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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΝΕΜΟ

Νάντη (Γαλλία), τέλη του καλοκαιριού του 1840

Ατελείωτο του φαινόταν του Ιούλιου το απόγευμα· δεν 
περνούσε με τίποτα. Σκυμμένος στο παράθυρο του δωματί
ου του, έβλεπε τ’ αδέλφια του, την Άννα και τον Παύλο, να 
παίζουν, κάτω, στην πίσω αυλή του κτιρίου όπου ζούσε η οι
κογένεια Βερν. Ο Ιούλιος ζήλεψε την υπομονή του Παύλου. 
Περνούσε την Άννα αρκετά χρόνια, αλλά ήταν πάντα πρό
θυμος να χτίσει μαζί της σπιτάκια με τις πέτρες και τα ξύλα 
που έβρισκαν, να χρωματίσουν, όπως του έλεγε εκείνη, τ’ 
αδέξια παιδικά της σχέδια (θαλασσινά τοπία με κύματα 
που έμοιαζαν με βουνά ή, αντίθετα, οροσειρές που έμοια
ζαν με φουρτουνιασμένο ωκεανό) ή να της πετάει χαλαρός 
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την μπάλα, αν κι εκείνη δυσκολευόταν να την αποκρούσει 
και την έστελνε στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο Παύλος να 
πρέπει να τη μαζεύει ξανά και ξανά. Αυτό το παιχνίδι έπαι
ζαν εκείνη τη στιγμή: η Άννα, κάθε φορά που έπιανε πρώτη 
την μπάλα, πανηγύριζε φωνάζοντας από τη χαρά της και 
γελούσε σαν τρελή όταν την πετούσε μακρύτερα από τον 
αδελφό της κι εκείνος έπρεπε να τρέξει για να την πιάσει. 
Γελούσε κι ο Παύλος, γιατί χαιρόταν να βλέπει την αδελφή 
του να διασκεδάζει.

Ο Ιούλιος σκέφτηκε ότι, αν και περνούσε τον Παύλο μόνο 
ένα χρόνο και κάτι, οι δυο τους δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά 
όσο ήταν τ’ αδέλφια του μεταξύ τους, ούτε καν όταν τα δύο 
αγόρια ήταν πιο μικρά. Δεν τα πήγαιναν κι άσχημα, τσακώ
νονταν και συμφιλιώνονταν όπως όλα τ’ αδέλφια, αλλά όχι 
όπως οι καλοί φίλοι.

Και στην Άννα όμως, δεν θυμόταν να της είχε ποτέ αφιε
ρώσει περισσότερα από λίγα λεπτά συνεχομένα, και αυτό 
πάντα γιατί του το είχε ζητήσει η μητέρα του. Ή καλύτερα 
γιατί το είχε απαιτήσει. Την αγαπούσε την αδελφούλα του 
και την πρόσεχε, αν έπρεπε να το κάνει, αλλά το μυαλό του 
ήταν αλλού, χωρίς να δίνει πολλή σημασία στο κοριτσάκι.

Ο ίδιος ο Ιούλιος αναγνώριζε ότι δεν είχε αρκετή υπομονή 
ούτε με την Άννα ούτε, ίσως, και με κανέναν τελικά. Μερικές 
φορές δεν είχε υπομονή για τίποτα, και ήταν ανυπόμονος 
ακόμα και με πράγματα που δεν μπορούσαν να πάνε ούτε 
πιο γρήγορα ούτε πιο αργά, κι έτσι ακριβώς ένιωθε κι εκείνο 
το απόγευμα. Η ανυπομονησία του αυτή τη φορά αφορούσε 
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κάτι τόσο συνηθισμένο, και που συνέβαινε με τόση συνέ
πεια, όπως η δύση του ηλίου. Του φαινόταν ότι έκανε ένα 
αιώνα να δύσει εκείνον τον καλοκαιρινό ακόμη Σεπτέμβρη, 
για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: ήθελε να σκοτεινιάσει 
επιτέλους.

