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Φώτο εξώφυλλο: Το ρομπότ Rover Curiosity της NASA, που εξερευνά 
την επιφάνεια του Άρη και έχει δώσει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
νερού και μεθανίου, ανοίγοντας το δρόμο στους μετά-αποικιοκράτες. 





Η βιβλιοθήκη χρωστάει το όνομά της σε έναν σύντροφο, που δεν είναι πια κοντά μας. Το 
εγχείρημα στεγάζεται στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων και είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής δουλειάς. Άλλοι απαλλοτριώνουν τα βιβλία, άλλες τα δωρίζουν, άλλοι τα 
καταχωρούν, άλλες τα φροντίζουν και τα ξεσκονίζουν. Θέλουμε ο κόσμος που δανείζεται 
βιβλία να υιοθετήσει μια τέτοια λογική. Ο σεβασμός σε μια αυτοδιαχειριζόμενη δανειστική 
βιβλιοθήκη μιας κατάληψης, είναι κυρίως σεβασμός στο μεράκι των ανθρώπων που την έστησαν 
αλλά και στο ίδιο το κίνημα. Τα βιβλία δανείζονται για έναν μήνα (με δυνατότητα ανανέωσης). 
Η Σαλιμπάμπιος βιβλιοθήκη λειτουργεί όποτε είναι ανοιχτό το στέκι, δηλαδή κάθε Τρίτη & 
Παρασκευή μετά τις 20:30, καθώς και στις ανοιχτές εκδηλώσεις που γίνονται στο στέκι.

Πέρα από δανειστική βιβλιοθήκη, η Σαλιμπάμπιος στηρίζει την έκδοση βιβλίων ή μπροσουρών, 
που είναι αποτέλεσμα είτε συλλογικής, είτε ατομικής προσπάθειας. “Η έφοδος των καπιταλιστών 
στο διάστημα” αποτελεί τη δεύτερη εκδοτική μας απόπειρα.

Το βιβλίο κόστισε 1.500 ευρώ και τυπώθηκε τον Μάη του 2016 σε 1200 αντίτυπα. Αποφασίσαμε 
να το διακινούμε με ελεύθερη συνεισφορά για τους εξής λόγους, που παρατίθενται χωρίς να 
τους ιεραρχούμε:

Κάθε υλικό ή άυλο δημιούργημα τείνει να έχει τιμή στον καπιταλιστικό κόσμο, δηλαδή να 
αποκτάει εμπορική αξία και να μετατρέπεται σε ένα προϊόν ανάμεσα στα άλλα. Η χειρονομία μας 
αυτή είναι μια πολιτική πράξη, μια εχθροπραξία προς την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Επιδιώκουμε όσοι και όσες το προμηθευτούν να συνεισφέρουν οικειοθελώς και σύμφωνα 
με τη συνείδηση, τη συντοφικότητα και την οικονομική τους κατάσταση, ώστε αφενός να 
να συνεχιστεί το εκδοτικό εγχείρημα, αφετέρου - καταργώντας το όριο “τιμή” που έχουν τα 
εμπορεύματα- να δημιουργήσουμε πολιτικές και συντροφικές σχέσεις, πέρα και ενάντια από 
αυτές που ορίζει το κεφάλαιο και η αγορά.

Ο “κόπος” που απαιτείται για την έκδοση ενός βιβλίου (έρευνα, συγγραφή, επιμέλεια, 
διορθώσεις, στήσιμο, εκτύπωση, διανομή...) είναι ανεκτίμητος, όπως και ο “κόπος” για να 
λειτουργεί ένα στέκι ή μια κατάληψη ή ο “κόπος” για να εκδοθεί και να κολληθεί μια αφίσα, ένα 
έντυπο, μια προκήρυξη και πάει λέγοντας...

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων
Νάξου 75 & Κρασσά, Πλατεία Κολιάτσου, Μάης 2016

http://anokatopatision.espivblogs.net /// email: anokato@espiv.net

Λίγα λόγια για τη Σαλιμαμπιος Βιβλιοθήκη





Ένα ευχαριστώ,
στις συντρόφισσες και τους σύντροφους που διάβασαν το 
“χειρόγραφο”, έδωσαν ιδέες, βρήκαν άρθρα και ενθάρρυναν αυτήν 
την έκδοση.
στη “Zahra” για την ορθογραφική επιμέλεια στο 3ο μέρος και στο 
παράρτημα Ι & ΙΙ,
στην Αφροδίτη για την τελική επιμέλεια, τις “τεχνικές συμβουλές” και 
τις ορθογραφικές διορθώσεις σε όλο το κείμενο, 
στον “Πιλότο” για τις επισημάνσεις και τον ενθουσιασμό του, που 
ενίσχυσε την προσπάθεια της συγγραφής.
Στη Στέλλα, για το μοντάζ και στον Μήτσο (“Φλας”), για τον 
υποτιτλισμό, του βίντεο που συνοδεύει την βιβλιοπαρουσίαση.
Στους σύντροφους και συντρόφισσες του Αυτοδιαχειρίζομενου 
στεκιού Άνω Κάτω Πατησίων για τη στήριξη της έκδοσης.

Ελευθέριος Ζώης, Πατήσια, Μάης 2016

Στους φίλους και σύντροφους που μοιραστήκαμε ζόρια, 
ομορφες στιγμές, φόβους και αδυναμίες, που ξενυχτήσαμε, 

αγωνιστήκαμε και κάναμε σχέδια για έναν άλλο κόσμο
και τώρα απουσιάζουν για πάντα.

Η μνήμη τους ζωντανή στους αγώνες μας.
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Η ιδέα γεννήθηκε το 2014 μετά την συγγραφή 
του βιβλίου για την περίοδο των περιφράξεων, 
της αποικιοκρατίας και του δουλεμπορίου μέσα 
από το παράδειγμα της Τζαμάικας. Οι τεκτονικές 
αλλαγέςπου προκάλεσε η βαρβαρότητα της 
αποικιοκρατίας στον τότε γνωστό κόσμο, γέννησαν 
και παγκοσμιοποίησαν το καπιταλιστικό σύστημα. Η 
αποικιοκρατία, δομικό στοιχείο του καπιταλισμού, 
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για την διαμόρφωση 
του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Η 
επέκταση στο χωροχρόνο αποτελεί την κύρια 
διέξοδο του καπιταλιστικού συστήματος σε έναν 
γήινο κόσμο που γίνεται όλο και πιο μικρός ενώ 
ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός φουντώνει. Η 
κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος δείχνει 
την κατεύθυνση για το πώς μπορεί να επεκταθεί το 
καπιταλιστικό σύστημα, σε τι νέους κόσμους μπορεί 
να μας οδηγήσουν οι ελίτ των καπιταλιστών μέσω 
της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. 

ΕΙσΑγωγή
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Μάλλον, βρισκόμαστε στο σημείο τομής του κόσμου που ζούμε και του κόσμου που 
έρχεται. Ενός κόσμου που τον έχουμε διαβάσει σε βιβλία και σε κόμιξ επιστημονικής 
φαντασίας ή τον έχουμε δει σε ταινίες αντίστοιχου περιεχόμενου. Ενός κόσμου που 
η Γη αποτελεί ένα μικρό μέρος του και διαστημόπλοια πηγαινοέρχονται ανάμεσα στις 
διαστημικές αποικίες μεταφέροντας ανθρώπους και προϊόντα, ιδέες και νέα από τη Γη, 
αναζητώντας νέους τόπους για κυριαρχία, επέκταση και συσσώρευση πλούτου.

Αυτή η έρευνα θέλει να δείξει ότι οι καπιταλιστές έχοντας στο μυαλό τους τον 
πεπερασμένο υλικό κόσμο και φυσικό πλούτο της γης, έχοντας στο μυαλό τους την 
ανάγκη για την συνεχή επέκταση και μεγέθυνση της οικονομίας και του κεφαλαίου, 
βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την κατάκτηση και την αποίκηση του διαστήμα-
τος. Ένας ανταγωνισμός που έχει ξεκινήσει μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου 
και εντείνεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το διάστημα αποτελεί το ζωτικό χώρο των 
καπιταλιστικών σχηματισμών που πολεμούν ήδη εδώ στη Γη.

Οι κρατικές υπηρεσίες διαστήματος, τα τεχνοεπιστημονικά επιτελεία και οι εμπλεκόμε-
νες εταιρείες όπλων και υψηλής τεχνολογίας, μέσα από δημοσιεύματα παρουσιάζουν 
την εξερεύνηση και την αποίκηση του διαστήματος ως μια “ανθρώπινη” ανάγκη για 
περαιτέρω γνώση του διαστήματος και των πλανητικών γειτόνων μας, ως έναν σχε-
δόν εθελοντικό μαραθώνιο ανακαλύψεων και καινοτομιών για το καλό της ανθρωπό-
τητας και ως (μοναδική) διέξοδο για τη διάσωση του ανθρώπινου είδους. Η αλήθεια 
απέχει. Ο αγώνας για την κατάκτηση του διαστήματος αποτελεί στρατηγική επιλογή 
του αδηφάγου καπιταλιστικού συστήματος και μια όψη του ιμπεριαλιστικού ανταγω-
νισμού των κρατών και του κεφαλαίου για νέα εδάφη, δύναμη, γνώση και πλούτο. Η 
υπέρογκη χρηματοδότηση των διαστημικών προγραμμάτων και η εντεινόμενη έρευνα 
δικαιολογείται στο όνομα της επιστήμης. Συμβαίνουν γιατί υποτίθεται θα εξαλείψουν 
την φτώχεια, την πείνα ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι τις προκαλούν. Η επιστήμη ως μια 

ΠΡΟλΟγΟσ
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νέα θρησκεία υπόσχεται να κάνει εύφορες τις ερήμους, να φτιάξει νερό από στοι-
χειακό υδρογόνο και οξυγόνο, να παράξει ενέργεια από το τίποτα, να φέρει ειρήνη, 
δικαιοσύνη και αυτάρκεια στον πληθυσμό, εν τέλει υπόσχεται πως θα φέρει την αν-
θρωπότητα πιο κοντά στην ευτυχία και την ευδαιμονία, ταυτόχρονα με την αθανασία, 
όχι της ανθρώπινης ψυχής - για αυτό υπάρχουν οι μονοθεϊστικές θρησκείες- αλλά του 
καπιταλιστικού υλικού κόσμου.

Με όπλα την ελεύθερη οικονομία, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, τις τεχνολογίες αιχ-
μής (ρομποτική, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορική, 
τηλεπικοινωνίες κ.α.) και με οχήματα την πολεμική βιομηχανία, τις εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας και τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, οι καπιταλιστές - με καρφω-
μένο το βλέμμα προς το μέλλον και τις τσέπες τους- κάνουν σταθερά και προσεχτικά 
βήματα προς την κατάκτηση του διαστήματος. Ο διαπλανητικός ιμπεριαλισμός διεξά-
γεται με ένταση υπό το στρεβλό φακό του αλτρουισμού και της αδέκαστης επιστήμης. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα κόσμο που τρέχει και αλλάζει με πολλές ταχύτητες. Στα 
“αναπτυγμένα” καπιταλιστικά κράτη η τεχνολογία εισβάλλει όλο και περισσότερο 
στην καθημερινή ζωή των κατοίκων τους, πολλές φορές γίνεται το αναγκαίο κακό, 
σε κάθε περίπτωση αναδιαμορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις. Η εισβολή δεν πραγμα-
τοποιείται με όρους επιβολής και καταπίεσης, αλλά με όρους συναίνεσης. Θέλουμε 
να έχουμε κινητό, gps, σερφάρουμε στο ίντερνετ, έχουμε λογαριασμούς σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, κάνουμε συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες, οι κάμερες μας 
καταγράφουν κλπ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τεχνολογική δυνατότητα για την αποί-
κηση πλανητών ή την υποδούλωση άλλων εξωγήινων κατοίκων, αν έχουν την ατυχία 
και βρεθούν στο διάβα της καπιταλιστικής φυλής, συνεχώς διευρύνεται.

Την ίδια στιγμή που η έρευνα για την αποίκηση του διαστήματος εξελίσσεται με 
γοργούς ρυθμούς και ξοδεύονται ασύλληπτα χρηματικά ποσά, το παγκόσμιο προλε-
ταριάτο, όσοι ζούμε χωρίς να εκμεταλλευόμαστε άλλους ανθρώπους αγκομαχάμε να 
την βγάλουμε άλλη μια μέρα, τρέχοντας με το άγχος της επιβίωσης. Και όχι μόνο δεν 
απολαμβάνουμε τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά αντιθέτως μας υποδουλώνουν 
όλο και πιο “επιστημονικά”, όλο και σε μικρότερη ηλικία. Το τι θα κάνουμε εμείς οι 
από τα κάτω αποτελεί το κεντρικό ζητούμενο για εμάς και την τάξη μας, την τάξη των 
εκμεταλλευόμενων. Αν το δικό τους μέλλον είναι ένας υπέρ-τεχνολογικός παράδει-
σος, το δικό μας μέλλον διαγράφεται ζοφερό μέσα σε αυτόν. Οι επόμενες γενιές θα 
σταλθούν ως μεταμοντέρνοι μετανάστες, ως άποικοι, για την αναζήτηση μιας καλύ-
τερης τύχης στους άλλους πλανήτες που θα ανακαλυφθούν και θα είναι απολύτως 
εξαρτημένοι και ελεγχόμενοι από τους εργοδότες και τα κράτη τους. Η τύχη μας θα 
είναι στα χέρια τους. Τουλάχιστον για τις πρώτες δεκαετίες της πλανητικής αποίκησης.

Η δομή του βιβλίου είναι η εξής: Αρχικά αναφέρεται στην εποχή της αποικιοκρατίας, 
για να καταδείξει πως η περίοδος αυτή διαμόρφωσε τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε 
σήμερα. Υπάρχουν “ανατριχιαστικές” αναλογίες ανάμεσα στον κόσμο σήμερα και 
στην εποχή της αποικιοκρατίας. Για παράδειγμα οι συνθήκες ζωής της συντριπτικής 
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πλειοψηφίας των κατοίκων της Ευρώπης ήταν τουλάχιστον άθλιες - όπως είναι και 
τώρα για την συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ακόμα, η εποχή 
της αποικιοκρατίας καταδεικνύει όχι μόνο το μέγεθος της ανθρώπινης δίψας για 
χρήμα και εξουσία, αλλά και το πού μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους για να τα 
αποκτήσει (δουλεμπόριο, γενοκτονίες ιθαγενών πληθυσμών, καταλήστευση της φύ-
σης και των ζώων). Φυσικά η αποικιοκρατία μεγεθυνόταν και οι κατακτητές δικαιολο-
γούσαν τα εγκλήματά τους: άλλοτε επιτελούσαν “θεϊκό έργο”, άλλοτε υποδούλωναν 
στο όνομα του διαφωτισμού που περιελάμβανε τον “εκπολιτισμό των αγρίων” και 
άλλοτε στο όνομα της ανθρώπινης ανάγκης για εξερεύνηση, γνώση και επαφή με το 
άγνωστο. Ομοίως και στην εποχή μας, οι μεταμοντέρνοι αποικιοκράτες λυμαίνονται 
τον παγκόσμιο πλούτο και προσφέρουν αποκλεισμούς και θάνατο, ενώ η επιστήμη 
“παίρνει όρκο” πως εργάζεται για το καλό και την ευημερία της ανθρωπότητας.

Το βιβλίο συνεχίζει με μια παράθεση των επιχειρημάτων που προβάλλουν οι κυ-
ρίαρχοι για την εξερεύνηση και την κατάκτηση του διαστήματος, σχολιάζονται και 
αναδεικνύεται η υποκρισία και ο πραγματικοί στόχοι της καπιταλιστικής ελίτ. Έπειτα 
γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στον αγώνα της κατάκτησης του διαστήματος 
και σκιαγραφούνται κάποιοι από τους “τόπους”, που στο παρόν εκδηλώνεται με έντα-
ση ο πλανητικός καπιταλιστικός ανταγωνισμός για την κατάκτηση και την αποίκηση 
του διαστήματος, καθώς και ένα κομμάτι των υποψηφίων κατακτητών. Ακόμα, γίνεται 
αναφορά σε τεχνολογικές ανακαλύψεις, περισσότερο για να καταδείξουμε το επίπεδο 
και το εύρος τους. Τέλος, περιγράφονται οι λόγοι που καθιστούν την αποίκηση μονό-
δρομο για την καπιταλιστική επέκταση και μεγέθυνση και παρατίθενται προηγούμενες, 
τωρινές και μελλοντικές αποστολές για την εξερεύνηση ή/και την αποίκηση του Άρη. 
Μετά το τέλος του κάθε μέρους ακολουθεί φωτογραφικό υλικό για να “εικονοποιεί” 
τις διάσπαρτες πληροφορίες. Όπου ήταν εφικτό παρατίθενται και οι λατινικοί χαρα-
κτήρες των κύριων ονομάτων.

Η “έφοδος των καπιταλιστών στο διάστημα” δεν φιλοδοξεί να είναι μία τεχνικά και 
επιστημονικά άρτια έρευνα - αυτή είναι δουλειά των τεχνοεπιστημονικών και των 
ακαδημαϊκών επιτελείων. Αντιθέτως, μέσα από κριτική σκέψη και πολιτική ανάγνωση 
του παρόντος, επιθυμεί να συνεισφέρει στον ταξικό ανταγωνισμό. Να δείξει πως το 
μέλλον της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μεγέθυνσης και επέκτασης είναι στο διάστημα, 
να δείξει πως ζούμε στην εποχή της πρωτογενούς συσσώρευσης του καπιταλιστικού 
διαστημικού μέλλοντος και πως για άλλη μια φορά, αντίστοιχα με την εποχή της 
αποικιοκρατίας, τα αφεντικά και τα κράτη τους έχουν μπει σε ένα διαστημικό “μονο-
πάτι του πολέμου”. Τέλος, αναρωτιέται ποιά μπορεί να είναι η θέση - απέναντι στα 
προαναφερθέντα- όλων όσων αγωνιζόμαστε ενάντια στην καπιταλιστική τάξη και για 
την αταξική κοινωνία, μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα δεσμά της ιδιοκτησίας, της 
μισθωτής σκλαβιάς, της πατριαρχίας, των συνόρων... των κεφαλαιοκρατικών σχέσε-
ων (ανα)παραγωγής. 

Καλή ανάγνωση... 
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1. Η αποίκηση των πλανητών ως ιστορική συνέχεια 
της αποικιοκρατίας

Η εποχή της αποικιοκρατίας είναι η εποχή που στιγμάτισε και διαμόρφωσε αυτόν “τον 
υπέροχο κόσμο” που μέσα του υπάρχουμε έως τώρα. Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις 
του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα είναι οι δυνάμεις που συνεχίζουν να λεηλατούν, να 
ελέγχουν και να απομυζούν ολόκληρη την ανθρωπότητα τα τελευταία 400 χρόνια. 
Μπορεί να έχουν αλλάξει οι ισορροπίες δυνάμεων, και για παράδειγμα να μην είναι η 
βρετανική αυτοκρατορία η μοναδική υπερδύναμη, όπως ήταν τον 17ο και 18ο αιώνα, 
αλλά οι πολυεθνικές εταιρείες και τα κεφάλαια που έχουν καταγωγή και χαίρουν 
της προστασίας της Μεγάλης Βρετανίας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο μοίρασμα 
της εξουσίας, οικονομικής και κατά συνέπεια και πολιτικής (το κράτος αποτελεί τον 
συλλογικό εκφραστή των συμφερόντων της άρχουσας καπιταλιστικής αστικής τάξης). 
Η περίοδος της αποικιοκρατίας περιλαμβάνει τις περιφράξεις των ελεύθερων γαιών, 
τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια, την εγκαινίαση της συστηματικής μονοκαλλι-
έργειας τεράστιων εκτάσεων, τους νόμους περί αλητείας, το ανθρωποβόρο δουλε-
μπόριο,1 την φτωχοποίηση και εξαχρείωση τεράστιων κομματιών του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, την ανάπτυξη βιοτεχνιών, αστικών κέντρων, του αγροτικού καπιταλισμού 

1 Από αρχές 16ου αιώνα έως το 1860 που η Μεγάλη Βρετανία “απαγόρεψε” 
επισήμως το δουλεμπόριο απήχθηκαν από την Αφρική 10 με 15 εκατομμύρια αφρικανοί και 
μεταφέρθηκαν στις φυτείες του Νέου Κόσμου. Ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός των ιθαγενών 
του Νέου Κόσμου που είτε υποδουλώθηκαν και πέθαναν στα ορυχεία, είτε σφαγιάστηκαν επει-
δή αντιστάθηκαν στη σκλάβωσή τους. Από το 1500 έως το 1650 απαγάγονται από 15.000 
έως 60.000 αφρικανοί ετησίως ενώ στην συνέχεια και μέχρι το 1850 απαγάγονται περί τα 
100.000 άτομα.

1Ο ΜΕΡΟσ

ΟΙ ΚΑΠΙτΑλΙστΕσ ΚΑΙ ή 
ΑΠΟΙΚήσή τωΝ ΠλΑΝήτωΝ
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και την διεθνοποίηση του εμπορίου. Πολιτικές που στόχευαν στην κατασκευή ενός 
πολυπληθούς προλεταριάτου έτοιμου είτε να σκλαβωθεί στις αλυσίδες των ορυχείων, 
των αγροτικών μονάδων και των πρώτων εργοστασίων, είτε να μεταναστεύσει και να 
αποικήσει την “Νέα Γη”, την αμερικάνικη ήπειρο δηλαδή. Η μήτρα του καπιταλισμού 
ήταν η αποικιοκρατία. Ο καπιταλισμός γεννήθηκε μέσα από αρπαγές, λεηλασίες, 
σκλάβωση πληθυσμών, φωτιές και πολέμους στη “Νέα Γη”, παράλληλα με την πείνα, 
την εξαθλίωση και τους αποκλεισμούς στο εσωτερικό της Ευρώπης. Αυτές οι τεκτονι-
κές αλλαγές δεν συνέβαιναν με την ίδια ταχύτητα και βία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και 
όπως ήταν αναμενόμενο συναντούσαν        βίαιες αντιστάσεις από την πλευρά των 
πληβείων. Αναρίθμητες ήταν οι εξεγέρσεις τους στο εσωτερικό της Ευρώπης ενάντια 
στην τυραννία των αρχόντων και του παπαδαριού, ενάντια στην εξαθλίωση που επέ-
βαλλε το αναδυόμενο καπιταλιστικό σύστημα2. 

Στην εποχή της αποικιοκρατίας, με ατμομηχανή το τριγωνικό εμπόριο, η οικονομία 
και το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμιοποιήθηκε και μεγεθυνόταν χρόνο με το 
χρόνο: Καράβια φορτωμένα με εμπορεύματα από την Ευρώπη έφταναν στα λιμάνια- 
βάσεις των αποικιοκρατικών δυνάμεων στην Αφρική, ξεφόρτωναν ευρωπαϊκά εμπο-
ρεύματα και έπαιρναν σκλάβους που προορίζονταν για την “Νέα Γη”. Εκεί ξεφόρτω-
ναν τους σκλάβους και φόρτωναν τα αποικιακά προϊόντα: ζάχαρη, καφέ, πρώτες ύλες 
για την κλωστοϋφαντουργεία, χρυσό, ασήμι, άλλα πολύτιμα μέταλλα και πολλά άλλα 
ακόμη. Έπειτα επέστρεφαν στα ευρωπαϊκά λιμάνια των αποικιοκρατικών δυνάμεων 
(Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Δανία κλπ), πουλούσαν τα 
εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες και προετοιμάζονταν για τις νέες εμπορικές εξορμή-
σεις. Η οικονομία της εποχής της αποικιοκρατίας χαρακτηρίζεται από τις ευκαιρίες που 
άρπαζαν οι κυνηγοί του χρήματος και της δόξας, τον πολλαπλασιασμό των λιμανιών 
και των αστικών κέντρων, την άσβεστη δίψα των εμπόρων, της αστικής τάξης και των 
κεφαλαιοκρατών για χρήμα και πολιτική εξουσία, και από τη συνεχόμενη επέκταση 
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Εν τέλει, η αστική επανάσταση στη Γαλλία 
το 1789 σφράγισε την πολιτική και οικονομική κυριαρχία των εμπόρων στην κεντρική 
Ευρώπη και μετά από μερικές δεκαετίες σε όλο τον κόσμο.

Μας φαντάζει μακρινό και ξένο, αλλά, αν κάποιος έλεγε σε ένα δουλοπάροικο της 
Ευρώπης, στην εποχή της φεουδαρχίας πριν την ανατολή της αποικιοκρατίας, πως θα 
ταξιδέψεις δύο, τρεις... έξι μήνες για να φτάσεις στη” Νέα Γη”, μάλλον θα σε έπαιρνε 
για τρελό, για ριψοκίνδυνο ή για βλάσφημο3. Η γνώση, για την συντριπτική πλειο-

2 Στο διάστημα 1810-1870 συμβαίνουν αναρίθμητες εξεγέρσεις. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε : 1811-1813 το κίνημα Λουδιτών στην Μεγάλη Βρετανία, 1846 Γαλικία, 1847 Σικελία, 
1200 αγροτικοί ξεσηκωμοί στην τσαρική Ρωσία, οι προλεταριακές εξεγέρσεις στην κεντρική 
Ευρώπη το 1848, η παρισινή κομμούνα το 1871.

3 O Γαλιλαίος, εφευρέτης του τηλεσκοπίου, φυλακίστηκε το 1633 από την ιερά 
εξέταση, διότι συμφωνούσε με την “αιρετική” θεωρία του Κοπέρνικου, που υποστήριζε πως 
η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, όπως είχε επιβάλλει η 
δικτατορία των ιερατείων.
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ψηφία των- κατά κανόνα αναλφάβητων- κατοίκων της Ευρώπης (φυσικά φαινόμενα, 
γεωγραφία, μαθηματικά κλπ) περιοριζόταν στην θεϊκή εξήγηση των πάντων και συχνά 
η βιωματική παρατήρηση και ιδέες διώκονταν ως αιρετικές. Η εκκλησία και το ιερατείο 
ρύθμιζαν την κοινωνική ζωή και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Η πλειοψηφία των 
κατοίκων ήταν φτωχοί ακτήμονες ή δουλοπάροικοι δεμένοι με την γη για αμέτρητες 
γενιές και μια δράκα ευγενών, παπάδων και αριστοκρατών, που υποτίθεται είχαν 
θεϊκή εντολή, λυμαίνονταν οικονομικά τον πλούτο που παρήγαγαν οι μη προνομιού-
χες τάξεις (όλες οι υπόλοιπες δηλαδή), κρατώντας τη γνώση κλεισμένη στα σεντούκια 
των μοναστηριών, μόνο για τον εαυτό τους. Αν έλεγες σε ένα αγρότη, πως 100 χρό-
νια αργότερα από τότε που ζούσε, θα ερχόταν στην Ευρώπη ζάχαρη από τη Τζαμάικα, 
καφές από τη Βραζιλία, κακάο από τη Βενεζουέλα, τσάι από την Ασία κλπ... θα σε 
κατέδιδε στην ιερά εξέταση, θα νόμιζε ότι του μιλάς για νέες θεότητες, θα πίστευε 
πως σε έχουν καταλάβει δαιμόνια.

Σε αναλογία με την εποχή της αποικιοκρατίας σήμερα κράτη, διαστημικές υπηρεσίες 
και ιδιωτικές εταιρείες μιλάνε πολύ λίγο για την αποίκηση του διαστήματος. Οι πλη-
ροφορίες παρέχονται ως δελτία τύπου στα εκλαϊκευμένα μέσα μαζικής προπαγάνδας. 
Εκθειάζουν, αγιοποιούν και εξυμνούν τις επιτυχίες της τεχνοεπιστημονικής ελίτ και 
των “γνωστών-αγνώστων” χρηματοδοτών τους και εξωραΐζουν τον διαπλανητικό 
ιμπεριαλισμό ανάγοντάς τον σε επιστημονικό έργο για το καλό της ανθρωπότητας. 
Με λίγα λόγια, το τι γνωρίζουν οι πολλοί και το πού έχει φτάσει η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας για τον μετασχηματισμό του καπιταλιστικού κόσμου και για την αποίκηση του 
διαστήματος είναι δύο τελείως ξεχωριστά γεγονότα. Σε καμία στιγμή της ιστορίας η 
άρχουσα τάξη δεν μοιραζόταν την γνώση με τους πληβείους της. Ο προμηθέας που 
έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς τιμωρήθηκε αιώνια, σύμφωνα με την ελληνική μυθο-
λογία, ενώ σύμφωνα με την ορθόδοξη οι πρωτόπλαστοι που τόλμησαν και έφαγαν 
από το δέντρο της γνώσης εξορίστηκαν από τον παράδεισο και έκτοτε υποτίθεται 
ζούμε με αυτούς τους όρους.

Σε κάθε περίπτωση οι υπερπόντιες εξερευνήσεις, πέρα από πλούσιες χρηματοδοτή-
σεις απαιτούσαν πολλή τόλμη και ακόρεστη δίψα για εξουσία και χρήμα. Οι πρώτοι 
αποικιοκράτες εξερευνητές που ξεκίνησαν τις αποστολές έβρισκαν με πολύ κόπο 
χρηματοδότες, ενώ τα πληρώματα τα στελέχωναν άνθρωποι που ως επί το πλείστον 
αγαπούσαν την περιπέτεια ή ήταν καταζητούμενοι ή ήταν πλήρως εξαθλιωμένοι. 
Πολλές από τις αρχικές αποστολές, αλλά και επόμενες, τις κατάπιε η θάλασσα. Όταν 
η αποικιοκρατία άρχισε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς (18ος αιώνας) η απελ-
πιστική φτώχεια που επικρατούσε στην Ευρώπη γέμιζε πλοία με μετανάστες/άποικους 
προς τη “Νέα Γη”4, μιας και οι ιθαγενείς κάτοικοι είτε σφαγιάζονταν με τις ευλογίες 

4 Το μέγεθος της φτώχειας εκείνης της περιόδου μας το φανερώνει ο ιρλανδικός λοι-
μός που την περίοδο 845- 1850 εξόντωσε περίπου ένα εκατομμύριο φτωχούς Ιρλανδούς και 
εξώθησε στην μετανάστευση άλλους τόσους. Από το 1816 έως το 1822 πέντε εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι μετανάστευσαν στο Νέο Κόσμο. Η Αυστραλία που δεν είχε κανένα λευκό κάτοικο 
έως το 1790, το 1851 είχε 500.000! 
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του στέμματος και του ιερατείου, είτε υποδουλώνονταν στις φυτείες και στα ορυχεία. 
Στην αποίκηση και τον “εξευγενισμό” της “Νέας Γης” έπαιξε ρόλο και η εργασία των 
φυλακισμένων. Μεταφέρονταν στη “Νέα Γη” και εργάζονταν σε καθεστώς φυλάκισης 
στις εκχερσώσεις, στις αποξηράνσεις και σε όποια άλλη εργασία ήταν αναγκαία να 
γίνει για τα έργα υποδομής (λιμάνια, δρόμοι, δίκτυα μεταφοράς, νέες αγορές κλπ) των 
αποικιακών πόλεων και λιμανιών. Αν οι φυλακισμένοι επιβίωναν αυτών των συνθη-
κών, έπειτα από κάποια χρόνια τους χάριζαν την ελευθερία τους και - αν σωφρονίζο-
νταν σε ικανοποιητικό βαθμό - τους παραχωρούσαν και ένα κομμάτι γης.

Οι λευκοί ευρωπαίοι αποικιοκράτες δεν θα κατάφερναν να υποδουλώσουν υπερά-
ριθμους πληθυσμούς αν δεν είχαν πιο αναπτυγμένες πολεμικές μηχανές. Η βρετανική 
αυτοκρατορία επένδυσε αρκετά στις τεχνολογίες αιχμής της εποχής (ναυπηγική, 
ναυσιπλοΐα, πολεμική βιομηχανία, μηχανική κ.α.) και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει η αδι-
αμφισβήτητη ναυτική υπερδύναμη τον 18ο αιώνα. Είναι γνωστό πως ο Κολόμβος, ο 
πιο διάσημος χασάπης αποικιοκράτης, αποβιβάστηκε στη Λατινική Αμερική με κάποιες 
δεκάδες άνδρες, καλά εξοπλισμένους και κατάφερε να υποδουλώσει πληθυσμούς 
εκατοντάδες φορές πιο μεγάλους από την στρατιά του. Τα σιδερένια όπλα, τα τόξα 
και τα βέλη, οι πανοπλίες και τα άλογα, αλλά και οι πανουργίες και δολοπλοκίες του 
Κολόμβου διέλυσαν τους ανοργάνωτους στρατούς των Ίνκας και των Μαγιά- που 
βρίσκονταν σε πόλεμο μεταξύ τους- και τους υποδούλωσαν.

Αναμφίβολο παράδειγμα της κυριαρχίας μέσω της τεχνολογικής υπεροχής αποτελεί 
ο πόλεμος του οπίου το 1836, που κήρυξε η βρετανική αυτοκρατορία έναντι της 
κινέζικης. Μερικά πλοία του βρετανικού ναυτικού φορτωμένα με κανόνια ήταν αρκετά 
ώστε να πλεύσουν μέσα στον Κίτρινο ποταμό, να διαλύσουν όποιο οχυρό έβρισκαν 
στο πέρασμά τους και να φτάσουν μέχρι τα ανάκτορα του κινέζου αυτοκράτορα. Τρεις 
μέρες τα λεηλατούσαν μέχρι να αναγκαστεί η κινέζικη αυτοκρατορία να δείξει υποτέ-
λεια στους ευρωπαίους κατακτητές και να ανοίξει τις αγορές της στους βρετανούς, να 
παραχωρήσει το Χονγκ Κονγκ, να υποχρεούται να αγοράζει, σε υψηλές τιμές, τεράστι-
ες ποσότητες οπίου από την βρετανική αυτοκρατορία, που παραγόντουσαν στην 
αποικία της, την Ινδία και σε αντάλλαγμα να πουλάει σε εξευτελιστικές τιμές μεταξένια 
υφάσματα, πορσελάνες και ό,τι άλλο παρήγαγε η κινέζικη “βιοτεχνία”. Ενδεικτικό της 
βρετανικής βαρβαρότητας είναι το γεγονός πως η αγγλική λέξη loot (που σημαίνει 
λεηλατώ) έχει προέλθει από τις κραυγές απόγνωσης των κινέζων κατά την βρετανική 
επέλαση. Το βρετανικό ναυτικό συνάντησε απαρχαιωμένα κανόνια και η τεχνολογική 
του υπεροχή του έφερε πολύ εύκολη νίκη με ελάχιστες απώλειες, και αυτές λόγω 
ασθενειών.

Τέλος η εξόντωση των ινδιάνων της Βορείου Αμερικής βασίστηκε στα προηγμένα 
όπλα των λευκών και στις ραδιουργίες τους, που περιελάμβαναν εξοπλισμό φυλών 
και υποδαύλιση διαφυλετικών πολέμων, τεράστιες ποσότητες ουίσκι που προκαλού-
σαν εξάρτηση και φυσική φθορά, μολυσμένες κουβέρτες που σκορπούσαν θανα-
τηφόρες ασθένειες στους ινδιάνους, στέρηση φυσικών πόρων από τους ιθαγενείς 
πληθυσμούς που τους οδήγησαν σε λιμοκτονία. Για παράδειγμα σκότωναν χιλιάδες 
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βίσωνες μόνο και μόνο για τη γούνα τους, γεγονός που οδήγησε στην λιμοκτονία 
διάφορες φυλές, διότι πριν την έλευση των λευκών οι ινδιάνικες φυλές σκότωναν 
ελάχιστους για τροφή και ένδυση και ζούσαν σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Συνοψίζοντας, η επέκταση του καπιταλιστικού συστήματος μέχρι την πλήρη εδραίωσή 
του στηρίχτηκε στην αποικιοκρατία, στην τεχνολογική πρόοδο του στρατού και της 
πρώιμης πολεμικής βιομηχανίας, στις σφαγές και την υποδούλωση των ιθαγενών 
λαών, στην εργασία των σκλάβων και στην πλήρη φτωχοποίηση και την στυγνή κατα-
στολή των κατοίκων της Ευρώπης. Όλα αυτά συνέβαιναν (και συμβαίνουν έκτοτε) με 
αμείωτη ένταση γιατί δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος είναι η 
οικονομική μεγέθυνση5. Κάθε χρόνο, οικονομολόγοι, διάφορα οικονομικά ιδρύματα 
και ιθύνοντες νόες, δημοσιεύουν πλήθος οικονομικών στοιχείων για την παγκόσμια ή 
την κάθε εθνική οικονομία. Στοιχεία που αξιοποιούνται για να εκπονούνται στρα-
τηγικές για την περαιτέρω αφαίμαξη των εργαζομένων, του φυσικού περιβάλλοντος 
και των ζώων από τα αφεντικά (μικρά ή μεγάλα, ντόπια ή υπερεθνικά) και το κεφά-
λαιο, με στόχο        να επιτυγχάνεται “πρωτογενές πλεόνασμα” και αύξηση του ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Είναι, λοιπόν, δομικό γνώρισμα του καπιταλισμού 
η διόγκωση και η επέκταση. Αν δεν έχει χώρο το κεφάλαιο να επεκταθεί θα σκάσει, 
αν δεν βρει νέες αγορές να εισχωρήσει θα συρρικνωθεί, αν δεν αναζητήσει νέους 
τομείς για επένδυση θα “βρωμίσει” στασιμότητα, αν δεν αυξάνεται η κερδοφορία και 
η κατανάλωση θα βρίσκεται υπό κρίση. Η καπιταλιστική κρίση που ξεσπά με βία σε 
διάφορα μέρη του πλανήτη Γη τις τελευταίες δεκαετίες, δείχνει πως δεν υπάρχουν μα-
γικές καπιταλιστικές συνταγές. Αν για πολλούς ένας νέος παγκόσμιος ολοκληρωτικός 
πόλεμος είναι μία λύση για να ορθοποδήσει ο καπιταλισμός, για κάποιους άλλους 
η αποίκηση του διαστήματος είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος για να εξαχθεί η 
καπιταλιστική βαρβαρότητα στο σύμπαν. Και αυτό θα ήταν μια υπόθεση εργασίας, 
όταν όμως το λέει ο καπιταλιστής Elon Musk (Έλον Μασκ - βλέπε παράρτημα) σε 
συνέντευξή του σε αμερικάνικο περιοδικό τον Δεκέμβρη του 2015, φεύγει από τη 
σφαίρα της υπόθεσης. Είπε τα εξής ο εν λόγω καρχαρίας: “Υπάρχει ένα παράθυρο το 
οποίο μπορεί να μείνει ανοιχτό για μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονική περίοδο. Σε αυτό 
το διάστημα έχουμε μια ευκαιρία να ιδρύσουμε μια αυτοσυντηρούμενη βάση στον Άρη 
πριν συμβεί κάτι που θα πάει το επίπεδο της τεχνολογίας στη Γη, πίσω απ’ όπου είναι 
δυνατό. [...] Εννοώ ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την πιθανότητα ενός τρίτου 
Παγκοσμίου Πολέμου...”

5 “Η ανακάλυψη των χρυσωρυχείων και των ασημορυχείων στην Αμερική, το ξερί-
ζωμα, το σκλάβωμα και το θάψιμο του εγχώριου πληθυσμού μέσα στα ορυχεία, η έναρξη της 
κατάκτησης και της λεηλασίας των ανατολικών Ινδιών, η μετατροπή της Αφρικής σε περίφραγ-
μα για να κυνηγούν οι έμποροι τους μελανόδερμους, χαρακτηρίζουν τη χαραυγή του κεφαλαι-
οκρατικού παραγωγικού αιώνα. Αυτές οι ειδυλλιακές διαδικασίες είναι κυρίαρχες φάσεις της 
αρχικής συσσώρευσης.” Καρλ Μαρξ
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2. Πλανήτες: οι Νέοι Τόποι επέκτασης του 
καπιταλισμού

α. Σκιαγραφώντας το σήμερα 

2016: Η κατάσταση πάνω στον πλανήτη Γη μόνο ειδυλλιακή δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί: Δεκάδες είναι οι εστίες πολέμων σε όλη την υφήλιο. Πόλεμοι που 
οφείλονται στην δήθεν αντιτρομοκρατική εκστρατεία, που έχει κηρύξει ο δυτικός 
κόσμος και οι σύμμαχοί του εναντίον των φονταμενταλιστών μουσουλμάνων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής τόπους που αποτελούν πολεμικά θέρετρα: το Ιράκ, 
το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη, το Σουδάν, τη Νιγηρία, την Σομαλία, το Μαλί, 
την Παλαιστίνη, την Τουρκία. Παράλληλα νέες αφορμές βρίσκονται και ξεσπούν 
ένοπλες συρράξεις, με συνέπεια η απορρύθμιση να εγκαθίσταται σε όλο και περισ-
σότερες περιοχές. Για παράδειγμα η ευρύτερη γειτονιά μας - βαλκανική χερσόνησος, 
ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειος Θάλασσα - μυρίζει μπαρούτι, παλιοί και νέοι εθνικισμοί και 
συμφέροντα αναμετρούνται ή παίρνουν θέσεις μάχης. Τα σύννεφα του πολέμου, του 
φόβου, του θανάτου και της βαρβαρότητας μαζεύονται και ξεσπούν στις ασιατικές 
και δυτικές μητροπόλεις του κόσμου με φερόμενους δράστες τους τζιχαντιστέs - υπό 
την μορφή τυφλών βομβιστικών ενεργειών ή ένοπλων επιθέσεων. Οι “ασύμμετρες” 
απειλές χτίζουν το βασίλειο του τρόμου και της ασφάλειας, εκεί που οι υπήκοοι ζούμε 
υποτίθεται σε καιρό ειρήνης. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τον τελευταίο καιρό, έτσι 
μόνο για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και αρχές του 2016 έχουμε επιθέσεις σε: 
Παρίσι, Ιστανμπούλ, Βρυξέλες, Βυρηττό, Ινδονησία, Πακιστάν...

Ο “πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας” έχει τα χαρακτηριστικά ενός Παγκόσμιου 
Πολέμου: α) Το μοίρασμα του παγκόσμιου πλούτου περιλαμβάνει όλο και περισσότε-
ρα κράτη και αστικές ελίτ. β) Σε αυτόν εμπλέκονται σύσσωμες οι δυνάμεις του δυτικού 
στρατοπέδου, παρόλο που βρίσκονται και σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά και οι 
πολεμικές μηχανές του αραβικού κόσμου (Σαουδική Αραβία, Κατάρ κλπ). γ) Υπάρχει 
ιδεολογικό κίνητρο, υποτίθεται πως η “αντιτρομοκρατική” εκστρατεία υπερασπίζεται 
την δημοκρατία, την ειρήνη, την ανάπτυξη και την σταθερότητα στον αντίποδα του 
σκοταδισμού που αντιπροσωπεύουν οι φανατικοί ισλαμιστές. δ) “Παλιοί και νέοι” 
ιμπεριαλισμοί κονταροκτυπιούνται εκτός των συνόρων τους με σκοπό την επέκταση 
των συμφερόντων τους. δ) Εδαφικοποιείται σε πολλά μέρη του πλανήτη με διαφορε-
τικές εντάσεις. ε) Η βιομηχανία “ασφάλειας” και οι παγκόσμιοι εξοπλισμοί διογκώνο-
νται.6 στ) Αναζωπυρώνονται οι διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις συμμαχικών δυνάμεων 

6 Ετησίως οι χώρες που ξοδεύουν περισσότερα σε εξοπλισμούς είναι οι εξής (τα 
ποσά σε δολάρια): Ηνωμένες Πολιτείες 621 δις, Ρωσία 76,6 δις, Κίνα 126 δις, Ινδία 46 δις, 
Ηνωμένο Βασίλειο 54 δις, Γαλλία 43 δις, Γερμανία 45 δις Τουρκία 18,2 δις, Νότια Κορέα 34 
δις, Ιαπωνία 49,1 δις, Ισραήλ15δις..
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σε τόπους που υπάρχουν οξυμένες εθνικές/οικονομικές διεκδικήσεις7. ζ) Υπάρχει 
έντονη κινητικότητα των μυστικών υπηρεσιών και πολλά άγνωστα οικονομικά και όχι 
μόνο αλισβερίσια μεταξύ ακόμα και των συγκρουόμενων μπλοκ. Σε κάθε περίπτωση 
ο λεγόμενος πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας είναι η υγεία της καπιταλιστικής 
μηχανής και ο μανδύας για να κρύβεται ο πραγματικός λόγος του Πολέμου. Γιατί 
ο Πόλεμος είναι ένας και πηγάζει από τον αδυσώπητο καπιταλιστικό ανταγωνισμό 
κρατών και κεφαλαίων που συγκρούονται για να επεκτείνουν τις ζώνες επιρροής, 
εκμετάλλευσης, συσσώρευσης και κατανάλωσης. Τρέφει την παγκόσμια οικονομία 
“ανοίγοντας δουλειές” για όλες τις μορφές του κεφαλαίου. 

