
Κεφάλαιο 1
Ο Πολ Γκούντμαν κοίταξε γύρω του τον θάλαμο που αποτελούσε 

την ευρύχωρη γέφυρα του υποβρυχίου που έσχιζε ήρεμα τα 
νερά της Μεσογείου με πέντε κόμβους. Σε βάθος πενήντα μέτρων 
το τεράστιο κήτος είχε όλες του τις κεραίες ανοιχτές και κατέγραφε 
τους θορύβους της θάλασσας γύρω του.

Σε τακτική περιπολία δεν είχε κάποια συγκεκριμένη αποστολή, 
εκτός από το να κάνει βέβαιο ότι δεν υπήρχαν άλλα υποβρύχια στην 
περιοχή. Γιατί, αν υπήρχαν, η δουλειά του USS Neptune ΙΙ ήταν να 
τα αναγνωρίσει και να τα παρακολουθήσει. Μπορεί η Μεσόγειος 
να ήταν μια μεγάλη και ελεύθερη θάλασσα, αλλά το ποιος πηγαι-
νοερχόταν επάνω της ή από κάτω της ή στον αέρα της ήταν μέσα 
στα στρατηγικά ενδιαφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το USS Neptune II ήταν το καμάρι του υποβρύχιου στόλου των 
ΗΠΑ. Ένα από τα δύο υποβρύχια της κλάσης SSN 774 που από τις 
αρχές του 2000 αντικατέστησε τις προηγούμενες σειρές απαιτούσε 
για την κατασκευή του περίπου δυόμισι δισεκατομμύρια δολάρια, 
εννέα εκατομμύρια ανθρωποώρες και χρησιμοποιούσε υλικά που 
προέρχονταν από τέσσερις χιλιάδες κατασκευαστές! Ένας πανί-
σχυρος ατομικός κινητήρας S9G ισχύος 29,8 MW έδινε εύκολα 
σε αυτόν τον υποβρύχιο γίγαντα μια ταχύτητα σε κατάδυση που 
ξεπερνούσε τα 29 ναυτικά μίλια την ώρα, ενώ πολλοί πίστευαν 
ότι η ταχύτητά του έφθανε άνετα τα τριάντα πέντε ναυτικά μίλια. 
Ήδη σχεδόν δέκα υποβρύχια αυτού του τύπου υπηρετούσαν στις 
διάφορες θάλασσες της Γης, αλλά το Neptune II και το δίδυμο 
αδελφάκι του Alabama II αποτελούσαν από μόνα τους μια ειδική 
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υποκατηγορία των SSN 774, με ικανότητες γνωστές σε ελάχιστους 
ανθρώπους στα πλέον υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας του στόλου. 
Όλοι οι υπόλοιποι τα έλεγαν λακωνικά «Οι κατάσκοποι», και αυτό 
εξηγούσε σε μεγάλο βαθμό τη διαφοροποίησή τους από τα υπό-
λοιπα υποβρύχια του είδους. 

Τορπίλες ΜΚ48 και πύραυλοι Χαρπούν και Τόμαχοκ συμπλήρω-
ναν τις ικανότητες αυτού του υποβρυχίου που μπορούσε μόνο του 
σε κατάδυση να ισοπεδώσει μία πόλη χωρίς να εμφανιστεί στην 
επιφάνεια ούτε λεπτό ή να στείλει στον βυθό οποιοδήποτε πλοίο 
έμπαινε στο στόχαστρό του. Οι πιθανότητες να γλιτώσεις από τις 
ΜΚ48 ήταν ελάχιστες έως μηδενικές.

Οι δυνατότητες των αισθητήρων αυτού του υποβρυχίου ήταν 
πέρα από την κοινή ανθρώπινη λογική. Μπορούσε να αναλύσει 
τον ήχο της προπέλας ενός υποβρυχίου ή τον ήχο που έκανε μια 
φάλαινα και να καταλήξει στο ποιο ήταν το υποβρύχιο ή αν η 
φάλαινα ήταν αρσενική. Δεν υπήρχε πολεμικό σκάφος που δεν 
βρισκόταν στη βάση δεδομένων του και δεν υπήρχε ήχος που δεν 
μπορούσε να αναγνωρίσει. Και αν κάποιος ήχος δεν μπορούσε 
να αναγνωριστεί, τότε σίγουρα δεν ήταν ήχος που μπορούσε να 
ενδιαφέρει το υποβρύχιο.

