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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΝΕΜΟ

Νάντη (Γαλλία), καλοκαίρι του 1840

Απ’ όλες τις εφευρέσεις του Ιούλιου, οι φίλοι του έβρισκαν 
πιο διασκεδαστική τα σιφόν. Εκείνος πάλι, επειδή δεν ήθελε 
να λάβει τα εύσημα για μια ιδέα που δεν ήταν δική του, τους 
είχε επαναλάβει χίλιες φορές ότι δεν το είχε σκεφτεί ο ίδιος, 
και ότι πριν από τρία χρόνια ένας επιστήμονας είχε μάλιστα 
κατοχυρώσει την πατέντα για κάτι παρόμοιο στο Παρίσι. Ο 
Ιούλιος είχε απλά αντιγράψει την ιδέα από ένα περιοδικό και 
την είχε βελτιώσει. Για τους φίλους του όμως ελάχιστη σημα-
σία είχαν αυτά: από τη στιγμή που τους εξήγησε τι είχε κάνει, 
τελείωσε, το βάφτισαν «η αυτόματη μποτίλια του Ιούλιου». 
Κι αν στο τέλος αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν αυτή την 
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ονομασία υιοθετώντας την πραγματική, ήταν για λόγους ευ-
κολίας – η λέξη «σιφόν» ήταν πιο σύντομη.

Περισσότερο είχαν διασκεδάσει κάνοντας την πρώτη δο-
κιμή. Είχαν δυσκολευτεί πολύ να φτιάξουν το πρώτο σιφόν 
και ανυπομονούσαν να πατήσουν τον μοχλό για να βγει το 
ανθρακούχο υγρό. Για τα υλικά, ωστόσο, δεν είχαν αντι-
μετωπίσει κανένα πρόβλημα. Στο μαγαζί του κυρίου Σιάν, 
του πατέρα του Χουάν, είχαν βρει μποτίλιες όλων των με-
γεθών, κάθε πάχους και σχήματος. Το μόνο που είχαν να 
κάνουν ήταν να διαλέξουν μία. Η «σκανδάλη» φτιάχτηκε 
από μπρούτζο, που με τη σειρά του προερχόταν από διά-
φορα πόμολα που τους είχε χαρίσει ο γενναιόδωρος κύριος 
Σιάν. Το διοξείδιο του άνθρακα ήταν πια παιχνιδάκι για τον 
Ιούλιο – μπορούσε να το παρασκευάσει με μια απλή χημική 
αντίδραση. Το πιο δύσκολο ήταν να λιώσουν τον μπρούτζο, 
ώστε να του δώσουν αυτή τη μορφή της βρύσης με έναν 
μοχλό-σαν-σκανδάλη, κι έπειτα να εφαρμόσουν στο στό-
μιο κάτι σαν δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι αυτό επιπλέον έπρεπε 
να είναι πολύ ανθεκτικό, για ν’ αντέξει την πίεση. Αν και τα 
κατάφερναν πια πολύ καλά με διάφορες κατασκευές, χρειά-
στηκε να κάνουν ατελείωτες δοκιμές και να πετάξουν ένα 
σωρό βρύσες προτού κρατήσουν την τελική, που βίδωνε τέ-
λεια στο στόμιο του μπουκαλιού, δεν πεταγόταν στο δευτε-
ρόλεπτο σαν τον φελλό της σαμπάνιας και… λειτουργούσε.

Στην πραγματικότητα, εκείνη η πρώτη απόπειρα κατα-
σκευής σιφόν δεν πήγε και τόσο καλά. Αλλά ήταν ακριβώς 
αυτή η προβληματική λειτουργία της που τους έκανε να γε-
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λάσουν με την ψυχή τους. Την πρώτη φορά που ο Ιούλιος 
πάτησε τον μοχλό για να γεμίσει ένα ποτήρι, το υγρό πε-
τάχτηκε με τόση δύναμη, που κατάβρεξε όλο το δωμάτιο, 
κι εννοείται και τους τέσσερίς τους. Το ποτήρι κύλησε στο 
πάτωμα μέχρι που βρήκε στον τοίχο.

