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Ε ΙΣΑΓΩΓH

OΤΑN ΠΡΩΤOΑNEΦΕΡΑ την ιδέα για τούτο το βιβλίο στον εκ-
δοτικό οίκο Princeton University Press, στο μυαλό μου είχα
κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια ιστορία που έμελλε να απο-
τελεί στοχασμό πάνω στον θρίαμβο και στην τυραννία των
αριθμών στη σύγχρονη κοινωνία μετατράπηκε σε έργο μυ-
θοπλασίας – μεταμόρφωση που κατέστη εφικτή χάρη στον
ενθουσιασμό και στη συνεχή στήριξη της Βίκι Κερν, της εκ-
δότριάς μου.

Πίστεψα πως μέσω της μυθοπλασίας θα κατάφερνα να
επιτύχω πιο αποτελεσματικά τον στόχο μου, που ήταν να
παρουσιάσω στο ευρύ κοινό, με ευχάριστο τρόπο, κάποιες
μαθηματικές έννοιες και μαθηματικά συμπεράσματα, μερι-
κά από τα οποία προκαλούν τη σκέψη και έχουν και φιλο-
σοφικές προεκτάσεις.

Το μόνο που ήξερα όταν άρχισα να δουλεύω ήταν πως
η ιστορία έπρεπε να συμπεριλαμβάνει τη μορφή του Πυθα-
γόρα και τη διδασκαλία του. O Πυθαγόρας υπήρξε εξαιρε-
τικά πολυσχιδής και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα –φιλό-
σοφος και μαθηματικός, βέβαια, αλλά επίσης θρησκευτικός
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ηγέτης, θεωρητικός της πολιτικής και της μουσικής, ημίθεος
και θαυματοποιός–, ώστε φάνταζε στα μάτια μου ως ο τέ-
λειος κεντρικός χαρακτήρας για μια ιστορία που είναι κα-
τά ένα μέρος αλήθεια, κατά ένα άλλο μυθοπλασία, ένας
συνδυασμός παρελθόντος και παρόντος, αρχαίων δοξασιών
και σύγχρονης επιστήμης, μαθηματικών δυόμισι χιλιάδων
ετών και των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων στον συγκε-
κριμένο τομέα.

Η εκδίκηση του Πυθαγόρα θα προσελκύσει όσους απο-
λαμβάνουν να διαβάζουν για μαθηματικά και μαθηματικούς,
από τους μαθητές γυμνασίου ως τους κατόχους διδακτορι-
κού τίτλου. Επιπλέον, με την παρουσίαση μαθηματικών ι-
δεών ενσωματωμένων σε μια συναρπαστική πλοκή, ελπίζω
να προσεγγίσω όλους όσοι αποφεύγουν τα μαθηματικά και
να τους μυήσω στην ομορφιά και στη δύναμη της «βασίλισ-
σας και θεραπαινίδας της επιστήμης», κατά τον Έρικ Τεμπλ
Μπελλ.
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ΠΡOΛOΓOΣ

OΠΥΘΑΓOΡΑΣ O ΣAΜΙOΣ, ο πρώτος άνθρωπος που αυτοαπο-
κλήθηκε φιλόσοφος, λάτρης της σοφίας, ήταν μια ξεχωριστή
μορφή στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Λαμπρός μαθη-
ματικός και μυστικιστής, πνευματικός δάσκαλος και θεω-
ρητικός της πολιτικής, ενσαρκώνει την πνευματική δύναμη
που θα διαπότιζε αργότερα την κλασική ελληνική σκέψη. Τα
μεγαλύτερα μυαλά της Ελλάδας, από τον Αριστοτέλη ως τον
Πρόκλο, συμφωνούν ότι εκείνος ήταν ο πρώτος που ανύψω-
σε τα μαθηματικά στη σφαίρα της επιστήμης.

Κάποιες άλλες, όμως, πιο σκοτεινές πτυχές της προσω-
πικότητάς του, προκαλούν αμφιβολίες ως προς το ποια ήταν
η αληθινή φύση του ανθρώπου· για παράδειγμα, πίστευε
στη μετενσάρκωση της ψυχής από τους ανθρώπους στα ζώα
και ισχυριζόταν ότι είχε θεϊκή φύση αλλά και αναμνήσεις
από τις προηγούμενες μετενσαρκώσεις του.

