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Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, Αντώνης Παπαθεοδούλου ( εικον.Ιρις Σαμαρτζή, 
εκδ. Παπαδόπουλος

Τούτες οι ιστορίες, του Ιουλίου Βέρν, ξαναγραμμένες με αριστουργηματικό τρόπο από τον 
Αντώνη Παπαθεοδούλου, είναι διαμάντια ανεκτίμητα για τα μικρά παιδιά. Είναι τροφή 
φαντασίας που με τρόπο απλό γίνονται περιπέτειες φανταστικών ταξιδιών σε έργα 
μεγάλων συγγραφέων που δύσκολα μπορούσαν να προσεγγιστούν από πολύ νεαρούς 
αναγνώστες.

Η ιστορία του Φιλέα Φογκ ενός πλούσιου Άγγλου ευγενή της βικτωριανής εποχής που έχει 
ένα πάθος. Θέλει όλα τα πράγματα να γίνονται «ακριβώς». Πιστός του συνοδοιπόρος και 
υπηρέτης ο Πασπαρτού που ασπάζεται την φιλοσοφία του Κυρίου του, πως δηλαδή 
πλούσιος είναι όποιος έχει ταξιδέψει πιο πολύ και έχει ζήσει τις πιο πολλές εμπειρίες .

Ένα στοίχημα θα είναι αρκετό για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της γης με τους δύο άντρες 
να επιβιβάζονται σε τρένα, πλοία, αεροπλάνα ακόμα σε ελέφαντες για αρχή γνωρίζοντας το
μυστήριο και την περιπέτεια. Μαζί τους, διακριτικά και σχεδόν κρυφά ο επιθεωρητής Φιξ 
της Σκότλαντ Γιάρντ που θεωρεί πως ο κλέφτης της τράπεζας της Αγγλίας ίσως και να είναι
ο Φιλέας Φοφκ. Έτσι το ακολουθεί και τον παρακολουθεί στενά. Στη μέση περίπου του 
μεγάλου ταξιδιού, του γύρου του κόσμου σε 80 ημέρες , ο Φιλέας θα σώσει τη ζωή της 
Αούντας από την Ινδία και θα την πάρει μαζί του και θα γίνει γυναίκα του σαν το ταξίδι 
τελειώσει. Ένα ταξίδι γεμάτο γνώσεις, εμπειρίες , περιπέτειες , απρόσμενες καταστάσεις 
που θα οδηγήσουν τον Φιλέα στην φυλακή αλλά και εκπλήξεις, όπως ο λάθος 
υπολογισμός του στην ημερομηνία λήξης του στοιχήματος αλλά και η γνωριμία και το αίσιο 
τέλος του στοιχήματος – ταξιδιού του .

Μια ιστορία που γράφτηκε πριν από 192 χρόνια « ακριβώς» από τον Ιούλιο Βερν, 
διασκευασμένη σήμερα από έναν σύγχρονο παραμυθά και ιστοριοπλάστη με πραγματικά 
ευφυέστατο τρόπο. Όσο για την εικονογράφηση της Ίρις Σαμαρτζή τα λόγια επίσης είναι 
λίγα. Δεμένα άρρηκτα η εικόνα με το κείμενο χαρίζουν ένα αποτέλεσμα καταπληκτικό που 
μας γεννά την επιθυμία και για περισσότερες τέτοιες ιστορίες στη συνέχεια.
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