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Σε κάποιον άλλο πλανήτη, το δεντρόσπιτο θα ήταν το 
ιδανικό μέρος για να θαυμάσει κανείς τον νυχτερινό 

ουρανό. Σε έναν πλανήτη χωρίς γονείς, για παράδειγμα, θα 
ήταν τέλειο. Το δεντρόσπιτο -πάνω στη μεγάλη μηλιά στο 
κέντρο του λαχανόκηπου- είχε το σωστό ύψος και βρισκό-
ταν στη σωστή θέση και υπό τη σωστή γωνία ώστε ένα αγόρι 
σαν τον Τζορτζ να μπορεί να περάσει εκεί όλη τη νύχτα 
ατενίζοντας τ’ αστέρια. Μα οι γονείς του είχαν άλλα σχέδια 
γι’ αυτόν, που συμπεριλάμβαναν θελήματα, σχολικές εργα-
σίες, ύπνο σε κανονικό κρεβάτι, φαγητό ή «οικογενειακές 
στιγμές» με τις δίδυμες αδελφούλες του, μολονότι τίποτα 
απ’ όλα αυτά δεν ενδιέφερε τον Τζορτζ στο ελάχιστο. 

Το μόνο που ήθελε ο Τζορτζ ήταν να τραβήξει μια φω-
τογραφία του Κρόνου. Μια τοσοδούλα φωτογραφία του 
αγαπημένου του πλανήτη – του πελώριου, ψυχρού γίγαντα 
αερίων με τα πανέμορφα, παγωμένα του δαχτυλίδια σκό-
νης. Όμως τέτοια εποχή, όταν ο ήλιος έδυε τόσο αργά, ο 
Κρόνος δεν εμφανιζόταν στον νυχτερινό ουρανό μέχρι τα 
μεσάνυχτα σχεδόν. Και αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ την 
προκαθορισμένη ώρα ύπνου του Τζορτζ – τόσο πολύ, που 
δεν υπήρχε καμία ελπίδα να του επιτρέψουν οι γονείς του 
να μείνει έξω στο δεντρόσπιτο ως τότε. 

Κεφάλαιο 1
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Καθιστός, με τα πόδια του να κρέμονται από την άκρη 
της ξύλινης πλατφόρμας, ο Τζορτζ αναστέναξε και προ-
σπάθησε να υπολογίσει πόσες ώρες και ημέρες έπρεπε να 
περάσουν ακόμη μέχρι να έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να 
είναι πια ελεύθερος...

«Πώς πάει;» Τις σκέψεις του διέκοψε μια αδύνατη φι-
γούρα, ντυμένη με μακρύ, φαρδύ σορτς παραλλαγής, φού-
τερ και καπελάκι του μπέιζμπολ, που πήδηξε πάνω στην 
πλατφόρμα του δεντρόσπιτου. 

«Γεια χαρά!» Η διάθεσή του έφτιαξε αμέσως. «Άνι;» 
Η Άνι ήταν η καλύτερή του φίλη από τότε που μετακό-

μισε με τους γονείς της στο Φόξμπριτζ, περίπου δυο χρόνια 
πριν. Έμενε στο διπλανό σπίτι, αλλά αυτός δεν ήταν ο μο-
ναδικός λόγος για τον οποίο οι δυο τους είχαν γίνει κολλη-
τοί. Ήταν απλό, ο Τζορτζ τη συμπαθούσε: η Άνι, κόρη 
ενός επιστήμονα, ήταν διασκεδαστική και έξυπνη και 
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άνετη και γενναία. Τίποτα δεν ήταν αδύνατο για εκείνη – 
δεν απέφευγε καμία περιπέτεια, δεν άφηνε καμία θεωρία 
να περάσει δίχως να τη δοκιμάσει, δεν άφηνε καμία υπό-
θεση να διατυπωθεί δίχως να την αμφισβητήσει. 

«Τι κάνεις;» τον ρώτησε. 
«Τίποτα» μουρμούρισε ο Τζορτζ. «Απλά περιμένω.»
«Τι περιμένεις;» 
«Κάτι να συμβεί.» Ακουγόταν δυστυχισμένος. 
«Κι εγώ το ίδιο» είπε η Άνι. «Λες το Σύμπαν να μας έχει 

ξεχάσει, τώρα που δε μας επιτρέπεται να συμμετέχουμε 
πια σε διαστημικές περιπέτειες;»

Ο Τζορτζ αναστέναξε. «Λες να μπορέσουμε ποτέ ξανά 
να ταξιδέψουμε στο διάστημα;»

«Πάντως σίγουρα όχι σύντομα» είπε η Άνι. «Ίσως να 
εξαντλήσαμε ήδη το μερίδιό μας στη διασκέδαση· τώρα 
που γίναμε έντεκα χρονών, πρέπει πια να είμαστε πολύ 
σοβαροί.»

Ο Τζορτζ σηκώθηκε, νιώθοντας τις ξύλινες σανίδες να 
τρέμουν ελαφρά κάτω από τα πόδια του. Αισθανόταν σχε-
δόν σίγουρος ότι το δεντρόσπιτο ήταν ασφαλές και πως οι 
πιθανότητες να τσακιστούν και οι δυο στο σκληρό χώμα 
από κάτω ήταν ελάχιστες. Το είχε φτιάξει μαζί με τον μπα-
μπά του, τον Τέρενς, με υλικά που είχαν μαζέψει από έναν 
κοντινό σκουπιδότοπο. Και μια φορά, ενώ κατασκεύαζαν 
το τμήμα του «σπιτιού» όπου κάθονταν τώρα εκείνος και η 
Άνι, το πόδι του μπαμπά χώθηκε σε μια σάπια σανίδα. Ευ-
τυχώς δεν πέρασε από μέσα ολόκληρος για να σκάσει στο 
έδαφος, αλλά ο Τζορτζ αναγκάστηκε να βάλει όλη του τη 
δύναμη για να τον τραβήξει πάνω, ενώ από κάτω οι δίδυμες 
αδελφές του, η Γιούνο και η Ήρα, τσίριζαν απ’ τα γέλια. 
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Το καλό με αυτό το μικροατύχημα ήταν πως το δεντρό-
σπιτο κρίθηκε αρκετά επικίνδυνο από τους γονείς του 
Τζορτζ για τις αδελφές του. Έτσι, τους απαγόρεψαν να 
ανεβαίνουν με τη σχοινένια ανεμόσκαλα, κάτι που χαρο-
ποίησε τον Τζορτζ ιδιαιτέρως. Αυτό σήμαινε ότι το δεντρό-
σπιτο ήταν το δικό του βασίλειο, προστατευμένο από το 
χάος που επικρατούσε στο υπόλοιπο σπίτι. Είχε λάβει αυ-
στηρές οδηγίες να τραβάει επάνω τη σχοινένια ανεμό-
σκαλα, ώστε να αποτρέπει τα μικρά ανθρωπάκια, που 
διακαώς επιθυμούσαν να σκαρφαλώσουν για να συναντή-
σουν τον αγαπημένο τους αδελφό. Ο Τζορτζ ήταν πολύ 
προσεκτικός με τα ζητήματα ασφαλείας. Δεν άφηνε ποτέ 
την ανεμόσκαλα κρεμασμένη. Κι αυτό σήμαινε ότι...

«Για μισό λεπτό!» Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι η Άνι 
δε θα έπρεπε να μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά 
κατ’ αυτό τον τρόπο. «Πώς ανέβηκες εδώ πάνω;»

Η Άνι χαμογέλασε πλατιά. «Με τσίμπησε μια αράχνη 
όταν ήμουν μωράκι» άρχισε 
ν’ αφηγείται δραματικά. 
«Αυτό μου έδωσε ξεχωρι-
στές, υπεράνθρωπες δυνά-
μεις, που μόλις αρχίζω να 
αντιλαμβάνομαι.»

Ο Τζορτζ έδειξε το 
σχοινί με τους κόμπους που 
είχε μόλις εντοπίσει και 
που κάποιος είχε περάσει 
σαν λάσο σε ένα από τα πιο 
χοντρά κλαδιά. «Δικό σου 
έργο είναι αυτό;» 
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«Πράγματι» παραδέχτηκε η Άνι, με την κανονική της 
φωνή ξανά. «Ήθελα μόνο να δω αν θα μπορούσα να το 
κάνω.»

«Θα είχα ρίξει την ανεμόσκαλα για ν’ ανέβεις» της είπε 
ο Τζορτζ. 

