
  

 

Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Σ’ ένα τόπο 

μαγικό! (Η Σχολή των Ροβινσώνων ή πώς να τα έχεις 

όλα!) 

Ανανεώθηκε 16:52  Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019  Σ' ένα τόπο μαγικό! Διαβάστηκε 162 φορές 
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Τίτλος: Η Σχολή των Ροβινσώνων ή πώς να τα έχεις όλα! 

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου 

Εικονογράφηση: Ίριδα Σαμαρτζή 

Εκδοτικός οίκος: Παπαδόπουλος 

  

Ο Ιούλιος Βερν λάτρευε τα ταξίδια. Διψούσε για περιπέτειες. Ο πατέρας του, όμως, τον 

πίεσε να ακολουθήσει το επάγγελμά του προκειμένου να αναλάβει το δικηγορικό του 

γραφείο. Όπως, κι έγινε. Παρ’ όλο που δεν ταξίδεψε όσο ήθελε, η φαντασία του τον 

οδήγησε πολύ πιο μακριά από οπουδήποτε θα μπορούσε να πάει στην πραγματικότητα. 

Επισκέφθηκε τόπους άγνωστους και μας παρέσυρε μαζί του. Μας πήγε στη Σελήνη, 

αλλά και 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Μας ταξίδεψε στο κέντρο της Γης και 

μαζί του γυρίσαμε τον κόσμο σε 80 ημέρες. Το «Πέντε εβδομάδες με το αερόστατο» 

ήταν η αρχή για να δημιουργήσει τη σειρά μυθιστορημάτων που έφερε τον γενικό 

τίτλο: «Θαυμαστά ταξίδια». Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων, περιελάμβανε 

περισσότερους από εκατό τίτλους και γνώρισε τεράστια επιτυχία. 

«Η Σχολή των Ροβινσώνων» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1882 και ήταν 

εμπνευσμένο από το έργο του Ντανιέλ Ντιφόου «Ροβινσώνας Κρούσος». 

Στη Σχολή των Ροβινσώνων ο ανιψιός ενός ζάπλουτου ανθρώπου, τις παραμονές του 

γάμου του, ομολογεί πως το όνειρο της ζωής του είναι να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. 

Ο θείος του, που του έχει τεράστια αδυναμία, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς του, 

πείθεται. Κι όχι μόνο δίνει τη συγκατάθεσή του αλλά του διαθέτει και το ολοκαίνουριο 

καράβι του, για να εκπληρώσει τον σκοπό του. 

Έτσι, ο Γκόντφρεϊ κι ο δάσκαλός του, ο Οράτιος Μελέτας, που τον φωνάζουν Ομελέτα, 

ξεκινούν το ταξίδι τους. Μόνο που τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα υπολόγισαν. Κι 

έτσι, πολύ σύντομα, βρέθηκαν ναυαγοί σε ένα ερημονήσι. 

Άραγε πώς θα επιβιώσει ο νεαρός Γκόντφρεϊ, που έχει μεγαλώσει χωρίς ποτέ να του 

λείψει τίποτα; Τι θα κάνει χωρίς στέγη και χωρίς τροφή; Μήπως πρέπει να ξε-μάθει 

όσα ήξερε; Τελικά, αυτό το νησί θα αποδειχθεί η ευκαιρία για να διδαχτεί το 

σπουδαιότερο μάθημα της ζωής του ή όχι; 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου συστήνει στα μικρά παιδιά ένα ακόμα έργο του Ιουλίου 

Βερν και τα μαγεύει. Η διασκευή τόσο σπουδαίων έργων είναι ιδιαίτερα απαιτητική, 

όμως ο απολαυστικός τρόπος της γραφής του κι η απλότητα του λόγου του έλκουν 

μικρούς και μεγάλους. Δικαιολογημένα η σειρά που δημιούργησε με τον τίτλο «Μικρά 

Ταξίδια με τη Φαντασία του Ιουλίου Βερν» έχει γνωρίσει τόσο μεγάλη επιτυχία! 

Η εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή αποδεικνύει για άλλη μια φορά, πόσο 

ταιριαστό δίδυμο είναι με τον Αντώνη Παπαθεοδούλου. Ευρηματική, λιτή και 

σπιρτόζικη όπως το κείμενο η αφήγησή της γοητεύει αλλά και ξαφνιάζει. Φαντάζομαι 



πως το δισέλιδο που πρέπει να το δεις κάθετα για να «χωρέσει» το πανύψηλο δέντρο, 

θα είναι το αγαπημένο των παιδιών. 

Ανυπομονούμε και για τα επόμενα! 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2WvEpB1 
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