
Ο βυθός

Είχαμε κολλήσει στον βυθό. Οι μπαταρίες είχαν αρχίσει να αποφορτίζονται. Ο
αέρας μας είχε αρχίσει να εξαντλείται. Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να επικοι-
νωνήσουμε με το άλλο καταδυτικό σκάφος ή με την ομάδα στο πλοίο κάπου
10.000 πόδια πάνω μας. Είχαμε κουρνιάσει στη μεταλλική σφαίρα του μικρο-
σκοπικού καταδυτικού μας σκάφους, στριμωγμένοι σε κάτι βράχια στον βυθό
του Ατλαντικού Ωκεανού.

Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι στον βυθό του ωκεανού, και θα μπορούσε
να είναι το τελευταίο μου.

Ωστόσο, με κάποιο τρόπο όλα έδειχναν γαλήνια. Με το λιγοστό φως που
μας είχε απομείνει μπορούσα να κοιτάζω έξω από το φινιστρίνι που ήταν φτιαγ-
μένο από γυαλί πάχους 8 εκατοστών και να παρατηρώ ένα κοκκινωπό πλάσμα
να εξερευνά την επιφάνεια ενός βράχου, αναζητώντας ίσως το επόμενο γεύμα
του. Ήταν μπροστά μας, απασχολημένο με την αναζήτησή του, χωρίς έγνοια ή
επίγνωση της επισφαλούς κατάστασής μας.

Σε ένα μικροσκοπικό καταδυτικό σκάφος είναι πολύ εύκολο τα πράγματα
να γίνουν σουρεαλιστικά και γαλήνια. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει κα-
νέναν τρόπο να επεξεργαστεί την πραγματικότητα της κατάστασης: μια πίεση
μερικών εκατοντάδων κιλών ανά τετραγωνικό εκατοστό, ένα τοπίο που απο-
καλύπτεται μόνο από τα περιορισμένα φώτα του σκάφους, παράξενοι θόρυβοι
και στροβιλισμοί της μηχανής η οποία σε προστατεύει από έναν φρικτό, υγρό
θάνατο. Αντίθετα από όταν κάποιος αισθάνεται φόβο για τα ύψη ή για μια άνυ-
δρη έρημο, δεν υπάρχει τίποτα στο λογισμικό μας, στο λογισμικό του Homo
sapiens, που να γνωρίζει τι να κάνει όταν ένας άνθρωπος είναι εγκλωβισμέ-
νος μέσα σε μια μεταλλική μπάλα στον βυθό του ωκεανού. Δεν είχαμε καμία
σύνδεση με ένα επιστόμιο και έναν ρυθμιστή αναπνοής όπως οι δύτες, και δεν
χρειαζόμασταν κανενός είδους αποσυμπίεση κατά την ανάδυσή μας στην επι-
φάνεια. Σε ένα καταδυτικό σκάφος απλώς αναπνέει κανείς τον αέρα που τον
περιβάλλει. Βέβαια, όταν τρεις άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σε μια σφαίρα
διαμέτρου δύο μέτρων μέσα στο σκοτάδι ενός κόσμου αποκομμένου από το
ηλιακό φως, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας κλειστοφοβικής αντίδρασης· αλλά
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αν το ξεπεράσει κανείς αυτό, στην πραγματικότητα είναι όμορφα. Εφ’ όσον,
βέβαια, τα πάντα λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

Στην πραγματικότητα δεν είχα καμιά δουλειά να βρίσκομαι εκεί κάτω.Πρώ-
τον, ως άνθρωπος ήμουν σαφώς έξω από τη βιολογική μου «ζώνη άνεσης»·
χρειαζόμουν την τεχνολογία για να είναι αυτό το ταξίδι εφικτό για μένα. Και
δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό, η επαγγελματική μου επικράτεια ήταν από
πολύ παλιά τα άστρα, οι πλανήτες και τα φεγγάρια. Ένα παιδικό πάθος με τους
εξωγήινους με είχε ωθήσει να ακολουθήσω μια διαδρομή που είχε οδηγήσει
στη μελέτη της Ευρώπης, ενός καλυμμένου με πάγο φεγγαριού του Δία που
πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί πως φιλοξενεί έναν αχανή υποεπιφανειακό ωκε-
ανό. Βρισκόμουν στη μέση του διδακτορικού μου με θέμα τη μελέτη της φυ-
σικής και της χημείας της Ευρώπης όταν ο «ομοιοπαθής» κολλημένος με το
διάστημα και παλιός μου φίλος George Whitesides μου τηλεφώνησε για να
διερευνήσει το ενδιαφέρον μου για ένα συναρπαστικό πρόγραμμα: ο Τζέιμς
Κάμερον, σκηνοθέτης του Τιτανικού, του Εξολοθρευτή και πολλών άλλων επι-
τυχημένων ταινιών, έψαχνε έναν νέο επιστήμονα για να μιλήσει για την Ευ-
ρώπη ενώ θα εξερευνούσε τα βάθη του ωκεανού μας. Θα ενδιαφερόμουν να
συμμετάσχω ίσως στην αποστολή; Σίγουρα δεν ήταν ένα συνηθισμένο τηλε-
φώνημα.

