
31

e e

μιμούμενος την Καρολίνα, να μην είμαι ο αφηγητής των πε
ριπετειών τους, αλλά όπως κι εκείνη, έτσι κι εγώ, να είμαι 
ένας από τους ήρωες των ιστοριών αυτών. Είμαι εκείνος ο 
«ψηλός, κομψός άνδρας με τα λεπτά χαρακτηριστικά, τα 
ανοιχτοπράσινα μάτια και τη σκούρα επιδερμίδα».

Πότε όμως θα έπρεπε να δημοσιεύσω άραγε αυτές τις 
σημειώσεις; Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το κάνω αμέσως 
μόλις μου παρέδιδαν τα τετράδια κάθε περιπέτειας. Ύστερα 
όμως, μου ήρθε μια άλλη ιδέα, κάπως τρελή ίσως, αλλά την 
είπα στα παιδιά: «Κι αν οι αναγνώστες σας είναι μικροί, σαν 
κι εσάς, αλλά ζουν στον… 21ο αιώνα;».

Βρήκαν την ιδέα μου φανταστική, καθώς με τον τρόπο 
αυτό θα αποκτούσε νόημα το όνομα που είχαν διαλέξει για 
τη λέσχη τους μεταξύ σοβαρού και αστείου. Θα κατάφερναν 
δηλαδή να ζήσουν κατά κάποιον τρόπο σε αυτόν τον μελλο
ντικό αιώνα που ούτε που μπορούσαν να φανταστούν.

Εντάξει, κι εγώ μαζί τους.
Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι θα τηρηθούν οι 

οδηγίες που άφησα στη διαθήκη μου, ώστε οι περιπέτειες 
του Ιουλίου Βερν και της παρέας του να δημοσιευτούν τον 
21ο αιώνα. Κι έτσι, μια μέρα του 2019, εσείς, τα συνομήλικά 
τους αγόρια και κορίτσια, να μπορείτε να διαβάσετε τα κα
τορθώματά τους.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΝΕΜΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΝΕΜΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΑΦΙΣΑ

Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εκείνο το πρωί, πηγαίνοντας στο σχολείο, οι τέσσερις φί
λοι και πολλά ακόμα παιδιά από το σχολείο τους στάθηκαν 
να χαζέψουν κάτι ανθρώπους που κολλούσαν μια αφίσα 
στον δρόμο. Ένας κουστουμαρισμένος κύριος, με ημίψηλο 
καπέλο και μπαστούνι, έδινε οδηγίες σε δύο υπαλλήλους 
του πώς να τοποθετήσουν την αφίσα πολύ ψηλά και να την 
κολλήσουν καλά καλά. Τα παιδιά είδαν ότι επρόκειτο για 
την αναγγελία της παρουσίασης στη Νάντη ενός γιγάντιου 
αερόστατου, που θα γινόταν το επόμενο Σαββατοκύριακο 
στην εσωτερική αυλή του κάστρου του δούκα της Βρετά
νης. Το Σάββατο θα γινόταν μια σύντομη επίδειξη και, την 
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Κυριακή, το αερόστατο θα ξεκινούσε μια πραγματική πτή
ση για το Παρίσι.

Παρότι είχαν περάσει πάνω από πενήντα χρόνια από την 
εφεύρεση του αερόστατου, στη Νάντη ο κόσμος δεν είχε 
ποτέ την ευκαιρία να δει ένα από κοντά. Γι’ αυτό οι μαθητές 
της Καλής Παράδοσης είχαν μείνει να κοιτάνε την αφίσα με 
το στόμα ανοιχτό. Πρώτα πρώτα, τους θάμπωσε η εντυπω
σιακή ζωγραφιά: μια τεράστια χρωματιστή σφαίρα, από την 
οποία κρεμόταν ένα ψάθινο καλάθι με τρία ανθρωπάκια που 
χαιρετούσαν κουνώντας τα χέρια. Ύστερα, μόλις διάβασαν 
ότι η παρουσίαση θα γινόταν στην ίδια τους την πόλη, άρχι
σαν να βγάζουν επιφωνήματα χαράς. 