Ο κυβερνήτης κοίταξε τον ηλεκτρονικό χάρτη που είχε μπροστά 
του και παίζοντας με ένα κουμπί άλλαξε την κλίμακα. Η Μεσόγειος 
θάλασσα φάνηκε μπροστά του μέχρι τα παράλια της Λιβύης με 
κάθε λεπτομέρεια του βυθού. Κοίταξε λίγο την εικόνα σκεπτόμε-
νος τους κυβερνήτες των υποβρυχίων πενήντα ή εξήντα χρόνια 
πριν, όταν έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους με χάρτες από χαρτί, 
συντροφιά με την αγωνία να βγαίνουν στην επιφάνεια κάθε είκοσι 
τέσσερις ώρες για αέρα, ανεξάρτητα από τον καιρό και κυρίως από 
τον εχθρό που συνήθως παραφύλαγε ακριβώς αυτήν τη στιγμή.

Η φωνή του πρώτου αξιωματικού τον έβγαλε από τις σκέψεις 
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του. «Κυβερνήτη, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο; Αν υπάρξει κάτι, 
θα σε φωνάξω. Άλλωστε δική μου είναι η βάρδια».

Ξανάφερε τον χάρτη στο μέγεθος που ήταν πριν και σηκώθηκε. 
«Πάω να πέσω μερικές ώρες. Αν με λυπηθείς να με ξυπνήσεις αν 
έχουμε κάτι, θα σε κυνηγήσω» είπε χαμογελώντας.

Ο Άλεκ Τζονς χαμογέλασε. «Μάλιστα, κύριε» είπε σοβαρός. 
Ο Πολ χαμογέλασε. Χτύπησε στον ώμο τον αξιωματικό του και 

σκυφτός πέρασε από την πόρτα που οδηγούσε στον διάδρομο για 
την καμπίνα του. Συμπαθούσε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σε έκανε 
να του έχεις εμπιστοσύνη. Ένα συναίσθημα που στο υποβρύχιο 
είναι πιο σημαντικό και από τον αέρα που αναπνέεις. Σίγουρα 
ο Άλεκ θα γινόταν κυβερνήτης κάποια μέρα και οι εκθέσεις του 
γι' αυτόν ήταν άψογες. Όχι ότι του έκανε κάποια χάρη. Όχι. Ό,τι 
έγραφε ήταν η απλή αλήθεια. Ο Άλεκ ήταν πρότυπο αξιωματικού.

Προχώρησε στον στενό διάδρομο προς την καμπίνα του. 
Συναντήθηκε με δύο μέλη του πληρώματος που εκείνη τη στιγμή 
δεν είχαν υπηρεσία, που τον χαιρέτησαν με σεβασμό, και τους 
ανταπέδωσε τον χαιρετισμό τους. Η πειθαρχία μέσα στο υποβρύχιο 
ήταν πάντοτε η ισχυρότερη απ' οποιοδήποτε άλλο πολεμικό μέσο. 
Λογικό άλλωστε! Όταν περνάς έξι μήνες κάτω από τη θάλασσα, σε 
έναν χώρο ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων, η απόλυτη πειθαρχία 
είναι απαραίτητη και γίνεται τρόπος ζωής.

Έβγαλε τα παπούτσια του και το πουκάμισό του και έπεσε 
στην ευρύχωρη κουκέτα του. Το να πλαγιάζει μισοντυμένος ήταν 
μια συνήθεια που δεν μπορούσε να κόψει. Του δημιουργούσε την 
εντύπωση ότι παρέμενε έτοιμος για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Σε 
τελική ανάλυση πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να διακόψει τον 
ύπνο του για να πάει στη γέφυρα. Το υποβρύχιο δεν ήταν χώρος 
αναψυχής, αλλά σκληρής δουλειάς που δεν γνώριζε ώρες. Κάθε 
στιγμή της ημέρας ή της νύχτας αυτός ο σιωπηλός κυνηγός ήταν 
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σε εγρήγορση και αφουγκραζόταν με τα ηλεκτρονικά του μέσα τις 
θάλασσες. Και σε κάθε περίπτωση ο κυβερνήτης ήταν το πρώτο 
άτομο που χρειαζόταν στη γέφυρα μόλις διαπίστωναν κάτι που 
πιθανώς να αποτελούσε κίνδυνο.

Έκλεισε τα μάτια του και προσπάθησε να ηρεμήσει. Η ζωή 
στο υποβρύχιο παίρνει τον δικό της ρυθμό και σύντομα μπορείς 
να κάνεις πράγματα που για κάποιον άλλον, κανονικό άνθρωπο 
είναι αδιανόητα. Γρήγορα χάνεις την έννοια της μέρας και της νύ-
χτας και όσο και αν θέλεις να κρατήσεις το βιολογικό σου ρολόι 
σε ισορροπία, είναι αδύνατον. Μαθαίνεις απλά να κοιμάσαι όταν 
είναι η σειρά σου και να εργάζεσαι όταν πάλι είναι η σειρά σου. 
Η γέφυρα δεν κοιμάται ποτέ. Ούτε και οι χειριστές του sonar. Οι 
βάρδιες διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς ούτε λεπτό διακοπής.