Αφού κοίταξε τον ουρανό και βεβαιώθηκε ότι, επιτέ
λους, το φως είχε αρχίσει να χάνεται, παρατήρησε πάλι 
τα αδέλφια του που έπαιζαν. Τον εντυπωσίασε ξανά που 
κάτι τόσο απλοϊκό, όπως το να πετάει την μπάλα ο Παύ
λος στην Άννα κι η Άννα στον Παύλο μπορούσε να τους 
διασκεδάζει όλη αυτή την ώρα. Του φαινόταν ακατανόητο, 
κυρίως όσον αφορούσε τον Παύλο. Διασκέδαζε πράγματι 
τόσο όσο έδειχνε; Ήταν λες κι ο Ιούλιος κι ο μικρός αδελ
φός του να ήταν από διαφορετικούς κόσμους. Θυμήθηκε 
τότε κάτι που του είχε πει η μητέρα του ένα βράδυ, ένα από 
τα πολλά βράδια που εκείνη είχε πάει στο δωμάτιό του για 
να του δώσει ένα φιλί βρίσκοντας παράλληλα την ευκαιρία 
να του ζητήσει να συμπεριφέρεται πιο καλά, να μην πηγαί
νει κόντρα στον πατέρα του, ν’ ασχολείται περισσότερο με 
την αδελφή του –κι όχι μόνο να την πειράζει–, να παίζει πε
ρισσότερο με τον Παύλο και να κάνουν πράγματα μαζί οι 
δυο τους… με λίγα λόγια να συμμετέχει περισσότερο στη 
ζωή της οικογένειας.

«Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι σ’ αυτό το σπίτι 
υπάρχουν δύο κόσμοι. Είναι λες κι εσύ ζεις στον έναν κόσμο, 
πάντα κλεισμένος στο δωμάτιό σου με το μυαλό να πετάει 
στα σύννεφα και να κατασκευάζεις πράγματα που δεν κα
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ταλαβαίνουμε ούτε τι είναι ούτε σε τι χρησιμεύουν, κι εμείς 
οι υπόλοιποι να ζούμε στον άλλον».

Ναι, δίκιο είχε η μητέρα του. Η διαφορά δεν ήταν ανάμε
σα σ’ εκείνον και τον Παύλο, αλλά ανάμεσα σ’ εκείνον και 
την οικογένειά του. Ή ανάμεσα σ’ εκείνον και τον υπόλοιπο 
κόσμο, ίσως.

Εντάξει, αυτό δεν ήταν απολύτως ακριβές. Υπήρχαν στον 
κόσμο πολλοί άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για τα 
ίδια πράγματα μ’ εκείνον. Το ήξερε από τα βιβλία κι απ’ όλα 
εκείνα τα επιστημονικά περιοδικά που με τον έναν ή τον άλ
λον τρόπο έφταναν στα χέρια του. Τα διάβαζε και τα ξανα
διάβαζε, κι έπειτα τα φυλούσε σαν θησαυρό. Το ήξερε επίσης 
από τ’ αποτελέσματα όλων των σπουδαίων μελετών και πει
ραμάτων, που τα έβλεπαν όλοι και κανένας δεν μπορούσε να 
τα αμφισβητήσει Μήπως οι κάτοικοι της Νάντης δεν είχαν 
δει με τα ίδια τους τα μάτια το αερόστατο; Ή σάμπως δεν 
κατασκευαζόταν πράγματι η σιδηροδρομική γραμμή για το 
Παρίσι ή δεν έδεναν πράγματι στο λιμάνι της πόλης σύγ
χρονα ατμόπλοια; Για να μη μιλήσουμε για τον Ναυτίλο… 
Βεβαίως οι άνθρωποι ήξεραν, στην πραγματικότητα, ελά
χιστα γί  αυτό το θαυμάσιο πλοίο που μπορούσε να πλέει 
στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στα βάθη της. Το 
θεωρούσαν λίγο «παράξενο» και τίποτε άλλο. Μέχρι που 
άκουγες να λένε ότι δεν έπρεπε να έπλεε και πολύ καλά.

Δεν ήταν επομένως ο κόσμος από τη μια πλευρά κι ο Ιού
λιος από την άλλη! Υπήρχε ένας κόσμος μόνο, κι αυτό που 
συνέβαινε ήταν ότι υπήρχαν κάποια μυαλά που, επειδή ήταν 
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πολύ μπροστά από την εποχή τους, προκαλούσαν την καχυ
ποψία των άλλων. Αλλά κι αυτό μόνο μέχρι οι άλλοι να δουν 
τη χρησιμότητα των εφευρέσεων που παρήγε η γνώση.

