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Τα βιβλία του Αντώνη Παπαθεοδούλου με την υπέροχη εικονογράφηση της Ίρις 

Σαμαρτζή, είναι αγαπημένα μικρών και μεγάλων γιατί συνδιάζουν τις λέξεις και τις 

εικόνες με μοναδικό τρόπο. 

Το νέο τους βιβλίο με τίτλο «Στα κύματα της Έλλης» μόλις κυκλοφόρησε από τις 

εκδόσεις Παπαδόπουλος και απευθύνεται σε παιδιά από 4 χρονών που θα 

ενθουσιαστούν με την ιστορία και την υπέροχη εικονογράφιση αλλά και σε 

μεγαλύτερα, που θα καταλάβουν περισσότερο το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρουν 

οι λέξεις. 

Εκπληκτική μεταφορά της παιδικής καθημερινότητας σε έναν γενναίο, 

φανταστικό νέο κόσμο,από πολυβραβευμένους δημιουργούς που καταφέρνουν 

πάντα να αλληλοσυμπληρώνονται με μοναδικό τρόπο. 

Λίγα λόγια για την υπόθεση: 

Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να είναι μια ιστορία για ένα κορίτσι, την Έλλη. Για τα 

συναισθήματά της που όλο αλλάζουν και τα βιώνει όπως κάθε παιδί υπερβολικά, για 

τα ταλέντα και τις δυσκολίες της, για τα πάνω και τα κάτω της, για όσα τη θυμώνουν 

και όσα την ενθουσιάζουν. Όμως όχι. Δεν είναι. Είναι απλώς ένα βιβλίο για ναυτικές 

περιπέτειες και θαλασσινά ταξίδια! 

Διαβάστε ένα απόσπασμα:  



Ο Καπτανίκ είναι ναυτικός. 

Έμπειρος, πολυταξιδεμένος. 

Ξέρει καλά τους χάρτες, 

τους φάρους, τους καιρούς. 

Ξέρει να διαβάζει τι γράφουν 

τα αστέρια στον ουρανό, 

να ακούει τι σιγοψιθυρίζουνε 

στην πλώρη του τα κύματα. 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:  

 Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γεννήθηκε το 1977 στον Πειραιά. Σπούδασε κινούμενο 

σχέδιο και εργάζεται στη διαφήμιση. Από το 1999 γράφει και μεταφράζει ιστορίες, 

τραγούδια και σενάρια για παιδιά. Το βιβλίο του “Οι καλοί κι οι κακοί πειρατές" (εικ. 

Ίρις Σαμαρτζή) τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού 

Βιβλίου 2012 και με το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 

βιβλίο του ”Η Πόλη που έδιωξε τον πόλεμο” (εικ. Μυρτώ Δεληβοριά) τιμήθηκε με το 

Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2011 και το Βραβείο 

Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου του Περιοδικού Διαβάζω. Το 1ο βιβλίο της 

σειράς “Καράβια” που δημιούργησε με την Μαρία Αγγελίδου απέσπασε το Βραβείο 

Βιβλίου Γνώσεων του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (IBBY). To βιβλίο 

του «Οχ χταπόδι, λάθος πόδι» (εικ. Πέτρος Μπουλούμπασης) απέσπασε το Ειδικό 

Βραβείο Βιβλιοπωλών Public 2016 και το “Ένα Τελευταίο Γράμμα” που δημιούργησε 

με την Ίριδα Σαμαρτζή, απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Compostela 2016. Βιβλία του 

έχουν συμπεριληφθεί στις λίστες των White Ravens της Διεθνούς Παιδικής 

Βιβλιοθήκης του Μονάχου (2011, 2012, 2013, 2014, 2016), έχουν μεταφραστεί στα 

ισπανικά, πορτογαλικά, γαλικιανά, βασκικά, καταλανικά, κινέζικα, σουηδικά, 

κορεάτικα και ιαπωνικά κι έχουν μεταφερθεί στο θέατρο και το κουκλοθέατρο. 

Περισσότερα για τον ίδιο και τα βιβλία του στο www.antonispapatheodoulou.com 

Λίγα λόγια για την εικονογράφο Ίριδα Σαμαρτζή: 

 Η Ίρις Σαμαρτζή γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Γραφιστική και Αρχιτεκτονική 

εσωτερικού χώρου-διακόσμηση στη Σχολή Βακαλό, από όπου αποφοίτησε με 

υποτροφία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδικής ζωγραφικής και δραματικής 

τέχνης στην εκπαίδευση. Ασχολείται από το 2004 με την εικονογράφηση παιδικών 

βιβλίων και πολλά βιβλία της έχουν βραβευτεί. Το 2012 τιμήθηκε με το Κρατικό 

Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου για το βιβλίο του Αντώνη 

Παπαθεοδούλου Οι καλοί κι οι κακοί πειρατές. Το 2014 το βιβλίο Οδύσσεια, η 

πολυμήχανη ιστορία της Μ. Αγγελίδου αναγράφηκε στους τιμητικούς πίνακες του 

ΙBBY HONOUR LIST για την εικονογράφησή του. Το 2015 βραβεύτηκε από τον 

Κύκλο Ελληνικού Παιδικού βιβλίου για το βιβλίο της Α. Δαρλάση Το Παλιόπαιδο. To 

2016 εικονογράφησε το βιβλίο Ένα Τελευταίο Γράμμα του Αντώνη Παπαθεοδούλου, 

http://www.antonispapatheodoulou.com/


το οποίο απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Compostela 2016, και το Καλοκαίρι, 

φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι... της Α. Πιπίνη, το οποίο κέρδισε Βραβείο 

από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού βιβλίου. Το 2017, βραβεύτηκε με Κρατικό 

Βραβείο και Βραβείο από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού βιβλίου για το βιβλίο του Σ. 

Τριβιζά Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο. Παράλληλα, διδάσκει εικαστικά σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 http://www.epbooks.gr/product/101648/%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83  

 Εκδόσεις Παπαδόπουλος  
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