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ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΙΩΝΑ*

Το εικοσιτετράωρο ενός Αμερικανού 
δημοσιογράφου το έτος 2889

Οι άνθρωποι του εικοστού ενάτου αιώνα, ζουν 
μιαν αληθινή φαντασμαγορία, χωρίς να δείχνουν 
ότι την φαντάζονται καν. Αφού χόρτασαν θαύμα-
τα κατά κόρον, μένουν απαθείς μπροστά στα και-
νούργια που τους χαρίζει κάθε μέρα η πρόοδος. 
Όλα τούς φαίνονται φυσικά. Αν έκαναν σύγκριση 
του παρόντος με το παρελθόν, θα εκτιμούσαν πιο 

* Το έργο αυτό γράφτηκε το 1889 και πρωτοδημοσιεύθηκε στ’ αγ-
γλικά.
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πολύ τον πολιτισμό μας, και θ’ αντιλαμβάνονταν 
το δρόμο που έχει διανύσει. Πόσο θα τους φαίνο-
νταν πιο αξιοθαύμαστες οι σύγχρονες πόλεις μας 
με τους δρόμους που έχουν πλάτος εκατό μέτρων, 
με τα σπίτια ύψους τριακοσίων μέτρων, όπου η 
θερμοκρασία είναι πάντα σταθεροποιημένη — κι 
ο ουρανός τους αυλακώνεται από χιλιάδες αερο-
ταξί και αερολεωφορεία! Συγκριτικά μ’ αυτές τις 
πόλεις που ο πληθυσμός καθεμιάς φθάνει καμιά 
φορά δέκα εκατομμύρια κατοίκων, χωριά και χω-
ριουδάκια δεν ήταν τα, πριν από χίλια χρόνια, 
Παρίσια, Λονδίνα, Βερολίνα, Νέες Υόρκες; Μι-
κροπόλεις κακοαερισμένες και λασπωμένες, όπου 
κυκλοφορούσαν, με τραντάγματα, αμάξια που τα 
έσερναν άλογα, — ναι, άλογα! — πράγμα απίστευ-
το! Αν αναπαριστούσαν με τη φαντασία τους την 
ελαττωματική λειτουργία των ατμοπλοίων και των 
σιδηροδρόμων, τις συχνές πυκνές συγκρούσεις 
μεταξύ μέσων συγκοινωνίας, ακόμα και τη βρα-
δύτητά τους, πόσο θα εκτιμούσαν οι ταξιδιώτες 
τα αεροτραίνα, και προ παντός τους σωλήνες που 
κάτω απ’ την επιφάνεια των ωκεανών μεταφέρουν 
επιβάτες με ταχύτητα χιλίων πεντακοσίων χιλιομέ-
τρων την ώρα! Και πόσο θ’ απολάμβαναν πιο πολύ 
την χρήση του τηλεφώνου και του τηλεφώτου αν 
σκέπτονταν ότι οι πατέρες μας είχαν αρκεσθεί στον 
προκατακλυσμιαίο τηλέγραφο;

Τι παράξενο πράγμα! Αυτές οι καταπληκτικές 
μεταλλαγές βασίζονται σε στοιχεία πολύ γνωστά 
στους προγόνους μας — που, όμως, δεν τα αξιο-
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ποιούσαν καθόλου. Πραγματικά, η θερμότητα, ο 
ατμός, ο ηλεκτρισμός — όλ’ αυτά είναι παλιά όσο 
και ο άνθρωπος. Στο τέλος του 19ου αιώνα, μήπως 
οι επιστήμονες δε βεβαίωναν κιόλας πώς η μόνη 
διαφορά ανάμεσα στις φυσικές χημικές δυνάμεις 
έγκειται στον τρόπο που πάλλουν — κι είναι ξεχω-
ριστός για την καθεμιά — τα αιθερικά μέτρα;

Αφού είχαν κάνει  αυτό  το τεράστιο βήμα να 
παραδεχθούν τη συγγένεια μεταξύ όλων αυτών 
των δυνάμεων, είναι πραγματικά ακατανόητο πώς 
χρειάσθηκε τόσο διάστημα για να φθάσουν στον 
ξεχωριστό προσδιορισμό του καθενός τρόπου που 
διαφοροποιεί τους παλμούς. Προ παντός είναι πα-
ράξενο πώς ο τρόπος να περνούν απευθείας  απ’ 
τον ένα στον άλλο και να παράγουν, τους μεν χω-
ρίς τους δε, ανεκαλύφθη μόλις τελευταία.

Κι  όμως, έτσι συνέβησαν τα πράγματα, και μό-
λις το 2790, πριν από εκατό χρόνια, ο διάσημος 
Όσβαλντ Νυέρ το επέτυχε.

Τι ευεργέτης της ανθρωπότητας αυτός ο μέγας 
επιστήμων! Η μεγαλοφυής ανακάλυψή του στάθη-
κε πηγή όλων των άλλων! Ένα πλήθος εφευρέτες 
γεννήθηκε απ’ αυτή, καταλήγοντας στον καταπλη-
κτικό μας Τζέημς Τζάξον. Σ’  αυτόν χρωστούμε 
τους καινούργιους συμπυκνωτές, που άλλοι συ-
μπυκνώνουν τη δύναμη που περιέχεται στις ηλι-
ακές ακτίνες, άλλοι τον ηλεκτρισμό που είναι επι-
σωρευμένος στα σπλάχνα της γήινης σφαίρας, κι 
άλλοι, τέλος, την ενέργεια που πηγάζει από υδατο-
πτώσεις, ανέμους κτλ. Σ’  αυτόν οφείλεται κι ο με-
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τασχηματιστής που αντλεί τη δύναμη μέσα στους 
συμπυκνωτές και την αποδίδει στο διάστημα, με 
μορφή φωτός, θερμότητας, ηλεκτρισμού, μηχα-
νικής ενέργειας, αφού επιτύχει το επιζητούμενο 
αποτέλεσμα.

Ναι! Απ’ τη μέρα που επινοήθηκαν αυτές οι 
δυο συσκευές, σημειώθηκε πραγματική πρόοδος. 
Έδωκαν στον άνθρωπο μιαν απέραντη δύναμη. Εί-
ναι αναρίθμητες οι εφαρμογές τους. Μετριάζοντας 
τη δριμύτητα του χειμώνα με την απόδοση του πε-
ρισσεύματος της καλοκαιρινής θερμότητας, ανα-
στάτωσαν τη γεωργία. Προμηθεύοντας κινητήριο 
δύναμη στα αεροπλάνα, έδωκαν την πιο μεγάλη 
ώθηση στο εμπόριο. Σ’ αυτές οφείλονται η αέναη 
ηλεκτροπαραγωγή χωρίς στήλες και μηχανήμα-
τα, το φως χωρίς καύση και πυράκτωση, και τέλος 
αυτή η αστείρευτη πηγή ενέργειας, που εκατοντα-
πλασίασε την βιομηχανική παραγωγή.

Ε λοιπόν, το σύνολο αυτών των θαυμάτων θα 
το συναντήσουμε μέσα σ’ ένα απαράμιλλο μέγα-
ρο — το μέγαρο του Παγκοσμ ίου  Κήρυκος , 
που τα εγκαίνιά του έγιναν τελευταία στην 16.823 
λεωφόρο.

Αν ο ιδρυτής του Κήρυκος  της  Νέας  Υόρ -
κης , Γκόρντον Μπένεττ, ξαναγεννιόταν σήμερα, 
τι θα ’λεγε, βλέποντας αυτό το παλάτι, στολισμένο 
με μάρμαρα και χρυσάφι, που ανήκει στον ένδο-
ξο εγγονό του, Φράνσις Μπένεττ; Τριάντα γενεές 
διαδέχθηκαν η μια την άλλη, κι ο Κήρυξ  της 



ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ ΕΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 5

Νέας  Υόρκης  έμεινε ιδιοκτησία των Μπένεττ. 
Πριν διακόσια χρόνια, όταν το Κυβερνείο των Ηνω-
μένων Πολιτειών μετεφέρθη απ’ την Ουάσιγκτον 
στην Κεντρούπολη, η εφημερίδα ακολούθησε την 
Κυβέρνηση — εκτός αν η Κυβέρνηση ακολούθησε 
την εφημερίδα — κι άλλαξε τίτλο: Παγκόσμ ιο ς 
Κήρυξ .