Ανάμεσα στα άλλα ο Πόλεμος προκαλεί τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα. Άνθρωποι 
φεύγουν “τρέχοντας” είτε για να σώσουν τις ζωές τους, είτε για να αναζητήσουν 
ένα καλύτερο μέλλον και έρχονται στην Ευρώπη, το υποτιθέμενο λίκνο της δημο-
κρατίας και της δικαιοσύνης. Τα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης οχυρώνουν τα 
σύνορά τους και στήνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης ξερνούν ρατσιστικούς οχετούς, 
μεταφέροντάς μας στην εποχή του Ναζισμού και του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου. 
Αντιμετωπίζουν τα θύματα των πολέμων ή/και των οικονομικών “πειραμάτων” ως 
πρόβλημα, ως απειλή, ως σκουπίδια που πρέπει να ξεφορτωθούν και η διαχειριση 
των μεταναστών/προσφύγων έχει πολεμικά χαρακτηριστικά. Αστυνομία και στρατός 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της πειθαρχησής και αποκλεισμού τους. Ο ανθρωπι-
σμός εξαντλείται σε σωσίβια και πακτωλό χρημάτων προς διάφορες Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ) - φαντάσματα που δεν δίνουν καμιά ουσιαστική λύση, απλά στην 
καλύτερη προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον του Παγκόσμιου Πολέμου “εναντίον της τρομοκρατί-
ας” αναδύονται υποψήφιες μεγάλες δυνάμεις, που επί της ουσίας αμφισβητούν την 
ηγεμονία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και θέλουν να φάνε από την καπιταλιστική 
πίτα και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Το κινέζικο κράτος, η Ινδία, η Βενεζουέλα, 
η Βραζιλία και η Ρωσία είναι κάποιες από αυτές τις δυνάμεις. Δυνάμεις που συμμαχούν 
για τους δικούς τους λόγους. Τέτοια συμμαχία αποτελεί, από το 2009, η οικονομική 
συμφωνία των κρατών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Ν. 
Αφρικής, γνωστών ως BRICS, που το 2014 δημιούργησαν και επενδυτική τράπεζα με 

7 Για παράδειγμα από τον Σεπτέμβριο του 2013, που το ελληνικό κράτος ψήφισε στη 
βουλή μνημόνιο συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, ενώ μέχρι τα τέλη 2015, είχαν συμβεί 
ένα πλήθος διεθνών στρατιωτικών ασκήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε: το 2013 η άσκηση “BlueFlag” με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ιταλίας. Απρίλης 
2014: κοινή θαλάσσια άσκηση “Noble Dina ‘14” (Ισραήλ, Ελλάδα, ΗΠΑ). Μάης 2014: κοινή 
άσκηση Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας. Απρίλης 2015: άσκηση “Ηνίοχος 2015”, όπου συμμετέ-
χουν για πρώτη φορά πέρα από τον ελληνικό στρατό, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τον Μάη του 
2015 πραγματοποιείται η 15-ημερη άσκηση “Noble Dina ‘15” ανάμεσα σε Ελλάδα, ΗΠΑ 
και Ισραήλ, ενώ τον ίδιο μήνα γίνεται και άσκηση των πολεμικών αεροποριών Αιγύπτου και 
Ελλάδας. Σεπτέμβρης 2015: διεθνής άσκηση “White and Blue Glory” στο Ισραήλ που παίρνει 
μέρος η ελληνική πολεμική αεροπορία. Η άσκηση “BlueFlag 2015”με τη συμμετοχή μαχητικών 
σκαφών από ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία και άλλων κρατών.
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όμοιες αρμοδιότητες όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Στο κάδρο 
του παγκόσμιου ανταγωνισμού πρέπει να προσθέσουμε και τα κράτη που κατέχουν 
πυρηνικό οπλοστάσιο. Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Ρωσία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, τις πέντε χώρες που έχουν μόνιμη εκπροσώπηση 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πυρηνικά όπλα ανεπίσημα αλλά με βεβαιότητα 
κατέχουν το Ισραήλ (του οποίου το οπλοστάσιο για το 2015 εκτιμάται από την SIPRI 
- ΜΚΟ με αντικείμενο την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων- σε 80 κεφαλές), η Ινδία 
(μεταξύ 90 και 110 κεφαλών), το Πακιστάν (από 100 έως 120 κεφαλές), η Βόρεια 
Κορέα, η οποία έχει κατά εκτίμηση 8 κεφαλές, και πιθανόν το Ιράν.

 Ο νεοφιλελευθερισμός είναι η μορφή του καπιταλισμού που εδραιώνει την παρου-
σία του και εφαρμόζει τις πολιτικές του (ιδιωτικοποιήσεις, συγκέντρωση κεφαλαίων 
σε όλο και πιο λίγους καπιταλιστές, ελαχιστοποίηση δημόσιων παροχών, στυγνή 
υποτίμηση της εργατικής δύναμης, αύξηση της κρατικής καταστολής) σε ολοένα και 
περισσότερα κράτη του πλανήτη στην σκιά του Πολέμου “εναντίον της τρομοκρατί-
ας” και με όπλο το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Η ελεύθερη αγορά που ευαγγελίζε-
ται την ελευθερία των καπιταλιστών και των κεφαλαίων, την ελευθερία του οικονο-
μικού ανταγωνισμού δημιουργεί μονοπώλια, δηλαδή το αντίθετό της. Συνέπειες των 
πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού είναι η αύξηση του χάσματος μεταξύ φτωχών και 
πλουσίων. Όλο και λιγότερα καπιταλιστικά καθάρματα έχουν στην κατοχή τους όλο 
και περισσότερο από τον πλούτο που παράγει το παγκόσμιο προλεταριάτο8. Την ίδια 
στιγμή, πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι που επιβιώνουν με ψίχουλα ή λιμοκτονούν, 
οι παραγκουπόλεις και οι άστεγοι9. Επίσης με την ίδια ταχύτητα πολλαπλασιάζονται 
οι φυλακές, οι φυλακισμένοι, οι εκτοπισμένοι λόγω της καταλήστευσης του φυσικού 
πλούτου, τα βασανιστήρια, οι εκτελέσεις θανατοποινιτών. “Τέλος” ο νεοφιλελευ-
θερισμός συμμετέχει στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, αφού στραγγαλίζει 
οικονομικά τις χώρες που καταλαμβάνει.

8 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Oxfam -του παγκόσμιου οργανισμού 
βοήθειας και ανάπτυξης που είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση διεθνούς δράσης- με 
τίτλο «Δουλεύοντας για τους λίγους» το άθροισμα της περιουσίας των 85 πλουσιότερων 
ανθρώπων του κόσμου ισούται με τον πλούτο της μισής υφηλίου ή, για την ακρίβεια, των 3,5 
δισεκατομμυρίων φτωχότερων ανθρώπων του πλανήτη. Αν αθροίσει κανείς την περιουσία 
του πλουσιότερου 1% των κατοίκων του πλανήτη, θα βγάλει 110 τρισεκατομμύρια δολάρια - ή 
65 φορές τον πλούτο του φτωχότερου 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ περισσότεροι 
από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν ακόμη και τις 
βασικότερες ανάγκες τους.
9 Πάλι σύμφωνα με την προηγούμενη έκθεση, τουλάχιστον το ένα τρίτο από τα τρία 
δισεκατομμύρια των ανθρώπων που κατοικούν στις πόλεις, ζει αυτήν τη στιγμή σε παραπήγ-
ματα! Υπάρχουν περίπου 350 χιλιάδες παραγκουπόλεις σε όλο τον κόσμο και προβλέπεται ότι 
μέχρι το 2020, ο μισός πληθυσμός των πόλεων μπορεί να ζει σε καθεστώς δριμύτατης φτώ-
χειας σε έναν «πλανήτη παραγκουπόλεων». Ταυτόχρονα με τις παραγκουπόλεις συνυπάρχουν 
πολυτελή διαμερίσματα με πλήρη έλεγχο από κάμερες, ιδιωτικούς οπλισμένους φρουρούς 
ασφαλείας, περιπολίες της αστυνομίας, απαγόρευση ακόμη και διάβασης όσων ανθρώπων δεν 
πληρούν τα οικονομικά κριτήρια των μόνιμων κατοίκων τους.



24 25

1ο Μέρος: Οι καπιταλιστές και η αποίκηση των πλανητών

Την ειδυλλιακή κατάσταση του σύγχρονου κόσμου όπου ζούμε την συμπληρώνει η 
λεηλασία της φύσης, των ζώων και όλου του πλανήτη από τις καπιταλιστικές μηχανές 
των πολυεθνικών και των κρατών - προστατών τους. Οι τεράστιες μονοκαλλιέργειες 
και οι καλλιέργειες υβριδίων και γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων και φυτών (μπανά-
νες, κακάο, καφές, σιτηρά, καλαμπόκι, σόγια κ.α) έχουν αλλοιώσει ανεπίστρεπτα το 
φυσικό περιβάλλον, έχουν μολύνει σε μεγάλο βαθμό το έδαφος που καλλιεργούνται 
ή που γειτονεύουν, μειώνουν την βιοποικιλότητα του πλανήτη10 και δένουν τους μι-
κροπαραγωγούς με “μνημονιακά” συμβόλαια στους λιγοστούς πολυεθνικούς γίγαντες 
που παράγουν γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, οι οποίοι με αυτόν τον 
τρόπο ελέγχουν την γεωργική παραγωγή11. Μόλυνση εδαφών, “γλυκών” νερών και 
της θάλασσας από την εντατική χρήση γεωργικών φαρμάκων, από τη βιομηχανική 
παραγωγή, από πυρηνικά ατυχήματα, από ναυάγια πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο 
ή ατυχήματα σε αγωγούς (πχ κόλπος του Μεξικού). Μόλυνση που αγγίζει τα όρια 
της οριστικής καταστροφής στην περίπτωση των πυρηνικών ατυχημάτων, όπου η 
ραδιενέργεια μένει παρούσα για εκατοντάδες χρόνια. Παγκόσμια υπερθέρμανση του 
πλανήτη λόγω της καπιταλιστικής δραστηριότητας, που με την σειρά της θα προκα-
λέσει την εξαφάνιση αμέτρητων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Η καθημερινή 
εκχέρσωση της ζούγκλας του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου “πνεύμονα” του πλανήτη, 
στο όνομα της “ανάπτυξης”. Εκτροφή και η σφαγή εκατομμύριων ζώων για να ικανο-
ποιηθεί η καταναλωτική μανία του ανθρώπου. Ο κατάλογος των εγκλημάτων και της 
ισοπέδωσης της φύσης είναι δυστυχώς ατελείωτος και ούτε έχουμε πρόθεση, ούτε 
μπορούμε να τον εξαντλήσουμε.

β. Πεπερασμένο καπιταλιστικό έδαφος ο πλανήτης Γη

Ανεξάρτητα αν κάποιος υιοθετεί την άποψη για την πάγια και διαρκή ανάγκη για επέ-
κταση των αγορών και της οικονομίας, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι 
ότι ο φυσικός και ορυκτός πλούτος είναι πεπερασμένος για τους φρενήρεις ρυθμούς 
ανάπτυξης της καπιταλιστικής παγκόσμιας οικονομίας. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή 
το πετρέλαιο θα τελειώσει ή τα εναπομείναντα κοιτάσματά του θα είναι πολύ βαθιά, 
με συνέπεια να μη συμφέρει οικονομικά η άντλησή τους. Η καπιταλιστική μεγέθυνση 
φαίνεται να σκοντάφτει πάνω στα όρια των φυσικών πόρων, που καταναλώνονται 
ή καταστρέφονται αδιάκοπα. Οι καπιταλιστές το γνωρίζουν αλλά αδιαφορούν, μιας 
και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το άμεσο και μεγάλο κέρδος. Ούτως ή άλλως 
δεν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην εγωιστική και καταναλωτική ζωή τους. 

10 Τον Γενάρη του 2015 εγκρίθηκε από το ευρωκοινοβούλιο, με 480 ψήφους υπέρ και 
159 κατά, η νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφασίσουν τα ίδια για την 
καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την 
επίσημη εισβολή των μεταλλαγμένων καλλιεργειών και τροφίμων στο έδαφος της ΕΕ.
11 Στις μέρες μας δέκα εταιρείες ελέγχουν το 32% του παγκόσμιου εμπορίου σπόρων, 
το οποίο εκτιμάται πως φτάνει τα 25 δις δολάρια και το 100% της αγοράς των μεταλλαγμένων 
σπόρων.
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Για να απαντήσουν σε αυτή την εφιαλτική για την κερδοφορία τους περατότητα του 
κόσμου οι καπιταλιστές κινήθηκαν σε διάφορους και συχνά αντιθετικούς δρόμους 
“ανάπτυξης”, μιας και λειτουργούν συλλογικά μόνο όταν απειλούνται “από τα 
κάτω”. Ένας δρόμος ήταν η τρομακτική διόγκωση του πλαστού χρήματος, δηλαδή 
του χρηματιστηρίου και των προϊόντων του12. Άλλος δρόμος είναι η ανάπτυξη της 
“πράσινης οικονομίας”, η οποία προωθείται με διττό τρόπο. Ιδεολογικά, να δείξουν 
πως τάχα κόπτονται για την καταστροφή του πλανήτη και θέλουν να τον σώσουν, και 
υλικά, δημιουργώντας μια τεράστια νέα βιομηχανία και αγορά, αυτή της “πράσινης 
ανάπτυξης”, “για το καλό του πλανήτη και την ατομική ευεξία”. Το 2014 η “πράσινη 
οικονομία” στην Ε.Ε. απασχολούσε 3,4 εκατομμύρια άτομα και αποτελούσε το 2,5% 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με ετήσιο κύκλο εργασιών 319 δις ευρώ, συνεισφέροντας ση-
μαντικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) - αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά φράγματα κ.α.- αποτελούν 
έναν σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής πράσινης βιομηχανίας με μεγάλη συνεισφορά 
στο σύνολο των “καθαρών” τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τις ΑΠΕ η 
πράσινη ανάπτυξη περιλαμβάνει: βιομηχανίες ρούχων (οικολογικά), τροφίμων (βιο-
λογικά), αυτοκινήτων (ηλεκτροκίνητα), ενώ σχεδόν κάθε προϊόν παράγεται και στην 
“πράσινη” εκδοχή του. Μια βόλτα στα ράφια των σουπερ μάρκετ είναι αρκετή για 
να διαπιστώσει κάποιος το μέγεθος της εν λόγω βιομηχανίας. Λεπτομέρεια αποτελεί 
πως το τάργκετ γκρουπ της “πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης” αποτελούν μεσαία 

12 Παραθέτουμε κάποια οικονομικά στοιχεία από μια ομιλία στο Φιλοσοφικό Σχολείο 
της Καλλιθέας, στις 15/1/2008: α)Τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα 
οποία περιλαμβάνουν τραπεζικές καταθέσεις, ιδιωτικά και κρατικά χρεόγραφα και μετοχικούς 
τίτλους, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά, τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του πα-
γκόσμιου ΑΕΠ. Η αξία των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ήταν 
12 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 1980, 64 τρις δολάρια 
ή περίπου 200% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο τέλος του 1995 και 140 τρις δολάρια ή πάνω από 
300% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο τέλος του 2005. β)Τα λεγόμενα “παράγωγα” (δηλαδή μια νέα 
κατηγορία σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων που βασίζονται σε / ή “παράγονται” 
από παραδοσιακά χρεόγραφα, μετοχικούς τίτλους, συνάλλαγμα κλπ) έχουν παρουσιάσει εκ-
πληκτική εξέλιξη, καθώς η συνολική ονομαστική αξία τους σχεδόν εικοσαπλασιάστηκε μεταξύ 
του 1995 και του 2006, οπότε έφθασε τα 327 τρις δολάρια ή περίπου 600% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ, ενώ το 1980 ήταν αμελητέα. γ) Δύο τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτή-
ρα παίζουν ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στις διεθνείς χρηματοοικονομικές 
αγορές. Πρόκειται για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds) και για τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (private equity funds). Τα hedge funds επενδύουν επιθετικά με 
κίνητρο το βραχυχρόνιο κέρδος και διαχειρίζονταν πρόσφατα πάνω από 1,6 τρις δολάρια. Τα 
private equity funds συχνά εξαγοράζουν επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο: αυτό το 
κάνουν με υψηλή μόχλευση (δηλαδή με χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων) και συχνά σε 
συνεργασία με άλλους επενδυτές όπως ασφαλιστικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
στη συνέχεια αναδιοργανώνουν τις επιχειρήσεις, αυξάνουν το χρέος τους για να αφαιρέσουν 
κεφάλαιο και να ενισχύσουν την πειθαρχία της αγοράς, και τελικά τις μεταπωλούν με κέρδος, 
κυρίως μέσω επανεισαγωγής στο χρηματιστήριο. Το 2006 η τοποθέτηση νέων κεφαλαίων στα 
private equity funds ανήλθε στα 437 δις δολάρια. 
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και ψηλά εισοδήματα, ενώ η φτωχολογιά όλου του κόσμου είναι αποκλεισμένη από 
αυτές τις “νέες” γεύσεις ή τις “οικολογικές” ανέσεις. Ο κύκλος επενδύσεων και κερ-
δοφορίας της “πράσινης ανάπτυξης” συνεχώς αυξάνεται. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει 
και στην κρατική στήριξη/χορήγηση, που απολαμβάνουν οι εταιρείες που προωθούν 
και αναπτύσσουν τα “πράσινα” επιχειρηματικά σχέδια, είτε μέσω επιδοτήσεων είτε 
μέσω φοροαπαλλαγών13.

Πέρα όμως από την “πράσινη ανάπτυξη” ως ένα υπό ανάπτυξη τομέα επένδυσης, 
συσσώρευσης και κερδοφορίας για το καπιταλιστικό σύστημα, που όμως και αυτός 
υπόκειται στα πεπερασμένα όρια του υλικού κόσμου, οι καπιταλιστές κατασκεύασαν 
και τον κυβερνοχώρο. Ο κυβερνοχώρος έχει το συνθετικό του χώρου, του εδάφους, 
που είναι απαραίτητο για την καπιταλιστική επέκταση και ταυτόχρονα είναι άυλος 
με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ο κυβερνοχώρος είναι ένας 
καπιταλιστικός τομέας που αναπτύσσεται γοργά, πουλάει και αγοράζει, δημιουργεί και 
καταναλώνει προϊόντα και σχέσεις. Η μεγέθυνσή του συντελείται τόσο από καπιταλι-
στές, όσο και από άτομα που το κίνητρό τους δεν είναι αποκλειστικά το κέρδος. Είναι 
μια αχανής καπιταλιστική αγορά που περιλαμβάνει τεράστιες επενδύσεις, καθημερινές 
ανακαλύψεις και καινοτομίες, αναδιαμόρφωση ανθρώπινων σχέσεων και καπιταλι-
στικών σχέσεων εργασίας, γιγάντια ροή πληροφοριών και γνώσης. Έχει την ικανό-
τητα να τρέχει, να συνδέει και να ελέγχει κάθε άλλο μέσο και τεχνολογία (όπως την 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, τους υπολογιστές, την ηλεκτρική ενέργεια, 
τον τύπο και ούτω καθεξής) ταυτόχρονα, και όλα αυτά με την ταχύτητα του φωτός. 
Συνδέει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους και ακόμα περισσότερες συσκευ-
ές, κυβερνήσεις, κοινωνίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. 
Είναι ένα πρώτο “δείγμα γραφής” από την τεχνολογική επανάσταση του μέλλοντος.

Ο κυβερνοχώρος έδωσε ανάσα ζωής στο καπιταλιστικό σύστημα. Το διαδίκτυο ήταν 
το αίτιο για την διαγραφή του μεγαλύτερου εθνικού χρέους στην ιστορία των ΗΠΑ 
την δεκαετία του 2000 και για την παραγωγή πλεονάσματος 130 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Το 1999, που ήταν στο φόρτε του, από τον κυβερνοχώρο “γεννήθηκαν” 
δεκατρείς δισεκατομμυριούχοι. Και αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές. Ποτέ στο παρελθόν 
κάποιο μέσο, αλλά ούτε και ο συνδυασμός ακόμα όλων των μέσων μαζί, δεν ήταν σε 
θέση να παράξει κερδοφορία αυτής της κλίμακας ή με τέτοιο ρυθμό. Αδιαμφισβήτητα, 
λοιπόν, αποτελεί ορόσημο που σηματοδοτεί ότι κάτι έχει αλλάξει δραστικά. Στον 
υπάρχοντα ορατό υλικό κόσμο προστέθηκε και ο άυλος κόσμος του διαδικτύου, με 
συνέπεια η άντληση κέρδους να φαντάζει απεριόριστη. Βέβαια η απόσπαση απεριόρι-

13 Οι ετήσιες επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέρ-
γεια υπερέβησαν τις επενδύσεις για ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά το 2011. Στο μέλλον, η 
μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που τις καθιστά πιο ανταγωνιστικές 
έναντι των ορυκτών καυσίμων, αναμένεται να τους δώσει τη “μερίδα του λέοντος” από τις 
συνολικές επενδύσεις 7,7 τρις δολάρια που προβλέπονται για την κατασκευή νέων μονάδων 
παραγωγής ενέργειας έως το 2030.)
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στης υπεραξίας σκοντάφτει στον παράγοντα “ανθρώπινη εργασία”. Με ποιούς όρους 
θα αποσπάται “υπεραξία” είναι κεντρικό ζητούμενο για τους κυρίαρχους αλλά και για 
τους από κάτω. Το διαδίκτυο μπορεί να αγγίξει, να ελέγξει και να διαμορφώσει κάθε 
πτυχή της καθημερινής ζωής, και για κάποια κομμάτια του πληθυσμού το κάνει ολο-
κληρωτικά, και μάλιστα χωρίς καμία επιβολή. Ας σκεφτούμε πόσοι είναι εξαρτημένοι 
με διαδικτυακά παιχνίδια και πως υπάρχουν κέντρα απεξάρτησης από το ίντερνετ, ή ας 
σκεφτούμε σε τι βαθμό διαμεσολαβούνται οι κοινωνικές σχέσεις από τις ποικίλες δι-
αδικτυακές εφαρμογές. Η ανακάλυψη του κυβερνοχώρου έχει τις αναλογίες της με την 
εποχή της εμφάνισης του καπιταλιστικού συστήματος. Όπως και τότε, οι καινοτομίες 
διαδέχονταν η μια την άλλη και πολλοί πλούτισαν επειδή κατάφεραν να ανακαλύψουν 
κάτι πρώτοι. Αντίστοιχα, στην εποχή μας υπάρχουν αφηγήσεις για πως οι δείνα που 
έφτιαξαν το facebook, ή οι τάδε που έφτιαξαν την πλατφόρμα του skype έγιναν πά-
μπλουτοι, ενώ διάφοροι μεγιστάνες των εταιρειών που συμμετέχουν στην κούρσα της 
κατάκτησης του διαστήματος (πχ ο Jeff Bezos και ο Elon Musk, ιδρυτές της Amazon 
και της PayPal αντίστοιχα) “ανδρώθηκαν” από το διαδίκτυο.

Τόσο ο κυβερνοχώρος όσο και η “πράσινη ανάπτυξη” ακολουθούν την τάση της 
εποχής: την συγκέντρωση πολλών δραστηριοτήτων σε λίγες πολυεθνικές εταιρείες. 
Ενώ και οι δύο με τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν, συμβάλλουν τα μέγιστα στην 
διαστημική κούρσα της αποίκησης. Όλες οι ανακαλύψεις εμφανίζονται στο έδαφος 
της καπιταλιστικής παραγωγής, από αυτό πηγάζουν και σε αυτό εκβάλλουν. Αν και 
φαίνονται απεριόριστες οι δυνατότητες επέκτασης και ανάπτυξης του πράσινου καπι-
ταλισμού και του κυβερνοχώρου δεν είναι, μιας και αυτές σκοντάφτουν στην περα-
τότητα του γήινου κόσμου. Οι καπιταλιστές ψάχνουν νέους τόπους για τη μεγέθυνση 
της οικονομίας και τους αναζητούν στο διάστημα.

γ. Για το καλό της ανθρωπότητας

 “Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές συμβαίνουν, 
είναι μια πραγματικότητα [...] η αποίκηση του Άρη είναι επιτακτική 

για την διάσωση του ανθρώπινου είδους”, Τσαρλς Μπόλντεν 
τωρινός διοικητής της NASA/ Οκτώβρης 2015. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε παραπάνω η ελίτ των επιστημόνων, των 
ερευνητικών κέντρων, χρηματοδοτούμενη από μεμονωμένους καπιταλιστές, κρα-
τικές διαστημικές υπηρεσίες και διάφορα ευαγή ιδρύματα ιδιωτικού συμφέροντος, 
συνεχίζει να παίρνει θέσεις μάχης στη Γη και στο διάστημα για την ιμπεριαλιστική 
αναμέτρηση της κατάκτησης του διαστήματος. Οι κυρίαρχες τάξεις και τα κράτη τους 
γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω, μιας και αυτοί 
την γεννούν, την τρέφουν και την αναπαράγουν, αναζητούν αγωνιωδώς νέους τόπους 
συσσώρευσης και κερδοφορίας, όπου η κατάσταση θα είναι άμεσα ελεγχόμενη από 
αυτούς, απαλλαγμένη από τα “γήινα προβλήματα”. Τέτοιοι νέοι τόποι αναδύονται από 
τον αποικισμό του διαστήματος.
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Τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία για την αποίκηση του 
διαστήματος, για να δικαιολογήσουν την κούρσα της καπιταλιστικής επέκτασης και 
μεγέθυνσης, είναι επενδεδυμένα με μπόλικο αλτρουισμό και επιστημονική αναζήτηση. 
Όλα γίνονται, από αυτούς για εμάς, για το καλό, την πρόοδο αλλά και την επιβίωση 
της ανθρωπότητας. Έτσι οι δυνάστες μας αναφέρουν πως θέλουν να μας προστατεύ-
σουν από τον κίνδυνο κάποιας πρόσκρουσης ενός ή περισσοτέρων αστεροειδών/
κομητών/ μετεωριτών και διάφορων άλλων πλανητικών εξωγήινων σωμάτων, που 
θα καταστρέψουν τον πλανήτη μια για πάντα. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι πως, 
η ανθρωπότητα κινδυνεύει κυρίως από τον καπιταλιστή άνθρωπο. Αυτός δημιουρ-
γεί αρρώστιες ανίατες για το είδος του μέσω του τρόπου ζωής, λεηλατεί την φύση 
καθημερινά προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές, υποδουλώνει τα ζώα για τις 
ποικίλες “ανάγκες” του. Θεωρεί ανάπτυξη την καταλήστευση των ιθαγενών πληθυ-
σμών και της φύσης, με κίνητρα την πλεονεξία, την απληστία του και την “διαστρο-
φή” του για κυριαρχία. Μόνο ο άνθρωπος κατέστησε αξία χρήσης και ανταλλάξιμο 
προϊόν τον άνθρωπο.

Συχνά υπερθεματίζουν για τα προβλήματα που θα προκαλέσουν οι κλιματικές αλλαγές 
και θα μετατρέψουν τη Γη σε αφιλόξενο πλανήτη. Βέβαια, δεν τους περνάει καν από 
το μυαλό να περιορίσουν την καπιταλιστική δραστηριότητα που προκαλεί αυτές τις 
αλλαγές, αντίθετα ποντάρουν στην αποίκηση του διαστήματος για να βρεθεί η λύση. 
Και ο κύκλος της λεηλασίας του πλανήτη συνεχώς αυξάνεται. Μιλάνε για την επι-
κείμενη καταστροφή του πλανήτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα (πυρηνικός ή 
βιολογικός πόλεμος, παγκόσμια υπερθέρμανση κλπ), ή για τις άθλιες συνθήκες ζωής 
που “απολαμβάνει” το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, ή για το πρό-
βλημα του υπερπληθυσμού, και η εξερεύνηση του διαστήματος παρουσιάζεται να είναι 
η μοναδική δίοδος για να σωθεί η ανθρωπότητα. Ακόμα, τονίζουν πως το μέλλον της 
ανθρωπότητας εξαρτάται άμεσα από την δυνατότητα για αποίκηση άλλων πλανητών14. 

Στην συνέχεια, οι ίδιοι άνθρωποι, που με τις πολιτικές τους εξοντώνουν και λεηλα-
τούν πληθυσμούς, ζώα και φυσικό περιβάλλον στη Γη, επιστρατεύουν επιχειρήματα 
για τον αγώνα που δίνουν υπέρ του σύμπαντος για την διαιώνιση της ζωής. Λένε πως 
ο αποικισμός των πλανητών είναι ανθρώπινο καθήκον μιας και αποτελεί δώρο προς 
το σύμπαν, για την διασπορά και συνέχιση της ζωής, αφού οι πλανητικές αποικίες θα 
“γεμίσουν” με ζώα, φυτά, μικροοργανισμούς. Αναφέρουν την δυνατότητα ανακάλυ-

14 Ο γνωστός βαθύπλουτος φυσικός Στήβεν Χώκινγκ (Stephen Hawking) δήλωσε 
τον Οκτώβρη του 2014 σε συνέντευξή του σε διεθνές τηλεοπτικό κανάλι :“Ο πλανήτης μας 
είναι ένας παλιός κόσμος που απειλείται από τη συνεχή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και 
την εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Γης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτοί οι 
παράγοντες και να καταρτίσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αν θέλουμε ο άνθρωπος να επιβιώ-
σει τα επόμενα εκατό χρόνια και πολύ περισσότερο την επόμενη χιλιετία, είναι επιβεβλημένη η 
αποίκηση άλλων κόσμων μακριά από τη Γη. Αν ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι είμαι βέβαιος 
ότι ο αιώνας που διανύουμε θα χαρακτηριστεί ως μια πραγματική διαστημική εποχή.”
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ψης και εκμετάλλευσης νέων ορυκτών και πλουτοπαραγωγικών πηγών στους άλλους 
πλανήτες ως λύση για την “έλλειψή τους” στη Γη. Εννοώντας πως θα ανοίξουν νέες 
ή θα τονώσουν τις υπάρχουσες αγορές στη Γη και με αυτό τον τρόπο θα δώσουν 
λύσεις στην περατότητα του γήινου κόσμου σε σχέση με τις ανάγκες της καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης. Πέρα από αυτό, ομολογούν πως τα κοιτάσματα και οι πρώτες ύλες 
στις πλανητικές αποικίες θα χρησιμοποιηθούν για την εξέλιξη των αποικιών και των 
μέσων (διαστημόπλοια, ρομπότ κλπ) για να πάνε σε επόμενους πλανήτες ή για να 
στήσουν μεταφορικά δίκτυα από και προς τη Γη. Τ’ αφεντικά ψάχνουν στους πλανήτες 
για πλουτοπαραγωγικές πηγές για να εγκαταστήσουν εκεί αποικίες, όπου με την συν-
δυασμένη χρήση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας (άνεμος, ήλιος) και όλων των 
επιστημονικών ανακαλύψεων θα μετατρέψουν το έρημο περιβάλλον σε κατοικήσιμο, 
σε καπιταλιστικό χώρο. 

Αυτό που δεν κρύβει η επιστημονική ελίτ και οι χρηματοδότες της είναι ο “εκλε-
πτυσμένος” ρατσισμός τους. Ξέρουν καλά να βαφτίζουν “μεγάλο πρόβλημα” και 
υπερπληθυσμό τον πληθυσμό του πλανήτη, υπονοώντας πως δεν αρκεί ο πλανήτης 
Γη να θρέψει όλα τα στόματα και κάποιοι περισσεύουν. Σύμφωνα με τα παραπάνω 
καθάρματα, ο υπερπληθυσμός οφείλεται στους φτωχούς που γεννούν σαν τα κου-
νέλια. Κάποιες φορές, ανάλογα τον ομιλητή, οι φτωχοί είναι και μουσουλμάνοι... Σε 
αυτό το “μεγάλο πρόβλημα”, η συμμορία που λυμαίνεται τον παγκόσμιο πλούτο και 
το επιστημονικό της επιτελείο βλέπει ως λύση τον αποικισμό του διαστήματος. Λένε 
πως μόνο τότε θα απαλυνθεί ο πλανήτης Γη από τον υπερπληθυσμό και θα ζήσουμε 
αρμονικά και ειρηνικά. Ένα αντιφατικό επιχείρημα, αφού τα πλανητικά ταξίδια και ο 
αποικισμός είναι ένα έργο, από και για, την καπιταλιστική ελίτ και το τεχνοεπιστημονι-
κό προσωπικό της.

Ο άλλος μισός ιδεολογικός μανδύας, που ντύνει την συζήτηση περί αποικισμού και 
εξερεύνησης του διαστήματος, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον εγγενή 
αλτρουισμό του ανθρώπινου είδους. Φλυαρούν για την “ανθρώπινη ανάγκη” και 
την πρόκληση που έχει μπροστά του το ανθρώπινο είδος, για την εξερεύνηση του 
αγνώστου. Αναφέρουν τη φυσική τάση του ανθρώπου να βαδίζει προς το άγνω-
στο, για τον ατέρμονο αγώνα ενάντια στα σύνορα της ανθρώπινης γνώσης. Αυτή η 
“ανθρώπινη” ανάγκη για γνώση και η αναζήτηση της παγκόσμιας ευτυχίας υποτίθεται 
ότι αποτελούν τα κίνητρα για να ξοδεύονται τεράστια ποσά στις έρευνες. Ποσά που 
σίγουρα θα χόρταιναν και θα έντυναν όλους τους γυμνούς από την φτώχεια ανθρώ-
πους, θα έλυναν το πρόβλημα της στέγασης και τόσα ακόμη προβλήματα επιβίωσης. 
Αυτοί οι αφελείς ισχυρισμοί υποτίθεται πείθουν και επιστρατεύουν την επιστημονική 
τάξη μέσα στα πανεπιστημιακά ή στα ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, για να ψάχνει 
λύσεις και να εργάζεται για τις διαστημικές κρατικές υπηρεσίες, τους στρατούς ή τις 
ιδιωτικές εταιρείες. Εργασία που έχει ως χορηγούς κράτη - δυνάστες, την ελίτ της πο-
λεμικής βιομηχανίας ή πολυεθνικές που είναι μπλεγμένες στην εγκαθίδρυση ή/και στη 
συντήρηση δικτατορικών καθεστώτων. Οι επιστήμονες δεν μπορεί να είναι άμοιροι 
τον ευθυνών τους. Στο πλάι των κυρίαρχων εξελίσσουν όλες τις τεχνολογίες αιχμής 
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(βιοτεχνολογίες, ρομποτική, επικοινωνίες, τεχνητή νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, 
αεροναυπηγική, πυραυλική...) στην κατεύθυνση της διαιώνισης του ρόλου τους και της 
εξουσίας των ίδιων και των εργοδοτών τους.

Στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, διάφορες καινοτομίες που ανακαλύπτο-
νται κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού διαστημικού προγράμματος πατεντάρονται, 
εμπορευματοποιούνται και ρίχνονται στην αγορά προς μαζική κατανάλωση. Μια 
στρατηγική που την χρησιμοποιεί το καπιταλιστικό σύστημα από την πρώτη στιγμή 
της ύπαρξής του. Αρκεί να πάμε λίγο παλιότερα, και να “θυμηθούμε” πως οι διά-
φορες πολεμικές καινοτομίες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το πέρας του, 
εκλαϊκεύτηκαν για να βρουν πεδία κερδοφορίας στην μαζική κατανάλωση. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα πλυντήρια, που βασίστηκαν στους κινητήρες των αεροπλάνων και 
“έσωσαν” χιλιάδες γυναίκες από το μαρτύριο του πλυσίματος στο χέρι αλλά όχι από 
την πατριαρχία, ή τα τρακτέρ που η κατασκευή και η λειτουργία τους βασίστηκαν στα 
τανκ και έδωσαν ώθηση στις μονοκαλλιέργειες, απαλλάσσοντας τους αγρότες από 
μια βαριά εργασία, αλλά όχι από τους έμπορους και τους μεσάζοντες. Αντίστοιχα, 
σήμερα οι χρηματοδότες των τεχνοεπιστημονικών επιτελείων δεν νοιάζονται αν ένα 
“βιονικό” χέρι ή πόδι θα βοηθήσει κάποιον φραγκάτο (ακόμα αργούν να βγουν 
προς μαζική χρήση αυτές οι καινοτομίες), που έχει μια αναπηρία ή του συνέβη κάποιο 
ατύχημα. Αυτό που τους νοιάζει είναι ο αγώνας για την ανακάλυψη του ανθρωποει-
δούς /του ρομπότ/του... που θα τους υπηρετεί χωρίς να σκέφτεται, που δεν κουράζε-
ται, που δεν αναρωτιέται, που δεν έχει τύψεις ή συνείδηση, που δεν θα γυρίσει στην 
πατρίδα σε φέρετρο σκεπασμένο με σημαία. Καθετί που ανακαλύπτεται στη διάρκεια 
ενός διαστημικού ερευνητικού προγράμματος, όταν βολέυει και συμφέρει, βαφτίζεται 
ιατρική “επιτυχία” και παρουσιάζεται ως άλλο ένα μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας. 
Με συνέπεια να κερδίζουν χρήματα από την εμπορευματοποίηση και την πώληση της 
νέας γνώσης και ταυτόχρονα να (αυτό)παρουσιάζονται ως αλτρουιστές. 

Είναι βέβαιο πως ο αποικισμός του διαστήματος εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυ-
ξης των τεχνολογικών καινοτομιών. Η τεχνολογία έχει την δυνατότητα να διαμορφώ-
σει το χρονικό ορίζοντα για να γίνουν εφαρμόσιμα τα σχέδια της αποίκησης. Μπορεί 
να τον συμπυκνώνει μέσω των νέων ανακαλύψεων, αφού έτσι υπερπηδά προβλήματα 
που στο παρελθόν έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Η ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας είναι 
που θα δώσει το προβάδισμα στους αντίπαλους παίκτες. Και αυτή η αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα εξαρτάται από τα επιστημονικοτεχνικά επιτελεία. Από τις φιλοδοξίες 
τους, από τον “πατριωτισμό” τους, από την αφοσίωσή τους, από την υπεραξία που 
θα παράξουν δουλεύοντας, είτε εθελοντικά, στο όνομα της γνώσης και της επιστήμης, 
είτε ως μισθοφόροι. Άλλωστε ακόμα και οι πιο διάσημοι χασάπηδες της ανθρωπό-
τητας, το όραμα κάποιου “ιερού σκοπού” εξυπηρετούσαν και επικαλούνταν για να 
αιτιολογήσουν τα εγκλήματά τους. Και η εξερεύνηση για την κατάκτηση του διαστήμα-
τος συγκεντρώνει πολλούς “ιερούς σκοπούς”. 
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δ. Η επιστήμη ως όχημα για την καπιταλιστική ανάπτυξη του 
μέλλοντος στο διάστημα 

Στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος και την αποίκηση των πλανητών η 
επιστήμη κατέχει περίοπτη θέση. Όλες οι επιτυχίες στο διάστημα στηρίζονται στην 
επιστήμη και την τεχνολογική πρόοδο που πραγματοποιεί καθημερινά άλματα. Η 
επιστήμη μοιάζει να είναι η νέα μονοθεϊστική θρησκεία του καπιταλιστικού συστήμα-
τος. Τα επιστημονικά επιτελεία αποτελούν τα σύγχρονα ιερατεία και θα γίνουν οι νέοι 
προφήτες της επιστημονικής προόδου και της μοναδικής αλήθειας. Η αποίκηση θα 
δημιουργήσει ζωή στο αχανές και ατελείωτο σύμπαν, όχι σε 7 ημέρες, όπως ο “ξεπε-
ρασμένος” θεός της αρχαιότητας, αλλά σε μερικά χρόνια. Θα δημιουργήσει “αν-
θρώπινα επιτεύγματα” σε πλανήτες, που τώρα λόγω των συνθηκών που επικρατούν, 
ούτε κατά διάνοια μπορούν να κατοικηθούν. Το κύρος και η αυθεντία των επιστημο-
νικών επιτελείων δεν θα αμφισβητείται, άλλωστε στην εποχή μας, η δημιουργία του 
κόσμου αναζητείται επισταμένως από τα ιερατεία της επιστήμης στις εγκαταστάσεις 
του CERN15. Ο λόγος και το έργο του επιστημονικοτεχνικού προσωπικού (θα) είναι 
αδιαμφισβήτητα. Ο δημόσιος λόγος θα περιστρέφεται γύρω από το πόσο σπουδαία 
ανακάλυψη ή όχι είναι μια καινοτομία και σε καμία περίπτωση δεν θα αμφισβητείται η 
ουσία της. Αυτό δεν σημαίνει πως οι παλιές μονοθεϊστικές θρησκείες και τα ιερατεία 
θα χάσουν την αίγλη τους. Η επιστήμη δεν επιθυμεί την σύγκρουση με τα ιερατεία. 
Μπορούν να εξουσιάζουν και τα δύο, χωρίς να χρειάζεται να επιβληθεί το ένα πάνω 
στο άλλο.

Για την “εξερεύνηση” του διαστήματος έχουν ξοδευτεί και ξοδεύονται τεράστια ποσά. 
Τ’ αφεντικά γνωρίζουν πως η γνώση είναι δύναμη και δεν διστάζουν να επενδύουν. 
Παρόλα αυτά, στη διάρκεια της αναζήτησης του νέου “άγιου δισκοπότηρου”, πολλά 
διαστημικά προγράμματα σταματούν, γιατί πέφτουν έξω οι προϋπολογισμοί τους, 
γιατί αποτυχαίνουν στην πράξη ενώ στη θεωρία ήταν άρτια, ή γιατί δεν αποφέρουν 
άμεσα κέρδη. Οι καπιταλιστές δεν πτοούνται, στις περισσότερες των περιπτώσεων 
την χασούρα την πληρώνουν οι υπήκοοι των κρατών, ενώ το επιστημονικοτεχνικό 
προσωπικό εισπράττει την γνώση που παράχθηκε. Οι ανακαλύψεις της επιστήμης όταν 
δεν παράγουν χρήμα, παράγουν γνώση. Κατέχοντας την γνώση μέσα στα ερευνητικά 
κέντρα οι κρατικές διαστημικές υπηρεσίες και οι καπιταλιστές ενισχύουν την θέση τους 
ενώ κρατώντας την κρυφή, την προφυλάσσουν από τα μάτια και τα αυτιά των ανταγω-
νιστών τους και δίνουν προβάδισμα στις επιδιώξεις τους. 

15 Το CERN αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό κέντρο πυρηνικών 
ερευνών στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ελβετία, ιδρύθηκε το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές 
χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και σήμερα αριθμεί 20 μέλη. Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως μια 
εφαρμογή του τεχνοεπιστημονικού προσωπικού του CERN για να επικοινωνούν μεταξύ τους 
και ονομαζόταν αρχικά WorldWideWeb. Στις τωρινές κύριες αναζητήσεις του περιλαμβάνεται 
το σωματίδιο Μποζόνιο του Χιγκς. Το πεδίο που δημιουργεί το σωματίδιο είναι υπεύθυνο για 
την ύπαρξη μάζας, χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε η βαρύτητα στο σύμπαν.
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Οι καπιταλιστές αντιλαμβάνονται το διάστημα ως μια περιοχή που δικαιωματικά τους 
ανήκει, ως φυσικό ζωτικό τους χώρο, που οφείλουν να επεκταθούν και να εξελι-
χθούν στρατιωτικά και μάλιστα πρώτοι, ώστε να έρθει ο αντίπαλος δεύτερος. Είτε ο 
αντίπαλος είναι από τη Γη, είτε είναι από τον άγνωστο κόσμο του σύμπαντος- που 
αυτή η περίπτωση στις μέρες μας δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη -. Αυτή η νοοτρο-
πία, αδιαχώριστη από τον καπιταλιστικό κόσμο, διαμόρφωσε και διαμορφώνει την 
εξερεύνηση του διαστήματος έως τις μέρες μας και η επιστήμη έρχεται να πραγματώ-
σει τις πλανητικές επιδιώξεις των αφεντικών. Η λέξη εξερεύνηση απέχει παρασάγγας 
από την περιγραφή της πραγματικότητας. Η συχνή χρήση της λέξης “εξερεύνηση”, 
ενδεδυμένης με επιστημονικό λόγο, γίνεται από τους κυρίαρχους για να εξωραΐζεται 
ο στυγνός ανταγωνισμός διότι η λέξη αυτή συγκεντρώνει θετικά σημαινόμενα. Δεν 
ταυτίζεται με κάτι κακό ή βάρβαρο και είναι ηθικά απενοχοποιημένη στην κοινωνική 
συνείδηση. Τουναντίον η αναζήτηση του αγνώστου, υποτίθεται πως περιλαμβάνεται 
στα θετικά της “ανθρώπινης φύσης”. Όμως η κούρσα για την κατάκτηση του διαστή-
ματος, που χαριτωμένα βαφτίζεται “εξερεύνηση” είναι στυγνός ανταγωνισμός, είναι 
μια όψη του ιμπεριαλισμού του μεταμοντέρνου καπιταλιστικού κόσμου, που καμία 
σχέση δεν έχει με την άσκοπη περιπλάνηση και παρατήρηση που μπορεί να κάνει 
κάποιος για να ικανοποιήσει την περιέργεια του ή να ανεβάσει την αδρεναλίνη του.
Στην διαστημική εξερεύνηση η επιστήμη και η τεχνολογία διαμορφώνουν την εξέλιξή 
της. Είναι αδιάφοροι οι λόγοι που το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό επιστρατεύει για 
να επιβραβεύσει τις επιλογές του, αφού μας είναι όλοι εξίσου εχθρικοί. 

ε. Ιδιωτικό κεφάλαιο και διαστημική κατάκτηση

Στην κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος, πέρα από τους κρατικούς διαστημι-
κούς οργανισμούς (ESA, ROSCOSMOS, NASA κλπ), πέρα από τα κράτη δηλαδή, 
συμμετέχει και το ιδιωτικό κεφάλαιο, όχι απλά ως εξωτερικός συνεργάτης/εργολάβος 
(μέσα από κατασκευές, δημιουργία λογισμικού, εξέλιξης νέας τεχνολογίας, εκτο-
ξεύσεις ή κατασκευές πυραύλων κλπ), αλλά ως ηγεμονική δύναμη, ως ακόμα ένας 
υποψήφιος άποικος. Ιδιωτικά κεφάλαια που υποτίθεται πως δεν έχουν εθνικό χαρα-
κτήρα, όμως το έθνος κράτος που εδρεύουν και “κατάγονται” τα υποστηρίζει άμεσα 
και διαπλέκεται μαζί τους ποικιλότροπα, και την κατάλληλη στιγμή θα απλώσουν χέρι 
βοηθείας στους κρατικούς υπαλλήλους τους, στο εθνικό κράτος καταγωγής τους16. 
Το κράτος στηρίζει το ιδιωτικό κεφάλαιο ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα μπορεί να 
θεσμοθετεί φοροαπαλλαγές, να προβαίνει σε γενναίες χορηγίες ή/και να επιδοτεί τις 
ιδιωτικές έρευνες.