«Έβαλα πάρα πολύ αέριο» δικαιολογήθηκε ο Ιούλιος. «Θα 
πρέπει να το αδειάσω και να δοκιμάσω με λιγότερη πίεση».

Η Καρολίνα, η Μαρί κι ο Χουάν είχαν κι οι τρεις την ίδια 
ιδέα, αλλά ο Χουάν ήταν ο πιο γρήγορος. Πήρε το σιφόν, 
σημάδεψε τα κορίτσια, και… πάτησε τη σκανδάλη. Μέσα σ’ 
ένα μόλις δευτερόλεπτο είχαν γίνει παπί.

Η Μαρί τού όρμησε και του πήρε το σιφόν μέσ’ από τα 
χέρια. Όχι όμως για να τελειώνουν μ’ αυτό το αστειάκι, αλλά 
για να καταβρέξει εκείνη τώρα τους υπόλοιπους. Πρώτα ση-
μάδεψε στο πρόσωπο τον Χουάν, για να πάρει εκδίκηση. 
Έπειτα, ήρθε η σειρά της Καρολίνας, που ούτε καν προσπά-
θησε να το αποφύγει – είχε πέσει κάτω από τα γέλια. Ούτε κι 
ο Ιούλιος δεν πήγε να αμυνθεί, μόνο άντεξε το μπουγέλωμα 
χαμογελαστός, μέχρι που άδειασε το μπουκάλι.

Εκείνη τη στιγμή, η κυρία Σιάν άνοιξε την πόρτα. Τους 
έφερνε το κολατσιό, και περίμενε ότι θα τους βρει καθιστούς 
να λένε αστεία, γιατί είχε ακούσει τα γέλια τους από την 
κουζίνα. Βλέποντάς τους βρεγμένους, έφυγε, παίρνοντας 
μαζί της τον δίσκο με το τσάι και το κέικ, και γύρισε λίγο 
αργότερα με πολλές πετσέτες. Τους ζήτησε να σκουπιστούν 
οι ίδιοι κι ύστερα να σκουπίσουν επίσης το πάτωμα και τους 
τοίχους με πανιά.
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*  *  *

Η ιδέα για την κατασκευή του σιφόν είχε έρθει στον Ιούλιο 
όταν άκουσε τη Μαρί να διηγείται ιστορίες από τη δουλειά 
της. Η Μαρί πήγαινε πολλές φορές τη βδομάδα να βοηθή-
σει τις καλόγριες στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Νάντης, ένα 
κέντρο για ηλικιωμένους, που έδινε επίσης φαγητό σε άπο-
ρους της πόλης. Αν κι ήταν οι πρώτες μέρες του καλοκαι-
ριού, η ζέστη ήταν αποπνικτική και τα γεροντάκια έλεγαν, 
ότι όσο νερό και να έπιναν, εξακολουθούσαν να διψούν και 
να ξεραίνεται το στόμα τους.

«Λένε ψέματα» εξήγησε η Μαρί στους φίλους της. «Αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι τους αρέσει να παραπονιούνται συ-
νέχεια και για τα πάντα, και το καλοκαίρι παραπονιούνται 
για το νερό. Θέλουν να πίνουν άλλα πράγματα, που ξεδιψά-
νε περισσότερο. Κάνουν νάζια. Αλλά το ίδρυμα δεν έχει χρή-
ματα για ν’ αγοράσει αναψυκτικά, ούτε κολόνες πάγου. Έτσι 
πρέπει ν’ αρκεστούν στο νερό, που δεν είναι καν παγωμένο. 
Κάποιοι αρνούνται ακόμα και να το πιουν».

«Στο σπίτι μου, μερικές φορές πίνουμε ένα ποτό από κρι-
θάρι» είπε η Καρολίνα. «Αλλά είναι αλήθεια ότι βάζουμε και 
πάγο».