Ο Ιούλιος ήταν κι αυτός πιο μπροστά, ίσως όχι από την 
εποχή του, αλλά σίγουρα από την ηλικία του. Κι ίσως αυτό 
ήταν το περίεργο μ’ αυτόν, ότι ζούσε βυθισμένος στην επιστή
μη, ενώ οι άλλοι περίμεναν να παίζει με τα παιδιά της ηλικίας 
του και να μελετά ό,τι θα μπορούσε κάπως να αξιο ποιήσει στο 
μέλλον ή για τις σχολικές του υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, 
περίμεναν να μελετάει μόνο για να μαθαίνει ό,τι έκριναν ότι θα 
του φαινόταν χρήσιμο, και κυρίως για να έχει καλούς βαθμούς.

Ο Ιούλιος ήταν σίγουρος ότι ήξερε ό,τι έπρεπε να ξέρει, 
και μάλιστα πολύ περισσότερα σε μερικά μαθήματα, αλλά 
το να έχει καλούς βαθμούς ήταν άλλη ιστορία. Γι’ αυτό έπρε
πε να γράφει εξαιρετικά στα διαγωνίσματα και… να συμπε
ριφέρεται καλά στο σχολείο. Εκεί υστερούσε, αλλά ο ίδιος 
δεν το έβλεπε καθόλου έτσι.

«Δεν συμπεριφέρομαι εγώ άσχημα· έχουν άδικο. Αυτοί 
είναι που συμπεριφέρονται άσχημα!»

Είχε τόσο απορροφηθεί από τις σκέψεις του, που μονολο
γούσε δυνατά χωρίς να το καταλάβει.

«Τι λες, Ιούλιε;» τον ρώτησε ο αδελφός του από την αυλή, 
πιστεύοντας ότι απευθυνόταν στην Άννα και σ’ εκείνον.

«Δεν είπα τίποτα» απάντησε ο Ιούλιος για να τα μπαλώ
σει, κοιτώντας τους σαν να είχε μόλις τότε ανακαλύψει ότι 
ήταν στην αυλή.

«Μα κάτι είπες!» αναφώνησε η Άννα.
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«Όχι! Πάψε πια!» απάντησε ο Ιούλιος με θυμό στη μικρή.
«Θα το πω στη μαμά ότι μου μίλησες άσχημα».
«Άσ’ τον! Είναι παλαβός» παρενέβη ο Παύλος.
«Παλαβός, παλαβός!» επανέλαβε η Άννα. «Ο Ιούλιος 

είναι παλαβός!»
Μωρέ κοροϊδέψτε εσείς όσο θέλετε, φτάνει να μην το πεί-

τε στη μαμά σκέφτηκε ο Ιούλιος. Αν και μπορεί απόψε να 
έχετε περισσότερα να της πείτε.

Επιπλέον, είχε πια συνηθίσει να τον θεωρούν λίγο παλα
βό στην οικογένειά του. Αλλά και στο σχολείο να τον στρα
βοκοιτάνε οι καθηγητές, που ήξερε πολλά πράγματα. Τον 
θεωρούσαν υπερόπτη, αυθάδη, αφηρημένο, αντιδραστικό 
και, τελευταία, βάνδαλο. Αυτός βάνδαλος! Αν οι καθηγη
τές του είχαν πιο ανοιχτό μυαλό, όλα όσα εκείνοι αποκα
λούσαν «βανδαλισμούς» θα καταλάβαιναν πως δεν ήταν 
παρά αθώα αστεία με μικρές εφευρέσεις, μηχανικά ζωάκια ή 
έντομα, που μια χαρά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην 
τάξη, για να εξηγήσουν απλούς νόμους της Φυσικής.

Αλλά κι από τους συμμαθητές του, αν και θαύμαζαν τις 
εφευρέσεις του, δεν είχε καμία βοήθεια σ’ αυτές τις περιπτώ
σεις. Ίσως γιατί προτιμούσαν να έχουν έναν βάνδαλο στην 
τάξη παρά έναν μαθητή που έπαιρνε στα σοβαρά τη Φυσική 
ή τα Μαθηματικά, που ήταν μπελάς για τους ίδιους. Διασκέ
δαζαν περισσότερο έτσι. Ήταν έτοιμοι να χαχανίσουν με την 
παραμικρή ευκαιρία. Κι όσο ο Ιούλιος μελετούσε περισσότε
ρο, τόσο καλύτερες ήταν οι εφευρέσεις του, πιο πρωτότυπες 
και πιο θεαματικές. Υπ’ αυτή την έννοια, ήταν το είδωλό τους.
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Υποθέτω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό σ’ αυτή την ηλικία 
σκέφτηκε ο Ιούλιος, και πρόσεξε ώστε να μην πει τις σκέψεις 
του δυνατά κι ακούσουν τ’ αδέλφια του.

