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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΝΕΜΟ

Από μακριά, φαίνονταν τέσσερα παιδιά που πήγαιναν 
στο σχολείο όπως κάθε πρωί. Δεν υπήρχε τίποτε παράξενο 
ούτε στην εμφάνισή τους ούτε στον τρόπο που περπατού-
σαν. Στο σπίτι, οι γονείς τους τους μάλωναν κάπου κάπου 
και μερικά μαθήματα στο σχολείο τούς φαίνονταν δύσκο-
λα. Έμοιαζαν με μια συνηθισμένη παρέα παιδιών. Παρ’ όλ’ 
αυτά είχαν ζήσει μαζί τις πιο συναρπαστικές κι επικίνδυνες 
περιπέτειες που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Δικαιο-
λογημένα λοιπόν αποκαλούσαν τον εαυτό τους «Κυνηγούς 
της Περιπέτειας του 21ου αιώνα». Παρόλο που είχαν γεν-
νηθεί στη Γαλλία του 19ου αιώνα, ονειρεύονταν ένα καλύ-
τερο μέλλον για όλους τους ανθρώπους, ένα μέλλον όπου 
οι νέοι της ηλικίας τους θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες και 
έναν πιο δίκαιο κόσμο.
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Ο Ιούλιος, η Καρολίνα, ο Χουάν κι η Μαρί είχαν ζήσει 
μαζί αμέτρητες περιπέτειες και σίγουρα είχαν σώσει την 
πόλη της Νάντης σε διάφορες περιστάσεις. Τώρα όμως 
έπρεπε, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, να 
κλειστούν στο σχολείο και να παρακολουθήσουν βαρετά 
μαθήματα που έμοιαζαν να μην τελειώνουν ποτέ. Από τους 
τέσσερις, αυτός που δυσκολευόταν πιο πολύ σ’ αυτή τη δι-
πλή ζωή, ως μαθητής και Κυνηγός της Περιπέτειας δηλαδή, 
ήταν ο Χουάν.

«Θα μπορούσαν να μας δείχνουν λίγο μεγαλύτερη εκτί-
μηση» ξεφύσησε ενώ έσερνε τα πόδια στον δρόμο με το κε-
φάλι κατεβασμένο. «Δεν έχει περάσει καν ένας μήνας που 
ελευθερώσαμε εκατό αιχμάλωτα παιδιά και σώσαμε ένα 
ολόκληρο πλήρωμα από πνιγμό, αλλά πάει, τα ξέχασαν 
όλα. Πώς γίνεται να έχουν τόσο κοντή μνήμη οι άνθρωποι; 
Θα έπρεπε να μας στήσουν μνημείο γι’ αυτό που κάναμε κι 
όχι να μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε για μάθημα».

Οι υπόλοιποι χαμογέλασαν με την ιδέα του φίλου τους. 
Πράγματι, πρόσφατα είχαν ζήσει άλλη μία περιπέτεια: αφού 
ναυάγησαν με το πλοίο που ταξίδευαν με άλλους συμμαθη-
τές τους από το σχολείο, πιάστηκαν αιχμάλωτοι από μέλη 
του Τάγματος Ενάντια στην Πρόοδο, μία σατανική εγκλημα-
τική οργάνωση που τους ανάγκαζε, μαζί με δεκάδες παιδιά 
διαφόρων ηλικιών, να δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο σ’ ένα 
ορυχείο εξορύσσοντας κορβίδιο, ένα ορυκτό εξαιρετικά επι-
κίνδυνο, με το οποίο κατασκεύαζαν πολύ ισχυρές βόμβες. 
Στο τέλος, ο Ιούλιος με την ευφυΐα του και με τη βοήθεια των 
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φίλων του κατάφερε να δραπετεύσουν από εκεί και να σώ-
σουν και τα υπόλοιπα παιδιά· κάποια από αυτά ήταν χρόνια 
στο νησί μακριά από τις οικογένειές τους! Μετά από εκείνη 
την περιπέτεια, τα μυαλά του Χουάν είχαν πάρει αέρα και 
στο σχολείο κοιτούσε τους υπόλοιπους αφ’ υψηλού: ένιω-
θε λίγο σαν υπερήρωας που μπορούσε να σώσει ανά πάση 
στιγμή όποιον κινδύνευε. Ωστόσο, οι υπόλοιποι ήξεραν ότι 
πίσω από αυτό που έδειχνε παρέμενε πάντα το φοβητσιάρι-
κο αγόρι από την Ανατολή.

«Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα έτσι όπως είναι αυτή 
τη στιγμή» αντιγύρισε η Μαρί, η πιο μικρόσωμη της παρέας. 
«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ν’ αποκτήσουμε γνώσεις 
για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον και 
να μπορέσουμε ν’ αλλάξουμε όλ’ αυτά που δεν μας αρέσουν 
στην κοινωνία μας».

Ο Ιούλιος κι η Καρολίνα συμφώνησαν, αλλά ο Χουάν ξε-
φύσησε πάλι.

«Και γιατί αυτό;» ρώτησε. «Αφού με τις σημερινές γνώ-
σεις του Ιούλιου θα μπορούσαμε να στήσουμε ένα εργοστά-
σιο εφευρέσεων και να γίνουμε πλού…!»

Το αγόρι δεν τελείωσε την πρότασή του γιατί σηκώνο-
ντας το βλέμμα από το έδαφος αντιλήφθηκε ότι, λίγα μέτρα 
πιο πέρα, ένας μεγαλόσωμος άνδρας τούς παρατηρούσε. 
Στεκόταν κοντά στην είσοδο της Καλής Παράδοσης, το σχο-
λείο όπου πήγαιναν οι τέσσερις φίλοι. Ο Χουάν ένιωσε κάτι 
σαν ανατριχίλα να διαπερνά τη σπονδυλική του στήλη και 
κοίταξε τους φίλους του. Έδειχναν κι εκείνοι τρομαγμένοι.
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«Είναι πάλι αυτός ο άνδρας» είπε η Καρολίνα σιγανά χω-
ρίς να κουνάει πολύ τα χείλη, σαν να φοβόταν ότι θα μπο-
ρούσε να διαβάσει τι έλεγε. «Χθες το απόγευμα τριγυρνούσε 
κοντά στο σπίτι μου».

«Και σήμερα το πρωί, κοιτώντας από το παράθυρο μου 
φάνηκε ότι τον είδα στον δρόμο μου» πρόσθεσε ο Ιούλιος, 
μιλώντας το ίδιο σιγανά με την ξαδέλφη του.

«Πόσες μέρες πάνε που μας ακολουθεί παντού;» ρώτησε 
η Μαρί τρέμοντας.

«Τουλάχιστον μία εβδομάδα, μπορεί και περισσότερο» 
απάντησε ο Χουάν, κατεβάζοντας πάλι το βλέμμα στο έδα-
φος. Ξαφνικά, δεν ένιωθε πια τόσο θαρραλέος. Η παρουσία 
αυτού του άνδρα τον άγχωνε· προτιμούσε να κάνει ότι δεν 
τον είχε δει, ότι όλα ήταν όπως συνήθως, όπως πάντα.

Αν και, εδώ που τα λέμε, πότε είχε μια συνηθισμένη ζωή; 
Από τότε που είχε αρχίσει να κάνει παρέα με τον Ιούλιο Βερν 
και τα κορίτσια όλα όσα του συνέβαιναν ήταν τελείως ασυ-
νήθιστα κι απρόβλεπτα.

Τελικά, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση μπαίνοντας στο προ-
αύλιο του σχολείου. Τουλάχιστον, ο άνδρας που τους ακο-
λουθούσε εδώ και μέρες δεν μπορούσε να μπει μέσα· αν και 
περίμενε απέξω μέχρι να τελειώσουν. Τελευταία, η Καλή 
Παράδοση είχε γίνει –και ποιος θα το φανταζόταν αλήθεια– 
κάπως σαν καταφύγιο για τα παιδιά. Ο Χουάν ήταν πεπει-
σμένος, κι είχε ήδη προειδοποιήσει τους φίλους του χίλιες 
φορές τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτός ο καταχθόνιος 
τύπος που τους ακολουθούσε ήταν πληρωμένος δολοφόνος 
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του Τάγματος Ενάντια στην Πρόοδο, της σατανικής εγκλη-
ματικής οργάνωσης που την είχε φυλαγμένη στους τέσσερίς 
τους και που σίγουρα τον είχε προσλάβει για να τους καθα-
ρίσει. Ήταν άνθρωποι που εναντιώνονταν στην εξέλιξη της 
κοινωνίας, οι ιδέες τους ήταν οπισθοδρομικές κι απαρχαι-
ωμένες, κι ήθελαν να εμποδίσουν την επιστημονική και τε-
χνολογική πρόοδο με πράξεις βίας. 