Είναι γνωστό  αυτό  το σύστημα, που εφαρμό-
σθηκε με την αφάνταστη διάδοση κι εξέλιξη του 
τηλεφώνου. Κάθε πρωί, αντί να είναι τυπωμένη 
εφημερίδα όπως στους αρχαίους χρόνους, ο Πα -
γκόσμ ιο ς  Κήρυξ  είναι ομιλών. Και από μια 
σύντομη συνομιλία που έχει ένας ρεπόρτερ μ’ έναν 
πολιτικό ή έναν επιστήμονα, οι συνδρομητές πλη-
ροφορούνται ό,τι είναι ενδεχόμενο να τους ενδια-
φέρει. Όσο για τους αγοραστές των εφημερίδων, 
μπορούν με δαπάνη λίγων σεντς ν’ ακούσουν τα 
νέα της ημέρας μέσα σε αναρίθμητους τηλεφωνι-
κούς θαλάμους.

Αυτή η καινοτομία του Φράνσις Μπένεττ ηλέ-
κτρισε την παλιά εφημερίδα. Μέσα σε λίγους μή-
νες, η πελατεία της έφθασε σε ογδόντα εκατομμύ-
ρια συνδρομητές, και η περιουσία του διευθυντή 
της τα τριάντα δισεκατομμύρια που, σήμερα, 
έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Χάρη σ’ αυτή τη μυθώ-
δη περιουσία, ο Φράνσις Μπένεττ κατόρθωσε να 
κτίσει το καινούργιο του μέγαρο, κολοσσιαίο κτί-
ριο τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην κορυφή 
του οποίου κυματίζει η Αστερόεσσα, η σημαία με 
τα εβδομήντα πέντε αστράκια της Αμερικανικής 
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Συμπολιτείας.
Τώρα πια, ο Φράνσις Μπένεττ, βασιλιάς των δη-

μοσιογράφων, θα ήταν βασιλιάς των δυο Αμερικών, 
αν οι Αμερικανοί ήταν ποτέ δυνατό να δεχθούν οι-
αδήποτε ηγεμονία. Αμφιβάλλετε; Σκεφθείτε μόνο 
πώς οι πρεσβευτές όλων των εθνών συγκεντρώνο-
νται στο γραφείο του, εκλιπαρώντας τις συμβουλές 
του, επιζητώντας την συγκατάθεσή του, ζητιανεύο-
ντας την υποστήριξη της παντοδύναμης εφημερί-
δας του. Υπολογίστε πόσους σοφούς ενθαρρύνει, 
πόσους καλλιτέχνες συντηρεί, πόσους εφευρέτες 
χρηματοδοτεί! Τι κοπιαστική είναι η ηγεμονία του, 
που απαιτεί αδιάκοπη εργασία χωρίς ανάπαυση, 
κι ασφαλώς ένας άνθρωπος της παλιάς εποχής δε 
θα μπορούσε ν’ αντέξει σε τόση καθημερινή κού-
ραση. Ευτυχώς που οι σημερινοί άνθρωποι είναι 
μεγάλης αντοχής, χάρη στις προόδους της υγιει-
νής και της γυμναστικής, που από τα τριανταεπτά 
χρόνια ανέβασαν στα εξήντα οχτώ τον μέσον όρο 
της ζωής του ανθρώπου, αλλά και χάρη στην πα-
ρασκευή ασηπτικών τροφών, εν αναμονή της προ-
σεχούς ανακάλυψης του θρεπτικού αέρα, που θα 
μας επιτρέψει να τρεφόμεθα... αναπνέοντας και 
μόνο!

Και τώρα, αν επιθυμείτε να πληροφορηθείτε 
πώς περνά την ήμερα του ο διευθυντής του Πα -
γκοσμ ίου  Κήρυκος , λάβετε τον κόπο να τον 
ακολουθήσετε στις πολλαπλές απασχολήσεις του, 
— σήμερα, 25 Ιουλίου του έτους 2889.
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Ο Φράνσις Μπένεττ ξύπνησε, το πρωί εκείνο, 
αρκετά κακόκεφος. Μια εβδομάδα που έλειπε η 
γυναίκα του στη Γαλλία, τον στενοχωρεί η μοναξιά. 
Ποιος θα το πιστέψει; Εδώ και δέκα χρόνια που 
είναι παντρεμένος, για πρώτη φορά, η κυρία Ήντιθ 
Μπένεττ — που είχε κατακτήσει τον τίτλο της μ ι ς 
Αμέρ ικα , — απουσιάζει τόσες πολλές μέρες. Συ-
νήθως, δυο τρεις μέρες τής είναι αρκετές για τα 
συχνά ταξίδια της στην Ευρώπη, και προ παντός 
για το Παρίσι, όπου παραγγέλλει τα καπέλα της.

Μόλις ξύπνησε, ο Φράνσις Μπένεττ βάζει σ’ 
ενέργεια το φωνοτηλέφωτό του, που τα σύρματά 
του καταλήγουν στο μέγαρό του, στο Σανζ - Ελιζέ.

Το φωνοτηλέφωνο*, τι κατάκτηση της εποχής 
μας! Αν και η μετάδοση της ομιλίας με ηλεκτρι-
κό ρεύμα είναι τόσο παλιά, τώρα μόλις κατέστη 
δυνατόν να μεταβιβάζεται κι η εικόνα. Πολύτιμη 
εφεύρεση, που έκανε τον Φράνσις Μπένεττ να ευ-
λογήσει τον δημιουργό της, όταν είδε τη γυναίκα 
του να εμφανίζεται στην τηλεφωνική οθόνη, παρά 
την τεράστια απόσταση που τους χώριζε τον έναν 
απ’ τον άλλο!

Γλυκιά οπτασία! Λίγο κουρασμένη απ’ το χρόνο 
ή απ’ την παράσταση της όπερας, η κυρία Μπένεττ 
είναι ακόμα στο κρεβάτι της. Αν και στο Παρίσι εί-
ναι η ώρα του μεσημεριού, κοιμάται με το χαριτω-
μένο κεφαλάκι της χωμένο ανάμεσα στις δαντέλες 
του προσκέφαλου.

* Ο Ιούλιος Βερν προφήτεψε την τηλοψία — μόνο που δεν τη φα-
ντάσθηκε... ασύρματη! (Σ. τ. μεταφρ.).
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Να, όμως, που κινείται... τα χείλια της τρέ-
μουν.. Άραγε να ονειρεύεται; Ναι! ονειρεύεται... 
Ένα όνομα ξεφεύγει απ’ το στόμα της: «Φράνσις... 
αγαπημένε μου Φράνσις!...».

Ακούγοντας τη γλυκιά φωνή της να προφέρει τ’ 
όνομά του ο Φράνσις Μπένεττ ένιωσε να διαλύεται 
η κακοκεφιά του. Μη θέλοντας να ξυπνήσει την 
ωραία κοιμωμένη πηδά βιαστικά και πατά το κου-
μπί του  αυτόματου καμαριέρη του.

Μέσα σε δυο λεπτά, χωρίς τη βοήθεια κανενός, 
το μηχάνημα τον αφήνει, πλυμένο, ντυμένο και 
κουμπωμένο, στο κατώφλι των γραφείων του. Είναι 
η ώρα της πρωινής περιοδείας του.

Πρώτα, μπαίνει ο Φράνσις στην αίθουσα των 
επιφυλλιδογράφων.