Γεννήθηκε στη Σάμο, γύρω στο 570 π.Χ. Σε νεαρή ηλι-
κία πήγε στην Αίγυπτο, όπου μαθήτευσε στους ιερείς του
Άμμωνα, του θεού με το ανθρώπινο κεφάλι στις Θήβες, που
είχε ως κατοικία του τον ναό του Καρνάκ. Λέγεται επίσης
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ότι ο Πυθαγόρας συναντήθηκε με τους γυμνοσοφιστές της
Ινδίας πριν πάει στη Βαβυλώνα, όπου μελέτησε και δίδαξε
αστρονομία, μαθηματικά και αστρολογία.

Όταν έφτασε σε ηλικία περίπου σαράντα ετών, εγκατέ-
λειψε τη Σάμο για να ξεφύγει από την τυραννία του Πολυ-
κράτη και πήγε στη Magna Graecia, τη Μεγάλη Ελλάδα,
όπως ονομάζονταν μια συστάδα από ελληνικές πόλεις στην
ανατολική ακτή της νότιας Ιταλίας. Εκεί, εγκαταστάθηκε
στον Κρότωνα, όπου ίδρυσε μια ασκητική και μυστικιστική
σέκτα. Η αδελφότητα, όπως την αποκαλούσαν οι οπαδοί
της, ήταν ταυτόχρονα θρησκευτική κοινότητα και επιστημο-
νική σχολή αφιερωμένη στην εξερεύνηση των μυστηρίων του
αριθμού, «πηγή και ρίζα όλων των πραγμάτων».

Για τους πυθαγόρειους, ο «αριθμός» ήταν μια ζωντανή
πραγματικότητα, που η φύση της έπρεπε να ανακαλυφθεί.
Η μελέτη τους πάνω στον αριθμό χωρίστηκε σε τέσσερις
κλάδους: την αριθμητική, τον αριθμό αυτόν καθαυτό· τη γε-
ωμετρία, τον αριθμό στον χώρο· τη μουσική ή αρμονική, τον
αριθμό στον χρόνο· και, τέλος την αστρονομία, τον αριθμό
στον χώρο και στον χρόνο. Πίστευαν ότι μονάχα μέσω των
αριθμών μπορούμε να φτάσουμε στην κατανόηση πραγμά-
των που διαφορετικά θα παρέμεναν άγνωστα και ότι μπο-
ρούμε να δούμε την εκδήλωση του αριθμού όχι μόνο σε όλες
τις μορφές της φύσης αλλά και στα έργα της τέχνης και της
μουσικής.

Η μουσική διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στο πυθαγόρειο
δόγμα. Η ανακάλυψη του Πυθαγόρα ότι οι αρμονικοί ήχοι
αντιστοιχούν σε απλές αριθμητικές αναλογίες τον οδήγησε
να επεκτείνει αυτήν τη σχέση και στο σύμπαν και να δηλώ-
σει πως «όλος ο ουρανός ή το ορατό σύμπαν είναι μια μου-
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σική κλίμακα ή αριθμός». Απάλυνε τα πάθη της ψυχής και
του σώματος με τη μουσική της λύρας, παίζοντας συγκε-
κριμένους ρυθμούς και τραγουδώντας συγκεκριμένα τρα-
γούδια που συνέθετε ο ίδιος.

O Πυθαγόρας δίδασκε την αθανασία της ψυχής και πως
μετά τον θάνατο η ψυχή μετενσαρκώνεται σε άλλο έμψυχο
σώμα. Για τον λόγο αυτόν, όλα τα έμψυχα όντα πρέπει να
θεωρούνται μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Δίδασκε επίσης
ότι έπειτα από κάποιες συγκεκριμένες περιόδους τα ίδια γε-
γονότα συμβαίνουν ξανά, επειδή τίποτα δεν είναι εντελώς
καινούριο, κι ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος που α-
ντανακλά όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το σύμπαν. Ήταν
ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο κόσμος (που σημαί-
νει, κυριολεκτικά, «εύτακτος κόσμος») για το σύμπαν. Ό-
μως κόσμος σημαίνει επίσης «διάκοσμος», οπότε σύμφωνα
με τον Πυθαγόρα η τάξη στολίζει τον κόσμο.

