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Η Λέσχη Τηλεβόλου



Στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου των Ηνωμένων 

Πολιτειών μια καινούρια λέσχη ιδρύθηκε στη 

Βαλτιμόρη. Ξέρουμε όλοι πόσο γοργά αναπτύχθηκε το 

πολεμικό ένστικτο στο λαό αυτό των εφοπλιστών, των 

εμπόρων και των μηχανουργών. Απλοί καταστηματάρχες 

παράτησαν το μαγαζί τους, για ν’ αυτοανακηρυχθούν λο-

χαγοί και ταγματάρχες, χωρίς να έχουν περάσει ποτέ από 

καμιά στρατιωτική σχολή. Παρ’ όλα αυτά δεν άργησαν να 

γίνουν εφάμιλλοι των Ευρωπαίων συναδέλφων τους και 

να κερδίσουν αρκετές νίκες, θυσιάζοντας με θάρρος οβί-

δες, χρήματα κι ανθρώπινες ζωές.

Σ’ ένα μάλιστα τομέα, οι Αμερικανοί ξεπέρασαν ιδιαί-

τερα τους Ευρωπαίους: στη Βαλλιστική, την επιστήμη 

που ασχολείται με την τεχνική της εκτόξευσης και την 

παρακολούθηση των σωμάτων που ρίχνονται στον αέρα 

και ιδιαίτερα των πολεμικών βλημάτων. Τα κανόνια τους 
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δεν ήταν τα πιο τελειοποιημένα, αλλά είχαν τεράστιες 

δια στάσεις κι έτσι πετύχαιναν ακτίνα δράσης πρωτοφα-

νή ως τότε. Όχι βέβαια πως οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί 

τους υστερούσαν σε τεχνική. Τα κανόνια, όμως, κι οι όλ-

μοι τους έμοιαζαν με πιστολάκια μπροστά στα πελώρια 

αμερικανικά όπλα.

Αυτό δεν ήταν παράξενο. Οι Γιάνκηδες –οι αγγλοσα-

ξονικής καταγωγής κάτοικοι της Αμερικής –, οι καλύτεροι 

μηχανουργοί του πολέμου, είναι μηχανικοί από κούνια, 

όπως οι Ιταλοί είναι μουσικοί και οι Γερμανοί φιλόσοφοι. 

Έτσι εξηγείται για ποιο λόγο τελειοποίησαν τόσο τη Βαλ-

λιστική και γιατί δημιούργησαν τα γιγαντιαία αυτά κανό-

νια, που εκεί είναι αναμφισβήτητα λιγότερο χρήσιμα από 

τις μηχανές του ραψίματος, προκαλούν, όμως, πολύ πε-

ρισσότερο θαυμασμό.

Στον τρομερό εκείνο πόλεμο ανάμεσα στους Βόρειους 

και τους Νότιους οι πυροβολητές είχαν τον πρώτο λόγο. 

Οι εφημερίδες εξυμνούσαν τα κατορθώματά τους κι ο 

πιο ασήμαντος μικροεμποράκος, όπως κι ο πιο χαζός 

αλήτης, σχεδίαζαν νύχτα και μέρα τρομακτικές βολές.

Όταν ένας Αμερικανός έχει μια ιδέα, αναζητεί αμέσως 

ένα δεύτερο ομοϊδεάτη του. Αν τύχει και συναντηθούν 

τρεις, τότε αμέσως εκλέγουν έναν πρόεδρο και οι δύο 

άλλοι γίνονται γραμματείς. Μόλις γίνουν τέσσερις, διο-

ρίζουν κι έναν αρχιφύλακα και νοικιάζουν εντευκτήριο. 

Όταν γίνουν πέντε, συγκαλούν γενική συνέλευση και η 

λέσχη αρχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στη Βαλτιμόρη. Ο πρώτος 
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που σχεδίασε ένα κανόνι συνεταιρίστηκε μ’ εκείνον που 

το έφτιαξε κι έτσι ξεκίνησε το Γκαν-Κλαμπ, δηλαδή η Λέ-

σχη Τηλεβόλου.

Ένα μόλις μήνα μετά την ίδρυσή της, είχε συγκεντρώ-

σει 1.833 ενεργά, τακτικά μέλη και 30.575 αντεπιστέλλο-

ντα.

Απαραίτητος όρος για να εγγραφεί κάποιος στη Λέ-

σχη ήταν να έχει εφεύρει ή τουλάχιστο να έχει τελειο-

ποιήσει ένα τηλεβόλο. Κατ’ εξαίρεση μπορούσαν να 

γραφτούν κι όσοι είχαν φτιάξει κάποιο άλλο πυροβόλο 

όπλο, αν και όσοι είχαν ανακαλύψει δεκαπεντάσφαιρα 

περίστροφα, περιστρεφόμενες καραμπίνες ή σπαθοπί-

στολα δεν απολάμβαναν μεγάλης εκτίμησης. Οι εφευρέ-

τες κανονιών τούς ξεπερνούσαν όλους.

—Η εκτίμησή μας γι’ αυτούς είναι ανάλογη με τον 

όγκο των κανονιών τους και σύμφωνη με το τετράγωνο 

των αποστάσεων που φτάνουν τα βλήματά τους, είπε μια 

μέρα ένας από τους πιο σοφούς ομιλητές της Λέσχης.

Έπειτα από την ίδρυση της Λέσχης αυτής, φαντάζε-

στε εύκολα τι δημιούργησε το εφευρετικό δαιμόνιο των 

Αμερικανών…

Ενώ τον παλιό καλό καιρό μια οβίδα μπορούσε να χτυ-

πήσει, σε απόσταση τριακοσίων ποδιών*, 36 άλογα ή 68 

ανθρώπους, το τηλεβόλο Ρόντμαν έριχνε βλήμα μισού 

* Μονάδα μήκους, που αντιστοιχεί περίπου προς το μέγεθος του 
ανθρώπινου πέλματος (περίπου 30 εκατοστά).
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τόνου σε απόσταση εφτά μιλίων* και μπορούσε να κοστί-

σει τις ζωές τριακοσίων ανθρώπων και εκατόν πενήντα 

αλόγων. Η Λέσχη Τηλεβόλου θέλησε μάλιστα να επαλη-

θεύσει τον ισχυρισμό αυτό. Τα άλογα δεν έφεραν αντίρ-

ρηση, αλλά οι άνθρωποι αρνήθηκαν κι έτσι το πείραμα 

ματαιώθηκε.