«Την τελευταία φορά που σου το ζήτησα» παραπονέ-
θηκε εκείνη «με έβαλες να μαντέψω κάπου χίλια εκατομ-
μύρια διαφορετικές λέξεις-κλειδί και ακόμα και τότε με 
ανάγκασες πρώτα να σου δώσω τη μισή μου Κιτ Κατ.»

«Αυτό δεν ήταν Κιτ Κατ!» της υπενθύμισε ο Τζορτζ. 
«Ήταν ένα κομμάτι “σοκολάτα”» σχημάτισε με τα δά-
χτυλά του τα εισαγωγικά γύρω απ’ τη λέξη «που προσπά-
θησες να φτιάξεις σε συνθήκες εργαστηρίου και 
τοποθέτησες μέσα σ’ ένα περιτύλιγμα Κιτ Κατ για να δεις 
αν θα καταλάβαινα τη διαφορά.»

«Αν μπορεί να φυτρώσει ένα αυτί στην πλάτη ενός πο-
ντικού» διαμαρτυρήθηκε η Άνι «τότε γιατί εγώ να μην 
μπορώ να φτιάξω μια Κιτ Κατ; Πρέπει να είναι εφικτό να 
φτιάξει κανείς αυτοαναπαραγώμενα μόρια σοκολάτας που 
να διπλασιάζονται διαρκώς.»

Η Άνι ήταν μια εκκολαπτόμενη χημικός εργαστηρίου. 
Συχνά χρησιμοποιούσε την κουζίνα ως το προσωπικό της 
εργαστήριο, κάτι που τρέλαινε τη μητέρα της τη Σούζαν. Η 
μαμά της άνοιγε το ψυγείο για να πάρει ένα μπουκάλι 
χυμό μήλου και αντί γι’ αυτό ερχόταν αντιμέτωπη με μια 
καλλιέργεια κρυσταλλικής πρωτεΐνης. 

«Πάντως να ξέρεις» είπε ο Τζορτζ. «Η Κιτ Κατ σου είχε 
γεύση δάχτυλο δεινοσαύρου –»

«Όχι, δεν είχε!» τον διέκοψε η Άνι. «Η χειροποίητη σο-
κολάτα μου ήταν πεντανόστιμη. Δεν έχω ιδέα τι εννοείς. 
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Εξάλλου πότε έφαγες εσύ δάχτυλο δεινοσαύρου;»
«Το νύχι συγκεκριμένα» ολοκλήρωσε ο Τζορτζ την κου-

βέντα του. «Σοβαρά, ήταν αηδία. Σαν απολίθωμα ενός τρι-
σεκατομμυρίου ετών.»

«Ας γελάσω δυνατά» απάντησε η Άνι σαρκαστικά. «Λες 
κι εσύ είσαι τόσο ψευτιγνώστης.»

«Δεν ξέρεις καν τι πάει να πει αυτό – και φαντάζομαι 
ότι θες να πεις γευσιγνώστης» αντιγύρισε ο Τζορτζ. 

«Και βέβαια ξέρω.»
«Τι πάει να πει, τότε;» Ο Τζορτζ ήταν απόλυτα σίγου-

ρος ότι είχε νικήσει αυτή τη φορά. 
«Είναι όταν δεν έχεις ιδέα από καλό φαγητό» εξήγησε 

η Άνι «και λες ψέματα πως τρως μόνο γκουρμέ». Σε κάνει 
να γίνεσαι ψευτιγνώστης.» Μόλις και μετά βίας κατάφερε 
να ολοκληρώσει την πρότασή της πριν ξεσπάσει σε γέλια 
– τόσο δυνατά, που έπεσε απ’ τη μαξιλάρα όπου καθόταν. 

«Είσαι χαζούλα» είπε ο Τζορτζ καλοκάγαθα. 
«Με δείκτη ευφυΐας 152». Η Άνι σηκώθηκε απ’ το πά-

τωμα. Είχε κάνει τεστ νοημοσύνης την προηγούμενη εβδο-
μάδα και δε σκόπευε ν’ αφήσει κανέναν να ξεχάσει τ’ 
αποτελέσματα. Ξαφνικά παρατήρησε τα παραταγμένα συ-
μπράγκαλα του Τζορτζ. «Τι είναι όλα αυτά;»

«Ετοιμάζω τα πράγματά μου.» 
Ο Τζορτζ τής έδειξε τον εξοπλισμό που είχε διασώσει 

από τα μικροσκοπικά χέρια των διδύμων και είχε κουβα-
λήσει στο δεντρόσπιτο για ασφάλεια. Υπήρχε ένα λευκό 
τηλεσκόπιο των εξήντα χιλιοστόμετρων με μαύρα λουριά 
σε κάθε του άκρη και μια φωτογραφική μηχανή, την οποία 
προσπαθούσε να συνδέσει με το τηλεσκόπιο ώστε να τρα-
βήξει μια φωτογραφία. Το τηλεσκόπιο ήταν δώρο της για-
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γιάς του, αλλά το φοβερό 
ήταν πως είχε βρει τη 
φωτογραφική μηχανή 
στον σκουπιδότοπο. «Τα 
έχω εδώ για να τραβήξω 
φωτογραφίες του Κρό-
νου όταν σκοτεινιάσει. 
Αν οι βαρετοί γονείς μου 
δε με αναγκάσουν να μπω 
μέσα. Θα είναι η εργασία 
μου για το τρίμηνο.»

«Τέλεια!» Η Άνι κοίταξε με 
μισόκλειστα μάτια μέσα από το σκό-
πευτρο του τηλεσκοπίου. «Μπλιαξ!» αναφώνησε αμέσως. 
«Έχει κάτι σαν γλίτσα εδώ!» 

«Τι;!» φώναξε ο Τζορτζ. Κοίταξε το τηλεσκόπιο πιο 
προσεκτικά. Πράγματι, γύρω από το σκό-

πευτρο υπήρχε κάποιου είδους κολλώ-
δης ροζ ουσία. 

«Ως εδώ!» Ξαφνικά εξερράγη. Άρ-
χισε να κατεβαίνει από τη σχοινέ-
νια ανεμόσκαλα. 

«Πού πας;» Η Άνι έτρεξε πίσω 
του. «Δεν είναι τίποτα σοβαρό! 
Μπορούμε να το καθαρίσουμε!»

Όμως ο Τζορτζ προχωρούσε 
φουριόζος προς το σπίτι του με το πρόσωπο κατακόκκινο 
από οργή. Όρμησε μέσα στην κουζίνα, όπου ο πατέρας 
του προσπαθούσε να ταΐσει τη Γιούνο και την Ήρα το 
βραδινό τους. 
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«Και μία για τον μπαμπά!» έλεγε ο Τέρενς στην Ήρα, 
που άνοιξε το στόμα της, δέχτηκε την πράσινη χλαπάτσα 
και αμέσως του την έφτυσε πίσω. Η μικρή τσίριξε από τα 
γέλια και άρχισε να κοπανάει το κουτάλι της μανιασμένα 
στον δίσκο στο καρεκλάκι της, κάνοντας όλα τα άλλα κομ-
ματάκια φαγητού να αρχίσουν να χοροπηδούν σαν μεξικά-
νικα φασόλια. Η Γιούνο, που είχε την τάση να αντιγράφει 
τη δίδυμη αδελφή της, άρχισε κι αυτή να κοπανάει το κου-
τάλι της και να κάνει έναν αηδιαστικό ήχο υγρής πορδής 
με τα χείλη της. 

Ο Τέρενς γύρισε και κοίταξε τον Τζορτζ με μια ανάμει-
κτη έκφραση δυστυχίας και χαράς στο πρόσωπό του· πρά-
σινη γλίτσα έσταζε από το μούσι ως το χειροποίητο 
πουκάμισό του. 

Ο Τζορτζ πήρε μια βαθιά ανάσα, έτοιμος να ξεκινήσει 
έναν οργισμένο εξάψαλμο για τα μικρά ανθρωπάκια που 
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κατέστρεφαν τα πράγματα των άλλων ανθρώπων, αλλά η 
Άνι πρόλαβε να μπει μπροστά του πάνω στην ώρα. 

«Γεια σας, κύριε Γκρίνμπι» είπε χαρούμενα στον Τέ-
ρενς. «Γεια σας, κορίτσια!»

Οι μικρές κοπάνισαν τα κουτάλια τους και γουργούρι-
σαν ενθουσιασμένα με αυτόν τον νέο αντιπερισπασμό από 
το δείπνο. 