Είναι πολύ ευρύχωρη, μ’ ένα τρούλο γυάλινο, 
αδιαφανή. Σε μια γωνιά είναι διάφορα τηλεφωνικά 
μηχανήματα, με τα οποία οι εκατό λογοτέχνες του 
Παγκοσμ ίου  Κήρυκος  διηγούνται εκατό κε-
φάλαια ρομάντσων στο επιφυλλιδόφιλο κοινό.

Πλησιάζοντας έναν απ’ τους συγγραφείς που ξε-
κουραζόταν για λίγο:

— Λαμπρά, αγαπητέ μου, του λέει ο Φράνσις 
Μπένεττ, πολύ ωραίο το τελευταίο σας κεφάλαιο. Η 
σκηνή όπου η νεαρή χωριατοπούλα συζητεί με το 
φίλο της κάτι προβλήματα ανώτερης φιλοσοφίας, 
δείχνει πολύ λεπτή παρατηρητικότητα. Ποτέ δεν 
έχουν σκιτσάρει τόσο όμορφα τ’ αγροτικά ήθη κι 
έθιμα! Συνεχίστε, καλέ μου Άρτσιμπαλντ, κουρά-
γιο! Χάρη σε σας, έχουν εγγραφεί από χθες δέκα 
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χιλιάδες καινούργιοι συνδρομητές!
Και γυρνώντας προς έναν άλλο συνεργάτη του:
— Κύριε Τζων Λαστ, συνέχισε, είμαι λιγότερο 

ευχαριστημένος απ’ το έργο σας! Δεν έχει φυσικό-
τητα το τελευταίο σας ρομάντσο! Τρέχετε ολοταχώς 
προς το τέρμα! Χωρίς καμιά ενημερωτική διαδι-
κασία! Χρειάζεται ανατομία, Τζων Λαστ, ανατομία! 
Στην εποχή μας, ένα ρομάντσο δεν γράφεται με 
την πένα, αλλά με το νυστέρι! Κάθε πράξη στην 
πραγματική ζωή είναι η συνισταμένη φευγαλέων 
και απανωτών σκέψεων που πρέπει ν’ απογραφούν 
προσεκτικά, για να δημιουργήσουν μια ζωντανή 
ύπαρξη! Κι είναι τόσο εύκολο με τη μέθοδο του 
ηλεκτρικού υπνωτισμού*, που διχοτομεί τον άν-
θρωπο, χωρίζοντας ολωσδιόλου την μια ατομικό-
τητά του απ’ την άλλη! Μιμηθείτε τον συνάδελφό 
σας, αγαπητέ μου Τζων Λαστ, που τον συνέχαιρα 
πριν από λίγη ώρα! Υποβληθείτε σε υπνωτισμό... 
Πώς;... Υποβάλλεσθε ήδη;... Τότε... αυξήστε τη 
δόση!

Αφού έδωκε  αυτό  το μικρό μάθημα, ο Φράνσις 
Μπένεττ συνεχίζει την περιοδεία του και μπαίνει 
στον θάλαμο της επικαιρότητας. Οι χίλιοι πεντα-
κόσιοι ρεπόρτερ του, τοποθετημένοι μπροστά σε 
ισάριθμα τηλέφωνα, μετέδιδαν στους συνδρομητές 
τις ειδήσεις που είχαν ληφθεί τη νύχτα από τις τέσ-
σερεις άκρες του κόσμου. Η οργάνωση αυτής της 
απαράμιλλης υπηρεσίας είναι η εξής: Εκτός απ’ 

* Είναι η σημερινή μέθοδος της υπνοπαιδείας με την οποία διδά-
σκονται προ παντός ξένες γλώσσες. (Σ. τ. μ.)
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την τηλεφωνική συσκευή του, κάθε ρεπόρτερ έχει 
μπροστά του μια σειρά από διακόπτες, που του 
επιτρέπουν να επικοινωνεί με οιαδήποτε τηλ εφω -
τ ι κή  γραμμή. Οι συνδρομητές όχι μόνο ακούνε 
την αφήγηση, αλλά συγχρόνως βλέπουν  τα γε-
γονότα! Αν πρόκειται για κανένα συμβάν που έχει 
ήδη γίνει γνωστό, μεταδίδονται μόνο οι κύριες φά-
σεις του με σειρά φωτογραφικών μεγεθύνσεων.

Ο Φράνσις Μπένεττ αποτείνεται σ’ έναν απ’ τους 
δέκα αστρονομικούς ρεπόρτερ υπηρεσίας που θα 
λάβει έκταση ύστερ’ απ’ τις πρόσφατες ανακαλύ-
ψεις στον κόσμο των αστέρων:

— Ε λοιπόν, Κας, τι λήψεις έχετε;
— Φωτοτηλεγραφήματα απ’ τον Ερμή, την 

Αφροδίτη και τον Άρη, κύριε.
— Είν’ ενδιαφέροντα τα νέα απ’ τον Άρη;
— Ναι. Μια επανάσταση στην Κεντρική Αυτο-

κρατορία, εις όφελος των αντιδραστικών φιλελευ-
θέρων εναντίον των συντηρητικών ρεπουμπλικά-
νων.

— Όπως συμβαίνει και σε μας! Κι απ’ τον Δία;
— Ακόμα τίποτα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 

τα σήματα των κατοίκων του! Ίσως τα δικά μας να 
μη φθάνουν σ’ εκείνους...

— Σας καθιστώ προσωπικώς υπεύθυνο, κύριε 
Κας! απάντησε ο Φράνσις Μπένεττ, που, πολύ δυ-
σαρεστημένος, προχώρησε προς το θάλαμο της 
επιστημονικής σύνταξης.

Σκυμμένοι πάνω στις αριθμομηχανές τους, τρι-
άντα επιστήμονες ήταν βυθισμένοι σε εξισώσεις του 
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95ου βαθμού. Μερικοί μάλιστα ψυχαγωγούνται 
μέσα στους τύπους του αλγεβρικού απείρου και 
του διαστήματος των είκοσι τεσσάρων διαστάσεων, 
σαν τους μαθητές της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
που ασχολούνται με αριθμητικά προβλήματα.

Ο Φράνσις Μπένεττ έπεσε ανάμεσά τους σαν 
μπόμπα:

— Τι μαθαίνω, κύριοι; είπε. Δεν έχουμε καμιά 
απάντηση απ’ τον Δία; Τα ίδια και τα ίδια, λοιπόν! 
Μα εσείς, Κόρλεϋ, είκοσι χρόνια είναι που μελετά-
τε  αυτόν τον πλανήτη, νομίζω...

— Τι τα θέλετε, κύριε, απάντησε ο επιστήμων, 
η οπτική μας επιστήμη έχει ακόμα πολλές ελλεί-
ψεις, που δεν ισοφαρίζουν τα τηλεσκόπιά μας των 
τριών χιλιομέτρων...

— Ακούσατε, Πηρ! διέκοψε ο Φράνσις Μπένεττ, 
αποτεινόμενος στο διπλανό του Κόρλεϋ. Η οπτική 
έχει ακόμα πολλές ελλείψεις!.. Είναι η ειδικότη-
τά σας! Ξεστραβώστε την... με αντιμυωπικούς φα-
κούς!

Και ξαναγυρίζοντας στον Κόρλεϋ:
— Ας αφήσουμε κατά μέρος το Δία... δεν μπο-

ρούμε να επιτύχουμε κάτι προς το μέρος του φεγ-
γαριού;

— Ούτ’ εκεί γίνεται τίποτα, κύριε Μπένεττ!
— Αυτή τη φορά, δε θα κατηγορήσετε την οπτι-

κή! Το φεγγάρι είν’ εξακόσιες φορές λιγότερο μα-
κριά απ’ τον Άρη, με τον οποίον, όμως έχουμε 
τακτική επικοινωνία. Δε λείπουν, βέβαια, τα τηλε-
σκόπια ...
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— Λείπουν, όμως, οι κάτοικοι! ήταν η έξυπνη 
απάντηση του Κόρλεϋ που τη διάνθισε μ’ ένα χα-
μόγελο.

