
Tαξιδεύοντας με ελέφαντα



Σ

Σ

Λ

Λ



Ο Φιλέας Φογκ μαζί με τον πιστό υπηρέτη του Πασπαρτού, ο σερ Φράνσις 

Κρόμαρτι και φυσικά ο Ινδός ιδιοκτήτης του ελέφαντα Κιούνι.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ινδία, τον Οκτώβριο του 1872 .

Ο Φιλέας Φογκ βρίσκει αναπάντεχα εμπόδια. Οι σιδηροδρομικές γραμμές δε 

συνεχίζονται και η διαδρομή μέχρι το Αλάχαμπαντ πρέπει να γίνει με άλλο μέσο.

Ο Φιλέας Φογκ παζαρεύει έναν ελέφαντα, το μοναδικό διαθέσιμο μεταφορικό μέσο. 

Ο Ινδός ιδιοκτήτης του είναι ανένδοτος παρότι ο Φογκ ανεβάζει συνέχεια το ποσό.

Ο Ινδός δέχεται να πουλήσει τον ελέφαντα με 2.000 λίρες και ο Φογκ θα συνεχίσει 

με τον ελέφαντα το ταξίδι τους προς το Αλάχαμπαντ.

Οι συνταξιδιώτες αισθάνονται χαρά και ανακούφιση που θα συνεχίσουν. Ο 

Πασπαρτού έχει και θυμό με τον Ινδό, ενώ ο Ινδός ευτυχία για το τεράστιο κέρδος.



Ο Φιλέας Φογκ μαζί με τον πιστό υπηρέτη του Πασπαρτού, και το σερ 

Φράνσις Κρόμαρτι βρίσκονται στην Ινδία, τον Οκτώβριο του 1872 έχοντας 

βάλει στοίχημα να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.

Ο Φιλέας Φογκ βρίσκει αναπάντεχα εμπόδια. Οι σιδηροδρομικές 

γραμμές δε συνεχίζονται και η διαδρομή μέχρι το Αλάχαμπαντ πρέπει να 

γίνει με άλλο μέσο.

Ο Φιλέας Φογκ παζαρεύει έναν ελέφαντα, το μοναδικό διαθέσιμο 

μεταφορικό μέσο. Ο Ινδός ιδιοκτήτης του είναι ανένδοτος παρότι ο Φογκ 

ανεβάζει συνέχεια το ποσό.

Ο Ινδός τελικά δέχεται να πουλήσει τον ελέφαντα με 2.000 λίρες και ο 

Φογκ θα συνεχίσει με τον ελέφαντα το ταξίδι τους προς το Αλάχαμπαντ.

Οι συνταξιδιώτες αισθάνονται χαρά και ανακούφιση που θα συνεχίσουν 

το ταξίδι τους. Ο Πασπαρτού έχει θυμώσει με τον Ινδό, ενώ ο Ινδός νιώθει 

ευτυχία για το τεράστιο και αναπάντεχο κέρδος.





φτάνουν          
, χτισμένη πλάι σε ένα χωράφι που το  περιζώνει ένας           
ψηλός φράχτης από πασσάλους. Μέσα στην καλύβα  υπάρχει
ένας Ινδός και στο χωράφι ένας ελέφαντας. Ο Ινδός τούς 

οδηγεί στο χωράφι. Εκεί  αντικρίζουν ένα ζώο, σχεδόν

εξημερωμένο. Αναμφίβολα ο Κιούνι – έτσι  λένε το ζώο –

μπορεί, όπως όλοι οι ελέφαντες, να  καλύπτει με μεγάλη

ταχύτητα μεγάλες αποστάσεις και, καθώς δεν υπάρχει  

άλλο διαθέσιμο υποζύγιο, αποφασίζουν να  το





Φέτος το καλοκαίρι με την οικογένειά μου πήγαμε μια κρουαζιέρα. Τελικός μας 
προορισμός η Δήλος.
Στην αρχή του ταξιδιού, όλα κυλούσαν ήρεμα. Απολαμβάναμε τη γαλήνια θάλασσα του 
καταγάλανου Αιγαίου.
Έπειτα  από αρκετή ώρα και ενώ κοντεύαμε να φτάσουμε στην Δήλο, ο καιρός άλλαξε. 
Ξαφνικά η θάλασσα άρχισε να γεμίζει με προβατάκια. Το καράβι άρχισε να κουνιέται 
πάνω  κάτω. 
Την ίδια στιγμή  σταμάτησε να λειτουργεί και η κύρια μηχανή του κρουαζερόπλοιου. 

Επικράτησε πανικός. Ο Καπετάνιος μας σύστησε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας . 
Ύστερα από μας πλησίασε ένα ρυμουλκό και μας ρυμούλκησε. 
Λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας οι ναυτικοί κατόρθωσαν να θέσουν σε 
λειτουργία την μηχανή. Είχε βραδιάσει και το μελτέμι είχε ηρεμήσει. 
Τέλος, μπροστά μας ήταν η Δήλος. Τέλος, καλό όλα καλά. 