«Ήθελα μόνο να ρωτήσω αν θα μπορούσε να έρθει ο 
Τζορτζ σπίτι μου!» τιτίβισε η Άνι. Άπλωσε το χέρι της για 
να γαργαλίσει την Ήρα κάτω απ’ το απαλό, λερωμένο της 
πιγούνι, κάνοντας το κοριτσάκι να ξεσπάσει σε ακατά-
σχετα χαχανητά. 

«Και το τηλεσκόπιό μου;» μουρμούρισε ο Τζορτζ τσατι-
σμένος πίσω της.

«Θα. Το. Φτιάξουμε» του απάντησε αποφασιστικά η 
Άνι με χαμηλή φωνή. «Είσαι πολύ τυχερός που έχεις μι-
κρότερα αδέλφια» γουργούρισε πάνω από τις δίδυμες. 
«Μακάρι να είχα κι εγώ δυο τέτοιες αξιολάτρευτες αδελ-
φούλες. Είμαι ένα μοναχικό μοναχοπαίδι...» Πήρε μια 
υπερβολικά θλιμμένη έκφραση. 

«Χμρφ.» 
Ο Τζορτζ δε θα ήθελε τίποτα περισσότερο απ’ να ζει 

στο σπιτικό της, που ήταν ήρεμο, το κατάλληλο περιβάλλον 
για σπασίκλες μανιακούς με την τεχνολογία, με τον ακαδη-
μαϊκό πατέρα της και τη μητέρα της, που αφοσιωνόταν 
ολοένα περισσότερο στην καριέρα της. Εκεί όπου δεν 
υπήρχαν ούτε μωρά ούτε θόρυβος ούτε βιολογικά λαχα-
νικά και καμία ακαταστασία, εκτός ίσως από τις φορές 
που η Άνι διεξήγαγε κάποιο από τα πιο «ενδιαφέροντα» 
πειράματά της στην κουζίνα. 
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«Εμ, ναι, μπορείς να πας – αλλά φρόντισε να γυρίσεις 
γρήγορα για να τελειώσεις τις δουλειές σου» είπε ο Τέ-
ρενς, προσπαθώντας να ακουστεί σαν κάποιος που διατη-
ρούσε τον έλεγχο. 

«Καταπληκτικά!» φώναξε η Άνι ενθουσιασμένη, σπρώ-
χνοντας τον Τζορτζ πίσω, έξω απ’ την πόρτα. 

Ο Τζορτζ ήξερε πως όταν η Άνι είχε αρχηγική διάθεση 
έπρεπε απλά να πάει με τα νερά της. Έτσι, την ακολού-
θησε, κάτι που δεν ήταν και τόσο δύσκολο: δεν είχε καμία 
όρεξη να κάτσει στο σπίτι του μουτρωμένος, όταν είχε τη 
δυνατότητα να επισκεφθεί το σπίτι της φίλης του. 

«Γεια σας, κύριε Γκρίνμπι και μικρούλες Γκρίνμπι!» 
μούγκρισε η Άνι, καθώς έφευγαν τρέχοντας. «Να περά-
σετε υπέροχα!» 

«Μην ξεχάσεις, Τζορτζ, πρέπει να τελειώσεις με τις 
υποχρεώσεις σου για να συμπληρώσεις το εβδομαδιαίο 
σου διάγραμμα επιβράβευσης!» φώναξε ο Τέρενς αδύ-
ναμα προς τη φιγούρα του πρωτότοκού του, που κόντευε 
ήδη να χαθεί από το βλέμμα του. «Σου μένουν ακόμη τα 
τρία πέμπτα του διαγράμματος!»

Αλλά ο Τζορτζ είχε φύγει, τον είχε παρασύρει η Άνι στη 
συναρπαστική επικράτεια του Διπλανού Σπιτιού – ενός 
σπιτιού γεμάτου με κάθε λογής αντικείμενα της τελευταίας 
λέξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, που φάνταζαν 
τόσο καταπληκτικά στα μάτια του Τζορτζ. 
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Έφτασαν στο σπίτι της Άνι μέσα από μια τρύπα στον 
φράχτη ανάμεσα στους δυο κήπους. Η τρύπα είχε 

ανοίξει όταν ο Φρέντι το γουρούνι -άλλο ένα δώρο της 
πολυμήχανης γιαγιάς Μέιμπελ- το ’σκασε από τον πίσω 
κήπο των Γκρίνμπι σε μια τολμηρή απόπειρα διεκδίκησης 
της ελευθερίας του. Ακολουθώντας τα χνάρια του Φρέντι 
εκείνο το απόγευμα, ο Τζορτζ συνάντησε για πρώτη φορά 
την Άνι και την οικογένειά της – τον μπαμπά της, τον με-
γάλο υπερεπιστήμονα Έρικ· τη μαμά της, τη μουσικό 
Σούζαν· και τον υπερυπολογιστή Κόσμο, ο οποίος ήταν 
τόσο ισχυρός και έξυπνος, που είχε τη δυνατότητα να 
σχεδιάζει πύλες μέσα από τις οποίες μπορούσες να περά-
σεις σε οποιοδήποτε σημείο του γνωστού Σύμπαντος ήθε-
λες (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι φορούσες διαστημική 
στολή). Από εκείνη την ημέρα, ο Τζορτζ είχε σερφάρει 
στο ηλιακό σύστημα πάνω σ’ έναν κομήτη, είχε περπατή-
σει στην επιφάνεια του Άρη και είχε βρεθεί σε μια ανα-
μέτρηση με έναν δαιμονικό επιστήμονα σε ένα μακρινό 
ηλιακό σύστημα. Το σωστό να λέγεται, η ζωή του άλλαξε 
τελείως έκτοτε. 

«Ψιτ!» είπε η Άνι καθώς έτρεχαν. «Δεν πρέπει να 
είσαι κακός με τις αδελφές σου.»

Κεφάλαιο 2

4 GEORGE AND TH UNBREAKABLE CODE.indd   21 016//22   4:28 PM



ΛΟΥΣΙ & ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ

22

«Τι;» Ο Τζορτζ δε σκεφτόταν τις αδελφούλες του πια. 
«Τι λες; Δεν ήμουν κακός μαζί τους!»

«Μόνο επειδή σε σταμάτησα» τον κατηγόρησε η Άνι. 
«Ήσουν έτοιμος να πεις κάτι απαίσιο.»

«Ήμουν θυμωμένος!» απάντησε ο Τζορτζ αγανακτισμέ-
νος. «Υποτίθεται πως απαγορεύεται ν’ αγγίζουν τα πράγ-
ματά μου ή ν’ ανεβαίνουν στο δεντρόσπιτο!» 

«Είσαι τυχερός που έχεις αδέλφια» είπε η Άνι θλιμ-
μένα. «Εγώ δεν έχω τίποτα.»

«Ναι, έχεις!» ξέσπασε ο Τζορτζ. «Έχεις τόσο πολλά 
πράγματα! Έχεις τον Κόσμο, τον υπολογιστή, βασικά 
έχεις δικό σου εργαστήριο, έχεις μια παιχνιδομηχανή, 
έχεις κινητό τηλέφωνο, λάπτοπ, τάμπλετ, έχεις ηλεκτρικό 
σκούτερ... δεν ξέρω... Τα έχεις όλα.»

«Δεν είναι το ίδιο» είπε σιγανά η Άνι «με το να έχεις 
αληθινά αδέλφια.»

«Αν πραγματικά είχες έναν αδελφό ή μια αδελφή» είπε 
ο Τζορτζ διστακτικά «πόσο μάλλον δύο αδέλφια, πάω 
στοίχημα ότι δε θα τα ήθελες.»

Οι δυο φίλοι μπήκαν βιαστικά στην κουζίνα. 
«Γιούπι!» Η Άνι διέσχισε το πάτωμα γλιστρώντας προς 

το πελώριο ψυγείο και άπλωσε το χέρι της για ν’ αρπάξει 
το χερούλι. 

Ακόμα και το ψυγείο των Μπέλις δεν ήταν σαν κανο-
νικό ψυγείο – έμοιαζε περισσότερο με κάτι που θα έβρι-
σκες σε ένα εργαστήριο: ογκώδες και φτιαγμένο από 
ατσάλι, με τεράστια συρτάρια και διαφορετικά τμήματα 
για να απομονώνονται τα πράγματα το ένα από το άλλο. 
Ήταν, φυσικά, ένα επαγγελματικό μηχάνημα, που διέφερε 
τόσο από τα κανονικά ψυγεία όσο ένα διαστημόπλοιο από 
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ένα χάρτινο αεροπλα-
νάκι. Αυτό ήταν ένα 
από τα πράγματα που 
λάτρευε ο Τζορτζ στο 
σπίτι της Άνι: ήταν γε-
μάτο από απρόσμενα 
μαραφέτια και επιστη-
μονικές παραδοξότητες 
που ο Έρικ είχε αγορά-
σει ή είχε αποκτήσει ή 
του είχαν δώσει μέσα 
στα πολλά χρόνια εργα-
σίας του. Ο Τζορτζ κοί-
ταξε το ψυγείο με 
ζήλια· εκείνο έλαμπε μ’ 
ένα μυστήριο μπλε φως. 
Το πιο τεχνολογικά προηγμένο αντικείμενο σε ολόκληρο 
το δικό του σπίτι μάλλον διέθετε μικρότερη επεξεργαστική 
ισχύ από το ψυγείο της Άνι. 