— Τολμάτε να βεβαιώνετε ότι το φεγγάρι είναι 
ακατοίκητο;

— Τουλάχιστον στην πλευρά που μας δείχνει, 
κύριε Μπένεττ! Ποιος ξέρει αν στην άλλη πλευρά...

— Ε λοιπόν, Κόρλεϋ, υπάρχει ένας απλούστα-
τος τρόπος για να βεβαιωθούμε...

— Και ποιος είν’ αυτός;
Ν’ αντιστρέψουμε το φεγγάρι!*
Κι εκείνη τη μέρα, οι επιστήμονες του εργαστη-

ρίου Μπένεττ στρώθηκαν στη μελέτη των μηχανι-
κών μέσων που θα επέτρεπαν στον δορυφόρο μας 
να γυρίσει απ’ την άλλη πλευρά!

Άλλωστε, ο Φράνσις Μπένεττ είχε λόγους να είν’ 
ευχαριστημένος. Ένας απ’ τους αστρονόμους του 
Παγκοσμ ίου  Κήρυκος  είχε προσδιορίσει τα 
στοιχεία του νέου πλανήτη Γκαντίνι. Η τροχιά του 
γύρω απ’ τον Ήλιο είναι 12.841.348.284.623 μέ-
τρα και επτά δέκατα μέσα σε 572 χρόνια, 194 μέ-
ρες, 12 ώρες, 43 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και οχτώ 
δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Φράνσις Μπένεττ ενθουσιάσθηκε απ’ την 
απόλυτη ακρίβεια της πληροφορίας.

— Λαμπρά, είπε. Να ειδοποιηθεί αμέσως το 
τμήμα του ρεπορτάζ. Ξέρετε καλά το ζωηρό ενδι-

* Απ’ τον διάλογο αυτό είν’ ολοφάνερο πώς ο Ιούλιος Βερν δεν πε-
ρίμενε πώς οι κάτοικοι της Γης θα έκαναν επίσκεψη... αβρότη-
τος στο φεγγάρι κατά το σωτήριον έτος 1969 — κι ότι θα έκαναν 
και περίπατο γύρω απ’ τους κρατήρες του! (Σ. τ. μ.)
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– Λαμπρά, αγαπητέ μου, του λέει ο Φράνσις Μπένεττ, πολύ ωραίο το 
τελευταίο μας κεφάλαιο. (Σελ. 8)
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αφέρον του κοινού για τ’ αστρονομικά ζητήματα. 
Πρέπει η είδηση να κυκλοφορήσει στη σημερινή 
μας έκδοση!

Προτού φύγει απ’ τον θάλαμο των ρεπόρτερ, ο 
Φράνσις Μπένεττ, προχώρησε προς το τμήμα των 
συνεντεύξεων, κι απευθυνόμενος σ’ εκείνον που 
επισκεπτόταν τις προσωπικότητες:

— Πήρατε συνέντευξη με τον Πρόεδρο Ουίλκοξ; 
ρώτησε.

— Βέβαια, κύριε Μπένεττ, και τη δημοσιεύω 
στη στήλη των ειδήσεων. Έπαθε διόγκωση του στο-
μάχου και του έκαναν πλύσεις.

— Λαμπρά. Και η δίκη του δολοφόνου Τσάπ-
μαν;... Πήρατε συνέντευξη με τους ενόρκους που 
θα τον δικάσουν στο Κακουργοδικείο;

— Ναι. Όλοι συμφωνούν ότι είν’ ένοχος, ούτως 
ώστε δε θα γίνει καν δίκη. Ο κατηγορούμενος θα 
εκτελεσθεί προτού καν καταδικασθεί...*

— Λαμπρά!.. Λαμπρά!..
Ο διπλανός θάλαμος, ευρύχωρη στοά μήκους 

μισού χιλιομέτρου, ήταν προορισμένη για τη δι-
αφήμιση — και φαντάζεσθε τι μπορούσε να είναι 
η διαφήμιση μιας εφημερίδας σαν τον Παγκό -
σμ ιο  Κήρυκα . Λογαριάστε ότι έχει έσοδα κατά 
μέσον όρο, τριών εκατομμυρίων δολαρίων κάθε 
μέρα. Χάρη σ’ ένα έξυπνο σύστημα, άλλωστε, μέ-
ρος αυτής της διαφημίσεως εμφανίζεται υπό μορ-

*  Είναι φανερό ότι ο Ιούλιος Βερν ειρωνεύεται την πολύπλοκη 
Αμερικανική δικονομία που παρέχει σ’ έναν κατάδικο αμέτρητα 
ένδικά μέσα για να αποφύγει την εκτέλεση της εις θάνατον κα-
ταδίκης του, αναβάλλοντάς την... επ’ άπειρον! (Σ. τ. μ.)
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φή ολωσδιόλου καινούργια, που οφείλεται σ’ ένα 
προνόμιο ευρεσιτεχνίας αγορασμένο για τρία δο-
λάρια από ένα φουκαρά... που πέθανε της πείνας! 
Είναι γιγάντιες αφίσες, που τις καθρεφτίζουν τα 
σύννεφα, ούτως ώστε μπορεί να τις διακρίνουν από 
όλη τη χώρα! Από τη στοά, χίλιοι προβολείς δεν 
παύουν ούτε στιγμή να εκπέμπουν τις τεράστιες 
αυτές διαφημίσεις στα σύννεφα, όπου χρωματίζο-
νται  αυτόματα.

Αυτή τη μέρα, όμως, ο Φράνσις Μπένεττ μπαί-
νει στον θάλαμο της διαφημίσεως και βλέπει 
τους τεχνικούς να κάθονται με σταυρωμένα χέρια 
μπροστά στα σταματημένα μηχανήματά τους. Τι 
συμβαίνει;... Αντί άλλης απαντήσεως του δείχνουν 
τον καταγάλανο ουρανό.

— Μ’ αυτή την καλοκαιρία, ψιθυρίζει, είν’ ολωσ-
διόλου αδύνατο να λειτουργήσει η ουράνια διαφή-
μιση! Τι να κάνουμε; Αν μας χρειαζόταν βροχή, 
είν’ εύκολο να την παράγουμε! Αντί βροχής, όμως, 
μας χρειάζονται σύννεφα...

— Ναι... ωραία, κάτασπρα σύννεφα! απαντά ο 
αρχιμηχανικός.

— Ε λοιπόν, κύριε Σάμουελ Μαρκ, ν’ αποταθεί-
τε, στην επιστημονική σύνταξη, τμήμα μετεωρολο-
γικό. Να τους πείτε, εκ μέρους μου, ν’ ασχοληθούν 
επειγόντως με τον τρόπο τεχνητής συννεφοπαρα-
γωγής. Δεν μπορούμε να είμαστε στο έλεος της 
κάθε καλοκαιρίας!

Αφού τελείωσε την επιθεώρηση των διαφόρων 
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τμημάτων της εφημερίδας, ο Φράνσις Μπένεττ 
πέρασε στην αίθουσα υποδοχής, όπου τον περί-
μεναν οι πρεσβευτές και πληρεξούσιοι υπουργοί 
που ήταν διαπιστευμένοι στην αμερικανική κυ-
βέρνηση. Οι επίσημοι αυτοί έρχονταν να συμβου-
λευθούν τον παντοδύναμο μεγιστάνα του Τύπου. 
Τη στιγμή που μπήκε ο Φράνσις Μπένεττ στην αί-
θουσα, διεξάγονταν ζωηρές συζητήσεις μεταξύ των 
επισκεπτών.