Μετά και την τελευταία επιτυχία των παιδιών, να τους 
χαλάσουν τα σχέδια στο νησί, θα πρέπει να ήταν πιο οργι-
σμένοι από ποτέ: δεν είχαν πια εκατό παιδιά να δουλεύουν 
για κείνους, κι αυτό που θα πρέπει να ήταν χειρότερο ήταν 
ότι δεν μπορούσαν πια να εξορύσσουν κορβίδιο από τ’ ορυ-
χείο του νησιού όποτε ήθελαν, αφού η αστυνομία γνώριζε 
τώρα πια το μέρος. Ο καταχθόνιος τύπος περίμενε μόνο την 
κατάλληλη στιγμή που θα τους έβρισκε μόνους κι απροστά-
τευτους, ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες για το έγκλημά 
του. Κι εκείνη η στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έφτανε. Τα κο-
ρίτσια κοιτούσαν τον Χουάν με μάτια γουρλωμένα όση ώρα 
τους μίλαγε για τον παράξενο άνδρα. Είχαν κατατρομοκρα-
τηθεί και ήταν απολύτως πεπεισμένες ότι ο πληρωμένος 
δολοφόνος από τη μια στιγμή στην άλλη θα τους σκότω-
νε. Αντίθετα, ο Ιούλιος τον κορόιδευε και τον αποκαλούσε 
υπερβολικό, αν κι ήξερε ότι ήταν πολύ πιθανό ο καλύτερός 
του φίλος να είχε δίκιο.

Όταν μπήκε στο σχολείο, ο Χουάν μπόρεσε να χαλα-
ρώσει λίγο και να σταματήσει να σκέφτεται τον εκτελεστή. 
Χαιρέτησε την Καρολίνα και τη Μαρί, και μπήκε χαμογελα-
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στός με τον Ιούλιο στην τάξη, ευχαριστημένος που δεν θα 
έβλεπε τον ύποπτο άνδρα όλο το πρωί. Ωστόσο, σύντομα 
του κόπηκε το χαμόγελο όταν είδε ποιος καθόταν στην έδρα 
του δασκάλου: ήταν ο ίδιος ο Κλαύδιος Ματιέ, ο διευθυντής 
του σχολείου και μέλος του Τάγματος Ενάντια στην Πρόοδο 
και φυσικά θανάσιμος εχθρός των Κυνηγών της Περιπέτειας 
του 21ου αιώνα. Το μάθημα Ηθική και Χρηστά Ήθη θ’ άρχιζε 
σε λίγο. Σίγουρα, σκέφτηκε ο Χουάν, το σχολείο ήταν ένα 
καταφύγιο κάτι φορές που τους έπιανε η ανασφάλεια, αλλά 
ένα δηλητηριώδες καταφύγιο.

Το μάθημα ξεκίνησε όπως συνήθως: ο καθηγητής έπαιρνε 
απουσίες και επιβεβαίωνε ότι όλοι οι μαθητές ήταν παρό-
ντες στην τάξη. Ο Κλαύδιος Ματιέ πρόφερε το όνομα του 
Χουάν και του Ιούλιου ήρεμα, αλλά όταν τα μοχθηρά του 
μάτια αναζήτησαν τα θρανία τους, χαμογέλασε απειλητικά 
και τα δάχτυλά του κροτάλισαν καθώς έσφιξε τις γροθιές 
του. Οι δύο φίλοι ξεροκατάπιαν χωρίς να σταματήσουν να 
κοιτάνε τον διευθυντή και προσπάθησαν να προετοιμα-
στούν γι’ αυτό που θ’ ακολουθούσε.

«Λοιπόν, παιδιά» άρχισε να λέει αφού πήρε απουσίες, 
«ξέρετε ήδη ότι αυτό που βοηθά την κοινωνία να λειτουργεί 
είναι η παράδοση. Οι πρόγονοί μας μας άφησαν κάποιους 
κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και κάποιες ηθικές αρχές 
που πρέπει να διατηρήσουμε με κάθε κόστος. Ο πολιτισμός 
μας βασίζεται στις παραδοσιακές αξίες και στον σεβασμό 
των κανόνων, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ν’ αλλάξει αυτό 
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ποτέ. Τι θα γινόταν η χώρα μας αν δεν κυβερνιόταν με αυ-
στηρότητα, σχολαστικότητα και ηθικές αρχές;» Ο διευθυ-
ντής του σχολείου έκανε μια θεατρική παύση κι έπειτα συ-
νέχισε. «Θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει ένας κόσμος σαν 
αυτόν που ονειρεύονται κάποιοι παράφρονες, κάποιοι διατα-
ραγμένοι. Αν δεν θέλουμε να βασιλεύσει το χάος, πρέπει να 
υπερισχύσουν ορισμένοι κανόνες που θα τους ακολουθούμε 
για πάντα, πάση θυσία, χωρίς ποτέ να τους αμφισβητούμε».