Όλοι, εκτός από τον Ιούλιο. Ήταν κι αυτός ενθουσιασμέ
νος, όπως κι οι υπόλοιποι, αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Όπως και για κάθε επιστημονικό ή τεχνολογικό επίτευγ
μα, ο Ιούλιος συγκέντρωνε όλες τις ειδήσεις που έπεφταν 
στα χέρια του και αναφέρονταν στις αεροστατικές σφαίρες. 
Επρόκειτο όμως για ειδήσεις ελάχιστα επεξηγηματικές, που 
μιλούσαν για τα αερόστατα λες και ήταν κάνα θέαμα στο 
τσίρκο. Ούτε μία δεν πληροφορούσε με λεπτομέρειες για 
τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μηχανών. 

Τώρα όμως θα είχε την ευκαιρία να δει ένα αερόστατο με 
τα ίδια του τα μάτια και να ικανοποιήσει την επιστημονική 
του περιέργεια! Ίσως μάλιστα κι από την ίδια κιόλας στιγμή!

«Με συγχωρείτε, κύριε» είπε στον κύριο με το ημίψηλο 
καπέλο, αφού πρώτα τον πλησίασε. «Δικό σας είναι αυτό το 
αερόστατο;»

Η ΑΦΙΣΑ
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«Το βρήκες, μικρέ. Αυτό το θαύμα που βλέπεις εδώ είναι 
δικό μου» είπε με καμάρι ο κύριος, δείχνοντας την αφίσα με 
το μπαστούνι του.

«Τότε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε μερικά πράγματα».
Ο άνδρας με το ημίψηλο κοίταξε καλά καλά εκείνον τον 

τόσο σοβαρό μαθητή με το πολύξερο ύφος. Είδε επίσης ότι 
όση ώρα κολλούσαν την αφίσα, είχαν μαζευτεί γύρω γύρω 
δεκάδες μαθητές από το γειτονικό σχολείο, που σίγουρα θα 
ζητούσαν από τους γονείς τους να τους πάνε το Σαββατοκύ
ριακο να δούνε το αερόστατο να πετάει, πληρώνοντας φυσι
κά το σχετικό εισιτήριο. Ήταν επομένως μια καλή ευκαιρία 
να κάνει λίγη διαφήμιση. Όφειλε να δείχνει ευγενικός.

«Φυσικά, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις».
«Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος της λέμβου και του πλη

ρώματος, με πόσα κυβικά μέτρα θερμού αέρα πρέπει να 
φουσκώσετε τη σφαίρα για να μπορέσει να σηκωθεί;»

«Τι έκανε λέει; Κυβικά μέτρα; Εεε… πολλά… πάρα πολ
λά!»

Όλοι έβαλαν τα γέλια. Γέλασαν τα παιδιά, γέλασαν και οι 
δύο άνδρες που είχαν κολλήσει την αφίσα, διασκεδάζοντας 
με το κακόμοιρο το αφεντικό τους που τα είχε βρει σκού
ρα. Οι συμμαθητές του Ιούλιου ήξεραν ότι κάπου εκεί θα 
τέλειωνε η συζήτηση. Πολλοί από αυτούς, όσοι ήταν συμ
μαθητές του, είχαν ζήσει παρόμοιες σκηνές ανάμεσα στον 
Ιούλιο και τους καθηγητές τους, και τις διηγούνταν μετά 
και σε άλλους. Ο κουστουμαρισμένος κύριος, άλλωστε, δεν 
ήξερε και πολλά για αερόστατα. Ήταν απλώς ο επιχειρημα
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τίας που οργάνωνε τις επιδείξεις των πτήσεων. Το μηχάνημα 
το είχε κατασκευάσει ένας φίλος του, μηχανικός, που ήταν 
και ο κυβερνήτης. Έδωσε τέλος στην κουβέντα για να μη 
γελοιοποιηθεί περισσότερο.

«Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με έναν τόσο έξυπνο 
νεαρό σαν κι εσένα, και με χαρά θα απαντούσα σε όλες σου 
τις ερωτήσεις, αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε για να συνεχί
σουμε την αφισοκόλληση στην πόλη. Αντίο, παιδιά, και μην 
ξεχνάτε: το Σαββατοκύριακο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 
από κοντά αυτό το φαντασμαγορικό αερόστατο».