— Εξοχώτατε, έλεγε ο πρεσβευτής της Γαλλί-
ας στον πρεσβευτή της Ρωσίας, λυπούμαι πολύ, 
αλλά δεν μπορεί να γίνει καμιά αλλαγή στο χάρτη 
της Ευρώπης. Ο Βορράς ανήκει στους Σλαύους... 
έστω! Ο Νότος, όμως, ανήκει στους Λατίνους! Τα 
κοινά μας σύνορα στο Ρήνο μου φαίνονται ότι εί-
ναι εξαίρετα! Και να λάβετε σοβαρά υπ’ όψη ότι η 
κυβέρνησή μου θα προβάλει σθεναράν αντίσταση 
εναντίον κάθε πολεμικής επιχείρησης κατά των 
νομών μας Ρώμης, Μαδρίτης και Βιέννης!

— Πολύ σωστά! είπε ο Φράνσις Μπένεττ, επεμ-
βαίνοντας στη συζήτηση. Πώς, κύριε Πρεσβευ-
τά της Ρωσίας, δεν είσθε ευχαριστημένος απ’ την 
μεγάλη αυτοκρατορία σας, που, απ’ τις όχθες του 
Ρήνου, απλώνεται ως τα σύνορα της Κίνας, μια 
αυτοκρατορία που ο Παγωμένος ωκεανός, ο Ατλα-
ντικός, η Μαύρη θάλασσα, ο Βόσπορος, ο Ινδικός 
ωκεανός περιβρέχουν τα απέραντα παράλιά της; 
Άλλωστε, τι ωφελούν; Είναι ποτέ δυνατόν να γί-
νει πόλεμος με τις σύγχρονες εφευρέσεις; Με τις 
ασφυξιογόνες οβίδες που ρίχνονται σε απόσταση 
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... βλέπει τους τεχνικούς να κάθονται με σταυρωμένα χέρια μπρο-
στά στα σταματημένα μηχανήματά τους. (Σελ. 15)
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εκατό χιλιομέτρων, τους ηλεκτρικούς σπινθήρες 
μήκους ογδόντα χιλιομέτρων, που είναι σε θέση 
να εκμηδενίσουν μονομιάς ολόκληρη στρατιά, με 
τα βλήματα όπου φορτώνονται μικρόβια πανώλης, 
χολέρας, κίτρινου πυρετού, που θα κατέστρεφαν 
ολόκληρο έθνος μέσα σε λίγες ώρες;

— Το γνωρίζουμε, κύριε Μπένεττ, αποκρίθη-
κε ο πρεσβευτής της Ρωσίας. Πώς θέλετε να γίνει, 
όμως;... Η ασφυκτική πίεση των Κινέζων πάνω στ’ 
ανατολικά μας σύνορα, μας εξαναγκάζει, με το 
στανιό, να επιχειρήσουμε κάτι προς δυσμάς...

— Ώστε  αυτός είναι μόνο ο λόγος; διέκοψε με 
προστατευτικό ύφος ο Φράνσις Μπένεττ. Ε λοιπόν, 
αφού η κινεζική αναπαραγωγή είναι παγκόσμιος 
κίνδυνος, θα εξασκήσουμε πίεση πάνω στον Γιο 
του Ουρανού! Θα τον εξαναγκάσουμε να επιβάλει 
στους πολίτες του ένα ανώτατο όριο γεννήσεων που 
δε θα μπορούν να υπερβούν επί ποινή θανάτου! 
Ένα παιδί παραπάνω;... Ένας πατέρας λιγότερο! 
Έτσι θα ισοφαρίσουν.

Ο διευθυντής του Παγκοσμ ίου  Κήρυκος 
πλησίασε τον πρόξενο της Αγγλίας:

— Κι εσάς, κύριε, σε τι μπορώ να σας εξυπηρε-
τήσω;

— Να αναλάβει η εφημερίδα σας μια καμπάνια 
για χάρη μας...

— Για ποιο ζήτημα;
— Απλούστατα: για να διαμαρτυρηθεί για την 

προσάρτηση της Μεγάλης Βρετανίας στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες...
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— Το βρίσκετε τόσο απλό! φώναξε ο Φράνσις 
Μπένεττ, σηκώνοντας τους ώμους. Μια προσάρτη-
ση που έγινε πριν από εκατόν πενήντα χρόνια! Μα 
οι κύριοι Άγγλοι δε θα το πάρουν ποτέ απόφαση; 
Αφού άλλοτε ξεκίνησαν να κατακτήσουν την Αμε-
ρική... δεν ήταν δίκαιο να γίνει μια μέρα η χώρα 
τους αμερικανική αποικία; Πώς μπόρεσε να δια-
νοηθεί η κυβέρνησή σας ότι θ’ Αναλάμβανα αυτή 
την αντιπατριωτική εκστρατεία;

— Κύριε Μπένεττ, η θεωρία του Μόνροε είναι: 
η Αμερική για τους Αμερικανούς, το ξέρετε πολύ 
καλά, η Αμερική μονάχα, όμως, κι όχι η...

— Μα η Αγγλία δεν είναι παρά μια αποικία 
μας, κύριε, μια απ’ τις πιο ωραίες. Μην περιμένετε 
να σας την ξαναδώσουμε ποτέ!

— Ώστε αρνείσθε;...
— Αρνούμαι, κι αν επιμένετε, η συνέντευξή μας 

αυτή θα δημοσιευθεί κι ίσως γεννηθεί ένα κά ζους 
μπέλλ ι !*

— Ώστε... είναι πια το τέλος! Ψιθύρισε κατα-
συγχυσμένος ο πρόξενος. Το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ο Καναδάς κι η Μεγάλη Βρετανία ανήκουν στους 
Αμερικανούς, οι Ινδίες στους Ρώσους, η Αυστρα-
λία και η Νέα Ζηλανδία είναι ανεξάρτητες! Από την 
παλιά αγγλική κοσμοκρατορία τι μας μένει πια;... 
Τίποτα απολύτως!

— Όχι δα, κύριε! αποκρίθηκε ο Φράνσις Μπέ-

* Αιτία πολέμου.
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νεττ. Σας μένει... το Γιβραλτάρ!*

Είναι μεσημέρι. Ο διευθυντής του Παγκοσμ ί -
ου  Κήρυκος , τερματίζοντας τις επισκέψεις με 
μια χειρονομία, βγήκε απ’ το σαλόνι, κάθισε πάνω 
σε μια κινητή πολυθρόνα κι έφθασε σε λίγα λεπτά 
στην τραπεζαρία του, που βρισκόταν σε απόσταση 
ενός χιλιομέτρου, στο άκρο του μεγάρου.

Το τραπέζι ήταν στρωμένο. Ο Φράνσις Μπένεττ 
κάθισε στη θέση του. Κοντά στο χέρι του ήταν μια 
σειρά κάνουλες και μπροστά του η συσκευή ενός 
φωνοτηλεφώτου, που πάνω στην οθόνη του φαι-
νόταν η τραπεζαρία του μεγάρου του στο Παρίσι. 
Παρά την διαφορά των ωρών, ο κύριος και η κυρία 
Μπένεττ έχουν συμφωνήσει να γευματίζουν συγ-
χρόνως. Είναι τόσο όμορφο να βρίσκονται μαζί, 
τετ-α-τετ, παρά την απόσταση, να βλέπει ο ένας 
τον άλλο και να του μίλα με τα φωνοτηλεφωτικά 
μηχανήματα.

Τη στιγμή όμως αυτή, η τραπεζαρία του Παρι-
σιού είν’ αδειανή.

— Πάλι αργεί η Έντιθ! σκέπτεται ο Φράνσις 
Μπένεττ. Αχ αυτά τα γυναικεία ραντεβού! Σε όλα 
έχει σημειωθεί πρόοδος... εκτός απ’ αυτά!

Και με τη δικαιολογημένη αυτή σκέψη, ανοίγει 
μια απ’ τις κάνουλες.

