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“Μικρά ταξίδια με τη φαντασία του Ιούλιου
Βερν”
Έτσι λέγεται η σειρά των βιβλίων.
Ενώ είχα διαβάσει και ερωτευτεί το “Ο Γύρος του
κόσμου σε 80 μέρες” και γνώριζα ότι ήταν ένα
από τα βιβλία της σειράς των έργων του Ιούλιου
Βέρν, δεν είχα σταθεί στον τίτλο της.
Όμως ας το πάρω από την αρχή.
Λίγες μέρες πριν πήρα στα χέρια μου ένα ακόμη βιβλίο της σειράς, το αγαπημένο “Από τη
Γη στη Σελήνη”. Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο άμεσο και
ευρηματικό κείμενο ειδικά για παιδιά ηλικίας από 6 ετών και η Ίρις Σαμαρτζή το έχει
απογειώσει με την εξαιρετική εικονογράφηση της.

Ο δεύτερος τίτλος του “Από τη Γη στη Σελήνη” είναι “Το κανόνι της ειρήνης”.
«Τί ωραία που είναι η ειρήνη! Μόνο που κανείς δεν χρειάζεται πια οπλοποιούς… Ξέρω
καλά τη δουλειά μου όμως. Ας υπήρχαν ειρηνικά κανόνια, και θα τα’ φτιαχνα καλύτερα απ’
όλους…» Αυτά σκεφτόταν ο Ίμπυ Μπάρμπικεϊν κοιτώντας το φεγγάρι. Κι εκείνο του έδωσε
μια καλή ιδέα. Το μεγαλύτερο κανόνι του κόσμου, το κανόνι που θα χάριζε νέες γνώσεις σε
όλη την ανθρωπότητα, θα ‘ταν αυτό που θα έστελνε μια οβίδα όχι στους εχθρούς, αλλά
στην επιφάνεια της ανεξερεύνητης Σελήνης. Ναι! Αυτό θα ήταν το κανόνι της ειρήνης.

Το “Από τη Γη στη Σελήνη” του Ιούλιου Βέρν δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 1865.
Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που αξίζει να το σημειώσουμε στα παιδιά, έτσι ώστε να
καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος αφήνοντας ελεύθερο το μυαλό του και τη φαντασία του
σκέφτηκε κάτι που έγινε πραγματικότητα πολλά χρόνια αργότερα. Κι έτσι κάποιος
οραματίζεται. Με ελευθερία στη δημιουργική σκέψη πασπαλισμένη με όνειρα.
Το κείμενο του Ιούλιου Βερν έχει χιούμορ, φαντασία, ευρηματικότητα, στοιχεία που έχουν οι
δύο δημιουργοί της υπέροχης νέας έκδοσης.

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και η Ίρις Σαμαρτζή παίρνουν στα χέρια τους τις
αριστουργηματικές ιστορίες του οραματιστή, Ιούλιου Βερν και τις κάνουν ακόμη
“μεγαλύτερες” για τα παιδιά.
Ταξιδεύουν με τα δικά τους ταλέντα, που συνδυάζονται υπέροχα μεταξύ τους και έχουν ως
αποτέλεσμα μια έκδοση υψηλής αισθητικής στηριζόμενοι στην ανεξάντλητη φαντασία του
μεγάλου δημιουργού.

Κι έτσι κατανοώ τον τίτλο της σειράς βιβλίων που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις
Παπαδόπουλος σε μια εξαιρετικής αισθητικής έκδοση, η οποία φαίνεται ακόμη και στην
ποιότητα του χαρτιού.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου εδώ : “Από τη Γη στη Σελήνη ή το
κανόνι της ειρήνης!”

Μην μου πείτε ότι δεν αρχίσατε να ταξιδεύετε κι εσείς μετά το ξεφύλλισμα που κάναμε
παρέα;
Μαμά Μαμαδοπούλου
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