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To Escape Book: Μια νύχτα στην Ακρόπολη, της βραβευμένης εκπαιδευτικού Βίκυς 

Ξανθοπούλου, που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος σε 

εικονογράφηση της Νίκης Λεωνίδου, δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο! Είναι ένα 

βιβλίο απόδρασης που μοιάζει με ένα δωμάτιο απόδρασης, ένα βιβλίο για  

ταξιδιώτες του χρόνου, ένα παιχνίδι μυστηρίου με γρίφους και προκλήσεις! 
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Μόλις το ανοίξουν οι μικροί αναγνώστες, θα γίνουν οι κεντρικοί ήρωες της 

ιστορίας, θα παγιδευτούν στην Ακρόπολη του Χρυσού Αιώνα του Περικλή και θα 

έχουν δύο ευκαιρίες για να αποδράσουν. Θα χρειαστεί μάλιστα να ζωγραφίσουν, να 

σημειώσουν, να τσακίσουν και να κόψουν τις σελίδες, να ακονίσουν το μυαλό τους 

και να λύσουν τους γρίφους, ώστε να τα καταφέρουν. Μια χρονομηχανή θα τους 

οδηγήσει στο 432 π.Χ, όπου θα συναντήσουν το ιερό φίδι της Ακρόπολης, τον 

Εριχθόνιο, θα περιηγηθούν ανάμεσα σε ναούς και μνημεία, θα ανακαλύψουν τις 

Καρυάτιδες και θα θαυμάσουν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς!

 
 

Φυσικά, θα πρέπει να επιστρέψουν στο παρόν και αυτό δεν είναι αδύνατον, αρκεί 

να συγκεντρωθούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν. Όμως 

προσοχή! Οι γρίφοι και οι αποκρυπτογραφήσεις θα πρέπει να λυθούν εγκαίρως (μια 

κλεψύδρα θα το υπενθυμίζει πού και πού) πριν από το ξημέρωμα και την έναρξη 

της γιορτής, αλλιώς οι ήρωές μας θα παγιδευτούν στον χρόνο και η απόδρασή τους 

θα είναι… αδύνατη! Εφοδιάστε τους, λοιπόν, με ένα μολύβι και ένα ψαλίδι, θέστε σε 

λειτουργία το κοφτερό τους μυαλό, πάρτε τους πυρσούς σας και πάμε όλοι μαζί να 

https://www.talcmag.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87.jpg


περάσουμε μια νύχτα στην Ακρόπολη…

 
 

 

To Escape Book: Μια νύχτα στην Ακρόπολη είναι ένα πρωτότυπο, ξεχωριστό, 

διασκεδαστικό και φυσικά εκπαιδευτικό βιβλίο δραστηριοτήτων, που θα κρατήσει 

τα πιτσιρίκια των πρώτων τάξεων του δημοτικού απασχολημένα, ενώ ταυτόχρονα 

θα τους προσφέρει πολλές νέες γνώσεις ή θα φρεσκάρει τις ήδη κεκτημένες. Στο 

τέλος του βιβλίου, τα παιδιά θα βρουν ένα σημειωματάριο ειδικά σχεδιασμένο για 

ταξιδιώτες του χρόνου που θα τα βοηθήσει στην περιπέτειά τους, αλλά και 

συγκεντρωμένες πληροφορίες για τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, την Αθηναϊκή 

Συμμαχία, τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τα Προπύλαια της Ακρόπολης, το 

Ερέχθειο, τον Παρθενώνα, το Βραυρώνιο,το Αρρηφόριον, τις Καρυάτιδες, το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς, το ξόανο της Αθηνάς, την Αρτέμιδα 

Βραυρωνία, τη διαμάχη Αθηνάς και Ποσειδώνα για την Αθήνα, τα Παναθήναια, τους 

Ικτίνο και Καλλικράτη και τον Φειδία. 
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