16 Σε καμία περίπτωση τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν είναι μια ομάδα που δρα με βάση το 
συλλογικό συμφέρον, ο κάθε καπιταλιστής βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τον άλλον, αλλά για 
παράδειγμα οι αμερικάνοι καπιταλιστές πρώτα θα συνδιαλεχθούν με τις ΗΠΑ, και όχι επειδή 
ξεχειλίζουν από πατριωτισμό - όπως δηλώνουν με κάθε ευκαιρία- αλλά επειδή το κράτος των 
ΗΠΑ είναι ο οικονομικός, θεσμικός, νομοθετικός αρωγός τους.
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Η νέα αυτή στρατηγική, της άμεσης εμπλοκής των μεμονωμένων καπιταλιστών στην 
εκπόνηση και σχεδιασμό αποστολών για την αποίκηση των πλανητών ξέχωρα από 
τις κρατικές διαστημικές υπηρεσίες, είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας κατάστασης. 
Καταρχήν, ο νεοφιλελευθερισμός και η ελεύθερη αγορά είναι η κεντρική στρατηγική 
του κεφαλαίου στον καπιταλιστικό κόσμο που ζούμε. Ο οικονομικός ανταγωνισμός 
και η ελεύθερη αγορά προάγει την ευημερία της κοινωνίας, όπως υποστηρίζουν οι 
θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού, κατά συνέπεια η κρατική παρεμβατικότητα δαι-
μονοποιείται, όμως όταν πρόκειται να στηρίξει και να αβαντάρει τους καπιταλιστές, 
είναι καλοδεχούμενη. Έπειτα η σπουδαιότητας που έχει ο αποικισμός των πλανητών 
στον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό για ηγεμονία κάνει τα αντιμαχόμενα αστικά 
μπλοκ να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Τέλος, τα ιδιωτικά κεφάλαια προσδοκούν όχι 
μόνο στον έλεγχο και στην απορρόφηση όλων των γενναίων κρατικών επενδύσεων 
που προορίζονται για την διαστημική κατάκτηση, αλλά και στα κέρδη από τους νέους 
τόπους επέκτασης.

Παράλληλα η στρατηγική αυτή έχει και τακτικούς στόχους: επιδιώκει την άσκηση 
πίεσης στα κράτη- ανταγωνιστές ώστε να αυξάνουν τα χρήματα από τον κρατικό κορ-
βανά προς τις εταιρείες είτε άμεσα υπό την μορφή εξωτερικών εργολαβιών για τελικά 
προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν και τα κράτη, είτε έμμεσα μέσω των πανεπιστημια-
κών ερευνητικών κέντρων που εργάζονται για την πραγματοποίηση των σχεδίων των 
ιδιωτικών εταιρειών. Με δημόσιες δαπάνες και χρήμα πραγματοποιούνται επενδύσεις 
και εξελίσσεται η τεχνολογία και η καπιταλιστική γνώση, που όμως τις ιδιοποιούνται 
και εμπορεύονται οι ατομικοί καπιταλιστές, ενώ τα κράτη, με την σειρά τους, αγορά-
ζουν τις νέες τεχνολογίες από τις εταιρείες και αναβαθμίζουν τους κρατικούς μηχα-
νισμούς πειθάρχησης, καταστολής και ελέγχου καθώς και μηχανισμούς απόσπασης 
εργατικής υπεραξίας. Μη λησμονούμε πως οι κρατικοί διαστημικοί οργανισμοί και τα 
κράτη πέρα από σημαντικοί χρηματοδότες αποτελούν τους καλύτερους πελάτες των 
ιδιωτικών εταιρειών οπλικών συστημάτων, λογισμικού, ρομποτικής...

Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν βέβαια και κοινωνικό πρόσωπο, καθώς πέρα από τις 
φιλανθρωπίες που κάνουν, είναι και άμεσοι χρηματοδότες των πανεπιστημιακών 
ερευνητικών κέντρων. Η εθελοντική εργασία του τεχνοεπιστημονικού προσωπικού, 
η απαλλαγή τους από έξοδα χρήσης και κατασκευής πειραματικών εγκαταστάσεων ή 
χώρων αποθήκευσης, καθώς και η κρατική φύλαξη αυτών είναι τα κίνητρα για το κοι-
νωνικό πρόσωπο των ιδιωτικών εταιρειών. Με αυτό τον τρόπο αποσπούν επιπλέον 
υπεραξία και απαλλάσσονται από τα έξοδα των πάγιων κεφαλαίων, που συνήθως 
επιβαρύνονται οι καπιταλιστές. 

Οι “πρωτοπόροι” καπιταλιστές είναι διατεθειμένοι να επενδύουν τα λεφτά τους με 
αντάλλαγμα την συσσώρευση κεφαλαίων και γνώσης. Και αυτό διότι η “διαστημική 
αρένα”, υπόσχεται τεράστια κέρδη και τους εξασφαλίζει πολιτική κυριαρχία και ηγε-
μονία. Αντίστοιχα και στην εποχή της αποικιοκρατίας, ξεπήδησαν διάφορες ιδιω-
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τικές εμπορικές εταιρείες17 που πλήρωναν δικαιώματα στο “στέμμα” και ασκούσαν 
εξωτερική πολιτική για τις αυτοκρατορίες τους, με αντάλλαγμα το σχεδιασμό και το 
μονοπώλιο του παγκόσμιου εμπορίου. Στον μεταμοντέρνο κόσμο μας, με την θριάμ-
βευση του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς, τα κράτη επιδοτούν, πληρώνουν και 
στηρίζουν τις ιδιωτικές “εθνικές” εταιρείες και αυτές με την σειρά τους στηρίζουν τις 
εθνικές υπηρεσίες διαστήματος και τα δημόσια πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και 
κατά συνέπεια τα πλανητικά σχέδια επέκτασης και μεγέθυνσης. 

3. Μπορούν;

“Ελπίζουμε ότι κάποτε η εξερεύνηση του διαστήματος θα οδη-
γηθεί σε τέτοια πρόοδο, ούτως ώστε τα διαστημικά ερευνητικά 
προγράμματα να αυτο-υποστηρίζονται χωρίς να χρειάζεται πια 

οικονομική υποστήριξη από τα δημόσια προγράμματα των χωρών 
της Γης. Η εξαγωγή υλικών και ορυκτών από τη Σελήνη και τους 

αστεροειδείς, η χρησιμοποίηση ακόμα πιο αποτελεσματικά από ότι 
σήμερα της ηλιακής ενέργειας, η αποτελεσματική χρήση αντιύλης 
σαν προωθητικής ενέργειας, είναι μόνο μερικές από τις ιδέες που 
υπάρχουν στο τραπέζι. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία 

διαστημικών βιομηχανιών που θα μπορούν να υποστηρίξουν και 
τις ανάγκες της ζωής στη Γη, ούτως ώστε το διάστημα να μετα-

τραπεί από «έξοδο» σε «έσοδο» για τον γήινο πληθυσμό. Για να 
φτάσουμε σε αυτό το σημείο πολλά πρέπει ακόμα να αλλάξουν. 

Αλλά το κυριότερο είναι ότι πρέπει να γίνει κοινή γνώση στο 
ανθρώπινο είδος η μοναδική αξία του διαστήματος. Η χωρίς 

περιορισμούς συνεχής και ουσιαστική παρουσία του ανθρώπου 
στο διάστημα, δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστούν νέες τεχνολο-
γίες και να κατανοηθούν πολλά φαινόμενα που σχετίζονται με την 

ανθρώπινη ζωή.”
(Απόσπασμα από άρθρο γραμμένο το 2006 για λογαριασμό του ινστιτούτου 

αστρονομίας και αστροφυσικής του εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών.)

Τι έχουμε περιγράψει έως τα τώρα; Πολέμους σε πολλά μέρη του πλανήτη, εξοπλι-
σμούς, διόγκωση ανισοτήτων, πείνα, φτώχεια, ρατσισμό, θρησκευτικό φονταμεντα-
λισμό, λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ζώων, με τάση να αυξάνονται 

17 Για παράδειγμα η αγγλική εταιρεία Ανατολικών Ινδιών νίκησε την αντίστοιχη γαλλική 
το 1757, απέκτησε τον έλεγχο της Βεγγάλης και έγινε η κυρίαρχη στρατιωτική και πολιτική 
δύναμη της Ινδίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσάρτηση της Ινδίας στην Βρετανική 
Αυτοκρατορία. Ακόμη, ο στρατός της εταιρείας ένωσε τις δυνάμεις του με το βασιλικό βρε-
τανικό ναυτικό και συνέχισαν να συνεργάζονται σε περιοχές εκτός της Ινδίας: στην έξωση 
του Ναπολέοντα από την Αίγυπτο το 1799, στην κατάληψη της Ιάβας από την Ολλανδία το 
1811, στην απόκτηση της Σιγκαπούρης το 1819 και της Μαλάκα το 1824 και στη νίκη επί της 
Βιρμανίας το 1826. Η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών διαλύθηκε το 1858.
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και παράλληλα ένα σύμπαν τεχνολογικών ανακαλύψεων, πράσινης οικονομίας, 
διαδικτυακών παραδείσων, γρήγορου πλουτισμού. Στον αγώνα για την κατάκτηση και 
την αποίκηση του διαστήματος αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς νέες τεχνολογίες, 
που αυτό σημαίνει επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και συνεχώς νέες καινοτομίες. Σε 
κάθε περίπτωση, από τα παραπάνω αλισβερίσια βγαίνουν κερδισμένοι η δράκα των 
κρατών και των εταιρειών που μας εκμεταλλεύονται και ευθύνονται για την υπάρχου-
σα τάξη πραγμάτων, οι ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα και νέες 
τεχνολογίες, οι κρατικοί στρατιωτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί, που (θα) εξοπλί-
ζονται για να μην αμφισβητείται η υπεροχή της βίας τους. Αν η Γη έχει πεπερασμένους 
πόρους, στο άπειρο διάστημα βρίσκονται αμέτρητοι πλανήτες ως εν δυνάμει νέοι 
τόποι, έτοιμοι να υπηρετήσουν τις ανάγκες του καπιταλιστικού “κέντρου”. Ανάγκες σε 
“καινοτόμες” επενδύσεις, σε πρώτες ύλες και ανάγκες εδαφικής επέκτασης.

Το καπιταλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί αυτόματα, δεν υπάρχουν κάποιοι λίγοι 
που κουρδίζουν τον μηχανισμό του και οι υπόλοιποι, οι πολλοί, χορεύουμε στους 
ρυθμούς του. Το κεφάλαιο αναπαράγεται καθημερινά μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις 
και αυτές με την σειρά τους γεννούν εξουσίες, επιβολές, εγωισμούς και οικονομικά 
αλισβερίσια. Στα επόμενα χρόνια, αν δεν έχει θριαμβεύσει η παγκόσμια ταξική - κοι-
νωνική επανάσταση ή αν δεν έχει ακόμα ξεσπάσει, η κοινωνική κατάσταση θα είναι 
ακόμα πιο δύσκολη και η καθημερινότητα με περισσότερα αδιέξοδα.

Είναι εφικτή η αποίκηση του διαστήματος; Η ερώτηση είναι ρητορική. Τα επιχειρήματα 
και τα ιδεολογήματα της χρησιμότητας της αποίκησης του διαστήματος αναπαράγο-
νται καθημερινά από τα φερέφωνα των καπιταλιστών και οι υλικοί όροι χτίζονται 
μέρα με την μέρα μέσα στα δημόσια και ιδιωτικά υπέρ τεχνολογικά ερευνητικά κέντρα.   
Η αποίκηση των πλανητών για πολλούς φαντάζει ταινία επιστημονικής φαντασίας 
αλλά αποτελεί μια κύρια διέξοδο του (καπιταλιστικού) κόσμου, που δεν σκοπεύει να 
καταρρεύσει από μόνος του. Αντιθέτως, οι δυνάμεις του κεφαλαίου που λαμβάνουν 
μέρος στην διαστημική κούρσα της αποίκησης, επιδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε το 
κεφαλαιοκρατικό σύστημα να μετασχηματιστεί σε κάτι πιο ανθρωποβόρο και επωφε-
λές για τους καπιταλιστές και τους οπαδούς τους. 
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1. Σύντομη ιστορική αναδρομή του διαστημικού 
ανταγωνισμού

α. Ο ψυχρός πόλεμος στο διάστημα

Δεν έχει νόημα μια ενδελεχής περιγραφή των βημάτων του καπιταλιστικού ανταγω-
νισμού για την κατάκτηση του διαστήματος (ονομασία & διάρκεια διαστημικών προ-
γραμμάτων, ποιοί και τι κατάφεραν πρώτοι, τεχνικές λεπτομέρειες κλπ). Αναφέρονται 
κάποια γεγονότα για να περιγραφεί η γενική εικόνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών και των τεχνολογικών αλμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποι-
ούνται για την κατάκτηση του διαστήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως η ενδελεχής 
έρευνα σε πανεπιστημιακά κέντρα, η ανακάλυψη και η εφαρμογή των τεχνολογιών 
αιχμής, έδωσαν τρομερή ώθηση στην αναζωπύρωση του ανταγωνισμού για την κυρι-
αρχία στο διάστημα. Το 1986, κατά την απογείωσή του, καταστρέφεται το διαστημικό 
λεωφορείο Challenger, επέρχεται ο θάνατος του επταμελούς πληρώματός του και η 
NASA παγώνει όλα τα διαστημικά προγράμματα. Στην εποχή μας, μόλις μετά από 30 
χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος βοηθάει τα επιτελεία να εκπονούν ρεαλιστικά πλέον 
σχέδια για την αποίκηση του Άρη.

2Ο ΜΕΡΟσ

ΕΠΙτΕύγΜΑτΑ & ΑΝτΑγωΝΙσΜΟΙ ΚΑτΑ 
τήΝ ΕφΟδΟ τωΝ ΙΜΠΕΡΙΑλΙστΙΚωΝ 
ΜήΧΑΝωΝ στή “NΕΑ γή”
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Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση του διαστήματος έχει τις ρίζες του στη δεκαετία 
του ‘50 και επηρεάζεται -αν δεν διαμορφώνεται- από τον “ψυχρό πόλεμο”. Οι ΗΠΑ, 
μετά την ήττα του άξονα στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενέταξαν στο επιστημονικό 
τους στρατόπεδο μια στρατιά ναζί επιστημόνων. Οι ναζί είχαν κάνει σημαντικές 
έρευνες στα πυραυλικά συστήματα και οι γνώσεις τους πέρασαν στο στρατόπεδο των 
ΗΠΑ με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα της μη δίωξης ως εγκληματιών πολέμου. Με 
μια επιχείρηση από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, ο ναζί επιστήμονας Βέρνερ φον 
Μπράουν (Wernher von Braun) μαζί με το πολυμελές επιστημονικό του επιτελείο με-
ταφέρθηκαν στις ΗΠΑ. Έγινε αμερικάνος πολίτης και εργάστηκε για λογαριασμό τους 
στις πυραυλικές έρευνες. Σήμερα θεωρείται ο πατέρας των διαστημικών προγραμμά-
των για τις ΗΠΑ. (Αναλυτικότερα βλέπε παράρτημα Ι)

Για πολλά χρόνια η εξέλιξη των ερευνών έμενε στη σκιά και η μυστικοπάθεια ανέβαζε 
την ένταση του “ψυχρού πολέμου”. Η πρώτη επιτυχημένη δημόσια προσπάθεια για 
την κατάκτηση του διαστήματος έγινε στις 4 Οκτωβρίου 1957, με την εκτόξευση του 
σοβιετικού δορυφόρου ΣΠΟΥΤΝΙΚ (Sputnik), που μπήκε με επιτυχία σε τροχιά γύρω 
από τη Γη. Ένα μήνα αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου 1957, ακολούθησε ο δεύτερος 
ΣΠΟΥΤΝΙΚ όπου αστροναύτης ήταν ένα σκυλί, το πειραματόζωο Λάικα, που κατά-
φερε και επιβίωσε σε συνθήκες διαστήματος. Ενώ οι σοβιετικοί έκαναν άλματα στο 
διάστημα, οι ΗΠΑ και μαζί τους όλος ο καπιταλιστικός κόσμος έμεναν στερεωμένοι 
στη Γη. Το 1958 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (Dwight David “Ike” 
Eisenhower) και οι σύμβουλοί του, μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων αποφάσι-
σαν ότι χρειαζόταν μια νέα ομοσπονδιακή υπηρεσία “για την διαχείριση όλης της μη 
στρατιωτικής δραστηριότητας στο διάστημα”. Έτσι, μετά την επιτυχημένη εκτόξευση 
του δορυφόρου Εξπλόρερ 1 (Explorer 1) τον Γενάρη του 1958, που τέθηκε σε 
τροχιά γύρω από τη Γη, υπέγραψε την Πράξη Εθνικής Αεροναυτικής και Διαστήματος, 
ιδρύοντας τη NASA. Η NASA αποτελούνταν κυρίως από τα τέσσερα εργαστήρια και 
τους 80 υπαλλήλους της ερευνητικής υπηρεσίας “Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή 
Αεροναυτικής” που μετρούσε ήδη 46 χρόνια ζωής. Σημαντικός παράγοντας για την 
είσοδο της NASA στην κούρσα του διαστήματος αποτέλεσε η τεχνογνωσία των ναζί 
επιστημόνων, που πέρασαν στο στρατόπεδο των νικητών και ιδιαίτερα αυτή που είχε 
σχέση με το γερμανικό πυραυλικό πρόγραμμα, που με τη σειρά του βρισκόταν υπό 
την εποπτεία του Βέρνερ φον Μπράουν.

Ο ανταγωνισμός συνεχιζόταν αμείωτος και η Σοβιετική Ένωση ξεπέρασε κατά πολύ 
τις ΗΠΑ όταν ο Γιούρι Γκαγκάριν (Yuri Gagarin) έγινε ο πρώτος σοβιετικός κοσμο-
ναύτης και ο πρώτος άνθρωπος, που στις 12 Απρίλη 1961 ταξίδεψε στο διάστημα και 
μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτή η επιτυχία των σοβιετικών αναζωπύρωσε τον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στις υπερδυνάμεις και “πλήγωσε” το γόητρο του καπιταλιστι-
κού κόσμου, και της ηγεμονικής δύναμης των ΗΠΑ. Υποτίθεται πως το καπιταλιστικό 
σύστημα μέσω της ανάγκης για επέκταση και μεγέθυνση, επιβραβεύει την ελεύθερη 
σκέψη, υποστηρίζει τις έρευνες και την επιστήμη, σε αντίθεση με το σοσιαλιστικό 
σύστημα, που υποτίθεται πως ο αυστηρός κρατικός έλεγχος δεν αφήνει περιθώρια 
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εξέλιξης. Η αλήθεια είναι πως το όνομα του Γιούρι Γκαγκάριν και η πράξη του, για 
όλους τους θιασώτες του σοσιαλιστικού κόσμου - στις πόλεις, στις ζούγκλες, στις 
φυλακές, στις εξορίες- ήταν άλλη μια επιβεβαίωση της ισχύος και της ανάγκης για το 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό όλων των καπιταλιστικών κοινωνιών. Το αμερικάνικο 
όνειρο ξέφτιζε μπροστά στις επιτυχίες του σοσιαλισμού. Την ίδια χρονιά (1961), ως 
απάντηση στην πτήση του Γκαγκάριν, οι ΗΠΑ εξαγγέλλουν το διαστημικό πρόγραμμα 
Apollo.

Τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε η κούρσα του διαστημικού ανταγωνισμού και των 
χρηματοδοτήσεων, παράλληλα με τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, που περιελάμβανε 
πολλές εκτοξεύσεις δορυφόρων (για παράδειγμα το 1967 οι σοβιετικοί εκτόξευσαν 
66 και οι αμερικάνοι 82 δορυφόρους), επανδρωμένων διαστημικών καψουλών, μέχρι 
και διαστημικών λεωφορείων. Πολλές από αυτές τις προσπάθειες κατέληγαν σε τρα-
γικές αποτυχίες και στο θάνατο των πληρωμάτων1. Συνοψίζοντας, μέσα στην πρώτη 
δεκαετία της διαστημικής εποχής, η Σοβιετική Ένωση έθεσε σε τροχιά γύρω από τη Γη, 
τη Σελήνη και τον Ήλιο κάπου 254 σταθμούς και διαστημόπλοια, συνολικού βάρους 
πάνω από 736 τόνους. Στο ίδιο διάστημα, ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, εκτόξευσαν 31 
αστροναύτες μέσα σε 23 διαστημόπλοια σε τροχιές γύρω από τη Γη. Το Μάρτιο του 
1968 το σύνολο των διαστημικών οχημάτων - κάθε είδους - είχε ξεπεράσει τα 800 
και το συνολικό τους βάρος έφτασε τους 2.300 τόνους. Ακόμα, την δεκαετία του 
‘60 το γαλλικό κράτος έγινε το τρίτο κράτος στον κόσμο που έθεσε δορυφόρο σε 
τροχιά γύρω από τη Γη. Μέχρι το 1975 πραγματοποιήθηκαν 46 επανδρωμένες απο-
στολές και διαστημικά ταξίδια από τις δύο μοναδικές υπερδυνάμεις. Αξίζει να αναφέ-
ρουμε, για να δείξουμε το μέγεθος του ανταγωνισμού, πως η αμερικανική διαστημική 
βιομηχανία, τις πρώτες δεκαετίες, για την κατασκευή πυραύλωνκαι διαστημόπλοιων, 
απαίτησε τις συντονισμένες προσπάθειες 20.000 εργοληπτριών βιομηχανιών, αναρίθ-
μητων πανεπιστημιακών εργαστηρίων και 400.000 ατόμων (επιστημόνων, τεχνικών, 
ειδικευμένων τεχνιτών, οικονομολόγων, γιατρών). Ενώ τη δεκαετία του ’60, στην 
κορύφωση της κούρσας για την κατάκτηση της Σελήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην 
Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ δαπανούσαν το 4,4% του προϋπολογισμού τους2.

1 Το 1967 στις δοκιμές της αποστολής Apollo 1, πέθαναν τρεις αμερικάνοι αστροναύ-
τες κατά τις επίγειες δοκιμές, έπειτα από πυρκαγιά στο εσωτερικό της κάψουλας. Το διαστη-
μόπλοιο κάηκε ολοσχερώς. Το 1971 εκτοξεύτηκε ο πρώτος διαστημικός σταθμός σοβιετικής 
κατασκευής, ο Salyut. Το πλήρωμα της σοβιετικής αποστολής Soyuz 11 μετά από επισκευές 
που πραγματοποίησε στον σταθμό ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής στη Γη. Λίγο πριν την επά-
νοδό του στην ατμόσφαιρα, μια από τις βαλβίδες του Soyuz άνοιξε στο διάστημα, με συνέπεια 
και οι τρεις κοσμοναύτες να φτάσουν στη Γη νεκροί λόγω αποσυμπίεσης.
2 Για να καταλάβουμε το ύψος της χρηματοδότησης αρκεί ν’ αναφέρουμε πως τα 
χρήματα που διαχειρίστηκεη NASA για το 2015 έφτασαν στα 18 δισ. δολάρια, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ και χωρίς να υπολογίζονται 
οι διάφορες ιδιωτικές χορηγίες...
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Τέλος, να σημειώσουμε πως, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση της στην καθη-
μερινή ζωή των δεκαετιών ‘60 και ‘70 υπολειπόταν σε μεγάλο βαθμό από τα άλμα-
τα στο διάστημα. Σε πολύ λίγες χώρες του “δυτικού αναπτυγμένου” κόσμου, ένα 
κομμάτι των πολιτών του, και όχι το σύνολο, “απολάμβανε” φως, νερό, τηλέφωνο, 
παροχές που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες, την ίδια στιγμή που ξοδεύονταν χι-
λιάδες δολάρια για την κατάκτηση του διαστήματος. Ένα καθεστώς που παραμένει το 
ίδιο μέχρι τις μέρες μας, αν δεν έχει χειροτερέψει. 

β. Από τον ψυχρό πόλεμο στις αναγκαστικές συμμαχίες

Ορόσημο για την αλλαγή πολιτικής στον διαστημικό ανταγωνισμό υπήρξε η 24η 
Ιουλίου 1975, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή αμερικανο-σοβιετική ενέργεια. 
Κατά την διάρκεια της διαστημικής πτήσης συνδέθηκαν τα πληρώματα του σοβιετικού 
Soyuz19 και του αμερικάνικου Apollo 18. Έκαναν κοινά πειράματα, μοιράστηκαν 
τις τροφές τους και για να διατηρήσουν τα προσχήματα, απεύθυναν κοινή ειρηνι-
κή διακήρυξη. Μια ενέργεια που, μέσα στα άλλα, αποτυπώνει και την θεωρία της 
“συνύπαρξης” και του “ειρηνικού περάσματος”, του σοσιαλισμού με (σ)τον καπιτα-
λισμό, που διακηρύχτηκε από την Σοβιετική Ένωση μετά το 20ο συνέδριο (1956) 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλα αυτά ο ανταγωνισμός 
συνεχιζόταν σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, ιδεολογικό, στρατιωτικό, ενεργειακό 
κλπ), δείχνοντας πως άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις.

Την ίδια χρονιά (1975) ιδρύεται η ESA (European Space Agency) (βλέπε παράρτημα 
III), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, με έδρα το Παρίσι. Η ίδρυση της ESA 
εγκαινιάζει την προσπάθεια για απογαλακτισμό των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών 
κρατών από τις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές καπιταλιστικές δυνάμεις είχαν μείνει έξω από 
την κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος και η ίδρυση της ESA πραγματοποιείται 
με στόχο να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Ήταν ξεκάθαρο πως το κάθε ευρωπαϊκό 
κράτος από μόνο του δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τις δύο υπερδυνάμεις (ΗΠΑ & 
ΕΣΣΔ) στο οικονομικό και στο τεχνολογικό επίπεδο.

Η δεκαετία του ‘80 χαρακτηρίζεται από νέες προσπάθειες που στόχο έχουν την απο-
στολή ανθρώπων στο διάστημα, την παραμονή τους και την ασφαλή επιστροφή τους. 
Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιούνται κατασκευές και εκτοξεύσεις διαστημικών λεωφο-
ρείων. Η συντριβή Challenger (28/1/86) οδηγεί τα διαστημικά επιτελεία σε λιγότερο 
τολμηρές κινήσεις και παρατηρείται μια ύφεση του ανταγωνισμού. Καθώς ο “ψυχρός 
πόλεμος” περνάει ύφεση, γιατί υποτάσσεται ανοικτά πλέον η Σοβιετική Ένωση στην 
καπιταλιστική οικονομία, κάποια τεχνολογικά προβλήματα φαίνονται ανυπέρβλητα 
και οι χρηματοδοτήσεις σταματούν να ρέουν μετά τις αποτυχίες, με συνέπεια οι δύο 
υπερδυνάμεις να εγκαταλείπουν ή να σταματούν κάποια διαστημικά προγράμματα.
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γ. Παίρνοντας μάτι το σύμπαν

To1990 το διαστημικό λεωφορείο Discovery έθεσε σε τροχιά το πρώτο διαστημικό 
τηλεσκόπιο, το Hubble, που συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το κόστος του 
ήταν περίπου 2 δις δολάρια και αποτελεί ένα κοινό πρόγραμμα της NASA με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Οι πληροφορίες που έφερε στο φως αποδεί-
χτηκαν πολύ χρήσιμες στην υποδαύλιση του διαστημικού ανταγωνισμού. Σε αυτό 
το τηλεσκόπιο και σε άλλα που ακολούθησαν οφείλονται πολλές νέες ανακαλύψεις 
καθώς και μια πληθώρα στοιχείων για το διάστημα, όπως:

Ανακάλυψη νέων πλανήτων.

Προσδιορισμός με μεγαλύτερη ακρίβεια της ηλικίας του σύμπαντος.

Άντληση περισσότερων ενδείξεων για το πώς σχηματίζονται οι γαλαξίες.

Ανακάλυψη της “σκοτεινής ενέργειας”, ενός υποθετικού είδους ενέργειας που επιτα-
χύνει την μεγέθυνση του σύμπαντος.

Εύρεση νεφών και άλλων προπλανητικών υλικών που σχηματίζουν αργά νέους 
πλανήτες.

Ανακάλυψη των εκρήξεων ακτινών γ (Gamma-ray bursts, GRBs). Οι εν λόγω ακτίνες 
γεννιούνται από τις τεράστιες εκρήξεις ενέργειας, που συμβαίνουν σε πλανήτες που 
βρίσκονται σε άπειρη απόσταση από τη Γη, μετά από κατάρρευση αστεριών/ήλιων.

Τέλος οι διάφορες άλλες ανακαλύψεις του Hubble έδωσαν τροφή στον επιστημονικό 
συρφετό να εκδώσει πάνω από 10.000 άρθρα για το διάστημα, στα αμέσως επόμενα 
χρόνια.

Οι επιτυχίες του Hubble έδωσαν ώθηση στην κατασκευή και εκτόξευση νέων, πιο 
σύγχρονων διαστημικών τηλεσκοπίων με πιο γνωστά το Kepler3, το οποίο έχει 
ανακαλύψει πάνω από 1000 εξωπλανήτες, και το Spitzer4. Η ΕΕ συμμετέχει και αυτή 
στον ανταγωνισμό με το διαστημικό τηλεσκόπιο ΓΑΙΑ. Το ΓΑΙΑ τέθηκε σε τροχιά τον 
Δεκέμβρη του 2014, από ρώσικο πύραυλο Soyuz. Διαθέτει φακό τεράστιας ευκρί-
νειας, που θα μπορούσε να εστιάσει σε μία ανθρώπινη τρίχα από απόσταση 1.000 
χιλιομέτρων. Το κόστος του προγράμματος αγγίζει τα 750 εκατομμύρια ευρώ και το 
τηλεσκόπιο κατασκευαζόταν επί 20 χρόνια.

3 Το Kepler είναι ένα διαστημικό παρατηρητήριο που ψάχνει πλανήτες όμοιους με τη 
Γη. Εκτοξεύτηκε το 2009, για λογαριασμό της NASA, κατασκευάστηκε από την Ball Aerospace, 
με χρόνο ζωής τα 3,5 χρόνια και παρά τις αρχικές προβλέψεις εξακολουθεί να λειτουργεί 
ακόμα, έχοντας ανακαλύψει μέχρι σήμερα πάνω από 440 αστρικά συστήματα.
4 Το τηλεσκόπιο Spitzer εκτοξεύτηκε το 2003 και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει 
έως πέντε χρόνια, παρόλα αυτά συνεχίζει να στέλνει δεδομένα αν και κάποια όργανά του 
έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Κατασκευάστηκε από την Lockheed Martin και την Ball 
Aerospace και κόστισε 800 εκατ. δολάρια.
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Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται και η κατασκευή ενός νέου διαστη-
μικού τηλεσκόπιου με περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη ευκρίνεια και ανάλυση. 
Το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο ονομάζεται James Webb, ανήκει στη NASA και το 
όνομά του το πήρε από τον τρίτο διοικητή της. Προγραμματίζεται να εκτοξευτεί το 
2018 για να διαδεχθεί τα προηγούμενα. Το νέο τηλεσκόπιο θα μπορεί να εξετάσει τις 
ατμόσφαιρες εξωπλανητών με στόχο τον εντοπισμό αερίων που θα μπορούσαν να 
έχουν παραχθεί από ζωντανούς οργανισμούς. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσει, 
ονομάζεται φασματοσκοπία διέλευσης και αναλύει το αστρικό φως που περνάει μέσα 
από την ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη.

Τα διαστημικά τηλεσκόπια παρουσιάζονται υπό το αλτρουιστικό και εξωραϊστικό 
κάτοπτρο της γνώσης και του καλού της ανθρωπότητας. Κάθε ανακοίνωση για τα 
τηλεσκόπια περιλαμβάνει νέα επιστημονικά ευρήματα (πλανήτες, φαινόμενα κλπ) και 
συνοδεύεται από θετικές αναφορές για την γνώση που αποκτάει η ανθρωπότητα για 
το σύμπαν. Η αλήθεια είναι πως την γνώση την αποκτούν τα επιστημονικά επιτελεία 
και οι καπιταλιστές εργοδότες τους και κανείς πλην αυτών δεν ξέρει τι άλλο βλέπουν 
και τι μπορούν να δουν τα τηλεσκόπια.

δ. Η νέα εποχή στον “πόλεμο των άστρων”: Το διαστημικό 
ερευνητικό κέντρο ISS

Η δεκαετία του’90, είναι μια δεκαετία όπου στο γήινο κόσμο συμβαίνουν κοσμοϊ-
στορικές αλλαγές, με μεγαλύτερη την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την 
επακόλουθη αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων. Τη θέση της Σοβιετικής 
Ένωσης παίρνει η Ρωσική Ομοσπονδία, ενώ εμφανίζονται νέοι “παίκτες” στο δια-
στημικό ανταγωνισμό (ευρωπαϊκά κράτη, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Ν.Κορέα, 
Βραζιλία κλπ). Η οικονομική στενότητα, ο τερματισμός του ψυχρού πολέμου και οι 
επίπλαστες συμμαχίες, πάντα για το καλό της ανθρωπότητας, οδηγούν στην αναγκα-
στική συνεργασία των διάφορων εθνικών επιστημονικών επιτελείων, που αποκρυ-
σταλλώνεται στην απόφαση για κατασκευή ενός διεθνούς διαστημικού σταθμού.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός / International Space Station, ISS (βλέπε παράρτη-
μα) άρχισε να συναρμολογείται το Νοέμβριο του1998, ενώ το πρώτο του πλήρωμα 
εγκαταστάθηκε μετά από δύο χρόνια. Το κόστος του ISS, έως σήμερα ξεπερνάει τα 
120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ISS είναι η πρώτη αποικία στο διάστημα και αποτε-
λεί κοινό πρόγραμμα μεταξύ των διαστημικών οργανισμών/επιτελείων των ΗΠΑ 
(NASA), της Ρωσίας (ROSCOSMOS), της Ιαπωνίας (JAXA), του Καναδά (CSA) και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Στον ISS συμμετέχει το ιταλικό και το βρα-
ζιλιάνικο κράτος με τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, χωρίς όμως να τον συνλειτουρ-
γούν. Προς το παρόν, έξω από το αλισβερίσι έχουν μείνει οι Κινέζοι που σχεδιάζουν 
τον δικό τους σταθμό. Από την εκτόξευση της ρωσικής “Zarya”, της πρώτης μονάδας 
του ISS, έχουν περάσει 18 χρόνια, εκτότε, ο σταθμός έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθ-
μό και συνεχίζει να επεκτείνεται και έχει γίνει το μεγαλύτερο ανθρώπινο φυλάκιο στο 
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εγγύς διάστημα. Αρχικά τον σταθμό τον επισκέπτονταν μόνο ρωσικά και αμερικάνικα 
διαστημικά λεωφορεία. Το 2003 με την συντριβή του αμερικάνικου διαστημικού 
λεωφορείου Columbia, η κρατική ρωσική διαστημική υπηρεσία ανέλαβε τις μεταφο-
ρές προς και από τον διαστημικό σταθμό, κατ’ αποκλειστικότητα για περισσότερο 
από δύο χρόνια. Δυστυχώς για το ρώσικο κράτος και ευτυχώς για τους υπόλοιπους 
διαστημικούς παίκτες το μονοπώλιο της Ρωσίας ανήκει στο παρελθόν. Στην εποχή 
μας - όπως θα δούμε παρακάτω- ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι υποψήφιοι 
“courier” είναι πλέον αρκετοί.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός δεν αποτελεί μόνο ένα διαστημικό κέντρο ερευνών, 
όπου συνεργάζονται οι καπιταλιστές και το τεχνοεπιστημονικό τους προσωπικό για 
το καλό της ανθρωπότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης όπως μας το παρουσιά-
ζουν. Οι λόγοι της συνεργασίας είναι πιο πρακτικοί, πιο υλικοί. Καταρχήν το κόστος 
κατασκευής και συντήρησης ενός διαστημικού σταθμού, θα ήταν απαγορευτικό να 
το αναλάβει οποιοδήποτε εθνικό κράτος από μόνο του. Η ανάγκη της συνεχούς 
χρηματοδότησης ενός τέτοιου μεγέθους έργου ώθησε τις κρατικές διαστημικές 
υπηρεσίες/οργανισμούς να συνεργαστούν για την κατάκτηση του διαστήματος, και 
όχι η αγάπη για την γνώση και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Ο διεθνής σταθμός 
κάνει πιο εύκολη την αντικατασκοπεία για τις ενδιαφερόμενες μυστικές υπηρεσίες. Οι 
πληροφορίες, που αφορούν τις πραγματικές συνθήκες αποίκησης και των διαστημι-
κών ταξιδιών, δύνανται να είναι σε κοινή θέα και να υποκλέπτονται από τα αντίπαλα 
εθνικά πληρώματα. Επίσης, τα συμμετέχοντα κράτη με το αντίστοιχο επιστημονικό 
προσωπικό τους έχουν την δυνατότητα, το καθένα για λογαριασμό του και όλα μαζί, 
να συλλέγουν στοιχεία για τη Γη και το διάστημα και να εκτελούν μια σειρά από μελέ-
τες και πειράματα.

Ο ISS αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας, όπου γίνονται πρωτοποριακά πειράματα και δοκιμάζονται νέα υλικά, 
ιδέες και όργανα σε πραγματικές διαστημικές συνθήκες. Έτσι γίνονται μια πληθώρα 
πειραμάτων, που περιλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα ζητημάτων και συνεργάζονται 
πολλοί επιστημονικοί τομείς ταυτόχρονα. Τα πειράματα περιλαμβάνουν: την αναζή-
τηση εξελιγμένων μεθόδων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη καλλι-
έργεια φυτών στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες του διαστήματος και των υπό 
αποίκηση πλανητών, την εφεύρεση εναλλακτικών ειδών διατροφής για τη ζωή στο 
διάστημα, τη μελέτη των επιπτώσεων στην υγεία των αστροναυτών της μακρόχρονης 
παραμονής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας (λειτουργία καρδιάς, η αλλαγή της μυϊκής 
και οστικής μάζας, μεταβολές στην κυκλοφορία του αίματος κλπ). Το νερό παράγεται 
εξ’ ολοκλήρου μέσω της ανακύκλωσης των ούρων και του ιδρώτα του πληρώματος. 
Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα για να γίνουν εφικτά τα 
πολύμηνα διαστημικά ταξίδια. Επιπλέον φωτογραφίζεται η Γη σταθερά, και αναλύο-
νται δεδομένα σε σχέση με το έδαφος, το υπέδαφος, την θάλασσα, τα δάση και τον 
βυθό της, όπου μετά χρησιμοποιούνται από τα αντίστοιχα επιτελεία στη Γη. Γίνονται 
πειράματα για την ανθεκτικότητα, τη σωστή χρήση διάφορων γήινων καινοτομιών 
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και την αλληλεπίδρασή τους με το διαστημικό περιβάλλον. Στο εξαμελές πλήρωμα 
εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις εργασίας και ανάπαυσης, όπως πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και εξοπλισμός γυμναστικής. 

Όλα τα δεδομένα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν ή ερευνούνται από τον ISS, 
εξυπηρετούν τον “αγνό σκοπό” της αποίκησης του διαστήματος. Οι σύγχρονοι κον-
κισταδόρες, έχοντας την γνώση του παρελθόντος, ξέρουν πως για να φτάσεις στον 
Χ πλανήτη θα πρέπει να υπάρχει σταθμός εφοδιασμού έξω από τη Γη. Αντίστοιχα οι 
πρόγονοι τους για να κατακτήσουν τον κόσμο έφτιαξαν παντού στα παράλια των 
ηπείρων λιμάνια/σταθμούς, που άλλα εξελίχθηκαν σε πόλεις και άλλα εγκαταλείφθη-
καν στο πέρασμα του καιρού ή καταστράφηκαν από πολέμους, χάνοντας την παλιά 
τους αίγλη.

Αρχές του 2014, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να παρατείνουν τη λειτουργία του Διεθνούς 
Διαστημικού Σταθμού τουλάχιστον μέχρι το 2024. Ο βοηθός του διοικητή της 
NASA, Γουίλιαμ Γερστενμάγιερ (WilliamH. Gerstenmayer), διευκρίνισε ότι η απόφαση 
αυτή ελήφθη μετά από ενδελεχή μελέτη της κατάστασης του σταθμού και διαβου-
λεύσεις με άλλες διαστημικές υπηρεσίες - εταίρους στο ISS. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο 
εξοπλισμός του σταθμού θα είναι σε θέση να λειτουργήσει μέχρι το 2028. Στο ίδιο 
μήκος κύματος, για την παράταση της λειτουργίας του σταθμού, κινούνταν εκείνη την 
εποχή και το ρώσικο κράτος. Ο Αλεξάντρ Ζελεζνιακόφ (Alexander Zheleznyakov), 
μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Κοσμοναυτικής, δήλωσε “ [...] πως υπάρχει όφελος από 
το σταθμό. Το ενδιαφέρον εκ μέρους όλων των εταίρων παραμένει ζωντανό. Ας ελπί-
σουμε ότι η απόφαση των Αμερικανών θα τύχει υποστήριξης από τους Ευρωπαίους, 
τους Ιάπωνες και, φυσικά, εμάς. Και όχι μόνο ως το 2024, αλλά και ως το 2028, ο 
σταθμός θα είναι σε τροχιά. Τα προγράμματα και οι μελέτες που εκπονούνται σε αυτόν 
είναι ενδιαφέροντα για πολλούς κλάδους της επιστήμης: την ιατρική, τις τεχνολογίες και 
τη γεωφυσική”. Ακόμη, τέλη Δεκέμβρη του 2014, οι υπουργοί έρευνας και επιστήμης 
των 20 χωρών - μελών της ΕΕ αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν την ESA με 800 
εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έως το 2017.

Για την εξυπηρέτηση του Σταθμού, δαπανώνται ετησίως 3 δις δολάρια, κατανεμημένα 
σε όλους τους συμμετέχοντες στη λειτουργία του. Για τη NASA, η μετατόπιση πέραν 
του 2020 δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, διαβεβαιώνει ο Γουίλιαμ Γερστενμάγιερ. 
Θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας χρή-
ματα, που έχουν διατεθεί για τη διαδικασία κατάργησης του σταθμού. Ωστόσο, ο 
εμπειρογνωμόνων ‘Ιγκορ Λισόφ (Igor Lissov) δεν είναι βέβαιος ότι θα επαρκέσουν: 
“Κάθε πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας προϋποθέτει στο τέλος του μέσα για τη διακοπή 
της λειτουργίας, την καταγγελία όλων των συμβάσεων και την τελική εξόφλησή τους. 
Έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι τα κεφάλαια αυτά επαρκούν για περισσότερο από ένα 
επιπλέον έτος λειτουργίας του σταθμού.”

Η παράταση της προθεσμίας λειτουργίας του σταθμού μέχρι το 2024, για να μην 
αναφέρουμε το 2028, μπορεί να μην συμπίπτει με τα σχέδια των μεμονωμένων μελών 
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του ISS. Αν αυτή τη στιγμή τοποθετούνται “υπέρ”, όμως δεν αποκλείεται ότι σε κά-
ποια φάση θα πάψουν να το χρηματοδοτούν. Τι μπορεί να γίνει; “Στη NASA ξέρουμε 
τι να κάνουμε εάν οι εταίροι διαφοροποιηθούν” - είναι η συγκεχυμένη απάντηση που 
δίνει η υπηρεσία. Όσον αφορά τη Ρωσία, αυτή τοποθετήθηκε υπέρ της λειτουργίας 
του σταθμού τουλάχιστον μέχρι το 2028. Και αυτό έχει νόημα: Το 2015 έφτασε 
στον ISS η 20τονη ρωσική εργαστηριακή μονάδα πολλαπλών χρήσεων, η οποία είναι 
φανερό ότι δεν θα προλάβαινε να ολοκληρώσει όλο το εύρος των εργασιών της 
μέχρι τη νέα δεκαετία. Έτσι, η ρωσική χρηματοδότηση του σταθμού δεν πρόκειται 
να σταματήσει. Η ROSCOSMOS έχει στα σκαριά μια εναλλακτική διέξοδο για κάθε 
ενδεχόμενο: ολόκληρο το ρωσικό τμήμα μπορεί να αποσυνδεθεί και να αρχίσει μια 
αυτόνομη τροχιακή πτήση.

ε. “Επιστημονικές ανακαλύψεις”

Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στην ακατάσχετη ροή πληροφοριών/ειδήσεων για: 
εκρήξεις βομβών, τροχαία ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, εγχειρήσεις στήθους 
ηθοποιών, γκολ και πάσης φύσεως θεάματα, υπάρχουν δίστηλα και τρίστηλα στον 
καθημερινό τύπο -έντυπο ή διαδικτυακό- για νέους πλανήτες που ανακαλύφθηκαν με 
τα “σούπερ τεχνολογικά” διαστημικά τηλεσκόπια ή με κάποια μέθοδο που φαντάζει 
ως αρχαία σανσκριτικά στα αυτιά μας, αλλά και ειδήσεις για επανδρωμένες και μη 
αποστολές που ταξιδεύουν στο άγνωστο με ελπίδα να ανακαλύψουν φιλόξενους 
πλανήτες για αποίκηση, για το καλό της ανθρωπότητας φυσικά.

Πέρα από τη δική μας κοσμική γειτονιά, τα επιτελεία των αστρονόμων και των 
ερευνητικών κέντρων με την βοήθεια των διαστημικών τηλεσκόπιων και των επαν-
δρωμένων ή μη διαστημικών αποστολών έχουν ανακαλύψει χιλιάδες πλανήτες από τη 
δεκαετία του 1990 ως σήμερα. Εκεί που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους είναι στους 
εξωπλανήτες, όπως τους ονομάζουν τα ιερατεία των “διαστημολόγων”. Σύμφωνα 
με αυτούς, ένας εξωπλανήτης θεωρείται δυνητικά “φιλόξενος” για ζωή, όταν δέχεται 
περίπου τόση ηλιακή ακτινοβολία όση η Γη, έτσι ώστε το νερό στην επιφάνειά του 
ούτε να βράζει και να εξατμίζεται, ούτε να παγώνει. 