Κάποιοι μαθητές κρατούσαν σημειώσεις γι’ αυτά που 
έλεγε ο Ματιέ· άλλοι, απεναντίας, χάζευαν κοιτώντας από 
το παράθυρο κι εύχονταν να τέλειωνε το μάθημα όσο γινό-
ταν πιο γρήγορα. Ο Ιούλιος Βερν, αντίθετα, είχε κλείσει το 
τετράδιό του και παρακολουθούσε τον διευθυντή κουνώ-
ντας το κεφάλι αρνητικά σε κάθε του λέξη δείχνοντας ότι 
διαφωνούσε. Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν κι αυτό 
εξαγρίωσε περισσότερο τον δάσκαλο της Ηθικής, που ύψω-
σε τον τόνο της φωνής για να συνεχίσει την κατήχηση.

«Αν αυτοί οι κανόνες έχουν λειτουργήσει τέλεια μέχρι 
σήμερα, γιατί να μην πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν;» 
ρώτησε ο Κλαύδιος Ματιέ το κοινό του.

Η ερώτηση ήταν βέβαια ρητορική – δεν χρειαζόταν να 
την απαντήσει κανένας. Ωστόσο, υπήρξε ένας μαθητής που 
εκείνη τη στιγμή βρήκε ευκαιρία να τον αντικρούσει.

«Αν μου επιτρέπετε, κύριε» άρχισε ο Ιούλιος αφού σήκω-
σε το χέρι. «Διαφωνώ με όλα όσα είπατε. Αν οι κανόνες για 
τους οποίους μιλάτε είχαν λειτουργήσει μέχρι σήμερα, δεν 
θα υπήρχε φτώχεια, ούτε αδικία. Αυτός ο κόσμος στον οποίο 
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θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε με τα μαθήματά σας 
περί ηθικής δεν μοιάζει καθόλου τέλειος».

Οι υπόλοιποι μαθητές κοίταξαν τον συμμαθητή τους 
αποσβολωμένοι κι έπειτα έστρεψαν το βλέμμα στον διευ-
θυντή που δεν ήξεραν πώς θ’ αντιδράσει. Ο Ματιέ, για την 
ώρα, κρατούσε την ηρεμία του κι έσκασε ένα από τα γνωστά 
ραδιούργα χαμόγελά του προτού απαντήσει.

«Νεαρέ Βερν, δεν ξέρετε τίποτε από τη ζωή» δήλωσε 
κατηγορηματικά. «Ο κόσμος λειτουργεί τέλεια όπως είναι 
τώρα, πιστέψτε με. Πρέπει να υπάρχει μία τάξη, κάποια κοι-
νωνικά στρώματα. Δεν μπορεί να υπάρχουν πλούσιοι χωρίς 
φτωχούς, έτσι δεν είναι; Ούτε υγεία χωρίς ασθένεια. Πρέπει 
μόνο να διαλέξουμε σε ποια πλευρά της ζυγαριάς θέλου-
με να είμαστε. Όταν θα μεγαλώσετε, θα το καταλάβετε, θα 
δείτε. Οι άνθρωποι σαν εσάς πιστεύουν ότι η πρόοδος θα 
λύνει όλα τα προβλήματα» συνέχισε απαξιωτικά. «Σαχλα-
μάρες. Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν “πρόοδο” είναι 
στην πραγματικότητα η απουσία αξιών και σεβασμού στην 
παράδοση, κι αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε ούτε να 
το επιτρέψουμε. Στην Καλή Παράδοση πιστεύουμε ότι εί-
ναι στο χέρι μας ν’ αγωνιστούμε ενάντια στην πρόοδο, να 
συνεχίσουμε να σεβόμαστε αυτά που μας παραδόθηκαν 
και να διασφαλίσουμε ότι όλα θα συνεχίσουν να είναι όπως 
τώρα». Σε κάθε φράση του Ματιέ, ο Ιούλιος οργιζόταν όλο 
και περισσότερο, αν και προσπαθούσε να συγκρατηθεί. 
«Έτσι λοιπόν είναι υποχρέωσή μας ν’ απορρίψουμε τελείως 
οποιοδήποτε δείγμα προόδου εμφανίζεται στην περιοχή 
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μας. Σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί η Διεθνής Γιορτή του Μέλ-
λοντος στην Ανζέ, μια πόλη που, όπως πολλοί από εσάς θα 
ξέρετε, βρίσκεται καμιά εκατοστή χιλιόμετρα από εδώ. Η 
υποχρέω σή σας ως Γάλλοι πολίτες είναι ν’ αποκηρύξετε αυ-
τόν τον παράλογο κι επιβλαβή εορτασμό που μόνο χάος και 
καταστροφή θα φέρει στην πατρίδα μας όπως την ξέρουμε 
ως τώρα».

