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Κάθε  εβδομάδα  η  Book Press  προτείνει  ένα  βιβλίο  για
παιδιά ή για εφήβους.

Της Ελένης Κορόβηλα

Αυτή  την  εβδομάδα  το
εικονογραφημένο βιβλίο  Ο γύρος του
κόσμου σε 80 μέρες ή ποιος είναι ο πιο
πλούσιος; του Αντώνη Παπαθεοδούλου
που  κυκλοφορεί  από  τις  εκδόσεις
Παπαδόπουλος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το  1872  δημοσιεύτηκε  για  πρώτη
φορά  σε  συνέχειες  στην  παρισινή
καθημερινή  εφημερίδα  Le  Temps  το
αξεπέραστο  ταξιδιωτικό  και

επιστημονικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. O ιδιοφυής Γάλλος
συγγραφέας περιέγραφε τις περιπέτειες του φλεγματικού Άγγλου ευγενή Φιλέα Φογκ που έβαλε
στοίχημα  να  κάνει  το  γύρο του  κόσμου σε  80  μέρες  και  τα  κατάφερε  χάρη  στη  βοήθεια  της
επιστήμης. Ο μανιώδης με το χρόνο και την ακρίβεια Φιλέας Φογκ συνοδεύεται στο ταξίδι του από
τον Γάλλο υπηρέτη  του Ζαν Πασπαρτού  που αποδεικνύεται  πολύτιμος  και  ευρηματικός,  όπως
δηλώνει  και  το  όνομά  του.  Σπουδαίες  επιστημονικές  ανακαλύψεις  και  τα  επιτεύγματα  της
τεχνολογίας  στην  υπηρεσία  των  μεταφορών  επιτρέπουν  στον  Άγγλο  ευγενή  που  θέλει  να
εμπλουτίσει  τις  εμπειρίες  του  και  να  αποδείξει  την  αξιοπιστία  των  νέων  μέσων  να  κάνει  το
ακατόρθωτο για την εποχή. Με αφετηρία το Λονδίνο και παρότι έχει στο κατόπι του τον δαιμόνιο
επιθεωρητή Φιξ που τον υποπτεύεται για ληστεία, ο Φογκ θα περάσει από το Σουέζ, τη Βομβάη,
την Καλκούτα, τον Χονγκ Κονγκ, τη Γιοκοχάμα, το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και για να
επιστρέψει εγκαίρως στο Λονδίνο. Θα κερδίσει διπλή νίκη και στο στοίχημα και στην αγάπη που θα
συναντήσει στο πρόσωπο της Ινδής Αούντα. 

Ο Παπαθεοδούλου καλεί τους μικρούς αναγνώστες να προβληματιστούν πάνω στη
σημασία του πλούτου και να σταθμίσουν τι αξίζει να χάσει κανείς ώστε να κερδίσει

κάτι πολυτιμότερο.

Με αφορμή τον Βερν το ταξίδι συνεχίζεται και καθώς προκύπτουν νέες εκδοχές οι δημιουργοί
επιλέγουν κάθε φορά έναν άξονα για τη δική τους ξεχωριστή αφήγηση. Το μυθιστόρημα του Βερν
συνεχίζει να διαβάζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, να εξάπτει τη φαντασία και να εμπνέει κάθε είδους
διασκευή και μεταφορά. Αποτελεί όμως και πηγή έμπνευσης για νέες αναγνώσεις που καταλήγουν
σε  εξίσου  νέες  αναγνωστικές  προτάσεις  για  τα  παιδιά.  Ο  Αντώνης  Παπαθεοδούλου  αφηγείται
συνοπτικά  με  χιούμορ  και  ευχάριστη  γλώσσα  τις  περιπέτειες  του  Φιλέα  Φογκ  καλώντας  τους
μικρούς αναγνώστες να προβληματιστούν γύρω από τη σημασία του πλούτου και να σταθμίσουν τι
αξίζει  να  χάσει  κανείς  ώστε  να  κερδίσει  κάτι  πολυτιμότερο.  Ο  πλούτος  ως  μέσον  απόκτησης
εμπειριών, οι περιπέτειες και οι αναπάντεχες γνωριμίες ως πλούτος ανεκτίμητης αξίας, η απώλεια
πλούτου  (χρήματος)  και  το  κέρδος  σε  πλούτο  (εμπειριών)  είναι  ο  καμβάς  πάνω στον οποίο  ο
Παπαθεοδούλου «ξαναλέει» στα παιδιά το ταξίδι του Φιλέα Φογκ όπως το φαντάστηκε ο Ιούλιος
Βερν.

http://www.bookpress.gr/stiles/eleni-korobila/papadopoulos-o-guros-tou-kosmou-se-80-meres
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Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται

Το βιβλίο  μπορεί  να  διαβαστεί  και  από τα  μικρά παιδιά  7  ετών  και  άνω που έχουν  μάθει  να
διαβάζουν και το απολαμβάνουν. Εξίσου απολαυστική μπορεί να είναι η ανάγνωσή του από τους
γονείς ή τους δασκάλους  στην τάξη. 