Παρακάτω παρουσιάζονται μέσα από δημοσιεύματα κάποιες σχετικά πρόσφατες και 
“ελπιδοφόρες”, για τους καπιταλιστές, ανακαλύψεις. Τα δημοσιεύματα παρατίθενται 
σχεδόν αυτούσια για να μπορεί κάποιος να αντιληφθεί έστω και λίγο το σημείο που 
βρίσκονται οι έρευνες, τουλάχιστον αυτές που δημοσιοποιούνται. Πριν την παράθεσή 
τους επισημαίνεται, πως οι επιστήμονες βασίζονται σε υποθέσεις και οι αμφιβολίες 
τους ζώνουν σαν τα φίδια, όπως λέει και ο λαός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
“να βάλουν τα χέρια τους στην φωτιά” για την εγκυρότητα των υποθέσεών τους. 
Οι επιστημονικές ομάδες και τα ερευνητικά κέντρα με τις δημοσιεύσεις τους διαψεύ-
δουν ή συμπληρώνουν το ένα το άλλο και ανταγωνίζονται για επιχορηγήσεις, τόσο 
σε διεθνές επίπεδο όσο και μέσα στο ίδιο το κράτος τους. Σε καμία περίπτωση δεν 
παραθέτουμε το σύνολο των δημοσιεύσεων, δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν 
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υπάρχει κανένας λόγος. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες και φανερώνουν σε ικα-
νοποιητικό βαθμό, τις επιδιώξεις και τον ορίζοντα που ατενίζουν τα αφεντικά και οι 
επιστημονικές ελίτ. 

(19 Απριλίου 2013) Τους ιδανικότερους πλανήτες για αποίκηση ανακοίνωσε ότι ανα-
κάλυψε η NASA σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. Πρόκειται για τους δύο εξωπλανήτες 
Kepler-62e και Kepler-62f οι οποίοι έχουν πολλά κοινά με τη Γη και θα μπορούσαν 
να φιλοξενήσουν ζωή καλύτερα από κάθε άλλο γνωστό πλανήτη. “Οι Kepler-62e και 
-62f, είναι μακράν οι καλύτεροι υποψήφιοι για αποίκηση σε σχέση με οποιοδήποτε 
άλλο γνωστό πλανήτη”, δήλωσε ο Γουίλιαμ Μπορούκι του Ερευνητικού Κέντρου Ames 
της NASA και επικεφαλής της ομάδας του διαστημικού τηλεσκόπιου Kepler.

(26 Ιουνίου 2014) Έναν ακόμα εξωπλανήτη που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη 
απόστασης από το μητρικό του άστρο ανακάλυψαν αυστραλοί αστρονόμοι. Ο λόγος 
για τον Γκλίζε 832c (Gliese 832c), μια “υπερ-γη” πέντε φορές μεγαλύτερη από τον 
πλανήτη μας που βρίσκεται στην πολύ κοντινή απόσταση των 16 ετών φωτός. Ο συ-
γκεκριμένος εξωπλανήτης χρειάζεται 36 μέρες (το έτος του) για να διαγράψει μια πλήρη 
τροχιά γύρω από το άστρο του, τον ερυθρό νάνο Γκλίζε 832. Ο Γκλίζε 832c μαζί με το 
τριπλό σύστημα Γκλίζε 667c και τον Κέπλερ 62e θεωρούνται ιδανικοί υποψήφιοι για 
να φιλοξενήσουν ζωή.

(25 Σεπτεμβρίου 2014) Αστρονόμοι της NASA μελετώντας δεδομένα παρατηρήσεων 
των διαστημικών τηλεσκοπίων Hubble, Spitzer και Kepler εντόπισαν εξωπλανήτη στον 
αστερισμό του Κύκνου με καθαρό ουρανό σε απόσταση 124 ετών φωτός από τη Γη, ο 
οποίος ενδέχεται να έχει νερό.

(7 Ιανουαρίου 2015) Οκτώ νέοι εξωπλανήτες ανακαλύφθηκαν από αστρονόμους στις 
ΗΠΑ, που παρακολουθούν τα ευρήματα του τηλεσκοπίου Kepler, το οποίο έσπασε το 
φράγμα των 1000 εξωπλανητών. “Οι περισσότεροι από αυτούς τους πλανήτες έχουν 
καλές πιθανότητες να είναι βραχώδεις σαν τη Γη”, σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευ-
νητή ΓκιγέρμοΤόρες του Κέντρου Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian. Η ανακάλυψη 
διπλασιάζει τον αριθμό των μικρών εξωπλανητών, που έχουν διάμετρο έως διπλάσια 
σε σχέση με εκείνη του δικού μας πλανήτη και οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι δυνητικά 
φιλόξενοι για ζωή. Οι δύο πιο “γήινοι”εξωπλανήτες μεταξύ των οκτώ είναι ο Kepler 
-438b και ο Kepler -442b.

Πριν τη νέα ανακάλυψη, οι δύο πιο “γήινοι”εξωπλανήτες που είχαν βρεθεί, ήταν ο 
Κέπλερ-186f (με μέγεθος 10% μεγαλύτερο της Γης), ο οποίος δέχεται το ένα τρίτο 
της ηλιακής ακτινοβολίας που πέφτει στον πλανήτη μας και ο Κέπλερ-62f (με μέγεθος 
40% μεγαλύτερο της Γης), ο οποίος δέχεται το 41% της ηλιακής ακτινοβολίας του 
πλανήτη μας.

Στο μεταξύ, νέα μελέτη της NASA υποστηρίζει ότι κάτω από την παγωμένη επιφάνεια 
του Χάροντα, γιγάντιου φεγγαριού του Πλούτωνα, μπορεί κάποτε να υπήρχε ένα φιλό-
ξενο περιβάλλον με ζωή.
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Πέρα από τις παρατηρήσεις των διαστημικών τηλεσκοπίων, διάφορες μη επανδρω-
μένες αποστολές αιωρούνται στην απεραντοσύνη του σύμπαντος για να φέρουν νέα 
στοιχεία, να δημοσιευτούν νέα άρθρα και να διατυπωθούν νέες θεωρίες για την πηγή 
της ζωής και τη δημιουργία της ύλης και κυρίως να ανακαλυφθούν νέοι τόποι καπιτα-
λιστικής επέκτασης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής αποστολές:

i. Η αποστολή New Horizons ξεκίνησε το 2006, υπό την αιγίδα της NASA. Το New 
Horizons είναι ένα σκάφος που στόχο έχει την εξερεύνηση των απώτατων ορίων 
του ηλιακού μας συστήματος, φτάνοντας και ερευνώντας τον Πλούτωνα. Τον Ιούλη 
του 2105 έφτασε στον Πλούτωνα, και οι φωτογραφίες που “είδε η ανθρωπότη-
τα”, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνουν ένα πλανήτη που είναι σκεπασμένος από 
βουνά πάγου, που φτάνουν μέχρι και τα 3500 μέτρα. Η μη επανδρωμένη αποστολή, 
κόστους 700 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτοξεύτηκε το 2006 με στόχο να μελετήσει 
τη λεγόμενη Ζώνη του Κάιπερ (Kuiper belt βλέπε παράρτημα ΙΙΙ).

ii. Η αποστολή Dawn, πάλι υπό την αιγίδα της NASA. Η αποστολή μετά από14 μήνες 
που βρέθηκε σε τροχιά γύρω από την Εστία, συνεχίζει το ταξίδι της στην Κύρια Ζώνη 
των Αστεροειδών για να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Δήμητρα στις 6 Μαρτίου 
2015, μόλις μισή μέρα εκτός προγραμματισμού. Η Δήμητρα και η Εστία αποτελούν 
τα δύο μεγαλύτερα ουράνια σώματα στην Κύρια Ζώνη των Αστεροειδών του ηλιακού 
μας συστήματος. 

iii.Η μη επανδρωμένη αποστολή Rosetta, που ξεκίνησε τον Μάρτη του 2004, 
μέχρι τώρα έχει διαγράψει 6,4 δις χιλιόμετρα γύρω από το ηλιακό σύστημα της Γης. 
Ο στόχος της ήταν πρωτοποριακός: το διαστημικό σκάφος έπρεπε να προσεγγίσει 
έναν κομήτη, να μπει σε τροχιά γύρω του, να παρακολουθήσει τις αλλαγές που (αν) 
υφίστανται ο κομήτης καθώς προσεγγίζει τον Ήλιο και να μελετήσει τον ίδιο και την 
κίνησή του. Η μελέτη θα πραγματοποιούνταν με μια σειρά εξελιγμένων οργάνων και 
από ένα ρομπότ που θα προσεδαφιζόταν στον κομήτη, και αυτό με την σειρά του θα 
μετέφερε μια αρμάδα από εργαλεία και όργανα μετρήσεως και θα συνέλεγε στοιχεία 
(έδαφος, πάγο, υγρά, αέρια κλπ) για τους επιστήμονες στη Γη. Θα ήταν το πρώτο δια-
στημικό σκάφος που θα συναντούσε και θα μελετούσε από τόσο κοντά έναν κομήτη. 
Υποτίθεται πως οι κομήτες είναι τα πιο παλιά ουράνια σώματα και ταξιδεύουν στο 
σύμπαν μεταφέροντας πολύ παλιό μοριακό υλικό. Η Rosetta, που στοίχισε περίπου 
1 δις ευρώ,είναι ακόμη ένα πρόγραμμα που συμβαίνει για το “καλό της γνώσης και 
της ανθρωπότητας”. Η μελέτη ενός κομήτη μάλλον θα δώσει φως στο ζήτημα της 
δημιουργίας του πλανήτη μας, αλλά κυρίως μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την 
κατασκευή διαστημικών ορυχείων, μιας και οι κομήτες και οι αστεροειδείς, θεωρείται 
πως έχουν μεγάλες ποσότητες ορυκτών, χρήσιμων για τον καπιταλιστικό ανταγωνι-
σμό στη Γη.

Τελικά, μετά από 10 χρόνια αναζήτησης, τον Αύγουστο 2014, η Rosetta κατάφερε 
και βρήκε τον υποψήφιο κομήτη 67P και τέθηκε σε τροχιά γύρω από αυτόν. Έκτοτε 
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στέλνει σε καθημερινή βάση δεδομένα και εικόνες από το περιβάλλον του κομήτη. Το 
Νοέμβρη του 2014 το διαστημικό robot Philae, που μετέφερε η Rosetta προσγειώ-
θηκε στον κομήτη 67P και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έπαψε να λειτουργεί μιας 
και δεν φορτίζονται οι μπαταρίες του ρομπότ, λόγω χαμηλής ηλιοφάνειας. Το ρομπότ 
Phila βρήκε πάγο πάνω στην επιφάνεια του κομήτη, διαφορετικό όμως από το νερό 
της Γης. 

Στην Rosetta συμμετείχε και το ελληνικό κράτος και κεφάλαιο μέσω μιας ερευνητικής 
ομάδας του πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών. 
Η παραπάνω ομάδα κέρδισε διαγωνισμό για την κατασκευή ενός ανιχνευτή σωμα-
τιδίων υψηλής ενέργειας. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε στην Rosetta και 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες άλλες διαστημικές αποστολές. Για την 
αποστολή Rosetta σχολιάζει ένας έλληνας επιστήμονας, ειδήμων της διαστημικής με 
κύρος στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA) “δύσκολη ήταν η προσέγγιση 
ενώ η προσεδάφιση θεωρούνταν αδύνατη. Το πώς φτάσαμε ως εδώ δεν το περίμε-
νε κανείς μας. [...] Έπειτα, ποτέ δεν σχεδιάζεται ένα διαστημικό πρόγραμμα με έναν 
αποκλειστικό σκοπό, όπως είναι η μελέτη των κομητών σε αυτή την περίπτωση. Αυτό 
είναι μόνο το κύριο επιστημονικό αντικείμενο. Πίσω από αυτό η ESA δοκιμάζει, μεταξύ 
άλλων, τεχνικές προσεδάφισης για μια αποστολή στον Άρη…”

iv.Η αποστολή Akatsuki (“χαραυγή”).Το Δεκέμβριο του 2007 το ιαπωνικό κράτος 
εκτόξευσε τον δορυφόρο Akatsuki, για να τεθεί σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη 
και να πραγματοποιήσει “γεωλογικές και μετεωρολογικές μελέτες”. Ο δορυφόρος 
έφτασε στην Αφροδίτη, αλλά δεν κατάφερε να επιβραδύνει αρκετά με αποτέλεσμα 
να ξεπεράσει το ουράνιο σώμα και να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Αιτία της 
αποτυχίας ήταν μια βουλωμένη βαλβίδα του κινητήρα εξαιτίας αποθέσεων αλατιού, με 
αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα ακροφύσια του κινητήρα. Στα χρόνια που ακο-
λούθησαν, το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Εξερεύνησης 
Αεροδιαστήματος (JAXA) με επενδύσεις και έρευνες κατάφερε να καταρτίσει ένα 
σχέδιο για την επαναφορά της αποστολής. Τον Δεκέμβρη του 2015, το Akatsuki 
πυροδότησε τέσσερις μικρούς προωστήρες που κανονικά χρησιμοποιούνται μόνο για 
μικρές διορθώσεις της πορείας του σκάφους και κατάφερε να μπει σε τροχιά. Η απο-
στολή επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα, για ποιούς λόγους η Αφροδίτη, 
η οποία έχει περίπου ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο διαφορετικές συνθήκες5.Το 
διαστημικό σκάφος Akatsuki είναι εξοπλισμένο με πέντε κάμερες που βλέπουν από 
το υπέρυθρο μέχρι το υπεριώδες τμήμα του φάσματος, ώστε να μπορούν έτσι να 
κοιτάξουν μέσα από τα πυκνά, αδιαφανή σύννεφα. Θα μπορούσε έτσι να ανιχνεύσει 
ενδείξεις ηφαιστειακής δραστηριότητας, να καταγράψει κεραυνούς και να εξηγήσει 

5  Το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη δημιουργεί ένα ακραίο 
φαινόμενο θερμοκηπίου με επιφανειακές θερμοκρασίες γύρω στους 450 βαθμούς Κελσίου. 
Η ατμοσφαιρική πίεση είναι 90 φορές μεγαλύτερη από ότι στη Γη και ο ουρανός είναι μόνιμα 
σκοτεινός λόγω των πυκνών σύννεφων που βρέχουν θειικό οξύ.
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τους μυστηριώδεις ανέμους που πνέουν σε ύψος 60 χλμ με ταχύτητα εκατοντάδων 
χιλιομέτρων ανά ώρα.

Το Akatsuki, κόστους 300 εκατ. δολαρίων, είναι η δεύτερη απόπειρα της Ιαπωνίας 
να φτάσει σε άλλο πλανήτη. Το Nozomi, μια προηγούμενη αποστολή στον Άρη, 
εκτοξεύτηκε το 1998 αλλά προέκυψαν τεχνικά προβλήματα και τερματίστηκε πρόωρα 
το 2003.

στ. Τρισδιάστατοι εκτυπωτές

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι ένα απτό παράδειγμα της άψογης συνεργασίας 
διαφόρων επιστημονικών τομέων για να δημιουργήσουν ένα προϊόν χρήσιμο τόσο 
στη Γη, όσο και στο διάστημα. Με λίγα λόγια τα κονδύλια για τις έρευνες δεν πήγαν 
χαμένα για τους καπιταλιστές/επενδυτές, η τεχνολογία χρησιμοποιείται με διάφορους 
τρόπους και σε διάφορους τόπους και αυτό μεταφράζεται σε κέρδη αλλά και σε νέες 
επενδύσεις. Θα είχε κάποιο ενδιαφέρον να έψαχνε κάποιος ποιοι ήταν οι αρχικοί 
χρηματοδότες των ερευνών για τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Το 2013 η NASA ανακοίνωσε πως θα στείλει στο διάστημα τρισδιάστατο εκτυπωτή 
στο μέγεθος ενός μικρού κουτιού, για τις ανάγκες των αστροναυτών της. Στόχος είναι 
οι εκτυπωτές να λειτουργούν ως κινητό εργοστάσιο άπειρων σχεδίων με τη δυνατό-
τητα να κατασκευάζουν αντικείμενα από στρώματα πλαστικού. Με τους εκτυπωτές σε 
λειτουργία δεν θα χρειάζονται οι αστροναύτες να περιμένουν νέα αποστολή από τη Γη 
αν πιθανόν τους λείπει ή χαλάσει κάτι, μπορούν στο διάστημα να κατασκευάζουν τα 
μικροεξαρτήματα που χρειάζονται. Μετά τα πειράματα και τις κατάλληλες επιδιορθώ-
σεις και βελτιώσεις, στα τέλη του 2014, η ΝΑSΑ κατάφερε να εκτυπώσει αντικείμενο 
στο διάστημα από τρισδιάστατο εκτυπωτή, εγκαινιάζοντας μια νέα δυνατότητα που θα 
μπορεί να χρησιμοποιείται και στις διαστημικές αποικίες. Η εκτύπωση έγινε στον ISS 
και η εντολή εκτύπωσης δόθηκε από το κέντρο στη Γη.

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής κατασκευάστηκε από την εταιρεία “Made in Space” με 
έδρα την Καλιφόρνια, η οποία εξειδικεύεται στην τεχνολογία κατασκευής αντικειμέ-
νων σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Περίπου 20 αντικείμενα εκτυπώθηκαν στον 
ISS τις επόμενες εβδομάδες, ενώ ακριβή αντίγραφά τους εκτυπώθηκαν και στην έδρα 
της εταιρείας, ώστε μετά να γίνει σύγκριση με αυτά που θα έχουν παραχθεί στο διά-
στημα. Ήδη διαφάνηκε ένα πρόβλημα: κατά την εκτύπωση του πρώτου αντικειμένου 
ένα μέρος της πλαστικής ύλης (που αντικαθιστά τη συμβατική μελάνη των εκτυπωτών) 
κόλλησε στον εκτυπωτή, πράγμα που ίσως σημαίνει ότι η έλλειψη βαρύτητας επιδρά 
αρνητικά στην τρισδιάστατη εκτύπωση.

Η “Made in Space”, σε συνεργασία με τη NASA, πρόκειται να εγκαταστήσει εντός 
του 2015 στον ISS έναν πολύ μεγαλύτερο επαγγελματικό τρισδιάστατο εκτυπωτή. 
Παράλληλα, η ESA σχεδιάζει να στείλει ένα παρόμοιο μηχάνημα στον ISS το επόμενο 
έτος. Γενικότερα, τα διαστημικά επιτελεία επιδιώκουν, με την βοήθεια των τρισδιά-
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στατων εκτυπωτών, να κατασκευάζουν τα κτήρια στις διαστημικές αποικίες καθώς και 
τους πυράυλους και διάφορα άλλα εξαρτήματα των διαστημικών σκαφών, επι τόπου 
στις διαστημικές αποικίες/ βάσεις.

2. Ο πλανητικός ανταγωνισμός εδώ και τώρα
Συχνά, τα γεγονότα μαρτυρούν από μόνα τους τις καταστάσεις και οι αναλύσεις περιτ-
τεύουν. Υπό μια κριτική ματιά θα σκιαγραφηθούν κάποια από τα πεδία του διαπλανη-
τικού ανταγωνισμού, στον καμβά του καπιταλιστικού μας κόσμου.

α. Δορυφόροι, μια ιστορία από τα παλιά

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υποτίθεται πως η εξερεύνηση του διαστήματος διεξά-
γεται για να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας. Σύμφωνα με τους κυρίαρχους αν είχαμε τη 
δυνατότητα να παρακολουθούμε τη Γη από “έξω”, από ψηλά, τότε θα ήταν δυνατό οι 
διάφορες κρατικές, στρατιωτικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ να προβλέπουν με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια τον καιρό και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να κινητοποιούνται οι μηχα-
νισμοί με ακρίβεια και ταχύτητα στους τόπους που πλήττονται από φυσικές καταστρο-
φές ή στα δάση όταν ξεσπούν πυρκαγιές, να μπορούν να παρατηρούν το ύψος των 
πάγων και την ταχύτητα που λιώνουν ή να μπορούν να καταμετρούν πιο αξιόπιστα τη 
διάβρωση του εδάφους, την τρύπα του όζοντος κλπ. Και η συλλογή των πιο αξιόπι-
στων δεδομένων, με την σειρά τους, υποτίθεται θα βοηθούσαν στην εξοικονόμηση 
χρημάτων από κακές σοδιές, λειψυδρίες ή καταστροφές εξαιτίας έντονων καιρικών 
φαινομένων. Για άλλη μια φορά η πραγματικότητα απέχει από τις “αγνές προθέσεις”. 
Σε καμία μεγάλη πρόσφατη φυσική καταστροφή (πχ τυφώνας “Κατρίνα” στις ΗΠΑ, 
Τσουνάμι σε Ινδονησία και Ιαπωνία) δεν υπήρξαν έγκαιρες προειδοποιήσεις που θα 
ελαχιστοποιούσαν τις καταστροφές και τους θανάτους ή θα ανακούφιζαν την ζωή των 
πληγέντων. Αντιθέτως οι φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζονται από τους καπιταλι-
στές ως επενδυτικές ευκαιρίες για να “εξευγενιστούν” οι τόποι. Ή, στις περιπτώσεις 
που χάνονται αεροπλάνα εν πτήσει, οι ειδικοί δηλώνουν άγνοια για τους λόγους της 
απώλειας και δεν δίνουν περαιτέρω στοιχεία αν δεν βρουν το “μαύρο κουτί” του 
αεροπλάνου, ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες δορυφόροι και ραντάρ “σκανάρουν” και 
σαρώνουν την γήινη ατμόσφαιρα και υποτίθεται θα μπορούσαν να γνωρίζουν τι και 
πώς.

Παρά την αδυναμία στην πράξη, ήδη από την δεκαετία του ‘70 δημοσιεύονταν μια 
σειρά από μελέτες που “αποδείκνυαν” την τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων και την 
διευκόλυνση της ανθρώπινης ζωής αν οι στόχοι τους γινόντουσαν πράξη. Ξεχνούσαν 
να αναφέρουν ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω προβλήματατα προκαλεί η καπι-
ταλιστική ανάπτυξη και η αδηφαγία που τη συνοδεύει.

Τα κρατικά επιτελεία και οι στρατιωτικές μηχανές τους, ξεκινώντας τη δεκαετία του ‘50 
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να θέτουν σε τροχιές γύρω από τη Γη δορυφόρους, έχουν “καταφέρει” στις μέρες μας 
οι δορυφόροι αυτοί να έχουν γίνει αμέτρητοι. Όμως, παρόλο που έγινε εφικτή και 
σχετικά εύκολη υπόθεση η αποστολή δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη, και το 
κάθε κράτος που μπορεί να πληρώσει έχει τη δυνατότητα να στέλνει δορυφόρο “για 
την παρακολούθηση του καιρού, της οικολογικής καταστροφής, ή για δορυφορικό 
σήμα στην τηλεόραση και στο ίντερνετ”6, δεν σταμάτησαν ούτε οι φυσικές καταστρο-
φές, ούτε η καταστροφή του πλανήτη από την καπιταλιστική ανάπτυξη, ούτε η διά-
βρωση, ούτε η τρύπα του όζοντος, αλλά ούτε και ο καιρός προβλέπεται με ακρίβεια.

Αυτό που σίγουρα βελτιώθηκε και αναπτύχθηκε με ταχύτητα ήταν οι τηλεπικοινωνίες, 
η κατασκοπεία, η παρακολούθηση πολιτών και... η ασφαλής οδήγηση με GPS. Οι εν 
ενεργεία δορυφόροι σε τροχιές γύρω από τη Γη υπολογίζονται σε 2000, με πολλούς 
από αυτούς να είναι κατασκοπευτικοί ή να χρησιμοποιούνται για την καταστολή, ενώ 
υπάρχουν και άλλοι που περιστρέφονται γύρω από την Σελήνη ή άλλους πλανήτες. 
Οι δορυφόροι αυτοί ανήκουν σε πολλές διαφορετικές χώρες που, είτε συμμετέχουν 
είτε όχι στο διαστημικό ανταγωνισμό, προσπαθούν να μην υστερούν τεχνολογικά. 
Αναφέρονται τα εξής γεγονότα, που αφορούν κράτη που έχουν στην δικαιοδοσία 
τους δορυφόρους και αναδεικνύουν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό στη Γη. 

Τον Γενάρη του 2013 η Ν. Κορέα, πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ, προχώρησε σε εκτό-
ξευση δορυφόρου, “για συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων”. Είχαν προηγηθεί 
δύο αποτυχημένες απόπειρες τα προηγούμενα χρόνια και η επιτυχημένη εκτόξευση 
αντίστοιχου δορυφόρου από την Β. Κορέα. 

Το Αζερμπαϊτζάν, που βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία και την Κασπία Θάλασσα εκτό-
ξευσε τον πρώτο δορυφόρο “για μετεωρολογικές πληροφορίες” το 2013 και στα 
τέλη του 2014 το δεύτερο σε συνεργασία με την γαλλική Airbus (ανταγωνίζεται σε 
Γη και σε διάστημα την αμερικάνικη Boeing). Ο δεύτερος δορυφόρος, που ονομά-
ζεται Azersky, σύμφωνα με έναν επικεφαλής της Airbus, είναι πολύ σημαντικός (τα 
δεδομένα του προσφέρουν υψηλή ευκρίνεια με ανάλυση 1,5 μέτρου) γιατί “πρόκει-
ται για εικόνες που θα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από επιχειρήσεις στο 
Αζερμπαϊτζάν ή στην ευρύτερη περιοχή της Κασπίας συνεισφέροντας σε εργασίες 
χαρτογράφησης, περιβαλλοντικές μελέτες αλλά και στη διαχείριση περιβαλλοντικών 
κινδύνων. Θα βοηθούν πετρελαϊκές εταιρείες, θα συμβάλλουν σε γεωπονικές μελέτες, 
στην πρόγνωση αλλά και στην παρακολούθηση και επικαιροποίηση γεωγραφικών πλη-
ροφοριών...”. Απροκάλυπτα ομολογούν τα συμφέροντά τους και πως τα χαρακώματα 
του πολέμου για την απόκτηση ή των έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων/κοιτασμά-
των επεκτείνονται και εκτός της γήινης ατμόσφαιρας.

Καθώς οι ευρωπαίοι καπιταλιστές είναι “ακραίοι οικολόγοι”, τον Απρίλη του 2014 

6 Τον Μάη 2013 εκτοξεύτηκε ο ευρωπαϊκός πύραυλος Vega, όπου μετέφερε τρεις 
δορυφόρους. Ο πρώτος ανήκει στην ESA, ο δεύτερος στο Βιετνάμ και ο τρίτος στην Εσθονία. 
Και οι τρεις δορυφόροι υποτίθεται θα παρέχουν γρήγορες πληροφορίες για την κλιματική 
αλλαγή, τις μεταβολές στη φυτοκάλυψη και τη βλάστηση του πλανήτη.
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η ESA εκτόξευσε με τη σειρά της ένα δορυφόρο. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος 
είναι μέρος του προγράμματος “Κοπέρνικος”, που στο σύνολο περιλαμβάνει πέντε 
δορυφόρους και οι εκτοξεύσεις των υπολοίπων θα τελείωναν το 2015. Το πρόγραμ-
μα κόστισε 12 δις ευρώ και δίνει την δυνατότητα να ελέγχεται με εξαιρετική ακρίβεια 
κάθε επιφάνεια της Γης σε μόλις έξι μέρες. 

Όμως το ανθρώπινο πνεύμα δεν έχει όρια. Έτσι όλες αυτές οι προσπάθειες “για να 
βελτιωθεί η μελλοντική μας ζωή” έχουν προκαλέσει μια τεράστια παραγωγή σκουπι-
διών. Οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις δορυφόρων, οι δορυφόροι που καταστρέφονται 
στο διάστημα από βλάβη ή επειδή τελείωσε ο χρόνος ζωής τους, διάφορα εξαρτήμα-
τα των διαστημικών σκαφών που διαλύονται και φεύγουν στο διάστημα, οι αποτυχη-
μένες επαναφορές διαστημικών σκαφών/δορυφόρων στη Γη και τόσα μεγαλουργήμα-
τα του ανθρώπινου νου έχουν φροντίσει ώστε το διάστημα να έχει συχνή επαφή με 
τον καπιταλιστικό πολιτισμό. Υπολογίζονται σε 100.000 τα σκουπίδια με διαστάσεις 
πάνω από 10 εκατοστά, που πετούν ελεύθερα στο διάστημα. Τα “διαστημικά σκου-
πίδια” -ομολογουμένως το καπιταλιστικό σύστημα και εμείς μαζί του τα καταφέρ-
νουμε μια χαρά με την μόλυνση- αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τις διαστημικές 
αποστολές. Μπορεί το μέγεθός τους να είναι μικρό αλλά η τεράστια ταχύτητα που 
αναπτύσσουν δύναται να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα σε εν ενεργεία διαστημικές 
αποστολές και προγράμματα.Τέτοια κομμάτια φεύγουν από τις τροχιές τους, εισέρχο-
νται στην ατμόσφαιρα ως φλεγόμενα αντικείμενα και κάποιες φορές καταστρέφονται 
κατά την πτώση, ενώ άλλες φορές διατηρούν ένα μέρος της μάζας τους προκαλώντας 
καταστροφές με την προσγείωσή τους. Για παράδειγμα τον Νοέμβρη του 2015 στην 
Ισπανία προσγειώθηκαν τρία τέτοια κομμάτια, χωρίς να αποβούν μοιραία. Κρατικός 
αξιωματούχος δήλωσε πως: “Νωρίς το πρωί την ημέρα που βρέθηκε το πρώτο αντι-
κείμενο, μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έξι με επτά πύρινες σφαίρες να πέφτουν από τον 
ουρανό”.

Φανταστείτε, τι σου είναι ο καπιταλιστής άνθρωπος: μέσα σε 40 χρόνια διαστημικής 
εξερεύνησης, για να καταφέρει να φτάσει μέχρι τη Σελήνη και να πλησιάσει άλλους 
πλανήτες, έχει ήδη γεμίσει το διάστημα με σκουπίδια, ενώ ακόμα και στη Σελήνη 
υπάρχουν απομεινάρια από τις αποστολές που έχουν πάει. Φανταστείτε λοιπόν όταν 
θα αρχίσει να κατασκευάζει και να κατοικεί στις αποικίες, τι ωραία τοπία θα “δημιουρ-
γήσει” η καπιταλιστική τεχνοεπιστημονική ελίτ, τα αφεντικά και οι υπήκοοί τους σε 
ολόκληρο το σύμπαν!

β. Όταν οι πλανητικοί ιμπεριαλιστές ακονίζουν τα μαχαίρια τους

Η νέα εποχή που έχουμε εισέλθει, με τον παγκόσμιο πόλεμο “εναντίον της τρομο-
κρατίας” και με τους ενδοκαπιταλιστικούς κρατικούς ανταγωνισμούς να οξύνονται, 
αποτυπώνεται και στην εξερεύνηση του διαστήματος. Ένα σημαντικό κομμάτι για την 
κατάκτηση του διαστήματος αποτελούν οι πύραυλοι που μεταφέρουν τα διαστημικά 
σκάφη (δορυφόρους, άκατους, διαστημόπλοια κ.α.) εκτός γήινης ατμόσφαιρας και 
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ή τα θέτουν σε τροχιά, ή τους δίνουν την απαραίτητη ώθηση να “δραπετεύσουν” 
από το πεδίο βαρύτητας της Γης και να χαθούν προς το βαθύ διάστημα. Η επιτυχία 
της διαστημικής αποστολής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πύραυλο που θα 
χρησιμοποιηθεί. Μέχρι το 2014 κυρίως το ρώσικο κράτος διέθετε αξιόπιστους 
πύραυλους για διαστημικές μεταφορές προς το “βαθύ” διάστημα, έξω από το πεδίο 
βαρύτητας της Γης. Το κινέζικο κράτος κατάφερε να κατασκευάσει αξιόπιστο πύραυλο 
το 2015, ενώ οι ΗΠΑ είχαν μείνει πίσω στον ανταγωνισμό και είχαν εναποθέσει τις 
ελπίδες τους και τα λεφτά τους σε ιδιωτικές εταιρείες. Εν τέλει, μετά από διάφορες 
αποτυχημένες προσπάθειες η εταιρεία SpaceX του μεγιστάνα Έλον Μασκ κατασκεύ-
ασε τον δικό της πύραυλο, που τον έχει ήδη μοσχοπουλήσει στη NASA, ο οποίος 
έχει την μοναδική καινοτομία πως είναι επαναχρησιμοποιούμενος. Σε ό,τι αφορά τις 
αποστολές για να τεθούν σε τροχιά δορυφόροι γύρω από τη Γη, υπάρχουν διάφοροι 
κρατικοί οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες που έχουν πυραύλους ικανούς για τέτοιου 
είδους εκτοξεύσεις, όπως για παράδειγμα η Ινδία, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ρωσία, 
αλλά και ιδιωτικές εταιρείες όπως SpaceX, η Orbital Sciences Corp. και η Blue Origin 
(βλέπε παράρτημα III).

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά διάφορα “ψυχρά και θερμά” επεισόδια μεταξύ 
των διαστημικών δυνάμεων, στον αγώνα για την πυραυλική υπεροχή, ενώ ταυτό-
χρονα παρουσιάζονται διάφορα δεδομένα για να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του 
ανταγωνισμού7. 

i) Η αντιπαράθεση με φόντο τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Λίγους μήνες μετά την κοινή ανακοίνωση Ρώσων και Αμερικανών για την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξης του ISS, που αναφέρουμε παραπάνω, το ωραίο κλίμα συνεργασίας 
δυναμιτίστηκε. Αιτία υπήρξε η πολεμική σύγκρουση που εξελισσόταν στην Ουκρανία 
και τα εκεί αντικρουόμενα συμφέροντά τους. Τέλη Μάη του 2014 το ρωσικό κράτος 
ανακοίνωσε πως το 2020 αποσύρεται από την κοινοπραξία αποστολών στο διά-
στημα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το μέλλον του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. 
Το ρωσικό κράτος άλλαξε γραμμή πλεύσης και μέσω του αντιπροέδρου του Ντμίτρι 
Ρογκόζιν (Dmitry Rogozin) δήλωσε πως η Μόσχα θα απορρίψει το αίτημα των ΗΠΑ 
να παραταθεί η χρήση του ISS μετά το 2020, ενώ θα απαγορεύσει στις ΗΠΑ να χρη-
σιμοποιούν ρωσικής κατασκευής μηχανές πυραύλων για να εκτοξεύουν δορυφόρους 
για στρατιωτική χρήση. Ο Ρογκόζιν επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως το ρωσικό 
τμήμα του ISS θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική συνεργασία, κάτι 
όμως που δεν ισχύει αντιστρόφως. Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, το ρωσικό 
κράτος ανακοίνωσε πως πρόκειται να αναστείλει τη λειτουργία του συστήματος δο-
ρυφορικού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης GPS από τον Ιούνιο 2015. Ανακοίνωση 
που ήρθε ως αντίποινα στις εξαγγελίες των ΗΠΑ (Απρίλης 2015) για απαγόρευση χο-

7 Ο ανταγωνισμός για το διάστημα συμβαίνει καθημερινά, έτσι τα δεδομένα αλλάζουν 
συνεχώς και παράγονται νέα γεγονότα/ “επιτεύγματα”. Ο χρονικός ορίζοντας που εκτείνεται 
η περιγραφή μας φτάνει έως τις αρχές του 2016. Σε λίγους μήνες μπορεί να υπάρχουν νέες 
ανακαλύψεις, που θα στείλουν τις ήδη υπάρχουσες στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
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ρήγησης αδειών εξαγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που δύνανται να φανούν 
χρήσιμα στο ρωσικό στρατό. Για τις ΗΠΑ παραμένει ζητούμενο η λειτουργία του ISS 
ως το 2024, τέσσερα χρόνια πέραν της καθορισμένης προθεσμίας.

Όταν οι Ρώσοι ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους η κατάσταση δυσκόλευε για τους 
ανταγωνιστές τους. Χωρίς την ρωσική τεχνογνωσία οι εκτοξεύσεις διαστημικών 
αποστολών έμοιαζαν να είναι αδύνατες για τους μεταμοντέρνους αποικιοκράτες, μιας 
και το ρώσικο κράτος ήταν το μόνο τότε που διάθετε πυραύλους κατάλληλους προς 
μεταφορά αστροναυτών στο διάστημα (πύραυλοι Soyuz). Οι Ρώσοι κοστολογούσαν 
από 50 μέχρι 70 εκατομμύρια ευρώ ανά κεφαλή την ταρίφα για κάθε εκτόξευση/
αποστολή. Οι υπόλοιποι “εταίροι”, με πρώτες τις ΗΠΑ, στηρίζονταν στους ρώσικους 
πυραύλους εξαιτίας της έλλειψης άλλου αξιόπιστου πυραύλου.

ii) Ανταγωνισμοί και πύραυλοι

Η ισορροπία δυνάμεων άλλαξε σε μεγάλο βαθμό για όλους τους ανταγωνιστές, 
λίγους μήνες αργότερα από τις παραπάνω δηλώσεις του ρωσικού κράτους. Καταρχήν 
το κινέζικο κράτος βρέθηκε στο προσκήνιο με το δικό του πύραυλο, που έχει 
δοκιμαστεί σε αποστολές με αξιοπιστία, τον Shenzhou (βλέπε παρακάτω). Αλλά πιο 
σημαντικές ανακαλύψεις φαίνεται να πραγματοποίησαν τα αμερικάνικα κεφάλαια 
μέσω των εταιρειών Blue Origin και SpaceX. Τον Νοέμβρη του 2015 η Blue Origin, 
ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος - αφεντικό της Amazon- κατάφερε να προσεδαφίσει 
στο Τέξας το κατώτερο στάδιο ενός πυραύλου, που προορίζεται για ταξίδια αναψυ-
χής στο όριο του διαστήματος. Έχοντας τοποθετημένη στην κορυφή του μια κάψουλα 
σχεδιασμένη να μεταφέρει έξι επιβάτες, ο πύραυλος New Shepard εκτοξεύτηκε από το 
δυτικό Τέξας, έφτασε σε ύψος 100 χιλιομέτρων -το επίσημο όριο του διαστήματος- 
και προσεδαφίστηκε κατακόρυφα στην εξέδρα εκτόξευσης οκτώ λεπτά αργότερα. To 
ζήτημα είναι πως αυτός ο πύραυλος είναι μικρός και προορίζεται μόνο για υποτροχι-
ακές αποστολές.8 Ταυτόχρονα, η Blue Origin συνεργάζεται με την αμερικανική United 
Launch Alliance (κοινοπραξία της Boeing και της Lockheed Martin, βλέπε παράρτημα 
ΙΙΙ) στην κατασκευή ενός κινητήρα για πυραύλους. Ο κινητήρας προορίζεται να αντι-
καταστήσει τον ρωσικό κινητήρα RD-180 που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα 
στους πυραύλους της United Launch Alliance. Το αμερικανικό Κογκρέσο απαγόρευσε 
τo 2014 τη χρήση του RD-180 σε εκτοξεύσεις στρατιωτικών φορτίων, ως αντίποινα 
για την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία...

Στη συνέχεια, τέλη Δεκεμβρίου του 2015, αυτός που πανηγύρισε ξέφρενα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επιτυχή εκτόξευση του πύραυλου του Falcon 9, ήταν 
ακόμα ένας αμερικάνος καπιταλιστής, το αφεντικό της SpaceX, δηλώνοντας πως “ήταν 

8 Στις υποτροχιακές πτήσεις το σκάφος δεν κινείται αρκετά γρήγορα για να δραπετεύ-
σει από το βαρυτικό πεδίο της Γης, οπότε επιστρέφει στο έδαφος σαν βαλλιστικός πύραυλος. 
Οι πτήσεις αυτές απαιτούν ταχύτητα περίπου Mach 3 (τρεις φορές η ταχύτητα του ήχου), ενώ 
οι τροχιακές πτήσεις απαιτούν ταχύτητα Mach 30 και τις χρειάζονται τα σκάφη που φεύγουν 
προς το “βαθύ διάστημα”.
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ένα κρίσιμο βήμα προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πόλη στον 
Άρη”. Ο πύραυλος Falcon 9 όχι μόνο εκτοξεύτηκε με επιτυχία και έθεσε σε τροχιά 9 
δορυφόρους που μετέφερε, αλλά ταυτόχρονα επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε 
κάθετα παραμένοντας σε κατάσταση για να επαναχρησιμοποιηθεί. Η κάθετη προσγεί-
ωση συμβαίνει πρώτη φορά στον διαστημικό ανταγωνισμό και ανοίγει τους ασκούς 
του Αιόλου για περαιτέρω ανταγωνισμό. Πέρα από όλα τα άλλα, η νέα ανακάλυψη 
ρίχνει κατά πολύ το κόστος των διαστημικών αποστολών, μιας και ο πύραυλος 
επαναχρησιμοποιείται και φέρνει τον “άνθρωπο” πιο κοντά στην αποίκηση του 
διαστήματος. Για την επιτυχία του Falcon 9 είχαν προηγηθεί πολλές αποτυχημένες 
δοκιμές και είχαν ξοδευτεί τεράστια ποσά. Τον Απρίλη του 2015 υπήρξε μια απο-
τυχημένη απόπειρα προσεδάφισης χρησιμοποιημένου Falcon 9 σε πλωτή εξέδρα, η 
οποία όμως κατέληξε σε καταστροφή. Όπως και σε αποτυχία κατέληξε, τον Ιούνη 
του 2015, άλλη μία μη επανδρωμένη αποστολή που χρησιμοποίησε τον πύραυλο 
Falcon 9, που εξερράγη λίγο μετά την εκτόξευση προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 
Είναι αντιληπτό πως οι αποστολές στο διάστημα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ρουτίνα και οι ανακαλύψεις δεν είναι πάντα επιτυχημένες 100%, έτσι 
ένα μήνα αργότερα (Γενάρης 2016) ένας Falcon 9 έθεσε με επιτυχία ένα δορυφόρο 
σε τροχιά, αλλά κατά την προσγείωσή του καταστράφηκε.

γ. Εκτοξεύσεις & δολιοφθορές

Ενώ μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος “κατά της τρομο-
κρατίας”στο Ιράκ και κυρίως στη Συρία, τα αντίπαλα στρατόπεδα κονταροχτυπιού-
νται τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα. Έτσι λοιπόν από το Μάη του 2014 μέχρι 
το Μάη 2015, γίνονται τρεις αποτυχημένες εκτοξεύσεις από το ρωσικό κράτος. 
Συγκεκριμένα το Μάη του 2014, ένας ρωσικός πύραυλος Proton, που μετέφερε έναν 
ρώσικο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο καταστράφηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή 
του. Έπειτα, τον Απρίλιο του 2015, ρώσικο μη επανδρωμένο διαστημικό φορτηγό/
σκάφος, το Progress, που είχε σκοπό τον ανεφοδιασμό του ISS, χάθηκε λίγο μετά 
την εκτόξευσή του. Σε αυτή την περίπτωση είχε χρησιμοποιηθεί ρώσικος πύραυλος 
Soyuz. Το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στον ISS το Μάη και μετέφε-
ρε πιστό αντίγραφο της σημαίας του κόκκινου στρατού, που κρεμάστηκε από τρεις 
σοβιετικούς στρατιώτες στο ναζιστικό κοινοβούλιο κατά την κατάληψή του από τον 
κόκκινο στρατό το 19459. Το Progress χάθηκε και καταστράφηκε στην ατμόσφαιρα. 
Οι Ρώσοι έχοντας στο μυαλό τους τη δολιοφθορά και το σαμποτάζ για τις παραπάνω 

9 Κίνηση εντυπωσιασμού από τους Ρώσους καπιταλιστές, που προσπαθούν να δώ-
σουν ζωή σε κάτι που καμία σχέση δεν έχει με την σημερινή Ρωσία, ενώ μαίνεται η πολεμική 
σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, η οποία ενίοτε παίρνει και χαρακτηριστικά “αντιφασι-
στικού” πολέμου. Ο Ουκρανός στρατός και οι παραστρατιωτικοί εμφανίζονται με ναζιστικά 
σύμβολά, είναι δημόσια ναζιστές και το ουκρανικό κράτος έχει απαγορέψει διά νόμου τον 
κομμουνισμό ενώ οι Ρώσοι μαζί με τους ρωσόφωνους κάτοικους της ανατολικής Ουκρανίας 
είναι ένα μίγμα εθνικιστών και αντιφασιστών και κυριαρχεί ιδεολογική σύγχυση.
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αποτυχίες, έριξαν την ευθύνη σε λάθη των τεχνικών, αφήνοντας και υπονοούμενα για 
σκόπιμες δολιοφθορές. Η ROSCOSMOS εκείνη την χρονική περίοδο ήταν αντι-
μέτωπη με το πρόβλημα της μείωσης του προσωπικού, καθώς πολλοί επιστήμονες 
έφευγαν για το εξωτερικό, ψάχνοντας εργασία σε ανταγωνιστικές κρατικές υπηρεσίες 
ή σε ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την κατάκτηση του διαστήματος. Μετά 
από τις αποτυχημένες εκτοξεύσεις ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός, θέλοντας 
να ανακτήσει το πληγωμένο γόητρο της χώρας του και να τρίξει τα δόντια στους 
επίδοξους ανταγωνιστές της δήλωσε “Η διαστημική δραστηριότητα είναι βασική 
συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ζήτημα τιμής 
για εμάς να δώσουμε πίσω στη Ρωσία, ως διαστημική δύναμη, την ηγετική θέση που 
της αρμόζει”. Τέλος, τον Μάη του 2015 ο ρωσικός πύραυλος Proton καταστράφηκε 
μετά από την εκτόξευση ενώ μετέφερε δορυφόρο για λογαριασμό του μεξικάνικου 
κράτους.Οι εκτοξεύσεις άρχισαν να ομαλοποιούνται τον Ιούλη του 2015, όταν τρεις 
αστροναύτες (Ρώσος- Αμερικάνος- Ιάπωνας) μεταφέρθηκαν στον ISS, με ρωσικό πύ-
ραυλο Proton. Η εν λόγω αποστολή είχε καθυστερήσει δύο μήνες μετά την αποτυχία 
του Progress και τρεις αστροναύτες, μέλη του πληρώματος του ISS, αναγκάστηκαν να 
παρατείνουν την παραμονή τους στο σταθμό για ένα μήνα επιπλέον.

