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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΤόμας Έντισον δεν εφεύρε την ηλεκτρική λάμπα. Ο Αλξάντερ Γκράχαμ Μπελ δεν εφεύρε το 
τηλέφωνο. Το πρώτο αυτοκίνητο έκανε βόλτες στο Παρίσι πριν γίνει πρόεδρος ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. 
Μηχανήματα με κέρμα υπήρχαν πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Η εφεύρεση του φαξ έγινε από έναν 

Ιταλό ιερέα την εποχή του αμερικανικού εμφύλιου. Η έρευνα για μια ακτίνα θανάτου οδήγησε στην εφεύρεση 
του ραντάρ, που έλιωσε μια πλάκα σοκολάτας ενός άλλου επιστήμονα, εμπνέοντάς τον να εφεύρει τον φούρνο 
μικροκυμάτων. Ο εφευρέτης του ανιχνευτή ψεύδους ήταν ο δημιουργός της Γουόντερ Γούμαν. Τα ηλεκτρονι-
κά μηνύματα (ιμέιλ) ξεκίνησαν από κάποιον που βαριόταν την «πραγματική δουλειά» του. Και η σύλληψη 
της σύγχρονης τηλεόρασης οφείλεται σε έναν έφηβο που όργωνε ένα πατατοχώραφο.

Θέλετε κι άλλα τέτοια; Ωραία! Ήρθατε στο σωστό μέρος.

Αυτό εδώ είναι ένα ακόμη βιβλίο στη σειρά των βιβλίων μου με συναρπαστικές ιστορίες που δεν ειπώθηκαν 
ποτέ και δημοσιεύεται σε συνεργασία με το History Channel®. Είναι ιστορίες με περιπέτειες, ευτυχή ατυχή-
ματα, ισόβιες εμμονές, και εκτυφλωτικές λάμψεις ευφυΐας. Δύο χιλιάδων χρόνων αληθινά παραμύθια, με 
εφευρέσεις και ανακαλύψεις, με πρωταγωνιστές τεράστιες προσωπικότητες όπως ο Ισαάκ Νεύτων (αλχημι-
στής στα κρυφά και τρομερός κυνηγός κάθε παραχαράκτη) και σχεδόν άγνωστους εφευρέτες όπως ο Άλμπερτ 
Παρκχάους (ο άνθρωπος που μας έδωσε τη συρμάτινη κρεμάστρα).

Η ξαφνική αποκάλυψη, η στιγμή του «Εύρηκα!», μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είναι πα-
σίγνωστη η διήγηση ότι η έμπνευση βρήκε τον Αρχιμήδη στο μπάνιο του, όπως θα διαβάσετε στην πρώτη 
ιστορία του βιβλίου. Σε έναν επιστήμονα η έμπνευση ήρθε στον ύπνο του, σε έναν άλλον τα μεσάνυχτα, σε 
ένα παγκάκι του κήπου, ενώ στον τρίτο μέσα στο τραμ. Και στις τρεις περιπτώσεις, εκείνη η στιγμή οδήγησε 
σε βραβείο Νομπέλ. Αποφασιστικό είναι συχνά το χάρισμα να βρίσκεις ψύλλους στ’ άχυρα. Το τεφλόν, η πε-
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νικιλίνη, οι ακτίνες Χ, το γυαλί ασφαλείας, η ζαχαρίνη είναι κάποια από τα πράγματα που εφευρέθηκαν κατά 
τύχη. Μια βόλτα στο δάσος το 1719 οδήγησε στο χαρτί όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ενώ μια άλλη βόλτα στο 
ύπαιθρο, μερικούς αιώνες αργότερα πρόσφερε την έμπνευση για την εφεύρεση του βέλκρο. Και οι αστρονό-
μοι που προσπαθούσαν να απαλλαγούν από τον θόρυβο στο ραδιοτηλεσκόπιό τους ανακάλυψαν τυχαία την 
απόδειξη για τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης.

Ένα σημαντικό κομμάτι της επιστήμης είναι να ξεκινάς από τη θεωρία και να την εφαρμόζεις στην καθημερι-
νότητα, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και προϊόντα. Στις σελίδες που ακολουθούν πήρα την πρωτοβουλία 
να συμπεριλάβω μια μεγάλη ποικιλία από ιστορίες για τέτοιες προσπάθειες. Το αποτέλεσμα εκτείνεται σε ένα 
φάσμα από τον Αρχιμήδη μέχρι το Ουπς! του διορθωτικού υγρού.

Ένας διακεκριμένος φυσικός είπε κάποτε μισοαστεία, μισοσοβαρά ότι «τίποτε δεν εφευρίσκεται για πρώτη 
φορά». Υπάρχουν μπόλικες ιστορίες για ξεχασμένους εφευρέτες που ανέπτυξαν πράγματα όπως το ραδιόφω-
νο, η κάμερα του κινηματογράφου και ο υπολογιστής πολύ καιρό πριν από τους διάσημους που κέρδισαν 
τελικά τους επαίνους. Και να μην ξεχάσουμε την παλιά σταρ του κινηματογράφου που εφεύρε το σήμα της 
στροφής και τη σκανδαλώδη κοσμική κυρία που ήταν η πρώτη που πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον στη-
θόδεσμο!

Και για να μη νομίσετε ότι επιστημονικά χρονικά σημαίνει νύστα και ανία, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώ-
σω ότι ισχύει το αντίθετο. Υπάρχουν αυτοκτονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις, μια μονομαχία μέχρι θανάτου, 
σεισμοί και μπόλικο γκολφ! Μερικές σκηνές είναι τόσο εντυπωσιακές που τις βλέπουμε μόνο σε ταινίες: δια-
κόσιοι καλόγεροι σε έναν τεράστιο κύκλο να τους χτυπάει ταυτόχρονα ηλεκτρικό ρεύμα ή ένα ανοιχτό βαγόνι 
τρένου γεμάτο τρομπετίστες που παίζουν την ίδια νότα ενώ το τρένο περνάει ταχύτατα από έναν σταθμό. Ποιος 
θα το φανταζόταν ότι η επιστημονική αναζήτηση μπορεί να είναι τόσο απίστευτη;

Μερικές από αυτές εδώ τις ιστορίες τις έμαθα από τον πατέρα μου, τον Ρόμπερτ Τ. Μπέγερ, επιστήμονα και 
συγγραφέα που ενδιαφερόταν για την ιστορία σε όλη του τη ζωή. Άλλες τις ανακάλυψα στις αμέτρητες ώρες 
που ερευνούσα και ζούσα ξανά και ξανά τα δικά μου «εύρηκα!» κάθε φορά που συναντούσα κάτι όμορφο που 
δεν γνώριζα. Ο στόχος μου είναι να κάνω τους αναγνώστες να ενθουσιαστούν με αυτά τα ιστορικά διαμαντά-
κια όσο ενθουσιάστηκα κι εγώ. Απλώς μην πεταχτείτε από την μπανιέρα για να τρέξετε γυμνοί στους δρόμους 
να τα πείτε στον κόσμο. Είναι μπανάλ και έχει ξαναγίνει.
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