Ήμασταν στο 2003 και ο Κάμερον ήθελε να κάνει μια ταινία για τα βάθη της
θάλασσας και για την προοπτική αναζήτησης ζωής στον ωκεανό της Ευρώπης.
Η ομάδα θα εξερευνούσε τον θαλάσσιο πυθμένα του Ατλαντικού και του Ει-
ρηνικού Ωκεανού, μελετώντας το πώς επιβιώνει η ζωή στα σκοτεινά βάθη – σε
συνθήκες που θα μπορούσαν να είναι συγκρίσιμες με εκείνες που επικρατούν
στην Ευρώπη. Ο ρόλος μου θα ήταν να βοηθήσω να συνδεθεί η εξερεύνηση
του ωκεανού με την αναζήτηση για ζωή πέρα από τη Γη. Τα υδροθερμικά φρέ-
ατα τα οποία θα εξερευνούσαμε βαθιά μέσα στη θάλασσα λειτουργούν σαν
χημικές οάσεις για τη ζωή στα βάθη του ωκεανού και κατά κάποιο τρόπο μας
καθοδηγούν στην αναζήτησή μας για «βιοδεκτικά»* περιβάλλοντα πέρα από
τη Γη.

Εκείνη τη στιγμή, με δεδομένη τη φάση στην οποία βρισκόμουν στις σπου-
δές μου, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Όσο θα βρισκόμουν έξω στη θάλασσα,
θα έπρεπε να διακόψω την κύρια έρευνά μου. Ήμουν διατεθειμένος να κάνω
αυτή την παράκαμψη σε μια εποχή όπου ήμουν τόσο επικεντρωμένος στο δι-
δακτορικό μου; Τα βάθη του ωκεανού μας είναι δυνητικά ένα καλό ανάλογο
για το τι θα μπορούσε να συμβαίνει στο εσωτερικό του ωκεανού της Ευρώ-

*Σ.τ.Μ.: Αν και το «habitable» το οποίο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας αποδίδεται συχνά
«κατοικήσιμος», επειδή ο όρος αυτός δίνει την εντύπωση ότι αφορά μόνο κατοίκηση από αν-
θρώπους προτιμήσαμε τον νεολογισμό «βιοδεκτικός» (αυτός που επιδέχεται ζωή), και αντί-
στοιχα «βιοδεκτικότητα».
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πης, και επομένως από αυτή τη σκοπιά ήταν τουλάχιστον δικαιολογημένη η
απώλεια χρόνου από τη μελέτη μου.

Εκ των υστέρων, η απόφαση θα έπρεπε να είναι απλή. Αν σας δοθεί ποτέ η
ευκαιρία να βρεθείτε στον βυθό του ωκεανού, μην τη χάσετε.Μην το σκεφτείτε
δεύτερη φορά· απλά πείτε ναι. Ο τρόπος σκέψης σας θα αλλάξει για πάντα.

Ο δικός μου εσωτερικός προβληματισμός έληξε όταν άκουσα τις σοφές λέ-
ξεις του μέντορά μου, μουσικού και εξαίρετου μικροβιολόγου Καθηγητή Ken
Nealson του Πανεπιστήμιου της Νότιας Καλιφόρνιας. Καθώς στεκόμασταν σε
μια αποβάθρα στη νήσο Καταλίνα ένα απόγευμα, ο Ken έβαλε το χέρι του
στον ώμο μου και είπε, «Το σκέφτεσαι υπερβολικά! Αν υπάρχει έστω και η
ελάχιστη πιθανότητα να καταφέρεις να πας στον βυθό του ωκεανού, πρέπει να
πας!».

Κι έτσι, έναν μήνα μετά από αυτό το τηλεφώνημα από τον George, βρέθηκα
στο ρωσικό ερευνητικό σκάφοςKeldysh, να επιπλέω στη μέση του Ατλαντικού
Ωκεανού, έτοιμος να εξερευνήσω το σκοτάδι από κάτω μου αντί για τα άστρα
από πάνω μου.

Για μένα, ο ωκεανός ήταν από πολύ παλιά ένα μέρος μαγικό – όχι μόνο
λόγω της τεράστιας έκτασης και του μεγαλειώδους βάθους του αλλά και επειδή
ήταν ένα μέρος που μου ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Είχα μεγαλώσει στην
ηπειρωτική πολιτεία του Βερμόντ. Αν με βάλουν πάνω σε ένα βουνό ή μέσα
σε μια σπηλιά θα είμαι μια χαρά, αλλά ο ωκεανός ήταν ένα ξένο περιβάλλον
για μένα. Δεν ένιωθα ακριβώς φόβο – δεν άκουγα στο μυαλό μου τη μουσική
από Τα σαγόνια του καρχαρία σε επανάληψη. Περισσότερο ήταν η έλλειψη
οικειότητας: Δεν ήξερα πώς να διαβάσω τα σύννεφα και τον άνεμο, και δεν
υπήρχαν δέντρα που να ψιθυρίζουν για τον καιρό, ούτε βουνά που να κόβουν
τον ουρανό. Μόνο ένα τόξο του ορίζοντα, με νερό από τη μια άκρη μέχρι την
άλλη, και ο κόσμος από κάτω που κρυβόταν από τα κύματα από πάνω.

