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«Μπέτελγκεζ - Ταξίδι στο Άγνωστο»

Βασισμένο στο «Betelgeus» του J. Craig Wheeler από το [Brotherton M. (Eds.),
(2017), Science Fiction by Scientists – An Anthology of Short Stories, ISBN: 978-
3-319-41102-6, DOI 10.1007/978-3-319-41102-6, Springer]. Μεταφορά/Προσαρμογή
Ν.Νεράντζης για τη δράση LSTT, 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, Απρίλιος 2019.

ΗΜΕΡΑ Ν

2-9-9
Είμαι εδώ, ακριβώς μετά την έκρηξη του πυρήνα
του άνθρακα. Πριν από λίγες ημέρες είδα το
οξυγόνο να περιστρέφεται και το πυρίτιο να
δημιουργείται. Τότε ήταν και η τελευταία
επικοινωνία με τον 4-4-3. Το σχέδιο ήταν
να …βουτήξω προς τον πυρήνα ακριβώς τη
στιγμή της κατάρρευσης.

(παύση)
Άφησα πίσω μου μια σειρά δεδομένων,
μικροσκοπικά πακέτα, επαρκώς κωδικοποιημένα,
εύκολα αναγνωρίσιμα. Εκτιμώ ότι πολλά από
αυτά θα σωθούν. Πιθανά να περιστρέφονται γύρω
από το πάλσαρ, ίσως και για χιλιάδες χρόνια!
Αλλά θα ...βρεθούν!

(παύση)
Nιώθω το μεταλλικό μου δέρμα να αρχίζει να
ζεσταίνεται. Το κρουστικό κύμα θα με χτυπήσει
σε λίγες ώρες. Ακριβώς στα όρια του πυρήνα
ηλίου. Θα εισχωρήσω όσο μπορώ. Δεν θα φτάσω
βέβαια στην καρδιά του άστρου νετρονίων, αλλά
τα όρια του σκάφους θα επιτρέψουν την συλλογή
και αποστολή σημαντικών δεδομένων. Η ύπαρξη
εδώ αποκτά μια διαφορετική προοπτική.
Επιτάχυνα...
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ΗΜΕΡΑ Ν-1

2-9-9
Μην είσαι τόσο σκληρός 4-4-3. Πρόκειται για
την εξόντωση ενός είδους για το οποίο μιλάμε.
Πιθανά με συνείδηση και νοημοσύνη. Όβερ.

4-4-3
Είναι τραγικό 2-9-9, αλλά δεν υπάρχει τίποτα
που να μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό το αστέρι
θα τα εξαφανίσει όλα... Εκτιμώ ότι δεν
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Θα πρέπει να
κάνεις ό,τι μπορείς και να συλλέξεις ό,τι
δεδομένα προλάβεις! Ο πλανήτης πρόκειται να
καταστραφεί. Εάν δεν βιαστείς το ίδιο κι εσύ!
Δεν είναι απαραίτητο να πεθαίνεις ...για την
επιστήμη! Η μόνη δέσμευση, είναι προς στον
εαυτό σου. Σε χρειαζόμαστε και για τις άλλες
έρευνες 2-9-9. Όβερ.

ΗΜΕΡΑ Ν-2

2-9-9
Πρωτόκολλο ενημερώθηκε. Επείγον. Επιβεβαιώστε,
Oscar-Tango-2-4-1-Romeo-Papa-4-4-3. Όβερ.

4-4-3
Γεια σου, Bravo-Papa-7-8-3-2- Lima-Sierra-2-
9-9. Τι συμβαίνει; Όβερ.



3

2-9-9
Δεν θα το πιστέψεις, 4-4-3. Ένας πλανήτης με
ζωή! Με εξελιγμένη ζωή! Όβερ.

4-4-3
Ξαναβλέπω την τελευταία σας αναφορά 2-9-9.
Λέει ότι στο σύστημα του Μπέτελγκεζ η έρευνα
για αναζήτηση ζωής υπήρξε άκαρπη. Όβερ.