«Εμένα αυτό που θα με δρόσιζε πραγματικά είναι να 
μην πήγαινα καθόλου στο σχολείο!» αναφώνησε ο Χουάν. 
«Στην τάξη τρέχει ο ιδρώτας ποτάμι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει 
τα μαθήματα να τελειώνουν τόσο αργά. Έχουμε ήδη γράψει 
τα τελικά διαγωνίσματα. Τι νόημα έχουν αυτές οι εβδομά-
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δες επαναληπτικών μαθημάτων προτού μας δώσουν τους 
βαθμούς;»

«Για να μας δώσουν την ευκαιρία να συμπεριφερθούμε 
άσχημα και να μας μειώσουν τη βαθμολογία» του απάντησε 
η Μαρί, που ήταν το ίδιο εκνευρισμένη όσο και ο φίλος της. 
Εκείνη είχε κι έναν λόγο παραπάνω να είναι έξω φρενών, 
γιατί, εκτός από τα μαθήματα και τη βοήθεια στο ίδρυμα, 
έκανε πολλές δουλειές και στο σπίτι της, και φρόντιζε και τα 
μικρότερα αδέλφια της. Ονειρευόταν τις διακοπές από την 
πρώτη μέρα των μαθημάτων.

«Τον 21ο αιώνα, τα μαθήματα θα τελειώνουν στις αρχές 
Ιουνίου, μετά τα διαγωνίσματα, κι όχι τον Ιούλιο όπως τώρα» 
ανακοίνωσε ο Χουάν.

Για εκείνους τους τέσσερις φίλους του 19ου αιώνα, ο 21ος 
φάνταζε σαν ένα μακρινό μέλλον, όπου όλα θα ήταν καλύ-
τερα. Και με τον τρόπο τους, προσπαθούσαν να συμβάλ-
λουν κι οι ίδιοι σ’ αυτό, κι έτσι είχαν δημιουργήσει τη Λέσχη 
των Κυνηγών της Περιπέτειας του 21ου αιώνα, που είχε την 
έδρα της στο αποθηκάκι του μαγαζιού της οικογένειας Σιάν.

«Και ποιος νοιάζεται για τα μαθήματα;» είπε τότε ο Ιού-
λιος, που δεν έλεγε τίποτα παρά σκεφτόταν μέχρι τότε. 
«Θέλω να πω, ότι εμείς κάνουμε καλύτερα πράγματα από το 
να πηγαίνουμε στο σχολείο. Για να δούμε πώς θα σας φανεί 
η ιδέα μου να…».

Και τους πρότεινε τότε να φτιάξουν σιφόν και να τα πάνε 
στο ίδρυμα. Φυσικά, έπρεπε προηγουμένως να τους εξηγή-
σει τι ήταν τα σιφόν και τι ήταν το ανθρακούχο ποτό. Τα 
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ποτά με φυσαλίδες ξεδιψάνε περισσότερο, ή τουλάχιστον 
δίνουν αυτή την αίσθηση.

«Ίσως το ανθρακούχο νερό να τους αρέσει» είπε η Μαρί 
«αν και μ’ αυτούς δεν ξέρει ποτέ κανένας».

«Όχι, δεν θα είναι ένα απλό ανθρακούχο νερό» απάντη-
σε ο Ιούλιος. «Θα φτιάξουμε ποτό από κριθάρι. Δεν είναι 
καλύτερα;»

Τις επόμενες ημέρες οι εργασίες στην έδρα της λέσχης ήταν 
πυρετώδεις. Ο Ιούλιος, η Καρολίνα, η Μαρί κι ο Χουάν δού-
λευαν χωρίς σταματημό για να φτιάξουν όλα τα σιφόν που 
ήθελαν να πάνε στο ίδρυμα και να ετοιμάσουν το απαιτού-
μενο υγρό που χρειαζόταν για να τα γεμίσουν. Έπιαναν δου-
λειά αμέσως μετά το σχολείο και δεν σταματούσαν παρά 
μόνο όταν νύχτωνε. Η κυρία Σιάν ενημέρωνε έγκαιρα για 
την ώρα τους φίλους του γιου της, ώστε να μην καθυστερούν 
για το βραδινό φαγητό.