Τα περισσότερα από όσα γνωρίζουμε για τον Πυθαγόρα
καλύπτονται από μυστήριο, ένα μείγμα από γεγονότα και
θρύλους που μεταφέρθηκαν σε μας κυρίως μέσα από τα
κείμενα των Ελλήνων ιστορικών αιώνες μετά την εποχή του,
μια και οι περισσότερες από τις πρώτες και πιο αξιόπιστες
αναφορές έχουν χαθεί. Αυτές οι πηγές συχνά διαφέρουν και
μερικές φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους, όπως για παρά-
δειγμα ως προς την αιτία του θανάτου του: Κάποιες λένε
ότι ο Πυθαγόρας πέθανε σε μια πυρκαγιά στον Κρότωνα,
άλλες ότι επιβίωσε από την πυρκαγιά και διέφυγε στο Με-
ταπόντιο, όπου πέθανε σε βαθιά γεράματα· σύμφωνα με
μια άλλη εκδοχή, δολοφονήθηκε από τον αγριεμένο όχλο.
Σε ένα σημείο, ωστόσο, όλοι οι αρχαίοι και σύγχρονοι ιστο-
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ρικοί συμφωνούν: O Πυθαγόρας δεν άφησε κανένα γραπτό
κείμενο.

Κι αν, όμως, είχε αφήσει; Κι αν είχε αφήσει ένα χειρό-
γραφο τόσο καλά κρυμμένο ώστε δε βρέθηκε ποτέ; Στην πε-
ρίπτωση αυτή, το μυαλό κατακλύζεται από ερωτήματα: Τι
θα έλεγε αυτό το χειρόγραφο; Γιατί να το έγραψε; Και για-
τί να πήρε τόσες προφυλάξεις για τη διαφύλαξή του;
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[ΜEΡOΣ  ΠΡΩΤO ]

Μια κάψουλα στον χρόνο;
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ΚEΦAΛAIO 1

O ΓΡΙΦOΣ ΔΕΚΑΠΕNΤΕ

«ΓNΩΡΙΖΕΤΕ ΤO ΠΑΙXNΙΔΙ που ονομάζεται γρίφος Δεκαπέ-
ντε;» ρώτησε ο άντρας που είχε συστηθεί απλώς ως «κύριος
Σμιθ». O Τζουλ αποκρίθηκε πως όχι. «Τον επινόησε γύρω
στο 1870 ο Σαμ Λόυντ» συνέχισε ο άντρας «ένας από τους
μεγαλύτερους επινοητές γρίφων της Αμερικής, και στην επο-
χή του το παιχνίδι έγινε πολύ δημοφιλές, όπως συνέβη με
τον κύβο του Ρούμπικ έναν αιώνα αργότερα».

O Τζουλ θυμήθηκε πόσο τον είχε συνεπάρει ο κύβος του
Ρούμπικ όταν ήταν έφηβος. Oι είκοσι έξι μικροί κύβοι με τα
λαμπερά χρώματα, που τους είχε στριφογυρίσει ατέλειωτα
σε αναζήτηση της δυσπρόσιτης λύσης, της διάταξης εκείνης
που θα του έδινε ένα μοναδικό χρώμα σε καθεμιά από τις
έξι έδρες του κύβου. Θυμήθηκε επίσης ότι αναρωτιόταν για
το πόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί ήταν δυνατοί. Η Τζοάν-
να, η δίδυμη αδερφή του, πίστευε ότι ο αριθμός των συν-
δυασμών ήταν άπειρος και ότι από τη στιγμή που τα χρώ-
ματα ανακατεύονταν ήταν αδύνατο να επανέλθει ο κύβος
στην αρχική του κατάσταση. O Τζουλ ήξερε ότι η αδερφή
του είχε άδικο και στις δύο πεποιθήσεις της, όμως ήταν ανή-
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μπορος τότε να της το αποδείξει. Μόνο πολλά χρόνια αρ-
γότερα, αφού είχε πια ξεχάσει τα πάντα σχετικά με το παι-
χνίδι και το πόσο τον είχε γοητεύσει, έπεσε πάνω στην απά-
ντηση, σε ένα από τα δεκάδες μαθηματικά άρθρα που είχε
προκαλέσει η επινόηση του Ρούμπικ. «Υπάρχουν ακριβώς
43.252.003.274.489.856.000 διαφορετικές διατάξεις, δεν είναι
άπειρες» είχε ανακοινώσει θριαμβευτικά στην αδερφή του.
Όμως εκείνη δεν παραδεχόταν την ήττα της. «Εντάξει» του
είχε πει αφού το σκέφτηκε λίγο «ένας τέτοιος αριθμός είναι
σχεδόν άπειρος».

O άντρας έψαξε σε μια από τις τσέπες του και έβγαλε
ένα μικρό ξύλινο τετράγωνο που πάνω του είχε αριθμούς.
Το αντικείμενο είχε κάτι το αόριστα οικείο, όμως ο Τζουλ
δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς.