2-9-9
Πράγματι 4-4-3. Αλλά αυτός ο πλανήτης
φαίνεται πολύ παλαιότερος. Δεν μπορεί να έχει
δημιουργηθεί στο σύστημα του Μπέτελγκεζ.
Πιθανότατα να είναι ένας περιπλανώμενος
πλανήτης, από κάποιο άλλο σύστημα, που
αιχμαλωτίστηκε από το ισχυρό τοπικό
βαρυτητικό πεδίο! Όβερ

4-4-3
Άφησε το μητρικό ηλιακό του σύστημα!; Και
πώς; ...θεωρείς πως θερμαίνεται; Όβερ.

2-9-9
Υποθέτω πως ναι! Το μέγεθός του είναι
κατάλληλο ...και έχει και μια πυκνή
ατμόσφαιρα να τον προστατεύει. Επιπλέον,
είναι ένας υδάτινος πλανήτης, καλύπτεται από
έναν τεράστιο ωκεανό! Όβερ.
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4-4-3
Σαν μια πολύ μεγάλη και πολύ ζεστή Ευρώπη
δηλαδή! Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο.
Συγχαρητήρια.
Αληθεια, τί εντόπισες? Βακτήρια; Σπόγγους;
Όβερ.

2-9-9
Όχι, δεν καταλαβαίνεις, 4-4-3. Ζώα! Υδρόβια
ζώα! Εκατομμύρια από αυτά, ίσως περισσότερα!
Και επικοινωνούν! Συλλέγω και αποθηκεύω τα
δεδομένα. Επίσης φαίνεται ότι έχουν χτίσει
και... πράγματα. Όβερ.

4-4-3
Ε... χτίζουν πράγματα; Όβερ.

2-9-9
Ναί! υπάρχουν δομές στον ωκεάνιο πάτο. Μπορώ
να τα διακρίνω καλύτερα στα πιο ρηχά νερά.
Δεν μπορώ να πω κάτι για τη λειτουργία τους,
αλλά βλέπω ξεκάθαρα ευθύγραμμα μοτίβα. Είμαι
βέβαιος ότι δεν έχουν δημιουργηθεί από φυσική
αιτία. Όβερ.

4-4-3
Θα γίνεις διάσημος, 2-2-9. Όβερ.

2-9-9
δεν είναι αυτό το θέμα. το θέμα είναι ότι
πρόκειται να πεθάνουν! Και δεν εννοώ ορισμένα
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άτομα. Εννοώ πλήρη καταστροφή! Καθώς ο
Μπέτελγκεζ θα διογκωθεί, όλος ο πλανήτης θα
καταστραφεί!
Αναπόφευκτα και σύντομα. Όβερ.

4-4-3
Ζωή και θάνατος. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα
στο Σύμπαν. Όβερ.

ΗΜΕΡΑ Ν-3

2-9-9
Στην αρχή υπήρχαν δύο δίδυμα αστέρια, η
σχετική κίνηση των οποίων δημιουργούσε μεγάλο
χάος στις τότε τροχιές των πλανητών. Πριν
περίπου από εκατό χιλιάδες χρόνια, ο
Μπέτελγκεζ διογκώθηκε και έγινε ένας
υπεργίγαντας, ‘καταπίνοντας’ το συνοδό του
αστέρι, προκαλώντας ακόμα περισσότερες
ανωμαλίες στο πεδίο βαρύτητας. Tότε
σχηματίστηκαν και μερικοί από τους εδώ
πλανήτες. Οι παλαιότεροι πλανήτες είναι μόνο
μερικών εκατομμυρίων ετών και τα δεδομένα,
τους κατατάσσουν στους πολύ νέους για να
φέρουν ζωή γύρω από το συγκεκριμένο αστέρι.
Όλα φαίνονται άγονα 4-4-3. Όβερ.