Αναρωτήθηκε έπειτα αν, όταν ήταν στην ηλικία του, όλοι 
αυτοί οι επιστήμονες, των οποίων τις εργασίες μάθαινε σχε
δόν απέξω μετά τις τόσες φορές που τις είχε διαβάσει, είχαν 
νιώσει άραγε ποτέ όπως ένιωθε εκείνος καμιά φορά, σαν να 
μην κολλούσαν δηλαδή ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο, πα
ράταιροι ανάμεσα στα παιδιά της ηλικίας τους. Αν ήταν έτσι, 
αν τους ερευνητές και τους εφευρέτες δεν τους καταλάβαινε 
κανένας στα νιάτα τους, κάτι δεν πήγαινε καλά στον κόσμο.

Ωστόσο, μέσα σ’ όλες αυτές τις αποθαρρυντικές σκέψεις 
μια εικόνα πρόβαλε πιο δυνατή, εκείνη των τριών φίλων 
του. Αν η οικογένειά του τον θεωρούσε παλαβό, εντάξει 
λοιπόν, κάποια μέρα όμως θα καταλάβαιναν ότι το μυαλό 
του δούλευε τέλεια (κι ότι, με τον τρόπο του, τους αγαπού
σε). Αν στο σχολείο τον θεωρούσαν απείθαρχο κι ότι του 
άξιζαν τιμωρίες, ας τον τιμωρούσαν – αυτός δεν θ’ άλλα
ζε. Ένιωθε αρκετά δυνατός για να τ’ αντέξει όλ’ αυτά, γιατί 
υπήρχαν άνθρωποι που πράγματι πίστευαν σ’ εκείνον, που 
τον ενθάρρυναν συνεχώς και που ενθουσιάζονταν εξίσου με 
τις εφευρέσεις του. Ήταν η Μαρί, ο Χουάν κι η Καρολίνα, 
οι φίλοι του στη Λέσχη των Kυνηγών της Περιπέτειας του 
21ου αιώνα. Και η εκτίμηση των φίλων του ήταν πραγμα
τικά πολύτιμη για εκείνον, γιατί τον γνώριζαν καλά. Δεν 
είχαν ρισκάρει τυχαία μαζί του τη ζωή τους χίλιες φορές, 
δεν συζητούσαν χωρίς λόγο μαζί του ατελείωτες ώρες, μέ
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ρες ολόκληρες! Μέχρι και κάτω από μια σκηνή, φτιαγμέ
νη με κλαδιά και το πανί ενός αερόστατου, είχαν κοιμηθεί 
στριμωγμένοι οι τέσσερίς τους. Γέλασε όταν θυμήθηκε την 
περιπέτεια που είχαν ζήσει σ’ ένα μακρινό, έρημο νησί, κι όλ’ 
αυτά που έπρεπε να σκαρφιστούν οι τέσσερίς τους για να 
επιβιώσουν. Τι τρομάρα είχαν πάρει! Αλλά και πόσα είχαν 
μάθει και πόσο το είχαν ευχαριστηθεί τελικά!

«Τώρα γελάει μόνος του!» είπε η Άννα, που είχε σηκώσει 
τα μάτια και κοιτούσε το παράθυρο στο δωμάτιο του Ιούλιου. 
«Χα, χα, χα!»

«Μην του δίνεις σημασία» είπε ο Παύλος, αλλά κι αυτός 
γέλασε βλέποντας τον αδελφό του με το βλέμμα χαμένο και 
το στόμα ακόμη ανοιχτό από το γέλιο.

Ο Ιούλιος τούς άκουσε και σοβαρεύτηκε αμέσως. Ύστερα, 
βέβαια, όταν τ’ αδέλφια του σταμάτησαν να κοιτούν προς 
το παράθυρό του, στα χείλη του εμφανίστηκε άλλο ένα χα
μόγελο, τούτη τη φορά κατεργάρικο, σαν κάτι να έκρυβε. 
Παρατήρησε πάλι τον ουρανό· τώρα πια ήταν πιο σκοτεινός, 
και το χαμόγελό του μεγάλωσε.

«Κοίτα τον Ιούλιο, Παύλο» είπε η Άννα, που δεν άφηνε 
στιγμή από τα μάτια της το παράθυρο του αδελφού της. 
«Σαν να αγρίεψε το μάτι του… Με φοβίζει!»