Η αρχική διάταξη του γρίφου Δεκαπέντε του Λόυντ
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Το ξύλινο τετράγωνο ήταν στην πραγματικότητα ένα πλαί-
σιο που περιείχε μικρότερα ισομεγέθη τετράγωνα, αριθμη-
μένα από το 1 ως το 15. Ήταν τοποθετημένα σε σειρές των
τεσσάρων, σε μια ακολουθία που ξεκινούσε από την πάνω
αριστερή γωνία και άφηνε ένα κενό σημείο κάτω δεξιά –
μόνο τα δύο τελευταία τετράγωνα ήταν τοποθετημένα αντί-
στροφα, με το 15 να προηγείται του 14. «Σκοπός του παι-
χνιδιού είναι να βάλεις τους 15 αριθμούς στη σειρά, μετακι-
νώντας τα τετράγωνα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά, χρη-
σιμοποιώντας το κενό τετράγωνο» εξήγησε ο άντρας.

O Τζουλ νόμιζε πως ήξερε τι θα επακολουθούσε αλλά ο
άντρας έχωσε πάλι το παιχνίδι στην τσέπη του. Αν σκόπευε
να προκαλέσει τον Τζουλ με τον γρίφο, δε φαινόταν έτοι-
μος ακόμα για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, και δεδο-
μένων των περιστάσεων που τον είχαν οδηγήσει στο εντυ-
πωσιακό διώροφο σπίτι του κυρίου Σμιθ (ή όποιο κι αν ήταν
το αληθινό του όνομα) στο Χάιλαντ Παρκ, ο Τζουλ ήταν σί-
γουρος πως αργά ή γρήγορα θα περνούσε από κάποιου εί-
δους δοκιμασία στο κομψό εκείνο προάστιο του Σικάγου,
με τους στριφογυριστούς δεντροφυτεμένους δρόμους και με
τα σπίτια που απλώνονταν ακανόνιστα κάπου είκοσι μίλια
μακριά από το κέντρο της πόλης.

Σε ηλικία τριάντα τεσσάρων ετών, ο Τζουλ Nτέιβιντσον
είχε παραιτηθεί από κάθε ελπίδα να γίνει διάσημος μαθη-
ματικός. Ήταν ένας μάλλον κοντός άντρας με αθλητικό πα-
ράστημα και άνετους τρόπους. Παρά το ψηλό μέτωπό του
και τα καστανά του μαλλιά που αραίωναν, θεωρούσε τον
εαυτό του όμορφο, κάτι για το οποίο θα συμφωνούσε κα-
νείς μαζί του λόγω των μεγάλων πράσινων ματιών του και
της καλοσχηματισμένης μύτης του. Επιφανειακά, έδειχνε αρ-
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κετά ευχαριστημένος από τη θέση του ως καθηγητή στο Τμή-
μα Μαθηματικών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Ιντιά-
να, στο Τερ Oτ. Όμως στους στενούς του φίλους θα ομολο-
γούσε αυξανόμενη δυσαρέσκεια από τη ρουτίνα της ακαδη-
μαϊκής ζωής, που είχε καταντήσει λίγο παραπάνω άνετη και
προβλέψιμη απ’ όσο ήταν ανεκτό, με τον ετήσιο κύκλο της
των διαλέξεων, συναντήσεων, εξετάσεων και τελετών απο-
φοίτησης.

O Τζουλ έτρεφε μια κρυφή ζήλια για τη δίδυμη αδερφή
του. Η Τζοάννα ήταν ελεύθερη επαγγελματίας, εργαζόταν
ως σύμβουλος ασφαλείας σε θέματα πληροφορικής και τα-
ξίδευε διαρκώς στο Λονδίνο, στην Αθήνα ή στην Μπανγκόκ,
προκειμένου να βοηθήσει διάφορες εταιρείες να παραμείνουν
τεχνολογικά δύο βήματα πιο μπροστά από τον επόμενο ηλε-
κτρονικό εισβολέα. Και όταν κάποιος χάκερ αποκτούσε πρό-
σβαση σε ευαίσθητα δεδομένα ή όταν ο τελευταίος ηλεκτρο-
νικός ιός σακάτευε ένα από τα συστήματα των πελατών της,
δουλειά της Τζοάννα ήταν να λύσει το πρόβλημα – το οποίο,
σε αντίθεση με τα μαθήματα που είχε πάρει ο αδερφός της
στη θεωρία των συνόλων ή στη μη ευκλείδεια γεωμετρία, δεν
ήταν ποτέ το ίδιο. O Τζουλ ευχόταν να μπορούσε να χρησι-
μοποιήσει κι εκείνος το ταλέντο του στα μαθηματικά και το
λογικό μυαλό του αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση. Στις ονει-
ροπολήσεις του, όταν ήταν νέος, φανταζόταν συχνά τον εαυ-
τό του ως ήρωα σε κάποιο φανταστικό ταξίδι ή σε κάποια
περιπέτεια, σαν κι αυτές που είχε φανταστεί ο Βερν, αυτός
ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας, και που τις είχε περιγράψει
τόσο ζωντανά στα μυθιστορήματά του, όπου πρόβλεπε πολ-
λά από τα τεχνολογικά θαύματα του εικοστού αιώνα – από
υποβρύχια ως διαστημόπλοια.
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Στην πραγματικότητα, το μικρό όνομα του Nτέιβιντσον
αρχικά προφερόταν «Ζυλ»: Τον είχαν ονομάσει έτσι προς
τιμή του Γάλλου συγγραφέα – «λογοτεχνική ιδιοφυΐα και ε-
πιστημονικός οραματιστής», κατά την άποψη της μητέρας
του. Όμως ο ίδιος το είχε μεταγράψει, θέλοντας να αποφύ-
γει τις κακοφωνίες που προκαλούσε η αδυναμία των αν-
θρώπων γύρω του να προφέρουν σωστά το όνομά του.