Ποιος είναι ο συγγραφέας

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γεννήθηκε το 1977 στον Πειραιά.
Σπούδασε 3D Animation στη σχολή Parsers στην Αθήνα και
μυήθηκε στα μυστικά του κινουμένου σχεδίου με πλαστελίνη
& παραδοσιακές τεχνικές στη σχολή 9zeros στη Βαρκελώνη.
Εγκατέλειψε στο πτυχίο τις  σπουδές του στη Γεωλογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσει Ισπανική Φιλολογία
στο  Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο.  Δουλεύει  στη  διαφήμιση  και
ταυτόχρονα  διαβάζει,  γράφει  και  μεταφράζει  βιβλία  για
παιδιά.  Είναι  μέλος  του  Κύκλου  του  Ελληνικού  Παιδικού
Βιβλίου. Μαζί με την εικονογράφο Μυρτώ Δεληβορία και την
συγγραφέα  Ελένη  Κατσαμά  εξέδωσαν  το  ενδιαφέρον

περιοδικό για βιβλία για παιδιά «Παπάκι στη μπανιέρα».

Ποια είναι η εικονογράφος

Η Ίρις Σαμαρτζή γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της
σχολής  Βακαλό  με  υποτροφία  στο  Interior  Design.  Έχει  κάνει  δύο
Bachelor of Arts στο Graphic design και στο Interior Design κι έχει
παρακολουθήσει  σεμινάρια  πάνω  στη  δραματική  τέχνη  στην
εκπαίδευση  και  στη  θεατρική  αγωγή.  Συνεργάστηκε  με  τη  Σχολή
Βακαλό  ως  βοηθός  καθηγητή  (Σκηνογραφία,  Product  Design,
Αρχιτεκτονική  Διαμόρφωση  Εσωτερικών  Χώρων,  2001/6).  Από  το
2003 διδάσκει ζωγραφική και κατασκευές σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.
Έχει  συμμετάσχει  σε ομαδικές  εκθέσεις  στην Ελλάδα.  Από το  2004
συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων.
Βραβεύτηκε ως εικονογράφος το 2006 και το 2008 από τον Κύκλο του
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου καθώς κι από τα ΕΒΓΕ (2011). Κέρδισε το Κρατικό Βραβείο 2012 για
το βιβλίο Οι καλοί και οι κακοί πειρατές του Αντώνη Παπαθεοδούλου.

Για ποιο λόγο θα το αγαπήσουν τα παιδιά

Τα παιδιά θα παραδοθούν στη μαγεία του φανταστικού ταξιδιού. Η ζωντανή εικονογράφηση και η

παράθεση των απίστευτων περιπετειών του Φιλέα Φογκ καθώς περνά από χώρα σε χώρα κι από

ήπειρο σε ήπειρο θα τα κάνει να θέλουν να διαβάζουν το βιβλίο ξανά και ξανά.

Για ποιο λόγο να το επιλέξουν οι γονείς

Μια  καλή  επιλογή  για  να  γνωρίσουν  τα  μικρά  παιδιά  κλασσικά  έργα  είναι  οι  εμπνευσμένες
διασκευές,  αναγνωστική  εμπειρία  που  οδηγεί  συχνά  στην  αναζήτηση  του  αυθεντικού  έργου.
Διαφορετικά,  τα  παιδιά  απλώς  γνωρίζουν  συνοπτικά  την  ιστορία  και  συγχέουν  πάντα  τον
δημιουργό του πρωτότυπου έργου.

Η επαναφήγηση του Γύρου του κόσμου σε 80 μέρες από τον Αντώνη Παπαθεοδούλου, σε 
συνδυασμό με την ευφάνταστη εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή, θα δώσει στα παιδιά ώθηση 
να συνεχίσουν το ταξίδι στην υπέροχη χώρα της φαντασίας.
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