Ο Τζορτζ συλλογιζόταν ακόμη αυτό το στενάχωρο γε-
γονός όταν συνειδητοποίησε πως από το καθιστικό ακού-
γονταν ομιλίες. 

«Άνι! Τζορτζ!» Το κεφάλι του Έρικ εμφανίστηκε στην 
πόρτα της κουζίνας. Ο μπαμπάς της Άνι χαμογελούσε πλα-
τιά, με τα μάτια του ν’ αστράφτουν πίσω απ’ τα χοντρά 
γυαλιά του, με τη γραβάτα του χαλαρωμένη και με τα μα-
νίκια του πουκαμίσου του σηκωμένα. Προχώρησε μέσα 
κρατώντας δυο κρυστάλλινα ποτήρια. 

«Ήρθα για να τα ξαναγεμίσω» εξήγησε. Άπλωσε το 
χέρι για να πιάσει ένα σκονισμένο παλιό μπουκάλι και 
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τράβηξε τον φελλό, που έκανε 
ένα δυνατό ποπ. Έβαλε στα πο-
τήρια ένα παχύρρευστο καφέ 
υγρό και γύρισε για να επιστρέ-
ψει στο καθιστικό. 

«Ελάτε να πείτε ένα γεια 
στην καλεσμένη μου.» Το πρό-
σωπό του χάραζαν πλατιές ρυτί-
δες γέλιου. «Νομίζω πως έχει 
φέρει κάτι που μπορεί να βρείτε 
ενδιαφέρον.»

Ο Τζορτζ και η Άνι αμέσως ξέχασαν τη σύντομη διαφω-
νία τους. Ακολούθησαν τον Έρικ στο καθιστικό, που ήταν 
γεμάτο από το πάτωμα ως το ταβάνι με σειρές και σειρές 
από βιβλία. Ήταν ένα όμορφο δωμάτιο, γεμάτο με ενδια-
φέροντα αντικείμενα, όπως το παλιό μπρούτζινο τηλεσκό-
πιο του Έρικ. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας που 
κυριαρχούσε στο υπόλοιπο σπίτι ήταν λιγότερο επιβλητική 
εδώ· το δωμάτιο ήταν χαλαρό και φιλόξενο αντί για άνετο 
και φουτουριστικό. Στον μαλακό καναπέ, που είχε ο Έρικ 
όταν που ήταν φοιτητής, καθόταν μια ηλικιωμένη κυρία. 

«Άνι, Τζορτζ» είπε ο Έρικ, δίνοντας στη γηραιά κυρία 
το ποτήρι της με το σέρι. «Να σας συστήσω στην κυρία 
Μπέριλ Γουάιλντ.»

Η Μπέριλ δέχτηκε με ευχαριστίες το ποτό και ήπιε αμέ-
σως μια γερή γουλιά. «Πώς είστε;» Τους κούνησε το χέρι 
της χαρούμενα. 

«Η Μπέριλ είναι μία από τις μεγαλύτερες μαθηματι-
κούς της εποχής μας» είπε ο Έρικ με σοβαρότητα. 

Η Μπέριλ ξέσπασε σε γέλια. «Ω, μη λες σαχλαμάρες!» 
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«Είναι αλήθεια!» επέμεινε εκεί-
νος. «Δίχως τη μαθηματική ιδιοφυΐα 
της Μπέριλ θα είχαν πεθάνει εκα-
τομμύρια περισσότεροι άνθρω-
ποι.»

«Ποιοι άνθρωποι;» ρώτησε ο 
Τζορτζ. 

 Η Άνι είχε βγάλει το κινητό 
της τηλέφωνο και έψαχνε στη 
Βικιπαίδεια για το λήμμα Μπέ-

ριλ Γουάιλντ. 
«Πώς γράφεται το επίθετό σας;» ρώτησε. 

«Δε θα το βρεις» απάντησε η Μπέριλ με τα ανοιχτο-
γάλαζα μάτια της να σπιθίζουν, μαντεύοντας τι προσπα-
θούσε να κάνει η Άνι. «Με καλύπτει πλήρως νομικά το 
υπηρεσιακό απόρρητο. Ακόμη και τώρα, μετά από τόσα 
χρόνια. Δε θα με βρεις πουθενά.»

Ο Έρικ ένευσε προς ένα αντικείμενο που βρισκόταν 
στο τραπεζάκι μπροστά από τον καναπέ. 

«Αυτό» είπε με δραματικό τόνο, καθώς έδειχνε κάτι 
που έμοιαζε με παλιομοδίτικη γραφομηχανή «είναι μια μη-
χανή Ενίγκμα – μία απ’ αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου για την 
κωδικοποίηση μηνυμάτων. Με τη βοήθειά της μπορούσαν 
να σταλούν μηνύματα που ήταν αδύνατο να τα καταλάβει 
όποιος επιχειρούσε να τα υποκλέψει. Όμως η Μπέριλ 
ήταν μία από τις μαθηματικούς που έσπασαν τον κώδικα 
Ενίγκμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τελειώσει ο πόλε-
μος πολύ γρηγορότερα και άρα λιγότεροι άνθρωποι και 
από τις δυο πλευρές να χάσουν τη ζωή τους.»
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«Ουάου!» είπε η Άνι, ση-
κώνοντας το βλέμμα απ’ το 
κινητό. «Δηλαδή διαβάζατε 
τα μυστικά μηνύματα της 
άλλης πλευράς χωρίς εκείνο 
να καταλαβαίνουν ότι ξέρατε 
τι σχεδιάζουν; Ας πούμε, 
σαν να διαβάζει κάποιος 
όλα μου τα ιμέιλ αυτή τη 
στιγμή...; Μόνο που προφανώς» πρόσθεσε «εγώ δεν πολε-
μάω με κανέναν. Εκτός από την Κάρλα την ψηλομύτα, που 
τους έκανε όλους να γελάσουν μαζί μου όταν έκανα ένα 
ορθογραφικό λάθος στον πίνακα...»

«Ακριβώς» συγκατάνευσε η Μπέριλ. «Μπορούσαμε να 
υποκλέψουμε τα μηνύματά τους και να αποκρυπτογραφή-
σουμε το περιεχόμενο ώστε να ξέρουμε τι σχεδίαζαν να 
κάνουν. Αυτό μας έδωσε ένα πελώριο πλεονέκτημα.»

«Απίθανο!» είπε η Άνι. «Συγχαρητήρια!» Και άρχισε 
ξανά να πληκτρολογεί στο κινητό της. 

«Είναι μια αληθινή μηχανή Ενίγκμα;» Ο Τζορτζ την κοί-
ταξε με λαχτάρα. Δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι άλλο 
ένα συγκλονιστικό μαραφέτι είχε βρει το δρόμο του για το 
σπιτικό των Μπέλις. Ευχήθηκε για εκατομμυριοστή φορά 
να είχε γεννηθεί καλύτερα σ’ αυτή την οικογένεια. 

«Μάλιστα» είπε η Μπέριλ χαμογελώντας του. «Και την 
προσφέρω στον Έρικ. Ως δώρο.»

Ο Έρικ πήρε μια κοφτή ανάσα. Ξεκάθαρα δεν είχε 
ιδέα για τις προθέσεις της. «Δεν μπορείτε να το κάνετε 
αυτό!» αναφώνησε. 

«Ναι, μπορώ!» Η Μπέριλ ακούστηκε αμετακίνητη. 
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Δεκαδικό σύστημα
Το κοινό μας σύστημα αρίθμησης -το δεκαδικό σύστημα- έχει ως βάση το 10. 
Αριθμούμε από το 1 έως το 9 και ύστερα περνάμε σε μια νέα στήλη για τις 
δεκάδες. 

36 = 3 x 10 συν 6 x 1
48 = 4 x 10 συν 8 x 1
148 = 1 x 100 συν 4 x 10 συν 8 x 1
...και ούτω καθεξής.

