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Αν και σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον η αμφι-

θυμική σχέση εκκλησίας-επιστημονικής κοι-

νότητας, οι συγκρούσεις, οι συμπλεύσεις τους

και η μετεξέλιξη της σχέσης τους στη διάρκεια

της ιστορίας, εδώ θα σταθούμε σε κάτι άλλο.

Θα σταθούμε στη μορφή του οργανισμού

αυτού.

Η κυρίαρχη εικόνα που υπάρχει για τον επι-

στήμονα και τη δραστηριότητά του είναι πολύ

διαφορετική από αυτή που όντως παρουσιά-

ζουν μεγάλοι οργανισμοί σαν το CERN. Ο

επιστήμονας, στα μυαλά του κόσμου, είναι

μοναχικός, αποσυρμένος και ιδιοφυής. Η ευ-

φυΐα του μοιάζει με αρρώστια ή δαιμόνιο που

τον κυριεύει, εμποδίζοντάς τον να έχει μια φυ-

σιολογική ζωή, να ντυθεί κανονικά, να κοινω-

νικοποιηθεί κανονικά, να έχει μια

φυσιολογική πολιτική ή ταξική σχέση με την

υπόλοιπη κοινωνία. Από την άλλη, η διαρκής

και καθαρά ορθολογική του εμμονή στα εξω-

κοσμικα προβλήματα που τον απασχολούν,

του επιτρέπουν να διαπεράσει το πέπλο των

φαινομένων και να δει τον πραγματικό κόσμο

που βρίσκεται από κάτω. Εκεί που ο “καθημε-

ρινός άνθρωπος” απλώς βλέπει, ο “ιδιοφυής

επιστήμονας” κατασκευάζει ολόκληρα θεω-

ρητικά οικοδομήματα. Οικοδομήματα που

από τη στιγμή που χτίστηκαν μοιάζουν σε

όλους μας τόσο μα τόσο προφανή. Σχεδόν

στερεοτυπική εμφανίζεται η φιγούρα του Ein-

stein, αναμαλλιασμένος, κακοντυμένος, από-

βλητος του εκπαιδευτικού συστήματος που

τον έκρινε ως μετριότητα, δουλεύει μόνος στο

σπίτι του, καταφέρνοντας να ανατρέψει συθέ-

μελα την επιστήμη της εποχής του από το που-

θενά. 

Το CERN, από την άλλη, είναι ένας γιγαντι-

αίος επιταχυντής σωματιδίων2, δηλαδή απλώς

ένα πειραματικό εργαλείο (γιγαντιαίων, βέ-

βαια, διαστάσεων). Βρίσκεται στα σύνορα Ελ-

βετίας και Γαλλίας, οι διάδρομοι των

επιταχυντών του καλύπτουν 27km, σε αυτό

εργάζονται 3.000 άνθρωποι ως διοικητικό, μό-

νιμο προσωπικό και επιστήμονες, ενώ άλλες

6.500 επιστήμονες από πάνω από 500 πανεπι-

στήμια εργάζονται στα πειράματα που πραγ-

ματοποιούνται εκεί. Ο δε προϋπολογισμός

έφτανε την περασμένη χρονιά περίπου τα 1,2

δις ευρώ και καλυπτόταν από 20 (κατά κύριο

λόγο ευρωπαϊκές) χώρες. Είναι προφανές πως

και μόνο η διοίκηση ενός τέτοιου οργανισμού

είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα από μόνο του.

Φυσικά, η δουλειά των επιστημόνων σε ένα

τέτοιο μέρος δεν είναι να κάθεται ο καθένας

στο γραφείο του, κόβοντας βόλτες, ώσπου να

φωνάξει “εύρηκα” και να γίνει διάσημος.

Υπάρχουν προϊστάμενοι και διευθυντές, υπάρ-

χει διοικητικό προσωπικό, υπάρχει λογιστική

και διαχείριση του προϋπολογισμού, υπάρχει

κατάτμηση της έρευνας σε πολλά χωριστά

πεδία, υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση, κλπ. 