Για να είμαστε ακριβείς, πρέπει να αναφέρουμε πως 

οι εφευρέτες αυτοί δεν περιορίζονταν μόνο στο να φτιά-

χνουν μηχανές ολέθρου. Ανάμεσά τους υπήρχαν αξιω-

ματικοί κάθε βαθμού και αρκετοί απ’ αυτούς είχαν πρω-

ταγωνιστήσει στο πεδίο της μάχης. Τις συνέπειες αυτών 

των ανακαλύψεων τις είχαν γευτεί οι ίδιοι και σχεδόν 

όλοι οι υπόλοιποι είχαν πάθει μικρές ή μεγάλες ζημιές: 

δεκανίκια, ξύλινα πόδια, ψεύτικα χέρια, γυάλινα μάτια, 

όλα βρίσκονταν άφθονα στη Λέσχη. 

Παρ’ όλα αυτά οι ατρόμητοι πυροβολητές δεν δείλια-

ζαν μπροστά σε τέτοια μικροπράγματα. Καμάρωναν, και 

με το δίκιο τους, όταν ανάμεσα στους νεκρούς κάποιας 

μάχης υπήρχαν και μέλη της Λέσχης τους.

Έφτασε, όμως, μια μέρα μαύρη και θλιβερή. Όσοι 

απέμειναν ζωντανοί υπέγραψαν ειρήνη. Έπαψαν οι ομο-

βροντίες. Σώπασαν οι όλμοι. Τα κανόνια ξαναγύρισαν 

στις αποθήκες με το κεφάλι γερτό. Οι βαμβακοφυτείες 

απλώθηκαν και πάλι παντού και τα μέλη της Λέσχης Τη-

λεβόλου έμειναν χωρίς δουλειά.

* Μονάδα μήκους για μέτρηση μεγάλων αποστάσεων, περίπου 
1.609 μέτρα.



9

Α Π Ο  Τ Η  Γ Η  Σ Τ Η  Σ Ε Λ Η Ν Η

Μερικοί μανιώδεις εξακολουθούσαν να κάνουν βαλ-

λιστικά πειράματα κι ονειρεύονταν διαρκώς τεράστιες 

βόμβες και οβίδες ασύγκριτες.

Αλλά όλα αυτά, μην έχοντας πια πρακτική εφαρμογή, 

δεν παρουσίαζαν κανένα ενδιαφέρον. Οι αίθουσες της 

Λέσχης ερημώθηκαν και τα γκαρσόνια κοιμόντουσαν 

στις πολυθρόνες.

—Θλιβερή κατάσταση! έλεγε ο Τομ Χάντερ, ενώ τα 

ξύλινα πόδια του κόντευαν να καούν στο τζάκι του σαλο-

νιού. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτα! Πού είναι 

η εποχή που οι χαρωπές κανονιές μάς ξυπνούσαν κάθε 

πρωί!

—Ωραία εποχή τότε! έλεγε ο Μπίλσμπι, προσπαθώ-

ντας να τεντώσει τα τεχνητά μπράτσα του. Μόλις ανα-

καλύπταμε κάτι, τρέχαμε να το δοκιμάσουμε πάνω στον 

εχθρό κι έπειτα γυρίζαμε γεμάτοι περηφάνια, γιατί μας 

είχε σφίξει το χέρι ο Μακ Κλιν ή μας είχε επαινέσει ο 

Σέρμαν. Τώρα αυτοί οι πρώην στρατηγοί του Εμφυλίου 

Πολέμου ξανάγιναν έμποροι. Κι αντί να παλεύουν με κα-

νόνια, ασχολούνται με το βαμβάκι. Αχ! πάει! Χάθηκε το 

μέλλον του πυροβολικού.

—Σωστά, Μπίλσμπι, συμφωνούσε κι ο συνταγματάρ-

χης Μπλόμσμπερι. Αφήσαμε τις ήσυχες συνήθειές μας 

για να μεταμορφωθούμε σε ήρωες και τώρα, έπειτα από 

δυο τρία χρόνια, πρέπει πάλι ν’ απαρνηθούμε τη δόξα 

αυτή και ν’ αποκοιμηθούμε από τεμπελιά.

—Και δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για πόλεμο, είπε με 

καημό ο διάσημος Τ. Μάστον, ενώ υπάρχουν τόσα και 
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τόσα να γίνουν στην επιστήμη της Βαλλιστικής!… Έχω 

σχεδιάσει έναν όλμο που θα μπορούσε να αλλάξει τους 

νόμους του πολέμου. Αλλά σε τι χρησιμεύουν τόσες με-

λέτες; Τι ωφελεί κι αν ξεπεράσαμε τόσες και τόσες δυ-

σκολίες; Χαμένοι οι κόποι μας. Όλοι φαίνεται πως συνεν-

νοήθηκαν να ζουν ειρηνικά στην Αμερική.

—Ευτυχώς, εξακολουθούν να πολεμούν στην Ευ-

ρώπη για τα δικαιώματα των εθνοτήτων, είπε κυνικά ο 

Μπλόμσμπερι.

—Τι βγαίνει μ’ αυτό;

—Ε! Ίσως να δέχονταν τις υπηρεσίες μας εκεί.

—Τι λες! αντιμίλησε ο Μπίλσμπι. Θα εργαζόμαστε για 

τους ξένους;

—Καλύτερα αυτό, παρά να μην κάνουμε τίποτα, απά-

ντησε ο συνταγματάρχης.

—Σωστά, συμφώνησε ο Τ. Μάστον, αλλά δεν πρέπει 

να καταφύγουμε σε τέτοια μέσα.

—Και γιατί, παρακαλώ; ρώτησε ο συνταγματάρχης.

—Γιατί στην Ευρώπη έχουν για την πρόοδο ιδέες ολό-

τελα αντίθετες από τις δικές μας. Φαντάζομαι πως δεν 

μπορείς να γίνεις στρατηγός χωρίς να περάσεις από αν-

θυπολοχαγός.