Δυαδικό σύστημα
Στα πρώτα συστήματα υπολογιστών χρησιμοποιήθηκε ένα δυαδικό σύστημα 
αρίθμησης. Ο λόγος ήταν ότι το δυαδικό σύστημα έχει ως βάση το 2, 
επομένως τα μόνα ψηφία που χρησιμοποιούνται είναι το 0 και το 1.

10 = 1 x 2 συν 0 x 1, δηλαδή ο αριθμός 2 στο δεκαδικό σύστημα
11 = 1 x 2 συν 1 x 1, δηλαδή ο αριθμός 3
111 = 1 x 4 συν 1 x 2 συν 1 x 1, δηλαδή ο αριθμός 7
Η επιλογή 0/1 μπορεί να συνδεθεί με διακόπτες στα κυκλώματα του 

υπολογιστή, έτσι ώστε το 0 = «κλειστό» και το 1 = «ανοιχτό», ενώ ένας 
κώδικας που είναι γραμμένος σε δυαδικό σύστημα μπορεί στη συνέχεια να 
κάνει τα κυκλώματα να ανοίγουν και να κλείνουν όπως απαιτείται για να 
γίνουν υπολογισμοί.

Δεκαεξαδικό σύστημα
Σήμερα οι υπολογιστές είναι πολύ πιο περίπλοκοι και οι κώδικες γράφονται 
συχνά με τη χρήση ενός δεκαεξαδικού συστήματος αρίθμησης, με βάση το 
16. Σ’ αυτό απαριθμούνται τα νούμερα από το 0 έως το 9, αλλά στη συνέ-
χεια χρησιμοποιείται επίσης το Α για το δέκα, το Β για το έντεκα και ούτω 
καθεξής, έως το Ζ για το δεκαπέντε.

Ως εκ τούτου, το Γ αντιπροσωπεύει το 12 του δεκαδικού συστήματος
Το 10 είναι ο δεκαεξαδικός τρόπος γραφής του αριθμού 16
11 = δεκαεπτά
1Ζ = 1 x 16 συν Ζ x 1 (15) = 31
20 = 2 x 16 = 32
Ζ7 = Ζ x 16 (15 x 16 = 240) συν 7 x 1 = 247
100 = 256
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Πριν από τους υπολογιστές
Μέχρι την άφιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κρυπτογράφηση λειτουρ- 
γούσε με γράμματα ή με αριθμούς που αντιπροσώπευαν γράμματα. Γιααπαρά - 
δειγμα, το κάθε γράμμα που εμφανίζεται σε ένα μήνυμα μπορεί να αντικατασταθεί 
με ένα άλλο γράμμα. Σε έναν απλό κώδικα, το Α θα αντικατασταθεί από το Ε, το 
Β θα αντικατασταθεί από το Ζ και ούτω καθεξής σε ολόκληρη την αλφάβητο. Ή η 
αλφάβητος θα ανακατευτεί με κάποιον τρόπο.

Για να λύσει κανείς ένα τέτοιο είδος κρυπτογράφησης, μια καλή προσέγγιση 
είναι το να μετρήσει πόσο συχνά εμφανίζεται το κάθε γράμμα στο κρυπτογραφη-
μένο κείμενο (αυτό ονομάζεται ανάλυση συχνότητας) και στη συνέχεια να μαντέψει 
ορισμένες από τις αντικαταστάσεις. Για παράδειγμα, το γράμμα «α» εμφανίζεται σε 
πάρα πολλές λέξεις, σε αντίθεση με το «φ» – οπότε, αν το γράμμα «φ» επαναλαμ-
βάνεται συχνά στο κωδικοποιημένο μήνυμα, τότε αυτό ίσως να σημαίνει ότι «φ» = 
«α». Αυτό πιθανόν να αρκεί για να μαντέψει κανείς σωστά τις υπόλοιπες αντικατα-
στάσεις, αφού το αρχικό μήνυμα πρέπει να βγάζει νόημα.

Οι πιο περίπλοκες κρυπτογραφήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικό 
συνδυασμό του αλφαβήτου για κάθε γράμμα του μηνύματος – και υπάρχει πολύ 
μεγάλος αριθμός πιθανών ανακατεμάτων για να διαλέξει κανείς: 24 γράμματα στο 
ελληνικό αλφάβητο, οπότε 24 πιθανά γράμματα για το πρώτο γράμμα, στη συνέ-
χεια 23 για το δεύτερο, 22 για το τρίτο κ.ο.κ.

Σύγχρονο σπάσιμο κώδικα
Οι σύγχρονες μέθοδοι δε λειτουργούν με γράμματα 
αλλά με δυαδικά ψηφία ή αλλιώς μπιτ (1 και 0) στη 
μνήμη ενός υπολογιστή. Η κρυπτογράφηση και η 
αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιούν ένα μυστικό 
κλειδί, το οποίο είναι μια μεγάλη ακολουθία 
δυαδικών ψηφίων (1 και 0). Ένα κλειδί των 256 μπιτ 
σήμερα θεωρείται επαρκέστατο ώστε να αποτρέψει 
έναν χάκερ από το να χρησιμοποιήσει έναν υπερυ-
πολογιστή για να βρει το κλειδί με «επίθεση ωμής 
βίας» (δηλαδή δοκιμάζοντας κάθε πιθανό κλειδί).

Το σπάσιμο κώδικα σημαίνει συνήθως την αποκωδικοποίηση ή την αποκρυ-
πτογράφηση μηνυμάτων χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στο μυστικό κλειδί που 
χρησιμοποίησε ο αποστολέας του μηνύματος. Μια άλλη ονομασία γι’ αυτό 
είναι η κρυπτοανάλυση, ενώ μια συγκεκριμένη μέθοδος απόκρυψης ονομά-
ζεται επίσης κρυπτογράφηση.

Α Π Ο Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η 
Β Ρ Π Λ Σ Φ Ρ Υ Π Δ Σ Β Χ Θ Τ Θ

(+ 1 γράμμα)

Τ Ζ Ο Ρ Τ Ζ
Χ Ι Σ Υ Χ Ι

(+ 3 γράμματα)

Α Ν Ι
Ω Μ Θ

(– 1 γράμμα)
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«Είναι για το Τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου. 
Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος – με το έργο σου πάνω 
στους κβαντικούς υπολογιστές, δεν μπορώ να σκεφτώ κα-
λύτερο σπίτι για να τη φιλοξενήσει.»

«Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής;» ρώτησε ο Τζορτζ. 
Αυτό ήταν κάτι νέο – και ακουγόταν συναρπαστικό. Θυμή-
θηκε ότι ο Έρικ συμπεριφερόταν με μεγάλη μυστικοπά-
θεια εδώ και αρκετό καιρό – ο Τζορτζ δεν είχε καταφέρει 
να αποσπάσει τίποτα από τον σπουδαίο επιστήμονα πέρα 
από μερικές πολύ αόριστες απαντήσεις γύρω από το αντι-
κείμενο της εργασίας του αυτή την περίοδο.

Όμως απόψε ο Έρικ έδειχνε να έχει πολύ μεγαλύτερη 
διάθεση για κουβέντα απ’ όση συνήθως. 

«Είναι το επόμενο κύμα της αλλαγής» είπε στον 
Τζορτζ. «Περάσαμε την ψηφιακή επανάσταση της Πληρο-
φορικής και τώρα βρισκόμαστε προ των πυλών της κβα-
ντικής επανάστασης. Αν μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν 
κβαντικό υπολογιστή -και να τον κρατήσουμε υπό έλεγχο, 
κάτι που μοιάζει πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή-, θα κατα-
φέρουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε ούτε 
να φανταστούμε σήμερα με την τρέχουσα γενιά ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών.» 

«Σαν τι;» είπε ο Τζορτζ.
«Με έναν κβαντικό υπολογιστή, θα μπορούσαμε να 

σπάσουμε οποιονδήποτε κώδικα – δεν υπάρχει κανένα σύ-
στημα ασφαλείας στη Γη ικανό να τον σταματήσει!» εξή-
γησε ενθουσιασμένος ο Έρικ. «Υπάρχουν καταπληκτικές 
δυνατότητες στα πεδία της επεξεργασίας πληροφοριών, 
της Ιατρικής, της Φυσικής, της Μηχανολογίας και των Μα-
θηματικών. Είναι το επόμενο μεγάλο βήμα.»
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Μυστικά 
του πολέμου

Στην εποχή του Δευτέρου 
Παγκόσμιου πολέμου (1939–1945), 

τα εμπόλεμα έθνη χρησιμοποιούσαν πια 
συσκευές όπως η Ενίγκμα (στη Γερμανία) και η 

Τάιπεξ (στη Βρετανία) για να κρυπτογραφήσουν 
σημαντικά μηνύματα. Ο χειριστής της συσκευής 

Ενίγκμα πληκτρολογούσε το μήνυμα σε πλήκτρα στο 
μπροστινό μέρος του μηχανήματος και η συσκευή 
παρήγαγε το κρυπτογραφημένο κείμενο, υποδει-
κνύοντας το κάθε ανακατεμένο γράμμα με το να 

φωτίζει έναν μικρό ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το 
κρυπτογραφημένο μήνυμα καταγραφόταν με 

το χέρι, μετατρεπόταν σε κώδικα Μορς 
και τελικά το απέστελλαν μέσω 

ραδιοσυχνοτήτων. 