Οι καταστάσεις δεν ήταν έκρυθμες μόνο στις διαστημικές εκτοξεύσεις , αλλά και στο 
“καμάρι” της παγκόσμιας συνεργασίας, τον ISS, όπου συνέβη ένα σοβαρό “άγνωστης 
προέλευσης” τεχνικό πρόβλημα στο σταθμό. Το Γενάρη του 2015 σήμανε συναγερ-
μός στο αμερικανικό τμήμα του ISS. Εκείνο τον καιρό βρίσκονταν στον ISS έξι αστρο-
ναύτες. Η ROSCOSMOS ανακοίνωσε πως ο συναγερμός οφείλεται στη διαρροή 
αμμωνίας στο κύκλωμα ψύξης στο αμερικανικό τμήμα του σταθμού ISS, ενώ η NASA 
πως “οι ελεγκτές της πτήσης του ISS δεν γνωρίζουν εάν ο συναγερμός σήμανε λόγω 
της αύξησης της πίεσης, εξαιτίας κάποιου ελαττωματικού αισθητήρα ή λόγω προβλή-
ματος στο λογισμικό” και συμπλήρωσε πως “[...]το πλήρωμα είναι ασφαλές. Δεν έχει 
επιβεβαιωθεί καμία διαρροή αμμωνίας. Το πλήρωμα αντέδρασε μετά την αύξηση της 
πίεσης στο κύκλωμα ψύξης”. Τελικά οι αστροναύτες κατέφυγαν στο ρωσικό τμήμα του 
ISS για να μην αντιμετωπίσουν περαιτέρω κίνδυνο, ακόμα και για τη ζωή τους. Στη 
συνέχεια δεν δόθηκε στην δημοσιότητα μια σαφής απάντηση για το τι προκάλεσε τον 
πανικό… Σαμποτάζ ή ατύχημα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Αυτό 
που είναι βέβαιο - και δεν ανήκει στις θεωρίες συνομωσίας- είναι πως η έκρυθμη 
κατάσταση στη Γη αντικατοπτρίζεται και στο διάστημα. Τα παραπάνω γεγονότα και 
άλλα που δεν καταγράφονται εδώ έχουν άμεση συνάφεια με τους ανταγωνισμούς που 
υπάρχουν στη Γη και αντικατοπτρίζουν με επάρκεια τον αδυσώπητο αγώνα για την 
κατάκτηση του διαστήματος.

iv) Ο αγώνας δρόμου για τα διαστημικά σκάφη και την πυραυλική υπεροχή

Τον Ιούνη του 2011, μετά από μια επιτυχημένη αποστολή στον ISS, το αμερικάνικο 
κράτος και η NASA απέσυραν τα διαστημικά λεωφορεία και έκτοτε ψάχνουν νέα 



56

... κατά την έφοδο των ιμπεριαλιστικών μηχανών στη “Nέα Γη”

57

μεταφορικά μέσα10. Η NASA, αρχικά στράφηκε στη ROSCOSMOS για να πραγματο-
ποιεί τις εκτοξεύσεις της αλλά ταυτόχρονα αναζητούσε λύσεις του προβλήματος στον 
ιδιωτικό τομέα, στοχεύοντας να σταματήσει η εξάρτησή της από την ρωσική τεχνο-
γνωσία και όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει πετύχει πια την απεξάρτησή της από 
τους ρώσικους πυραύλους. Μια προσπάθεια για την εύρεση αξιόπιστου σκάφους και 
πυραυλικού συστήματος, που εμπλέκονται κράτος και ιδιώτες, αποτελεί το διαστημικό 
σκάφος Οrion. Το 2004 επί προεδρίας Μπους στις ΗΠΑ, ξεκίνησε η κατασκευή του. 
Το σκάφος ήταν μέρος του προγράμματος Constellation και αφορούσε την επιστρο-
φή των αμερικανών στη Σελήνη. Στην κατασκευή του συμμετέχει η Lockheed Martin. 
Όμως στη νέα εποχή του διαστημικού ανταγωνισμού, το Οrion φιλοδοξεί να είναι 
το σκάφος που θα μεταφέρει τους πρώτους αστροναύτες στην επιφάνεια του Άρη. 
Αρχές του 2013 σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη για το σκάφος μεταφοράς και 
ανακοινώθηκε πανηγυρικά η συμμέτοχη της ESA στην κατασκευή και στις μελλοντικές 
αποστολές του. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συνενώνουν τις δυνάμεις τους για το σκάφος της 
“νέας γενιάς” που θα μεταφέρει ανθρώπους στο διάστημα. Ο Τόμας Ράιτερ (Thomas 
Reiter), διευθυντής επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων και επιχειρήσεων της ESA 
δήλωσε πως “[...] ξεκινάει μία νέα σελίδα υπερατλαντικής συνεργασίας. Είναι η πρώτη 
φορά που η ESA συμμετέχει στο κρίσιμο μονοπάτι προς ένα επανδρωμένο σύστημα 
μεταφοράς. Πρόκειται για μία φανταστική προοπτική προς το μέλλον που θα οδηγή-
σει τον άνθρωπο σε νέους προορισμούς προς εξερεύνηση”. Συγκεκριμένα η ESA θα 
παράσχει την τεχνολογία για τη μονάδα υπηρεσίας πίσω από την κάψουλα που θα την 
προωθεί στο διάστημα και θα παρέχει ισχύ, έλεγχο θερμοκρασίας, οξυγόνο και νερό. 
Η συμφωνία δεν θα εκπληρωνόταν χωρίς τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας, που 
αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της μονάδας με επιπλέον 20 εκατομ-
μύρια ευρώ. Το συμβόλαιο κατασκευής ανατέθηκε στην ευρωπαϊκή εταιρεία Astrium, 
θυγατρική της Airbus Defense and Space.

Δέκα χρόνια αργότερα, το Δεκέμβρη του 2014 έγινε η πρώτη δοκιμαστική, μη επαν-
δρωμένη εκτόξευση για λογαριασμό των ΗΠΑ. Το Οrion τοποθετήθηκε στην κορυφή 
ενός πυραύλου βαρέων-βαρών Delta ΙV και πραγματοποίησε το διαστημικό του 
ταξίδι επιτυχώς, επιστρέφοντας στη Γη μετά από μερικές ώρες. Λίγες μέρες αργότερα 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα δήλωσε πως η συγκεκριμένη δοκιμαστική πτήση απο-
τελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα σε σχέση με την κατάκτηση του Άρη. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρώτη δοκιμαστική πτήση του Orion πάνω σε ευρωπαϊκής 
κατασκευής πύραυλο αναμένεται το 2017, και θα είναι μη επανδρωμένη. Η κάψουλα 
θα κάνει μία περιστροφή γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει στη Γη για προ-
σθαλάσσωση. Αν όλα τα στάδια ελέγχου πραγματοποιηθούν με επιτυχία, η πρώτη 
επανδρωμένη αποστολή θα γίνει το 2021, το 2025 θα ακολουθήσει η προσπάθεια 
προσεδάφισης του σκάφους στην επιφάνεια ενός αστεροειδή και αργότερα, κάπου το 

10 Ανώτερο στέλεχος της NASA δήλωσε την ίδια περίοδο “μετά από 135 αποστολές 
και δύο καταστροφικές αποτυχίες (Challenger & Columbia) το διαστημικό λεωφορείο αποδεί-
χθηκε ένα όχημα αντιφάσεων”.
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2030, επανδρωμένη αποστολή στην επιφάνεια του Άρη.

Η παραπάνω συμφωνία ανάμεσα στην ESA και στη NASA σε καμία περίπτωση δεν 
έγινε για το καλό της ανθρωπότητας και της επιστημονικής γνώσης, πάλι το καπιταλι-
στικό κέρδος ήταν που οριοθέτησε αυτή τη συμφωνία. Φτάνει να αναφέρουμε πως 
η NASA δεν θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για την κατασκευή του Orion. Θα 
πληρώνει η ESA ως αποζημίωση για την ευρωπαϊκή χρήση του Διεθνούς Διαστημικού 
Σταθμού. Μέχρι στιγμής το κόστος αυτό καλύπτεται από τις μεταφορές φορτίων στο 
σταθμό από το ευρωπαϊκής κατασκευής Αυτοματοποιημένο Όχημα Μεταφοράς ATV, 
του οποίου η παραγωγή πλησιάζει στο τέλος της. Χωρίς αυτά τα οχήματα η ESA θα 
όφειλε στη NASA 450 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Το αμερικάνικο κράτος συνεχίζοντας την στρατηγική της απεξάρτησης στον πυραυ-
λικό τομέα από άλλα κράτη και κυρίως από τη Ρωσία - αλλά και την πολιτική των 
παχυλών κρατικών επενδύσεων προς ιδιωτικά “εθνικά” κεφάλαια- σύναψε μέσω της 
NASA, το Γενάρη του 2015, δύο συμφωνίες για επανδρωμένες αποστολές προς και 
από τον ISS. Η πρώτη είναι με την Space Χ, που θα πάρει συνολικά 6,8 δις, ενώ πήρε 
προκαταβολικά 2,7 δις δολάρια, πριν ακόμα ετοιμαστεί πλήρως το σκάφος και ενώ 
οι πτήσεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το 2017.Το σκάφος της SpaceX 
ονομάζεται Dragon V2, παρουσιάστηκε τον Μάη του 2014 και μπορεί να μεταφέρει 
μέχρι και επτά αστροναύτες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μπορεί να πραγματο-
ποιήσει μέχρι και 10 πτήσεις, πριν χρειαστεί σοβαρό “ρεκτιφιέ”. Επιπλέον η Space Χ 
έχει συνάψει συμβόλαιο ύψους 1,6 δις δολάρια με τη NASA για 12 μη επανδρωμένες 
αποστολές προς τον ISS και μέχρι τον Μάη του 2015 είχε ήδη πραγματοποιήσει τρεις.

Η δεύτερη, αντίστοιχα καλή συμφωνία, έγινε με τον άλλο, επίσης αμερικάνικο 
κολοσσό, τη Boeing. Η Boeing θα πάρει 4,2 δις δολάρια για να πραγματοποιήσει 
αντίστοιχα δρομολόγια. Ακόμα, η Boeing επιλέχθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 για 
την κατασκευή και πτήση του επόμενου διαστημοπλοίου των ΗΠΑ, του Crew Space 
Transportation-100, που το κατασκευάζει με την βοήθεια και τη συνεργασία της 
NASA. Το νέο διαστημόπλοιο μπορεί να μεταφέρει μέχρι επτά επιβάτες ή λιγότερους 
μαζί με υλικό προς τον ISS. Μετά από αυτές τις συμφωνίες, το Μάη του 2015, η 
NASA επέλεξε τα πρώτα πληρώματα αστροναυτών που θα στελεχώσουν τα ιδιωτικά 
εμπορικά διαστημικά σκάφη-ταξί.

Εκτός από τη SpaceX, μια άλλη εταιρεία που εκτελεί μη επανδρωμένα δρομολόγια 
προς τον ISS είναι η, επίσης αμερικάνικη, Orbital Sciences Corp. Η εταιρεία θα λάβει 
συνολικά 1,9 δις δολάρια από τη NASA για τη μεταφορά περίπου 18 τόνων προ-
μηθειών με 8 αποστολές στον ISS μέχρι το 2016. Το δικό της σκάφος ονομάζεται 
“Cygnus” και για τα διαστημικά ταξίδια χρησιμοποιεί τον πύραυλο Antares, ομοίως 
δικής της κατασκευής. Οι πρώτες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο 
του 2013. Μέχρι τον Δεκέμβρη του 2015 που πραγματοποιήθηκε η 5η αποστολή 
υπήρξε μια αποτυχία -τον Οκτώβρη του 2014, στην 4η κατά σειρά αποστολή- στην 
εργολαβία που έχει αναλάβει. Για την ιστορία ο εν λόγω πολυεθνικός γίγαντας έχει 
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κατασκευάσει 170 δορυφόρους και 560 πυραύλους εκτόξευσης. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο που το 2015 άρχισε να δραστηριοποιείται και στην επικερδή βιομηχανία των 
στρατιωτικών πυραυλικών συστημάτων, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της πάνω από 
50 εκτοξεύσεις πολεμικών πυραύλων για λογαριασμό του αμερικάνικου ναυτικού, με 
μόνιμη επωδό τους αμυντικούς σκοπούς...

Και επειδή οι δουλειές συνεχίζονται πυρετωδώς η NASA, τέλη Γενάρη του 2016, 
έκλεισε νέα συμφωνία με τις SpaceX, Orbital ATK και Sierra Nevada Corp. για του-
λάχιστον έξι μη επανδρωμένες μεταφορές με την κάθε εταιρεία προς τον ISS, για το 
χρονικό διάστημα 2019 μέχρι 2024 - υποτίθεται πως τότε η ΗΠΑ θα αποσυρθεί από 
τον σταθμό-. Η NASA δεν ανακοίνωσε αναλυτικά τους όρους των συμβολαίων, αρ-
κέστηκε να ενημερώσει πως αθροιστικά θα χορηγήσει τις εταιρείες με 14 δις δολάρια. 
Επίσης, δεν αιτιολόγησε γιατί δεν επέλεξε τις άλλες υποψήφιες εταιρείες - τη Boeing 
και τη Lockheed Martin- όπως και ποια ήταν τα κριτήρια με τα οποία αποκλείστηκαν. 
Υποτίθεται πως οι ΗΠΑ συνάπτουν συμβόλαια με τρεις εταιρείες εξαιτίας των συχνών 
ατυχημάτων που συμβαίνουν με τους πύραυλους κατά τις εκτοξεύσεις. Αν κάποια 
εταιρεία δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους να πραγματοποιήσει μια προγραμματισμένη 
αποστολή, τότε σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, η NASA 
θα στραφεί στην επόμενη εταιρεία, με την οποία έχει υπογράψει συμφωνία για να 
πραγματοποιήσει την αποστολή.

Ραγδαίες εξελίξεις, στον τομέα των πυραύλων και των διαστημικών οχημάτων συμ-
βαίνουν και στην άλλη πλευρά του ατλαντικού. Καταρχήν οι υπουργοί έρευνας και επι-
στήμης των 20 χωρών - μελών της ESA, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενέκριναν 
το Δεκέμβρη του 2014 τη χρηματοδότηση της κατασκευής του πυραύλου Ariane 6, 
που θα διαδεχθεί τον σημερινό Ariane 5, ο οποίος χρησιμοποιείται για δορυφόρους 
σε εκτοξεύσεις χαμηλής τροχιάς από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Ο νέος, χαμηλό-
τερου κόστους, πύραυλος αναμένεται να είναι έτοιμος για εκτόξευση από τη γαλλική 
Γουιάνα το 202011, όπως δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Ζενεβιέβ Φιοραζό (Geneviève 
Fioraso) μετά τη διυπουργική συνάντηση στο Λουξεμβούργο. Το κόστος του Ariane 
6 προϋπολογίζεται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το μισό ποσό του 
συνολικού προϋπολογισμού της ESA για την επόμενη δεκαετία.

Η απόφαση υποτίθεται πως έχει και “κοινωνικό πρόσωπο”, καθώς αναμένεται να 
διασφαλίσει 16.000 άμεσες θέσεις εργασίας στη Γαλλία και 35.000 στην Ευρώπη, 
όπως ανέφερε η γαλλίδα υπουργός. Η συμφωνία χρηματοδότησης έθεσε τέρμα και 
στη χρόνια γαλλογερμανική διαμάχη για το θέμα, με τη Γαλλία να θέλει οπωσδήποτε 
τον νέο πύραυλο και τη Γερμανία να αναζητά απλώς την αναβάθμιση του υπάρχοντος 
Ariane 5. Τελικά, μετά τον συμβιβασμό, ο Ariane 6 θα κατασκευαστεί, αλλά θα είναι 
φθηνότερος. Ο νέος πύραυλος θα επιτρέψει στην Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνι-

11 Η ESA χρησιμοποιεί διάφορα “διαστημοδρόμια” για της αποστολές της, με 
πιο συχνό το διαστημοδρόμιο Κουρού (Kourou) της αποικιοκρατούμενης “γαλλικής” 
Γουιάνας.
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στική στη διεθνή διαστημική αγορά, κυρίως όσον αφορά τις εκτοξεύσεις εμπορικών, 
επιστημονικών, στρατιωτικών και άλλων δορυφόρων12.

Επιπλέον, για να ξεπεράσει τους ανταγωνισμούς και να βρεθεί σε ηγεμονική θέση 
η ESA χρηματοδοτεί και πραγματοποιεί έρευνες για το δικό της διαστημικό λεωφο-
ρείο, που θα χρησιμοποιείται σε επανδρωμένες αποστολές. Έτσι, το Φλεβάρη 2015 
εκτόξευσε με επιτυχία το πειραματικό διαστημικό λεωφορείο IXV, που πέταξε στο 
διάστημα για 100 λεπτά. Η αποστολή θεωρείται τεράστια επιτυχία, καθώς η ESA μπαί-
νει στον δρόμο της πλήρους αυτονομίας. Σε αυτή την αποστολή δοκιμάστηκαν νέες 
τεχνολογίες, όπως π.χ. για την αντιμετώπιση της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσ-
σεται κατά την έξοδο και την επανείσοδο του διαστημοπλοίου στην ατμόσφαιρα, που 
φτάνει μέχρι και 1800 βαθμούς κελσίου στη δεύτερη περίπτωση.

Για το αμερικάνικο κράτος και την ΕΕ η κούρσα του διαστημικού ιμπεριαλισμού ση-
μαίνει αχαλίνωτες κρατικές χρηματοδοτήσεις τόσο σε κρατικές υπηρεσίες (πχ NASA, 
DARPA ή ESA), όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες. Όμως, ταυτόχρονα σημαίνει και 
τροφοδότηση του ανταγωνισμού μεταξύ εθνικών εταιρειών, με παγκόσμια ισχύ, για 
το ποιά θα κερδίσει περισσότερα από την πίτα των κρατικών πλουσιοπάροχων επεν-
δύσεων. Στην άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες/κράτη, και συγκεκριμένα το 
ρωσικό, το κινέζικο και το ινδικό ακολουθούν άλλη πολιτική, κρατώντας τις επενδύ-
σεις και την τεχνογνωσία για το διάστημα στα χέρια κρατικών οργανισμών/εταιρειών. 
Σίγουρα όχι επειδή είναι οπαδοί του κοινωνικού κράτους, και αυτοί θιασώτες του 
καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς είναι. Όμως, θέλουν να κρατούν την γνώση 
όσο πιο σφικτά μπορούν στον κλειστό πυρήνα του κράτους, έχουν μικρότερο μπά-
τζετ να ξοδέψουν και για κανέναν λόγο δεν εμπιστεύονται τις αμερικάνικες πολυεθνι-
κές εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας. Οι πράκτορες είναι πολυάριθμοι στις γραμμές 
τους. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά που ξοδεύονται από τα κράτη και τις ιδιωτικές 
εταιρείες για διαστημικά προγράμματα θα βελτίωναν την καθημερινότητα εκατομμυ-
ρίων φτωχών που δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, στοιβάζονται σε 
παραγκουπόλεις ή είναι άστεγοι.

12 Στη διαστημική αγορά έχει ξεσπάσει ένας αδυσώπητος ανταγωνισμός μεταξύ 
ιδιωτικών και κρατικών κατασκευαστών πυραύλων. Για παράδειγμα η SpaceX, που 
παράγει μικρούς και οικονομικούς πυραύλους έχει ρίξει κατά πολύ το κόστος της εκτό-
ξευσης. Ακολουθώντας την πολιτική της ελεύθερης αγοράς τον Ιούνη του 2105, το 
γαλλικό κράτος αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει την γαλλική κρατική εταιρεία κατασκευ-
ής και εκτόξευσης δορυφόρων/διαστημικών συσκευών Arianespace, που οι πύραυλοί 
της μαζί με τους ρωσικούς Proton κυριαρχούσαν στον κλάδο. Την Arianespace θα 
την ελέγχουν η γαλλική Airbus (ο μεγάλος ευρωπαίος ανταγωνιστής της αμερικάνικης 
Boeing στη Γη) και η Safran.
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δ. Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος/ ο πόλεμος των 
άστρων

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δοθεί η συνολική εικόνα της κατεύθυνσης που 
τείνει να πάρει η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Καταρχήν, όπως είναι αναμενό-
μενο, οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί (ΟΗΕ, ΕΕ κ.α) μέσα από συμφωνίες, κοι-
νές διακηρύξεις, ψηφίσματα κλπ “καταδικάζουν την στρατιωτικοποίηση του διαστήμα-
τος ενώ απαγορεύουν την διάδοση και τη χρήση οπλικών συστημάτων και πυρηνικών 
όπλων”. Παρόλα αυτά δεν έχει υπογραφεί έως τώρα μια διεθνής συμφωνία για τη 
μη χρήση όπλων στο διάστημα. Επιπλέον, η διεθνής νομοθεσία προβλέπει πως σε 
“εξαιρετικές” περιπτώσεις, όταν δηλαδή συμβαίνουν ανθρωπιστικού τύπου πολεμικές 
επιχειρήσεις ή επεμβάσεις για την “αποκατάσταση της δημοκρατίας”, τότε μπορούν να 
χρησιμοποιούνται όπλα που είναι εγκατεστημένα στο διάστημα. Είναι αντιληπτό πόσο 
μπορεί να ξεχειλώσει για τις ανάγκες του κάθε κράτους η παραπάνω “εξαίρεση”.

Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος ακολούθησε την κούρσα της κατάκτησής του. 
Κατά τον “ψυχρό πόλεμο” δεκάδες ήταν τα απόρρητα ή μη, μιλιταριστικά προγράμ-
ματα που εκπονούνταν από τα επιτελεία των δύο υπερδυνάμεων. Παρόλα αυτά, λίγα 
δοκιμάστηκαν στην πράξη, είτε γιατί οι σχεδιασμοί παράμεναν στην σφαίρα των 
ιδεών, είτε γιατί το κόστος ήταν υπέρογκο και τα κονδύλια στρέφονταν πως τα “συμ-
βατικά όπλα”, είτε τέλος γιατί αποτύγχαναν στην πράξη. Για παράδειγμα η Σοβιετική 
Ένωση, τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, είχε εγκαταστήσει έναν διαστημικό σταθμό, 
τον Almaz, που ήταν εξοπλισμένος με ένα κανόνι για να καταστρέφει δορυφόρους 
ή διαστημικά σκάφη που θα πλησίαζαν με “εχθρικές διαθέσεις”. Την ίδια περίοδο 
(δεκαετία ‘60) οι ΗΠΑ μέσα από το πρόγραμμα του επανδρωμένου τροχιακού εργα-
στηρίου USAF θα διεξήγαγαν κατασκοπεία και αποστολές αναγνώρισης από χαμηλή 
τροχιά, χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Το πρόγραμμα 
εγκαταλείφθηκε το 1969, μιας και οι μη επανδρωμένοι κατασκοπευτικοί δορυφό-
ροι αποδείχθηκαν καλύτερη λύση. “Τέλος” διάφορα σχέδια, που όμως έμειναν στα 
χαρτιά, περιελάμβαναν και εγκατάσταση ή/και χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα 
ή σε άλλους πλανήτες, όπως για παράδειγμα στη Σελήνη.

Με τη λήξη του “ψυχρού πολέμου”, η πλανητική τράπουλα άρχισε να ξαναμοιράζε-
ται και οι εξοπλισμοί παρέα με τις πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζουν με ένταση. Η 
στρατιωτικοποίηση του διαστήματος προχωράει με γοργούς ρυθμούς και χοντρικά 
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα όπλα που χρησιμοποιούνται 
από το διάστημα και στοχεύουν εχθρούς στη Γη και η δεύτερη αυτά που σχεδιάζο-
νται να “αιωρούνται” στο διάστημα και να εξολοθρεύουν εχθρούς στον διαστημικό 
χώρο. Αυτό δε σημαίνει πως τα όρια τους είναι ευδιάκριτα, τουναντίον η μία κατη-
γορία βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την άλλη. Αυτό αποδεικνύεται και από το 
γεγονός πως οι σημαντικότερες και μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες “συμβατικών 
όπλων” είναι αυτές που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τους πυραύλους εκτόξευσης, 
τα οχήματα μεταφοράς αστροναυτών ή προμηθειών, τους δορυφόρους, τα ρομπότ 
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Rover, τα λογισμικά συστήματα κλπ. Είναι αυτές, με λίγα λόγια, που ήδη εμπλέκονται 
με τα κράτη σε κάθε στάδιο της κατάκτησης του διαστήματος.

Η πρώτη λοιπόν “κατηγορία” περιλαμβάνει οπλικά συστήματα που παράγονται από 
τις έρευνες για την ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας ή διαστημοσυσκευές, που η 
κύρια χρήση τους είναι να καταστρέφουν στόχους στη Γη. Τα παραπάνω είναι σχεδια-
σμένα σύμφωνα με το στρατιωτικό δόγμα της μεταμοντέρνας εποχής, που δεν βασί-
ζεται στην κατάληψη του εδάφους του εχθρού, αλλά στις επιχειρήσεις ακριβείας που 
χτυπούν τον εχθρό στα ζωτικά του σημεία. Σε αυτή την πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 
δίκτυα με τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους και μια ποικιλία από οπλικά συστή-
ματα που ήδη χρησιμοποιούνται σε πολέμους - όπως drones, “αόρατα” αεροπλάνα 
Stealτh, ρομπότ κ.α-, όλα τα “έξυπνα όπλα”, καθώς και η αντιπυραυλική ασπίδα. Θα 
σταθούμε στα δύο τελευταία για να κάνουμε ακόμα πιο φανερή την άμεση σχέση που 
έχει η διαστημική τεχνολογία με τα “συμβατικά όπλα”. Τα “έξυπνα όπλα”, που υποτί-
θεται πως είναι εξαιρετικής ακρίβειας, και η ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας που 
προωθούν οι ΗΠΑ απαιτούν ένα πυκνό δίκτυο από δορυφόρους13. Οι δορυφόροι 
αυτοί παρέχουν αναγνώριση και διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 
εκτόξευσης εχθρικών πυραύλων,συστήματα προβλέψεων της πορείας τους, συστή-
ματα για τη δική τους προστασία και άμυνα, καθώς και συστήματα εντοπισμού των 
στόχων. Τέλος η αντιπυραυλική ασπίδα παρέχει τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων 
για να πλήξουν έναν στόχο ή για να αναχαιτίσουν έναν εχθρικό πύραυλο. Σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς στρατιωτικών αναλυτών, εκτιμάται ότι μέχρι το 2020, ο αριθ-
μός των οπλικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας των κορυφαίων κρατών του κόσμου, 
θα φτάσει τις 70 έως 90 χιλιάδες μονάδες. Καθένας αντιλαμβάνεται ότι για να είναι 
αποτελεσματικά απαιτείται ένας τεράστιος αριθμός δορυφορικών συστημάτων. Διότι 
χωρίς τα τελευταία, οι πύραυλοι και οι “έξυπνες βόμβες”, που υποτίθεται πως μπο-
ρούν να χτυπήσουν στόχο σε μέγεθος κουνουπιού, μετατρέπονται σε άχρηστα σίδε-
ρα και μεταλλικούς τενεκέδες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η διαστημική 
τεχνολογία έχει άμεση χρήση στις επίγειες πολεμικές επιχειρήσεις.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει οπλικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
(τώρα χρησιμοποιούνται πειραματικά και όχι εναντίον των αντιπάλων) στο διάστημα 
σε περίπτωση πολέμου για την κατάκτηση του διαστήματος. Αυτά τα διαστημικά εξο-
πλιστικά προγράμματα συνεχίζουν να υπάρχουν υπό τον μανδύα της ασφάλειας και 
της αγνής επιστημονικής έρευνας/γνώσης. Πολλά παραμένουν απόρρητα και κανείς 
δεν γνωρίζει επίσημα τι σχεδιάζουν οι διαστημικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τα 
επιτελεία του στρατού. Πολλές πληροφορίες για τα διαστημικά εξοπλιστικά προγράμ-
ματα υπάρχουν εξαιτίας των δημόσιων καταγγελιών που εκτοξεύονται από τα κράτη 

13 Οι ΗΠΑ αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης δορυφόρων για στρατι-
ωτικούς σκοπούς. Να σημειωθεί πως ο υπουργός Άμυνας, Ρόμπερτ Γκέιτς, το 2009, πέτυχε την 
έγκριση από το αμερικάνικο Κογκρέσο 10,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πολεμικά σχέδια 
στο διάστημα. Ενώ τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ προωθούν την εγκατάσταση αντιπυραυλικής 
ασπίδας σε ευρωπαϊκό έδαφος  και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, περικυκλώνοντάς την.
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προς τα αντίπαλα κράτη. Για παράδειγμα, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το 
ρωσικό, το κινέζικο και το κράτος των ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται και δημοσιεύουν 
για τους αντιπάλους τους εκθέσεις για μυστικές εκτοξεύσεις διαστημοσυσκευών, οι 
οποίες είναι για πολεμική χρήση. Το κάθε κράτος ή σιωπά ή διαψεύδει τις δηλώσεις 
του αντίπαλου λέγοντας πως εκτελεί επιστημονικά πειραματικά προγράμματα για 
ασφαλείς διαστημικές πτήσεις...

Τα ψέματα των κυρίαρχων, πως η εξερεύνηση του διαστήματος αποτελεί μια ειρηνική 
επιστημονική έρευνα, φαίνονται και από το γεγονός πως οι αστροναύτες που πάνε 
προς τον ISS είναι οπλισμένοι με ειδικά όπλα -δεν είναι δηλαδή απλά περίστροφα- με 
την δικαιολογία πως αν επιστρέψουν στη Γη και πέσουν σε άγνωστο σημείο, θα μπο-
ρούν να προφυλάξουν τους εαυτούς τους από άγρια ζώα14. Ταυτόχρονα γύρω από τη 
Γη υπάρχουν αμέτρητοι κατασκοπευτικοί δορυφόροι στραμμένοι προς τους αντιπά-
λους τους. Οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει και τηλεσκόπιο που είναι στραμμένο προς τη 
Γη και όχι προς το διάστημα, που συνήθως είναι στραμμένα τα υπόλοιπα διαστημικά 
τηλεσκόπια.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύουν τα τεχνοεπιστημονικά επιτελεία και οι κρατικές 
διαστημικές υπηρεσίες, κάποιοι από τους ερευνητικούς τομείς που στρέφονται οι 
διαστημικοί εξοπλισμοί της δεύτερης κατηγορίας είναι οι εξής:

i. Πύραυλοι (για χρήση από τη Γη προς το διάστημα)

Ένας τρόπος για να καταστρέφονται εχθρικοί δορυφόροι γύρω από τη Γη είναι με την 
εκτόξευση πυραύλων από τη Γη. Ήδη από το 2008 η Κίνα κατέστρεψε ένα δορυφόρο 
της που βρισκόταν σε τροχιά με πύραυλο από τη Γη. Αντίστοιχα πειράματα θέλει να 
κάνει η Ινδία, ενώ οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατέχουν ήδη την τεχνογνωσία.

ii. Ενεργειακά όπλα

Ηλεκτρομαγνητικά κανόνια, οπλικά συστήματα με λέιζερ, με μικροκύματα ή όπλα 
ράβδων βολφραμίου που θα στέλνουν ακτινοβολία σκορπώντας γρήγορα την κατα-
στροφή και τον θάνατο.

iii. Δορυφόροι- πολεμικά όπλα

Οι πολεμικές μηχανές στοχεύουν στην ανακάλυψη και κατασκευή μίκρο- και νάνο-
δορυφόρων, που λόγω του μεγέθους τους δεν θα είναι ανιχνεύσιμοι από εχθρικά 
συστήματα εντοπισμού, και θα έχουν πολλαπλές χρήσεις. Θα μπορούν να πλησιάζουν 
εχθρικούς δορυφόρους και να τους αλλάζουν την τροχιά ή να τους καταστρέφουν, 
θα μπορούν να περιστρέφονται, σε ρόλο φύλακα, γύρω από τον φιλικό δορυφόρο 

14 Οι αστροναύτες που επιστρέφουν στη Γη μετά από μεγάλη παραμονή στο διάστημα 
χάνουν μέρος από την οστική τους μάζα, είναι αδυνατισμένοι και σε καθόλου καλή φυσική 
κατάσταση, παρόλο που ασκούνται καθημερινά. Είναι δύσκολο να περπατήσουν χωρίς υπο-
στήριξη, πόσο μάλλον να βγουν από τις κάψουλες προσγείωσης και να “παλέψουν” με άγρια 
ζώα, που και αυτά είναι υπό εξαφάνιση από την ανθρώπινη παρεμβατικότητα.
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και τέλος θα μπορούν να εκτελούν επιδιορθώσεις στους φιλικούς δορυφόρους. 
Χαρακτηριστικό αυτών των δορυφόρων αποτελεί η ικανότητά τους να πραγματοποι-
ούν από μόνοι τους αυτόματες μανούβρες με την βοήθεια λογισμικών προγραμμά-
των. Τέτοιοι πολεμικοί δορυφόροι έχουν ήδη δοκιμαστεί από την NASA (πειραματικό 
σκάφος Dart ) και την ROSCOSMOS (πρόγραμμα Kosmos 2499) ήδη από το 2005 
και φανταζόμαστε πως τους έχουν εξελίξει σε μεγάλο βαθμό.

iv. Ηλεκτρομαγνητικά όπλα

Οπλικά συστήματα που θα βρίσκονται σε μεγάλο υψομέτρο από την επιφάνεια της 
Γης και με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μπορούν να καταστρέψουν ή/και να 
διαταράξουν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.

ε. Η συμμετοχή της ΕΕ στους διαστημικούς ανταγωνισμούς

i. O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency / ESA)

Τα ευρωπαϊκά κράτη, χωρίς να αποτελούν μια ενιαία και συμπαγή ομάδα συμφερό-
ντων, όπως αναφέραμε και παραπάνω κάνουν επιτυχημένες προσπάθειες για τον 
σταθερό απογαλακτισμό από την ηγεμονία και επικυριαρχία των ΗΠΑ και χαράσσουν 
τη δική τους ανεξάρτητη πορεία στην διαστημική κούρσα. Για λόγους οικονομικούς 
και τεχνογνωσίας “συμμορφώνονται”, όπως αντίστοιχα η Ρωσία και οι ΗΠΑ, και 
συμμετέχουν σε διαστημικά προγράμματα με άλλα κράτη. Από το 1983, που πέταξε 
ο πρώτος ευρωπαίος αστροναύτης παρέα με αμερικάνους με το διαστημικό λεωφο-
ρείο Columbia, εγκαινιάζοντας την σφικτή συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ, μέχρι τις 
μέρες μας έχουν αλλάξει πολλά. Οι τεκτονικές αλλαγές της κατάρρευσης του ανα-
τολικού μπλοκ “πρόσφεραν” στην ESA “νέα καθήκοντα” και άφησαν πολλά κενά 
εξουσίας που η ESA έσπευσε να εκμεταλλευτεί. Μη φανταστούμε πως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Διαστήματος είναι καμιά ομάδα που λειτουργεί με ομοψυχία ή μια 
αγαπημένη οικογένεια. Η διαστημική αρένα ανταγωνισμού ακολουθεί τη γήινη. Μέσα 
στην ESA αναπτύσσονται ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί και συγκρούσεις και 
κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, όμως φιλοδοξώντας η ESA και οι επιμέρους ενδο-
ευρωπαϊκές συμμαχίες να αποτελέσει/ουν τον “τρίτο πόλο” ενώνουν τα λεφτά και τις 
γνώσεις τους. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος από μόνο του δεν θα είχε την οικονομική 
και την τεχνική δυνατότητα να φτάσει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, που έχουν συσσωρευμέ-
νη γνώση και εμπειρία χρόνων και έχουν σπαταλήσει αμέτρητα χρήματα, πρώτες ύλες 
και ανθρώπινους πόρους στο διαστημικό ανταγωνισμό.

Ο προϋπολογισμός της ESA φτάνει κοντά στα 4,5 δις για το 2015, με τάση να αυξά-
νεται κάθε χρόνο λόγω της έντασης του διαστημικού ανταγωνισμού. Τα λεφτά αυτά 
προέρχονται κατευθείαν από τους προϋπολογισμούς των εθνικών κρατών αλλά και 
από το “κοινό” ταμείο της ΕΕ που προορίζεται για “επιστημονικές έρευνες και μελέτες” 
και χρηματοδοτεί τον διαστημικό οργανισμό. Οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες της ESA 
είναι η Γερμανία και η Γαλλία, γεγονός που τις καθιστά ηγεμονικές δυνάμεις μεταξύ 
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των ευρωπαϊκών κρατών-μελών της ESA. Διατηρούν τον πρώτο λόγο στο να διαχει-
ρίζονται τα κονδύλια της υπηρεσίας και να τα στρέφουν, τόσο προς τα προγράμματα 
που αυτές αξιολογούν ως πιο σημαντικά για τα συμφέροντά τους, όσο και προς εται-
ρείες γερμανικών ή γαλλικών συμφερόντων αντίστοιχα. Τα κονδύλια της ESA αποτε-
λούν μία τεράστια πίτα που την μοιράζονται οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στα 
ηγεμονικά κράτη. Έτσι, ενώ όλα τα κράτη-μέλη πληρώνουν αδρά τη συμμετοχή τους 
στον οργανισμό, οι ηγεμονικές δυνάμεις είναι αυτές που αποφασίζουν ποια προ-
γράμματα θα τρέξουν, ποιες ιδιωτικές εταιρείες θα αναλάβουν τις σχετικές εργολα-
βίες και τελικά αποκτούν και τα αποκλειστικά “δικαιώματα” στα νέα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που ανακαλύπτονται.Τα “υποτακτικά” κράτη της Ευρώπης δεν είναι μόνο 
οι υποχρεωτικοί χρηματοδότες των γερμανικών, βρετανικών και γαλλικών εταιρειών, 
αναπτύσσουν και στηρίζουν, και αυτά με την σειρά τους, τους ντόπιους καπιταλιστές 
(βλέπε παράρτημα Ι την ελληνική περίπτωση). Στο τέλος της δοσοληψίας όλα τα κράτη 
για να χρησιμοποιήσουν τις παραγόμενες υπηρεσίες - που κυρίως αυτά πλήρωσαν 
για να παραχθούν- καλούνται να πληρώσουν δικαιώματα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις/
εργολάβους. Τα ιδιωτικά κεφάλαια συγκεντρώνουν την επιστημονική γνώση στα χέρια 
τους και την εμπορεύονται με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αυτοί που πληρώνουν “το 
μάρμαρο” είναι πάλι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, όλοι εμείς που στην πλάτη μας 
παρασιτεί η καπιταλιστική τάξη και οι χειροκροτητές της, μιας και οι χρηματοδοτήσεις 
γίνονται με κονδύλια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το εξωφρενικό είναι πως 
και αυτή η ληστεία συμβαίνει “για την βελτίωση της καθημερινής μας ζωής”...

Θα δούμε την τεράστια απόσπαση οικονομικής υπεραξίας και γνώσεων μέσα από το 
παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, ή οποία είναι μια ηγεμονική δύναμη μέσα στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Τα στοιχεία είναι από τον Δεκέμβρη του 2014, όταν το βρετανικό 
κράτος εκπόνησε την διαστημική στρατηγική του για τα επόμενα χρόνια.

Η διαστημική υπηρεσία της Βρετανίας, UK Space Agency (UKSA), όπως ανακοίνωσε 
ο προϊστάμενός της το Δεκέμβρη του 2014, θα πραγματοποιήσει επιπλέον επενδύ-
σεις της τάξης των 200 εκατομμυρίων λιρών στα επόμενα χρόνια, σε “ευρωπαϊκά” 
διαστημικά προγράμματα. Θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι “κακό” που η Βρετανία 
θα δώσει λεφτά για την ανάπτυξη της ESA; Ή από που πηγάζει το ενδιαφέρον της 
Βρετανίας για τα “ευρωπαϊκά” διαστημικά προγράμματα; Η απάντηση είναι απλή: από 
τα τεράστια περιθώρια κέρδους σε γνώση και χρήματα. Ο ίδιος υπουργός ανακοίνω-
σε πως η Βρετανία- βλέπε βρετανοί καπιταλιστές/επιχειρήσεις- θα κερδίσει από αυτές 
τις επενδύσεις μέχρι και 1,5 δις λίρες τα αμέσως επόμενα χρόνια και, αν οι δουλειές 
συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, η διαστημική βιομηχανία θα έχει ένα κύκλο εργασι-
ών που θα φτάσει στις 30 δις λίρες έως το 2030. Καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. 
Οι επενδύσεις αφορούν: ένα πρόγραμμα για την εξερεύνηση του Άρη, το ExoMars 
(αναφέρεται παρακάτω), νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες ή/και την βελτίωση ήδη 
υπάρχουσων, δορυφόρους νέας γενιάς, λογισμικά προγράμματα, νέα συστήματα 
καταχώρησης και μεταφοράς δεδομένων, επενδύσεις στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
κ.α. Τις δουλειές θα τις αναλάβουν βρετανικές επιχειρήσεις όπως η Airbus Defense 
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and Space UK ή η Surrey Satellite Technology Ltd (βλέπε παράρτημα III), ενώ 
αναμένεται να δημιουργηθούν έως το 2030 μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας για 
την βρετανική οικονομία. Θέσεις τόσο για υψηλά ειδικευμένο επιστημονικό-τεχνικό 
προσωπικό, όσο και για μη ειδικευμένο.

Αυτό το ύψος των επενδύσεων και των κερδών δεν θα ήταν εφικτό αν δεν εμπλεκό-
ταν η ESA, διότι τα προγράμματα που θα αναπτύξει η UKSA θα χρηματοδοτούνται και 
από τον προϋπολογισμό της ESA.

ii. Προγράμματα της ESΑ

Η ESΑ είναι μια υπηρεσία που αναπτύσει δεκάδες προγράμματα, τα οποία περιλαμβά-
νουν: το σχεδιασμό, τη βελτίωση και κατασκευή πυραύλων, οχημάτων μεταφοράς, 
δορυφόρων και μικροδορυφόρων, ρομπότ, Rover, διαστημικών τηλεσκοπίων, την 
παραγωγή λογισμικών, νέων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, αλλά και το σχεδιασμό 
αποστολών εξερεύνησης, που απλώνονται σε όλο φάσμα της διαστημικής κατά-
κτησης. Η ESA επιχειρεί μια συνεχή αναβάθμιση του ρόλου της, στοχεύοντας στην 
απόκτηση όλο και μεγαλύτερης τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες αιχμής. Θα αναφερ-
θούμε σε δύο από αυτά τα προγράμματα που αναδεικνύουν πώς σκέφτονται και πώς 
πράττουν τ’ αφεντικά, καθώς και τον πολύμορφο ρόλο της ESA.

Ο δορυφόρος EDRS (Ευρωπαϊκός Δορυφόρος Προώθησης Δεδομένων)

Τον Γενάρη του 2016 εκτοξεύτηκε, από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο 
Καζακστάν, το πρώτο τμήμα του δορυφόρου EDRS. Η κατασκευή του στοίχισε 
σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της ESA και 
της Airbus. Ο EDRS, που έχει επονομαστεί και διαστημική “λεωφόρος δεδομένων”, 
όταν ολοκληρωθεί θα βελτιώσει δραστικά τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων 
από το διάστημα στη Γη, έχοντας τη δυνατότητα να μεταφέρει 1,8 Gb δεδομένων το 
δευτερόλεπτο. Είναι εξοπλισμένος με ένα λέιζερ, που έχει τη δυνατότητα να λειτουρ-
γεί σαν ένα αυτόνομο τηλεσκόπιο, ικανό να “κλειδώνει” κινούμενους στόχους στην 
επιφάνεια της γης, με τον “καλό επιστημονικό και αλτρουιστικό” σκοπό να αξιοποι-
ηθεί ευρέως από ερευνητές και ιδιωτικές εταιρείες για την ταχύτερη από ποτέ κατα-
γραφή φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και σεισμοί, αλλά και παγόβουνων, 
πετρελαιοκηλίδων κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται να μειώσει το κόστος για την τηλεοπτι-
κή βιομηχανία της ΕΕ. Το επόμενο τμήμα του δορυφόρου αναμένεται να εκτοξευτεί 
στα μέσα του 2017. Τα σχόλια περιττεύουν για τις κατασταλτικές και στρατιωτικές 
εφαρμογές του EDRS...

Το πρόγραμμα “Κέντρο Επώασης Επιχειρήσεων” (ESA Business Incubation 
Centers/ BIC)

Μέσω των BIC η ESA χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες 
τεχνολογικές έρευνες, που οραματίζονται τεχνολογικά προηγμένους καπιταλιστικούς 
κόσμους στη Γη και στο διάστημα. Υπάρχουν 12 αντίστοιχα κέντρα σε όλη την ΕΕ 
και σχεδιάζεται ένα νέο ακόμη στην Πράγα. Το πρώτο BIC άνοιξε στην Ολλανδία το 
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2004 και το επόμενο το 2005 στην Ιταλία. Αντίστοιχα κέντρα υπάρχουν από δύο σε 
Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο και από ένα σε Πορτογαλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία 
και Σουηδία. Σε αυτά συγκεντρώνονται πάνω από 200 εταιρείες και ο αριθμός τους 
αυξάνεται συνεχώς. Για να καταλάβουμε το εύρος των ερευνών αρκεί να αναφέρου-
με κάποιες από αυτές τις έρευνες: νέας γενιάς αυτόνομα Drones (μη επανδρωμένες 
ιπτάμενες μηχανές), μηχανισμοί ανακάλυψης κοριών, μηχανισμοί για την επαρκή 
λειτουργία της καρδιάς ή για διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών που μπορεί να 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια μιας διαστημικής αποστολής, νέα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα, πρωτοποριακά υλικά επιστρώσεων, ανθεκτικά σε υψηλές ή πολύ χαμη-
λές θερμοκρασίες, συσκευές χωρίς απώλειες στη μεταφορά ενέργειας και συσκευές 
για παραγωγή ενέργειας από το (διαστημικό) περιβάλλον, συστήματα ανακύκλωσης 
νερού και ενέργειας... Τεχνολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται και στο σήμερα, 
ώστε να αποσβένεται και ένα μέρος του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται. Όπως επι-
σημαίνει ο επικεφαλής του τμήματος μεταφοράς ενέργειας της ESA: “με έναν μεγάλο 
αριθμό ερευνητικών οργανισμών, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και να εκπαιδεύ-
σουμε εξαρχής τους ενδιαφερόμενους για τη διπλή χρήση που μπορούμε να κάνουμε 
όσον αφορά τις διαστημικές εφαρμογές και όχι μόνο. Ειδικά όταν έχεις διάρκεια ζωής 
σε κάθε προτζεκτ, που φτάνει τα δέκα χρόνια. Το δευτερογενές αποτέλεσμα των ερευ-
νών και η χρήση τους, πρέπει να είναι υλοποιήσιμη άμεσα.”