Είχα γοητευτεί. Στο ταξίδι από το λιμάνι του Χάλιφαξ μέχρι τη μέση του
Ατλαντικού Ωκεανού, πέρασα πολλές ώρες –νύχτα και μέρα– καθισμένος στην
πλώρη του Keldysh, ατενίζοντας το νερό, προσπαθώντας να αναπτύξω μια εν-
δόμυχη αίσθηση του νέου μου περιβάλλοντος. Αλλά μου ήταν ξένο. Η αχανής
έκταση του ωκεανού ήταν σαφώς πέρα από τη ζώνη άνεσής μου – συναρπα-
στική και απειλητική ταυτόχρονα.

Με ανάμεικτα αισθήματα αβεβαιότητας και προσμονής, έστρεψα την προ-
σοχή μου στις μηχανές που θα μας πήγαιναν σε αυτό το ακραίο περιβάλλον – τα
ρωσικά καταδυτικά σκάφηMir (η λέξη σημαίνει ειρήνη ή κόσμος). Πέρασα αρ-
κετό χρόνο στο μηχανουργείο τουKeldysh, επικοινωνώντας με νοήματα και κά-
ποιες σκόρπιες λέξεις στα ρώσικα. Ανυπομονούσα να αποκτήσω μια αίσθηση
για το πώς λειτουργούν τα καταδυτικά σκάφη – και για το τι θα μπορούσε να
πάει στραβά. Δεν είχα ιδέα για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα καλό κατα-
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δυτικό σκάφος, αλλά οι μηχανικοί είχαν πολλή υπομονή. Σύντομα έμαθα ότι οι
Ρώσοι μηχανικοί είναι αν μη τι άλλο σταθεροί και σχολαστικοί: υπήρχε πάντα
ένα εφεδρικό πλάνο, και ένα εφεδρικό του εφεδρικού κ.ο.κ.

Ο βασικός στόχος της φυσικής ενός καταδυτικού σκάφους είναι αρκετά
απλός: (1) να μην συντριβεί, και (2) να είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανέβει στην
επιφάνεια όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αντίθετα με την εξερεύνηση του δια-
στήματος, στην εξερεύνηση του βυθού του ωκεανού η βαρύτητα είναι σύμμα-
χός μας. Για να μετακινηθούμε στο διάστημα χρειαζόμαστε ένα σωρό παραλ-
λαγές από πυραυλοκινητήρες, θερμικές ασπίδες, αλεξίπτωτα και φτερά. Για να
φτάσουμε στον θαλάσσιο πυθμένα και να γυρίσουμε στην επιφάνεια, η γενική
ιδέα είναι να έχουμε μαζί μας ένα βάρος στη διαδρομή μας προς τα κάτω, και
στη συνέχεια να το αφήσουμε όταν θα θέλουμε να αναδυθούμε. Αν και η με-
ταβολή της πίεσης στον ωκεανό είναι αρκετά ακραία, δεν υπάρχουν τεράστιες
διαφορές θερμοκρασίας, και ποτέ δεν κινούμαστε πολύ γρήγορα. Εφ’ όσον
το καταδυτικό μας σκάφος είναι σε θέση να αντέξει την πίεση και μπορεί να
επιπλεύσει άπαξ και αφήσουμε τα βάρη, θα ανέβουμε στην επιφάνεια του ωκε-
ανού όπως ένας φελλός.

Η βασική υποκείμενη απλότητα του τρόπου με τον οποίο ένα καταδυτικό
σκάφος ανεβαίνει και κατεβαίνει μέσα στο νερό ήταν καθοριστική για να νιώσω
άνετα με τα σκάφη Mir. Η Γκένυα, ο Βίκτορ και ο Ανατόλι –τρεις από τους
κυβερνήτες και μηχανικούς που άντεξαν τις ερωτήσεις μου– εξήγησαν τα διά-
φορα εφεδρικά συστήματα με τα οποία ήταν εφοδιασμένα τα σκάφη. Κατά
κύριο λόγο, ακολουθούσαν τον πρωταρχικό κανόνα KISS της μηχανολογικής
σχεδίασης: Keep It Simple, Stupid. Είχαν σχετικά λίγα κινούμενα μέρη, και
τα ηλεκτρονικά τους έμοιαζαν με ανθεκτικά κατάλοιπα από τον Ψυχρό Πό-
λεμο. Εντούτοις, ο καταιγισμός από ερωτήματα «Τι θα συμβεί αν … ;» που
εξαπέλυσα οδήγησε τελικά στο σενάριο χειρότερης περίπτωσης: Τι θα συμ-
βεί αν βρισκόμαστε στον βυθό του ωκεανού σε βάθος πολλών χιλιομέτρων και
σταματήσει η παροχή ενέργειας, πάψουν να λειτουργούν οι προωθητήρες, δια-
κοπεί η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και αρχίσει να εξαντλείται ο αέρας; Απλώς
είμαστε καθισμένοι μέσα σε έναν περίτεχνο όγκο από μέταλλο παγιδευμένο
στον βυθό του ωκεανού. Τι κάνουμε τότε;

Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, υπήρχε ένα πλάνο. Σε αυτό το σενάριο,
ανασηκώνουμε ένα από τα καθίσματα του σκάφους και βρίσκουμε ένα γαλλικό
κλειδί. Με το κλειδί αυτό λασκάρουμε ένα μεγάλο παξιμάδι σε ένα μπουλόνι
που είναι συνδεδεμένο με ένα βάρος. Άπαξ και απελευθερωθεί αυτό το βάρος,
το σκάφος γίνεται σίγουρα πλεύσιμο. Έτσι, ξεκολλάει από τον βυθό και αρχί-
ζει να ανεβαίνει προς τα πάνω, επιταχυνόμενο σταδιακά κατά την άνοδό του.
Σύμφωνα με τους μηχανικούς, τη στιγμή που θα φτάσει στην επιφάνεια θα έχει
συσσωρεύσει τόση πολλή ορμή που μάλλον θα πεταχτεί στον αέρα έξω από τη
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θάλασσα, φτάνοντας σε ύψος μερικών μέτρων από την επιφάνεια. Η συγκεκρι-
μένη λύση δεν είναι ούτε όμορφη ούτε κανένα θαύμα της τεχνολογίας, αλλά
τουλάχιστον μας σώζει από τον θάνατο στον βυθό.

Όλα αυτά γυρνούσαν στο μυαλό μου όσο στεκόμασταν προσαραγμένοι
στον βυθό μέσα στο ετοιμοθάνατο καταδυτικό μας σκάφος. Είχα αρχίσει να
σκέφτομαι ολοένα και περισσότερο αυτό το γαλλικό κλειδί. Ήμουν σίγουρος
ότι ήταν κάτω από το κάθισμα; Θα έπρεπε να το είχα ελέγξει ξανά πριν ξεκι-
νήσουμε.

Μέχρι εκείνο το σημείο, όλα είχαν πάει αρκετά καλά. Αφού φτάσαμε στην
τοποθεσία μας κοντά στο μέσον του Ατλαντικού Ωκεανού, είχαμε καταδυθεί
από το πλοίο με δύο σκάφη – ο Κάμερον και δύο μέλη της ομάδας στο ένα, εγώ
και δύο μέλη της ομάδας στο άλλο. Ο στόχος μας ήταν να εξερευνήσουμε υδρο-
θερμικά φρέατα στην πλαγιά ενός θαλάσσιου όρους ονόματι Μένεζ Γκουέν
(βασικά ένα ηφαίστειο στον βυθό του ωκεανού).

Η αίσθηση που έχει κανείς όταν βρίσκεται σε ένα καταδυτικό σκάφος στον
βυθό του ωκεανού μοιάζει πολύ με μια βόλτα με αερόστατο θερμού αέρα, με
ελεύθερη κατάδυση και με διαστημική αποστολή ταυτόχρονα. (Να αναφέρω
εδώ πως το μόνο που έχω κάνει από τα τρία είναι ελεύθερη κατάδυση.) Οι
κινήσεις είναι, ως επί το πλείστον, αργές και ήρεμες. Τα ρωσικά καταδυτικά
σκάφη Mir διαθέτουν ένα μικρό φινιστρίνι (περίπου είκοσι εκατοστά) από το
οποίο μπορεί κανείς να παρατηρεί το εξωτερικό: ένα φινιστρίνι για κάθε επι-
βάτη, τρία συνολικά. Στο κέντρο είναι ο κυβερνήτης και στα αριστερά και στα
δεξιά είναι οι δύο επιβάτες. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς όρθιος, αλλά υπάρ-
χει αρκετός χώρος για να μετακινηθεί κανείς σκυφτός αν θέλουν να αλλάξουν
θέση δύο άτομα μεταξύ τους. Τα όργανα, τα κουμπιά και οι διακόπτες σε όλο
το εσωτερικό θυμίζουν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τότε που αυτά
τα σκάφη κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Τα καθί-
σματα με τα μαξιλάρια που είναι καλυμμένα με μπλε βινύλιο σχηματίζουν από
κοινού μια μορφή U, αλλά δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να έχουν και οι τρεις
επιβαίνοντες τα πόδια τους στο δάπεδο ταυτόχρονα. Συνήθως, ο κυβερνήτης
στέκεται όρθιος στη μέση, με τα χέρια του στους μοχλούς ελέγχου, ενώ οι δύο
επιβάτες κάθονται στραμμένοι στο πλάι, όπως χρειάζεται για να παρατηρούν
από τα παράθυρα.