—Ανοησίες! φώναξε ο Τομ Χάντερ, ξεσκίζοντας τα 

μπράτσα της πολυθρόνας του μ’ έναν πλατύ σουγιά. Αν 

είναι να φτάσουμε σε τέτοιο ξεπεσμό, δε μας μένει παρά 

να φυτέψουμε κι εμείς καπνά ή βαμβάκι.

—Πώς! διαμαρτυρήθηκε ο Μάστον. Θα χαραμίσουμε 

τα τελευταία χρόνια της ζωής μας σε άλλες ασχολίες 
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εκτός από την τελειοποίηση των κανονιών; Είναι δυνατό 

να μην παρουσιαστεί κάποια πολιτική κρίση, που θα μας 

δώσει την ευκαιρία να κηρύξουμε τον πόλεμο σε…

—Όχι, Μάστον! Πάρ’ το απόφαση! τον διέκοψε ο συ-

νταγματάρχης Μπλόμσμπερι. Δε θα δοκιμάσουμε αυτή 

τη χαρά. Είμαι βέβαιος πως, ό,τι κι αν συμβεί, δε θα γίνει 

πια πόλεμος. Ακόμα κι αν μας προκαλέσουν, δε θα πολε-

μήσουμε.

—Χάθηκε πια το φιλότιμο! συμπλήρωσε ο Μπίλσμπι.

—Γι’ αυτό τολμούν να μας προσβάλλουν! απάντησε ο 

Τομ Χάντερ με πάθος.

—Όλα αυτά είναι αλήθεια, στέναξε ο Τ. Μάστον. 

Υπάρχουν χίλιες αφορμές πολέμου. Κι όμως, δεν κηρύσ-

σουν πόλεμο. Τσιγκουνεύονται πόδια και χέρια, που έτσι 

κι αλλιώς δεν έχουν τι να τα κάνουν. Και να, αμέσως αμέ-

σως, μια καλή ευκαιρία για πόλεμο: η Βόρεια Αμερική 

δεν ανήκε άλλοτε στους Άγγλους; Γιατί τώρα και η Αγ-

γλία να μην ανήκει στους Αμερικανούς;

—Μπράβο! Αυτό θα ήταν το δίκαιο! απάντησε ο συ-

νταγματάρχης Μπλόμσμπερι.

—Κι όμως, αν το προτείνετε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, 

τι νομίζετε πως θ’ απαντήσει;

—Θα μας διώξει κακήν κακώς! μουρμούρισε ο Μπίλ-

σμπι μέσα από τα λίγα δόντια που του είχαν απομείνει.

—Γι’ αυτό κι εγώ δεν πρόκειται να τον ψηφίσω στις 

ερχόμενες εκλογές! δήλωσε με πάθος ο Μάστον.

—Ούτε εμείς! φώναξαν με μια φωνή οι φιλοπόλεμοι 

ανάπηροι.
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—Στο μεταξύ, αν δε βρω την ευκαιρία να δοκιμάσω 

τον όλμο μου σε κάποια αληθινή μάχη, θα παραιτηθώ 

από τη Λέσχη Τηλεβόλου και θα πάω να ταφώ στους 

αγριότοπους του Αρκάνσας.

—Θα έρθουμε κι εμείς, απάντησαν οι συνομιλητές 

του.

Τα πνεύματα βρίσκονταν σε υπερδιέγερση. Η Λέσχη 

κινδύνευε να διαλυθεί, όταν ένα απροσδόκητο γεγονός 

ήρθε να προλάβει τη συμφορά αυτή.

Την επομένη κιόλας της συνομιλίας που αναφέραμε, 

κάθε μέλος της Λέσχης έλαβε την ακόλουθη εγκύκλιο:

Βαλτιμόρη, 3 Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος της Λέσχης Τηλεβόλου έχει την τιμή να 

ειδοποιήσει τα μέλη πως στη συνεδρίαση της 5ης του 

τρέχοντος θα τους ανακοινώσει κάτι που τους ενδια-

φέρει εξαιρετικά. Τους προσκαλεί, λοιπόν, αφήνοντας 

κάθε άλλη δουλειά, να έρθουν με κάθε τρόπο στη συ-

νεδρίαση αυτή.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

Ίμπεϊ Μπάρμπικαν 

Πρόεδρος Λέσχης Τηλεβόλου
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Ανακοίνωση
του προέδρου Μπάρμπικαν



Στις 5 Οκτωβρίου, στις οκτώ το βράδυ, οι αίθουσες της 

Λέσχης ήταν γεμάτες κόσμο. Όσα μέλη βρίσκονταν 

στη Βαλτιμόρη είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του 

προέ δρου τους. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη είχαν έρθει με 

τα διάφορα εξπρές από όλες τις γωνιές των Ηνωμένων 

Πολιτειών και ξεχύνονταν σε πυκνά κύματα από το σιδη-

ροδρομικό σταθμό προς τη Λέσχη.

Η αίθουσά της, όσο κι αν ήταν μεγάλη, δεν μπορούσε 

να χωρέσει τόσο κόσμο και πολλοί είχαν μείνει στην αυλή. 

Όλοι ήθελαν να ακούσουν την ανακοίνωση του προέδρου 

Μπάρμπικαν. Αν κάποιος ξένος βρισκόταν τη μέρα εκείνη 

στη Βαλτιμόρη, δε θα κατόρθωνε να μπει στην αίθουσα 

ούτε προσφέροντας μια χούφτα χρυσάφι, γιατί η συνε-

δρίαση ήταν ανοικτή αποκλειστικά για τα μέλη.

Η αίθουσα είχε παράδοξη όψη κι ανταποκρινόταν θαυ-
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μάσια στον προορισμό της. Κάννες πελώριων κανονιών, 

στηριγμένες πάνω σε όλμους αντί για βάσεις, χρησίμευαν 

για κολόνες. Πανοπλίες με κάθε είδους πυροβόλα, από 

τα παμπάλαια αρκεβούζια ως τα πιο σύγχρονα τουφέκια, 

στόλιζαν τους τοίχους. Για φωτισμό χρησιμοποιού σαν 

φωταέριο. Οι γαλάζιες φλόγες του άναβαν μέσα σε κάν-

νες από κουμπούρες συγκεντρωμένες σε δέσμες, που 

έμοιαζαν έτσι σαν πολυέλαιοι. Αμέτρητοι τύποι οβίδων, 

χειροβομβίδων, κανονιών μικρών και μεγάλων συμπλή-

ρωναν τη διακόσμηση και έδιναν την εντύπωση πως δεν 

ήταν φονικά όργανα αλλά ακίνδυνα στολίδια.