4-4-3
Σου αρέσει η δουλειά σου 2-2-9; Όβερ.
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2-9-9
Ναί 4-4-3. Είναι πανέμορφα εδώ, όλα αυτά τα
αστέρια, οι γαλαξίες... - δεν συγκρίνεται η
αίσθηση. Φαντάσου και όλους αυτούς τους
πλανήτες, όλοι διαφορετικοί. Άλλοι γυμνοί και
βραχώδεις, άλλοι αέριοι και νεφελώδεις.
Εκείνοι που ξεχωρίζουν είναι αυτοί με τις
ατμόσφαιρες. Σύννεφα είτε από νερό είτε από
μεθάνιο είτε από ....ποιός ξέρει. Όβερ.

4-4-3
Ω, τί ρομαντικό! (γέλια) Όβερ.

2-9-9
(γέλια) Όντως! η επιστήμη είναι συναρπαστική,
4-4-3. Σκέψου τί θα γίνει εάν έστω ένας
ραδιοφάρος, ένας βιοδείκτες δώσει σήμα! Τί θα
σημαίνει για την ανθρωπότητα και την επιστήμη
- ζωή πέρα από τη Γή! ...με τί DNA! ...τί
κώδικα! ...με τί μορφή! Όβερ.

4-4-3
Υπομονή 2-2-9. Η ζωή πάντα βρίσκει τον τρόπο.
Όβερ.

2-9-9
Ναι όντως τον βρίσκει 4-4-3. Όβερ.
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ΗΜΕΡΑ Ν-4

2-9-9
Πρωτόκολλο ενημερώθηκε. Εδώ Bravo-Papa-7-8-3-
2- Lima-Sierra-2-9-9. Με λαμβάνεις Oscar-
Tango-2-4-1-Romeo-Papa-4-4-3. Επιβεβαίωσε.
Όβερ.

4-4-3
Γεια σου, Bravo-Papa-7-8-3-2- Lima-Sierra-2-
9-9. Πώς είσαι; Όβερ.

2-9-9
Καλώς ήλθες στoν Μπέτελγκεζ! Είμαι εδώ
περίπου 20 αστροημέρες, είμαι καλά, και
αποθηκεύω τα δεδομένα για τους εξωτερικούς
πλανήτες. Είχες πρόβλημα να μπεις σε τροχιά
4-4-3; Όλα μια χαρά. Τι βλέπεις 4-4-3; Όβερ.

4-4-3
Φωτιά και πάγο. Στη τροχιά που βρίσκομαι, ο
Μπέτελγκεζ γεμίζει τον μισό ουρανό και έχω
μια εξαίρετη θέα και στις ζώνες μεταφοράς του.
Εκπληκτικό θέαμα. Τα όργανα δεν παύουν ούτε
στιγμή να αποτυπώνουν τα δεδομένα του
αστρικού ανέμου και υπάρχει και ξεχωριστή
απεικόνιση για τις ενδιαφέρουσες διαταραχές
που εμφανίζονται σε ορισμένες συχνότητες.
Όβερ.
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ΗΜΕΡΑ Ν-5

2-9-9
Ενημέρωση από Bravo-Papa-7-8-3-2-Lima-Sierra-
2-9-9. Πρωτόκολλο επιβεβαιώθηκε. Όβερ.

4-4-3
Γεια σου, Bravo-Papa-7-8-3-2-Lima-Sierra-2-9-
9, εδώ Oscar-Tango-2-4-1-Romeo-Papa-4-4-3.
Ποιά είναι η κατάστασή σου. Ανέφερε. Όβερ.

2-9-9
Μόλις βγήκα από υπερδίνη και επιβραδύνω
προσεχτικά. Έχω μόλις συνέλθει από την
χειμερία νάρκη. Όβερ.

4-4-3
Είσαι η βασική αποστολή του Μπέτελγκεζ – μία
‘Lima-Sierra’, σωστά; Όβερ.

2-9-9
Θετικό, είμαι ‘Life-Seeker’ και εσύ αποτελείς
ένα ‘Reference Point’ Όβερ.