Όπως όλοι οι εύποροι της εποχής μας, ο Φράν-
* Και σ’ αυτό  δεν έπεσε έξω ο Ιούλιος Βερν: Η Αγγλία μπορεί να 

εγκαταλείπει μια μια — εξ ανάγκης — τις αποικίες της... επι-
μένει, όμως, λυσσωδώς, να κρατά τον βράχο του Γιβραλτάρ, σε 
πείσμα των Ισπανών! (Σ. τ. μ.)
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σις Μπένεττ έχει εγκαταλείψει τη συνήθεια να του 
μαγειρεύουν στο σπίτι. Είναι συνδρομητής της 
μεγάλης «Εταιρίας Τροφοδοσίας κατ’ οίκον». Η 
Εταιρία αυτή μοιράζει διοχετεύοντάς τα μέσα σε 
σωλήνες, δέκα χιλιάδων λογιών φαγητά. Το σύ-
στημα αυτό είναι βέβαια λίγο ακριβοπληρωμένο, 
η μαγειρική, όμως είναι καλύτερη. Έχει επιπλέον 
το πλεονέκτημα ν’ απαλλάσσει τους συνδρομητές 
της απ’ τον κόπο να ψάχνουν να βρουν έναν καλό 
μάγειρα ή μια πεπειραμένη μαγείρισσα — που εί-
ναι δυσεύρετοι όπως και το υπόλοιπο υπηρετικό 
προσωπικό.

Ο Φράνσις Μπένεττ γευμάτισε λοιπόν μόνος, 
κάπως ανόρεχτα όμως έπινε τον καφέ του, όταν η 
κυρία Μπένεττ, γυρίζοντας σπίτι της, φάνηκε στην 
οθόνη του τηλεφώτου.

— Από πού έρχεσαι, αγάπη μου; ρώτησε ο 
Φράνσις.

— Πώς! απάντησε η Έντιθ. Έφαγες κιόλας;... 
Ώστε άργησα;... Από πού έρχομαι;... Απ’ τον καπε-
λά μου!... Φέτος έχει κάτι υπέροχα καπέλα! Κάτι 
υπερκαπέλα! Θαρρείς και είναι τρούλοι!... Αργο-
πόρησα θαυμάζοντάς τα!*

— Γι’ αυτό, βλέπεις, αγάπη μου, γευμάτισα μό-
νος μου...

— Καλά, καλά, χρυσέ μου... πήγαινε στις δου-
λειές σου, αποκρίθηκε η κυρία Μπένεττ. Έχω να 
επισκεφθώ ακόμα το ράφτη μου για ένα μοντέλο.
* Την εποχή που έγραφε το διήγημά του ο Ιούλιος Βερν (1889) η 

μόδα είχε λανσάρει κάτι πελώρια «καπέλα - κήπους», που σατι-
ρίζονται απ’ τον συγγραφέα. (Σ. τ. μ.)
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Κι ο ράφτης αυτός είναι ο διάσημος Ουώρ-
μσπαϊαρ, που είχε πει το περίφημο: «Το σύνολο 
της γυναικείας εμφάνισης αποτελείται πάντα από 
γ εωμε τρ ικά  σχήματα . Οι άνδρες προτιμούν 
τις καμπύλες , δεν κοιτάζουν, όμως, με κακό 
μάτι και τις αριστοτεχνικά χαραγμένες ευθε ί ε ς . 
Απαράδεκτες οι γων ί ε ς ... ιδίως όταν καταλήγουν 
σε πολύγωνα !»

Ο Φράνσις Μπένεττ φίλησε το μάγουλο της γυ-
ναίκας του πάνω στο γυαλί του τηλεφώτου, και 
προχώρησε προς το παράθυρο όπου τον περίμενε 
το «αερογιωταχί» του.

— Πού θα οδηγήσω τον κύριο; ρώτησε ο πιλό-
τος.

— Είναι νωρίς ακόμα... Οδήγησέ με στο εργο-
στάσιό μου συσσωρευτών του Νιαγάρα.

Το «αερογιωταχί», αξιοθαύμαστη μηχανή κατα-
σκευασμένη με βάση το θεώρημα του βαρυτέρου 
του αέρα*, εξόρμησε διασχίζοντας το διάστημα με 
ταχύτητα εξακοσίων χιλιομέτρων την ώρα. Κάτω απ’ 
αυτό, φαίνονταν και χάνονταν μονομιάς, πόλεις με 
τα κινητά πεζοδρόμιά τους που μεταφέρουν τους 
διαβάτες απ’ τον ένα δρόμο στον άλλο, κι εξοχές 
που τις σκέπαζε σαν ένας απέραντος ιστός αρά-
χνης, το δίχτυ των ηλεκτροφόρων συρμάτων.

Μέσα σε μισή ώρα, ο Φράνσις Μπένεττ έφθα-
σε στο εργοστάσιό του, στο Νιαγάρα. Εκεί, χρησι-
μοποιώντας τις υδατοπτώσεις του καταρράκτη για 
* Καθώς την εποχή εκείνη (1889) μόνο με αερόστατα, ελαφρότερα 

του αέρος, έκαναν πειράματα, ο Βερν θεωρεί «αξιοθαύμαστο» το 
αεροπλάνο στα 2889! (Σ. τ. μ.)
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παραγωγή ενεργείας, την πουλά ή την ενοικιάζει 
στους καταναλωτές. Αφού τελείωσε την επίσκεψή 
του, ξαναγύρισε, μέσω Φιλαδέλφειας, Μπόστον και 
Νέας Υόρκης, στην Κεντρούπολη, όπου το αερο-
γιωταχί του τον μετέφερε μέσα σε πέντε ώρες!

Πλήθος ήταν μαζεμένο στο σαλόνι αναμονής 
του Παγκόσμ ιου  Κήρυκος . Καρτερούσαν το 
γυρισμό του Φράνσις Μπένεττ για την καθημερινή 
ακρόαση που παραχωρεί σε όσους έχουν να του 
προτείνουν η να του ζητήσουν κάτι. Είναι εφευρέ-
τες που χρειάζονται χρηματοδότηση, επιχειρημα-
τίες που προτείνουν συμμετοχή σ’ επιχειρήσεις, τη 
μια καλύτερη απ’ την άλλη, κατά το λέγειν τους. 
Ανάμεσα σ’ αυτές όλες τις προτάσεις, πρέπει να 
γίνει μια διαλογή: ν’ απορριφθούν οι ασύμφορες, 
να μελετηθούν οι αμφίβολες, να γίνουν δεκτές οι 
καλές.

Ο Φράνσις Μπένεττ εξαπέστειλε στα γρήγορα 
εκείνους που οι προτάσεις τους δεν συμπλήρωναν 
κανένα κενό ή ήταν ανεφάρμοστες. Σκεφθείτε πως 
ένας ισχυριζόταν πως θα ξανάδινε ζωή στη ζωγρα-
φική, που είχε ξεπέσει τόσο πολύ ώστε να πουλη-
θεί ένας πίναξ του Μιλλέ... για δεκαπέντε φράγκα! 
Και βάσιζε το σχέδιό του στις προόδους της χρω-
μοφωτογραφίας: Την είχε εφεύρει στο τέλος του 
εικοστού αιώνα, ο Γιαπωνέζος Αρουσίσβα - Ριότσι 
- Νικόμε - Σανζουκάμποζ - Κίο - Μπάσκι - Κου, 
που είχε γίνει τόσο δημοφιλής ώστε οι λαϊκές τά-
ξεις ορκίζονταν... στ’ όνομά του! Άλλος είχε ανα-
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καλύψει τον βάκιλο πού, εισαγόμενος μέσ’ τον αν-
θρώπινο οργανισμό, εξασφάλιζε την αθανασία στον 
άνθρωπο! Άλλος, ένας χημικός, ισχυριζόταν πώς 
είχε ανακαλύψει το Μηδέν ι ο ν , ένα καινούργιο 
σώμα που το γραμμάριό του στοίχιζε μόλις... τρία 
εκατομμύρια δολάρια! Κι ένας πολύ τολμηρός για-
τρός βεβαίωνε πως είχε βρει ένα φάρμακο... που 
έκοβε μονομιάς το συνάχι!

Όλους αυτούς τους... «ονειροπαρμένους» τους 
εξαπέστειλε στο λεπτό ο Φράνσις Μπένεττ!