Τρεις 
ρότορες

Η συσκευή Ενίγκμα διέθετε τρεις 
ρότορες -τροχούς- που περιείχαν περίπλοκες 

καλωδιώσεις. Οι ρότορες μπορούσαν να αφαιρεθούν 
και να επανατοποθετηθούν με διαφορετική σειρά και στη 

συνέχεια να περιστραφούν, έτσι ώστε ο καθένας από τους τρεις 
να μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε από 26 διαφορετικές θέσεις. 
Αυτό σήμαινε ότι υπήρχαν έξι πιθανοί τρόποι ρύθμισης των τριών 
ροτόρων (3 x 2 x 1) και στη συνέχεια 26 x 26 x 26 θέσεις για κάθε 

γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Για να γίνει αυτό ακόμη πιο περί-
πλοκο, έως και δέκα κοντά καλώδια μπορούσαν να συνδεθούν σε έναν 

πίνακα διασύνδεσης στο μπροστινό μέρος της συσκευής – ο καθένας από 
τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούσε να γίνει αυτό δημιουρ-

γούσε ένα εντελώς νέο σύνολο 26 x 26 x 26 κρυπτογραφήσεων προς 
χρήση για ένα μήνυμα. Από την πλευρά του παραλήπτη θα υπήρχε 
μια άλλη συσκευή Ενίγκμα, ρυθμισμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 

και εκεί θα πληκτρολογούνταν το ανακατεμένο κείμενο. Το 
αρχικό κείμενο μπορούσε στη συνέχεια να ανακτηθεί κατα-

γράφοντας ποια φώτα άναβαν. Η ιδέα ήταν ότι την κάθε 
ημέρα ο κάθε χειριστής θα γνώριζε ποιον ρότορα 

να εισαγάγει πού, σε ποια θέση και με 
ποιες συνδέσεις στον πίνακα 

διασύνδεσης.

ΕΝΙΓΚΜΑ
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Αποκρυπτογραφώντας 
τη συσκευή Ενίγκμα 

Το σύστημα κρυπτογράφησης βασίστηκε σε ένα 
«κοινόχρηστο μυστικό», εδώ στις καθημερινές οδηγίες 
για τη ρύθμιση και τη χρήση του μηχανήματος – και το 

πρόβλημα ήταν το πώς θα μπορούσε να γίνει ασφαλής κοινή 
χρήση με πολλά άτομα. Ένα λάθος από οποιονδήποτε από αυτούς 

θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες και οι τυπω-
μένες οδηγίες θα μπορούσαν επίσης να υποκλαπούν ή να υφαρπαχθούν.
Μέσα από έναν συνδυασμό λαθών των Γερμανών, χρήσης προηγμένων 
μαθηματικών και εφευρετικότητας, αυτοί που ήταν επιφορτισμένοι με το 

σπάσιμο του κώδικα -πρώτα στην Πολωνία και στη συνέχεια στο Μπλέτσλι 
Παρκ της Αγγλίας- κατάφεραν να ανακαλύψουν τις ρυθμίσεις των συσκευών 
Ενίγκμα και να αποκρυπτογραφήσουν τα γερμανικά μηνύματα. Ένα κρίσιμο 

μέρος της μεθόδου που ακολουθήθηκε αφορούσε μια συγκεκριμένη 
μηχανή γνωστή ως Βόμβα – μια μηχανή που σχεδιάστηκε από τον Άλαν 

Τούρινγκ, ο οποίος ήταν μαθηματική ιδιοφυΐα. Μία άλλη σημαντική 
μηχανή που αναπτύχθηκε στο Μπλέτσλι Παρκ ήταν ο Κολοσσός -η 

πρώτη ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη ψηφιακή υπολογιστική 
μηχανή- η οποία χρησιμοποιήθηκε για το σπάσιμο κώδικα 

που παραγόταν όχι από τη συσκευή Ενίγκμα αλλά από 
μια άλλη γερμανική μηχανή κρυπτογράφησης 

που ονομαζόταν Λόρενζ.
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Μια συμβολοσειρά από μηδενικά...
Η λειτουργία μιας μηχανής καθορίζεται πρώτα από μια πεπερασμένη λίστα 
κωδικοποιημένων οδηγιών. Φαντάσου μια πολύ μακριά ταινία πάνω στην οποία 
εγγράφεται μια πολύ μακριά συμβολοσειρά από μηδενικά (μακριά όσο και η 
ίδια η ταινία). Η ταινία εκτείνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις εσαεί (υπόθεσε 
ότι είναι απείρως μακριά) και αντιπροσωπεύει τη «μνήμη» της υπολογιστικής 
μηχανής. Διασκορπισμένοι ανάμεσα σε αυτά τα μηδενικά είναι πολλοί άσοι, που 
αντιπροσωπεύουν τα «δεδομένα» που δίνονται στο μηχάνημα. Πάνω 
σε αυτή την ταινία βρίσκεται η συσκευή επεξεργασίας (ο επεξερ-
γαστής), που μπορεί να διαβάσει μόνο το ένα σύμβολο που 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτήν και μπορεί να το αφήσει 
ως έχει ή να το αντικαταστήσει με το 0 ή με το 1.

Διαθέτει επίσης ένα ρολόι που χτυπάει σταθερά· σε κάθε 
χτύπο του ρολογιού, ο επεξεργαστής διαβάζει το σύμβολο 
που μπορεί να δει τη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συνέχεια 
επιλέγει μία από δύο ενέργειες ανάλογα με το τι έχει μόλις 
διαβάσει και την τρέχουσα κατάστασή του. Μπορεί:
•  να αλλάξει το σύμβολο από κάτω του, καταγράφοντάς το 

ως 0 ή 1, και στη συνέχεια να μετακινηθεί κατά μία θέση είτε 
αριστερά είτε δεξιά πάνω στην ταινία, μεταβάλλοντας πιθανόν την 
κατάστασή του, και να περιμένει τον επόμενο χτύπο.

•  ή να κάνει το ίδιο αλλά μετά να σταματήσει (να απενεργοποιηθεί).
Το τι πραγματικά θα κάνει εξαρτάται από τους κανόνες (το «πρόγραμμα») που 
του δίνουμε και από το τι βρίσκει γραμμένο στην ταινία. Για παράδειγμα, ας 
υποθέσουμε ότι η μηχανή ξεκινά στην κατάσταση 0, με μια μακρά συμβολοσειρά 
από μηδενικά στην ταινία, και ότι κάπου στα δεξιά της μερικά από τα μηδενικά 
έχουν αντικατασταθεί από άσους – αυτοί οι άσοι σχηματίζουν ένα μοτίβο που 
είναι ο δυαδικός αριθμός που δίνουμε στη μηχανή ως εισακτέα τιμή.

Στη συνέχεια, ένας καλός κανόνας για να ξεκινήσει κανείς είναι ο εξής: εάν 
βρίσκεσαι στην κατάσταση 0 και διαβάζεις 0, μεταβαίνεις στην κατάσταση 0, 
γράφεις 0 και μετακινείσαι προς τα δεξιά.

Μια υποθετική συσκευή
Tο 1936, «υπολογιστής» ονομαζόταν ένας άνθρωπος που έκανε υπολογισμούς. 
Η Μηχανή Τούρινγκ, που αναπτύχθηκε από το μεγαλοφυή μαθηματικό Άλαν 
Τούρινγκ, προοριζόταν να είναι μια απλή υποθετική συσκευή, ικανή να κάνει ό,τι 
υπολογισμούς μπορούσε να κάνει κι ένας ανθρώπινος υπολογιστής. Η μηχανή 
είναι επομένως μια θεωρητική και όχι μια πραγματική συσκευή, η οποία χρησι-
μεύει στο να κατανοήσει κανείς τι είναι ο υπολογισμός και τι μπορεί να επιτευχθεί 
με αυτόν. Αλλά δε θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ στην πραγματικότητα. Για 
παράδειγμα, θεωρείται ότι διαθέτει απεριόριστη «μνήμη» και απεριόριστο χρόνο 
λειτουργίας, ωστόσο κανένα από τα δυο χαρακτηριστικά δεν είναι ρεαλιστικό.

Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΡΙΝΓΚ

4 GEORGE AND TH UNBREAKABLE CODE.indd   32 016//22   4:28 PM



Αυτό σημαίνει ότι, όταν η μηχανή βλέπει αρχικά το 0 (όταν βρίσκεται στην 
κατάσταση 0), παραμένει στην κατάσταση 0, δεν αλλάζει το 0 στην ταινία και μετα-
κινείται μία θέση προς τα δεξιά. Εάν η ταινία στη μία θέση προς τα δεξιά λέει και 
πάλι 0, τότε επαναλαμβάνεται το ίδιο – το μηχάνημα παραμένει στην κατάσταση 
0, αφήνει την ταινία όπως τη βρήκε και προχωρά άλλη μία θέση προς τα δεξιά.

Αυτό συμβαίνει σε κάθε χτύπο του ρολογιού, έως ότου η μηχανή να φτάσει 
τελικά στον πρώτο από τους άσους που είναι γραμμένοι στην ταινία. Τώρα χρειά-
ζεται έναν κανόνα που να της λέει τι να κάνει όταν διαβάζει 1 σε κατάσταση 0. Ο 
απλούστερος κανόνας θα ήταν: παράμεινε στην κατάσταση 0, γράψε 1 και μετα-
κινήσου άλλη μία θέση προς τα δεξιά και σταμάτα. Το 1 θα εμφανιστεί τώρα στα 
αριστερά της μηχανής και είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Θα μπορού-
σαμε να περιγράψουμε αυτό τον πολύ απλό υπολογισμό ως «τύπωσε 1, εάν η 
εισακτέα τιμή είναι έγκυρη», όπου έγκυρη εννοούμε ότι «περιέχει τουλάχιστον 
έναν άσο». Εάν δεν υπήρχε κανένα 1 γραμμένο στα δεξιά της μηχανής κατά την 
εκκίνησή της, αυτή θα συνέχιζε να προχωρά προς τα δεξιά ψάχνοντας για το 1 
για πάντα – δε θα σταματούσε, αλλά θα λειτουργούσε άσκοπα! Αυτό μπορεί να 
συμβεί σε έναν αληθινό υπολογιστή – ένα πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί σε έναν 
ατέρμονο «βρόχο» ή «περιδίνηση», έως ότου να κρασάρει όλος ο υπολογιστής.

Αυτή η πιθανότητα είναι δυστυχώς θεμελιώδης ιδιότητα τόσο των Μηχανών 
Τούρινγκ όσο και των πραγματικών υπολογιστών. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που 
μπορούμε να σταματήσουμε αμέσως, επιμένοντας οι «έγκυρες» εισακτέες τιμές να 
περιέχουν τουλάχιστον ένα ψηφίο 1, έτσι ώστε αυτός ο πρώτος κανόνας να μην 
μπορεί να χρησιμοποιείται για πάντα.

Κάθε πιθανός υπολογισμός
Αν υπάρχει αρκετός χρόνος συν η ικανότητα εγγραφής όσων άσων απαι-
τείται στην ταινία, κάθε μηχανική λειτουργία με ακέραιους αριθμούς που 
μπορούμε να σκεφτούμε θα μπορούσε να εκτελεστεί τροφοδοτώντας μια 
Μηχανή Τούρινγκ με τις εισακτέες τιμές στα δεξιά της μηχανής, ξεκινώντας το 
ρολόι και περιμένοντας να σταματήσει, διαβάζοντας κατόπιν την απάντηση 
στα αριστερά της μηχανής. Περιλαμβάνει κάθε αριθμητικό υπολογισμό που 
μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με χαρτί και στιλό, και ο Άλαν Τούρινγκ 
εισηγήθηκε ότι αυτό που μπορεί να υπολογίσει η Μηχανή Τούρινγκ του 
πρέπει να θεωρηθεί ως ο ορισμός όλων όσων μπορούν να υπολογιστούν. 
Το φοβερό είναι ότι, σχεδόν 80 χρόνια αφότου διατύπωσε τις θεωρίες του, 
αυτές ακόμη αντιμετωπίζονται σε γενικές γραμμές ως ένας καλός ορισμός, 
επειδή κάθε γνωστό σχέδιο για μια ψηφιακή υπολογιστική μηχανή μπορεί να 
υπολογίσει μόνο ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει μια Μηχανή Τούρινγκ.

000

00
0
00

0

Ο Τούρινγκ έδειξε επίσης με μαθηματικό τρόπο ότι ακόμη και μια Μηχανή 
Τούρινγκ δεν μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα! Με άλλα λόγια, ορισμένα 
προβλήματα στα Μαθηματικά είναι μη υπολογίσιμα –οι μαθηματικοί δεν θα αντι-
κατασταθούν ακόμη από τους υπολογιστές.
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«Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη μηχανή Ενίγκμα;» 
ρώτησε ο Τζορτζ. 

«Η μηχανή Ενίγκμα» απάντησε η Μπέριλ «είναι ο πρό-
δρομος για ένα σωρό από τις συναρπαστικές τεχνολογίες 
που την ακολούθησαν. Και, φυσικά, η μηχανή Ενίγκμα 
ήταν ένα αληθινά υπαρκτό αντικείμενο που λειτούργησε. 
Ενώ για τον κβαντικό υπολογιστή αυτή τη στιγμή δεν ισχύει 
ούτε το ένα ούτε το άλλο.»

«Ναι – χα χα χα!» παρενέβη ο Έρικ. «Το μεγαλύτερο 
μέρος της δουλειάς μου αυτή τη στιγμή είναι η Ανίχνευση 
Κβαντικών Σφαλμάτων –»

«Ο πατέρας σου, Άνι» τον διέκοψε η Μπέριλ «είναι 
μάλλον ο μοναδικός άνθρωπος στη Γη που θα μπορούσε να 
χειριστεί έναν κβαντικό υπολογιστή – αν υπήρχε κάτι τέ-
τοιο δηλαδή.»

Ο Έρικ έδειχνε κολακευμένος. «Η Ανίχνευση Κβαντι-
κών Σφαλμάτων, βασικά, εξασφαλίζει πως, όταν θα έχουμε 
έναν λειτουργικό κβαντικό υπολογιστή, θα μπορέσουμε να 
τον κρατήσουμε κάτω από έναν υποτυπώδη έλεγχο. Κάτι 
που δε δείχνει πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή! Οι επιστήμο-
νες δεν είχαν τέτοια προβλήματα με τη μηχανή Ενίγκμα.»

«Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή Ενί-
γκμα; Μπορούμε η Άνι κι εγώ να ανταλλάξουμε κωδικο-
ποιημένα μηνύματα μ’ αυτήν;» αναρωτήθηκε ο Τζορτζ. 

«Η μηχανή Ενίγκμα δεν μπορεί να στείλει μηνύματα.» 
Η Μπέριλ στράγγισε το σέρι της. «Κρυπτογραφεί και απο-
κρυπτογραφεί μηνύματα, αλλά χρειάζεται κάποιο άλλο 
μέσο για την εκπομπή τους. Για την ακρίβεια, οι χρήστες 
τής έστελναν τα κωδικοποιημένα μηνύματα με σήματα 
Μορς από τον ασύρματο. Σήμερα έχουμε τεχνολογία που 
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τα κάνει και τα δυο. Κρυπτογραφεί μηνύματα, δισεκατομ-
μύρια μηνύματα, κάθε δευτερόλεπτο και τα στέλνει σε όλη 
τη Γη μέσα από καλώδια ή με ραδιοκύματα· ύστερα αυτά 
αποκρυπτογραφούνται από άλλους υπολογιστές. Κάθε μή-
νυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε αίτημα για κάποια 
ιστοσελίδα και κάθε εντολή ηλεκτρονικού υπολογιστή 
είναι ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, και μολονότι ορισμένοι 
κώδικες είναι φτιαγμένοι για να γίνονται κατανοητοί από 
όλους -το ίντερνετ θα ήταν ένα σκέτο μπλέξιμο διαφορε-
τικά-, αν αγοράσεις ένα ζευγάρι κάλτσες από το διαδίκτυο 
οπωσδήποτε θα ήθελες τουλάχιστον τα στοιχεία της πιστω-
τικής σου κάρτας να είναι κρυπτογραφημένα, έτσι ώστε να 
μην μπορεί κανένας να κλέψει τα χρήματά σου. Σκεφτείτε 
αυτούς τους υπολογιστές σε ολόκληρο τον κόσμο να ελέγ-
χουν το πώς λειτουργούν τα πράγματα – η ηλεκτρική ενέρ-
γεια, οι μεταφορές, η άμυνα, για να αναφέρουμε μόνο τρία 
απ’ αυτά. Όλα χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση για να 
αποτρέψουν τους λάθος ανθρώπους απ’ το να παρακωλύ-
σουν τις λειτουργίες τους. Όποιος μπορέσει να νικήσει 
αυτή την κρυπτογράφηση μπορεί να κρατήσει ολόκληρο 
τον κόσμο αιχμάλωτο.»