Στην άκρη της αίθουσας υπήρχε μια εξέδρα. Εκεί κα-

θόταν ο πρόεδρος τριγυρισμένος από τέσσερις γραμμα-

τείς. Η πολυθρόνα του είχε το σχήμα όλμου. Το γραφείο 

μπροστά του ήταν από λαμαρίνα και εκτός από το μελα-

νοδοχείο υπήρχε κοντά του ένα κουδούνι που εκπυρσο-

κροτούσε σαν περίστροφο όταν η συνεδρίαση γινόταν 

πολύ θορυβώδης κι ο πρόεδρος ζητούσε να επαναφέρει 

την τάξη.

Μπροστά στο γραφείο ήταν παραταγμένα θρανία. Τη 

βραδιά εκείνη δεν υπήρχε ούτε μια θέση αδειανή, γιατί 

γνώριζαν καλά τον πρόεδρο και ήξεραν πως δεν θα τους 

καλούσε αν δεν επρόκειτο για κάποιο πολύ σοβαρό ζή-

τημα.

Ο Ίμπεϊ Μπάρμπικαν ήταν ένας ήρεμος σαραντάρης, 

ψύχραιμος, με αυστηρό ύφος και μυαλό σοβαρό και συ-

γκροτημένο. Ήταν ακριβής σαν χρονόμετρο, με γερή 

κράση και με χαρακτήρα ακλόνητο. Αν και ριψοκίνδυνος, 
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είχε πρακτικές ιδέες ακόμα και για τις πιο τολμηρές επι-

χειρήσεις. Ήταν χαρακτηριστικός τύπος της Νέας Αγγλίας, 

εχθρός κάθε Νότιου, φανατικός Γιάνκης.

Είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία από το εμπόριο των 

ξύλων. Στο διάστημα του πολέμου, τον είχαν διορίσει αρ-

χηγό του πυροβολικού κι είχε αποδειχτεί ταλαντούχος 

στις εφευρέσεις. Χάρη στις τολμηρές ιδέες του, είχε συ-

ντελέσει στις προόδους του όπλου αυτού και είχε βοη-

θήσει αφάνταστα στα διάφορα σχετικά πειράματα.

Το ανάστημά του ήταν μέτριο και, αντίθετα με τους 

περισσότερους συναδέλφους του στη Λέσχη, δεν είχε 

χάσει κανένα μέλος του σώματός του. Τα έντονα χαρα-

κτηριστικά του λες κι είχαν χαραχτεί ορθά κοφτά με το 

χάρακα και το προφίλ του έδειχνε ανάγλυφη την ενεργη-

τικότητα, το θάρρος και την ψυχραιμία του.

Καθόταν ακίνητος στην πολυθρόνα του, αμίλητος, 

απορροφημένος στις σκέψεις του, με το βλέμμα χαμηλω-

μένο κάτω από το ψηλό, κυλινδρικό, μαύρο καπέλο του.

Οι ομιλίες των συντρόφων του δεν τον απασχολού-

σαν. Όλοι έκαναν διάφορες υποθέσεις, ρωτούσε ο ένας 

τον άλλον και προσπαθούσαν, μάταια, να μαντέψουν το 

μυστικό του προέδρου τους.

Όταν η ώρα χτύπησε οκτώ, ο Μπάρμπικαν πετάχτηκε 

απότομα όρθιος σαν να είχε ελατήριο. Όλοι σωπάσανε. 

Μέσα στην απόλυτη σιωπή ο πρόεδρος άρχισε να μιλάει.

—Καλοί μου συνάδελφοι, εδώ και καιρό η ειρήνη μάς 

έχει ρίξει σε αναδουλειά. Έπειτα από τη δραστηριότητα 

των πολεμικών χρόνων αναγκαστήκαμε να εγκαταλεί-
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ψουμε τις μελέτες μας. Δε διστάζω να διακηρύξω πως 

ένας πόλεμος θα ήταν καλοδεχούμενος.

—Ναι, ναι! φώναξε ο ορμητικός Μάστον.

—Σσσς… ακούστηκε από χίλιες μεριές.

—Ο πόλεμος, όμως, είναι αδύνατος με τις τωρινές 

συνθήκες. Επομένως, πρέπει να το πάρουμε απόφαση 

και να στρέψουμε αλλού τη δραστηριότητά μας.

Το ακροατήριο κατάλαβε πως στη συνέχεια ο πρόε-

δρος θα μιλούσε για την ανακοίνωσή του κι όλοι τέντω-

σαν τ’ αυτιά τους.

—Τους τελευταίους αυτούς μήνες, συνέχισε ο Μπάρ-

μπικαν, αναρωτήθηκα μήπως θα μπορούσαμε, χωρίς να 

εγκαταλείψουμε την ειδικότητά μας, να καταπιαστούμε 

με κάποια μεγάλη εφεύρεση, αντάξια του 19ου αιώνα. 

Ίσως, η πρόοδος της Βαλλιστικής να μας άνοιγε το δρό-

μο για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Αφού αναζήτησα με 

επιμονή, αφού δούλεψα κι έκανα πλήθος από υπολογι-

σμούς, κατέληξα στο συμπέρασμα πως θα μπορούσαμε 

να πραγματοποιήσουμε μια επιχείρηση που θα φαινόταν 

αδύνατη σ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οι μελέτες μου αυ-

τές, που μου στοίχισαν χρόνο και κόπο, θ’ αποτελέσουν 

το θέμα της σημερινής μου ανακοίνωσης. Το σχέδιό μου, 

όπως θα δείτε, είναι αντάξιό σας. Αντάξιο του ενδόξου 

παρελθόντος της Λέσχης μας και θα κάνει, ασφαλώς, με-

γάλο πάταγο σε όλο τον κόσμο.