Άλλοι έτυχαν καλύτερης υποδοχής, και, πρώτ’ 
απ’ όλα, ένας νέος που το πλατύ μέτωπό του ήταν 
χαρακτηριστικό ζωηρής εξυπνάδας κι αντίληψης.

— Κύριε, είπε, αν άλλοτε αριθμούσαν εβδομή-
ντα πέντε απλά σώματα, τώρα ο αριθμός τους έχει 
περιορισθεί στα τρία, το γνωρίζετε;

— Βέβαια, απάντησε ο Φράνσις Μπένεττ.
— Ε λοιπόν, κύριε, έφθασα σχεδόν στο σημείο 

να περιορίσω τα τρία σώματα σ’ ένα μόνο. Αν δεν 
μου λείψουν τα χρήματα, μέσα σε λίγες εβδομάδες 
θα το έχω επιτύχει.

— Και τότε;
— Τότε, κύριε, θα έχω απλούστατα προσδιορί-

σει το απόλυτον.
— Και το αποτέλεσμα αυτής της εφεύρεσης;
— Θα είν’ η εύκολη δημιουργία κάθε ύλης: πέ-

τρα, ξύλο, μέταλλο, συνθετικές ίνες...
— Πιστεύετε ότι θα κατορθώσετε να φτιάξετε... 

και ανθρώπινες υπάρξεις;
— Ασφαλώς! Μόνο η ψυχή θα τους λείπει!
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— Μόνο αυτή! απάντησε ειρωνικά ο Φράνσις 
Μπένεττ — που δεν παράλειψε όμως την ευκαιρία 
να προσλάβει τον νεαρό χημικό στο συντακτικό 
προσωπικό του επιστημονικού τμήματος της εφη-
μερίδας του.

Δεύτερος εφευρέτης, επί τη βάσει παλαιών πει-
ραμάτων του 19ου αιώνα, που από τότε είχαν επα-
ναληφθεί πολλές φορές, είχε σχεδιάσει την μετα-
τόπιση ολόκληρης πόλης... μονομιάς! Επρόκειτο 
για την πόλη του Σάαφ, που βρισκόταν σε απόστα-
ση δεκαπέντε μιλίων απ’ την θάλασσα και που θα 
μετέτρεπαν σε λουτρόπολη μεταφέροντάς την στην 
παραλία... πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές! Κι 
έτσι θ’ αποκτούσαν υπεραξία τα οικόπεδα και τα 
σπίτια της περιοχής!

Ο Φράνσις Μπένεττ, δελεασμένος απ’ το σχέδιο, 
δέχθηκε να μετάσχει με πενήντα τα εκατό στην 
επιχείρηση.

— Ξέρετε, κύριε, του είπε ένας τρίτος επιστή-
μων, ότι χάρη στους συσσωρευτές και μετασχη-
ματιστές του ηλίου, κατορθώσαμε να ισοφαρίσου-
με τις εποχές. Θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Να 
μεταποιήσουμε σε θερμότητα μέρος της ενεργείας 
που διαθέτουμε, να την εκπέμψουμε στις πολικές 
περιοχές για να λιώσουν οι πάγοι...

— Αφήστε μου τα σχέδιά σας, αποκρίθηκε ο 
Φράνσις Μπένεττ, και ξαναγυρίστε σε μια εβδομά-
δα!

Τέλος, ένας τέταρτος επιστήμων έφερε την είδη-
ση πώς ένα απ’ τα ζητήματα που απασχολούσαν το 
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παγκόσμιο κοινό θα εύρισκε τη λύση του το ίδιο 
βράδυ.

Είναι γνωστόν ότι, πριν από έναν αιώνα, ένα 
τολμηρό πείραμα είχε κάνει διάσημο τον γιατρό 
Ναθαναήλ Φαίηθμπερν. Φανατικός μύστης της 
θεωρίας περί ανθρωπίνης χειμερίας νάρκωσης, 
δηλαδή της δυνατότητας της αναστολής της λει-
τουργίας των ζωτικών ενεργειών και της επαναλει-
τουργίας τους ύστερ’ από μακρύ χρονικό διάστη-
μα, είχε αποφασίσει ν’ αυτοπειραματισθεί, για ν’ 
αποδείξει την τελειότητα της μεθόδου του. Αφού 
υπέδειξε, δι’ ολογράφου διαθήκης, τη μέθοδο που 
θα ακολουθούσαν οι γιατροί για να τον επαναφέ-
ρουν στη ζωή μετά από εκατό χρόνια ακριβώς, 
είχε υποβληθεί σε κατάψυξη 172 βαθμών. Κι έτσι, 
μουμ ιοπο ιημένος , ο δόκτωρ Φαίηθμπερν είχε 
κλεισθεί μέσα σ’ ένα μνημείο για το συμφωνημένο 
χρονικό διάστημα.

Την ημέρα εκείνη ακριβώς, 25 Ιουλίου 2889, 
τελείωνε η προθεσμία, κι είχαν προτείνει στο Φράν-
σις Μπένεττ να γίνει η τόσο προσδοκώμενη νεκρα-
νάσταση μέσα σε μιαν αίθουσα του Παγκοσμ ίου 
Κήρυκος . Κι έτσι το κοινό θα τηρούνταν ενήμερο 
όλων των φάσεων της νεκρανάστασης.

Η πρόταση έγινε δεκτή. Κι επειδή η εγχείρηση 
ήταν για μετά από τις δέκα το βράδυ, ο Φράνσις 
Μπένεττ ξαπλώθηκε αναπαυτικά σε μια πολυθρό-
να της αίθουσας των ακροάσεων. Κατόπιν, πατώ-
ντας ένα κουμπί, παρακολούθησε την εκπομπή 
της Κεντρικής Συναυλίας.
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Ύστερ’ από μια τόσο κοπιαστική μέρα, με πόση 
ευχαρίστηση βυθίστηκε στη γοητεία μιας μοντέρ-
νας μουσικής, που περιλάμβανε έργα των διαση-
μότερων συνθετών. Ως γνωστόν, οι συνθέσεις αυτές 
δεν είναι παρά μια ακολουθία από γλυκύτατους 
αρμονικοαλγεβρικούς τύπους!

Είχε σκοτεινιάσει, και, βυθισμένος σ’ ένα μι-
σοεκστατικό ύπνο, ο Φράνσις Μπένεττ δεν το είχε 
καν αντιληφθεί.

Μια πόρτα, όμως, άνοιξε ξαφνικά.
— Ποιος είναι; ρώτησε, πατώντας ένα κουμπί.
Αμέσως, με μια ηλεκτρική ενέργεια, ηλιακό 

φως πλημμύρισε την αίθουσα.
— Α... εσείς είσθε, γιατρέ; είπε ο Φράνσις Μπέ-

νεττ.
— Αυτοπροσώπως, αποκρίθηκε ο δόκτωρ Σαμ 

που ερχόταν για την καθημερινή επίσκεψη του 
ετησίου συνδρομητή του. Πώς τα πάτε;

— Καλά.
— Τόσο το καλύτερο... Για να δούμε και τη 

γλώσσα.
Την εξέτασε με το μικροσκόπιο.
— Καλή... Κι οι σφυγμοί;
Τον έψαυσε μ’ ένα σφυγμόμετρο, σαν τα μηχα-

νήματα που καταγράφουν τους κραδασμούς του 
εδάφους.

— Μια χαρά!... Και η όρεξη;
— Δε βαριέστε!
— Α... το στομάχι δεν πάει καλά! Γέρασε πια! 

Θα πρέπει να σας το αντικαταστήσω με καινούρ-
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γιο!...
— Αυτό... θα το δούμε! απάντησε ο Φράνσις 

Μπένεττ. Στο αναμεταξύ, γιατρέ, θα φάμε μαζί!
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η φωνοτηλεφω-

τική επικοινωνία τον συνέδεσε με το Παρίσι. Αυτή 
τη φορά, η κυρία Μπένεττ βρισκόταν στη θέση της 
στο τραπέζι. Κι ο δόκτωρ Σαμ, ευχάριστος συνο-
μιλητής, έκανε το αντρόγυνο ν’ απολαύσει το λου-
κούλλειο... γαστροσωληνικό γεύμα!