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών από αυτές τις αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας των κρατών της ΕΕ, δίνει ώθηση στα επιχειρηματικά τους σχέδια και 
δυναμώνει την θέση της ESA και των ηγεμονικών κρατών στο διεθνή καπιταλιστικό 
ανταγωνισμό. Έτσι τα BIC αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα για το ποιοί και πώς, με 
χρήματα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών της ΕΕ, αναπτύσσουν την 
τεχνολογία με στόχο την απόσπαση υπεραξίας, κέρδους και δύναμης στο όνομα της 
προόδου της ανθρωπότητας και της επιστημονικής γνώσης.

στ. Νέοι παίκτες στο διαστημικό ιμπεριαλισμό

Μπορεί οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ να είναι τεχνολογικά αναπτυγμένες σε σχέση με 
τα υπόλοιπα κράτη και να θεωρούν το διάστημα έναν προνομιακό χώρο για την 
επέκταση των συμφερόντων τους αλλά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι ενδοκαπι-
ταλιστικοί ανταγωνισμοί και η εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργούν το έδαφος ώστε 
να εισέρχονται και νέοι υποψήφιοι παίκτες στην κούρσα του διαστήματος. Υπάρχουν 
πολύ περισσότερα κράτη, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, που παίρνουν 
μέρος στον πλανητικό ανταγωνισμό. Η παρούσα ερευνα θα περιοριστεί στην συνο-
πτική παρουσίαση διαστημικών προγραμμάτων τριών ασιατικών κρατών, που όμως 
διαφωτίζει το εύρος και την ποιότητα του διαστημικού ανταγωνισμού. 

i. Κίνα

Το κινέζικο κράτος, από την δεκαετία του ‘60, όταν ήταν ακόμη ο Μάο στο τιμόνι 
του, αποφάσισε να ασχοληθεί με την κατάκτηση του διαστήματος. Στη δεκαετία 
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του ‘70 κατάφερε να εκτοξεύσει και να θέσει σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο. 
Στη συνέχεια, τα προγράμματα που εξήγγειλε δεν σημείωσαν κάποια επιτυχία, έτσι 
κάποια εγκαταλείφθηκαν και άλλα απλά συνέχισαν να παραμένουν παροπλισμένα 
“στα χαρτιά”. Το κινέζικο κράτος εισήλθε δυναμικά στη κούρσα του πλανητικού 
ανταγωνισμού λίγο πριν το 2000. Το Νοέμβρη του 1999 η διαστημική υπηρεσία της 
Κίνας ( CNSA: China National Space Administration, ιδρύθηκε το 1993) εκτοξεύει 
το διαστημόπλοιο Shenzhou 1 και το προσγειώνει με ασφάλεια στη Γη έπειτα από 21 
ώρες διαστημικής πτήσης. Αυτό το γεγονός εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τα κινέζικα 
κεφάλαια και είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την πορεία του κινέζικου καπιταλισμού 
στον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό. Στην συνέχεια, τον Οκτώβρη του 2003, εκτο-
ξεύεται το διαστημικό σκάφος Shenzhou 5 με πλήρωμα έναν αστροναύτη, το οποίο 
πετάει πάλι για 21 ώρες στο διάστημα και επιστρέφει. Μετά από αυτή την επιτυχία το 
κινέζικο κράτος μπαίνει στο κλαμπ των κρατών που έχουν να στείλει αστροναύτες 
στο διάστημα.

Ο παροντικός και μελλοντικός στρατηγικός σχεδιασμός του κινέζικου κράτους έχει 
ως αιχμές το πρόγραμμα Chang’e, που αφορά την κατάκτηση της Σελήνης και έχει 
ως κορύφωση την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης μέχρι το 2020, αλλά και την 
κατασκευή ενός διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Γη αντίστοιχου του 
ISS. Τα δύο προγράμματα είναι σε σύνδεση μεταξύ τους. Το μέγεθος της ανάπτυξης 
και εξέλιξης του κινέζικου κράτους στην κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος 
αποδεικνύεται και από το γεγονός πως είναι το δεύτερο κράτος, μετά το ρωσικό με 
τους πύραυλους Soyuz, που έχει κατασκευάσει πύραυλο ικανό να μεταφέρει διαστη-
μικά σκάφη στο βαθύ διάστημα, τον πύραυλο Long March. Ακόμη έχει κατασκευάσει 
διαστημικό σκάφος/κάψουλα (το Shenzhou) για μεταφορές αστροναυτών, αλλά και 
το σκάφος Tianzhou για προμήθειες/εμπορεύματα. 

Το πρόγραμμα Chang’e (το όνομα είναι δανεισμένο από την κινέζικη θεότητα 
του Φεγγαριού)

α’ Φάση

Το Chang’e είναι χωρισμένο σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε αποστο-
λές με δορυφόρους. Ο πρώτος δορυφόρος, Chang’e -1, εκτοξεύθηκε τον Οκτώβρη 
του 2007 και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ο δορυφόρος ήταν να μείνει σε 
τροχιά 12 μήνες, και τελικά κατόρθωσε να παραμείνει για 16. Όλο αυτό το χρονι-
κό διάστημα φωτογράφιζε τον πλανήτη και αποτύπωσε σε τρισδιάστατη μορφή το 
ανάγλυφό του. Επίσης προσπάθησε και κατάφερε να δώσει μια πρώτη εικόνα στους 
κινέζους επιστήμονες, για την χημική σύσταση της επιφάνειας του πλανήτη. Το σχέδιο 
ετοιμαζόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η αποστολή ήταν παραπάνω 
από επιτυχημένη, γεγονός που αποτυπώνεται στην παράταση του προγράμματος. 
Κατά τη διάρκειά του δοκιμάστηκαν νέες τεχνολογίες και νέα όργανα μέτρησης. 
Έπειτα, τον Οκτώβρη του 2010, ακολούθησε ο δορυφόρος Chang’e-2. Το κινέζικο 
επιτελείο, έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη του αποστολή βελτίωσε τη δεύτερή 
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του σε πολλά σημεία. Έτσι, το σκάφος τέθηκε σε τροχιά επτά μέρες πιο γρήγορα. Είχε 
πιο εξελιγμένα όργανα και χαρτογράφησε ακόμα πιο αναλυτικά και με μεγαλύτερη 
ευκρίνεια την επιφάνεια, τα αέρια της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Σελήνης 
και αποτύπωσε το ανάγλυφό της με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο δορυφό-
ρος, αφού έμεινε το χρονικό διάστημα που ήταν προγραμματισμένος γύρω από την 
Σελήνη, τον Δεκέμβρη του 2012 συνέχισε το ταξίδι του προς στο βαθύ διάστημα για 
να δοκιμαστούν νέα συστήματα τηλεπικοινωνίας και νέες πειραματικές τεχνολογίες με 
τη βάση στη Γη, αφού πρώτα είχε επαφή με τον αστεροειδή 4179 Toutatis.

β’ Φάση

Η β’ φάση ξεκίνησε το 2013 και περιλαμβάνει Rover που θα προσεληνωθούν και θα 
εξερευνήσουν το υπέδαφος της Σελήνης. Στις 2 Δεκέμβρη του2013, το κινέζικο κρά-
τος εκτόξευσε το Chang’e -3 όπου μαζί του υπήρχε ρομποτικό όχημα τύπου Rover, 
που προσεδαφίστηκε στη Σελήνη στις 14 Δεκέμβρη. Το ρομποτικό όχημα Rover 
ονομάζεταιYutu, έχει πλάτος ενάμισι μέτρο και ζυγίζει 150 κιλά. Ακινητοποιήθηκε 
στην επιφάνεια της Σελήνης μετά από 114 μέτρα, λόγω μηχανικής βλάβης. Το όχημα 
ήταν εξοπλισμένο με εξελιγμένα επιστημονικά όργανα για τις έρευνές του, από τα 
οποία ξεχώριζε το Lunar Penetrating Radar (LPR), ένα ραντάρ που μπορούσε να 
“σαρώσει” το σεληνιακό υπέδαφος σε βάθος περίπου 400 μέτρων. Η αποστολή υπο-
τίθεται θα διαρκούσε τρεις μήνες και όχι μερικές ώρες, όπως τελικά συνέβη. Παρόλο 
το σταμάτημα της λειτουργίας του Rover, η επιτυχημένη προσελήνωσή του δείχνει το 
μέγεθος της τεχνολογικής εξέλιξης της Κίνας. Η Κίνα είναι το τρίτο κράτος που πετυ-
χαίνει προσελήνωση, μετά τις ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση/Ρωσία, ενώ η τελευταία 
προσελήνωση συνέβη το 1976 από τη Σοβιετική Ένωση.

Η επιβεβαίωση της προσελήνωσης του κινεζικού διαστημικού σκάφους και της ύπαρ-
ξης του Rover Yutu ήρθε και από τη NASA. Η NASA έχει ως “χωροφύλακα” /κατά-
σκοπο τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) που επιβλέπει καθετί 
που συμβαίνει στο φεγγάρι. Η NASA, μέσω του LRO, φωτογράφισε το Rover Yutu 
πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης στις 25 Δεκεμβρίου 2013.

Παρόλη τη μικρή διάρκεια ζωής, το Rover συνέλλεξε σημαντικά στοιχεία για το 
υπέδαφος της Σελήνης. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν πως η γεωλογική σύστασή 
της διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, αφού διαφέρουν από όσα έφεραν στο “φως” 
παλιότερες αμερικανικές και σοβιετικές αποστολές, που μελέτησαν άλλα σημεία της 
Σελήνης. Παράλληλα, δείχνουν πως η περιοχή προσεδάφισης του κινεζικού οχήμα-
τος έχει περίπλοκη γεωλογική ιστορία. Με λίγα λόγια κανείς δεν μπορεί να πει με 
σιγουριά τι και σε ποιά ποσότητα κρύβει το υπέδαφος της Σελήνης. Η αναζωπύρωση 
του ανταγωνισμού για την αποίκηση της Σελήνης, αποτελεί σοβαρή ένδειξη για το 
περιεχόμενο που κρύβει το υπέδαφός της.

 Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης θα εκτοξευθεί και νέο ρομπότ Rover άμεσα, αφού 
το κινέζικο κράτος διορθώσει τα λάθη του Yutu. Το σκάφος που θα μεταφέρει το νέο 
Rover θα ονομάζεται Chang’e-4.
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γ’ Φάση.

Η γ’ φάση είναι η πιο φιλόδοξη και σχεδιάζεται να ξεκινήσει το 2020, όπου σκά-
φη επανδρωμένα με κινέζους αστροναύτες θα προσγειωθούν στην επιφάνεια της 
Σελήνης, θα την εξερευνήσουν όσο περισσότερο μπορούν, θα συλλέξουν δείγματα 
από το υπέδαφός της και θα επιστρέψουν στη Γη ή στον διαστημικό σταθμό της. Η 
γ’ φάση ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2014. Εκτοξεύθηκε το όχημα Chang’e 5-Τ1 με 
σκοπό να δοκιμαστεί η τεχνολογία για την επιστροφή του διαστημικού σκάφους στη 
Γη.Το σκάφος ταξίδεψε για οκτώ μέρες και έπειτα επέστρεψε στη Γη. Η διαστημική 
κάψουλα προσγειώθηκε στην Μογγολία. Ήταν μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της Κίνας, 
που βελτίωσε την τεχνογνωσία της για την επόμενη αποστολή της γ’ φάσης.

Θα αναρωτιέται κανείς γιατί τα διαστημικά επιτελεία ασχολούνται με την κατάκτηση 
της Σελήνης, κάτι που ξεκίνησε την δεκαετία του ‘70, κορυφώθηκε το 1972 με την 
αποστολή Apollo 11 και μετά ακολούθησε μια τεράστια ύφεση στον “σεληνιακό 
ανταγωνισμό15”. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Όπως προείπαμε τα διαστημικά 
προγράμματα ασχολούνται με το άγνωστο και συχνά πολλά χρήματα ξοδεύονται χω-
ρίς να αποδίδουν τα ανάλογα οικονομικά οφέλη. Πιθανόν, μέσα σε όλα, ο ανταγωνι-
σμός για την κατάκτηση της Σελήνης μεταξύ των τότε υπερδυνάμεων εκείνα τα χρόνια 
να κρίθηκε οικονομικά ασύμφορος και να εγκαταλείφθηκε, μιας και δεν είχαν την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία που θα μετέτρεπε νέες ανακαλύψεις σε χρήματα και πολι-
τική κυριαρχία. Όμως τα χρόνια άλλαξαν, οι τεχνολογίες αναπτύχθηκαν με ιλιγγιώδη 
ρυθμό και η Σελήνη φαίνεται να έχει τώρα “ψωμάκι” για τους καπιταλιστές.

Το κινέζικο κράτος επενδύει τόσα πολλά στην εξερεύνηση του φεγγαριού, διότι 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως στην “σκοτεινή” πλευρά του φεγγαριού (που στην 
πραγματικότητα είναι η φωτεινή πλευρά, μιας και την βλέπει ο Ήλιος συνέχεια, ενώ 
από τη Γη δεν τη βλέπουμε καθόλου και για αυτό την ονομάσαμε “σκοτεινή”) υπάρχει 
σε αφθονία το ισότοπο Ήλιο-3, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο στη Γη. Το Ήλιο-3 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενέργειας και στην κατασκευή πυρηνικών κεφαλών. 
Το συγκεκριμένο ισότοπο θα αποτελέσει σημαντική “πρώτη ύλη” για τους μελλο-

15 Η NASA αποκάλυψε στο Reuters το 2009 ότι οι πρωτότυπες ηχογραφήσεις από την 
πρώτη προσελήνωση των Νιλ Άρμστρονγκ, Μπάζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς είχαν διαγρα-
φεί, αλλά είπαν ότι είχαν καταφέρει να ξαναδημιουργήσουν την αρχική τηλεοπτική εκπομπή 
της προσελήνωσης. Η αποκάλυψη αυτή έφερε την επίσημη αμφισβήτηση από την πλευρά της 
Ρωσίας. Έτσι τον Ιούνη του 2015 ο Vladimir Markin, εκπρόσωπος του τμήματος ερευνών της 
ρώσικης κυβέρνησης ζητά να πραγματοποιηθεί διεθνής έρευνα για το γεγονός προκειμένου 
να διαλευκανθεί αν όντως συνέβη, ή διαφορετικά να αποδειχθεί και να τεθεί ένα τέλος στα 
σενάρια συνωμοσίας. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Izvestia πως “μια διεθνής έρευνα θα 
μπορούσε να θέσει τέλος στη μυστηριώδη εξαφάνιση του αυθεντικού φιλμ που είχε καταγρά-
ψει την προσεδάφιση των αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη το 1969. Η Μόσχα δεν υπο-
στηρίζει πως δεν πέταξαν ποτέ στο φεγγάρι αλλά η μυστηριώδης εξαφάνιση του αποδεικτικού 
υλικού και των πετρών από την επιφάνεια της Σελήνης προκαλούν απορίες, που μια διεθνής 
έρευνα θα έλυνε”.



70

... κατά την έφοδο των ιμπεριαλιστικών μηχανών στη “Nέα Γη”

71

ντικούς αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης, έτσι θεωρείται το καύσιμο του αύριο. 
Η “σκοτεινή” πλευρά του φεγγαριού είναι εκτεθειμένη στους ηλιακούς ανέμους που 
παράγουν το Ήλιο-3 και γι’ αυτό τα επιστημονικά επιτελεία θεωρούν πως στην αθέατη 
πλευρά της Σελήνης υπάρχει αρκετό. Στην ουσία το Rover της δεύτερης φάσης, το 
Yutu, αλλά και αυτό που θα εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια έχουν αυτή την αποστολή 
στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Αντιλαμβανόμαστε τι αγώνα δρόμου μπορεί να 
πυροδοτήσει μια τέτοια ανακάλυψη.

Οι κινέζοι δεν φαίνεται να πέφτουν πολύ έξω, αν αναλογιστούμε τις ανακοινώσεις 
του ρώσικου κράτους. Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για θέματα 
αμυντικής βιομηχανίας, DmitryRogozin, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Rossiiskaya 
Gazeta τον Οκτώβρη του 2014 ανέφερε μεταξύ άλλων πως “η Σελήνη αποτελεί τη 
μόνη ρεαλιστική πηγή απόκτησης νερού, ορυκτών και άλλων εφοδίων για μελλοντικές 
διαστημικές αποστολές”. Παράλληλα, εξήγησε ότι η αποτελεί και μια ιδανική πλατ-
φόρμα για δοκιμές νέων διαστημικών τεχνολογιών. 

Ο κινέζικος διαστημικός σταθμός Tiangong

Η ιδέα για διαστημικό σταθμό ξεκίνησε το 1992 και το διαστημικό πρόγραμμα 
ονομαζόταν “Project 921-2”, ενώ λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Tiangong. 
Ακολούθησαν έρευνες, πειράματα, αλλαγές σχεδιασμών, νέες ιδέες μέχρι το 
Σεπτέμβρη 2011, που η κινέζικη διαστημική υπηρεσία κατάφερε να εκτοξεύσει το 
πρώτο κομμάτι του σταθμού, ένα διαστημικό εργαστήριο, το Tiangong 1 και να το 
θέσει σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Τον Ιούνη του 2012 εκτοξεύτηκε το σκάφος 
Shenzhou που μετέφερε επιτυχώς το τριμελές πλήρωμά του στο διαστημικό εργα-
στήριο. Έπειτα από ένα χρόνο το κινέζικο κράτος έστειλε πάλι αστροναύτες στον 
σταθμό.

Το 2018 θα τεθεί σε τροχιά το Tiangong 2, που περιλαμβάνει μια βαριά κατασκευή 
καθώς και μονάδες για να υποδέχεται διαστημόπλοια με προμήθειες και αστροναύτες. 
Ο σταθμός θα ολοκληρωθεί κάπου το 2022 με την εκτόξευση του Tiangong 3. Ο 
ολοκληρωμένος σταθμός θα περιλαμβάνει ένα κεντρικό τμήμα βάρους 20 τόνων, 
όπου γύρω του θα υπάρχουν δύο βοηθητικοί σταθμοί. Ακόμα θα περιλαμβάνει και 
διαστημικές “προβλήτες” όπου σκάφη για τροφοδοσία και για μεταφορά προσω-
πικού θα μπορούν να “ελλιμενίζονται” με ασφάλεια. Όλος ο σταθμός θα ζυγίζει 
περίπου 60 τόνους. Στον σταθμό θα μπορούν να κατοικούν τρεις αστροναύτες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα με δυνατότητα να γίνουν έξι για μικρότερο χρονικό διά-
στημα. Η ζωή του σταθμού υπολογίζεται στα δέκα χρόνια.

Το κινέζικο κράτος, αν και συνεργάζεται σε κάποια προγράμματα με την ESA και τη 
ROSCOMOS, σε γενικές γραμμές κινείται με κρυμμένα χαρτιά και αυτόνομα από τους 
αντιπάλους του, γεγονός που προκαλεί ενοχλήσεις και προστριβές. Αυτό όμως που 
κάνει τον σταθμό στρατηγική επιλογή για το κινεζικό κράτος, πέρα από τα προφανή 
οφέλη, είναι πως η λειτουργία του συμπίπτει χρονικά με την παύση λειτουργίας του 
ISS. Βέβαια ο τερματισμός του ISS αναβάλλεται συνεχώς και οι εμπλεκόμενες δια-
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στημικές υπηρεσίες επιθυμούν τη συνέχειά του, με την ESA να βλέπει και παράταση 
8 χρόνων. Πάντως αν συμβεί η απόσυρση του ISS οι κινέζοι θα είναι οι μοναδικοί, 
που ενώ στο παρόν είναι αποκλεισμένοι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο 
μέλλον θα έχουν τον δικό τους και οι αντίπαλοί τους πιθανά να είναι εξαρτημένοι 
από αυτούς. 

ii.Ιαπωνία

Η ιαπωνική υπηρεσία διαστήματος JAXA ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 2003 από την 
συνένωση τριών ανεξάρτητων επιστημονικών οργανισμών, που ήδη ασχολούνταν με 
την κατάκτηση του διαστήματος. Το 2012 η JAXA συμπεριέλαβε στις αρμοδιότητές 
της έρευνες για στρατιωτικούς “αμυντικούς” σκοπούς. Από τότε ο έλεγχός της πέρασε 
απευθείας στο κράτος, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή.

Στην υπηρεσία της JAXA υπάγονται 11 εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν διαστη-
μοδρόμια, εργαστήρια κατασκευής πυραύλων, δορυφόρων και άλλων διαστημικών 
οχημάτων, κέντρα έρευνας και δοκιμής νέων τεχνολογιών όπως καύσιμα, λογισμικό, 
τηλεπικοινωνίες, ρομποτική κ.α. Παράλληλα συνεργάζεται στενά με τη “ναυαρχίδα” 
του ιαπωνικού κεφαλαίου, την Mitsubishi, που κατέχει από το 2007 τη διαχείριση του 
υπό ανάπτυξη πυραύλου. Ο πρώτος ιαπωνικής κατασκευής δορυφόρος για μετεωρο-
λογικά δεδομένα τέθηκε σε τροχιά την δεκαετία του ‘70, έχοντας ως καθοδήγηση 
την τεχνογνωσία του κράτους των ΗΠΑ. Το πρώτο ιαπωνικό διαστημικό σκάφος 
κατασκευάστηκε το 1994, όμως οι εκτοξεύσεις ήταν αποτυχημένες και εγκαταλεί-
φθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Από τότε πέρασε καιρός και τα ιαπωνικά 
επιτελεία διδάχθηκαν από τα λάθη τους, αυξήθηκαν οι χορηγίες τους και άρχισαν να 
παράγουν έργο. Το 2007 ξεκίνησε να αναπτύσσεται ο πύραυλος Epsilon. Ο Epsilon 
χρησιμοποιείται για εκτοξεύσεις δορυφόρων σε χαμηλές τροχιές και ανταγωνίζεται 
τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (Ariane), το ρώσικο (Proton) και τους αμερικάνικους. Οι 
έρευνες για την βελτίωση του πυραύλου κατόρθωσαν να μειώσουν το κόστος του 
σχεδόν στο μισό από το συνηθισμένο (38 εκατομμύρια δολάρια από 70 εκατ.) χρη-
σιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ χρειάζονται μόνο 8 άτομα κατά 
την εκτόξευση σε αντίθεση με τα 150 που χρειάζονταν στο παρελθόν. Με αυτά τα 
πλεονεκτήματα ο Epsilon και συνεπώς το ιαπωνικό κεφάλαιο, γίνεται πιο “ελκυστικό” 
στην αγορά των εκτοξεύσεων δορυφόρων. Η πρώτη εκτόξευση εμπορικού δορυ-
φόρου για λογαριασμό της Ν. Κορέας πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία το 2012. 
Σαράντα εκατομμύρια δολάρια για μια εκτόξευση, είναι ένα καλό μεροκάματο…

Η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA έχει υπό την εποπτεία της δεκάδες προγράμμα-
τα και έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από αποστολές όπως:

Το 2006 η JAXA είναι η πρώτη που σχεδιάζει και εφαρμόζει σύστημα τηλεπικοινωνι-
ών με οπτικές ίνες, συνδέοντας έναν δορυφόρο με μία βάση στη Ιαπωνία.

Το 2007 έθεσε δορυφόρο σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, ο οποίος μετά από 18 
μήνες καταστράφηκε πέφτοντας στην επιφάνειά του.
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Το 2009 εκτοξεύει πύραυλο με όχημα μεταφοράς προμηθειών προς τον ISS, που 
ενίοτε φιλοξενεί και αστροναύτες από την Ιαπωνία. Ήταν η πρώτη αποστολή τρο-
φοδοσίας προς τον ISS, και μέχρι το 2013 πραγματοποιήθηκαν ακόμα τρεις. Εκείνη 
την χρονιά, εκτός από τις προμήθειες, η JAXA έστειλε στον διαστημικό σταθμό ένα 
ρομπότ με δυνατότητα ομιλίας για να κρατάει συντροφιά στον Ιάπωνα αστροναύτη.

Το 2013 εκτοξεύει το τηλεσκόπιο Sprint-A σε τροχιά 1000 χλμ πάνω από τη Γη για 
να κοιτάει το διάστημα.

Το 2014 ξεκινάει η αποστολή Hayabusa 2, απόγονος της αποστολής Hayabusa που 
είχε πραγματοποιηθεί το 2003. Ο σκοπός της τωρινής αποστολής είναι η προσέγγιση 
αστεροειδή και η συλλογή υλικών από την επιφάνειά του, παρόμοιος με το σκοπό της 
πρώτης αποστολής που είχε επιτυχία, μιας και το σκάφος επέστρεψε από τον αστε-
ροειδή έπειτα από επτά χρόνια. Το σκάφος Hayabusa 2 προβλέπεται έπειτα από ένα 
ταξίδι αρκετών χρόνων να φτάσει σε έναν αστεροειδή. Εκεί θα μείνει για 18 μήνες και 
τα τέσσερα ρομπότ που θα μεταφέρει, θα συλλέξουν δείγματα από διαφορετικά ση-
μεία του αστεροειδή προκαλώντας τεχνητές εκρήξεις. Η αποστολή, αν καταφέρει να 
ολοκληρωθεί με επιτυχία, αναμένεται να επιστρέψει στη Γη μετά το 2030. Η αποστο-
λή έχει άμεση σχέση με την υπό ανάπτυξη εξορυκτική διαστημική βιομηχανία.

Τον Μάρτη του 2015 το τεχνοεπιστημονικό επιτελείο της JAXA πέτυχε την μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας δια αέρος χωρίς τη χρήση καλωδίων. Στο πείραμά τους, τόσο 
η απόσταση των 55 μέτρων όσο και η ηλεκτρική ισχύς των 1,8 Κιλοβάτ ήταν περιο-
ρισμένες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες για μεταφορά ενέργειας, ωστόσο είναι 
αντιληπτό πως ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες για ηλεκτροπαραγωγή στο διάστημα 
και αποστολή της ενέργειας στη Γη. Η JAXA οραματίζεται ένα δίκτυο δορυφόρων με 
ηλιακούς συλλέκτες και κεραίες, σε ύψος περίπου 36.000 χιλιομέτρων από την επιφά-
νεια της Γης, που θα συλλέγουν το φως του Ήλιου, θα το μετατρέπουν σε ρεύμα και 
θα το διακτινίζουν πίσω στη Γη. Το εύρος των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογικής 
ανακάλυψης μπορεί να χαρακτηριστεί επαναστατικό, αφού παρακάμπτει κάθε υλικό 
μέσο για την μεταφορά της ενέργειας και καθιστά περιττό το πετρέλαιο ή το φυσικό 
αέριο...

Τον Απρίλη του 2015 η JAXA ανακοίνωσε πως θα στείλει το 2018 μία μη επαν-
δρωμένη αποστολή στη Σελήνη ως “προθέρμανση” για αποστολή που ετοιμάζει 
στον Άρη. Έως τώρα στη Σελήνη έχουν στείλει αποστολές το τέως σοβιετικό και νυν 
ρώσικο, το αμερικάνικο και το κινέζικο κράτος, επομένως αν τα καταφέρει θα είναι η 
τέταρτη χώρα που θα πατήσει στην Σελήνη. Το κόστος της αποστολής υπολογίζεται 
στα 15 δις γιεν (126 εκατ. δολάρια) και το σκάφος ονομάζεται SLIM (Smart Lander 
for Investigating Moon).

Το Δεκέμβρη της ίδια χρονιάς έφτασε στην Αφροδίτη το σκάφος Akatsuki που ανα-
φέρθηκε παραπάνω.
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iii. Ινδία

Η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας (ISRO: Indian Space Research Organisation) 
ιδρύθηκε το 1969 και λογοδοτεί αποκλειστικό στον στρατό, έτσι τα δεδομένα θεω-
ρούνται στρατιωτικά απόρρητα. Δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και μέχρι τώρα 
έχει σημαντικές επιτυχίες στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος. H ISRO 
είναι μια διαστημική υπηρεσία απομονωμένη από την διεθνή κοινότητα των κατακτη-
τών του διαστήματος: προχωράει τις έρευνες μόνη της, δεν είναι μέλος του ISS, δεν 
συμμετέχει σε προγράμματα με άλλα κράτη και κρατάει πολλά προγράμματα απόρ-
ρητα. Περιληπτικά αναφέρουμε πως το 1975 κατασκεύασε τον δικό της δορυφόρο 
που εκτοξεύθηκε με πύραυλο της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ το 1980 έθεσε σε τροχιά 
δορυφόρο με δικό της πύραυλο. Έχει καταφέρει να αναπτύξει δύο διαφορετικά είδη 
πυραύλων, τόσο για εκτοξεύσεις δορυφόρων/διαστημικών σκαφών σε χαμηλές τρο-
χιές, όσο και για υψηλές τροχιές έξω από το πεδίο της Γης (βαθύ διάστημα). Η ISRO 
έχει πραγματοποιήσει πάνω από 75 αποστολές με διαστημικά σκάφη και πάνω από 
46 εκτοξεύσεις, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 51 δορυφόρους ξένων κρατών. 
Λόγω των φθηνών, αλλά και αξιόπιστων διαστημικών υπηρεσιών, στην αγορά των 
εκτοξεύσεων δορυφόρων τα πάει αρκετά καλά. Το 2015 έκλεισε εμπορικές συμφωνί-
ες με 9 κράτη για εκτοξεύσεις 23 δορυφόρων. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται η 
Αλγερία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Ταϋλάνδη και οι ΗΠΑ.

Ορόσημο αποτέλεσε η εκτόξευση του δορυφόρου Chandrayaan-1 σε τροχιά γύρω 
από τη Σελήνη, το 2008. Επόμενο σημαντικό βήμα αποτέλεσε η αποστολή MOM 
(Mars Orbiter Mission, βλέπε παρακάτω). Παρόλ’ αυτά, προς το παρόν δεν έχει εξαγ-
γείλει επανδρωμένες διαστημικές αποστολές.

ζ. Αναζητώντας πόρους στο διάστημα

Στην εποχή της έντασης του καπιταλιστικού ανταγωνισμού που διανύουμε, με τα τεχνολο-
γικά άλματα να πολλαπλασιάζονται, για τους καπιταλιστές γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό 
και επίκαιρο το ζήτημα της εξόρυξης από ουράνια σώματα. Οι πλανήτες, οι κομήτες και 
οι αστεροειδείς είναι εν δυνάμει τόποι επέκτασης της εξορυκτικής βιομηχανίας. Φτάνει να 
αναφερθεί πως ένας αστεροειδής με διάμετρο 10 μέτρων περιέχει 650 τόνους μετάλ-
λων, 50 κιλά εκ των οποίων είναι πολύτιμα μέταλλα. Σε κάποιους αστεροειδείς (10% επί 
του συνόλου) το περιεχόμενο σε μέταλλα μπορεί να είναι δεκαπλάσιο, για αυτό η ΕΕ, η 
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ έχουν στείλει μη επανδρωμένες αποστολές σε αστεροειδείς. Βέβαια 
υπήρχε ένα πρόβλημα για την καπιταλιστική ελίτ. Το πρόβλημα ήταν μέχρι πρόσφατα η 
ύπαρξη μιας διεθνούς συνθήκης από το 1967, που αναφέρει πως κανένας δεν μπορεί να 
οικειοποιηθεί τους φυσικούς πόρους που βρίσκονται πέρα από τη Γη, καθώς αποτελούν 
κοινό κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλά το Νοέμβριο του 2015 δόθηκε και επί-
σημα η εκκίνηση της κούρσας για την εξόρυξη των αστεροειδών και των πλανητών, όταν 
ο Ομπάμα υπέγραψε πράξη νομοθετικού περιεχομένου “περί ανταγωνιστικότητας στο 
διάστημα”, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα κυριότητας αμερικανικών εταιρειών επί των 
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φυσικών πόρων, εφόσον καταφέρουν να εγκαταστήσουν ορυχεία σε ουράνια σώματα και 
να αξιοποιήσουν εμπορικά τα μεταλλεύματα που θα ανακτήσουν. Μετά από λίγους μήνες, 
αρχές του 2016, το κράτος του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει το 
νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει την κατοχύρωση ιδιοκτησίας για τις πρώτες 
ύλες, οι οποίες θα προέρχονται από ουράνια σώματα. Ο πρώην επικεφαλής της ESA που 
εκτελεί χρέη συμβούλου της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, είπε σε συνέντευξη τύπου 
πως η εξόρυξη μεταλλευμάτων στο διάστημα δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της επιστημο-
νικής φαντασίας, μια και οι βασικές τεχνολογίες προσεδάφισης και συλλογής πετρωμά-
των από αστεροειδείς έχουν δοκιμαστεί και πετύχει στη πράξη. Ακόμα ανάφερε πως το 
Λουξεμβούργο θα στηρίξει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών στη διαστημική βιομηχανία και τη βιομηχανία των δορυφόρων. Οι αμερικανικές 
διαστημικές εξορυκτικές βιομηχανίες, Planetary Resources (PR) και Deep Space Industries 
(DSI) (βλέπε παράρτημα III), που άνοιξε το 2015 μια θυγατρική στο Λουξεμβούργο, 
χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Λουξεμβούργου. Λεπτομέρεια αποτελεί πως και στις 
δύο διαστημικές εξορυκτικές εταιρείες εμπλέκονται πολυεθνικοί γίγαντες, όπως η Google, 
η Virgin Galactic και η Bechtel corporation.

Χωρίς να περιμένει τη “νομιμοποίηση” από το κράτος των ΗΠΑ, η αμερικάνικη εταιρεία 
PR, ήδη τον Ιούλιο του 2015 είχε εκτοξεύσει από τον ISS το διαστημικό σκάφος Arkyd. 
Το σκάφος στάλθηκε με την αποστολή Arkyd-3,που είχε εκτοξευθεί με επιτυχία από την 
Γη τον Απρίλη του 2015 με κατεύθυνση τον ISS. Στόχος της αποστολής, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, είναι ο έλεγχος των πτητικών συστημάτων και του λειτουργικού του οχήμα-
τος, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στο διαστημόπλοιο που θα αναχωρήσει 
για την εξερεύνηση πλούσιων σε πολύτιμα στοιχεία αστεροειδών κοντά στη Γη. Ακόμα, 
θα δοκιμαστούν τα συστήματα τηλεπικοινωνίας, αεροπλοΐας, προώθησης και ενέργειας. 
Επίσης θα τοποθετηθούν αισθητήρες ανίχνευσης και χαρακτηρισμού των διαθέσιμων 
πόρων στους αστεροειδείς που είναι πλούσιοι σε νερό. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία 
υπέρυθρης απεικόνισης ενδιάμεσου μήκους κύματος, με σκοπό την ακριβή μέτρηση των 
θερμοκρασιακών μεταβολών και δεδομένων που σχετίζονται με την παρουσία νερού 
(νερό σε υγρή-στερεή μορφή ή ενδομημένο σε ορυκτά). Η επόμενη δοκιμαστική αποστο-
λή, Arkyd-6 (A6), είναι προγραμματισμένη για τον Απρίλη του 2016 και κατά τη διάρκειά 
της θα ελεγχθούν τα συστήματα ελέγχου, κίνησης, επικοινωνίας και τα όργανα που χρησι-
μοποιούνται για τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Το κόστος μια διαστημικής αποστολής εξόρυξης ξεκινάει από 2,5 δις δολάρια και φτάνει 
μέχρι τα 100 δις, αλλά για τους καπιταλιστές δεν είναι απαγορευτικό. Ανοίγεται ένα 
αδιευκρίνιστο - προς τα πάνω- πεδίο κερδοφορίας, αν αναλογιστεί κανείς πως “ένας 500 
τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας αστεροειδής πλούσιος σε πλατίνα περιέχει περισσότερη 
πλατίνα από όση έχει εξορυχθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας” όπως αναφέρει η PR. Τα 
εν δυνάμει κέρδη της διαστημικής εξορυκτικής βιομηχανίας εκτιμώνται σε τρισεκατομμύρια 
ευρώ.Ο σκληρός ανταγωνισμός στο διάστημα σε αυτόν τον πρωτογενή καπιταλιστικό 
τομέα, την εξορυκτική βιομηχανία, μόλις αρχίζει και αναμένεται οι πλανητικές περιφράξεις 
να ξεπηδήσουν σαν μανιτάρια.
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1. Από τη Γη στο Φεγγάρι και από εκεί στον Άρη
“Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους στα βάθη του μέλλοντος 
εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο της εξερεύνησης του διαστή-
ματος και ειδικά των επανδρωμένων πτήσεων. Αυτό τόνιζαν οι 

πρωτοπόροι του διαστήματος Konstantin Tsiolkovsky και Robert 
Goddard αλλά και πιο πρόσφατα επιστήμονες του μεγέθους των 
Stephen Hawking και Carl Sagan. Ένας τεχνολογικός πολιτισμός 
σαν τον δικό μας, απομονωμένος στην επιφάνεια ενός πλανήτη, 

βρίσκεται σε σίγουρο κίνδυνο μελλοντικής εξάλειψης, τόσο λόγω 
κινδύνων από το διάστημα (εξέλιξη του Ήλιου σε ερυθρό γίγαντα 
και κατόπιν σταδιακή ψύξη του) όσο και από τον ίδιο τον ανθρώ-

πινο πολιτισμό (πυρηνικός/βιολογικός πόλεμος). Ο εποικισμός 
του διαστήματος (του κοντινού σε κάθε περίπτωση) από τον 

άνθρωπο, ελαττώνει τον κίνδυνο πλήρους εξάλειψης του είδους 
έστω και αν κάτι καταστροφικό συμβεί στη Γη. Και βέβαια, σε 

περίπτωση που κάποια μαζική καταστροφή συμβεί στην επιφάνεια 
της Γης, η διαστημική τεχνολογία μπορεί να γίνει σωτήρια για την 
επιβίωση στις επικίνδυνες συνθήκες που πιθανόν να δημιουργη-
θούν πάνω στον πλανήτη. Το ερώτημα που θα κρίνει το μέλλον 

του ανθρώπινου είδους είναι το ακόλουθο: θα χρησιμοποιηθούν 
η επιστήμη και η τεχνολογία για να υποστηρίξουν ή για να κατα-

στρέψουν τη ζωή;”
Απόσπασμα από άρθρο έλληνα επιστήμονα.

3Ο ΜΕΡΟσ 
ή δύστΟΠΙΑ τήσ ΑΠΟΙΚήσήσ τωΝ 
ΠλΑΝήτωΝ στΟ ΠΕΡΙβΑλλΟΝ τήσ 
ΚΡΙσήσ ΚΑΙ τΟύ ΕΝδΟΚΑΠΙτΑλΙστΙΚΟύ 
ΑΝτΑγωΝΙσΜΟύ
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H κατάκτηση της Σελήνης ενώ ήταν το “ιερό δισκοπότηρο” στην περίοδο του 
“Ψυχρού Πολέμου”, εγκαταλείφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, με την NASA 
να εκτελεί την τελευταία της αποστολή το 1972 και την Σοβιετική Ένωση το 1976. 
Όμως, όπως αναφέραμε, το ενδιαφέρον έχει αναζωπυρωθεί την τελευταία δεκαετία, 
οι υποψήφιοι κατακτητές πολλαπλασιάστηκαν και έχουν ριχτεί στην αρένα. Οι λόγοι 
αρκετοί: έχει ανακαλυφθεί νερό κάτω από την επιφάνεια των πόλων της Σελήνης, σε 
μορφή πάγου. Το υπέδαφός της περιέχει χρυσό, ασήμι, πλατίνα και άλλα πολύτιμα 
μέταλλα, αλλά και πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικοδό-
μηση βάσεων καθώς και για κατασκευή διαστημικών σκαφών και των ανταλλακτικών 
τους. Οι υποψήφιοι αποικιστές χρειάζονται διαστημοδρόμια εκτός Γης, αν θέλουν να 
φτάσουν πρώτοι από τους αντιπάλους τους και για να επιτύχουν ασφαλέστερες και 
οικονομικότερες εκτοξεύσεις, διότι με αυτό τον τρόπο θα παρακάμπτεται το βαρυτικό 
πεδίο της Γης. Είναι κοντά στη Γη και τα υλικά για να δομηθούν ή κατασκευαστούν οι 
βάσεις θα μεταφέρονται πιο γρήγορα, από ότι στον Άρη για παράδειγμα. Το βαρυτικό 
της πεδίο δεν είναι τόσο ισχυρό όπως της Γης, έτσι κατά την εκτόξευση οι πύραυλοι, 
που μεταφέρουν επανδρωμένες ή μη αποστολές, δεν απαιτούν την ίδια ενέργεια για 
να “δραπετεύσουν” προς το διάστημα. Οι Σεληνιακές Βάσεις θα αποτελέσουν τα 
“αρχέτυπα” για βάσεις σε άλλους πλανήτες. 

Πέρα από την Κίνα και την Ιαπωνία, τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η ΕΕ, αλλά και η Ρωσία 
έχουν εξαγγείλει πολυετή προγράμματα για την κατάκτηση της Σελήνης. Στον αγώνα 
της κατάκτησης της Σελήνης συμμετέχουν και ιδιωτικές εταιρείες, μία από αυτές είναι 
ο γνωστός πολυεθνικός γίγαντας Google1. Η Google, μιμούμενη την DARPA και τη 
NASA και ακολουθώντας το πνεύμα της ελεύθερης αγοράς, εφαρμόζει έναν έξυπνο 
και πολύ οικονομικό τρόπο για να στείλει μη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, 
τους διαγωνισμούς τύπου Χ Prize. Το 2007 εξήγγειλε τον διαγωνισμό Lunar X Prize. 
O διαγωνισμός δεν επιτρέπει το δικαίωμα συμμετοχής σε κρατικές διαστημικές 
υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο το διάστημα, αντιθέτως απευθύνε-
ται σε “ερασιτεχνικές” επιστημονικές ομάδες που θα δουλέψουν εθελοντικά και θα 
σχεδιάσουν οι ίδιοι την αποστολή ενώ τα έξοδα τους θα τα καλύψουν μόνοι τους, 
αναζητώντας χορηγούς. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής στάδια. 1ο) Tην εύρεση 
αξιόπιστου πυραύλου. 2ο) Tην κατασκευή ενός δορυφόρου που θα τεθεί σε τροχιά 
γύρω από την Σελήνη. 3ο) Tην κατασκευή ενός ρομπότ Rover, που θα προσεληνω-
θεί στην επιφάνειά της. 4ο) Tην εκτόξευση πυραύλου προς την σελήνη που θα θέσει 
τον δορυφόρο σε τροχιά και θα μεταφέρει το Rover. 5ο) Την κατάλληλη περιοχή για 
την προσελήνωση του Rover. 6ο) Την ασφαλή προσελήνωση του Rover και 7ο) το 
Rover θα πρέπει να διανύσει τουλάχιστον 500 μέτρα πάνω στην επιφάνειά της και να 
στείλει φωτογραφίες και βίντεο στη Γη από τη Σελήνη. Ο νικητής του διαγωνισμού 
θα πάρει 20 εκατομμύρια δολάρια και ο δεύτερος 5 εκατ. Στο διαγωνισμό, αρχικά 

1 Η Google έχει μια θυγατρική, την Boston Dynamics, που εξειδικεύεται στην κατα-
σκευή ρομπότ και συνεργάζεται κυρίως με τον αμερικάνικο στρατό ή/και κρατικές υπηρεσίες, 
όπως η DARPA.
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συμμετείχαν 34 ομάδες από όλο τον κόσμο, όμως μέχρι το 2015 μόνο δύο ομάδες 
είχαν καταφέρει να κλείσουν συμφωνίες και να βρουν πυραύλους για εκτόξευση, ενώ 
οι εναπομένουσες 16 ομάδες αν δεν καταφέρουν να κλείσουν αντίστοιχα συμβόλαια 
μέσα στο 2016 θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. Τέλη του 2017 αναμένεται η 
εκκίνηση του διαγωνισμού, χωρίς να αποτελεί την τελική ημερομηνία μιας και ήδη έχει 
μεταβληθεί δύο φόρες. Με αυτό τον τρόπο και με αυτό το ελάχιστο χρηματικό αντίτι-
μο η Google θα βάλει χέρι σε τεχνογνωσία από δεκάδες επιστημονικές ομάδες, που 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό/ανταγωνισμό και -το ξαναλέμε- εργάζονται εθελοντι-
κά, για το καλό της επιστήμης αλλά και για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Τα σχέδια κατάκτησης της Σελήνης, που εκπονούνται από τα τεχνοεπιστημονικά 
επιτελεία, περιλαμβάνουν επανδρωμένες αποστολές, ρομπότ, διαστημικούς σταθ-
μούς, “περιπάτους” στο σεληνιακό τοπίο, μόνιμες βάσεις και εξορυκτικές μονάδες 
στην επιφάνεια του φεγγαριού. Τον Γενάρη του 2016 ο γενικός διευθυντής της ESA, 
Γιαν Βέρνερ (Johann Dietrich Woerner), δήλωνε, αναφερόμενος στα προβλήματα 
λειτουργίας που αντιμετωπίζει ο ISS, πως φαντάζεται ένα “σεληνιακό χωριό με κτίρια 
κατασκευασμένα από ρομπότ και εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης, που θα χρησι-
μοποιούν τη φεγγαρόσκονη για οικοδομικό υλικό, ως τον ιδανικό διάδοχο του ISS για 
την εξερεύνηση (του διαστήματος)” και πως “είναι ανάγκη η ύπαρξη ενός προκεχωρη-
μένου φυλακίου στη Σελήνη για την κατάκτηση του Διαστήματος” και συμπλήρωνε πως 
“η κατασκευή του σταθμού θα άνοιγε τον δρόμο για την επιτάχυνση των τεχνολογικών 
καινοτομιών πίσω στον πλανήτη μας”. Δεν ξέχασε να αναφερθεί και στο Ήλιο-3 (βλέ-
πε και σελ. 68) που υπάρχει σε αφθονία στη Σελήνη. Σε νέα συνέντευξη τύπου, τον 
Μάρτη του 2016, δήλωσε πως το χωριό θα ονομάζεται “Χωριό της Σελήνης” και θα 
είναι έτοιμο να κατοικηθεί έως το 2013.