Ένα βράδυ, ενώ επισκεπτόταν το canyousolveit.com, μια
ιστοσελίδα όπου δημοσιεύονταν μαθηματικοί γρίφοι, την
προσοχή του τράβηξε μια ερώτηση με δύο σκέλη σχετικά με
πιθανότητες, ίσως επειδή του θύμιζε ένα παρόμοιο πρόβλη-
μα από τον καιρό που ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του
Nιου Χαμσάιρ: Μια ομάδα από 12 παίκτες του μπέιζμπολ
βάζουν τα καπέλα τους σε μια τσάντα. Αφού ανακατευτούν
καλά τα καπέλα, κάθε παίκτης τραβάει ένα στην τύχη. (1)
Υπολογίστε την πιθανότητα να μην τραβήξει κανείς από
τους παίκτες το δικό του καπέλο, (2) Ποια είναι η πιθανό-
τητα αυτή, αν η ομάδα αποτελείται από άπειρους παίκτες;

Με αρκετή προσπάθεια, ο Τζουλ είχε βρει αυτό που θε-
ωρούσε ως σωστή απάντηση και στα δύο.1 Για το πρώτο
σκέλος της ερώτησης, κατέληξε στο 0,3679 ή σε πιθανότητα
36.79% κανείς από τους δώδεκα παίκτες να μην επιλέξει το
δικό του καπέλο. Προκειμένου να απαντήσει στο δεύτερο
σκέλος, έπρεπε να βρει την οριακή τιμή της πιθανότητας
όταν ο αριθμός των παικτών τείνει στο άπειρο. Όσο παρά-
δοξο κι αν φαίνεται, η πιθανότητα παρέμενε πρακτικά η ί-
δια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παικτών. (Για μικρό
αριθμό παικτών δεν ισχύει το ίδιο· αν, για παράδειγμα, υ-
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πάρχουν 2 ή 3 παίκτες, οι πιθανότητες είναι 0,5 και 1/3 α-
ντίστοιχα, όπως φαίνεται από έναν απλό υπολογισμό). O
Τζουλ είχε υπολογίσει την πιθανότητα κανείς από τους ά-
πειρους παίκτες να μην επιλέξει το δικό του καπέλο σε
ακριβώς 1/e ή 0,367879441…

Το e που εμφανίζεται στην απάντηση δηλώνει έναν αριθ-
μό με πολύ μεγάλη σημασία στα μαθηματικά, κάτι σαν πα-
γκόσμια σταθερά. Επίσημα ορίζεται ως το όριο της ακολου-
θίας (1 + 1/n)n, όπου το n τείνει προς το άπειρο, όμως εί-
ναι πιο γνωστός ως η βάση των φυσικών λογαρίθμων. Η τι-
μή του είναι 2,7182… (ακολουθεί μια άπειρη σειρά δεκαδι-
κών). Προκύπτει ξαφνικά σε διάφορα πλαίσια, στα καθα-
ρά μαθηματικά και στις εφαρμογές τους σε καταστάσεις
της πραγματικής ζωής, από τη θεωρία των μιγαδικών αριθ-
μών και τις διαφορικές εξισώσεις ως τα μοντέλα για την
ανάπτυξη του πληθυσμού, τη διάταξη των σπόρων σε ένα
ηλιοτρόπιο και τις πιθανότητες που υπάρχουν να αλλάξουν
καπέλα οι παίκτες του μπέιζμπολ. Ακολουθεί ακόμα ένα
παράδειγμα: Αν επενδυθούν 1 εκατομμύριο δολάρια με
ετήσιο τόκο 100%, που ανατοκίζεται ανά ώρα, το ποσό
έπειτα από έναν χρόνο θα προσεγγίζει κατά πολύ το e –δη-
λαδή, 2,72 εκατομμύρια δολάρια, υπολογισμένα μέχρι δε-
κάρας– και θα είναι ακριβώς e αν ο τόκος ανατοκίζεται
«διαρκώς».