Συνοψίζοντας, να επαναλάβουμε ότι λίγο πα-

ραπάνω από έναν αιώνα πριν ο επιστήμονας

ήταν ένας ιδιοφυής και μόνος, που χωρίς να

επηρεάζεται από το περιβάλλον δημιουργούσε

θεωρίες οι οποίες αργότερα, και δικαιωματικά,

βαφτίζονταν με το όνομά του. Ωστόσο, αν

μπορούσε κάποιος να γυρίσει πίσω στον

χρόνο, δεν θα έβρισκε ούτε ένα δείγμα αυτού

του μυθικού όντος. Η επιστήμη σήμερα (ή

τουλάχιστον αυτή που καταφέρνει να φτάσει

στα αυτιά του “μέσου ανθρώπου”) συντελεί-

ται σε γιγαντιαίους χώρους, με δομή που πα-

ραπέμπει μάλλον στη διοίκηση επιχειρήσεων

υψηλής τεχνολογίας, στους οποίους υπάρχουν

εργάτες και προϊστάμενοι. Και προφανώς

κάθε ανακάλυψη και κάθε επιτυχία χρεώνεται

περισσότερο στη συλλογική εργασία της ομά-

δας παρά σε κάποια μεμονωμένη διάνοια. Η

διοίκηση κάποιου τμήματος, η σωστή και με-

θοδική συνεργασία, η επίλυση τεχνικών προ-

βλημάτων, η λογιστική, θεωρούνται μέρος της

ίδιας δουλειάς και ίσως και σημαντικότερες

από μία μεμονωμένη ευφυή ιδέα ενός μεμο-

νωμένου ατόμου. 

Η “μεγάλη επιστήμη” κρίνεται στα σωματίδια...

Το καλοκαίρι που μας πέρασε (στις 4 Ιουλίου του

2012), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών

Ερευνών, πολύ πιο γνωστός με τα γαλλικά αρχικά

του “CERN” ανακοίνωσε πως στα πειράματά του

εμφανίστηκε ένα υποατομικό σωματίδιο με συμπε-

ριφορά ανάλογη του, θεωρητικά προβλεπόμενου,

σωματιδίου Higgs, του  γνωστού σαν “σωματίδιο

του θεού”. Το “σωματίδιο του θεού” υποτίθεται

πως εξηγεί την προέλευση της μάζας, ενώ παράλ-

ληλα καλύπτει και βασικές τρύπες επάνω στο “κα-

θιερωμένο μοντέλο”, δηλαδή τη θεωρία της

φυσικής που εξηγεί την αλληλεπίδραση των σωμά-

των και των δυνάμεων μέσω της ανταλλαγής σω-

ματιδίων.

Ίσως όλα αυτά να ακούγονται λίγο μπερδεμένα.

Και το “ξεμπέρδεμά” τους φάνηκε να ανέλαβε μια

σειρά “εκλαϊκευμένων” άρθρων που κατέκλυσαν

τις εφημερίδες, προσπαθώντας τάχα να εξηγήσουν

τι σημαίνει αυτή η “ανακάλυψη”. Εκείνο που πέ-

τυχαν, φυσικά, ήταν να συνεισφέρουν σε αυτό το

μείγμα πλήρους άγνοιας και μυθολογίας που καλύ-

πτει τη δραστηριότητα των φυσικών και ειδικότερα

των συγκεκριμένων μυστήριων, γιγαντιαίων ερευ-

νητικών κέντρων (όπως το CERN) που ασχολούν-

ται με την πυρηνική φυσική. 

Η σύγχυση, όμως, ξεκινάει από το ίδιο το CERN.

Το τελευταίο, έχοντας ανάγκη από έναν προϋπολο-

γισμό της τάξης των πολλών εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ, δεν μπορεί να ελπίζει πως θα πείθει

τις κυβερνήσεις να του τον χορηγούν μιλώντας

απλώς και μόνο στην επιστημονική αργκό. Για

αυτό και επιλέγει μια τσιρκολάνικη εκλαΐκευση με

ορολογία όπως το “σωματίδιο του θεού”, η “γένεση

του σύμπαντος” κλπ. Και κάπως έτσι, η συζήτηση

περιλαμβάνει θεούς και δαίμονες, αποδείξεις για

την ύπαρξη του θεού, την καταστροφή του κόσμου

και άλλα τραγελαφικά.

Ένα μικρό παράδειγμα από τα μέρη μας αποτελούν

οι δηλώσεις του μητροπολίτη (της προοδευτικής)

Μεσσηνίας, Χρυσόστομου, σχετικά με τις ανακοι-

νώσεις του CERN: “Πίσω από αυτές τις τρομακτι-
κές και αίσχιστες για την ανθρώπινη
προσωπικότητα, την ανθρώπινη ιστορία και την αν-
θρώπινη φιλοσοφία απόψεις κρύβεται το αποκρου-
στικό πρόσωπο του δαιμονισμού, γιατί μόνο
δαιμόνια και κατεχόμενοι από αυτά μπορούν να μω-
ρολογούν με τέτοιες ανοησίες”1. Η καθολική εκκλη-

σία από την άλλη, έχοντας συνειδητοποιήσει πως ο

μεσαίωνας “δεν κάνει τον παπά” και πως μια με-

ταρρύθμιση είναι απαραίτητη, κράτησε διαχρονικά

διαφορετική στάση. Ο Πάπας, ήδη από το 1951,

είχε ευλογήσει τη θεωρία του Big Bang ως συμ-

βατή με την εκκλησία, καθώς θεωρούσε πως έδινε

το επιστημονικό υπόβαθρο στην αλληγορία της γέ-

νεσης. Το Big Bang είναι οk, αρκεί πίσω από αυτό

να βρίσκεται ο θεός αυτοπροσώπως...