Στην κάθοδο προς τον βυθό, όπου το σκάφος πέφτει σαν πέτρα, διασχίζει
κανείς γρήγορα τη φωτική ζώνη – το ανώτατο στρώμα του νερού, που φτά-
νει περίπου μέχρι τα 300 μέτρα βάθος, στο οποίο υπάρχει ηλιακό φως και η
ζωή ακμάζει βασιζόμενη σε φωτοσυνθετικούς οργανισμούς όπως το φυτοπλαγ-
κτόν.

Καθώς κατέρχεται κανείς μέσα από αυτή την περιοχή, το φως αρχίζει να
σβήνει. Το γαλάζιο γίνεται μαύρο. Το σκάφος αρχίζει να ψύχεται. Αν και δεν



8 Πρόλογος

μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι πέφτει, οι ήχοι από το σύστημα ακουστικής
επικοινωνίας λειτουργούν σαν ένας μετρονόμος που θυμίζει την απόσταση
που χωρίζει το σκάφος από τον υπόλοιπο κόσμο. Δυνατοί μεταλλικοί ήχοι
«αναπηδούν» κάθε λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στο σκάφος και στο Keldysh –
ακριβώς οι τυπικοί ήχοι που θα περίμενε κανείς να ακούει ενώ κάθεται μέσα σε
ένα καταδυτικό σκάφος, αλλά λίγο πιο οξείς και μικρότερης διάρκειας. Κάθε
τόσο, σταλάζουν από το ηχείο λίγες λέξεις: μια-δυο προτάσεις στα ρώσικα,
συγκεκομμένες από τη διαδρομή τους μέσα από το νερό. Εμένα, με το περιο-
ρισμένο λεξιλόγιό μου στα ρώσικα, οι διάλογοι στην ξένη γλώσσα και οι με-
ταλλικοί ήχοι με έκαναν να αισθάνομαι το περιβάλλον ακόμα πιο απόκοσμο.

Καθώς βυθιζόμασταν, κόλλησα το πρόσωπό μου πάνω στο φινιστρίνι και
τύλιξα το κεφάλι μου με μια πετσέτα, προσπαθώντας να εμποδίσω το φως από
το εσωτερικό του σκάφους να μολύνει τη θέα του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Ήταν μια τακτική γνωστή σε μένα – οι αστρονόμοι που παρατηρούν τον νυχτε-
ρινό ουρανό προσπαθούν πάντα να προστατεύσουν τη νυχτερινή τους όραση.
Όσο καλύτερα είναι κανείς προσαρμοσμένος στο σκοτάδι, τόσο περισσότερα
άστρα μπορεί να δει στον νυχτερινό ουρανό.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το βλέμμα μου όργωνε τα βάθη για να συλ-
λάβει ένα ίχνος βιοφωταύγειας από τα πολλά αλλόκοτα πλάσματα που κατοι-
κούν στα βάθη του ωκεανού μας και που εκπέμπουν παλμούς φωτός καθώς
κινούνται αυτά ή τα πράγματα που βρίσκονται γύρω τους. Το βυθιζόμενο σκά-
φος δημιουργούσε ένα κρουστικό κύμα βιοφωταύγειας το οποίο διαδιδόταν
ακτινικά από εμάς προς τα έξω. Έβλεπα εκλάμψεις από πλάσματα μεγάλα και
μικρά, από μέδουσες μέχρι μικρόβια. Ήταν ένα θέαμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ,
και μια εμπειρία που λάτρεψα σε καθεμία από τις εννιά καταδύσεις που έκανα.
Απέκτησα τη συνήθεια να ακούω μουσική από ακουστικά, συνδυάζοντας τα
βιολογικά πυροτεχνήματα με τα τραγούδια των Radiohead και των Pink Floyd,
και είχα κάπως την εντύπωση ότι θα έβρισκα αυτά τα συγκροτήματα να παί-
ζουν στον βυθό του ωκεανού.

Μέχρι στιγμής, αυτή η κατάδυση, η πρώτη μου, ήταν πολύ επιτυχημένη.
Μετά από κάποια αρχική εξερεύνηση του θαλάσσιου πυθμένα, καταφέραμε
να εντοπίσουμε μια τοποθεσία πλούσια σε υδροθερμικά φρέατα. Επί ώρες πε-
ριδιαβαίναμε τις πλαγιές του Μένεζ Γκουέν και συλλέγαμε με τον ρομποτικό
βραχίονα δείγματα από τα αναβλύζοντα υπερθερμασμένα φρέατα. Μικρόβια,
μύδια και ψάρια τρέφονταν από τα πλούσια δώρα αυτών των χημικών οά-
σεων.