Ο επιχειρηματίας, με ύφος σοβαρό, ξεμάκρυνε με κατεύ
θυνση προς το κέντρο της πόλης με τους δύο υπαλλήλους 
του να χαμογελάνε. Ένας μαθητής είπε ότι θα αργούσαν στο 
σχολείο κι έτσι άρχισαν όλοι να τρέχουν. Ο Ιούλιος, ωστό
σο, έμεινε να χαζεύει την αφίσα και, όταν είδε ότι δεν ήταν 
κανένας στον δρόμο, την ξεκόλλησε, τη δίπλωσε κάμποσες 
φορές και τη φύλαξε στη σάκα του.

Την ώρα του μαθήματος, ο Ιούλιος καθόταν σε αναμμένα 
κάρβουνα. Ήθελε να δείξει την αφίσα στον Χουάν, τη Μαρί 
και την Καρολίνα, και του φαινόταν ότι δεν θα άκουγε ποτέ 
το κουδούνι για το σχόλασμα. Φανταζόταν πως ήταν κιόλας 
καθισμένος στο αποθηκάκι του κυρίου Σιάν και τους εξη
γούσε όλα όσα ήξερε και όλα όσα ήθελε να μάθει για τις αε
ροστατικές σφαίρες. Θα σχεδίαζαν επίσης πώς θα πήγαιναν 
όλοι μαζί στην επίδειξη του Σαββατοκύριακου κι ύστερα θα 
έφευγε τρέχοντας για το σπίτι και θα κολλούσε την αφίσα 

Η ΑΦΙΣΑ



ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

36

e e

στο δωμάτιό του, που ήταν τίγκα στα ράφια με τα χοντρά 
βιβλία ενώ στους τοίχους του συνωστίζονταν χάρτες, σχέδια 
τρένων, ατμόπλοιων, βιομηχανικών μηχανών και σκαριφή
ματα εφευρέσεων του ίδιου του Ιούλιου.

Τα μαθήματα τού φάνηκαν ατελείωτα. Στο διάλειμμα, οι 
φίλοι του τον είδαν λίγο πεσμένο και του το είπαν. Εκείνος 
χαμογέλασε και προσπάθησε πάση θυσία να μην τους πει 
ότι είχε ξεκολλήσει την αφίσα, γιατί ήθελε να τους το φυλά
ξει για έκπληξη.

«Μα είναι πολύ βαρετά σήμερα τα μαθήματα» δικαιολο
γήθηκε. 

«Όπως και κάθε μέρα. Εσύ όμως κάτι έχεις» επέμεινε η 
Μαρί.

«Πράγματι, ούτε μια ερώτηση δεν έκανες στο μάθημα» 
παρατήρησε ο Χουάν, που ήταν ο διπλανός του στο θρανίο.

Η Καρολίνα τον κοίταξε κάπως διερευνητικά, χωρίς να 
πει λέξη. Ύστερα σχολίασε πως την παραξένευε που ο Ιούλιος 
ήταν έτσι εκείνη ακριβώς τη μέρα που είχαν μάθει για την 
επίδειξη του αερόστατου.

«Μα βέβαια, το αερόστατο… Θα είναι τέλειο» έκανε ο 
Ιούλιος.

Λίγα λεπτά αργότερα, χτύπησε το κουδούνι. Το διάλειμ
μα τελείωσε και γύρισαν στην τάξη.

Την τελευταία ώρα είχαν το μάθημα Ηθική και Χρηστά 
Ήθη. Το έκανε ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου, ο αυστη
ρός κύριος Ματιέ, τον οποίο ο Ιούλιος έβρισκε ανυπόφορο.

Δεν άντεξε άλλο και άνοιξε τη σάκα του, για να ρίξει μια 
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ματιά στην αφίσα. Την ξεδίπλωσε λιγάκι, χωρίς να κάνει θό
ρυβο, και είπε στον Χουάν: «Κοίτα».

«Είναι αυτή που κόλλησαν σήμερα;»
«Ναι. Αλλά μην το πεις στα κορίτσια μέχρι να φτάσουμε 

στη λέσχη».
Ο Ιούλιος ξεδίπλωσε λίγο ακόμα την αφίσα και μπόρε

σαν έτσι να δουν ολόκληρο το πάνω μέρος του αερόστατου.
«Πρέπει να είναι τεράστιο, ίσαμε έναν καθεδρικό ναό 

τουλάχιστον» είπε ο Χουάν.
«Όχι, τα παραλές».
Ήταν τόσο απορροφημένοι να κοιτάνε τη ζωγραφιά και 

να φαντάζονται το μέγεθος του αερόστατου, που δεν πήραν 
είδηση ότι ο καθηγητής είχε σταματήσει να μιλάει. Ακούγο
ντάς τους να ψιθυρίζουν, ο κύριος Ματιέ είχε διακόψει την 
παράδοση και πλέον στεκόταν μπροστά τους. «Φέρε εδώ 
αυτό που κρατάς, Βερν» πρόσταξε.