Εκείνες τις ημέρες της σκληρής δουλειάς όλοι συμφω-
νούσαν με τον Χουάν ότι τα μαθήματα –μερικές άχρηστες 
επαναλήψεις στις οποίες κανένας δεν πρόσεχε– ήταν χάσι-
μο χρόνου. Αν δεν έπρεπε να χάνουν τόσο πολύτιμο χρόνο 
εκεί, δεν θα ήταν τόσο εξαντλημένοι στο τέλος της ημέρας.

Το ευχαριστιόνταν όμως, και με το παραπάνω, γιατί 
έπρεπε να δοκιμάζουν κάθε σιφόν που κατασκεύαζαν και 
δεν κουράζονταν ποτέ να παίζουν καταβρέχοντας ο ένας τον 
άλλον. Μια φορά, μπουγέλωσαν ακόμα και την κυρία Σιάν, 
που άνοιξε την πόρτα στο αποθηκάκι φέρνοντας το κολατσιό 
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ακριβώς τη στιγμή που ένας πίδακας από ποτό εκτοξευό-
ταν προς το σημείο όπου βρισκόταν. Ο Ιούλιος, που ήταν 
εκείνος που κρατούσε το σιφόν, στην αρχή χλώμιασε, έπειτα 
κοκκίνισε, και στο τέλος προσπάθησε να ζητήσει συγνώμη, 
αλλά μπέρδεψε τη γλώσσα του και δεν καταλάβαινε κανείς 
τι έλεγε. Η μητέρα του Χουάν χαμογέλασε, καθησυχάζοντάς 
τον ότι δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Έτσι ο Ιούλιος ηρέμησε, και 
μπόρεσε να της ζητήσει συγνώμη, όπως ήταν το σωστό.

Κάποια στιγμή, έφτασε το απόγευμα που θα γέμιζαν τα 
σιφόν με ποτό από κριθάρι και θα πρόσθεταν διοξείδιο του 
άνθρακα. Έκαναν δοκιμές, μέχρι να πετύχουν την κατάλ-
ληλη πίεση, κι έπειτα δοκίμασαν το ποτό. Άρεσε σε όλους, 
εκτός από τον Χουάν. Ισχυρίστηκε ότι ήταν άγευστο, κι ότι 
το ανθρακικό τού έκαιγε τον λαιμό και του ανακάτευε το 
στομάχι. Είπε επίσης ότι, αν κάποιος έπινε πολύ απ’ αυτό, 
σίγουρα θα γινόταν έκρηξη στο στομάχι του. Οι φίλοι του 
τον βρήκαν υπερβολικό.

Πρότειναν στον κύριο και την κυρία Σιάν να δοκιμάσουν 
το ποτό τους. Τους ενδιέφερε η γνώμη τους, κι επιπλέον, αν 
τους άρεσε, θα ήταν ένας τρόπος να τους ευχαριστήσουν για 
όλα όσα έκαναν για τα παιδιά, και μάλιστα θα τους χάριζαν 
κι ένα σιφόν και θ’ αναλάμβαναν να το γεμίζουν κάθε φορά 
που θα άδειαζε.

Ο πατέρας του Χουάν, που δεν είχε μπει ούτε μια φορά 
στο αποθηκάκι όσο δούλευαν, εντυπωσιάστηκε όταν είδε 
την μποτίλια με τη λαβή-σαν-σκανδάλη, και τους συγχάρη-
κε προτού καν δοκιμάσει το ποτό.
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Η κυρία Σιάν γεύτηκε αργά το ποτό. Της ξέφυγε ένα μι-
κρό ρέψιμο, κι έσκασε στα γέλια ενόσω τους έδινε την έγκρι-
σή της κάνοντας ένα νεύμα με το κεφάλι. Της άρεσε.