Η εύρεση αυτής της τοποθεσίας στον βυθό του ωκεανού μπορεί να μη φαί-
νεται μεγάλο επίτευγμα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν. Όλες οι χαρτογραφι-
κές πολυτέλειες που απολαμβάνουμε στην επιφάνεια της Γης δεν έχουν καμία
χρησιμότητα στον ωκεανό. Τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούμε για καθο-
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δήγηση μέσω GPS δεν διεισδύουν ούτε λίγα χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια
του ωκεανού. Μάλιστα, ο ωκεανός δεν προσφέρεται για διαβίβαση σχεδόν κα-
νενός μήκους κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το νερό –το βασικό
συστατικό της ζωής όπως την ξέρουμε– μπορεί να κρύψει πολύ καλά από εμάς
το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας. Το υγρό νερό απορροφά εύκολα το
φως, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα μήκη κύματος, και επομένως δεν μπορούμε
να «δούμε» ή να επικοινωνήσουμε από τον βυθό του ωκεανού. Αυτό το απλό
γεγονός έχει προκαλέσει αμηχανία στους μηχανικούς επί δεκαετίες: κανένας
ηλεκτρονικός τρόπος πλοήγησης ή επικοινωνίας δεν λειτουργεί κάτω από το
νερό – ούτε τα κινητά τηλέφωνα, ούτε τα ασύρματα δίκτυα, ούτε το GPS, ούτε
τα κύματα AM, ούτε τα κύματα FM, ούτε τα κύματα των ραδιοερασιτεχνών,
τίποτα.

Τίποτα δεν μπορεί να διαδοθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις μέσα στον ωκε-
ανό, εκτός από τον ήχο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι φάλαινες και
τα δελφίνια επικοινωνούν μέσω του ήχου. Και ο λόγος που αυτοί οι μεταλλικοί
ήχοι συνέχιζαν να φτάνουν στο καταδυτικό μας σκάφος από το πλήρωμα του
Keldysh, για να ελέγχουν αν ήμασταν ακόμα εκεί και αν όλα ήταν εντάξει.

Αλλά δεν ήταν όλα εντάξει. Η παραμονή μας κάτω από το νερό είχε διαρ-
κέσει περισσότερο από το προβλεπόμενο. Η κατάδυση είχε κρατήσει πολλή
ώρα και είχαμε εξερευνήσει μια αρκετά μεγάλη έκταση του θαλάσσιου όρους.
ΤαMir 1 καιMir 2 βρίσκονταν και τα δύο στον βυθό, και είχαμε εργαστεί από
κοινού για να πάρουμε δείγματα και να τραβήξουμε βίντεο από ένα μεγάλο
μέρος της περιοχής. Αλλά τώρα το δικό μας σκάφος (Mir 2) είχε χάσει τα ίχνη
τουMir 1, και οι μπαταρίες του είχαν αρχίσει να αποφορτίζονται. Ο Βίκτορ, ο
κυβερνήτης, έκρινε ότι δεν θα ήταν καλό να συνεχίσουμε να κινούμαστε και
να τριγυρίζουμε από δω κι από κει, καθώς οι προωθητήρες κατανάλωναν πο-
λύτιμη ενέργεια από τις μπαταρίες.

Επιπλέον, η τηλεπικοινωνιακή μας σύνδεση είχε αρχίσει να παρουσιάζει
προβλήματα, και η χαμηλή στάθμη των μπαταριών μας σήμαινε ότι δεν μπο-
ρούσαμε να στέλνουμε ισχυρά σήματα ούτε στο Keldysh ούτε στο Mir 1. Και
σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η πλυντρίδα του διοξειδίου του άνθρακα στο
σκάφος μας είχε αρχίσει επίσης να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, με-
τατρέποντας τη μικρή μας σφαίρα σε μια μπάλα τοξικού αερίου.

Καθόμασταν λοιπόν εκεί, στον βυθό του ωκεανού, προσπαθώντας να αν-
τιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Παρότι η κατάσταση ήταν κάπως τρομα-
κτική, με παρηγορούσε η σκέψη του γαλλικού κλειδιού. Στη χειρότερη περί-
πτωση, θα εκτινασσόμασταν έξω από το νερό και τελικά θα μας έβρισκε το
πλήρωμα του Keldysh. Το πρόβλημα ήταν ότι, ανάλογα με την ώρα της ημέ-
ρας και τον κυματισμό στην επιφάνεια, θα μπορούσαν να χρειαστούν πολλές
ώρες για να μας εντοπίσει το Keldysh.
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Ο Βίκτορ δοκίμασε κάθε κόλπο που υπήρχε στα εγχειρίδια, αλλά τελικά
παραιτήθηκε και σταμάτησε να ασχολείται. Κρίνοντας από τη στάση του, είτε
είχε αποδεχτεί τη μοίρα ενός υγρού θανάτου για όλους μας, είτε γνώριζε ότι
θα ενεργοποιούνταν κάποιο είδος πρωτοκόλλου αναζήτησης, οπότε αυτό που
είχαμε να κάνουμε ήταν να καθίσουμε και να περιμένουμε. Ο νους μου συνέ-
χιζε να περιπλανιέται, καθώς κοιτούσα έξω από το φινιστρίνι, παρατηρώντας
το κοκκινωπό πλάσμα που έμοιαζε με γαρίδα. Η φαντασία μου παρασύρθηκε
από τον ωκεανό μας στην πιθανότητα ύπαρξης ωκεανών πέρα από τη Γη.

