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Εικονογράφηση 

Ίρις Σαμαρτζή

Kείμενο 

Αντώνης Παπαθεοδούλου



Αν βρισκόσουν στο Σαν Φρανσίσκο του 1870 και ρωτούσες να μάθεις 
ποιος ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην πόλη και σε ολόκληρη 
την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι θα σου απαντούσαν 
με σιγουριά: ο Γουίλιαμ Κόλντεροπ! 
Γιατί αυτός ο επιχειρηματίας ήταν πραγματικά πολύ πλούσιος. 
∆εν φαντάζεστε πόσο πλούσιος.



Το μεσημέρι που αρχίζει αυτή η ιστορία, είχε μόλις γυρίσει 
σπίτι του από τα ψώνια. Κι όταν λέμε πως ο Γουίλιαμ Κόλντεροπ 
είχε βγει για ψώνια δεν εννοούμε για γάλα, ψωμί, φρούτα 
ή εφημερίδα όπως όλοι μας. Ήταν τόσο απίστευτα πλούσιος 
που εκείνη τη μέρα είχε πεταχτεί να αγοράσει... δέκα ατμόπλοια, 
τρεις εταιρείες, οκτώ κτίρια και ένα... νησί! 



Ο Κόλντεροπ ζούσε σε μια τεράστια έπαυλη στην οδό Μοντγκόμερι 
μαζί με τον ανιψιό του, τον Γκόντφρεϊ Μόργκαν. Από μικρό παιδί τον 
είχε μεγαλώσει τον Γκόντφρεϊ και φρόντιζε ο ανιψιός του να τα έχει όλα. 
Στην κυριολεξία όλα. Και πραγματικά το είχε παρακάνει!



Ο Γκόντφρεϊ είχε όλα τα παιχνίδια του κόσμου, 
είχε άλλο δωμάτιο για να παίζει, άλλο για να 
διαβάζει κι άλλο για να βαριέται... Είχε επιστάτες 
και μαγείρους στην υπηρεσία του, 
κι άλλον δάσκαλο για κάθε μάθημα. 
∆άσκαλο μουσικής, δάσκαλο γλωσσών, 
δάσκαλο ιππασίας... ώς και δάσκαλο 
σωστής στάσης είχε! 
Αυτός μάλιστα ήταν ο αγαπημένος του. 

Του δίδασκε πώς να στέκεται σωστά, να έχει 
καλούς τρόπους και να χορεύει τέλεια τους 
χορούς της εποχής. Τον έλεγαν Οράτιο Μελέτα. 
Κι επειδή ήταν και λίγο λιχούδης κι υπέγραφε 
πάντα ως «Ο. Μελέτας», του είχαν κολλήσει 
το πολύ ταιριαστό παρατσούκλι «Ομελέτας».



Τι θα συμβεί άραγε όταν ο νεαρός Γκόντφρεϊ, 

μεγαλωμένος μέσα σε αμύθητα πλούτη, μαθημένος 

να τα έχει όλα, βρεθεί χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, 

χωρίς ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του,

 σε ένα έρημο νησί; 

Το νησί θα μεταμορφωθεί σε 

ρημ η

κι εκείνος 

σε μαθητή! Και στη σχολή αυτή, μαζί με τον δάσκαλό 

του Οράτιο Μελέτα –που όλοι τον φωνάζουν 

Ομελέτα–, ο Γκόντφρεϊ θα πάρει τα πιο χρήσιμα 

αλλά και τα πιο 

φρ ρ χ

 του κόσμου.
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