—Πάταγο; φώναξε ένας από το ακροατήριο.

—Ναι, πάταγο με όλη τη σημασία της λέξης.

—Μη διακόπτετε τον πρόεδρο! φώναξαν πολλοί.
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—Σας παρακαλώ να με ακούσετε με κάθε δυνατή 

προσοχή.

Ολόκληρο το ακροατήριο κράτησε την αναπνοή του 

κι ο Μπάρμπικαν, αφού στερέωσε το καπέλο του, συνέ-

χισε ήρεμα.

—Ασφαλώς, όλοι έχετε δει όχι μία αλλά εκατό φορές 

το φεγγάρι. Μη σας φανεί παράξενο αν μέσα στην αίθου-

σα αυτή έρχομαι να σας μιλήσω για το ρομαντικό άστρο 

της νύχτας. Ποιος ξέρει; Πιθανόν η μοίρα να μας επιφυ-

λάσσει να γίνουμε εμείς οι Κολόμβοι του άγνωστου αυτού 

κόσμου. Καταλάβετέ με και βοηθήστε με μ’ όλες σας τις 

δυνάμεις. Θα σας οδηγήσω στην κατάκτηση της Σελήνης 

και το όνομά της θα προστεθεί στα τριάντα έξι ονόματα 

των Πολιτειών που αποτελούν τη μεγάλη μας χώρα.

—Ζήτω! φώναξαν μ’ ένα στόμα όλοι οι ακροατές.

—Έχουν πολλοί μελετήσει τη Σελήνη, είπε ο Μπάρ-

μπικαν. Ξέρουν τον όγκο της, την πυκνότητά της, το βά-

ρος της, τη σύνθεσή της, τις κινήσεις της, την απόστασή 

της από τη Γη, το ρόλο της στο πλανητικό σύστημα. Όλα 

έχουν καθοριστεί τέλεια. Έχουν σχεδιαστεί, μάλιστα, 

και χάρτες της επιφάνειάς της, σεληνογραφικοί χάρτες, 

με την ίδια ακρίβεια και ίσως και μεγαλύτερη από τους 

χάρτες της Γης. Η φωτογραφία έδωσε εικόνες του δορυ-

φόρου ασύγκριτης ομορφιάς. Με μια λέξη ξέρουμε για 

τη Σελήνη καθετί που οι θετικές επιστήμες, τα Μαθημα-

τικά, η Αστρονομία, η Γεωλογία και η Οπτική, μπορούν 

να μας διδάξουν γι’ αυτή. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει 

καμιά απολύτως επικοινωνία μαζί της.
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Έκπληξη και ζωηρό ενδιαφέρον δημιούργησαν στο 

ακροατήριο τα σχέδια του Μπάρμπικαν. Ο πρόεδρος, 

αφού άφησε να περάσει η πρώτη εντύπωση, συνέχισε 

το λόγο του.

—Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω με λίγα λόγια τους 

τρόπους με τους οποίους μερικά φλογερά πνεύματα 

ισχυρίστηκαν πως γνώρισαν τα μυστικά του δορυφόρου 

μας. Το 17ο αιώνα, κάποιος Δαβίδ Φαβρίκιος καυχιόταν 

πως είδε με τα μάτια του τους κατοίκους της Σελήνης. 

Στα 1639, ο Γάλλος Ζαν Μποντουάν δημοσίευσε το Τα-

ξίδι στο Φεγγάρι από το Δομίνικο Γκονζάλες, Ισπανό τυ-

χοδιώκτη. Την ίδια εποχή ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ δη-

μοσίευε με τεράστια επιτυχία ένα ανάλογο έργο. Λίγο 

αργότερα ένας άλλος Γάλλος –φαίνεται πως οι άνθρω-

ποι αυτοί έχουν τα μυαλά τους στο φεγγάρι–, ο σοφός 

Φοντενέλ, έγραψε ένα έργο για το Πλήθος των Κόσμων. 

Αριστούργημα για την εποχή του, αλλά γρήγορα ξε-

περάστηκε από τις ανακαλύψεις της επιστήμης. Γύρω 

στα 1835 δημοσιεύτηκε στο Νιου Γιορκ Αμέρικα ένα 

μικρό έργο κάποιου Αμερικάνου, που ονομαζόταν Λοκ. 

Στο έργο αυτό διηγούνταν πως ο σερ Τζον Χέρσελ είχε 

σταλεί στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας για να κάνει 

αστρονομικές μελέτες. Εκεί, χάρη σ’ ένα τελειοποιημένο 

τηλεσκόπιο με εσωτερικό φωτισμό, είχε δει την επιφάνεια 

της Σελήνης τόσο καθάρια σαν να βρισκόταν σε απόστα-

ση μόνο ογδόντα μέτρων. Έτσι, κατόρθωσε να διακρίνει 

ολοκάθαρα σπηλιές, όπου ζούσαν ιπποπόταμοι, βουνά 

καταπράσινα με χρυσαφένιες άκρες, πρόβατα με κέρατα 
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από ελεφαντόδοντο, άσπρα ελάφια κι ακόμη ανθρώπους 

με φτερούγες από μεμβράνη, όπως οι νυχτερίδες. Το 

έργο αυτό είχε αφάνταστη επιτυχία, αλλά δεν άργησαν 

να καταλάβουν πως ήταν φάρσα. Όλος ο κόσμος, και 

πρώτοι και καλύτεροι οι Γάλλοι άρχισαν να κοροϊδεύουν.

—Να κοροϊδεύουν έναν Αμερικανό; βροντοφώναξε ο 

Μάστον. Αυτό είναι αφορμή πολέμου!

—Μην ανησυχείς. Στην αρχή ξεγελάστηκαν κι εκείνοι 

από τον πατριώτη μας. Για να τελειώσουμε το σύντομο 

αυτό ιστορικό, πρέπει να σας αναφέρω πως κάποιος 

Χανς Πφαάλ, από το Ρότερνταμ, έφτασε στη Σελήνη 

έπειτα από δεκαεννιά ημερών ταξίδι, χάρη σ’ ένα αερό-

στατο γεμισμένο με ένα αέριο τριάντα εφτά φορές ελα-

φρύτερο απ’ το υδρογόνο. Αλλά κι αυτό το ταξίδι, όπως 

και τα προηγούμενα, ήταν φανταστικό. Ήταν απλούστα-

τα έργο ενός κοσμαγάπητου Αμερικανού συγγραφέα, 

του Έντγκαρ Άλαν Πόε.