Όλα αυτά τα συνηθίζεις! Ο Πολ αισθανόταν στο υποβρύχιο πιο 
άνετα απ' ό,τι στο σπίτι του. Χρόνια ολόκληρα όργωνε τις θάλασ-
σες, ή μάλλον τον βυθό τους, εξασφαλίζοντας την κυριαρχία της 
πατρίδας του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Αυτή ήταν η 
δουλειά του και την έκανε καλύτερα απ' οποιονδήποτε άλλον. Η 
ημερομηνία λήξεως γι' αυτό το είδος της υπηρεσίας ήταν πλέον 
κοντά. Το πιθανότερο γι' αυτόν ήταν μια θέση στο αρχηγείο του 
στόλου και δεν ήξερε αν θα του άρεσε. Δεν μπορούσε να φανταστεί 
τον εαυτό του σε κάποιο γραφείο, δέσμιο της ιεραρχίας, μέρα με 
τη μέρα. Η οικογένειά του, όμως, θα αποζημιωνόταν για τους μήνες 
ή τα χρόνια που τον στερήθηκε. Και ο βαθμός του ναυάρχου με 
ένα αστέρι δεν του ήταν καθόλου αντιπαθητικός.

Τα μάτια του βάρυναν και έκανε αυτό που τόσα χρόνια έμαθε 
να κάνει κάθε φορά που μπορούσε. Κοιμήθηκε χωρίς άλλη σκέψη.

Ο Άλεκ Τζονς έπαιξε λίγο με τους διακόπτες του χάρτη. Το υπο-
βρύχιο έπλεε περί τα εκατό μίλια από τις ακτές του Ισραήλ. Οι σχέσεις 
του Ισραήλ, της Κύπρου και της Τουρκίας ήταν αρκετά τεταμένες λόγω 
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της απαίτησης της Τουρκίας να διεξάγει έρευνες στην περιοχή που 
κατά τη γνώμη της ανήκε τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και 
στο τουρκοκυπριακό κράτος, κάτι που δεν αποδεχόταν η διεθνής 
κοινότητα και το Ισραήλ φυσικά. Οι πρόσφατες επαφές Ελλάδος, 
Κύπρου και Αιγύπτου είχαν επίσης διαμορφώσει στην περιοχή μια 
νέα κατάσταση συμμαχιών που δεν ήταν προς όφελος της Τουρκίας. 
Ένα τουρκικό πλοίο ερευνούσε στην περιοχή που η Κύπρος διεκδι-
κούσε ως δική της και το Ισραήλ είχε αναλάβει κατόπιν συμφωνίας 
με την Κυπριακή Δημοκρατία τη διερεύνηση για πιθανά κοιτάσματα 
πετρελαίου. Η ύπαρξη αυτού του πλοίου είχε προκαλέσει τις διαμαρ-
τυρίες της κυπριακής και της ισραηλινής πλευράς και το θέμα είχε 
παραπεμφθεί στους διεθνείς οργανισμούς. Με λίγα λόγια, η περιοχή 
θύμιζε πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί με το παραμικρό λάθος. 
Και το Neptune II είχε ως πρωταρχικό του σκοπό να φροντίσει να 
διαφυλάξει την άκρως ευαίσθητη αυτή περιοχή από κινήσεις που 
μπορεί να είχαν απρόσμενα αποτελέσματα. Οι αναφορές του πήγαιναν 
απευθείας στο Πεντάγωνο και από εκεί στον Λευκό Οίκο.

Τις σκέψεις του διέκοψε η φωνή του χειριστή του sonar.
«Γέφυρα, sonar. Επαφή 050, απόσταση τριάντα μίλια, πιθανώς 

φρεγάτα τύπου Knox, ταχύτητα είκοσι κόμβοι».
Ο Άλεκ σήκωσε το ακουστικό του εσωτερικού τηλεφώνου και 

είπε απλά: «Έρχομαι».
Με γρήγορο βηματισμό πέρασε στην αίθουσα του sonar που 

ήταν δίπλα στη γέφυρα. Ο Νόρμαν, ένας νεαρός γύρω στα είκοσι 
πέντε, ένας από τους καλύτερους χειριστές sonar του αμερικανικού 
στόλου, πίεζε τα ακουστικά του στα αφτιά του προσπαθώντας να 
ακούσει καλύτερα, ή τουλάχιστον έχοντας την εντύπωση ότι θα 
ακούσει καλύτερα έτσι. Δεν έδωσε καμία σημασία στον πρώτο 
αξιωματικό που μπήκε στον χώρο. Τα χέρια του έτρεχαν πάνω 
στους διακόπτες του υπερσύγχρονου μηχανήματος.