«Μην τους βάζεις ιδέες» είπε ο Έρικ με μια ψευτοαυ-
στηρή φωνή. «Δε θέλω να βρεθώ αντιμέτωπος με καμία 
αίτηση για έκδοση υποδίκων, επειδή αυτοί οι δυο κατάφε-
ραν να χωθούν σε κάποιο υπεραπόρρητο κυβερνητικό 
πρόγραμμα και άρχισαν να αναστατώνουν τον κόσμο.»

«Ω, μα θα είχε τόση πλάκα» φώναξε η Μπέριλ. «Πραγ-
ματικά ελπίζω να το κάνουν!»

Ο Τζορτζ κοίταξε την Άνι. Η Μπέριλ πρέπει να είχε 
καταπληκτικές ιστορίες να διηγηθεί, σκέφτηκε. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ;

Κωδικοί για μυστικά
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όποτε οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν σκόπιμα 
κωδικούς ήταν συνήθως επειδή προσπαθούσαν να κρυπτογραφήσουν κάποιο 
μήνυμα, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο κείμενο σε κάτι που δεν έβγαζε νόημα 
για κανέναν που δε γνώριζε πώς να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα. Αυτό σήμαινε 
ότι μπορούσαν να στείλουν μυστικά μηνύματα στους συμμάχους τους.

Σήμερα, οποιοσδήποτε πραγματοποιεί μια αγορά στο διαδίκτυο -όταν παραγ-
γέλνει μουσική ή ένα βιβλίο ή ένα δώρο για κάποιον- πρέπει να κάνει ακριβώς το 
ίδιο για να εξασφαλίσει ότι οι αντίστοιχοι «κατάσκοποι» δεν μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν το διαδίκτυο για να ανακαλύψουν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής 
του και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν για να κλέψουν τα χρήματά του. Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής φροντίζει ώστε όχι μόνο οι λεπτομέρειες στα μηνύ-
ματα (όπως τα στοιχεία πληρωμής) να μπορούν να κρυφτούν από άλλους, αλλά 
επίσης να είναι εύκολο να ελέγξεις και να δεις εάν ένα μήνυμα έχει παραποιηθεί ή 
αποσταλεί από έναν απατεώνα.

Αυτές οι μέθοδοι λειτουργούν σε μπιτ αντί για γράμματα και βασίζονται σε 
μεθόδους κρυπτογράφησης που είναι γρήγορες στη χρήση με έναν υπολογιστή 
αλλά εξαιρετικά δύσκολο να σπάσουν χωρίς το μυστικό κλειδί. Ωστόσο αυτό 
δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να προσπαθούν – οπότε είναι πιθανό να ανακα-
λυφθούν τελικά νέοι τρόποι για να σπάσουν αυτή την κρυπτογράφηση, και σε 
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εφευρεθούν νέες μέθοδοι κρυπτογράφησης. 
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Γλώσσες υπολογιστών
Για έναν μαθηματικό, η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής ενός 
συνόλου συμβόλων σε ένα άλλο ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες.

Για τη λειτουργία οποιουδήποτε υπολογιστή, η κωδικοποίηση των οδηγιών 
και των δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας. Πώς ακριβώς θα πρέπει να 
αναπαρασταθούν οι οδηγίες σε όρους 1 και 0, έτσι ώστε ο επεξεργαστής του 
υπολογιστή να μπορεί να τις διαβάσει; Οι κανόνες γι’ αυτόν τον σκοπό καθορί-
ζουν τη γλώσσα μηχανής του επεξεργαστή.

Κάθε σύνολο κανόνων είναι ένας αλγόριθμος, οπότε η κωδικοποίηση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί από έναν υπομονετικό άνθρωπο με χαρτί και στιλό ή 
(πιθανώς πολύ πιο γρήγορα) από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι άνθρωποι γράφουν τα προγράμματά τους σε αναγνώσιμες γλώσσες 
προγραμματισμού, όπως η C ή η FORTRAN. Και οι δύο γράφονται με τη χρήση 
αγγλικών λέξεων και χαρακτήρων αντί για σκέτα 1 και 0, ενώ πολλές διαφορε-
τικές γλώσσες προγραμματισμού έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια ώστε οι 
προγραμματιστές να μπορούν να «μιλούν» στον υπολογιστή, και συχνά μιλάμε 
για «κώδικα υπολογιστή» με την έννοια ενός προγράμματος κωδικοποιημένου σε 
μία από αυτές τις διαφορετικές γλώσσες.

Οι μεταγλωττιστές είναι ειδικά προγράμματα που διαβάζουν προγράμματα 
γραμμένα σε αυτές τις γλώσσες υψηλού επιπέδου και τα μετατρέπουν σε 
προγράμματα σε γλώσσα μηχανής, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να τροφοδο-
τηθούν απευθείας στον επεξεργαστή. Η γλώσσα μηχανής στις μέρες μας γράφεται 
συνήθως σε δεκαεξαδικό σύστημα. 

Για να σπάσει κανείς αυτό το είδος κώδικα, πρέπει να βρει έναν τρόπο να 
αναγκάσει το πρόγραμμα να δυσλειτουργήσει ή να κάνει κάτι απρόβλεπτο – αυτή 
είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται συχνά από κακόβουλους ανθρώπους στο 
Διαδίκτυο, ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε έναν υπολογιστή για πονηρούς ή εγκληματικούς λόγους (όπως η 
κλοπή των στοιχείων της κάρτας μας ώστε να κλέψουν τα χρήματά μας!).
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ένας αλγόριθμος είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα, στην 
οποία σαφείς κανόνες σού λένε σε κάθε βήμα πώς να μετατρέψεις 
μια λίστα συμβόλων σε μια άλλη. Για παράδειγμα, η εκμά-
θηση του πολλαπλασιασμού μεγάλων αριθμών ή της κάθετης 
διαίρεσης περιλαμβάνει γνωστά βήματα που διδάσκονται στο 
σχολείο: αυτά τα βήματα είναι αλγόριθμοι. Κάθε πρόβλημα αντι-
μετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε κάθε βήμα γράφεις 
τους αριθμούς στο χαρτί, δημιουργώντας νέες σειρές αριθμών 
καταπώς πρέπει, μέχρι να εμφανιστεί η απάντηση.

Οι αλγόριθμοι έχουν μια αρχαία ιστορία – για παράδειγμα, ο 
Ευκλείδης έγραψε έναν αλγόριθμο για την εύρεση του μέγιστου 
κοινού διαιρέτη δύο ακέραιων αριθμών γύρω στο 300 π.Χ. (αν 
και κατά πάσα πιθανότητα είναι παλαιότερος).

Τον 20ό αιώνα, οι μαθηματικοί προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
τι ακριβώς είναι ένας αλγόριθμος μαθηματικά, αλλά όλες τους 
οι αρχικές προτάσεις αποδείχθηκαν ισοδύναμες με το «τι μπορεί 
να εκτελεστεί από μια Μηχανή Τούρινγκ»· κανένας γνωστός 
σχεδιασμός ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν μπορεί να κάνει 
περισσότερα ακόμα!

Κάθε πρόγραμμα υπολογιστή βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που 
αλλάζει τα μοτίβα των μπιτ στη μνήμη του υπολογιστή μέσα σε 
κάθε κύκλο εντολής του επεξεργαστή. 

Η λέξη «αλγόριθμος» προέρχεται από το όνομα ενός Πέρση 
μαθηματικού του 9ου αιώνα, του Αλ Χουαρίζμι, ο οποίος περι-
έγραψε αλγόριθμους για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. 
Επίσης ανέπτυξε -μεταξύ άλλων- τις αλγεβρικές μεθόδους.
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