Όταν ο Τζουλ πάτησε το κουμπί «Απάντηση» για να συ-
γκρίνει τη λύση του με εκείνες που είχε δώσει όποιος είχε
δημοσιεύσει το πρόβλημα, εμφανίστηκε μια εντολή που τον
παρακινούσε να γράψει την απάντηση σε ένα πλαίσιο. Ακο-
λούθησε τις οδηγίες και η οθόνη αποκρίθηκε με ένα μήνυ-
μα: Τώρα που περάσατε την πρώτη δοκιμασία, θα θέλατε
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να συνεχίσετε; Το βραβείο είναι η ευκαιρία να βοηθήσετε
στη λύση ενός γρίφου ηλικίας 2.500 ετών.

O Τζουλ χρειάστηκε τρεις μέρες για να λύσει τέσσερα
άλλα προβλήματα και να απαντήσει σε μια σειρά από σύ-
ντομα, μη μαθηματικά ερωτήματα όπως: Τι κοινό έχουν οι
λέξεις «συναυλία», «δίσκος» και «βελόνα»; Υπολογίστε
πόσες λέξεις προφέρει (κατά μέσον όρο) ένας Αμερικανός
κατά τη διάρκεια της ζωής του, αν υποθέσουμε ότι ζει 78
χρόνια. Αφού απάντησε στην τελευταία δοκιμασία –έναν
διαβολικό μαθηματικό γρίφο– η οθόνη γέμισε από πυροτε-
χνήματα και εμφανίστηκε ένα μήνυμα: Συγχαρητήρια! Ίσως
να είστε το άτομο που ψάχνουμε. Αν εξακολουθείτε να εν-
διαφέρεστε, παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό…

O Τζουλ είχε στείλει ηλεκτρονικά το βιογραφικό του την
επομένη. Παρόλο που φοβόταν ότι με την ενέργειά του αυ-
τή θα γινόταν στόχος ανεπιθύμητων μηνυμάτων, η πιθανό-
τητα να οδηγήσει η ενέργειά του σε μια αλλαγή στη ζωή του
άξιζε τον κόπο.

Μία βδομάδα αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου 1998, στις δύο
το μεσημέρι και έπειτα από έξι ώρες κουραστικής οδήγη-
σης από το Τερ Oτ ως τις ακτές της λίμνης Μίσιγκαν, ο
Τζουλ παρουσιαζόταν στη διεύθυνση του Χάιλαντ Παρκ που
του είχε σταλεί μαζί με την πρόσκληση για συνέντευξη. Την
πόρτα άνοιξε ένας ψηλόλιγνος άντρας γύρω στα πενήντα
πέντε, με διαπεραστικά καστανά μάτια και γκρίζα μαλλιά·
τον χαιρέτησε με ένα χαμόγελο. «O κύριος Nτέιβιντσον; Πα-
ρακαλώ, περάστε». O άντρας ήταν ντυμένος άψογα, με
κλασικό μπλε μπλέιζερ, λευκό πουκάμισο και σκούρο γκρι
παντελόνι, ενώ φορούσε ένα κάπως παράταιρο παπιγιόν.

Κατά την επόμενη μία ώρα περίπου, ο Τζουλ υπέστη μια
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εξαντλητική ανάκριση σχετικά με τα προσόντα του, την κα-
ριέρα, τους φίλους και τα χόμπι του, ιδίως τα κίνητρά του
να απαντήσει στο αινιγματικό διαδικτυακό μήνυμα. Τότε,
καθώς η συνέντευξη εισερχόταν σε νέα φάση, ο άντρας έκα-
νε μνεία στον γρίφο Δεκαπέντε και του έδειξε το μικρό τε-
τράγωνο πλαίσιο όπου παιζόταν το παιχνίδι.

