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Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου

“Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες ή ποιος είναι ο πιο πλούσιος!», Αντώνης 
Παπαθεοδούλου, εικόνες: Ίρις Σαμαρτζή, εκδ. Παπαδόπουλος

Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου

-Μα εσύ δεν έλεγες πως πλούσιος είναι όποιος ταξιδέψει κι όποιος ζήσει τις πιο πολλές 
εμπειρίες; Είπε η Αούντα… τονίζει ο Αντώνης Παπαθεοδούλου στη διασκευασμένη ιστορία 
του, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες

Ή ποιος είναι ο πιο πλούσιος!».

Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Και όλα αυτά λίγο πριν πέσει η αυλαία του 2014, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου φροντίζει να 
διασκευάσει την ιστορία του μεγάλου Ιούλιου Βερν και να προσφέρει, ενώ καταφέρνει να 
την κάνει δική του, το φως της, σαν τον Αυγερινό και την Πούλια, στο στερέωμα της 
παιδικής λογοτεχνίας.

Η πένα του συγγραφέα Παπαθεοδούλου, δίνει μια ζωντάνια στην καταπληκτική ιστορία, 
ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή σε αυτή τη φόρμα που τόσο καλά την γνωρίζει ο 
συγγραφέας. Με μαεστρία και με σβελτάδα στη γραφή του παίρνει τον αναγνώστη από το 
χέρι και του συστήνει τον Φιλέα Φογκ, που αγαπά το «ακριβώς» και όποιον άλλον το 
υποστηρίζει, όπως ο νέος υπηρέτης ο Πασπαρτού, σε μια Αγγλία του 1872 με τους 
πλούσιους να αρέσκονται να συζητούν στις λέσχες.

Αντίθετα ο Φιλέας έχει μια διαφορετική άποψη από την τάξη του, εκείνη των εμπειριών 
μέσα από τα ταξίδια. Και έτσι ξεκινά το περιπετειώδες ταξίδι και οι λέξεις γεννούν τη δράση
και η δράση την προσμονή από τα χέρια του συγγραφέα.

http://www.thinkfree.gr/?p=105042


Και καθώς επιβιβάζονται στο πλοίο η περιπέτεια ξεκινά και η ιστορία μας πηγαίνει σε 
πολλά λιμάνια, με πολλές ανατροπές που ζουν οι δυο ιδιότυποι, αλλά ιδιαίτερα συμπαθής 
ήρωες. Κάπου εκεί στη διαδρομή μεταξύ Βομβάης και Καλκούτας η παρέα μεγαλώνει και η 
Αούντα γίνεται μέλος αυτής της όμορφης παρέας προσπαθώντας μέχρι το τέλος να 
πετύχουν το στόχο και το στοίχημα που έβαλε ο πρωταγωνιστής της Φιλέας, δίχως να 
γνωρίζουν όμως την ύπαρξη του επιθεωρητή Φιξ, που τη λάθος στιγμή κάνει τη λάθος 
κίνηση.

Λόγος που ρέει. Εικόνες γρήγορες, ζωντανές και μηνύματα που σίγουρα θα επηρεάσουν 
τους μικρούς αναγνώστες και τους πολλούς φίλους του συγγραφέα.

Η καταπληκτική εικονογράφηση, για μια ακόμη φορά από τα χέρια της Ίρις Σαμαρτζή, 
ντύνει το κείμενο που ο συγγραφέας Παπαθεοδούλου κατάφερε να αναμετρηθεί με 
επιτυχία δίνοντας τη δική του προσωπική πνοή και βάζοντας τη σφραγίδα του σεβόμενος 
τον δημιουργό του.

Παράλληλα η εικονογράφος τοποθετεί με επιτυχία τον πήχη της εικονογράφησης ψηλά 
όπως και την αισθητική της εικόνας.

Οι μικροί αναγνώστες ας ετοιμάζονται λοιπόν για πολλά διαφορετικά ταξίδια από μια 
δελεαστική, διασκευασμένη ιστορία που στήθηκε με φροντίδα από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.
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