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Ένας ωκεανός είναι τα μαλλιά της Έλλης, όπως και η ψυχή της. Μια θάλασσα έτοιμη να 

παρασύρει τον Καπτανίκ και το καράβι του σε περιπέτειες που μας ταξιδεύουν στον κόσμο 

των συναισθημάτων της. Κι ας μην υπάρχει μέσα στο κείμενο, ούτε μια λέξη που να 

αναφέρεται έστω και σε ένα από αυτά. Έξυπνη γραφή, η τέχνη του κολάζ συνδυασμένη 

με τη ζωγραφική και η ευρηματικότητα χαρακτηρίζουν το παιχνίδισμα των δημιουργών, 

που εμπλουτίζεται σε κάθε σελίδα από λεπτομέρειες που αρέσουν σε μικρούς και 

μεγάλους. 

Στα μακριά, σγουρά μαλλιά της Έλλης ζει ο Καπτανίκ, ένας μέγας θαλασσοπόρος, ένας 

κοκκινοτρίχης ναυτικός που περνάει τις μέρες και τις νύχτες του ανάλογα με το 

μετεωρολογικό δελτίο της μικρής. Άλλοτε τον παρασέρνουν οι συγκινήσεις της που 

προκαλούν φουρτούνες τρομερές και δυσχεραίνουν το ταξίδι του κι άλλοτε τα πάντα είναι 

τόσο ήρεμα που του προκαλούν ανία. Αν και ατρόμητος, υπάρχουν στιγμές που σκιάζεται 

και τότε πρέπει να ρίξει άγκυρα στην αγκαλιά των γονιών της Έλλης, ενώ άλλες φορές για 

να πορευτεί πρέπει να διαβάσει αυτά που γράφουν τ’ αστέρια στον ουρανό, ή να ακούσει 

όσα σιγοψιθυρίζουν τα κύματα.  

Όταν ο θυμός κάνει την Έλλη να βράζει, στα μαλλιά της σχηματίζονται πανύψηλα κύματα 

που τραντάζουν το καράβι του.  

Μα όταν η Έλλη βάζει τη φαντασία της σε δημιουργική διάθεση τότε όλα αλλάζουν με 

τρόπο μαγικό. Κοχύλια και μαργαριτάρια γεμίζουν τον πολύχρωμο βυθό. Και, τότε ο 

έμπειρος θαλασσοπόρος ρίχνει βουτιές για να τα απολαύσει. Ύστερα, πάλι, παίρνει τα 

κυάλια του και κοιτάζει μακριά γνωρίζοντας πως οι διαθέσεις αλλάζουν, όπως και τα 

καιρικά φαινόμενα, όπως οι εποχές που κάνουν τον κύκλο τους μέσα στο μεγάλο ταξίδι 

της ζωής. 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου και η Ίριδα Σαμαρτζή λειτουργούν σαν ολότητα και σε αυτό 

τους το βιβλίο. Λέξεις και σχήματα γίνονται ένα και τα σύνορα που ορίζουν την συγγραφή 

από την εικονογράφηση μοιάζουν αδιευκρίνιστα. Γιατί όσα δε λένε οι λέξεις τα 

αποτυπώνουν οι ζωγραφιές και το αντίστροφο. Έτσι, δημιουργείται ένα παιχνίδισμα που 

κάνει φανερό πως οι δυο τους απόλαυσαν τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και 

σκόπιμα άφησαν όσα δεν είπε ο ένας να τα αφηγηθεί ο άλλος, δημιουργώντας τελικά ένα 

βιβλίο πολλαπλών αναγνώσεων.  

Τα παιδιά σίγουρα θα διασκεδάσουν διαβάζοντας το βιβλίο και οι μεγάλοι θα θυμηθούν 

πως οι δύσκολες μέρες δεν κρατούν για πάντα. Πως η ζωή αλλάζει διαρκώς, και πως 

ακόμα κι αν το επόμενο ταξίδι δεν θα είναι πιο συναρπαστικό από το προηγούμενο, πάντα 

θα αποτελεί μια ευκαιρία για νέες αναζητήσεις και περιπέτειες. 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/L1Zu2u 
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