4-4-3
Έλαβα το σήμα σου 2-9-9. Ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη. Ίσα που ξεχώριζε μέσα στο θόρυβο
καθώς έχανα πίσω μου τον μητρικό μας πλανήτη.
Όβερ.
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2-9-9
Θα είμαι σύντομα στον Μπέτελγκεζ. Είσαι κοντά
4-4-3; Όβερ.

4-4-3
Ναι είναι εφικτό να έρθω από εκεί. Τελειώνω
εδώ καθώς μιλάμε. Στέλνω τα τελευταία
δεδομένα. Εκτιμώ ότι μπορώ να είμαι στο
σύστημα Μπέτελγκεζ όταν θα μπαίνεις σε τροχιά
2-9-9. Όβερ.

2-9-9
ΟΚ, πρόσεξε καθώς θα διέρχεσαι το όριο του
πάγου 4-4-3. Όβερ.

4-4-3
Ελήφθη 2-9-9. Όβερ.

ΗΜΕΡΑ Ν-6

2-9-9
Στην Γη, παρατηρούσαμε, παρακολουθούσαμε τις
μεταβολές του αστέρα. Τον βλέπαμε να
‘κρέμεται’ στον ουράνιο θόλο σαν πρόκληση.
Ξέραμε ποιές ενδείξεις έπρεπε να αναζητήσουμε.
Ποιές συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος, πώς θα ηχοποιούσαμε τα δεδομένα’,
ποιό θα ήταν το υπόβαθρο, πώς θα ‘αγνοήσουμε’
την κοσμική ακτινοβολία. Τα όργανα, που
είχαμε σε τροχιά γύρω από τη Γη και αυτά
στους ήρεμους ωκεανούς της Ευρώπης (τον
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δορυφόρο του Δία) κατέγραφαν την αύξηση των
θερμικών νετρίνων. Ήταν η στιγμή. Φαινόταν
λογικό. Έφυγα.

ΗΜΕΡΑ Ν-7

2-9-9
Η αναζήτηση μου είναι ένας μικρόκοσμος του
Σύμπαντος. Ένα νεφέλωμα, που συστέλλεται,
περιστρέφεται, διαχωρίζεται, δύο αστέρια
γεννιούνται, το ένα διαστέλλεται και μετά
συγχωνεύονται, ένας κρίσιμος και
καταδικασμένος πυρήνας, η κατάρρευση, η βίαιη
διαταραχή, η νέα αρχή. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά,
πολύ καλά, αλλά οι πληροφορίες μας
προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές και
έμμεσες μετρήσεις. Ο Μπέτελγκεζ ήταν η
ευκαιρία να ελέγξουμε τη διαδικασία ακριβώς
όταν συμβαίνει.

ΗΜΕΡΑ Ν-8

2-9-9
Λες και καίγεται ο ουρανός, απ΄ άκρη σ’άκρη.
Ολόγυρα κυριαρχεί το κόκκινο της φωτιάς το
οποίο αντιπαλεύει ένα βαθύ και θερμό κίτρινο.
Βρίσκομαι σε τροχιά προσέγγισης προς τον
διάπυρο Μπέτελγκεζ - φαινόνενο προφανώς άκρως
εντυπωσιακό. Πίσω μου, το αχανές, κρύο και
σκοτεινό σύμπαν. Εδώ έξω έχεις μια
διαφορετική προοπτική για τον ευατό σου, τη
ζωή, το Σύμπαν. Είχα πολύ καιρό να το σκεφτώ
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και, τελικά, δεν είμαι βέβαιος ότι το ταξίδι
αυτό ήταν... καλή ιδέα (γέλια).

ΗΜΕΡΑ Ν-9

2-9-9
Η επιστήμη είναι τόσο συναρπαστική. Έχουμε
μάθει τόσα πολλά για το Σύμπαν, αλλά πάντα θα
υπάρχουν ακόμα πιο πολλά να ανακαλύψουμε.
Αυτή η δίψα για να καταλάβουμε και να
ανακαλύψουμε, θα μας πηγαίνει όλο και πιο
μακριά.

TEΛΟΣ

***