Η σκηνή που έβλεπα μέσα από εκείνο το φινιστρίνι θα μπορούσε να μοιάζει
με την «κατοικία» των περισσότερων ειδών ζωής στο σύμπαν μας. Οι βαθείς,
σκοτεινοί, φαινομενικά έρημοι ωκεάνιοι πυθμένες πιθανόν να είναι από τις
καλύτερες τοποθεσίες για τη βιολογία. Οι πρόσφατες εξερευνητικές αποστο-
λές στο ηλιακό μας σύστημα μάς έχουν μάθει ότι, ενώ οι πλανήτες σαν τη Γη
πιθανόν να είναι σχετικά σπάνιοι (ένας ανά ηλιακό σύστημα, στην καλύτερη
περίπτωση), οι κόσμοι με βαθείς ωκεανούς, που είναι καλυμμένοι με πάγο και
αποκομμένοι από κάποιον ουρανό ή κάποια ατμόσφαιρα, θα μπορούσαν να
είναι πανταχού παρόντες.

Στο ηλιακό μας σύστημα, οι κόσμοι αυτοί είναι στην πραγματικότητα φεγ-
γάρια των γιγάντιων πλανητών, με ονόματα όπως Ευρώπη, Γανυμήδης, Καλλι-
στώ, Τιτάνας, Εγκέλαδος και Τρίτωνας. Είναι κόσμοι που πιθανότατα φιλοξε-
νούν ωκεανούς υγρού νερού σήμερα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, και οι ωκεανοί
τους πιθανότατα υπάρχουν για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του ηλιακού
συστήματος. Μερικοί από αυτούς τους κόσμους –η Ευρώπη, ο Εγκέλαδος και
ο Τιτάνας– θα μπορούσαν ακόμα και να είναι φιλόξενες τοποθεσίες για τη ζωή
όπως την ξέρουμε.

Αυτοί οι καλυμμένοι με πάγοωκεανοί δεν έχουν παραλίες ή αμμώδεις ακτές,
αλλά θα μπορούσαν να είναι θαυμάσια και πλούσια μέρη για να κατοικούν κά-
ποιες μορφές ζωής. Τα σκοτεινά βάθη αυτών των μακρινών ωκεανών ίσως να
έχουν παρόμοια μορφή με τις βαθύτερες περιοχές του δικού μας ωκεανού. Τα
μικρόβια και τα θαλάσσια πλάσματα που κατοικούν στα βάθη του δικού μας
ωκεανού θα μπορούσαν να ευημερούν κάτω από τις φυσικές και χημικές συν-
θήκες που πιστεύεται ότι επικρατούν στο εσωτερικό των ωκεανών της Ευρώ-
πης, του Εγκέλαδου και του Τιτάνα. Σε όλο αυτό το βιβλίο, εξερευνούμε αυτό
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ακραίες εκδοχές της ζωής στη Γη και στη
φυσική και τη χημεία που πιθανόν να οδηγούν στην ύπαρξη βιοδεκτικών ωκε-
άνιων κόσμων αλλού. Εξετάζουμε λεπτομερώς τα στοιχεία που δείχνουν ότι
υπάρχουν ωκεανοί πέρα από τη Γη, κάτω από τα παγετώδη καλύμματα φεγγα-
ριών του εξώτερου ηλιακού συστήματος. Και, τέλος, εξετάζουμε τι σημαίνει
αυτό για την ανακάλυψη μιας ξεχωριστής, ανεξάρτητης απαρχής της ζωής πέρα
από τη Γη.
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Αλλά πριν να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να ξεκολλήσω από τον
βυθό του ωκεανού.

Αν και φαινόταν σαν να ήμασταν προσαραγμένοι στον ωκεάνιο πυθμένα για
μεγάλο διάστημα, δεν θα μπορούσε να είναι παραπάνω από 45 λεπτά. Ο αέρας
στο εσωτερικό του σκάφους είχε γίνει υγρός από το συμπυκνωμένο νερό των
δικών μας βιολογικών λειτουργιών. Κάθε ανάσα που παίρναμε μετέτρεπε πο-
λύτιμο οξυγόνο σε υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα. Τα καμπυλωτά πορ-
τοκαλόχρωμα τοιχώματα του σκάφους έσταζαν. Το εσωτερικό του ήταν κρύο,
υγρό, σκοτεινό και γαλήνιο. Εν τω μεταξύ, εκείνο το μικρό κοκκινωπό πλάσμα
συνέχιζε να ζει τη ζωή του ακριβώς έξω από το φινιστρίνι μας – μακάρια ανί-
δεο για τον κίνδυνο που μας απειλούσε και προσηλωμένο στο σκαρφάλωμά
του στα βράχια.