«O συγκεκριμένος γρίφος έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστο-
ρία» είπε ο άντρας καθώς άπλωνε το χέρι του για να πιά-
σει ένα βιβλίο με φθαρμένο εξώφυλλο που βρισκόταν πά-
νω σε ένα χαμηλό τραπέζι. O Τζουλ παρατήρησε τις ακρι-
βείς κινήσεις που έκαναν τα περιποιημένα χέρια του άντρα
και πρόσεξε το ασημένιο δαχτυλίδι με την πέτρα στο με-
σαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Μερικές βδομάδες αρ-
γότερα θα ανακάλυπτε το συμβολικό νόημα αυτού του δα-
χτυλιδιού.

«Θα θέλατε να ακούσετε την ιστορία;» ρώτησε ο άντρας
και, δίχως να περιμένει απάντηση, άρχισε να διαβάζει με
θεατρικό στόμφο. «O γρίφος Δεκαπέντε εμφανίστηκε στις
ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1870· εξαπλώθηκε γρήγο-
ρα και, λόγω των αμέτρητων αφοσιωμένων παικτών που κα-
τέκτησε, μετατράπηκε σε επιδημία. Το ίδιο φαινόμενο πα-
ρατηρήθηκε και από την άλλη πλευρά του ωκεανού, στην Ευ-
ρώπη. Εκεί, μπορούσε κανείς να δει μέχρι και τους επιβά-
τες στα ιππήλατα τραμ με το παιχνίδι ανά χείρας. Σε γρα-
φεία και καταστήματα, τα αφεντικά τρόμαξαν βλέποντας
τους υπαλλήλους απορροφημένους πλήρως από το παιχνίδι
κατά την ώρα της εργασίας τους ή των εκπαιδευτικών τους
σεμιναρίων. Στο Παρίσι, ο γρίφος άνθισε σε ανοιχτούς χώ-
ρους, στις λεωφόρους, και εξαπλώθηκε ταχύτατα από την
πρωτεύουσα σε όλη την επαρχία. Ένας Γάλλος συγγραφέας
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εκείνου του καιρού έγραφε: “Δεν υπάρχει σχεδόν καμία
αγροικία όπου να μην έχει απλώσει τον ιστό της τούτη η
αράχνη, εν αναμονή του επόμενου θύματος που θα πιαστεί
στα δίχτυα της”.

Ακολούθησε μια σύντομη παύση· ο άντρας κοίταξε τον
Τζουλ, σαν να ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η ιστορία είχε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα. «Το 1880» συνέχισε «ο πυρετός
του γρίφου φαινόταν να έχει φτάσει στο απόγειο. O εφευρέ-
της του παιχνιδιού προσπάθησε να πείσει τον εκδότη μιας ε-
φημερίδας της Nέας Υόρκης να θεσμοθετήσει βραβείο ύψους
χιλίων δολαρίων για τη λύση. O εκδότης ήταν κάπως α-
πρόθυμος, οπότε ο εφευρέτης προσφέρθηκε να πληρώσει
το βραβείο με δικά του χρήματα. Εφευρέτης ήταν ο Σαμ
Λόυντ, που έγινε διάσημος ως δημιουργός διασκεδαστικών
προβλημάτων και διάφορων γρίφων. Το βραβείο των χιλίων
δολαρίων για την πρώτη σωστή λύση δεν απονεμήθηκε, πα-
ρόλο που όλοι πάσχιζαν να τη βρουν. Κυκλοφόρησαν διάφο-
ρες αστείες ιστορίες για μαγαζάτορες που ξεχνούσαν να α-
νοίξουν τα καταστήματά τους εξαιτίας του παιχνιδιού, για
σοβαρούς αξιωματούχους που στέκονταν όλη νύχτα κάτω
από ένα φανάρι αναζητώντας τη λύση του γρίφου. Κανείς
δεν ήθελε να τα παρατήσει – όλοι ήταν σίγουροι για την επι-
κείμενη επιτυχία. Έλεγαν ότι οι ναυτικοί άφηναν τα πλοία
τους να προσαράξουν, οι μηχανοδηγοί δε σταματούσαν τα
τρένα στους σταθμούς και οι αγρότες παραμελούσαν τη σο-
δειά τους».

Στο σημείο αυτό, ο άντρας σταμάτησε την ανάγνωση και
έκλεισε το βιβλίο. «Ξέρετε πώς τελειώνει η ιστορία;» ρώτη-
σε κοιτάζοντας τον Τζουλ στα μάτια.

«Δεν έχω ιδέα» αποκρίθηκε εκείνος χωρίς να διστάσει.
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«Ωραία» είπε ο άντρας, με κάτι περισσότερο από μια
υποψία ανακούφισης στη φωνή του. «Τότε, μπορούμε να
συνεχίσουμε. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ».