—Ζήτω ο Πόε! ούρλιαξε η συνέλευση, ηλεκτρισμένη 

από τα λόγια του Μπάρμπικαν.

—Δε θα αναφέρω καμιά άλλη από τις φανταστικές 

προσπάθειες των συγγραφέων, γιατί ουσιαστικά είναι 

ολότελα άχρηστες. Όμως, πρέπει να προσθέσω πως 

μερικά πρακτικά μυαλά δοκίμασαν να επικοινωνήσουν 

στα σοβαρά με το αστέρι της νύχτας. Ένας Γερμανός 

γεωμέτρης είχε προτείνει πριν από μερικά χρόνια να 

στείλουν μια επιστημονική αποστολή στις στέπες της 

Σιβηρίας. Στις απέραντες αυτές επίπεδες πεδιάδες θα 

σχημάτιζαν πελώρια γεωμετρικά σχήματα με φωτεινούς 
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ανακλαστήρες. Έτσι, θα σχεδίαζαν το τετράγωνο της 

υποτείνουσας. «Κάθε λογικό πλάσμα» έλεγε ο σοφός 

Γερμανός «δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει 

το γεωμετρικό αυτό σχήμα. Οι κάτοικοι της Σελήνης, αν 

βέβαια υπάρχουν, θα απαντήσουν χαράζοντας ένα πα-

ρόμοιο σχήμα. Αφού, λοιπόν, γίνει με τον τρόπο αυτό η 

πρώτη μας επικοινωνία, θα είναι εύκολο να δημιουργή-

σουμε ένα αλφάβητο, για να μπορούμε να συνεννοηθού-

με με τους φεγγαράνθρωπους». Αυτή ήταν η πρόταση 

του σοφού γεωμέτρη. Το σχέδιό του δεν εφαρμόστηκε 

κι έτσι καμιά επαφή δεν υπάρχει ανάμεσα στη Γη και το 

δορυφόρο της. Μονάχα το πρακτικό πνεύμα των Αμερι-

κανών θα μπορέσει να πετύχει την επικοινωνία με τον κό-

σμο των αστεριών. Η μέθοδος είναι απλή, εύκολη και με 

βέβαιο αποτέλεσμα. Τη μέθοδο αυτή σκοπεύω σήμερα 

να σας αναπτύξω.

Σωστή θύελλα από φωνές, επιφωνήματα και συζη-

τήσεις υποδέχτηκαν τα λόγια αυτά. Όλοι, χωρίς καμιά 

εξαίρεση, είχαν παρασυρθεί, είχαν ενθουσιαστεί, είχαν 

ηλεκτριστεί από τα λόγια του σοφού ρήτορα.

—Σωπάστε ν’ ακούσουμε! φώναζαν οι μεν στους δε.

Όταν πια η αναταραχή γαλήνεψε κάπως, ο Μπάρμπι-

καν συνέχισε σοβαρός το λόγο του.

—Ξέρετε όλοι πόσες και πόσες προόδους έχει κάνει 

τα τελευταία χρόνια η Βαλλιστική. Ξέρετε, επίσης, σε 

ποια τελειότητα θα έφταναν τα πυροβόλα αν ο πόλεμος 

συνεχιζόταν. Εξάλλου, γνωρίζετε καλύτερα από τον κα-

θένα πως η αντοχή των κανονιών και η εκρηκτική δύναμη 
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της πυρίτιδας είναι απεριόριστες. Ξεκινώντας από τα δε-

δομένα αυτά, σκέφτηκα πως, αν διαθέταμε το κατάλλη-

λο μηχάνημα, ίσως κατορθώναμε να στείλουμε ένα βλή-

μα στη Σελήνη…

Στα λόγια αυτά ένα «Ω!» γεμάτο ξάφνιασμα και κα-

τάπληξη ξέφυγε από τα στήθη χιλίων ακροατών, που με 

κομμένη ανάσα άκουγαν την ανακοίνωση του Μπάρμπι-

καν. Έπειτα απλώθηκε σιωπή, όμοια με τη βαθιά ηρεμία 

πριν ξεσπάσει η καταιγίδα.

Κι ήταν αληθινή βροντή τα χειροκροτήματα, οι φωνές, 

οι ζητωκραυγές που ξέσπασαν κι έκαναν να σείεται ως 

τα θεμέλια η αίθουσα.

Ο πρόεδρος ήθελε να μιλήσει, αλλά δεν ήταν εύκο-

λο. Μόνο ύστερα από δέκα ολόκληρα λεπτά η φωνή του 

κατάφερε ν’ ακουστεί πάνω από όλο αυτό το ξέσπασμα 

ενθουσιασμού.

—Αφήστε με να τελειώσω όσα έχω να σας πω, συνέχι-

σε τέλος ψύχραιμος κι ατάραχος όπως πάντα. Μελέτησα 

το πρόβλημα από όλες του τις όψεις. Οι υπολογισμοί μου 

κατέληξαν στο ακόλουθο συμπέρασμα: αν εκσφενδονί-

σουμε ένα βλήμα με αρχική ταχύτητα έντεκα χιλιάδων 

μέτρων το δευτερόλεπτο και το κατευθύνουμε προς τη 

Σελήνη, το βλήμα αυτό θα φτάσει οπωσδήποτε ως εκεί. 

Αγαπητοί μου σύντροφοι, προτείνω να τολμήσουμε το μι-

κρό αυτό πείραμα.
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Τα αποτελέσματα από 
την ανακοίνωση του Μπάρμπικαν



Είναι αδύνατο να περιγράψουμε την εντύπωση που 

προκάλεσαν τα τελευταία λόγια του εντιμότατου 

προέδρου. Τι φωνές! Τι ουρλιάσματα! Τι ζητωκραυγές! 

