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Ο Ιούλιος Βέρν υπήρξε ένας σπουδαίος παραμυθάς και οραματιστής που στα έργα του
ασχολήθηκε  με  ιπτάμενες  μηχανές  και  υποβρύχια,  ανοίγοντας  τον  δρόμο  για  τους
επιστήμονες  της  εποχής  του.  Η  φαντασία  του  έτρεχε  με  αλματώδεις  ρυθμούς  και  τα
πονήματά του εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους. Ο
"Ροβήρος ο Κατακτητής" είναι ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του συγγραφέα,
που εκδόθηκε το 1886 και αποτελεί προάγγελο των αεροπλάνων και των αερόστατων. Ο
γνωστός  δημιουργός  Αντώνης  Παπαθεοδούλου,  πιστός  στην  αγάπη  του  στο  παιδικό
αναγνωστικό κοινό, επιχείρησε να αποδώσει το συναρπαστικό αυτό έργο με λόγια απλά
χωρίς  ωστόσο  ν  αλλοιώσει  την  αξία  του  κειμένου  και  τη  μαγεία  που  αναδίδει  το
πρωτότυπο. Και τα κατάφερε εξαιρετικά με την αμέριστη και καταλυτική συνεργασία της
εικονογράφου Ίρις Σαμαρτζή.

Η ιστορία του Ροβήρου του Κατακτητή αρχίζει με μία αναταραχή σε όλο τον κόσμο από 
αναφορές για περίεργα φώτα και ήχους μουσικής από τρομπέτα, που μοιάζουν σαν να 
προέρχονται από τον ουρανό. Ταυτόχρονα μαύρες σημαίες με χρυσούς ήλιους βρίσκονται 
ξαφνικά τοποθετημένες στην κορυφή των πιο σημαντικών αξιοθέατων όπως είναι το 
Άγαλμα της Ελευθερίας, σαν ένα αόρατο χέρι να τα έβαλε εκεί από ψηλά. Μόνο που την 
εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία δεν υπάρχουν μήτε αεροπλάνα μήτε ελικόπτερα. 
Μάλιστα τα μέλη του Ινστιτούτου Ουέλντον προσπαθούν να δημιουργήσουν το πρώτο 
αερόστατο, και διαφωνούν εντόνως ως προς την ορθότερη τοποθέτηση του έλικα. Τη 
συζήτηση διακόπτει ο Ροβήρος που εξηγεί στο εμβρόντητο κοινό πως το μέλλον ανήκει 
στις μηχανές και όχι στα αερόστατα. Οι επιστήμονες τον χλευάζουν και ο Ροβήρος 
αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στον άπιστο πρόεδρο και τον γραμματέα του 
Ινστιτούτου. Τους απαγάγει λοιπόν και τους συστήνει το "Άλμπατρος". Και το ταξίδι της 
φαντασίας ξεκινά....

Μέσα από τις εκπληκτικές εικόνες του βιβλίου τα παιδιά αναφωνούν εντυπωσιασμένα 
καθώς γνωρίζουν το μυθικό Άλμπατρος. Βλέπουν από κοντά τους έλικές του, τις καμπίνες, 
την τρομπέτα του και τις βεντούζες του. Με λεπτομέρειες στην απεικόνιση, με χρήση της 
προοπτικής, με απίστευτη καθαρότητα στις γραμμές, με έντονα χρώματα και εύστοχες 
εκφράσεις των προσώπων, η κα Σαμαρτζή κάνει τις λέξεις εικόνες και ταξιδεύει τους 
μικρούς ακροατές / αναγνώστες στα μονοπάτια της φαντασίας του Ιουλίου Βέρν.  Οι λέξεις 
είναι απλές, κατανοητές, και μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της εποχής με άνεση και 
καθαρότητα. Απαλλαγμένη από δυσνόητες ορολογίες, η ιστορία ξεδιπλώνει τα βαθιά 
μηνύματα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης και μαθαίνει στα παιδιά ότι δεν υπάρχουν 
σύνορα μεταξύ των χωρών. Οι γραμμές στους χάρτες υπάρχουν μόνο για τη διευκόλυνση 
ων ανθρώπων και την ευημερία των κρατών, αλλά στην πραγματικότητα όταν βλέπεις τη 
γη από ψηλά δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Ένα βιβλίο τόσο μπροστά από την εποχή του 
μπορεί να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους μικρούς βιβλιόφιλους. 
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Το Πεκίνο, ο Πύργος του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, τα Ιμαλάια, το Έβερεστ είναι μόνο μερικά 
από τα μέρη που επισκέπτεται το ιπτάμενο καράβι και δίνουν έυστοχες αφορμές για να 
μάθουν τα παιδιά και μαθητές για τα σημαντικά μνημεία που υπάρχουν παγκοσμίως και ν' 
αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά. Ταυτόχρονα μικροί και μεγάλοι 
συνειδητοποιούν τη διορατικότητα του Ιουλίου Βερν, και βιώνουν από κοντά πώς 
γεννιόντουσαν οι νέες ιδέες, πώς έπαιρναν σάρκα και οστά οι νέες ανακαλύψεις, πόσες 
προστριβές και συζητήσεις αλλά και αποτυχίες κρύβονται πίσω από κάθε τεχνολογικό 
επίτευγμα. Και συνεπώς οι μικροί φίλοι διδάσκονται με ευχάριστο τρόπο πόσο σημαντικό 
είναι να έχουμε τη σκέψη και το μυαλό μας ανοιχτό στις αντίθετες απόψεις, και ότι η 
εμμονή μας σ' αυτό που πιστεύουμε ως σωστό δεν οδηγεί πάντα στη σωστή κατεύθυνση. 
Μόνο όταν αφουγκραζόμαστε όλες τις γνώμες και ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις κάτι 
πρωτότυπο και εξαιρετικό μπορεί να προκύψει!

Μπράβο στους δημιουργούς Αντώνη Παπαθεοδούλου και Ίρις Σαμαρτζή, αλλά και στις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος για το υπέροχο αυτό εγχείρημα. Ως γονιός και εκπαιδευτικός 
εντυπωσιάστηκα και χειροκρότησα με θέρμη, και ως αναγνώστρια - ναι δεν το κρύβω - 
μαγεύτηκα για άλλη μια φορά από τον μοναδικό Ροβήρο. Θα αναζητήσω σίγουρα και τα 
υπόλοιπα βιβλία της σειράς για να εμπλουτίσω τη βιβλιοθήκη των παιδιών μου...Θερμά 
συγχαρητήρια! 
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