Και τότε, διακρίναμε μέσα από το φινιστρίνι ένα αμυδρό φως. Το φως έγινε
πιο έντονο, ακολουθώντας μια αργή τεθλασμένη διαδρομή που το έφερνε ολο-
ένα και πιο κοντά μας. Τέλος, η πηγή του αποκαλύφθηκε – ήταν το δίδυμο
καταδυτικό μας σκάφος, το Mir 1. Μας είχαν βρει.

Γνωρίζοντας ότι ο Κάμερον και η ομάδα του Mir 1 ήταν εφοδιασμένοι με
κινηματογραφικές μηχανές που θα μπορούσαν να μας δουν, γράψαμε ένα ση-
μείωμα σε ένα κομμάτι χαρτί και το κολλήσαμε πάνω σε ένα φινιστρίνι. Το ση-
μείωμα έγραφε απλώς: «Πρέπει να αναδυθούμε». Παρακολουθούσαμε την κι-
νηματογραφική μηχανή να κινείται οριζόντια και να στρέφεται, επιθεωρώντας
μας, αξιολογώντας την κατάσταση. Φαινόταν να έχουν καταλάβει το μήνυμα.
Μετά από μερικές ακόμα απόπειρες επικοινωνίας με χαρτί και με το ακουστικό
σύστημα, ο Βίκτορ βεβαιώθηκε ότι το Keldysh θα ήταν έτοιμο για εμάς, και
ότι μπορούσαμε πλέον να ξεκολλήσουμε από τον βυθό και να ανέβουμε.

Το ταξίδι της επιστροφής στην επιφάνεια έχει μια αλλόκοτη φινέτσα. Αντί-
θετα από την πτήση στο διάστημα, όπου η επιστροφή στη Γη περιλαμβάνει μια
έντονη και πυρακτωμένη διαδρομή μέσα από την ατμόσφαιρα, που ακολουθεί-
ται από δυναμική ενεργοποίηση των προωθητήρων προκειμένου να ανακοπεί
η προσπάθεια της βαρύτητας να μετατρέψει τους επιβάτες σε στάχτη, το ταξίδι
της επιστροφής από τον βυθό του ωκεανού δίνει την αίσθηση μιας αργής ανό-
δου με ανελκυστήρα. Οι νόμοι της φυσικής είναι ένας αβρός φίλος, όχι ένας
αντίπαλος, καθώς η άνωση του σκάφους οδηγεί τους επιβάτες εκεί απ’ όπου
ξεκίνησαν. Η βαρύτητα κάνει όλη τη δουλειά – δεν χρειάζεται κανένας προ-
ωθητήρας, δεν ενεργοποιείται κανένας κινητήρας, δεν υπάρχει κανένας φόβος
ότι κάποιο αλεξίπτωτο δεν θα ανοίξει.

Αν τύχει η ανάδυση να γίνει στη διάρκεια της ημέρας, η σκοτεινή άβυσσος
τελικά δίνει τη θέση της σε κάποια ανεπαίσθητα ίχνη ενός άστρου από πάνω.
Το μαύρο σβήνει σε γαλάζιο καθώς οι πιο τολμηρές από τις ακτίνες του Ήλιου
διαπερνούν το νερό. Κάθε στιγμή που περνάει, το γαλάζιο σπρώχνει το μαύρο
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ολοένα και πιο κάτω, και αναφαίνεται ένας ωκεανός λουσμένος στο ηλιακό
φως. Την τελική στιγμή, το σκάφος ανεβαίνει και μετά πέφτει καθώς ξεπε-
τάγεται από την επιφάνεια του ωκεανού, αγγίζοντας για μια ακόμα φορά την
ατμόσφαιρα. Το ηλιακό φως ορμάει μέσα από τα φινιστρίνια, θυμίζοντας στο
μυαλό του επιβάτη πού ανήκει στην πραγματικότητα.

Έχοντας επιστρέψει με ασφάλεια στην επιφάνεια, καθίσαμε στη μικροσκο-
πική μας πορτοκαλόχρωμη και λευκή κηλίδα που σκαμπανέβαζε στο αχανές
γαλάζιο του ωκεανού. Μια μικροσκοπική αλλά όχι ασήμαντη κηλίδα, που είχε
επιστρέψει από μια απόκοσμη εμπειρία στα βάθη, περιμένοντας να συλλεγεί
από το Keldysh και να ανελκυστεί στο κατάστρωμα από τον τεράστιο γερανό
του. Ένα ταξίδι, σε μία τοποθεσία, είχε ολοκληρωθεί – αλλά υπήρχαν πολύ
περισσότερα για να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε.