Και την ώρα του καφέ:
— Πότε σκοπεύεις να γυρίσεις στην Κεντρούπο-

λη, αγάπη μου; ρώτησε ο Φράνσις Μπένεττ.
— Ξεκινώ αυτή τη στιγμή.
— Με τον σωλήνα... ή το αεροτραίνο;
— Με τον σωλήνα.
— Και θα βρίσκεσαι εδώ;...
— Απόψε... στις έντεκα και πενήντα εννιά.
— Ώρα Παρισιού;
— Όχι! όχι! ώρα Κεντρούπολης.
— Καλή αντάμωση... και μη χάσεις τον σωλή-

να!
Αυτοί οι υποθαλάσσιοι σωλήνες, μέσ’ απ’ τους 

οποίους μεταφέρεται κανείς απ’ την Ευρώπη στην 
Αμερική σε διακόσια ενενήντα πέντε λεπτά, είναι 
απείρως προτιμότεροι απ’ τα αεροτραίνα, που κα-
λύπτουν μόνο χίλια ως χίλια πεντακόσια χιλιόμε-
τρα την ώρα.

Έφυγε ο γιατρός, αφού υποσχέθηκε να γυρίσει 
για να παραστεί στην νεκρανάσταση του συναδέλ-
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φου του Ναθαναήλ Φαίηθμπερν*.
Ο Φράνσις Μπένεττ, θέλοντας να πληροφορη-

θεί τα έσοδα της ημέρας πέρασε στο γραφείο του. 
Είναι μια τεράστια λογιστική εκκαθάριση, προ-
κειμένου για επιχείρηση που τα ημερήσια έξοδά 
της φθάνουν τις 800.000 δολάρια! Ευτυχώς που 
η μηχανική πρόοδος ευκολύνει αυτό το δύσκολο 
έργο. Με την  αυτόματη ηλεκτρομηχανή, ο Φράν-
σις Μπένεττ γρήγορα τέλειωσε τους υπολογισμούς.

Μόλις πρόλαβε να τελειώσει... και τον κάλεσαν 
στην πειραματική αίθουσα. Εκεί συνάντησε ένα 
πλήθος επιστημόνων, στους οποίους είχε προστε-
θεί κι ο δόκτωρ Σαμ.

Το σώμα του Ναθαναήλ Φαίηθμπερν είναι ξα-
πλωμένο μέσα στο φέρετρό του, που είναι τοποθε-
τημένο πάνω σε τραπέζι, στο μέσο της αίθουσας.

Το τηλέφωνο είναι σ’ ενέργεια. Σ’ όλες τις γωνιές 
της Γης, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις 
διάφορες φάσεις της εγχείρησης.

Ανοίγουν το φέρετρο... βγάζουν από μέσα τον 
Ναθαναήλ Φαίηθμπερν... είναι πάντα σα μούμια, 
κίτρινος, σκληρός, ξεραμένος... τον υποβάλουν σε 
υψηλή θερμοκρασία... σε ηλεκτροσόκ... κανένα 
αποτέλεσμα... προσπαθούν να τον υπνωτίσουν... 
αδύνατον να υπερνικήσουν αυτήν την υπερκατα-
ληπτική κατάστασή του...

* Ο Ιούλιος Βερν είναι, φαίνεται, κι εμπνευστής της «Κρυονικής 
Επιστήμης», για την οποία τώρα γίνεται τόσος πολύς λόγος στην 
Αμερική. Ο Ντίσνεϋ, που έχει ήδη υποβληθεί σ’ αυτή, ήταν μέ-
γας θαυμαστής του Βερν, και του γύρισε σε ταινία το «Είκοσι 
χιλιάδες λεύγες κάτω από τις θάλασσες». (Σ. τ. μ.).
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— Ε λοιπόν, δόκτωρ Σαμ;... ρωτά ο Φράνσις 
Μπένεττ.

Ο γιατρός σκύβει πάνω απ’ το σώμα και το 
εξετάζει με τη μεγαλύτερη προσοχή. Του κάνει 
μια υποδερμική ένεση του περίφημου ελιξηρίου 
Μπράουν-Σέκαρ, που είναι ακόμα της μόδας... Η 
μούμια επιμένει στη Φαραωνική της υπόσταση.

— Ε λοιπόν, απαντά ο δόκτωρ Σαμ, θαρρώ η 
χειμερία νάρκη παρατράβηξε... και πως ο Ναθα-
ναήλ Φαίηθμπερν πέθανε.

— Πέθανε;!
— Είναι πεθαμένος... στα σωστά!
— Από πότε πέθανε;
— Ξέρω εγώ; απαντά ο δόκτωρ Σαμ. Ίσως εδώ 

κι εκατό χρόνια όταν του ήρθε η έμπνευση της 
κουτής ώρας να μπει στην κατάψυξη... για χάρη 
της επιστήμης!...

— Να μια μέθοδος, είπε ο Φράνσις Μπένεττ, 
που έχει ανάγκη να τελειοποιηθεί!

— Ακριβώς, απαντά ο δόκτωρ Σαμ, ενώ η επι-
στημονική επιτροπή χειμερίας νάρκωσης ασχολεί-
ται με τη μεταφορά των λειψάνων του μακαρίτη 
Ναθαναήλ Φαίηθμπερν.

Ο Φράνσις Μπένεττ, συνοδευόμενος απ’ τον δό-
κτορα Σαμ, γύρισε στο δωμάτιό του. Καθώς φαινό-
ταν κουρασμένος εξαιρετικά ύστερ’ από μια τόσο 
κοπιαστική εργασία, ο γιατρός τού συνέστησε να 
κάνη ένα μπάνιο, προτού κοιμηθεί.

— Έχετε δίκιο, γιατρέ,  αυτό  θα με ξεκουρά-
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σει...
— Ολωσδιόλου, κύριε Μπένεττ, κι αν θέλετε, 

φεύγοντας, θα δώσω την παραγγελία...
— Είναι περιττό, γιατρέ. Πάντα είναι το μπάνιο 

έτοιμο στο μέγαρο χωρίς να κοπιάζω να βγαίνω απ’ 
το δωμάτιό μου. Μόλις πατήσω  αυτό  το κουμπί, 
το μπάνιο θα έρθει αυτόματα εδώ μέσα με θερμο-
κρασία τριάντα επτά βαθμών!

Ο Φράνσις Μπένεττ πατά το κουμπί. Ακούγε-
ται ένας υπόκωφος κρότος που όσο πάει και δυνα-
μώνει... Ύστερα, ανοίγει μια πόρτα, και η μπανιέ-
ρα κάνει την εμφάνισή της, γλιστρώντας πάνω σε 
γραμμές...

Θεέ Παντοδύναμε! Ενώ ο δόκτωρ Σαμ σκεπά-
ζει το πρόσωπο του, τρομαγμένες φωνές ξεφεύγουν 
απ’ τη μπανιέρα!...

Η κυρία Μπένεττ, που είχε φθάσει μισή ώρα 
πριν με τον υπερωκεάνιο σωλήνα, βρισκόταν μέσα!

Την άλλη μέρα, 26 Ιουλίου 2889, ο διευθυντής 
του Παγκοσμ ίου  Κήρυκος  ξανάρχιζε την πε-
ριοδεία του των είκοσι χιλιομέτρων απ’ το ένα γρα-
φείο του στο άλλο. Και το βράδυ, όταν έκανε τους 
λογαριασμούς του, υπολόγισε σε 250 χιλιάδες δο-
λάρια τα κέρδη εκείνης της ημέρας — 50.000 πιο 
πολλά απ’ την προηγούμενη!

Καλό επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιο-
γράφου, στο τέλος του εικοστού ενάτου αιώνα!