Κακοντυμένος, αναμαλλιασμένος: Old school

διάνοια. Σύντηξη. Υδρογόνα ενώνονται σε ήλιο.

Πέρα από τα “μυθικά όντα”



Αν μας ενδιαφέρει εδώ η ιστορία της πυρηνι-

κής σχάσης (και της πυρηνικής φυσικής) είναι

γιατί μπορεί να αποτυπώσει τη διαδρομή των

επιστημόνων στη διάρκεια του τελευταίου

αιώνα. Ξεκινάει με μεμονωμένους επιστήμο-

νες, τα εργαστήριά τους και τη διαδρομή τους

και καταλήγει στη σύγχρονη γιγαντιαία επι-

στήμη, κάνοντας μια στάση στη Χιροσίμα. 

Το ηλεκτρικά ουδέτερο νετρόνιο πολλοί επι-

στήμονες το θεώρησαν σαν ένα ιδανικό βλήμα

για να προκαλούν και να μελετούν πυρηνικές

αντιδράσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του '30,

σε εργαστήρια στην Ιταλία βομβαρδίστηκε

ουράνιο με νετρόνια, κάτι που θεωρήθηκε ως

το πρώτο υπερουράνιο στοιχείο. “Η ανακοί-
νωση έγινε πρώτη είδηση στον τύπο, και στην
Ιταλία πανηγυρίστηκε ως περίτρανος θρίαμβος
της φασιστικής κουλτούρας”4, ανοίγοντας ένα

ολόκληρο πειραματικό πεδίο. Το 1939, η

Εβραία πρόσφυγας από τη Γερμανία, Lisa

Meitner, με τον ανιψιό της, Otto Frisch, υπο-

στήριξαν πως αυτό που συμβαίνει κατά τον

βομβαρδισμό του ουρανίου με νετρόνια δεν

είναι η προσάρτηση του νετρονίου στον πυ-

ρήνα του ουρανίου, αλλά αντίθετα το σπάσιμό

του σε δύο μικρότερα στοιχεία (το βάριο και

το, άγνωστο, τότε τεχνήτιο) μαζί με την απε-

λευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Το

πρώτο βήμα για την παραγωγή πυρηνικής

ενέργειας είχε γίνει.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικάνος John Dunning

τροποποίησε τη θεωρία των Meitner και

Frisch υποθέτοντας πως κατά τη σχάση, εκτός

από βάριο και τεχνήτιο, παράγονταν ταυτό-

χρονα και νετρόνια. Τα νετρόνια αυτά θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέ-

σουν τη σχάση άλλων πυρήνων ουρανίου:

“μιλάμε για αληθινή ατομική ενέργεια! Τα δευ-
τερογενή νετρόνια είναι εξαιρετικής σημασίας!
Εάν όντως εκπέμπονται, τούτο δημιουργεί τη
δυνατότητα μιας διηνεκούς νετρονιακής αντί-
δρασης την οποία ήδη από την περίοδο 1932-
1935 έχω επισημάνει ως την κύρια ελπίδα να
επιτύχουμε την “καύση” υλικών με βραδέα νε-
τρόνια απελευθερώνοντας ατομική ενέργεια”5,

έγραφε ο Dunning. Ενώ ο Oppenheimer έλεγε:

“Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα απίθανο πως ένας
κύβος ακμής δέκα εκατοστών θα μπορούσε
κάλλιστα να εκραγεί δημιουργώντας μια κό-
λαση”6. Τέλος, ο Einstein “γνωστοποιούσε
στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι
είχε λόγους να πιστεύει πως “το στοιχείο ου-
ράνιο μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα και ση-
μαντική πηγή ενέργειας στο άμεσο μέλλον.
Φαίνεται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι κάτι τέτοιο
[η αλυσιδωτή αντίδραση] θα μπορούσε να επι-
τευχθεί στο προσεχές μέλλον”. Συν τοις άλλοις,
“τούτο το νέο φαινόμενο θα μπορούσε να οδη-
γήσει στην κατασκευή βομβών”7. Η Αμερική

το 1939 (ακόμα μακριά από τον Πόλεμο)

αγνόησε την επιστολή και διόρισε απλώς μια

συμβουλευτική επιτροπή για το ουράνιο.