Τι απερίγραπτος θόρυβος και αταξία! Σωστό πανδαι-

μόνιο! Άλλοι φώναζαν. Άλλοι χειροκροτούσαν. Άλλοι 

χτυπούσαν ρυθμικά τα πόδια τους τόσο που η αίθουσα 

τρανταζόταν.

Αν όλα εκείνα τα πυροβόλα του πολεμικού μουσείου 

της Λέσχης εκπυρσοκροτούσαν συγχρόνως, δε θα έκα-

ναν μεγαλύτερο πάταγο. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι πα-

ράξενο, γιατί συχνά οι πυροβολητές κάνουν περισσότε-

ρο θόρυβο από τα κανόνια τους.

Μέσα στο γενικό ενθουσιασμό και τα ξεφωνητά, μο-

νάχα ο Μπάρμπικαν έμενε ατάραχος. Ήθελε να πει με-

ρικά ακόμα λόγια στους συναδέλφους του, αλλά μάταια 
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ζητούσε με χειρονομίες λίγη ησυχία. Άδικα εκπυρσοκρο-

τούσε το κουδούνι-πολυβόλο. Κανείς δεν το άκουγε.

Σε λίγο τον άρπαξαν με τη βία από την καρέκλα του 

και τον σήκωσαν θριαμβευτικά στα χέρια. Κι από τα χέ-

ρια των πιστών συντρόφων του δεν άργησε να βρεθεί 

στα χέρια του πλήθους, που είχε τρελαθεί από ενθουσια-

σμό.

Τίποτα δεν μπορεί να ξαφνιάσει έναν Αμερικανό. Στον 

τόπο τους όλα είναι εύκολα. Όλα είναι απλά. Κι όσο για 

τις μηχανικές δυσκολίες, τις νικούν πριν ακόμη παρου-

σιαστούν. Κανένας γνήσιος Γιάνκης δεν έβλεπε την πα-

ραμικρή δυσκολία στο σχέδιο του Μπάρμπικαν και στην 

εφαρμογή του.

Ο θριαμβευτικός περίπατος του κυρίου προέδρου 

πάνω στους ώμους του ενθουσιασμένου κόσμου συνεχί-

στηκε ως αργά το βράδυ με λαμπαδηφορία.

Ιρλανδοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Σκοτσέζοι, όλοι ανεξαι-

ρέτως οι μετανάστες που αποτελούν τον πληθυσμό του 

Μέριλαντ, ξεφώνιζαν καθένας στη μητρική του γλώσσα.

Σαν να κατάλαβε πως για κείνη γινόταν όλος αυτός ο 

θόρυβος, η Σελήνη την ώρα εκείνη έλαμπε γαλήνια και 

πανέμορφη. Όλα τα γύρω αστέρια έσβηναν μπροστά 

στη δική της ακτινοβολία.

Οι Γιάνκηδες έστρεφαν τα βλέμματά τους προς το 

λαμπερό δίσκο της. Μερικοί τη χαιρετούσαν με το χέρι. 

Άλλοι τη φώναζαν με τα πιο γλυκά ονόματα. Κάμποσοι τη 

ζύγιζαν με το μάτι. Και άλλοι την απειλούσαν με τη γρο-

θιά τους. Εκείνη την ημέρα, από τις οκτώ το βράδυ ως 
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τα μεσάνυχτα κάποιος οπτικός της οδού Τζονς πλούτισε 

πουλώντας κιάλια.

Το σιωπηλό αστέρι συγκέντρωνε περισσότερα βλέμ-

ματα κι από την πιο διάσημη καλλονή. Οι Αμερικανοί την 

έβλεπαν σαν κτήμα τους. Θα νόμιζε κανείς πως η Σελήνη 

ανήκε στους τολμηρούς εκείνους κατακτητές κι αποτελού-

σε κιόλας μια από τις Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κι όμως, δεν είχε γίνει λόγος παρά για να εκτοξεύ-

σουν ως εκεί μια οβίδα. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας 

δεν ήταν βέβαια πολύ συνηθισμένος για να αρχίσει κα-

νείς μια σχέση με κάποιον, έστω κι αν πρόκειται για έναν 

απλό δορυφόρο.

Είχαν φτάσει πια τα μεσάνυχτα, αλλά οι εκδηλώσεις 

του κοινού δε λιγόστευαν και τις συμμερίζονταν όλες 

οι τάξεις. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί, οι γραμματισμένοι 

και οι αγράμματοι, οι επιστήμονες και οι χαμάληδες, οι 

έξυπνοι και οι χαζοί. Όλοι ένιωθαν την ίδια συγκίνηση να 

τους συγκλονίζει. Η επιχείρηση αυτή ήταν εθνική υπό-

θεση. Κάθε συνοικία, κάθε σπίτι, ακόμα και τα πλοία στο 

λιμάνι ήταν γεμάτα από ανθρώπους τρελούς από χαρά.

Μόνο κατά τις δύο τα μεσάνυχτα η ταραχή καταλά-

γιασε κάπως. Ο πρόεδρος Μπάρμπικαν κατάφερε να 

γυρίσει στο σπίτι του τσακισμένος, τσαλακωμένος, ξε-

ψυχισμένος.

Το πλήθος σιγά σιγά αποσύρθηκε από τις πλατείες 

και τους δρόμους. Όσοι ήταν από άλλη επαρχία έφυγαν 

με το σιδηρόδρομο για τον τόπο τους και η Βαλτιμόρη 

ξαναβρήκε, σχετικά, την ησυχία της.
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Αν νομίζετε πως την αξιομνημόνευτη εκείνη βραδιά η 

μόνη ανάστατη πόλη ήταν η Βαλτιμόρη, κάνετε μεγάλο 

λάθος. Όλες οι μεγάλες πόλεις της Συμπολιτείας, η Νέα 

Υόρκη, η Βοστώνη, η Ουάσινγκτον, η Νέα Ορλεάνη, το 

Ρίτσμοντ, το Τσάρλεστον, όλες, από το Τέξας ως τη Μα-

σαχουσέτη κι από το Μίτσιγκαν ως τη Φλόριδα, έπαιρναν 

μέρος σ’ αυτό το παραλήρημα.

