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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Σαμαρτζή

H ιστορία αυτή αρχίζει στα 1866.
Και δεν αρχίζει με μια φορά κι έναν καιρό.
Αρχίζει με ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις:

Οι αφηγήσεις των ναυτικών που το είδαν έδιναν κι έπαιρναν στα λιμάνια
όλου του πλανήτη. Τα πλοία που είχαν την ατυχία να συγκρουστούν μαζί
του γύριζαν μισοκατεστραμμένα. Το παράξενο αντικείμενο ήταν το μόνο
θέμα συζήτησης.
Οι κυβερνήσεις των χωρών έψαχναν τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την
απειλή για το θαλάσσιο εμπόριο και τις συγκοινωνίες. Κι ο κόσμος, για να
ξορκίσει τον φόβο, το έκανε τραγούδι και θέατρο. Θυμήθηκε μύθους και
θρύλους της θάλασσας και ιστορίες για τον Μόμπι Ντικ και το καλαμάρι
Κράκεν…

Όταν οι ερωτήσεις είναι πολλές, αργά ή γρήγορα θα ζητηθεί η γνώμη των επιστημόνων, δηλαδή η δική μας.

Ξέχασα να συστηθώ: είμαι ο Πιερ Αρονάξ,
καθηγητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Παρισιού και συγγραφέας του διάσημου
βιβλίου Τα μεγάλα μυστήρια των βυθών.
Όπως είναι φυσικό, όλοι ήθελαν να μάθουν
την άποψή μου για το φαινόμενο. Έγραψα ένα
άρθρο υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον
να πρόκειται για ανθρώπινο δημιούργημα,
μια και η κατασκευή του, σε όποιο μέρος του
κόσμου κι αν έγινε, δε θα μπορούσε να περάσει
απαρατήρητη. Κατά τη γνώμη μου, μάλλον
πρόκειται για γιγάντια φάλαινα Ναρβάλ
με μακρύ χαυλιόδοντα σαν έμβολο πλοίου!

Λίγες μέρες αργότερα, ο βοηθός μου ο Κονσέιγ μού έφερε ένα γράμμα:

«Κύριε Αρονάξ, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
οργανώνει αποστολή για να ανακαλύψει το θαλάσσιο τέρας.
Η φρεγάτα Αβραάμ Λίνκολν αναχωρεί σε λίγο από το λιμάνι
για να το αναζητήσει. Θα είναι τιμή μας ένας ειδικός
όπως εσείς να συμμετάσχει στην αποστολή, γι’ αυτό και
ο πλοίαρχος Φάραγκουτ έχει μια καμπίνα στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση
Τζ. Μπ. Χόμπσον, υπουργός Ναυτιλίας»

Με τον Κονσέιγ είχαμε μόλις ετοιμάσει τις αποσκευές μας για να γυρίσουμε
στο Παρίσι. Αυτή η πρόσκληση όμως είχε τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον.
∆εχτήκαμε αμέσως και σε λίγο βρισκόμασταν στο κατάστρωμα του Αβραάμ
Λίνκολν έτοιμοι να σαλπάρουμε.

Τι είναι αυτό το παράξενο αντικείμενο
που τρομοκρατεί τους ναυτικούς στα 1866;
Θαλάσσιο τέρας ή ανθρώπινο κατασκεύασμα;
Ποια είναι τα μυστικά του
;
Τι μας κρύβουν τα άγνωστα βάθη των ωκεανών;
Ποιος είναι στ’ αλήθεια ο πλοίαρχος
;
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου αρχίζει και τελειώνει με μια ερώτηση. Και κάθε
σελίδα του είναι κι αυτή γεμάτη ερωτήσεις, ολόκληρη θάλασσα από αναπάντητες
ερωτήσεις. Βέβαια, εγώ είμαι επιστήμονας. Και σε εμάς τους επιστήμονες αρέσουν
πολύ οι ερωτήσεις, τα μυστήρια και τα κρυμμένα μυστικά. Αν σου αρέσουν κι
εσένα, μη χάνεις καιρό. Άνοιξε αμέσως το βιβλίο και ξεκίνα το διάβασμα! Αν πάλι
δεν αντέχεις τις πολλές ερωτήσεις, τότε καλύτερα να διαλέξεις ένα άλλο βιβλίο.
Με εκτίμηση
Πιερ Αρονάξ

Καθηγητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού
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