Έναν περίπου χρόνο μετά, ο πόλεμος βρισκό-

ταν στα άμεσα σχέδια και η στάση της αμερι-

κανικής κυβέρνησης απέναντι στην προοπτική

αυτού του “νέου τύπου βόμβας” άλλαξε δρα-

ματικά. Και κάπου εδώ, αποχωρούν και οι με-

μονωμένες “διάνοιες” από την ιστορία μας.

Το 1940, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ίδρυσε την

Εθνική Επιτροπή Έρευνας για την Άμυνα

(NDRC) με πρόεδρο τον μηχανικό Vannevar

Bush (συγκρατήστε αυτό το όνομα). Μετά την

επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, τα κονδύλια για

την έρευνα για την βόμβα νέου τύπου αυξή-

θηκαν απότομα και δραματικά. Στις αρχές του

1943, όλες οι σχετικές επιστημονικές προσπά-

θειες ενώθηκαν κάτω από έναν στρατιωτικό

οργανισμό με το όνομα “Manhattan Engineer

District”, με επικεφαλής έναν ταξίαρχο, τον

Leslie Groves.

Μπορεί να μην προκαλεί έκπληξη η εμφάνιση

του στρατιωτικού ως επικεφαλής μιας επιστη-

μονικής έρευνας σε όποιον ακολουθήσει βήμα

βήμα την ιστορία μας. Από την άλλη όμως,

όλα τα στοιχεία μια νέας πρακτικής της επι-

στήμης βρίσκονταν ακριβώς εκεί· οι γιγαντι-

αίες κρατικές επιχορηγήσεις, η μιλιταριστική

κατεύθυνση, το μεγάλο πρότζεκτ με το μεγάλο

προσωπικό...

Ο Oppenheimer, ως  διευθυντής του εργαστη-

ρίου, χώρισε την έρευνα σε επτά υποομάδες

(μεταξύ των οποίων η πειραματική ομάδα, η

ομάδα φυσικής βομβών, η ομάδα εκρηκτικών

υλών, κλπ), η κάθε μία από τις οποίες είχε τη

δική της ζωή. Ωστόσο όλες ήταν συντονισμέ-

νες στον κοινό σκοπό. Τελικά, το όλο πρό-

γραμμα στοίχισε 26 τρις δολάρια (με αναγωγή

σε σημερινές τιμές) και εργάστηκαν σε αυτό

130.000 άνθρωποι. Το πρόγραμμα Manhattan

στέφθηκε με “επιτυχία”· την ολοκληρωτική

καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκα-

σάκι... Στο πρόγραμμα Manhattan εργάστηκαν

όλα τα “λαμπρά” μυαλά της εποχής, χωρίς ιδι-

αίτερες ηθικές αναστολές. Τα λεφτά ήταν

λεφτά, ανεξαρτήτως από το πού έρχονταν.

Σύντομη ιστορία της πυρηνικής σχάσης3

Η πρώτη πειραματική έκρηξη πυρηνικής βόμβας τον Ιούλιο

του '45. Οι φυσικοί του προγράμματος Manhattan ανοίγουν

σαμπάνιες...

Σχάση. Ένα νετρόνιο χτυπά ένα άτομο ουρανίου και “σπάει” σε

ένα άτομο βαρίου, ένα τεχνητίου, και τρία νετρόνια. 

Μετά τον πόλεμο, έκανε την εμφάνισή του

στις ΗΠΑ αυτό που έμεινε γνωστό ως το

στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Το 1967,

ο W. Fullbright, γερουσιαστής των δημοκρα-

τικών, το περιέγραφε ως εξής: “το στρατιωτι-
κοβιομηχανικό σύμπλεγμα δεν αποτελεί προϊόν
συνωμοσίας. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλε-
σμα της δημιουργίας ενός γιγάντιου στρατιωτι-
κού κατεστημένου, οι ανάγκες του οποίου
οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας τεράστιας ιδιω-
τικής αμυντικής βιομηχανίας που συνδέεται με
τις ένοπλες δυνάμεις με δεσμούς αμοιβαίου

συμφέροντος”8. Στο εσωτερικό του αμερικα-

νικού κράτους υπήρχε, λοιπόν, από τον πό-

λεμο και μετά μια συγκέντρωση ισχύος που

αποτελούνταν από τη συνένωση των μιλιταρι-

στικών  και των βιομηχανικών συμφερόντων

κάτω από τη σκέπη και οργάνωση του κεϋν-

σιανού κράτους της εποχής. 

Ο Vannevar Bush, μέλος του προγράμματος

Manhattan, μετά τον πόλεμο οραματίστηκε

(και εν τέλει συνέβαλε στην πραγματοποίησή

της) τη σύνδεση της επιστημονικής και τεχνο-

λογικής παραγωγής με αυτό το σύμπλεγμα.