Ο Ιούλιος τού έδωσε την αφίσα. Ο κύριος Ματιέ την ξε
δίπλωσε ολόκληρη, ενώ από τα θρανία ακούγονταν επιφω
νήματα θαυμασμού. Θαυμασμού και ζήλιας, για την ακρί
βεια… 

«Καθόλου δεν παραξενεύομαι που σ’ αρέσουν τα αερό
στατα, Βερν, αφού εσύ όλη την ώρα πετάς στα σύννεφα. Κι 
όποτε καταδέχεσαι να κατέβεις από κει πάνω, είναι για να 
κάνεις αταξίες, κλοπές για παράδειγμα, και δεν αναφέρο
μαι μόνο σ’ αυτή την αφίσα. Θα σου άξιζε να σε αποβάλω 
αμέσως από το σχολείο διά παντός, αλλά δεν το βάζω κάτω. 
Είτε το θέλεις είτε όχι εγώ θα σου βγάλω απ’ το κεφάλι όλες 

Η ΑΦΙΣΑ
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αυτές τις επιστημονικές σαχλαμάρες και θα σε κάνω άνθρω
πο, όπως οφείλω. Πρόκειται για πόλεμο και θα τον κερδίσω 
εγώ. Και τώρα εξαφανίσου και πάρε μαζί και τον φίλο σου, 
ή μάλλον, τον συνεργό σου. Περιμένετε στον διάδρομο να 
τελειώσει το μάθημα. Σήμερα κιόλας θα γράψω στους γονείς 
σας, για να τους ενημερώσω για την κακή διαγωγή σας».

Ο Ιούλιος και ο Χουάν μάζεψαν τα πράγματά τους και 
κατευθύνθηκαν προς την πόρτα. Προτού βγουν, ωστόσο, ο 
Ιούλιος γύρισε και είπε:

«Μπορείτε να μου δώσετε την αφίσα;».
Αντί για απάντηση, ο κύριος Ματιέ σήκωσε ψηλά την 

αφίσα και την έσκισε κάνοντάς τη χίλια κομμάτια. Οι μα
θητές ένιωθαν σαν να έσκιζε το ίδιο το αερόστατο και από 
κάποιον ξέφυγε ένα επιφώνημα διαμαρτυρίας.

Από τον διάδρομο, ο Ιούλιος και ο Χουάν άκουγαν τον 
καθηγητή να συνεχίζει το κήρυγμα της ημέρας. Με αφορμή 
την αφίσα, μιλούσε στους μαθητές για τους κινδύνους της 
επιστήμης και της προόδου. Κατά την άποψή του, έπρεπε 
να τις πολεμάνε με κάθε δυνατό τρόπο, γιατί το μόνο που θα 
έφερναν ήταν συμφορές και χάος. Ο κόσμος έπρεπε να συ
νεχίσει να είναι όπως ήταν πάντοτε, και να εξακολουθήσει 
να βρίσκεται στα χέρια εκείνων που ήξεραν να τον κυβερ
νούν και όχι στα χέρια ορισμένων άμυαλων οραματιστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΙΡΟΥΝΙΑ-ΞΥΣΤΡΕΣ  
ΓΙΑ ΚΕΚΑΚΙΑ

Η ΚΑΡΟΛΙΝΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Είχαν κάμποση ώρα στο αποθηκάκι χωρίς να μιλάνε. Ο 
Χουάν, η Καρολίνα και η Μαρί κάθονταν πάνω στις κού
τες και κοιτούσαν τον Ιούλιο να πηγαίνει πέρα δώθε. Ήταν 
έξαλλος. Ο κύριος Ματιέ είχε καταστρέψει την έκπληξη 
που ήθελε να κάνει στους φίλους του και επιπλέον η κατα
πληκτική εκείνη αφίσα δεν θα στόλιζε ποτέ τον τοίχο του 
δωματίου του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έτσι και ο διευ
θυντής του σχολείου πραγματοποιούσε την απειλή του και 
ενημέρωνε τους γονείς του, θα του απαγόρευαν να παρα


