζονται έτσι, διαβάστε προσε-
κτικά την ενημερωτική πινακίδα.
  Εντοπίστε στο τελευταίο κομμάτι του Μουσείου το πελώ-
ριο κεφάλι της θεάς Άρτεμης, την αρκουδίτσα, το κεφάλι του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη σφαίρα με τα μαγικά σύμβολα. Κι αν 
έχετε απορίες... ρίξτε ξανά μια ματιά στη Μισή Μαγική Ώρα 
στην Ακρόπολη!