Στην αναφορά που έστειλε στον πρόεδρο των

ΗΠΑ, Truman, το 1945 υποστήριζε: “1) η επι-
στημονική έρευνα είναι απολύτως βασική για
την εθνική ασφάλεια και ευημερία, μιας και
έχει οδηγήσει σε μια σειρά τεχνολογικών/πολε-
μικών εφαρμογών radar, χημικά, πυρηνικά
αλλά και φάρμακα όπως η πενικιλίνη, θέσεις
εργασίας, ελεύθερο χρόνο μέσω της αυτοματο-
ποίησης κτλ και 2) είναι για αυτό το λόγο που
η πολεμική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί και σε
καιρό ειρήνης. Ωστόσο 3) η διεξαγωγή της πο-
λεμικής έρευνας δεν πρέπει να αφορά αποκλει-

Μετά τον πόλεμο: Στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα

και στρατιωτικοεπιστημονικοβιομηχανικό σύμπλεγμα
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στικά το στρατό, γιατί αποτελεί “βασική
έρευνα”, γνώσεις αιχμής -δηλαδή- οι οποίες
αναπτύσσονται καλύτερα σε ένα ελεύθερο πε-
ριβάλλον, προστατευμένο από εξωτερικές επι-
δράσεις και εντολές [...] Αν τα κολέγια,
ινστιτούτα κλπ είναι σε θέση να συμπορευτούν
με τις επιδιώξεις της βιομηχανίας και της κυ-
βέρνησης για νέα επιστημονική γνώση, η βα-
σική τους έρευνα θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί από τους δημόσιους πόρους...
θα πρέπει να φτιαχτεί μια υπηρεσία ελεγχόμενη
από την κυβέρνηση και στελεχωμένη από πολί-
τες εκλεγμένους στη βάση των ενδιαφερόντων
τους και της ικανότητάς τους να προωθούν τη
δουλειά της υπηρεσίας...”9.

Ο Vannevar Bush πρότεινε την επέκταση της

κεϋνσιανής ρύθμισης του κράτους-σχέδιο

στην επιστήμη. Ας χρηματοδοτηθούν αδρά οι

επιστήμονες και ας δουλέψουν σχετικά ελεύ-

θερα σε ό,τι τους αρέσει. Και το κράτος όλο

και κάπου θα εφαρμόσει τα αποτελέσματά

τους. Οι επιστήμονες, που δεν είχαν πρόβλημα

να ψήσουν με τα πυρηνικά δυο πόλεις, φυσικά

έμοιαζαν σαν να ήταν από πάντα έτοιμοι για

κάτι τέτοιο. Η υπαγωγή της επιστημονικής

έρευνας στον στρατό και η αδρή χρηματοδό-

τηση που τη συνόδευε, μετασχημάτισε μια για

πάντα το πρόσωπο της επιστημονικής έρευ-

νας. 

Η περίπτωση της έρευνας για τη σύντηξη10

μας δίνει μια εικόνα της κατάστασης. Η δυνα-

τότητα σύντηξης πυρήνων συζητιόταν ήδη

από το πρόγραμμα Manhattan, αλλά μπήκε σε

εφαρμογή μόνο το 1955, με το πρόγραμμα

Σέργουντ. Ο L. Strauss, αξιωματικός του πο-

λεμικού ναυτικού και ταυτόχρονα πρόεδρος

της πολιτικής AEC, που πήρε τα σκήπτρα της

πυρηνικής έρευνας μετά τον πόλεμο, “αύξησε
την χρηματοδότηση από 1,8 εκατομμύρια δο-
λάρια σε 29,2 εκατομμύρια δολάρια. “Ασφα-
λώς, δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων για αυτό
το έργο”, σημείωνε το 1956 μια έκθεση σχετικά
με το πρόγραμμα Σέργουντ. “Στην πραγματικό-
τητα, επισκεπτόμενος κανείς τις διάφορες εγ-
καταστάσεις, αποκομίζει την αίσθηση ότι τα
διαθέσιμα δολάρια ανά καλή ιδέα είναι μάλλον

προκλητικά πολλά. Και γίνεται σίγουρα αι-
σθητή μια πίεση να ξοδευτούν τα διατιθέμενα
χρήματα”11.