Το γεγονός μπορεί εύκολα να εξηγηθεί. Τριάντα χιλιά-

δες αντεπιστέλλοντα μέλη της Λέσχης Τηλεβόλου είχαν 

πάρει το γράμμα του προέδρου της και περίμεναν με ανυ-

πομονησία την περίφημη ανακοίνωση της 5ης Οκτωβρίου.

Έτσι, ενώ ο Μπάρμπικαν μιλούσε ακόμη, τα λόγια του, 

χάρη στα τηλεγραφικά σύρματα, μεταδίδονταν στα πέρα-

τα της χώρας με ταχύτητα 248.447 μιλίων το δευτερόλε-

πτο, όση είναι ακριβώς και η ταχύτητα του ηλεκτρισμού.

Μπορούμε, επομένως, να πιστέψουμε πως στην τερά-

στια αυτή χώρα, τη δεκαπλάσια σε έκταση από τη Γαλ-

λία, είκοσι πέντε εκατομμύρια καρδιές, γεμάτες περηφά-

νια, αναπηδούσαν όλο χαρά.

Την επόμενη κιόλας μέρα, χίλιες πεντακόσιες ημε-

ρήσιες εφημερίδες, χωρίς να υπολογίσουμε τα εβδομα-

διαία, τα δεκαπενθήμερα ή τα μηνιαία περιοδικά, άρπα-

ξαν το ζήτημα κι άρχισαν να το εξετάζουν από όλες τις 

πλευρές: από βιολογική, μετεωρολογική, οικονομική και 

ηθική, χωρίς να ξεχνούν, βέβαια, και την πολιτική άποψη.

Συζητούσαν αν η Σελήνη είχε φτάσει στο τελικό στά-

διο της εξέλιξής της ή αν πάθαινε ακόμη διάφορες με-

ταβολές.
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Έμοιαζε άραγε με τη Γη όταν δεν είχε δημιουργηθεί 

ακόμη γύρω απ’ αυτήν η ατμόσφαιρα; Πώς να είναι η 

όψη της αθέατης από τη Γη πλευράς της;

Μολονότι για την ώρα δε σκόπευαν παρά να στείλουν 

ένα βλήμα στο φεγγάρι, όλοι ένιωθαν πως αυτό αποτε-

λούσε μόνο την αρχή για μια σειρά από παρόμοια πειρά-

ματα. Όλοι είχαν την ελπίδα πως μια μέρα η Αμερική θα 

κατόρθωνε να ξεδιαλύνει ακόμα και τα τελευταία μυστι-

κά του μυστηριώδη αυτού συντρόφου της Γης. Μερικοί, 

μάλιστα, είχαν αρχίσει να ανησυχούν μήπως παρόμοια 

κατάκτηση αναστάτωνε την ευρωπαϊκή ισορροπία.

Αφού εξέταζαν από όλες τις πλευρές τα ζητήματα 

αυτά, καμιά εφημερίδα δε θεωρούσε απραγματοποίη-

το το εγχείρημα. Καμιά δεν αμφέβαλλε για την επιτυχία 

αυτού του στόχου. Τα διάφορα έντυπα, τα χρονικά που 

εκδίδουν οι επιστημονικές εταιρείες ή οι θρησκευτικές 

οργανώσεις, υπογράμμιζαν τα πλεονεκτήματα της επι-

χείρησης αυτής. 

Μπορούμε να πούμε πως καμιά ιδέα δεν είχε βρει μέ-

χρι τότε τόσους οπαδούς. Όλοι την αποδέχονταν πρόθυ-

μα. Κι ούτε έγινε ποτέ λόγος για δισταγμούς, αμφιβολίες 

ή φόβους για την τελική της επιτυχία. Στην Ευρώπη, και 

ιδιαίτερα στη Γαλλία, η πρόταση να στείλουν στη Σελή-

νη ένα βλήμα θα γεννούσε αμέσως χίλια πειράγματα, 

ειρωνείες, γελοιογραφίες ή σατιρικά τραγουδάκια. Στην 

Αμερική, αντίθετα, αν κάποιος τολμούσε να ειρωνευτεί 

το σχέδιο αυτό, θα έμπλεκε πολύ άσχημα. Ούτε η ισχυ-

ρότερη ασπίδα δε θα κατόρθωνε να τον γλιτώσει από 
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τη γενική αγανάκτηση. Στην Αμερική δεν επιτρέπεται σε 

κανέναν να κοροϊδεύει τέτοια πράγματα.

Ο Ίμπεϋ Μπάρμπικαν έγινε από τη μέρα εκείνη ένας 

από τους σημαντικότερους πολίτες των Ηνωμένων Πολι-

τειών. Τον λάτρευαν σαν έναν καινούριο Τζορτζ Ουάσιν-

γκτον. Ένα μικρό παράδειγμα θα δείξει ως ποιο βαθμό 

μπορεί να φτάσει η ξαφνική αφοσίωση ενός λαού σ’ ένα 

άτομο.

Μερικές μέρες μετά την περίφημη συνεδρίαση της 5ης 

Οκτωβρίου, ένας αγγλικός θίασος στη Βαλτιμόρη ανα-

κοίνωσε πως θα έπαιζε την κωμωδία του Σαίξπηρ Πολύς 

θόρυβος για το τίποτα. Οι κάτοικοι της πόλης θεώ ρησαν 

πως ο τίτλος αυτός ήταν ένας ειρωνικός υπαινιγμός για 

τα σχέδια του προέδρου Μπάρμπικαν. Όρμησαν στην αί-

θουσα του θεάτρου, έσπασαν τα καθίσματα και ανάγκα-

σαν το διευθυντή ν’ αλλάξει πρόγραμμα. Εκείνος, σαν 

έξυπνος άνθρωπος, υποτάχθηκε ευχαρίστως στη θέληση 

του κοινού. Άλλαξε αμέσως τις διαφημίσεις κι ανάγγειλε 

πως θα ανέβαζε μια άλλη κωμωδία του Σαίξπηρ, με τίτ-

λο Όπως σας αρέσει. Με το τέχνασμα αυτό, το θέατρό 

του είχε τεράστια προσέλευση κοινού όλες τις επόμενες 

εβδομάδες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο
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