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Ο ΜΕΡΚΟΥΡIOΣ ΑΥΤΖΗΣ γεννήθηκε στην Ξεχα-
σµένη Ηµαθίας. Σπούδασε παιδαγωγικά και θέατρο.
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέµατα γενικής αγωγής στο Μα-
ράσλειο ∆ιδασκαλείο και είναι κάτοχος µάστερ λο-
γοτεχνίας. Από το 1987 εργάζεται στην Πρωτοβάθ-
µια Εκπαίδευση. Την οκταετία 1997-2005 ασχολή-
θηκε µε το παιδικό θέατρο ως εµψυχωτής στο θεα-
τρικό εργαστήρι του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής. Το
1994 έκανε την πρώτη του εµφάνιση στη λογοτεχνία
για παιδιά µε το ανέκδοτο θεατρικό έργο Αν τα παι-
διά έχτιζαν το αύριο, κερδίζοντας εύφηµη µνεία από
τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Συνολικά µέ-
χρι τώρα έχει τιµηθεί τρεις φορές. Κείµενά του έχουν
συµπεριληφθεί σε συλλογές του Κύκλου του Ελλη-
νικού Παιδικού Βιβλίου, της Γυναικείας Λογοτεχνι-
κής Συντροφιάς, καθώς και στο βιβλίο Η Γλώσσα
µου της τετάρτης τάξης του δηµοτικού. Μετέχει ενερ-
γά στον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Ελλ.
Τµήµα της IBBY) από το 1998, ενώ από το 2002 εκλέ-
γεται σύµβουλος και έφορος στο ∆.Σ. αυτού. Από τις
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το µυθιστόρηµά
του ΟΣΤΡΑΚΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ και ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ ΤΟΥ ΑΛΗΤΗ.

Για απευθείας επικοινωνία µε το συγγραφέα µπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το προσωπικό του ιστολόγιο
(blog): http://merkouriosaytzis.psichogios.gr

Στην Έλενα και τη Μαριώ



Τον τελευταίο καιρό ο Ορφέας είναι πολύ
χαρούµενος που κατεβαίνει στης γιαγιάς
του και «παίζει» µε το… ψυγείο του.



Ορίστε; Το ψυγείο δεν
είναι παιχνίδι; Κι όµως,

του Ορφέα του αρέσει πο-
λύ να το ανοίγει, να παίρνει

από µέσα τα γλυκά και να τα
κάνει… δυο χαψιές.
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Ορφέας θέλει 

να παίζει μόνο 

με το… ψυγείο 

που του αγόρασε η για-

γιά του. Παίρνει από μέ-

σα τα γλυκά και τα πα-

γωτά και τα κάνει δυο 

χαψιές. Όταν όμως πάει 

στο σχολείο, τα πρωτά-

κια δεν τον θέλουν. Τον 

φωνάζουν «Φούσκα» και 

«Μπουλντόζα», και τον 

αποφεύγουν. Ώσπου η 

δασκάλα του με τη μαμά 

του συμφωνούν να λά-

βουν μέτρα, κι από τότε 

ο Ορφέας γίνεται άθελά 

του… βιβλιοφάγος.

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

...και για νεαρούς αναγνώστες με aπαιτήσεις 
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