Η κατάσταση στο εσωτερικό της επιστημονι-

κής κοινότητας έχει περιγραφεί ως εξής: “Η
οικονομική υποστήριξη από στρατιωτικούς φο-
ρείς δεν περιοριζόταν σε περιοχές άμεσης -ή
έστω έμμεσης- σημασίας για την διεξαγωγή πο-
λέμου, αλλά κάλυπτε το σύνολο της φυσικής,
επεκτεινόμενη σε πεδία που θα φαίνονταν
ολωσδιόλου άσχετα με τα στρατιωτικά συμφέ-
ροντα. [...] Το σύστημα σύντομα ενοποιήθηκε
και αναπτύχθηκε σε μια ολόκληρη βιομηχανία
και έγινε φυσικό μέρος της καθημερινής ζωής
του φυσικού. Τέτοια, κατά το μάλλον ή ήττον,
παραμένει η κατάσταση ακόμα και σήμερα”12.

Μεγάλες μηχανές, μεγάλοι προϋπολογισμοί,

μεγάλα σχέδια, μεγάλο προσωπικό, και όλα

στην υπηρεσία του κράτους. Η μεγάλη επι-

στήμη έχει γίνει γεγονός.
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Έχουμε φτάσει πια σε οργανισμούς σαν το

CERN. Η “ιδιοφυΐα” έχει εξαφανιστεί πλέον

τελείως από το πεδίο μας, τη θέση της έχουν

πάρει γιγαντιαίοι οργανισμοί γύρω από μεγά-

λες πειραματικές μηχανές (επιταχυντές, κατά

κύριο λόγο). Οι μηχανές μοιάζουν να έχουν τη

δική τους ζωή, η μηχανή είναι το παν, ο επι-

στήμονας είναι απλώς υπηρέτης της. Η μη-

χανή κάνει ανακαλύψεις, η μηχανή

δημιουργεί, υποστηρίζει ή καταρρίπτει θεω-

ρίες...

Ο διευθυντής του Κοσμότρου (άλλος ένας επι-

ταχυντής σωματιδίων) του Μπρουκχέιβεν,

Samuel Goudsmit, δήλωνε το 1956: “Σε τούτο

τον νέο τύπο εργασίας, η πειραματική επιδε-

ξιότητα πρέπει να συμπληρώνεται από προ-

σωπικά γνωρίσματα τα οποία ενισχύουν και

ενθαρρύνουν την απολύτως αναγκαία προσή-

λωση στη συνεργασία”. Και συνέχιζε: “Δεδο-

μένου ότι συνιστά μεγάλο προνόμιο για

κάποιον να εργάζεται με το Κόσμοτρον, πι-

στεύω ότι πρέπει να αρνούμαστε τη χρήση του

σε καθέναν που η συναισθηματική του συγ-

κρότηση ενδέχεται να αποβεί βλαπτική για το

πνεύμα συνεργασίας, όσο καλός φυσικός κι αν

είναι [...] Επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να

αρνηθώ την πειραματική εργασία πάνω στις

υψηλές ενέργειες σε όποιο μέλος του προσω-

πικού θα κρίνω ακατάλληλο για ομαδική συ-

νεργασία. Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι, σε

τελική ανάλυση, είναι η μηχανή, και όχι εσείς,

εκείνη που δημιουργεί τα σωματίδια και τα

συμβάντα τα οποία με τόσο μεγάλο ζήλο ερευ-

νάτε”12.

Βρισκόμαστε στην εποχή του κρατικού σχε-

διασμού, της κεϋνσιανής πολιτικής, της μεγά-

λης κεντρικής βιομηχανίας και του

εργάτη-μάζα. Όποιος δεν βλέπει την αντιστοι-

χία της κεντρικότητας της “μηχανής” στο ερ-

γοστάσιο με την πρωτοκαθεδρία της

“μηχανής” στην μεγάλη επιστήμη στα λόγια

του Goudsmit, μάλλον δεν θα την δει ποτέ.

Εδώ δεν ασχολούμαστε με την “αλλοτρίωση”

του επιστήμονα από το έργο του. Οι επιστή-

μονες, άλλωστε, και ως “ατομικές διάνοιες”

κατάφερναν να ροκανίζουν κονδύλια (αν και

μικρότερα) και να πνίξουν τον κόσμο στα χη-

μικά όπλα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ

ασχολούμαστε με την παραγωγή γνώσης ως

βιομηχανικό εμπόρευμα ή αλλιώς με το πρώτο

βήμα (ή μήπως το τελευταίο;) της συστημα-

τοποίησης της σκέψης και την κατασκευή

μιας βιομηχανίας γνώσης (και εδώ τη λέξη

βιομηχανία τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά)

που θα βρισκόταν στα χέρια του κράτους και

η οποία μπήκε σε εφαρμογή από τον Β' Παγ-

κόσμιο Πόλεμο και μετά.

Είπαμε εξαρχής πως δεν έχουμε καμία πρό-

θεση να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο των

πρόσφατων ανακοινώσεων του CERN, παρόλ'

αυτά μπαίνουμε στον πειρασμό για κάποιες

τελικές σημειώσεις.

