
Eξαμηνιαία Εφημερίδα για παιδιά του Δημοτικού 
Έκτακτο τεύχος, Σεπτέμβριος 2019

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚH Α.Ε.
Ιπποκράτους 118, 11472 Αθήνα
Τηλ.: 211 3003500, Fax: 211 3003562
email: metaixmio@metaixmio.gr
www.metaixmio.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δάφνη Βρέλλη, Αγγελική Μποζίκη, 
Νάντη Σακκά, Μάρω Ταυρή 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ουρανία Λυμπεροπούλου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Παιδική εφημερίδα «Παιδιά, διάλειμμα!»
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Τ.Θ. 21001, Τ.Κ. 114 10 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

9
10

Αλήθεια, εσύ πόσα ξέρεις 
για τον «πατέρα» του ντετέκτιβ Κλουζ;

Φυσικά ξέρεις ότι γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά 
ήξερες ότι κάποτε ήθελε να γίνει πιανίστας; Τελικά 
έγινε δάσκαλος και δημοσιογράφος και, με αφορμή 
την κόρη του Κατερίνα, ξεκίνησε να γράφει ιστορίες 
μυστη ρίου και δημιούργησε τον Ντετέκτιβ Κλουζ. 
Όταν ήταν μικρός, λάτρευε τις ιστορίες του Καρλ 
Μέι και τον Τομ Σόγιερ. Ο αγαπημένος του χαρακτή-
ρας σε ιστορίες μυστηρίου είναι ο Φίλιπ Μάρλοου, 
ήρωας του Αμερικανού συγγραφέα Ρέιμοντ Τσά-
ντλερ. Από εκεί επηρεάστηκε και επέλεξε να έχει ο 
δικός του ήρωας πάθος με το γάλα και τις τσίχλες. Ζει 
με τη γυναίκα του στην περιοχή της Ρου και είναι τό-
σο χαρούμενος με την επιτυχία του ντετέκτιβ Κλουζ 
στην Ελλάδα που το επόμενο βιβλίο του θα διαδρα-
ματίζεται στην Αθήνα. 

Αγαπημένοι μου φίλοι σε Ελλάδα και Κύπρο,

Όταν ο Κλουζ έφτασε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011, δεν περίμενα καθόλου ότι ο μικρός μου ντετέ-
κτιβ θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία λίγα χρόνια αργότερα. Η τελευταία του περιπέτεια μάλιστα, που 
έχει τίτλο Ύποπτο γάλα στο σούπερ μάρκετ εκδόθηκε πρώτα στην Ελλάδα και έναν χρόνο αργότερα στη Γερ-
μανία! Απίθανο, έτσι; Είμαι τόσο χαρούμενος γι’ αυτό που ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω!

Ανυπομονώ λοιπόν για το επόμενο ταξίδι μου, τον Οκτώβριο του 2019, που θα με φέρει στην Κύπρο, 
στην Αθήνα και στη νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου θα πάρω μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις. Ίσως συναντηθούμε 
εκεί λοιπόν, τι λέτε; 

Επίσης έχω να σας πω κι ένα ακόμα καλύτερο νέο: Εδώ και καιρό σκέφτομαι να γράψω μια περιπέ-
τεια για τον ντετέκτιβ Κλουζ που να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Και του χρόνου επιτέλους θα κυκλο-
φορήσει! Για την ώρα, ακόμη σκέφτομαι την πλοκή και έχω να πάρω μερικές καθοριστικές αποφάσεις. 
Μπορώ όμως να σας αποκαλύψω τα εξής: Η ιστορία θα εκτυλίσσεται στην Αθήνα, 
η Ακρόπολη θα παίζει σημαντικό ρόλο και θα υπάρχει και ένας ακόμα ντετέκτιβ, που θα τον λένε Ηρα-
κλή και θα είναι ένα παιδί από την Ελλάδα. 

Πολλές ευχές σε όλους του φαν του Κλουζ!
Με αγάπη

Jürgen Banscherus

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΡΓΚΕΝ ΜΠΑΝΣΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Μια πρωτότυπη σειρά βιβλίων με δυο 
ήρωες διαφορετικούς, που όμως 
σίγουρα θα αγαπήσετε. Η Μίλι είναι 
κλέφτρα, ενώ ο Μάγκνους εφευρέτης 
συστημάτων συναγερμού. Και δεν είναι 
μόνο αυτό που τους κάνει αταίριαστους! 
Ωστόσο, παρά τις διαφορές τους, 
γίνονται φίλοι και μαζί ζουν 
συναρπαστικές περιπέτειες. 
Η σειρά περιλαμβάνει τρία 
βιβλία, που μπορείτε να 
βρείτε μεμονωμένα ή όλα 
μαζί σε μια υπέροχη 
κασετίνα. 

Σε αυτό το βιβλίο, που απευθύνεται σε παιδιά από 
δέκα ετών, ο Γίργκεν Μπανσέρους μας συστήνει 
δυο νέους ήρωες. Τον Γιάκομπ και τη Φατίμα. Ο 
Γιάκομπ έχει περίεργη σχέση με τους αριθμούς και 
ξέρει απέξω λίστες ολόκληρες με τις επιδόσεις των 
αθλητών στον στίβο. Η Φατίμα είναι καινούρια 
στην τάξη. Είναι από την Αλγερία, φοράει μακρύ 
φουστάνι, μαντίλι στο κεφάλι… και είναι λιγάκι 
παράξενη. Όταν ο Γιάκομπ βλέπει τη Φατίμα να 

τρέχει στον δρόμο, εντυπωσιάζεται από το πόσο γρήγορη είναι και 
αποφασίζει να την προπονήσει για να γίνει πρωταθλήτρια. Τίποτα 
δεν μπορεί να τους σταματήσει. Ούτε το γεγονός ότι ο Γιάκομπ πρέπει 
να μπει στο νοσοκομείο ούτε οι κοροϊδίες των συμμαθητών τους 
ούτε καν η οικογένεια της Φατίμα.  
Ένα βιβλίο για τη φιλία, την αγάπη και την ενσυναίσθηση. Για το πώς 
μπορούμε να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τελικά το καλό να 
θριαμβεύσει. 