Οι επιτελείς της ESA έχουν μελετήσει πιθανά σημεία για την κατασκευή του χωριού 
και έχουν καταλήξει ότι ιδανικότερο είναι το λεκανοπέδιο Aitken στον Νότιο Πόλο 
της Σελήνης που έχει διάμετρο περίπου 2,5 χιλιάδες χλμ και μεγάλα υψώματα, κάποια 
εκ των οποίων εκτείνονται πολλά χιλιόμετρα πάνω από το επίπεδό του. Αυτά τα 
υψώματα τα λούζει μόνιμα το ηλιακό φως και αποτελούν ιδανικό τόπο κατασκευής 
αποικιών, που θα χρησιμοποιούν την άφθονη ηλιακή ενέργεια για να λειτουργούν. 
Από την άλλη, υπάρχει και μια μερίδα από το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό που 
υποστηρίζει πως η αποικία στη Σελήνη είναι προτιμότερο να κατασκευαστεί σε περι-
οχές των πόλων τις οποίες δεν βλέπει ποτέ το ηλιακό φως. Αυτό γιατί σε εκείνες τις 
περιοχές υπάρχουν αποθέματα νερού σε παγωμένη μορφή. Έτσι οι κάτοικοι αφενός 
θα επεξεργάζονται το παγωμένο νερό ώστε να γίνει πόσιμο και αφετέρου θα απομο-
νώνουν το οξυγόνο και το υδρογόνο από αυτό για να συντηρούν ατμοσφαιρικά και 
ενεργειακά τις εγκαταστάσεις.

Οι σεληνιακές κατοικίες-βάσεις θα κατασκευάζονται με την βοήθεια των τρισδιάστα-
των εκτυπωτών και από αυτόνομα ρομπότ. Θα έχουν σχήμα θόλου και θα προστα-
τεύουν πλήρως τους ανθρώπους από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, τη βλαβερή 
κοσμική ακτινοβολία αλλά και την πτώση μετεωριτών. Το 90% των οικημάτων θα 
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κατασκευάζεται από σεληνιακά υλικά. Τα υλικά αυτά θα πολτοποιούνται και θα αποτε-
λούν την πρώτη ύλη του τρισδιάστατου εκτυπωτή που, στη συνέχεια, μέσω ψεκασμού 
θα εκτυπώνει στερεά δομικά υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται στη κατασκευή 
της βάσης. Την εργολαβία την πήρε η αρχιτεκτονική εταιρεία Foster&Partners. Το 
σεληνιακό χωριό/ αποικία θα λειτουργεί ως τόπος επιστημονικής έρευνας, ως τόπος 
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ ορυχείων) αλλά και ως τουριστικός 
προορισμός. Σε πρώτη φάση το χωριό θα αποτελείται από φουσκωτές κατοικίες αλλά 
σε δεύτερο στάδιο θα κατασκευαστούν μικρά οικήματα. Από τις προθέσεις της ESA 
φαίνεται ξεκάθαρα πόσο άρρηκτα δεμένες είναι οι καπιταλιστικές δραστηριότητες με 
την “εξωραϊσμένη” επιστημονική έρευνα, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας που σε καμία περίπτωση δεν θέλει και δεν πρέπει να υστερεί 
από τους σχεδιασμούς των υπόλοιπων ανταγωνιστών της.

Ένας από αυτούς τους ανταγωνιστές της ESA στην κατάκτηση της Σελήνης, είναι και το 
ρώσικο κράτος, που ως άσπονδοι φίλοι, πραγματοποιούν κάμποσα κοινά προγράμ-
ματα (δες παρακάτω). To 2014, το ρωσικό κράτος εξήγγειλε τη δημιουργία μόνιμης 
βάσης στη Σελήνη, δια στόματος του αναπληρωτή πρωθυπουργού Dmitry Rogozin, 
που είναι και αρμόδιος για θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Ο ρωσικός σχεδιασμός 
για την κατάκτηση της Σελήνης προβλέπει τρία βήματα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 
Το πρώτο βήμα θα είναι το 2016 και θα αφορά την εκτόξευση και προσσελήνωση 
επανδρωμένου σκάφους στον νότιο πόλο της Σελήνης. Θα ακολουθήσει μία ακόμα 
αποστολή το 2018, κατά την οποία θα τεθεί ένα διαστημικό όχημα σε σεληνιακή 
τροχιά, ώστε να αποτυπωθεί πληρέστερα η επιφάνεια του δορυφόρου της Γης. Στο 
τρίτο βήμα, που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το 2019, προβλέπεται επανδρωμένη 
αποστολή και προσσελήνωση ενός σκάφους που θα ξεκινήσει τις έρευνες για την 
ανεύρεση παγωμένου νερού.

Παράλληλα, η ROSCOSMOS γνωστοποίησε την έναρξη ενός προγράμματος που 
αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή διαστημικών σκαφών, κατάλληλων για “κο-
ντινές” και γρήγορες αποστολές προς τη Σελήνη. Επίσης, το πρόγραμμα θα αναπτύξει 
και νέους πύραυλους-φορείς, με ικανότητα μεταφοράς φορτίου έως 80 τόνων, ώστε 
να μπορούν να μεταφέρουν τα νέα σκάφη.

Έτος ορόσημο για το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα φέρεται να είναι το 2040, 
έτος στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία σεληνιακής βάσης, 
από την οποία θα υποστηρίζονται αποστολές μακράς διάρκειας. “Αυτή η διαδικασία 
έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος [...] Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να ονειρευτούμε, να 
ανεβάσουμε τις προσδοκίες όσο υψηλότερα γίνεται για τη μελλοντική μας εξέλιξη”, 
δήλωσε ο Rogozin. Για να εμπεδώσουν οι ανταγωνιστές του ρωσικού κράτους πως ο 
στρατηγικός του σχεδιασμός δεν θα μείνει στα χαρτιά συμπλήρωσε πως “πηγαίνουμε 
στη Σελήνη για να μείνουμε για πάντα”. Ταυτόχρονα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε την πρόθεση της Ρωσίας να αναζητήσει φυσικούς πόρους, στο σύνολο 
του ηλιακού μας συστήματος.
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Οι εξελίξεις στην κατάκτηση της Σελήνης τρέχουν, όμως η παρούσα έρευνα θα εστιά-
σει στην κούρσα της κατάκτησης του πλανήτη Άρη για τους εξής λόγους: α) στα αυτιά 
και στο μυαλό των περισσοτέρων ακούγεται ως διήγημα επιστημονικής φαντασίας, β) 
δείχνει το εύρος των σχεδίων, γ) επενδύονται τεράστια ποσά, δ) οδηγεί τις εξελίξεις 
στην τεχνολογία, ε) όταν εξαγγέλλουν σχέδια για τη κατάκτηση του διαστήματος δεν 
μπορούν να “περιορίζονται” στη Σελήνη και στ) ο πρώτος που θα το κάνει αποκτάει 
ισχυρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό στη Γη... 

2. Η δυστοπία της αποίκησης
Το 1898 ο Χέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς (Herbert George Wells) έγραψε το διήγημα 
επιστημονικής φαντασίας “The war of the worlds”, που περιέγραφε την επίθεση αρει-
ανών εναντίον του πλανήτη Γη. Οι αρειανοί, αν και σαφώς λιγότεροι, υπερτερούσαν 
τεχνολογικά από τους γήινους. Διέλυσαν τις πολεμικές μηχανές τους και όλα έδειχναν 
πως θα επικρατούσαν στη Γη. Όμως τελικά εξοντώθηκαν από απλά “γήινα” βακτή-
ρια, μιας και στον πλανήτη τους, υποτίθεται δεν είχαν τα αντίστοιχα. Ο συγγραφέας, 
σοσιαλιστικών ιδεών, μέσα από το βιβλίο ήθελε να καταθέσει ένα σχόλιο για την 
κτηνωδία της βρετανικής αυτοκρατορίας (οι αρειανοί προσγειώνονται στην Βρετανία) 
και του καπιταλιστικού συστήματος. Μερικά χρονάκια αργότερα, το Χόλυγουντ 
μετέτρεψε αυτό το βιβλίο, όπως και πολλά ακόμη, σε ταινίες επιστημονικής φαντα-
σίας, προσθέτοντας την δική του καπιταλιστική πινελιά. Το βιβλίο, που λίγοι θα το 
ξέρανε και ακόμα λιγότεροι θα το είχαν διαβάσει, διασκευάστηκε για τις ανάγκες της 
τηλεοπτικής προπαγάνδας από τους μαιτρ του είδους προς μαζική κατανάλωση. Πέρα 
από τις εισπράξεις στόχευε και στα μυαλά. Δεκάδες ταινίες, που ακολούθησαν ή είχαν 
προηγηθεί, έχτιζαν την εικόνα του εξωγήινου ως ενός αλλόκοτου πλάσματος, ξένου, 
μιαρού, εχθρικού, διψασμένου για αίμα. Έτσι λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός, από 
νωρίς, κοιτώντας στον καθρέπτη του, κατασκευάζει μια εικόνα για τους εξωγήινους 
που ταιριάζει γάντι στον πολιτισμό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Κατασκευάζει 
αιμοβόρους, κυριαρχικούς εξωγήινους, που έρχονται στη Γη για να επιβληθούν και να 
την κατακτήσουν. Όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί τους στην Αφρική, στη Βόρεια 
και στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ασία. Επειδή είναι απόγονοι εισβο-
λέων, το κάθε ξένο και διαφορετικό το αντιλαμβάνονται μόνο ως εισβολή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι περιγραφές για τις διαστημικές αποικίες και 
τον κόσμο του μέλλοντος που αποτυπώνονται μέσα από βιβλία, κόμιξ ή ταινίες. Στην 
πράξη, και πέρα από την λογοτεχνία, οι διαστημικές αποικίες σε άλλους πλανήτες, 
αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για τους καπιταλιστές να σχεδιάζουν το ανθρώπι-
νο είδος και τις πόλεις που θα κατοικεί στο μέλλον όπως ακριβώς τα φαντάζονται. 
Υπερ-τεχνολογικές, απόλυτα ελεγχόμενες, όπου οι τεχνολογίες αιχμής θα ρυθμίζουν 
τη ζωή των αποίκων. Αυτό που θα συμβαίνει είναι πως ένα επιστημονικό ιερατείο θα 
εφαρμόζει τεχνολογίες που θα ρυθμίζουν την καθημερινή ζωή μας. Θα αναπτύσσεται 
ένα νέο είδος ανθρώπου, ο “αρειανός άνθρωπος”, που το σώμα του και ο οργανι-
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σμός του θα είναι διαφορετικά από του γήινου ανθρώπου. Ο νέος “αρειανός άνθρω-
πος”, εξέλιξη του homo sapien, θα έχει ως “μαγιά” τους πρώτους αποικιστές, δηλαδή 
φιλόδοξο και “μορφωμένο” επιστημονικό προσωπικό. Η προσαρμογή του “αρεια-
νού” ανθρώπου στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες θα επιτευχθεί με την βοήθεια της 
βιοτεχνολογίας και της ιατρικής. Όσοι θα εγκαθίστανται στις αποικίες θα ελέγχονται 
απόλυτα για τα φρονήματά τους, για την πίστη και την αφοσίωση στα νέα επιστημο-
νικά και απείρως “πανανθρώπινα καθήκοντα” που έχουν αναλάβει. Υποτίθεται πως 
αντιπροσωπεύουν την ελίτ της ανθρώπινης αυταρέσκειας, εξέλιξης και |αφοσίωσης 
στην ανθρωπότητα”. Άτομα με γενετικές “ανωμαλίες”, μη “φυσιολογικά” δεν θα 
έχουν καμία δυνατότητα να υπάρχουν εκεί. Οι δυσκολίες των πολύμηνων διαστημι-
κών ταξιδιών θα αφορούν ανθρώπους που σφύζουν από κανονικότητα, ψυχική και 
σωματική υγεία και φιλοδοξία. Η αξιολόγηση των πρώτων αποίκων/κοσμοναυτών 
θα περιλαμβάνει εθελοντές/υποψήφιους, και μια πλειάδα επιστημονικών κλάδων που 
θα τεμαχίζουν το σώμα και το μυαλό, μέχρι να διαλέξουν τους πιο κατάλληλους, τους 
πιο αρίους.

Καμία σχέση δεν θα έχουν οι διαστημικές αποικίες με τον αποικισμό όπως τον 
έχουμε διαβάσει και όπως έχει συμβεί έως τώρα. Δεν θα υπάρχουν μορμόνοι που θα 
τραβούν καρτερικά το κάρο τους, ούτε άποικοι που με τη δύναμη των όπλων τους θα 
επιβάλλουν τους όρους τους σε μια υπό κατάκτηση περιοχή, ούτε ινδιάνοι να δολο-
φονηθούν ή να υποδουλωθούν, ούτε σκλάβοι να πεθαίνουν στην δουλειά... Τώρα 
θα γίνουν όλα μελετημένα και σχεδιασμένα μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. 
Τα πειράματα στη Γη θα γίνουν πραγματικότητα με την σύμφωνη γνώμη των αποικι-
στών, όπου οικειοθελώς με το ένα χέρι στην επιστήμη και το άλλο στην απληστία θα 
αγωνιστούν για να δώσουν παράταση ζωής στο καπιταλιστικό σύστημα. Ο ολοκλη-
ρωτικός έλεγχος θα είναι σαν το άγιο πνεύμα παντού και πάντα, με αφορμή και αιτία 
τις άγνωστες και αντίξοες συνθήκες του διαστήματος. Άγνωστο είναι τι νομοθεσία θα 
διέπει αυτές τις αποικίες, αλλά φανταζόμαστε πως η γήινη εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί 
για να φτιαχτούν νόμοι αντίστοιχοι “δημοκρατικοί και δίκαιοι”.

Οι διαστημικές αποικίες θα είναι οι τόποι όπου ο υπήκοος/αποικιστής θα προσφέ-
ρει, με μεγάλη του χαρά, “ψυχή και σώμα” στο κεφάλαιο και την εξουσία, για να τ’ 
αναπλάθουν όπως τους συμφέρει. Θα είναι “δυσάρεστο” αλλά όχι έκπληξη, αν -στο 
όνομα της επιβίωσης- κλωνοποιήσουν τους εαυτούς τους οι πρώτοι άποικοι. Έχουν 
περάσει 20 χρόνια από την κατασκευή, σε σκωτσέζικο εργαστήριο, της Ντόλι, του 
πρόβατου κλώνου που πέθανε πρόωρα σε ηλικά 7 ετών, όταν τα πρόβατα ζουν 10 
με 14 χρόνια. Η τεχνοεπιστημονική ελίτ σίγουρα θα έχει βελτιώσει τα μέσα και τις 
γνώσεις για πιο πετυχημένες εργαστηριακές κατασκευές. Φανταστείτε τα επίγεια επι-
τελεία να επικαλεστούν μια κατάσταση εκτάκτης ανάγκης στην αρειανή αποικία, κατα 
την οποία για να επιβιώσουν οι άποικοι, και μαζί τους “η ανθρωπότητα και τα ιδεώδη 
της”, θα “είναι αναγκασμένοι”, με τη σύμφωνη γνώμη των επιτελείων, να κλωνοποιή-
σουν τους εαυτούς τους.  Ή ακόμα στις διαστημικές αποικίες μπορεί να δοκιμαστούν 
και να ενσωματωθούν μηχανικές προσθήκες πάνω σε ανθρώπους, -ήδη για παράδειγ-
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μα η DARPA πραγματοποιεί έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση- εγκαινιάζοντας τους 
ανθρώπους Cyborg. Ικανούς να επιβιώνουν στις αντίξοες συνθήκες των πλανητικών 
περιβάλλοντων και να φέρουν σε πέρας τις “αναγκαίες” αποστολές.

Οι άποικοι, που θα είναι υψηλά ειδικευμένο τεχνοεπιστημονικό προσωπικό, θα έχουν 
τις γνώσεις και οι διαστημικές υπηρεσίες θα τους παρέχουν τα μέσα για αυτούς τους 
σκοπούς. Δεν πρόκειται για συνομωσιολογικές θεωρίες, που σε κάθε περίπτωση 
όσοι τις εκφέρουν προσπαθούν να θολώνουν τα νερά ή να προετοιμάζουν σφαγεία. 
Η πραγματικότητα είναι που δείχνει πως οι καπιταλιστές είναι αδίστακτοι, ειδικότερα 
όταν επιστρατεύουν και ιδεολογικά/ουμανιστικά επιχειρήματα, όπως συχνά πράττουν, 
όταν αναφέρονται στην αποίκηση των πλανητών. Εν τέλει, άσχετα με τα σενάρια που 
μπορεί να πλάσει ο καθένας, η πλανητική αποίκηση αποτελεί μια δυστοπία. Οι νέοι 
υπερτεχνολογικοί τόποι που θα αναδυθούν, θα είναι κάτω από την μπότα του καπι-
ταλιστικού συστήματος, θα ρυθμίζονται και θα υπακούουν στους νόμους της αγοράς. 
Τα επίγεια καπιταλιστικά επιτελεία που την σχεδιάζουν και την πραγματώνουν, υπέρ-
μαχοι του καπιταλισμού και πολέμιοι κάθε κίνησης εχθρικής προς αυτόν, επιχειρούν 
να εξάγουν τον καπιταλισμό στο διάστημα, στις πλανητικές αποικίες...

Πραγματώνοντας, οι άποικοι στις πρώτες διαστημικές αποικίες, το θεάρεστο έργο της 
καπιταλιστικής επέκτασης, υπό το μανδύα “του καλού της ανθρωπότητας”, θα ανή-
κουν σε μια κάστα “εκλεκτών” της. Τι νέες ιδεολογίες, εξουσίες, φιλοδοξίες μπορεί 
να θρέψει και να γεννήσει η επιτέλεση αυτού του “πανανθρώπινου επιστημονικού 
έργου” κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά. Αυτό που εξάπτει την φαντασία 
είναι πως σε λιγότερο από 100 χρόνια από την αμερικάνικη επανάσταση, που σημα-
τοδότησε τη δημιουργία των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ όχι μόνο ανεξαρτητοποιήθηκαν από την 
“μαμά” Μεγάλη Βρετανία- την τότε υπέρδύναμη- αλλά εξελίχθησαν και σε παγκόσμια 
ηγεμονική δύναμη. Σε πόσα χρόνια και με τι τρόπους οι αποικίες θα είναι σε θέση να 
αναλάβουν πολέμους ανεξαρτησίας και να διαφοροποιηθούν από τα γήινα κέντρα 
είναι άγνωστο, αλλά πολύ πιθανό. Το ιδεολογικό σλόγκαν της ανεξαρτησίας των 
πλανητικών αποικιών το γνωρίζουμε και σήμερα: “για την Πρόοδο, την Ευημερία και 
το Καλό της Νέας Ανθρωπότητας”.

3. Ο πλανήτης Άρης
Θα περιγραφούν εν συντομία τα φυσικά χαρακτηριστικά του πλανήτη Άρη, ώστε να 
εξηγηθούν οι λόγοι, για τους οποίους η τεχνοεπιστημονική ελίτ και οι καπιταλιστές 
εργοδότες της έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους για αποίκηση στον συγκεκριμένο 
πλανήτη. 

Το ηλιακό μας σύστημα, σύμφωνα με τις επικρατέστερες θεωρίες, δημιουργήθηκε πριν 
4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, έχει ως επίκεντρο τον Ήλιο και γύρω του περιστρέφονται 
οι εξής οκτώ πλανήτες: Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης (εσώτεροι πλανήτες), ο 
Κρόνος, ο Δίας, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας (εξώτεροι πλανήτες).  Με εξαίρεση 
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τον Ερμή και την Αφροδίτη οι υπόλοιποι πλανήτες διαθέτουν φυσικούς δορυφό-
ρους. Φυσικά μέσα στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν αμέτρητα ουράνια σώματα 
που “ταξιδεύουν”, απλά αιωρούνται ή είναι “εγκλωβισμένα” σε διάφορα βαρυτικά 
πεδία πλανητών ή άλλων ουράνιων σωμάτων, ακόμη υπάρχουν νέφη από σκόνες και 
κάμποσα ανθρώπινα σκουπίδια...

Εκτιμάται πως ο Άρης δημιουργήθηκε πριν από 4,5 δις έτη. Eίναι ο τέταρτος σε από-
σταση από τον Ήλιο, ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη και ο έβδομος σε μέγεθος και 
μάζα πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Στην επιφάνειά του έχουν παρατηρηθεί 
γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και κοιλάδες, που ερμηνεύονται ως ενδεί-
ξεις πως κάποτε ο πλανήτης ήταν γεωλογικά ενεργός, πιο θερμός και στην επιφάνειά 
του υπήρχε νερό σε υγρή μορφή. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ο Άρης, στα αρχικά 
στάδια της εξέλιξής του, καλυπτόταν σε ορισμένα σημεία του από υγρό νερό βάθους 
τουλάχιστον μερικών μέτρων, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για την ύπαρξη ενός του-
λάχιστον ωκεανού. Αυτή η επιστημονική υπόθεση επιβεβαιώθηκε το Σεπτέμβριο του 
2015 από την αποστολή Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) (αναφέρεται αναλυτι-
κότερα παρακάτω) της NASA, έτσι λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να φιλο-
ξενούσε ζωή ή να έχει ήδη με τη μορφή μικροβίων, όπως είχε και ο πλανήτης Γη πριν 
την έλευση του ανθρώπου. Κάποιοι τέλος πιστεύουν πως η ζωή στη Γη θα μπορούσε 
να είχε προέλθει από τη ζωή στον Άρη. 

Η ατμόσφαιρα του Άρη αποτελείται κατά 95,32% από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
κτλ, 2,7% άζωτο (N2) και 1,6% Αργό (Ar). Είναι πολύ αραιή και η πίεση στην επιφά-
νεια του πλανήτη είναι αρκετά μικρότερη αυτής στην επιφάνεια της Γης. Πρακτικώς, 
είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση στα 35 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. 
Κατά συνέπεια, ένας αστροναύτης θα χρειαστεί οπωσδήποτε διαστημική στολή, 
προκειμένου να περπατήσει στην επιφάνειά του. Λόγω της αραιής ατμόσφαιρας, η 
ταχύτητα του ήχου είναι μικρή, και οι ήχοι δεν μεταδίδονται πολύ μακριά, παρά μόνο 
μερικές δεκάδες μέτρα. Έτσι ο Άρης, εκτός από έρημος, είναι και Σιωπηλός Πλανήτης. 
Η χαμηλή πυκνότητα της ατμόσφαιρας έχει και άλλες συνέπειες: οι άνεμοι δεν είναι 
ιδιαίτερα ισχυροί, όμως καθώς η σκόνη που καλύπτει την επιφάνεια του πλανήτη είναι 
αρκετά ψιλή, οι αμμοθύελες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Συχνή επίσης είναι και η 
εμφάνιση μικρών ανεμοστόβιλων που μεταφέρουν τη σκόνη πάνω στην επιφάνεια 
του πλανήτη. Καθώς δεν πρόκειται για μια πολύ δυναμική ατμόσφαιρα, το κλίμα του 
Άρη είναι αρκετά προβλέψιμο και επαναλαμβάνεται σε κύκλους διάρκειας σχεδόν 
δυο γήινων ετών, όσο δηλαδή διαρκεί και η περιφορά του γύρω από τον Ήλιο. Η 
μέση θερμοκρασία του είναι μείον 15 °C όταν στη Γη είναι 14 °C . Οι διακύμανσεις 
στην θερμοκρασία του είναι για το καλοκαίρι από 26 °C την μέρα έως μείον140 °C 
τη νύχτα. Ακόμα παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο ημερονύχτιο και 
εποχιακές μεταβολές, που κυμαίνονται από 25 °C στο ισημερινό το καλοκαίρι, μέχρι 
μείον130 °C στους πόλους το χειμώνα, και μεταξύ 0 °C έως μείον15 °C την ημέρα, 
ενώ στα μεσαία πλάτη τη νύχτα κατεβαίνει σε μείον 80 °C και μείον 100 °C. Στην 
ατμόσφαιρα του Άρη παρατηρούνται επίσης αραιά σύννεφα διοξειδίου του άνθρακα, 
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που εμφανίζονται πιο συχνά τη νύχτα και την αυγή, καθώς και αραιά σύννεφα από 
κρυστάλλους νερού, όταν ο πλανήτης βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο και εξαερώνεται 
ο πάγος των πόλων του. Λόγω της ύπαρξης πληθώρας ενώσεων του σιδήρου στην 
ατμόσφαιρά του το χρώμα του ουρανού στον Άρη είναι κόκκινο, για αυτό ονομάζε-
ται και Κόκκινος Πλανήτης. Ο Άρης διαθέτει και δύο μικρούς πλανήτες- δορυφόρους, 
το Φόβο και το Δείμο.

Ο Άρης λοιπόν έχει γίνει ελκυστικός στους καπιταλιστές και το επιστημονικό τους 
προσωπικό για αποίκηση για τους εξής λόγους: α) οι υπόλοιποι πλανήτες είτε είναι 
πολύ μακριά, είτε είναι πολύ κοντά στον Ήλιο, με συνέπεια, τόσο ακραίες θερμο-
κρασίες απόλυτου ψύχους ή “κολασμένης” ζέστης. β) Είναι ο πιο κοντινός στη Γη και 
προς το παρόν είναι αδύνατον να καλυφθούν από τη γήινη τεχνολογία οι τεράστιες 
αποστάσεις που απέχουν οι υπόλοιποι πλανήτες. γ) Ο Άρης θεωρείται ο πλανήτης 
που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη. δ) Με την αποστολή MRO της NASA, οι αρχικές 
ενδείξεις της ύπαρξης νερού σε διάφορες μορφές μετασχηματίζονται σε αποδείξεις 
(τα επιτελεία διατηρούν μια επιφυλακτικότητα που εδράζει στον ανταγωνισμό τους). 
ε) Το πλούσιο σε μέταλλα και σε άλλα πολύτιμα στοιχεία υπέδαφος του Άρη, που 
δίνει την δυνατότητα να παράγονται στις μελλοντικές βάσεις κατασκευαστικά υλικά για 
κάθε χρήση. στ) Η μεγάλη πιθανότητα να περιέχει υψηλές ποσότητες μεθανίου στην 
ατμόσφαιρά του. Πολύ μεθάνιο σημαίνει ύπαρξη ζωής μιας και παράγεται από την 
έντονη δραστηριότητα μικροοργανισμών. Αν υπάρχουν μικρόβια και βρεθούν, από 
την ανάλυσή τους θα προκύψουν πολλά δεδομένα τόσο και για τη ύπαρξη της ζωής 
εδώ, όσο και για τις δυνατότητες του αποικισμού εκεί. ζ) Είναι ο πλανήτης για τον 
οποίο γνωρίζουμε τα περισσότερα από κάθε άλλο πλανήτη στο ηλιακό σύστημα. η) Η 
σχετική “ευκολία” που θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια ανθρώπινη αποικία στην 
επιφάνειά του.

4. Σύντομο ιστορικό της εξερεύνησης του Άρη
“Κάποτε η ανθρωπότητα έτσι κι αλλιώς θα υποχρεωθεί να αναζη-
τήσει κάποιον άλλο πλανήτη για να διευρύνει το ζωτικό της χώρο. 

Στην συγκεκριμένη φάση ο Άρης δείχνει να είναι ο μοναδικός 
δυνατός πλανήτης, όπου μπορούν να ζήσουν οι κάτοικοι της Γης. 

Αν και, φυσικά, με συγκεκριμένες δυσκολίες. Το φεγγάρι είναι 
ένα μοναδικό πεδίο δοκιμών για την πυραυλική – διαστημική 

τεχνολογία, αποτελεί ιδανική επιστημονική βάση για να ερευνηθεί 
το ανοιχτό διάστημα. Ένα τηλεσκόπιο στη σκοτεινή πλευρά της 
Σελήνης θα είναι υπερπολύτιμο! Θα ήταν καλύτερο να κατακτή-

σουμε πιο δραστήρια τη Σελήνη και να μελετήσουμε με την ησυχία 
μας τον Άρη.” Alexander Zheleznyakov μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας 

Κοσμοναυτικής Tsiolkovsky
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 Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις αποστολές προς τον πλανήτη 
Άρη. Η παράθεση συμβαίνει ώστε να αναδειχθεί πληρέστερα ο διαστημικός αντα-
γωνισμός, που παρόλες τις αποτυχίες των αποστολών, εντείνεται. Να δοθεί έμφαση 
στη γεωμετρική πρόοδο με την οποία αυξάνονται οι γνώσεις των αφεντικών για τον 
“Σιωπηλό Πλανήτη”, στην αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και την ταχύτητα που 
αλλάζουν τα δεδομένα. Να φανεί πως ο αποικισμός του διαστήματος αποτελεί την 
αιχμή επέκτασης της καπιταλιστικής ελίτ και των κρατών της και πως για αυτό τον 
σκοπό τα αντίπαλα στρατόπεδα συνάπτουν πρόσκαιρες συμμαχίες, γιατί ως γνωστόν 
για τους καπιταλιστές “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”.

Χαρακτηριστικό δείγμα του ανταγωνισμού των κρατών και των πολυεθνικών κο-
λοσσών για τον αποικισμό του Άρη είναι το πλήθος των αποστολών που έχουν 
πραγματοποιηθεί για την εξερεύνηση και την κατάκτησή του. Αυτό που θα παρατη-
ρήσει κάνεις σχεδόν για το σύνολο των αποστολών είναι πως όλες τους διεξάγουν 
“κλιματικές, εδαφικές, ατμοσφαιρικές και γεωλογικές” μελέτες, με λίγα λόγια υπο-
τίθεται πως διεξάγουν απλά επιστημονικές έρευνες. Αυτό που συμπεραίνουμε είναι 
πως: α) τα επιστημονικά επιτελεία δεν εμπιστεύονται τα δεδομένα που δημοσιεύονται 
από τα αντίπαλα, β) το κάθε κράτος/υπηρεσία κρατάει για λογαριασμό του όσες 
πληροφορίες θεωρεί χρήσιμες και “μοιράζεται” ήδη γνωστές και δημοσιευμένες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποστολή MRO, που αναφέρθηκε παραπά-
νω. Από τη μία αναφέρουν πως ανακάλυψε νερό, από την άλλη δεν είναι και τόσο 
σίγουροι, γ) ο ανταγωνισμός για την απόκτηση τεχνογνωσίας είναι πολύ μεγάλος, δ) 
ο κάθε αντίπαλος στέλνει το δικό του σκάφος για να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρ-
τητος από τους άλλους, ε) η αποίκηση του Άρη - υπό τον μανδύα του επιστημονικού 
αλτρουισμού- επιτρέπει να μπαίνουν νέοι παίκτες στην διαστημική κούρσα, στ) την 
τεράστια διαφορά του κόστους των διαστημικών αποστολών ανάμεσα στις ασιατι-
κές αποστολές και αυτές της δύσης. Διαφορά, που μάλλον οφείλεται στα “ακριβά 
μεροκάματα” της τεχνοεπιστημονικής ελίτ και στις ακριβές χρεώσεις των ιδιωτικών 
εταιρειών που αναλαμβάνουν διάφορες εργολαβίες της αποστολής. Για παράδειγμα η 
Ινδική Διαστημική Υπηρεσία (ISRO) ανήκει στον στρατό, οπότε είναι αναμφίβολο αν 
οι εργαζόμενοι παίρνουν “μπόνους” για τις επιτυχίες τους ή απλά εκτελούν το “πατρι-
ωτικό” τους καθήκον κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και στην κρατική διαστημική υπηρεσία της “κομμουνιστικής” Κίνας και ζ) 
ο χρόνος από την ανακάλυψη ενός νέου δεδομένου μέχρι τη δημοσίευσή του στην 
“επιστημονική κοινότητα”, μπορεί και να απέχει αρκετά.

Η προσπάθεια για την κατάκτηση του Άρη έχει τις ρίζες της στα τέλη της δεκαετίας του 
‘50, αλλά οι σκέψεις και τα οράματα είναι σχεδόν ένα αιώνα νωρίτερα, όταν ο Ρώσος 
επιστήμονας Kostantin Tsiolkovsky οραματιζόταν αποικίες στον Άρη. Το όραμά του 
είχε εμπνεύσει γενεές επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Οι επικεφαλής του διαστη-
μικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης είχαν ήδη από το 1959 προγραμματίσει 
την αποστολή τριών κοσμοναυτών στον Άρη με το σκάφος TMK-1 για το 1971. 
Σχεδίαζαν την εγκατάσταση ανθρώπινης αποικίας στον Κόκκινο Πλανήτη, καθώς και 
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διαστημικών σταθμών σε διάφορα σημεία του ηλιακού συστήματος. Ο σχεδιασμός 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, κυρίως για οικονομικούς και τεχνολογικούς λόγους. 

Το1960 υπήρξε η πρώτη επίσημη προσπάθεια από τους Σοβιετικούς με το αποτυ-
χημένο πρόγραμμα Marsnik. Το 1964, το αμερικανικό Mariner 4 πέρασε δίπλα από 
τον πλανήτη και έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνειά του, αποκαλύ-
πτοντας έναν άνυδρο πλανήτη γεμάτο κρατήρες και κατά τα φαινόμενα χωρίς ζωή. 
Ακολούθησαν τα σκάφη του σοβιετικού προγράμματος Marsnik, που έγιναν τα πρώτα 
που προσεδαφίστηκαν στον πλανήτη και λειτούργησαν για λίγο μετά την προσεδάφι-
ση. Όμως η πρώτη σημαντική εξερεύνηση έγινε από τα δυο σκάφη Viking της NASA 
που προσεδαφίστηκαν στην επιφάνειά του, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του1976. 
Έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια, μελέτησαν το κλίμα και εκτέλε-
σαν μια σειρά πειραμάτων. Τα πειράματα δεν ανακάλυψαν δείγμα ζωντανής ύλης με τη 
μορφή βακτηρίων ή μικροοργανισμών. Επίσης δεν έδειξαν την παρουσία νερού καθώς 
και απλών οργανικών ενώσεων σε υγρή ή αέρια μορφή. Χαρακτηριστικό εκείνης της 
αποστολής ήταν οι “πειραγμένες” φωτογραφίες που δημοσίευσε η NASA και παρου-
σίαζαν τον πλανήτη να έχει γαλάζια ατμόσφαιρα, παρόμοια με της Γης. Λίγο αργότερα, 
μέσα στον “Ψυχρό Πόλεμο”, η NASA παραδέχτηκε το “λάθος των τεχνικών της”...

Από εκεί και έπειτα, η εξερεύνηση του Άρη πάγωσε καθ’ όλη τη δεκαετία του ‘80 για δι-
άφορους λόγους όπως: α) Ο “Ψυχρός Πόλεμος” άρχισε να φθίνει. β) Τα κονδύλια για 
τη διαστημική έρευνα περιορίζονταν. γ) Τα δυστυχήματα που συνέβησαν στα διαστημικά 
λεωφορεία. δ) Η έρευνα στράφηκε ( και μαζί με αυτή και τα φράγκα) στους πύραυλους, 
στα διαστημόπλοια, στους δορυφόρους μιας και από εκεί υπήρχε άμεση άντληση 
υπεραξίας και ε) φαίνεται να επικράτησε η άποψη για την πλήρη κατάκτηση της Σελήνης, 
ώστε αυτή η εμπειρία/”επίτευγμα” να χρησιμοποιηθεί για τον Άρη. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, εν μέσω των τεκτονικών αλλαγών που προκάλεσε η 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του “υπαρκτού σοσιαλισμού”, οι ΗΠΑ ηγού-
νται της εξερεύνησης του Άρη. Η πρώτη προσπάθειά τους, το Σεπτέμβριο του1992, 
βυθίζεται στην αποτυχία. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ έστειλαν στον Άρη το δορυφόρο Mars 
Observer, αλλά λίγο πριν μπει σε τροχιά γύρω του (Αύγουστος 1993), ο δορυφόρος 
χάθηκε. Έπειτα ακολουθούν οι εξής πετυχημένες αποστολές. 

Mars Pathfinder (Δεκέμβριος 1996-Μάρτιος 1998). Πρόκειται για την πρώτη 
ολοκληρωμένη αποστολή του προγράμματος Discovery της NASA. Ήταν ένα πρό-
γραμμα χαμηλού κόστους που στηριζόταν στην ταχεία ανάπτυξη και κατασκευή των 
διαστημόπλοιων και στόχευε στη μεγάλη συσσώρευση επιστημονικών στοιχείων. Το 
Mars Pathfinder ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εξέπληξε ακόμα και τους ίδιους τους 
κατασκευαστές του με την ακρίβεια και την αντοχή του. Το σκάφος/εργαστήριο, απελευ-
θέρωσε ένα μικρό Rover (ονόματι Sojourner) πάνω στην αρειανή επιφάνεια, συνέλεξε 
και μετέδωσε στη Γη 2,3 δισεκατομμύρια bit δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονταν 
περισσότερες από 17.000 φωτογραφίες, πάνω από 15 χημικές αναλύσεις πετρωμά-
των και χώματος, καθώς και εκτεταμένες πληροφορίες για ανέμους και άλλα καιρικά 
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φαινόμενα. Τα συμπεράσματα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, έδειξαν ότι 
πιθανότατα ο Άρης στο παρελθόν ήταν περισσότερο θερμός και υγρός απ’ ότι σήμερα 
και αποτέλεσαν μια πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη άφθονου νερού στην επιφάνειά του 
και μιας πιο πυκνής ατμόσφαιρας. Οι μηχανικοί πιστεύουν ότι η αιτία της απότομης 
διακοπής της επικοινωνίας με το σκάφος τον Οκτώβριο του 1997 ήταν η εξάντληση της 
μπαταρίας και το πάγωμα των λειτουργικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του. Οι προ-
σπάθειες αποκατάστασης της επικοινωνίας σταμάτησαν οριστικά το Μάρτιο του 1998, 
πολύ μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της αποστολής (υποτίθεται πως το Rover 
θα έμενε σε λειτουργία μόνο για 30 ημέρες).

Mars Global Surveyor (Νοέμβριος 1996-Ιανουάριος 2001). Με κύρια αποστολή 
την χαρτογράφηση του πλανήτη και έχοντας πραγματοποιήσει χιλιάδες περιφορές γύρω 
από τον Άρη, το Mars Global Surveyor (ή αλλιώς Τοπογράφος) της NASA, είναι το 
διαστημόπλοιο που έχει συλλέξει τα περισσότερα δεδομένα από οποιοδήποτε άλλο 
προγενέστερο σκάφος και αποδείχθηκε πολύτιμο για την κατανόηση των εποχιακών 
αλλαγών του Άρη. Μερικές από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της αποστολής ήταν 
οι εξής: οι πιθανές αποδείξεις για την πρόσφατη ύπαρξη νερού (σε υγρή μορφή) στην 
αρειανή επιφάνεια, η ύπαρξη στρωμάτων εδάφους που υποδεικνύουν την παρουσία λι-
μνών ή ωκεανών κατά την πρώιμη περίοδο της ιστορίας του πλανήτη και η τοπογραφική 
απόδειξη για τη μεταφορά νερού και ιζημάτων από το νότιο προς το βόρειο πόλο.

Mars Climate Orbiter (MCO) 1998. Τον Δεκέμβριο του 1998 η NASA εκτοξεύει την 
διαστημοσυσκευή MCO. Το Σεπτέμβριο του 1999 το κέντρο ελέγχου της αποστολής 
χάνει την επικοινωνία με το MCO. Ο δορυφόρος MCO είχε διπλή αποστολή. Θα 
πραγματοποιούσε ατμοσφαιρικές μελέτες στον Άρη ενώ παράλληλα θα υποδεχόταν και 
θα αναμετέδιδε τα σήματα των άλλων δύο μελών του «πληρώματος» της αποστολής. 
Ένα λάθος στο λογισμικό του δορυφόρου, με την κατασκευάστρια εταιρεία (Lockheed 
Martin) να ενσωματώνει στο σύστημα πλοήγησης διαφορετικό μετρικό σύστημα από 
εκείνο που χρησιμοποιεί η NASA, είχε ως συνέπεια οι υπεύθυνοι της αποστολής να 
στείλουν λάθος οδηγίες προσέγγισης του MCO στον Άρη. Έτσι το σκάφος εισήλθε 
με λάθος ταχύτητα και λάθος γωνία στην αρειανή ατμόσφαιρα και κάηκε λίγο μετά την 
είσοδό του σε αυτή.

Mars Polar Lander (MPL) 1999. Τρεις μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1999, χά-
θηκαν και τα ίχνη μιας άλλης διπλής διαστημοσυσκευής, της Mars Polar Lander, που είχε 
εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου. Ο ρομποτικός ερευνητής MPL θα προσε-
δαφιζόταν στον Κόκκινο Πλανήτη και θα πραγματοποιούσε κλιματικές παρατηρήσεις και 
μελέτες. Η συσκευή Deep Space 2 θα τρυπούσε το έδαφος του Άρη, θα συνέλεγε δε-
δομένα για τη χημική σύσταση του Κόκκινου Πλανήτη και θα αναζητούσε νερό σε υγρή 
μορφή. Τόσο το MPL όσο και το Deep Space 2 προσεδαφίστηκαν ομαλά στο αρειανό 
έδαφος, εν τούτοις η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της NASA δε συνέβη ποτέ. 
Παραμένει μυστήριο το τι συνέβη και ποιά είναι η τύχη τους, με τη NASA να ευελπιστεί 
ότι κάποια στιγμή ο στόλος των δορυφόρων και των ρομπότ που εξερευνούν τον Άρη 
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θα τα εντοπίσουν και θα λυθεί το μυστήριο2. 

Μέχρι το 2000 είχαν γίνει πάνω από 30 απόπειρες να σταλούν διαστημικές μη επαν-
δρωμένες αποστολές στον Άρη, τόσο από τις ΗΠΑ και την πρώην Σοβιετική Ένωση 
όσο και από τις διαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Καθ’ όλη τη 
δεκαετία του 2000 και παρόλες τις αποτυχίες, η κούρσα της εξερεύνησης του Άρη 
συνεχίζεται ανελέητη περιλαμβάνοντας και νέους παίκτες. Οι σημαντικότερες αποστο-
λές είναι οι εξής (όλες μη επανδρωμένες):

Mars Odyssey 2001. Αυτή η αποστολή εκτοξεύτηκε από τη NASA τον Απρίλιο του 
2001 και έφτασε στον Άρη τον Οκτώβρη του ίδιου έτους. Έκτοτε είναι σε τροχιά 
γύρω από τον πλανήτη. Έχει στείλει πάνω από 130.000 φωτογραφίες και συνεχίζει 
να στέλνει, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στο γήινο επιτελείο για το κλίμα, 
την τοπογραφία και τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν στον πλανήτη. Ακόμη η NASA 
ανακάλυψε πως η ακτινοβολία του Άρη στις χαμηλές τροχιές είναι διπλάσια από την 
αντίστοιχη γήινη, που είναι σημαντικό για την αποίκηση του πλανήτη. Το 2001 Mars 
Odyssey είναι σημαντικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος και έχει υποστηρίξει τις μετέπει-
τα αποστολές με τα ρομπότ Rover που προσγειώθηκαν στον πλανήτη.

Mars Express Orbiter 2003. Αποστολή στην οποία συνεργάστηκε ο Ευρωπαϊκός 
Διαστημικός Οργανισμός (ESA), η ιταλική διαστημική υπηρεσία και η NASA. Είναι η 
πρώτη αποστολή της ESA στον Άρη και την ευθύνη είχε και την έχει κυρίως η ESA. 
Ο δορυφόρος MEO εκτοξεύτηκε τον Ιούνη του 2003 και έφτασε στον πλανήτη το 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το Mars Express Orbiter συνεχίζει να παρατηρεί και να 
εξερευνά την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια του πλανήτη από την πολική τροχιά που 
βρίσκεται. Το κύριο αντικείμενό του ήταν να βρει στοιχεία για την ύπαρξη νερού και 
πράγματι το 2007 ανακάλυψε στους πόλους του πλανήτη τεράστιες ποσότητες πάγου, 
παγιδευμένες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που αναζωπύρωσε το 
ενδιαφέρον των μετά-αποικιοκρατών για την κατάκτηση του πλανήτη. Η αποστολή 
παρείχε την πιο αξιόπιστη χημική ανάλυση της ατμόσφαιρας του πλανήτη και έδωσε 
ενδείξεις για την ύπαρξη μεθανίου σε αυτήν και συνεπώς ενδείξης ύπαρξης ζωντα-
νών μικροοργανισμών. Καταλαβαίνει οποιοσδήποτε τι δυνατότητες ανοίγονται να 
αποικιστεί ένας πλανήτης που είναι ήδη κατοικήσιμος. “Υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες 
για την ακρίβεια των παρατηρήσεων, αλλά αν το μεθάνιο υπάρχει, πρέπει να εξηγήσου-
με την παρουσία του. Θα μπορούσε να οφείλεται σε μια γεωλογική δραστηριότητα, 
αντιδράσεις μεταξύ υπόγειων πετρωμάτων και νερού σε υγρή μορφή. Αυτό σημαίνει ότι 
ο Άρης είναι γεωλογικά ενεργός. Από την άλλη, το μεθάνιο θα μπορούσε να οφείλεται 
σε βιολογική δραστηριότητα” τονίζει ο Ολιβιέ Βιτάς (Olivier Witasse), επιστήμονας 
του προγράμματος Mars Express της ESA. Ακόμη, συλλέγει στοιχεία που επιτρέπουν 

2 Τον Γενάρη του 2015 δόθηκε στην δημοσιότητα ανακοίνωση από την διαστημική 
υπηρεσία της Βρετανίας που αναφέρει πως ανακαλύφθηκε το ρομπότ Beagle 2, που είχε εκτο-
ξεύσει η Βρετανία το 2003, κόστους 73,2 εκατ. ευρώ, και είχε χαθεί η επαφή αμέσως μόλις 
έφτασε στον Άρη. Το Beagle βρέθηκε από εικόνες υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου MRO 
της NASA.
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στους ειδικούς να δημιουργήσουν τρισδιάστατους χάρτες της επιφάνειας και να εντο-
πίσουν πού βρίσκονται βασικά μέταλλα και άλλα στοιχεία, πολύτιμα για την καπιταλι-
στική ανάπτυξη και κυριαρχία στη Γη και στον Άρη.

Μαζί με το δορυφόρο υπήρχε και ένα Rover με αποστολή να προσεδαφιστεί στην 
επιφάνεια του πλανήτη και να πραγματοποιήσει έρευνες. Η επικοινωνία χάθηκε σχε-
δόν αμέσως μετά την προσγείωσή του.