Η μεγάλη μηχανή και η μεγάλη επιστήμη

Σύγχροτρο κάπου στην Αυστραλία. Μη δίνετε σημασία

στους ανθρώπους... Είναι η μηχανή που κάνει όλη τη

δουλειά.
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Ας πάρουμε τη μαθηματική έκφραση οποιουδήποτε φυσικού

νόμου, π.χ του νόμου της βαρύτητας του Νεύτωνα, ο οποίος

μας λέει πως δύο σώματα έλκονται με μεγαλύτερη δύναμη όταν

πλησιάζουν. Ο τύπος αυτός έχει μαθηματικά όρια. Αν υποθέ-

σουμε για παράδειγμα πως τα δύο σώματα βρίσκονται σε από-

σταση 0, τότε ο τύπος μάς λέει πως η δύναμη γίνεται άπειρη.

Κάποιος θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί πως μια δύναμη δεν

μπορεί να είναι άπειρη, κάποιος άλλος θα μπορούσε να διαμαρ-

τυρηθεί πως η απόσταση 0 δεν ορίζεται και κάποιος άλλος να

διαμαρτυρηθεί πως όλα αυτά είναι απλώς σοφιστείες. Μας φαί-

νεται, όμως ότι οι θεωρίες στο σύνολό τους μπορούν να κατα-

λήξουν (στις ακραίες τους εκδοχές) σε τέτοιου είδους

“παράδοξα”. Μπορεί για κάποιον το “σωματίδιο του θεού” να

προβλέπεται από τη θεωρία και για κάποιον άλλο η θεωρία

απλώς “να συναντά τα όριά της, και να πρέπει να αναπροσαρ-

μοστεί ώστε να βγάζει λογικά συμπεράσματα”. Βέβαια και εδώ,

όπως και παντού στον καπιταλισμό, το ποιος είναι ποιος έχει

μεγάλη σημασία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ανακοίνωση της έναρξης λειτουρ-

γίας ενός τμήματος του CERN το 2008 , άνοιξε μια ολόκληρη

συζήτηση (σε κύκλους οριακής νοημοσύνης, προφανώς) σχε-

τικά με το ότι η “αναπαράσταση των πρώτων στιγμών της δη-

μιουργίας του κόσμου” (άλλη μια από τις διατυπώσεις των ίδιων

των επιστημόνων που παραπάνω χαρακτηρίστηκαν τσιρκολά-

νικες) θα δημιουργούσε μια μαύρη τρύπα που θα κατάπινε

πρώτα τον κόσμο και μετά το σύμπαν ολόκληρο. Παρόμοιες

απόψεις ακούγονταν σε τέτοιο βαθμό που το BBC γύρισε σχε-

τικό ντοκιμαντέρ13, το οποίο στην Ελλάδα μοιράστηκε από την

“έγκριτη”  εφημερίδα Καθημερινή. 

Ο G.Caffentzis, στο κείμενό του “Η εργασία, η ενέργεια, η

κρίση και το τέλος του κόσμου”14, υποστήριξε πως ο καπιταλι-

σμός δεν μπορεί να φανταστεί τον κόσμο χωρίς την παρουσία

του και όποτε βρισκόταν σε κρίση οι επιστήμονές του έβλεπαν

έναν “Αρμαγεδδώνα” να πλησιάζει. Η μορφή του “Αρμαγεδ-

δώνα” είχε τη μορφή των κρυφών ταξικών τους φόβων και τη

σφραγίδα της επερχόμενης/επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης. Η

νευτώνεια κατάρρευση του σύμπαντος χωρίς τη θεϊκή παρέμ-

βαση και ο ενεργειακός θερμικός θάνατος είναι τέτοια παρα-

δείγματα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η “δυσκολία επένδυσης”

που συναντούσε το κεφάλαιο εξαιτίας της (υφέρπουσας τότε)

κρίσης, το οδήγησε να κινείται από φούσκα σε φούσκα ελπίζον-

τας πως το χρήμα δεν θα μένει στάσιμο, πως θα συνεχίσει να

κινείται, πως δεν θα “βρομίσει”. Από τις υψηλές τεχνολογίες

στα σιτηρά, από τα στεγαστικά δάνεια στις κατασκευές στο

Ντουμπάι, κοκ. Οι μεγάλες μηχανές της μεγάλης επιστήμης

βοήθησαν και αυτές το χρήμα να κινηθεί για λίγο. Η “ανεξή-

γητη” μαύρη τρύπα της κρίσης, όμως, παρέμενε πάντα ένα εν-

δεχόμενο.