«Πώς ονομάζεται αυτό το ποτό;» ρώτησε έπειτα.
«Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα, είναι μόνο ανθρακού-

χο νερό με κριθάρι» της απάντησε ο Ιούλιος.
«Λοιπόν, έχετε δίκιο» είπε η Καρολίνα. «Θα έπρεπε να 

του δώσουμε ένα όνομα…»
«Και να το κατοχυρώσουμε» είπε ο Χουάν με ενθουσια-

σμό. «Αν κι εμένα δεν μου αρέσει, βέβαια, αλλά ποιος ξέ-
ρει, μπορεί να πουλιόταν και να κερδίζαμε ένα σωρό λεφτά» 
πρόσθεσε.

Υπήρξε όμως και ένας τρίτος υποψήφιος δοκιμαστής του 
ποτού που εφηύρε ο Ιούλιος, κι αυτός ήταν ένας μικρός αδέ-
σποτος σκύλος. Καθώς η πόρτα του μαγαζιού ήταν ανοιχτή, 
το ζώο είχε τρυπώσει μέσα στο μαγαζί από περιέργεια. Είχε 
σταθεί κάπου ανάμεσα στα παιδιά, κι έμοιαζε σαν να ζητού-
σε να του δώσουν λίγο από το ποτό που έπιναν κι εκείνοι. 
Είχε βγάλει τη γλώσσα και κουνούσε την ουρά του με αστείο 
τρόπο.

«Δες! Θέλει κι αυτός» είπε η Μαρί. «Ρίξ’ του λίγο στη 
γλώσσα».

Ο Ιούλιος πίεσε προσεκτικά το σιφόν, για να μην τρομά-
ξει ο σκύλος. Και δεν τρόμαξε, αλλά άρχισε να φταρνίζεται 
με το που κατάπιε το νερό. Ενώ συνέχισε να φταρνίζεται, 
έκανε μεταβολή και βγήκε από το μαγαζί.

«Λοιπόν, το βρήκα! Μέχρι και ο σκύλος κόλλησε με το 
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ποτό μας*. Λέω να το πούμε “κόλλα!”» είπε η Καρολίνα. «Τι 
χαριτωμένος που ήταν!».

Οι υπόλοιποι είπαν ότι, εντάξει, ήταν σίγουρα ένα καλύ-
τερο όνομα από το ανθρακούχο-νερό-με-κριθάρι. Ο μόνος 
που διαφώνησε ήταν ο Χουάν, που του φάνηκε εντελώς γε-
λείο ως όνομα. 

«Ένα αηδιαστικό ποτό με ένα άσχετο όνομα. Αποσύρω 
την εμπορική μου πρόταση. Σιγά μην πουληθεί αυτό ποτέ» 
κατέληξε με σιγουριά. 

«Μπορούμε να του δώσουμε ένα πιο εμπορικό όνομα, 
όπως “Κόλλημα στη Δροσιά”» πρότεινε η Καρολίνα. 

«Ή “Κόλλημα στη Φρεσκάδα”» σκέφτηκε και η Μαρί. 
«Χμμμ» έκανε ο Χουάν, που έδειχνε να αμφιταλαντεύε-

ται, αλλά στο τέλος είπε με αποφασιστικότητα: «Όχι, δεν 
ακούγονται ωραία. Δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε να 
πουλήσουμε κάτι που θα έχει μέσα τη λέξη “κόλ(λ)α”. Ακού-
στε με κι εμένα». 

Προς το μεσημέρι της επόμενης μέρας, που ήταν Σάββατο, 
οι τέσσερις φίλοι μετέφεραν τα σιφόν σ’ ένα καροτσάκι που 
τους είχε δανείσει ο κύριος Σιάν. Ήταν λίγο αγχωμένοι, γιατί 
δεν ήταν σίγουροι ότι το ποτό τους θα άρεσε στους ηλικιω-

* Λογοπαίγνιο του συγγραφέα στο πρωτότυπο, με την ισπανική λέξη 
cola, που σημαίνει ουρά. Δηλαδή προτείνει η Καρολίνα να το ονομά-
σουν cola, αφού άρεσε και στον σκύλο, που προφανώς κουνούσε την 
ουρά του. (Σ.τ. Ε.) 
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