«Ε, την μπάλα» την ειδοποίησε ο Παύλος.
Ο Παύλος τής είχε μόλις πετάξει την μπάλα, αλλά καθώς 

το κορίτσι δεν πρόσεχε, πέρασε δίπλα της χωρίς να τη δει. 
Χτύπησε στον τοίχο στο βάθος, μόλις ένα μέτρο πιο πέρα από 
κει που ήταν ξαπλωμένος ο Φλιξ, ο γάτος. Το ζώο παρατήρη
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σε το παιχνίδι, αλλά ούτε ξαφνιάστηκε ούτε έκανε κάτι για 
να το κυνηγήσει. Καθόλου δεν το ένοιαζε η μπάλα· του άρε
σε πολύ που ήταν φαρδιά πλατιά ξαπλωμένος με την πλάτη 
κολλημένη στον τοίχο. Εκτός αυτού, είχε καρφώσει πολλές 
φορές τα νύχια του στο καουτσούκ, από το οποίο ήταν φτιαγ
μένη, κι είχε απογοητευτεί: μέσα δεν είχε παρά κι άλλο σκλη
ρό καουτσούκ και του έπαιρνε ώρα να το κάνει κομμάτια. Γε
νικά, το να κάνει τα πράγματα κομματάκια έμοιαζε να είναι η 
μοναδική και πραγματική του διασκέδαση.

Ο Φλιξ ζούσε με την οικογένεια Βερν λίγο παραπάνω από 
ένα μήνα και δεν συμπαθούσε καθόλου τον Ιούλιο. Ούτε κι ο 
Ιούλιος όμως συμπαθούσε εκείνο το πονηρό ζώο.

Ωστόσο, εν μέρει χάρη στον Ιούλιο οι Βερν είχαν γάτο.
Προς το τέλος του Ιουλίου, μετά το κλείσιμο του σχολείου, 

που το περίμεναν όλοι ανυπόμονα, η οικογένεια είχε φύγει 
αμέσως για το παραθαλάσσιο χωριό όπου περνούσαν τις 
δια κοπές τους εδώ και χρόνια. Ο Ιούλιος είχε ζητήσει από 
τον πατέρα του να τον αφήσει να μείνει στην πόλη, μόνος 
του, αλλά το μόνο που είχε καταφέρει να κερδίσει ήταν μια 
τιμωρία. Μια παράξενη τιμωρία, που για οποιοδήποτε άλλο 
παιδί θα έμοιαζε με βραβείο: να φύγει μαζί τους για διακοπές 
και να πηγαίνει κάθε μέρα στη θάλασσα – να μην κλείνεται 
στο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στο δωμάτιό του μ’ ένα σωρό 
βιβλία και τετράδια, όπως του άρεσε να κάνει, ούτε να κόβει 
βόλτες στο χωριό και στα περίχωρα ψάχνοντας υλικά για να 
κατασκευάσει παράξενα αντικείμενα. Για τους γονείς του, 
στις διακοπές έπρεπε να κάνεις ό,τι συνηθίζεται να κάνουν 



  ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ  

22

e e

οι άνθρωποι στις διακοπές κι όχι άλλα πράγματα μόνο επει
δή σου αρέσουν περισσότερο.

Στο σπίτι της παραλίας, που νοίκιαζαν κάθε χρόνο, είχε 
αρχίσει να έρχεται την ώρα του φαγητού ένας γάτος που 
φαινόταν να μην ανήκει σε κάποιον. Ο Παύλος τον είχε συ
μπαθήσει από την αρχή, κι αφού ζήτησε την άδεια από τους 
γονείς του, του είχε δώσει γάλα κι αποφάγια.

«Είναι πολύ αδύνατος· σίγουρα στο χωριό δεν τον ταΐζει 
κανείς» είχε παρατηρήσει το αγόρι την πρώτη μέρα κι ενόσω 
έβαζε ένα μπολ με φαγητό στον γάτο, που είχε καθίσει στα 
πίσω πόδια του λίγα μέτρα μακριά και τους παρατηρούσε 
ενώ έτρωγαν έξω το μεσημεριανό τους.

«Ξέρεις, Παύλο» του είχε απαντήσει ο Ιούλιος «οι γάτοι 
ξέρουν να βρίσκουν τροφή μόνοι τους. Για παράδειγμα, τους 
αρέσει πολύ να κυνηγούν…»

«Πάψε, Ιούλιε! Όλοι ξέρουμε τι κυνηγούν οι γάτοι» είχε 
σταματήσει η μητέρα του την εξήγηση. «Και δεν έχω καμία 
όρεξη να το ακούσω ενώ τρώω ακόμη».