Η κρίση στο τέλος του δρόμου Η ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΉΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΥΠΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ (ΜΙΑ ΜΑΡΞΊ-
ΖΟΥΣΑ ΠΑΡΈΚΚΛΙΣΗ)

Χοντρικά μιλώντας, ο Μαρξ στο “Κεφάλαιο” πρότεινε το παρακάτω

σχήμα περιοδολόγησης της κεφαλαιακής σχέσης, δηλαδή την ιστορία

της εκμετάλλευσης της εργασίας από τα αφεντικά:

Η εργάσιμη ημέρα (Α----Β----Γ) μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, τον

μέσο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, που είναι ο χρόνος που απαι-

τείται για να αναπαραχθεί η εργατική δύναμη (Α----Β) και στην υπερερ-

γασία (Β----Γ)  που είναι το κέρδος του αφεντικού από την εκμετάλλευση

της εργασίας. 

Αρχικά, το κεφάλαιο πρέπει να χρησιμοποιήσει την εργασία “όπως την

βρίσκει”, δηλαδή προσλαμβάνει εργάτες και τους εκμεταλλεύεται, αλλά

δεν μπορεί να έχει καμία γνώμη για το πώς θα πραγματοποιείται η ίδια

η εργασιακή διαδικασία. Η εργασία του εργάτη υπάγεται μεν στις προ-

σταγές του κεφαλαίου, αλλά αυτή η υπαγωγή είναι μόνο τυπική, αφού

μόνο ο εργάτης μπορεί να πει το πώς πραγματικά θα γίνει. Αν ένα αφεν-

τικό θέλει να αυξήσει τα κέρδη του, ο μόνος τρόπος για να το πετύχει

είναι να αυξήσει την εργάσιμη μέρα (ώστε το Β----Γ να αυξηθεί σε σχέσει

με το Α----Β, η μέρα πια θα μοιάζει ως εξής: Α----Β--------Γ). Αυτή τη δια-

δικασία ονομάζει ο Μαρξ “απόσπαση απόλυτης υπεραξίας”.

Η αύξηση της εργάσιμης μέρας συναντά, όμως, κάποια βιολογικά όρια.

Δεν μπορείς να έχεις 25ωρη εργάσιμη μέρα, ενώ οι εργάτες πρέπει να

ξεκουράζονται (έστω και ελάχιστα) ώστε να μπορούν να αποδώσουν

εξίσου την επόμενη μέρα. Παρόλ' αυτά, πολύ πριν συναντήσει τα βιο-

λογικά όρια το κεφάλαιο αναγκάστηκε να συναντήσει τα ταξικά όρια. Οι

εργάτες της εποχής οργανώθηκαν, εξεγέρθηκαν και συγκρούστηκαν με

τα αφεντικά βάζοντας όρια στην εργάσιμη μέρα, μειώνοντάς την και, σε

κάποιες στιγμές, απειλώντας ακόμα και με την πλήρη κατάργησή της.

Η ταξική πάλη έβαλε τέλος (ή και ανέτρεψε) τη διαδικασία της απόλυτης

υπεραξίας, αναγκάζοντας τα αφεντικά να αναδιαρθρωθούν. Ο μόνος

τρόπος που τους έμενε για να διασφαλίσουν την κερδοφορία, ήταν να

μειώσουν τον μέσο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο (δηλαδή το Α----Β να μει-

ωθεί, ώστε το Β----Γ να καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης

ημέρα και η μέρα έτσι θα μοιάζει ως έξης: Α--Β------Γ).  Και ο μόνος τρό-

πος για να πετύχουν κάτι τέτοιο είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας στους

χώρους εργασίας. Η μηχανή πλέον θα έδινε τον ρυθμό στην εργασία, η

μηχανή θα έλεγε το πώς και πότε θα γίνεται η δουλειά. Ο εργάτης πια

θα μοιάζει με ένα απλό εξάρτημα της μηχανής και η εργασία του θα είναι

πλέον πραγματικά υπαγόμενη στο κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος της τεχνολογίας δεν είναι απλώς και

μόνο το αποτέλεσμα “καλών ιδεών”, αλλά ούτε και είναι ουδέτερη. Η τε-

χνολογία έρχεται ως αποτέλεσμα και ως απάντηση των αφεντικών στους

εργατικούς αγώνες. Η τεχνολογία και η επιστήμη, ακόμη, βοηθούν το

κεφάλαιο να επιβιώσει και για αυτό η διαρκής και γεωμετρική πρόοδος

της τεχνοεπιστήμης δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί στην τύχη της...

Ο Oppenheimer και ο Groves, ο φυσικός

και ο στρατιωτικός στο σημείο δοκιμής

της πρώτης πυρηνικής βόμβας (μόνο ο

Oppenheimer πέθανε από καρκίνο...

Πολλά χρόνια αργότερα, εξαιτίας του τσι-

γάρου).


