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Ο Ήπιος Θερμοκήπιος, η Αθηνά και ο Ορέστης, αυτή τη φορά με τον ΜακΝτούγκαλ 

σύμμαχο αντί για εχθρό, κάνουν ένα δύσκολο ταξίδι στα βάθη της Κεντρικής Ασίας για 

να ανακαλύψουν ένα αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η αναζήτησή τους, με τα λίγα 

στοιχεία που τους έχει δώσει ο φημισμένος αρχαιολόγος σερ Μόρτιμερ Κράκινγκτον, 

τους οδηγεί στο Τουρκμενιστάν, στον επίσης αρχαιολόγο Ραχίμ Αμπντουλραχμάνοφ, ο 

οποίος τους στέλνει στην ιστορική πόλη Χίβα, στο Ουζμπεκιστάν, για να βρουν τον 

λαογράφο Ρουστάμ Σαρίποβιτς Χολικούλοφ. Και ενώ πλησιάζουν στη λύση του 

μυστηρίου, τα πράγματα περιπλέκονται. Ο καθηγητής με τα εγγόνια του βρίσκονται 

μόνοι και αβοήθητοι στην έρημο Κιζίλ-Κουμ, προτού φτάσουν τελικά στη Σαμαρκάνδη, 

όπου θα συναντήσουν την όμορφη νομάδα Γκιουλτσετσέκ… 

Άραγε, μια σπάνια έκδοση ενός ιστορικού έργου που ανήκε στον παππού του Λόγιου 

Λεξιλόγιου μπορεί –έστω και την τελευταία στιγμή– να βοηθήσει τον Θερμοκήπιο και τα 

εγγονάκια του; 

Στο τέταρτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς του Χρήστου Δημόπουλου για παιδιά και 

εφήβους, ο Ήπιος Θερμοκήπιος μαζί με τα εγγόνια του τον Ορέστη,την Αθηνά και τον 
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μέχρι πριν λίγο καιρό αντίπαλο του, το Σκωτζέζο ΜακΝτούγκαλ, αναζητά το χαμένο 

σπαθί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνδυάζοντας χιούμορ, περιπέτεια, γνώση. 

Όλοι μαζί θα ταξιδέψουν σε χώρες μακρινές στη προσπάθεια τους να βρουν τους 

ανθρώπους και τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο σπαθί του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Μακ Ντούγκαλ, ο αρχαιολόγος Σερ 

Μόρτιμερ. 

«Σύντροφοι, συμπολεμιστές, γενναίοι μου άνδρες! Φτάσαμε ως εδώ στην άκρη του 

κόσμου. Η πόλη των βαρβάρων που κυριεύσαμε χθες, η Κυρούπολη, η πόλη του Κύρου 

δεν υπάρχει πια. Στη θέση της θα οικοδομήσουμε μια άλλη Αλεξάνδρεια, σαν και τις 

άλλες Αλεξάνδρειες που χτίσαμε, όπου περάσαμε. Μια νέα πόλη που θα θυμίζει σε όλο 

το κόσμο πως από εδώ πέρασε ο Αλέξανδρος με το στρατό του! Μια πόλη που θα 

λάμψει και θα ανθίσει σ΄όλο το κόσμο. Και αυτή μια και βρίσκεται μακρύτερα από 

κάθε άλλη, θα τη φωνάζουν από εδώ και μπρος Αλεξάνδρεια η Εσχάτη!» 

Από τις διακοπές τους στη Τζιά,  ο Ήπιος Θερμοκήπιος μαζί με τα εγγόνια του θα 

βρεθούν στην Αθήνα και εν συνεχεία μαζί με τον Μακ Ντούγκαλ, θα ταξιδέψουν στη 

Κωσταντινούπολη και από εκεί στο Τουρμενιστάν, στο Ουζμπεκιστάν και σε μια 

περιπέτεια γεμάτη φοβερές ανακαλύψεις. 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα για παιδιά και όχι μόνο θα έλεγα. Εμένα 

προσωπικά  μου άρεσε πολύ. Μέσα από το ταξίδι των ηρώων και την αναζήτηση τους,οι 

μικροί μας φίλοι μαθαίνουν Ιστορία, μαθαίνουν για το Μέγα Αλέξανδρο και τις 

κατακτήσεις του. 

«Ο πρόγονος σας, Αλέξανδρος, πέρασε από τα μέρη μας πριν από αιώνες. Νίκησε τους 

ντόπιους πληθυσμούς και έχτισε πόλεις με το όνομα του, όπου σταματούσε.» 

Μαθαίνουν για διάφορες χώρες που στους περισσότερους είναι άγνωστες όπως το 

Τουρμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, τις πρωτεύουσες τους και με έμμεσο και 

παιχνιδιάρικο τρόπο για τα ήθη και έθιμα και τις ενδυμασίες που έχουν οι χώρες αυτές. 

Ο συγγραφέας με απλό τρόπο όπως θέλουν τα παιδιά , έχει καταφέρει και έχει γράψει 

ένα μυθιστόρημα γεμάτο εικόνες, πληροφορίες, περιπέτεια. Ένα μυθιστόρημα που κινεί 

τη φαντασία των παιδιών και τα κάνει να ταξιδεύουν μαζί με του ήρωες σε αυτό το 

μαγικό ταξίδι ανακάλυψης. 

Προσωπικά, το θεωρώ εξαιρετικό. Παρόλο που είμαι ενήλικας και αυτό είναι ένα παιδικό 

βιβλίο, μπορώ να πω ότι το ξεκίνησα, αρχικά για να έχω άποψη. Από το πρώτο κεφάλαιο 

όμως με τράβηξε και το ολοκλήρωσα γιατί ειλικρινά με κέρδισε και μου άρεσε. 



Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι από αυτά τα βιβλία που αξίζει να δίνουμε στα 

παιδιά μας να διαβάσουν, διότι έχουν να τους προσφέρουν γνώση μέσα από τη 

διασκέδαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς να 

βαριούνται ή να θεωρούν ότι κάνουν κάποιο μάθημα. 

Μοναδικό !!!! 

 

Το βιβλίο του Χρήστου Δημόπουλου «Το σπαθί του στρατηλάτη» κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός. 
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