Εκείνη τη στιγμή, ο Ιούλιος ήταν αδύνατο να συγκρατή-
σει την οργή του· δεν τον ένοιαζε καν για το ποιες θα μπο-
ρούσαν είναι οι συνέπειες. Πήρε μία ανάσα κι ύστερα είπε 
τη γνώμη του.

«Μου φαίνεται ότι εσείς είστε που δεν έχετε καταλάβει 
τίποτε. Η μόνη ελπίδα που έχουμε για να γίνει καλύτερο το 
μέλλον είναι η πρόοδος. Αν η επιστήμη προχωρήσει αρκετά, 
σύντομα θα μπορούμε να θεραπεύουμε ασθένειες που τώρα 
είναι θανατηφόρες, όλα τα παιδιά θα μπορούν να μορφώ-
νονται όποια κι αν είναι η κοινωνική τους τάξη, κι ακόμα θα 
μπορούμε να ταξιδεύουμε σε μέρη που ούτε καν γνωρίζου-
με σήμερα. Πρέπει να βασιστούμε στην πρόοδο· μόνο έτσι 
θα καταφέρουμε να βελτιωθούμε. Πρέπει να στρέψουμε το 
βλέμμα μας προς το μέλλον».

Κάποιοι μαθητές χειροκρότησαν τα θαρραλέα λόγια του 
καλύτερου μαθητή της τάξης, ενώ κάποιοι άλλοι έγνεψαν 
καταφατικά με το κεφάλι, σαν να του έδιναν δίκιο. Ο Χουάν 
ήταν από αυτούς που χειροκρότησαν περισσότερο, χαρού-
μενος που ήταν ο καλύτερος φίλος του Ιούλιου Βερν κι ένιω-
θε και πάλι θαρραλέος δίπλα του. Ο καθηγητής της Ηθικής 
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αντιλήφθηκε ότι έχανε το κοινό του κι έσφιξε τα χείλη κάνο-
ντας έναν μορφασμό.

«Για ποιο μέλλον μιλάτε, Βερν;» ρώτησε ο Ματιέ ειρωνι-
κά. «Αφού δεν θα είμαστε καν ζωντανοί για να το δούμε!»

«Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά όταν μιλάμε για 
όλη την ανθρωπότητα, κύριε» απάντησε ο Ιούλιος Βερν, που 
είχε την πρόθεση να φανεί ήρεμος αν κι η οργή του απέναντι 
σ’ αυτόν τον άθλιο άνδρα φούντωνε μέσα του. «Πρέπει να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι γενιές που θα έρθουν μετά 
από εμάς να ζήσουν σ’ έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό δεν ευ-
χόμαστε όλοι; Ίσως θα έπρεπε να ξαναδείτε στο λεξικό τον 
ορισμό της“ηθικής”· μου φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει 
καθόλου καλά τι σημαίνει να έχει κανείς αξίες».

O Ιούλιος το κατάλαβε αμέσως: είχε ξεπεράσει τα όρια. 
Ο Κλαύδιος Ματιέ είχε μείνει πραγματικά άφωνος. Μόλις 
τον είχε ταπεινώσει ένας ξερόλας μαθητής μπροστά σε μια 
ολόκληρη τάξη από διαταραγμένα μυξιάρικα. Ο διευθυντής 
της Καλής Παράδοσης κατευθύνθηκε έξαλλος, με τέσσερις 
δρασκελιές, προς αυτόν ειδικά τον μαθητή, αυτόν τον εξυ-
πνάκια που τόσο μισούσε και που τα τελευταία λεπτά τον 
κοιτούσε προκλητικά. Ο Ιούλιος ήταν απολύτως σίγουρος 
ότι θα τον χτυπούσε ή θα τον πρόσβαλε, ίσως και τα δύο, 
αλλά εκείνη τη στιγμή λίγο τον ένοιαζε τι θα μπορούσε να 
του κάνει.