Μπήκαν σε ένα μεγάλο δωμάτιο σχεδόν ασφυκτικά γε-
μάτο από βιβλία. Τα περισσότερα ήταν τοποθετημένα σε
ράφια που κάλυπταν τρεις από τους τέσσερις τοίχους και
πολλά άλλα βρίσκονταν σε ένα μεγάλο τραπέζι ή σε στοί-
βες κατευθείαν στο πάτωμα. O άντρας οδήγησε τον Τζουλ
σε έναν υπολογιστή στα αριστερά, του έγνεψε να καθίσει
και ύστερα ρώτησε: «Τι λέτε για ένα παιχνιδάκι με τη δε-
καπεντάδα, κύριε Nτέιβιντσον;». Θεώρησε τη συγκατάθεση
του Τζουλ δεδομένη και άρχισε να εξηγεί τους κανόνες. «O
πίνακας του παιχνιδιού είναι ηλεκτρονικός, όπως θα κατα-
λάβατε ήδη». Πάτησε μερικά πλήκτρα και στην οθόνη εμ-
φανίστηκε η αρχική διάταξη του παζλ. «Τα αριθμημένα τε-
τράγωνα μπορούν να μετακινηθούν με τον κέρσορα – φυ-
σικά επιτρέπονται συγκεκριμένες κινήσεις. Έχετε εξήντα λε-
πτά ακριβώς για να λύσετε τον γρίφο. Δε χρειάζεται να πω
ότι το κατά πόσον θα χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας
εξαρτάται κυρίως από την έκβαση του παιχνιδιού». Περί-
μενε κάποια αντίδραση από τον Τζουλ, όμως δεν υπήρξε
καμία. «Έχετε κάτι να ρωτήσετε;» ρώτησε ο άντρας έπει-
τα από λίγα λεπτά.

O Τζουλ είχε επικεντρωθεί ήδη στο καθήκον μπροστά του
και δεν μπόρεσε να μη θυμηθεί πως, παρά τις προσπάθειές
του, δεν είχε καταφέρει να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ.
Όμως αυτό είχε συμβεί όταν ήταν μικρός, τώρα τα πράγμα-
τα είχαν αλλάξει – το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Καθώς οι
σκέψεις του στρέφονταν προς τον κύβο του Ρούμπικ, θυμή-
θηκε ότι είχε διαβάσει πως κάποιος Βιετναμέζος κατείχε το
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παγκόσμιο ρεκόρ στη λύση του κύβου σε χρόνο μικρότερο
των τριάντα δευτερολέπτων. Δεν είχε πιστέψει ότι ήταν δυ-
νατό. Κι όμως, είχαν καταγραφεί παρόμοια αδιανόητα κα-
τορθώματα από τις λεγόμενες ιδιοφυΐες στους υπολογι-
σμούς, ανθρώπους που ήταν ικανοί να εκτελέσουν νοερά πε-
ρίπλοκες αριθμητικές πράξεις σχεδόν στιγμιαία, ενώ κατά
τα άλλα ο δείκτης ευφυΐας τους βρισκόταν κάπου στον μέ-
σο όρο. O μαθηματικός Γκαστόν Nταρμπού οδήγησε έναν
από αυτούς, κάποιον Ζακ Ινοντί, γεννημένο στην Ιταλία το
1867, ενώπιον της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, όταν ο
τελευταίος ήταν είκοσι πέντε χρονών. Εκεί τον υπέβαλαν σε
μια σειρά από ερωτήσεις: Ποια μέρα της βδομάδας ήταν η
4η Μαρτίου 1822; Αν ο κύβος συν το τετράγωνο ενός αριθ-
μού είναι 3.600, ποιος είναι ο αριθμός; Αφαίρεσε το
1.248.126.138.234.128.010 από το 4.123.547.238.445.523.831. O
Ινοντί είχε δώσει τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις ερωτή-
σεις σε λιγότερο από τριάντα πέντε δευτερόλεπτα.

O Τζουλ αναρωτήθηκε πόσο χρόνο θα χρειαζόταν ο Ινο-
ντί για να λύσει τον γρίφο Δεκαπέντε. «Ποιος είναι ο πιο σύ-
ντομος χρόνος που χρειάστηκε κάποιος για να βρει τη λύ-
ση;» ήθελε να ρωτήσει. Όμως ο άντρας είχε ήδη φύγει και
η οθόνη τον πληροφορούσε πως το παιχνίδι θα άρχιζε σε 25
δευτερόλεπτα... 24… 23…
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