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Γράφει η Ελευθερία Καμπούρογλου

Τα πιο σημαντικά έργα του μεγάλου οραματιστή Ιουλίου Βερν κυκλοφορούν για πρώτη 
φορά εικονογραφημένα και προσαρμοσμένα για παιδιά προσχολικής ηλικίας με την 
υπογραφή των κειμένων να ανήκει στον βραβευμένο συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου 
και την εικονογράφηση στην εμπνευσμένη Ίρις Σαμαρτζή.

Με το βιβλίο του «Οι καλοί και οι κακοί ιππότες» (εκδόσεις Παπαδόπουλος), ο συγγραφέας
Αντώνης  Παπαθεοδούλου  βραβεύτηκε  τρεις  φορές  (το  Κρατικό  Βραβείο  Παιδικού
Εικονογραφημένου Βιβλίου, το Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και
τον Έπαινο Ε.Β.Γ.Ε.) και δίδαξε στα μικρά παιδιά με χιουμοριστικό τρόπο πώς νικάει πάντα
το καλό.

Σε αυτή του  τη δουλειά επιχειρεί  επιτυχώς να αποδώσει  με  απλά,  ευκατανόητα λόγια,
σημαντικά έργα του μεγάλου συγγραφέα Ιούλιο Βερν.

Ποιός δεν γνωρίζει το «Γύρο του κόσμου σε 80 μέρες» (εκδόσεις Παπαδόπουλος) με τον
οραματιστή Εγγλέζο Φιλέα Φόγκ που σε μια παρόρμηση της στιγμής, ξεκινάει μαζί με τον
υπηρέτη του Πασπαρτού τον γύρο του κόσμου, τον οποίο και πρέπει να ολοκληρώσει σε
80 ημέρες αν θέλει να κερδίσει το στοίχημα με τους συνδαιτυμόνες του στη λέσχη που
σύχναζε καθημερινά;

Εμμονικός  με  την  ώρα και  τη  λέξη  ακριβώς ξεκινάει  ένα  μακρύ  ταξίδι  στις  χώρες  του
κόσμου, μπαίνοντας και  βγαίνοντας από περιπέτειες με τον πιστό συνοδό του και  εκεί
ανακαλύπτει την αγάπη στο πρόσωπο της Αούντα, επιβεβαιώνοντας την άποψή του ότι
«πιο  πλούσιος  είναι  εκείνος  που  έχει  τις  περισσότερες  εμπειρίες  στη  ζωή  και  όχι  τα
χρήματα».  Θα τα καταφέρει  ο  κ.  ακριβώς Φιλέας  Φόγκ να  κάνει  το  γύρο του  κόσμου
ακριβώς σε 80 ημέρες;

«Ποιός ήταν ο πλούσιος κύριος Φιλέας Φόγκ, από πού κρατούσε η σκούφια του και τι
δουλειά  έκανε  δεν  ξέρουμε  ακριβώς!  Ξέρουμε  όμως  άλλα  πράγματα  ακριβώς.  Ότι
ξυπνούσε κάθε μέρα στις 8 ακριβώς, έτρωγε πρωινό στις 8:23 ακριβώς, έφευγε από το



σπίτι του στην οδό Σάβιλ Ρόου του Λονδίνου στις 11:30 και γυρνούσε τα μεσάνυχτα στις
12:00 ακριβώς! Και ακόμη ότι έβαλε στοίχημα να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες
ακριβώς! Και το κέρδισε. Και μαζί με το στοίχημα κέρδισε πολλά πολλά ακόμα».
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