Τα ρομπότ Rover Spirit και Opportunity 2003. Τα ρομπότ Rover εκτοξευτήκαν 
τον Ιούνη και τον Ιούλη του 2003 αντίστοιχα και προσγειώθηκαν με επιτυχία στους 
πόλους του Κόκκινου Πλανήτη το Γενάρη του 2005. Έκτοτε έχουν διανύσει πολλά 
χιλιόμετρα πάνω στην επιφάνειά του, δίνοντας πληροφορίες για την ατμόσφαιρα, το 
έδαφος και το υπέδαφός του. Και τα δύο Rover έχουν βρει ενδείξεις πως ο πλανήτης 
έχει υπάρξει υγρός πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν οι κλιματικές συνθήκες ήταν 
κατάλληλες για ζωή. Τα δύο ρομπότ (διάδοχοι του ρομπότ pathfinder 1999) συνέ-
χιζαν να λειτουργούν παρόλο που οι αρχικές προδιαγραφές τους ήταν μόλις τρεις 
μήνες. Το Spirit έπαψε να λειτουργεί το 2010, όταν δεν κατάφερε να επανέλθει ποτέ 
από την χειμερία νάρκη στην οποία το είχαν θέσει οι επιστήμονες της NASA για να το 
προστατεύσουν από τον δριμύ χειμώνα του Άρη.

Αντίθετα, τον Ιούλη του 2014, μετά από δέκα και πλέον χρόνια στον Άρη, το 
Opportunity έσπασε κάθε ρεκόρ κάλυψης εξωγήινης απόστασης διανύοντας 40,25 
χλμ στην επιφάνεια του Άρη. Με μια απλή διαίρεση θα βρούμε πως διένυε 4 χλμ 
το χρόνο. Σκεφτείτε πόσο λίγο έχει “περπατηθεί” ο πλανήτης και σε πόσο μικρή 
επιφάνεια έχουν πραγματοποιήσει επί τόπου αναλύσεις τα επιστημονικά επιτελεία. 
Σκεφτείτε τις εναλλαγές τοπίων, υπεδάφους και του κλίματος στη Γη που θα συνα-
ντούσε ένα διαστημόπλοιο αν προσγειωνόταν σε ένα βουνό, σε μια ζούγκλα, σε μια 
έρημο, σε μια τούνδρα ή σε μια στέπα, στον Ν. Πόλο, στην Λ. Αμερική ή οπουδήποτε 
αλλού. Με λίγα λόγια οι δυνατότητες της εξερεύνησης του Άρη είναι ακόμα απερι-
όριστες. Σκεφθείτε να ανακαλυφθεί μια περιοχή πλούσια σε ένα στοιχείο που, είτε 
δεν υπάρχει στη Γη, είτε βρίσκεται σε σπάνη και κοστίζει πανάκριβα. Τι θα σήμαινε η 
εδαφική κυριαρχία για το κράτος ή την εταιρεία, που θα έκανε αυτή την ανακάλυψη και 
τι η πρώτη “περίφραξη”, αυτού του πολύτιμου αρειανού “οικοπέδου”.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 2005. Το επιστημονικό αυτό τροχιακό 
σκάφος εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο του 2005 από τη NASA, μπήκε σε τροχιά γύρω 
από τον Άρη το Μάρτη του 2006 και συνεχίζει να καταγράφει τον πλανήτη. Ήταν 
εφοδιασμένο με μια υπέρ κάμερα εξαιρετικής ευκρίνειας ώστε να γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ των επιφανειακών παρατηρήσεων και των μελετών από τροχιά. Ακόμη, ήταν 
εξοπλισμένο με ένα ηχοβολιστικό ραντάρ υψηλής ευκρίνειας που διεισδύει στα υπο-
στρώματα της επιφάνειας του Άρη με σκοπό να εντοπίσει πιθανά θυλάκια παγωμένου 
νερού ή άλλου είδους στρώματα. Επικεντρώνεται στην εξέταση της επιφάνειας του 
Άρη με νέες μεθόδους, αναζητώντας την ύπαρξη νερού. Η τεχνοεπιστημονική ελίτ με 
το Mars Reconnaissance Orbiter επιδιώκει να ανακαλύψει τοποθεσίες ιδανικές για 
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προσγείωση των μελλοντικών επανδρωμένων ή μη αποστολών. Τέλος, το MRO απο-
τελεί “διαπλανητικό κόμβο” του διαδικτύου (δεν είναι η μοναδική συσκευή με αυτό 
το ρόλο) για την βελτίωση της επικοινωνίας με τις βάσεις στη Γη και τον αποτελεσμα-
τικότερο έλεγχο των διαστημικών αποστολών.

Phoenix (Φοίνιξ) 2007. Η διαστημική συσκευή Φοίνιξ της NASA εκτοξεύτηκε στις 4 
Αυγούστου του 2007 και προσγειώθηκε στις αρκτικές περιοχές του βόρειου ημισφαι-
ρίου του Άρη στις 25 Μάη του 2008, μελετώντας τις πολικές περιοχές του μέχρι το 
Νοέμβριο του ίδιου έτους. Το Μάη του 2010 χάνεται κάθε επαφή με το Phoenix. Η 
αποστολή του θεωρείται επιτυχημένη και δεν περίμεναν να έχει μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής. Έδωσε περαιτέρω στοιχεία για την χημική σύσταση του εδάφους και της ατμό-
σφαιρας, ενδείξεις πως μπορεί να υπήρχε ή να υπάρχει ζωή ή να είναι κατοικήσιμος 
ο πλανήτης. Η μεγάλη ανακάλυψή της ήταν η εύρεση υπερχλωρικών αλάτων, μιας 
ουσίας που αποτελεί τροφή για μικρόβια στη Γη, γεγονός που σημαίνει πως μπορεί 
να υπάρχουν μικρόβια - άρα ζωή- στον Άρη. Η αποστολή είχε φέρει τα περισσότερα 
δεδομένα από κάθε άλλη αποστολή (για την εποχή της) πίσω στη Γη.

Phobos- Grunt 2011. Το 2011 η αποστολή Phobos- Grunt της Ρωσίας απέτυχε, με 
τη διαστημοσυσκευή να μένει στην τροχιά της Γης και αργότερα να συντρίβεται. Το 
Phobos- Grunt στόχευε να φθάσει στον δορυφόρο του Άρη Φόβο, μετά από έντεκα 
μήνες ταξίδι, και να εξερευνήσει την επιφάνειά του. Η αποτυχία της αποστολής του 
Phobos-Grunt συμπαρασύρει σε αποτυχία και την πρώτη κινεζική αποστολή στον 
Άρη, αφού το ρωσικό διαστημικό σκάφος επρόκειτο να θέσει σε τροχιά γύρω από 
τον Κόκκινο Πλανήτη τον κινεζικό δορυφόρο Yinghuo-1 με στόχο να εξετάσει την 
επιφάνεια του και το μαγνητικό του πεδίο. Το σχέδιο του Phobos-Grunt ήταν η πρώτη 
απόπειρα της Ρωσίας να πραγματοποιήσει διαπλανητική αποστολή μετά την αποτυχία, 
τον Νοέμβριο 1996, της αποστολής του διαστημοπλοίου Mars 96, το οποίο έπεσε 
στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Mars Science Laboratory (MSL) 2012. Τον Αύγουστο του 2012, η NASA εκτόξευ-
σε το ρομπότ Rover Curiosity, γνωστό επίσης και ως Mars Science Laboratory, που 
προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη. Το 900 κιλών διαστημόπλοιο 
της NASA εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ και προσγειώθηκε μετά από 8 
μήνες, στις 26 Νοεμβρίου 2013. Η επτά λεπτών προσεδάφιση ήταν η δυσκολότερη 
προσεδάφιση μη επανδρωμένου διαστημικού οχήματος που έγινε ποτέ στον Κόκκινο 
Πλανήτη. Το πρόγραμμα κόστισε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αποστολή MSL 
είναι η συνέχεια παλαιότερων ερευνητικών αποστολών για την ύπαρξη ή όχι ζωής 
στον Άρη και φιλοδοξεί να είναι ο προπομπός για μια επανδρωμένη αποστολή στον 
Κόκκινο Πλανήτη. Επίσης το όχημα/ κινητό εργαστήριο θα διερευνήσει αν ο πλανήτης 
είχε ποτέ τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και τα κατάλληλα χημικά μόρια για 
να αναπτυχθούν ζωντανοί οργανισμοί, έστω και τα απλούστερα βακτήρια. Το 2014 
το Curiosity συνέλεξε δείγματα εδάφους μέσα από έναν κρατήρα. Τα όργανα ανάλυ-
σής του έδειξαν πως υπήρχε μεθάνιο, του οποίου τα επίπεδα αυξήθηκαν δέκα φορές 
σε μια περίοδο 60 αρειανών ημερών, σε τέσσερις διαδοχικές μετρήσεις που έγιναν 
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σε απόσταση 200-300 μέτρων η μία από την άλλη. Τον Απρίλη του 2015, για πρώτη 
φορά, νέες εκτιμήσεις δημοσιεύονται με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε το μη επαν-
δρωμένο εργαστήριο Curiosity που ισχυρίζονται ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει 
υγρό νερό και μάλιστα σε μικρό βάθος από την επιφάνεια. Το νερό αυτό μαζεύεται τα 
κρύα βράδια και εξατμίζεται πάλι μετά την ανατολή του Ήλιου, σε έναν αέναο κύκλο. 
Τους επόμενους μήνες, ήρθαν στην δημοσιότητα επιπλέον ανακαλύψεις νερού από το 
Curiosity σε διάφορες μορφές και σε διάφορα σημεία.

Οι σύγχρονοι αποικιοκράτες χαίρονται ιδιαιτέρως με την ανακάλυψη του νερού 
(απαιτείται να γίνουν δοκιμές με ανθρώπινη παρουσία για να είναι απολύτως σίγουρα 
τα διαστημικά επιτελεία για την ποιότητα και την ποσότητα του) διότι αυτό σημαίνει 
πως οι μελλοντικοί άποικοι του Κόκκινου Πλανήτη θα μπορούσαν να έχουν “αρεια-
νό” νερό. Η ύπαρξη νερού κάνει ακόμα πιο εφικτή την αποίκηση του Άρη, καθώς όχι 
μόνο ελαττώνεται ο όγκος των απαραίτητων εφοδίων για τις μελλοντικές αποστολές/
μεταφορές, αλλά επιπλέον ανοίγουν οι δυνατότητες για διαστημικές καλλιέργειες, 
κατασκευές κ.α. Επίσης διαπιστώθηκε πως στο έδαφος του Άρη υπάρχουν υπερχλω-
ρικές ενώσεις (άλατα) (ενώσεις που είχαν ανιχνευθεί και από την αποστολή Phoenix 
το 2007), που χαμηλώνουν το σημείο ψύξης έως τους -70 βαθμούς Κελσίου, με 
αποτέλεσμα το νερό να μην παγώνει, αλλά να παραμένει σε υγρή και αλμυρή μορ-
φή (για τον ίδιο λόγο στη Γη ρίχνουμε αλάτι για να μην παγώνουν οι δρόμοι το 
χειμώνα). Οι ενώσεις αυτές αποτελούν περίπου το 0,5% του αρειανού εδάφους. Η 
τεχνοεπιστημονική ελίτ ανακάλυψε ανάμεσά τους το υπερχλωρικό ασβέστιο, ένα άλας 
το οποίο απορροφά υδρατμούς από την ατμόσφαιρα, ιδίως στη διάρκεια των αρει-
ανών νυχτών, και τους μετατρέπει σε ένα λεπτό υγρό στρώμα άλμης. Όταν πέφτει το 
βράδυ, ένα μέρος από τους υδρατμούς στην ατμόσφαιρα του Άρη συμπυκνώνεται και 
παγώνει στην επιφάνεια του πλανήτη, αλλά στη συνέχεια, εξαιτίας της παρουσίας των 
υπερχλωρικών ενώσεων και μέσω της διαδικασίας της υγροποίησης, μετατρέπεται 
σε υγρό αλμυρό νερό. Επειδή η επιφάνεια του πλανήτη είναι πολύ πορώδης, αυτό το 
νερό απορροφάται στο υπέδαφος, όχι όμως σε μεγάλο βάθος, αλλά μόλις 15 εκατο-
στά κάτω από την επιφάνεια. Κατά τους “ειδικούς” αποτελεί ταυτόχρονα και κακό νέο 
για τους μελλοντικούς άποικους, επειδή οι υπερχλωρικές ενώσεις μπορεί να αποβούν 
τοξικές, καθώς διαταράσσουν τη λειτουργία του θυρεοειδούς, ιδίως αν οι άνθρωποι 
εισπνεύσουν μεγάλες ποσότητες της πολύ λεπτής σκόνης του ‘Άρη.

MAVEN 2013. Το διαστημόπλοιο MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile 
EvolutioN) εκτοξεύτηκε από την NASA στις 18 Νοέμβρη 2013 και τέθηκε σε τροχιά 
γύρω από τον Άρη το Σεπτέμβρη του 2014, μετά από 10 μήνες ταξίδι. Ο δορυφόρος 
μπήκε σε τροχιά με τέτοια ταχύτητα ώστε να εκτελεί πέντε περιφορές την αρειανή μέρα 
γύρω από τον πλανήτη. Η μεγάλη ταχύτητα περιστροφής επιλέχθηκε διότι τα επιτελεία 
προσπαθούν να αποκτήσουν αξιόπιστες πληροφορίες για τις αλλαγές των ατμοσφαι-
ρικών συνθηκών και των παραγόντων που τις προκαλούν. Πέρα από αυτό, το άλλο 
κύριο μέλημα αυτής της αποστολής είναι η ανάλυση και η μελέτη της σύστασης και της 
πυκνότητας της αρειανής ατμόσφαιρας, με την βοήθεια ενός φασματογράφου υπεριώ-
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δους ακτινοβολίας. Είναι η πρώτη αποστολή που είναι από την αρχή σχεδιασμένη να 
αγνοήσει πλήρως το τι συμβαίνει στο έδαφος του πλανήτη και να ασχοληθεί μόνο με 
τη ατμόσφαιρά του. 

Mars Orbiter Mission (MOM) 2014. Το σκάφος MOM, γνωστό και ως 
Mangalyaan έφθασε στον Άρη το Σεπτέμβριο του 2014, δύο μέρες αργότερα από 
την αποστολή MAVEN και μετά από 10 μήνες ταξίδι, και συνεχίζει να λειτουργεί 
έως τώρα (Μάρτης 2016). Το σκάφος είναι εξ ολοκλήρου πρόγραμμα της Ινδικής 
Διαστημικής Υπηρεσίας (ISRO), ζυγίζει 1,3 τόνους και κόστισε μόλις 73 εκατ. δολά-
ρια (πέντε φορές πιο φθηνό από την αποστολή MAVEN). Διαθέτει όργανα για μελέτη 
της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας (πχ υπέρυθρη φωτογραφική μηχανή με σύστημα 
θερμικής απεικόνισης, ώστε να αποτυπώνονται τα θερμικά χαρακτηριστικά της επιφά-
νειας) του πλανήτη, καθώς και “υπέρ-κάμερες”, αναζητώντας ανάμεσα στα άλλα και 
μεθάνιο. Κατά την εκτόξευση ο πύραυλος δεν ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να καταφέ-
ρει το σκάφος να διαφύγει από το γήινο πεδίο βαρύτητας. Έτσι, για να αποκτήσει την 
κατάλληλη ταχύτητα, πραγματοποίησε για κάποιες μέρες περιφορές γύρω από τη Γη 
και έπειτα συνέχισε προς τον Άρη.

Παρόλο που αυτή η αποστολή ήταν και είναι μια τεράστια επιτυχία για την ISRO, 
δέχεται σφοδρή κριτική από τους ανταγωνιστές της. Οι “παραδοσιακοί” παίκτες 
δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένα “τριτοκοσμικό” κράτος κατόρθωσε να στείλει 
σκάφος στον Άρη με την πρώτη του προσπάθεια, χωρίς να χρειαστεί την επιστημο-
νική και τεχνική καθοδήγηση τους και πώς κατάφερε να αναπτύξει από μόνο του όχι 
μόνο αξιόπιστη αλλά και “πάμφθηνη” διαστημική τεχνολογία. Οι επικριτές επικα-
λούνται επιχειρήματα του στυλ “πως δεν μπορεί μια χώρα που είναι τόσο φτωχή να 
ξοδεύει χρήματα για το διάστημα”. Η υποκρισία παρελαύνει σε όλο της το μεγαλείο. 
Μιας και στα κράτη των “παραδοσιακών διαστημικών δυνάμεων” η φτώχεια και οι 
αποκλεισμοί δεν αποτελούν την εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Μάλιστα η εφημερίδα 
“New York Times” δημοσίευσε και ένα άκρως ρατσιστικό σκίτσο, που μετά από “δι-
αμαρτυρίες” το απέσυρε και ζήτησε συγνώμη αναφέροντας “πως παρεξηγήθηκαν οι 
προθέσεις τους”. Τέλος, η ISRO, όπως είπαμε υπάγεται στο στρατό, άρα τα δεδομένα 
που συλλέγονται κρατιούνται ως στρατιωτικές πληροφορίες και δεν δημοσιεύονται. 
Υποτίθεται πως η αποστολή του θα διαρκούσε έξι μήνες, αλλά ήδη “πετάει” πάνω 
από ένα χρόνο γύρω από τον Άρη και η ISRO δηλώνει πως έχει δυνατότητες να μείνει 
περισσότερο. Η υπηρεσία σχεδιάζει το 2018, με όριο μέχρι το 2020, να έχει στείλει 
άλλο ένα ίδιο σκάφος.

Εν κατακλείδι, ο Άρης είναι μέχρι σήμερα ο πλανήτης στον οποίο έχουν σταλεί οι πε-
ρισσότερες διαστημοσυσκευές και είναι παράλληλα ο πλανήτης που έχει “εξαφανίσει” 
τις περισσότερες διαστημοσυσκευές που στάλθηκαν προς αυτόν: σχεδόν 1 στις 3 
αποστολές κατέληξαν σε αποτυχία. Το “παράθυρο εκτόξευσης” προς τον Άρη ανοίγει 
κάθε δυο χρόνια. Αυτό σημαίνει πως κάθε δύο χρόνια οι τροχιές των πλανητών 
έχουν την ιδανική απόσταση ώστε να μπορεί να εκτοξευτεί μια διαστημοσυσκευή και 
να πραγματοποιήσει το ταξίδι προς τον πλανήτη στο συντομότερο δυνατό χρονικό 
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διάστημα, που είναι περίπου έξι μήνες. Η κούρσα του διαστημικού ανταγωνισμού 
ωθεί τους “παίκτες” να πραγματοποιούν εκτοξεύσεις όταν είναι έτοιμοι, παρόλο που 
τα ταξίδια μπορεί να διαρκέσουν γύρω στους δέκα μήνες.

Η αποστολή ExoMars 2016. Η αποστολή ExoMars αποτελεί μια συνεργασία 
ανάμεσα στην ESA και την ROSCOSMOS . Αρχικά συμμετείχε η NASA και όχι η 
ROSCOSMOS, το 2012 όμως απέσυρε τη συμμετοχή της, επικαλούμενη την απο-
στολή Curiosity και ταυτόχρονα οικονομική δυσπραγία. Μόλις αποχώρησε η NASA 
η ROSCOSMOS πήρε αμέσως τη θέση της. Η NASA θα παραμένει “με ένα πόδι στην 
αποστολή” και θα κατασκευάσει ένα σύστημα επικοινωνιών ανάμεσα στη συσκευή 
που θα προσεδαφιστεί στην επιφάνεια του Άρη και τα γήινα επιτελεία - κατά το πρώτο 
στάδιο της αποστολής-, καθώς και εξαρτήματα απαραίτητα σε διάφορα επιστημονικά 
όργανα που θα μεταφέρουν οι διαστημοσυσκευές. 

Το κύριο μέλημα της αποστολής είναι να αναζητήσει ζωή στον Άρη ή να βρει ενδείξεις 
πως υπήρχε κάποτε. Στο πρώτο στάδιο της αποστολής (mission 2016), που πραγμα-
τοποιήθηκε τον Μάρτη του 2016, εκτοξεύτηκε με ένα πύραυλο Proton, ο δορυφόρος 
TGO (Trace Gas Orbiter) και το ρομποτικό όχημα Rover Schiaparelli. Ο δορυφόρος 
θα φτάσει στον Άρη τον Οκτώβρη του 2016 και θα μπει σε τροχιά γύρω του το 
2017, με στόχο να παραμείνει για πέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποι-
εί μελέτες με κύριο στόχο τον εντοπισμό μεθανίου και ταυτόχρονα θα είναι ο τηλεπι-
κοινωνιακός συντονιστής ανάμεσα στις υπάρχουσες διαστημικές συσκευές γύρω από 
τον Άρη- που ανήκουν στην ESA και τη ROSCOSMOS -, στο όχημα και στη γήινη 
βάση. Στις μελέτες συμπεριλαμβάνεται η χαρτογράφηση των περιοχών μεθανίου, η 
καταγραφή των αλλαγών της σύστασης και της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, η 
χαρτογράφηση του υπεδάφους για αναζήτηση πάγου αλλά και η εύρεση κατάλληλης 
περιοχής προσεδάφισης για το Rover. 

Όταν βρεθεί η κατάλληλη περιοχή, και μετά από δύο χρόνια - τότε θα είναι ανοικτό 
πάλι το “παράθυρο “για τον Άρη- θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της αποστολής 
(mission 2018). Μετά την εκτόξευση, το ταξίδι του σκάφους και την άφιξή του στον 
Άρη, θα επιχειρηθεί η προσεδάφιση του Rover και μιας πλατφόρμας ( κάτι σαν πά-
γκος εργαστηρίου), που είναι το πιο δύσκολο στάδιο της mission 2018. Το Rover θα 
κουβαλάει μια σειρά οργάνων, συμπεριλαμβανομένων ενός τρυπανιού 2 μέτρων για 
συλλογή δειγμάτων κάτω από την επιφάνεια- το curiosity τρυπά σε βάθος μερικών 
εκατοστών- και στη συνέχεια, στην πλατφόρμα θα αναλύονται χημικά και γεωλογικά 
τα δείγματα. Ακόμα, σημαντικό κομμάτι της αποστολή του Rover -που υποτίθεται 
πως θα διανύσει αρκετά χιλιόμετρα στην επιφάνεια του Άρη- αποτελεί η ενδελεχής 
ανάλυση οργανικών ενώσεων που θα βρίσκει. Το κέντρο ελέγχου του Rover και της 
πλατφόρμας θα εγκατασταθεί στην Ιταλία. 

Συνολικά η ESA θα επενδύσει στο ExoMars πάνω από 1,6 δις δολάρια, με την Ιταλία 
να είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης, για αυτό και το κέντρο ελέγχου έχει εκεί την 
έδρα του, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος είναι η Μεγάλη Βρετανία που θα χρηματο-
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δοτήσει την αποστολή με 47,7 εκατομμύρια λίρες. Το κόστος της αποστολής είναι 
μεγαλύτερο, μιας και κεφάλαια θα επενδύσουν επίσης η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Παρά 
τους διάφορους χρηματοδότες, από τον προϋπολογισμό της αποστολής έλειπαν 100 
εκατομμύρια ευρώ. Η ESA επιστράτευσε διάφορα μέσα για να τα βρει και να συνεχι-
στεί η αποστολή. Καταρχήν, δέχτηκε ως μέλη της το ρουμανικό και πολωνικό κράτος, 
τα οποία πλήρωσαν μια ταρίφα της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ για να μπούνε 
στην “οικογένεια της ESA” και τα χρήματα δόθηκαν απευθείας στο ExoΜars. Κατά 
δεύτερον, “αναβάθμισε” την αποστολή δίνοντάς της υψηλή προτεραιότητα μεταξύ 
όλων των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η υπηρεσία, και αυτό σήμαινε αυτόματα 
πως όλα τα κράτη μελή ήταν υποχρεωμένα να πληρώσουν για να καλύψουν το συνο-
λικό κόστος. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Τα “μεγάλα έργα” που έχει αναλάβει η ESA 
θα γίνουν κυρίως από γαλλικές, γερμανικές και βρετανικές εταιρείες. Για παράδειγμα, 
για τις ανάγκες της αποστολής, η ESA έχει υπογράψει συμφωνία ύψους 300 εκατ. 
δολαρίων με την γαλλική Thales Alenia Space, για την κατασκευή των διαστημοσυ-
σκευών (δορυφόρος και όχημα) της mission 2016, αλλά και με την γερμανική OHB 
system Ag για την κατασκευή του δορυφόρου, ενώ το Rover θα το κατασκευάσει 
η βρετανική Airbus Defense and Space’s και οι δοκιμές του θα γίνουν σε βρετανικό 
έδαφος αντί σε ιταλικό, όπως ήταν σχεδιασμένο αρχικά. Η ROSCOSMOS θα παρέ-
χει, μεταξύ άλλων, τον μηχανισμό για την προσεδάφιση του Rover, την πλατφόρμα 
αλλά και τους δύο πυραύλους Proton, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση 
της mission 2016. Και οι δύο υπηρεσίες θα προσφέρουν άφθονη τεχνοεπιστημονική 
γνώση, συστήματα επικοινωνιών, προσεδαφίσεων, εκτοξεύσεων, λογισμικό κ.α. Η 
αποστολή αυτή, όπως και η InSight της NASA, που όμως αναβλήθηκε, θα επιχειρήσει 
να κάνει έρευνες στο υπέδαφος του Άρη, διότι η σύστασή του παίζει πρωτεύοντα 
ρόλο στην αποίκηση του πλανήτη. Η αποστολή θα δώσει στα επιτελεία την γνώση για 
τον “ορυκτό πλούτο” των, υπό εξερεύνηση, περιοχών του πλανήτη και το “αναφαί-
ρετο” δικαίωμα περίφραξής τους. Επειδή τα σχέδια για αποίκηση γίνονται όλο και 
πιο ρεαλιστικά, τα επιστημονικά επιτελεία χρειάζεται να γνωρίζουν αν υπάρχουν υλικά 
κατάλληλα για δόμηση και με χρησιμότητα στην υψηλή τεχνολογία, τι και πόσος 
ορυκτός πλούτος υπάρχει, αν τα εδάφη είναι κατάλληλα προς καλλιέργεια, αν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα νερού και σε τι κατάσταση είναι κ.α. Είναι προφανές πως με την 
αποστολή Mars Science Laboratory το αμερικάνικο κράτος, μέχρι τώρα, έχει προβά-
δισμα έναντι των αντιπάλων του.

Αυτή η αποστολή φανερώνει και μια λυκοφιλία της ΕΕ και του ρώσικου κράτους. Οι 
δύο πλευρές συνεργάζονται σε ένα “προχωρημένο” σχέδιο εξερεύνησης του Άρη, 
που θα τους εφοδιάσει με πολλές γνώσεις για την αποίκησή του και θα τους δώσει 
τεράστιο προβάδισμα από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές τους (πχ ΗΠΑ, ιδιωτικές 
εταιρείες, Ινδία...). Θα είναι οι μοναδικές υπηρεσίες που θα έχουν στα χέρια τους τις 
πλέον αξιόπιστες πληροφορίες για το τι μπορεί να κρύβει το υπέδαφος του πλανήτη, 
αν υπήρχε ή υπάρχει ζωή ή νερό και σε ποιες μορφές. Την χαρά τους (ΕΕ και Ρωσία) 
δεν την κρύβουν. Έτσι το Νοέμβρη του 2015, στέλεχος της ROSCOSMOS δήλωσε: 
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“η αποστολή ExoMars είναι ένα μοναδικό υπόδειγμα ρωσοευρωπαϊκής συνεργασίας 
στην εξερεύνηση του διαστήματος. Η αποστολή mission 2016 είναι απλά το πρώτο 
στάδιο της συνεργασίας μας, σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε πολλά κοινά προγράμματα 
τόσο στο “κοντινό” όσο και στο “βαθύ” διάστημα”. Στο ίδιο μήκος κύματος και ένα 
στέλεχος της ESA δήλωσε: “είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή στην 
εξερεύνηση του Άρη για την Ευρώπη και τους Ρώσους συνεταίρους μας”. Μπορεί στην 
Γη να έχουν τεταμένες σχέσεις λόγω Ουκρανίας, στην διαστημική κούρσα όμως συνε-
ταιρίζονται μια χαρά για να πάρουν την πρωτιά από τα αμερικάνικα κεφάλαια.

Η Αποστολή Insight 2018. Η διαστημική συσκευή InSight είναι ένα σχέδιο της 
NASA που υποτίθεται θα πραγματοποιήσει γεωλογικές μελέτες στο υπέδαφος του 
Άρη. Ήταν κανονικά προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις αρχές του 2016, αλλά μια 
βλάβη στο βασικό επιστημονικό του όργανο όχι μόνο ανέβαλε την εκτόξευση αλλά 
προκάλεσε πολλές αμφιβολίες για το αν τελικά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η 
αποστολή. Το InSight θα εκτοξευόταν από την Καλιφόρνια, το Μάρτη του 2016 και 
θα προσεδαφιζόταν στον Άρη την 28η Σεπτέμβρη του 2016. Η αποστολή θα τοπο-
θετούσε τον πρώτο σεισμογράφο απευθείας στην επιφάνεια του Άρη και θα χρησι-
μοποιούσε τα σεισμικά κύματα για να εξερευνηθεί το εσωτερικό του πλανήτη. Επίσης, 
θα ανάπτυσσε έναν ανιχνευτή θερμότητας και θα τον “φύτευε” σε ένα λαγούμι πιο 
βαθιά στο έδαφος από ό, τι οποιαδήποτε προηγούμενη συσκευή. Αυτές και άλλες 
έρευνες του InSight υποτίθεται πως θα βελτιώσουν την κατανόηση των επιτελείων 
σχετικά με το σχηματισμό και την εξέλιξη που έχουν όλοι οι βραχώδεις πλανήτες, συ-
μπεριλαμβανομένης και της Γης, πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια και πλέον χρόνια. 
Αυτά τα επιχειρήματα επιστρατεύονται από τους μεταμοντέρνους αποικιοκράτες, ώστε 
να αποδείξουν το “αγνό επιστημονικό ενδιαφέρον” για την επιφάνεια του πλανήτη. 
Στην πραγματικότητα άλλος είναι ο απώτερος σκοπός της έρευνας. Για παράδειγμα 
η χαρτογράφηση του ορυκτού πλούτου και η μελέτη του κατάλληλου χώρου για την 
πρώτη αποικία ώστε να είναι απαλλαγμένη από σεισμούς.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα σχέδια άλλαξαν τρεις μήνες (12/2015) πριν την 
επίσημη εκτόξευση, με την NASA να αναστέλλει την αποστολή επικαλούμενη “τεχνικό 
πρόβλημα στο βασικό επιστημονικό όργανο”. Το InSight κατασκευάστηκε από την 
Lockheed Martin (που όπως είδαμε παραπάνω “χάνει” δουλειές από το κράτος των 
ΗΠΑ), ενώ το όργανο που παρουσίασε βλάβη είναι ο σεισμογράφος, που έχει κατα-
σκευάσει το γαλλικό διαστημικό κέντρο CNES στην Τουλούζη. Εν τέλει, τον Μάρτη 
του 2016, η NASA ανακοίνωσε πως το πρόβλημα βρίσκεται σε ομαλή διαδικασία 
αποκατάστασης και ότι η αποστολή θα ξεκινήσει στις 5 Μαΐου του 2018, όταν θα 
είναι ευνοϊκός ο συνδυασμός των τροχιών ανάμεσα στη Γη και στον Άρη. 
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5. Μελλοντικά σχέδια αποίκησης του Άρη
Παρόλο που ο Άρης θεωρείται ιδιαίτερα αφιλόξενος για να επιβιώσει γήινη ζωή στα 
εδάφη του, λόγω των αντίξοων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην επιφά-
νειά του, τα βλέμματα για αποίκηση είναι στραμμένα πάνω του εδώ και χρόνια. Το 
γεγονός της εύρεσης πάγου, μεθανίου και πιθανότατα μικροβιακής ζωής έχει επιταχύ-
νει την κούρσα της αποίκησης, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της καπιταλιστικής ελίτ για 
“βιώσιμη αποίκηση” και έχει εξάψει την φαντασία της τεχνοεπιστημονικής ελίτ.

Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα σχέδια αποίκησης που έχουν εκπονηθεί 
τόσο από συλλογικούς καπιταλιστές/κράτη όσο και από τα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα 
σχέδια αναφέρονται ενδεικτικά ώστε να έρθει ο αναγνώστης/στρια πιο “κοντά” στα 
παραπάνω ζητήματα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τα μοναδικά, η καταγραφή είναι 
συνοπτική και χωρίς αναφορά στις τεχνικές πληροφορίες. Για τα παρακάτω σχέδια να 
κρατήσουμε στο μυαλό μας πως η θεωρία από την πράξη απέχει αρκετά και δεν είναι 
τόσο εύκολα υλοποιήσιμα, όσο φαίνονται στις μακέτες ή στους υπολογιστές. Επίσης, 
τα χρήματα που απαιτούνται δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια και είναι πάρα 
πολλά. Τέλος, οι πληροφορίες από τους σχεδιαστές παρέχονται φειδωλά, τα μελλο-
ντικά σχέδια είναι ακόμα στις μακέτες και δεν θα μας εκπλήξει αν καθυστερήσουν ή αν 
αναβληθούν. 

α. Σχέδια του ιδιωτικού τομέα

i. Mars One 

Το πρώτο σχέδιο αποίκησης ανήκει σε μια ιδιωτική ολλανδική εταιρεία, την Mars 
One, που οργανώνει ένα ταξίδι εγκατάστασης αποίκων στον Άρη. Σύμφωνα με όσα 
ανακοινώνει η Mars One από την ιστοσελίδα της, το 2018 θα εκτοξευθεί μία “απο-
στολή επίδειξης” και ένας δορυφόρος τηλεπικοινωνιών, που θα τεθεί σε τροχιά γύρω 
από τον Άρη για να συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ του Κόκκινου Πλανήτη και της 
Γης. Το 2020, θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους, ένα μηχανοκίνητο όχημα (Rover) που 
θα προσγειωθεί στον Άρη και ένας ακόμα δορυφόρος που θα μπει σε τροχιά γύρω 
από τον Ήλιο, για να εξασφαλίζονται οι επικοινωνίες, ακόμα και όταν ο Ήλιος είναι 
ανάμεσα σε Άρη και Γη.

Το 2023 θα φτάσουν στον Άρη έξι σκάφη με όλα όσα χρειάζεται το Rover, και όλα 
τα υλικά που απαιτούνται για να κατασκευαστεί η αρειανή βάση, που θα υποδεχτεί το 
2025 τους πρώτους τέσσερις αποίκους! Κάθε σκάφος που θα στέλνει το Mars One, 
θα μπορεί να μεταφέρει περίπου 2505 κιλά ωφέλιμου φορτίου στον Άρη. Μετά από 
οχτώ αποστολές, περισσότερα από 20.000 κιλά προμηθειών αναμένεται να έχουν 
φτάσει στον μακρινό πλανήτη. Φαγητά και ηλιακοί συλλέκτες θα είναι μέρος των προ-
μηθειών που θα σταλούν, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με το νερό και το οξυγόνο. Οι 
αστροναύτες θα μεταφέρουν φυτά και θα φιλτράρουν αρειανό νερό από το έδαφος. 
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“Θα εξατμίζεται και θα συμπυκνώνεται εκ νέου, σε υγρή μορφή. Από το νερό μπορού-
με να φτιάξουμε υδρογόνο και οξυγόνο. Θα χρησιμοποιούμε το οξυγόνο για να δημι-
ουργείται βιώσιμη ατμόσφαιρα εντός των ενδιαιτημάτων. Όλα θα ετοιμαστούν από το 
Rover, που θα φτάσει πριν τους ανθρώπους. Θα δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα που 
μοιάζει με την ατμόσφαιρα της Γης, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του πλανήτη. Αλλά ο 
μετασχηματισμός ολόκληρου του Άρη σε κατοικήσιμο περιβάλλον είναι μία διαδικασία 
που θα πάρει εκατοντάδες χρόνια” δηλώνουν οι υπεύθυνοι της ολλανδικής εταιρείας. 

Προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων η εταιρεία σκοπεύει να μετατρέψει την 
μετά αποικιακή αποστολή σε ριάλιτι σόου: “Όλος ο κόσμος θα μπορεί να παρακο-
λουθεί αλλά και να συμμετέχει στην διαδραστική αποστολή των τεσσάρων επίλεκτων 
αστροναυτών μας στον πλανήτη Άρη, στέλνοντας συμβουλές και παρατηρήσεις στην 
αποικία. Οι αστροναύτες μας θα μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί μας καθώς θα 
χτίζουν το νέο τους σπίτι στον φιλόξενο πλανήτη, θα κάνουν πειράματα και θα εξερευ-
νούν τον Άρη”.

Σε πρώτη φάση η Mars One συνεργάζεται με τις εταιρείες Lockheed Martin, Space 
Systems και Surrey Satellite Technology για τον σχεδιασμό ενός δορυφόρου και 
ενός διαστημικού σκάφους, που θα εκτοξευτούν σε μια τετραετία.

Το σχέδιο της ολλανδικής εταιρείας αμφισβητείται έντονα από άλλους “συναδέλ-
φους διαστημολόγους” που, όλως τυχαίως, δουλεύουν για την άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού. Χαρακτηριστική είναι μια μελέτη από ομάδα ερευνητών, από το αμερι-
κανικό πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Η μελέτη “αποδεικνύει πως η αποστολή θα κοστίσει πολύ 
περισσότερο, θα υπάρχουν προβλήματα με τ’ ανταλλακτικά, τα καύσιμα, [...] Ο πρώτος 
θάνατος θα σημειωθεί περίπου έπειτα από 68 ημέρες, από ασφυξία”. Η κριτική δεν 
ασκείται επειδή διαφωνούν με την αποίκηση των πλανητών, αντιθέτως αναζητούν και 
αυτοί χρηματοδότες: “η προοπτική της δημιουργίας μιας ανθρώπινης αποικίας στον 
Άρη είναι συναρπαστική, ωστόσο για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστούν καινο-
τομίες σε έναν αριθμό τεχνολογιών και συστημάτων. Δεν λέμε ότι το Mars One είναι 
ανέφικτο. Αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι πραγματικά εφικτό βάσει των εκτιμήσεων στις 
οποίες έχουν προβεί. Υποδεικνύουμε τεχνολογίες στις οποίες θα ήταν χρήσιμο να δο-
θεί προτεραιότητα για να γίνουν επενδύσεις προκειμένου να κινηθούν παραπέρα στον 
δρόμο του εφικτού”. Ο καθένας, όπου μπορεί ό,τι μπορεί πουλάει...

Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι 
από 140 χώρες έχουν δηλώσει εθελοντές για τον Άρη!!! Στις αρχές του 2014, η 
Mars One ανακοίνωσε την πρώτη ομάδα υποψηφίων για μετοίκηση στον Κόκκινο 
Πλανήτη. Πρόκειται για 1.058 υποψηφίους που προκρίθηκαν για τη δεύτερη φάση με 
τελικό στόχο ένα ταξίδι στον Άρη χωρίς επιστροφή. Στον τελικό γύρο θα επιλεχθούν 
40 άτομα και θα εκπαιδευτούν εντατικά για να βγάλουν σε πέρας τη δύσκολη αποστο-
λή. Η εκπαίδευση ξεκίνησε το 2015.
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ii. MarsPolar

Μια ακόμη διεθνής κοινοπραξία, από Ρωσία, ΗΠΑ,  Ουκρανία, Πολωνία και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ονομάζεται MarsPolar έχει βάλει πλώρη για τον Άρη. 
Η κοινοπραξία με τα πετροδολάρια επιδιώκει να εγκαταστήσει γύρω στο 2029 την 
πρώτη της αποικία σε έναν από τους δύο πόλους του Κόκκινου Πλανήτη. Η κοινο-
πραξία έχει την έδρα της στο Ντουμπάι, ενώ ο γενικός και ο επιστημονικός διευθυ-
ντής είναι ρώσοι. Από την ιστοσελίδα της καλεί όλους όσους θέλουν το καλό της 
ανθρωπότητας, είτε να συνεισφέρουν οικονομικά, είτε να εργαστούν εθελοντικά, 
ή τουλάχιστον να διαδώσουν στα social media το σχέδιο της MarsPolar. Ακόμα η 
κοινοπραξία συνεργάζεται με τo ιδιωτικό ίδρυμα “European Space Foundation”. Το 
ίδρυμα τρέχει τρία διαφορετικά πρότζεκτ - που θα χρησιμοποιήσει η MarsPolar- όπως 
τον σχεδιασμό του Rover που θα προσεδαφιστεί στον Άρη. Η κοινοπραξία θέλει 
επίσης να ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή της επίγειας βάσης της, το MarsPolar Space 
Center, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο πλάνο του σχεδίου είναι οι κάτοικοι της αποικίας να αυξάνονται κατά 4-6 αστρο-
ναύτες ανά 2 χρόνια, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες αν θα επιστρέψουν στη Γη, χωρίς 
όμως να αποκλείεται. Η κοινοπραξία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατασκευάσει 
ένα διαστημόπλοιο για την επιστροφή στη Γη. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Mars 
Polar, η αποστολή τους θα μπορούσε να γίνει με τα διαστημόπλοια της ιδιωτικής 
εταιρείας SpaceX.

Πριν την άφιξη των πρώτων αποίκων, θα έχουν προηγηθεί αρκετά ταξίδια, για τη 
μεταφορά προμηθειών και υλικών, από τα οποία θα κατασκευασθεί η βάση. Επίσης, 
στα πλάνα περιλαμβάνεται και η αποστολή ενός τροχοφόρου οχήματος. Με βάση 
το χρονοδιάγραμμα της κοινοπραξίας, μέχρι το 2020 αναμένεται να είναι έτοιμο το 
όχημα μεταφοράς στον Άρη (MTV), για να εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη, με-
ταφέροντας 35 τόνους φορτίου. Το φορτίο αυτό θα αποτελείται από τρόφιμα, νερό, 
οξυγόνο, αλλά και απαραίτητο εξοπλισμό – όπως ηλιακά πάνελ, μονάδες παραγωγής 
νερού και διαστημικές στολές.

Έναν μήνα αφότου το MTV αρχίσει να περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη μας, θα 
απογειωθεί ένα ακόμη σκάφος, με ακόμη 40 τόνους προμηθειών, που θα προσδεθεί 
στο MTV ώστε το διαστημόπλοιο να αποκτήσει και δεύτερο κινητήρα. Στη συνέχεια 
το διαστημόπλοιο θα βάλει “πλώρη” για τον πλανήτη, χωρίς αστροναύτες, και θα 
προσεδαφισθεί με τη βοήθεια ενός αλεξίπτωτου. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
της MarsPolar, με αυτό τον τρόπο θα εγκατασταθεί αυτόματα η πρώτη μονάδα της 
βάσης, ενώ θα τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα υποστήριξης ζωής και παραγω-
γής νερού, ώστε το πρώτο πλήρωμα που θα φτάσει στον Άρη, με την τρίτη κατά 
σειρά αποστολή, να μπορεί να αναπνεύσει μέσα στο κατάλυμα χωρίς να χρειάζεται 
σκάφανδρα.

Οι επανδρωμένες αποστολές θα συνεχιστούν με συχνότητα 2 ετών. Μάλιστα, αν και 
η κοινοπραξία δεν έχει καταλήξει στα κριτήρια επιλογής, υποστηρίζει πως οι εθελο-
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ντές θα μπορούν σύντομα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο, ώστε να 
υπάρχει αρκετός χρόνος για την εκπαίδευσή τους. Όσον αφορά τη χρηματοδότησή 
της, η κοινοπραξία θα στηριχθεί σε δωρεές και σε επενδυτές που θα θελήσουν να 
αξιοποιήσουν εμπορικά τις τεχνολογίες που θα αναπτύξει.

β. Κρατικά σχέδια για τον Άρη

i. ΗΠΑ/NASA

Το καλοκαίρι του 2015 μια διάσημη “μη κερδοσκοπική οργάνωση” που προωθεί 
“την εξερεύνηση” του διαστήματος, η Planetary Society, συνέταξε μια έκθεση σύμ-
φωνα με την οποία η NASA θα μπορεί, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τον διαστημι-
κό της προϋπολογισμό, να στείλει επανδρωμένη αποστολή στον πλανήτη Άρη.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η τεχνογνωσία αλλά και ο προϋπολογισμός της NASA θα 
της επέτρεπαν να στείλει μέχρι το 2033 μια ομάδα αστροναυτών για να εξερευνήσουν 
τον Φόβο, τον δορυφόρο του Άρη, ενώ 6 χρόνια αργότερα, το 2040, να πραγμα-
τοποιήσει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή με προορισμό τον ίδιο τον Σιωπηλό 
Πλανήτη. Σύμφωνα με την έκθεση, η αποστολή στον Φόβο υπολογίζεται να διαρ-
κέσει περίπου 30 μήνες, από τους οποίους έναν περίπου χρόνο οι αστροναύτες θα 
παραμείνουν γύρω από τον δορυφόρο του Άρη. Από εκεί, θα μπορούν να μελετή-
σουν επίσης τον Δείμο, το άλλο “φεγγάρι” του Κόκκινου Πλανήτη, ενώ θα έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα Rover που βρίσκονται στην επιφάνεια του Άρη, 
κινώντας τα με τηλεχειρισμό. Το ταξίδι θα μπορούσε να γίνει με το διαστημόπλοιο 
Orion, που ετοιμάζει η NASA και η ESA. Στο τέλος του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης τύπου ένας εκπρόσωπος της Planetary Society ανάφερε ότι τα μεγα-
λύτερα προσκόμματα είναι πολιτικά, και όχι τεχνικά: “δεν ισχυρίζομαι πως οι τεχνικές 
δυσκολίες δεν είναι πραγματικά σημαντικές. Σίγουρα θα χρειασθούν πολλοί πεπειρα-
μένοι μηχανικοί και επιστήμονες, οι οποίοι θα πρέπει να αφιερώσουν πολλή σκέψη. Το 
πραγματικό όμως πρόβλημα είναι πολιτικό”. Σε αυτή την περίπτωση οι μεμονωμένοι 
καπιταλιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνους στους κρατικούς αξιωματούχους 
πως η μη εκπόνηση σχεδίων ή/και η καθυστέρηση υλοποίησής τους μπορεί να αλλάξει 
την “γήινη” ισορροπία δυνάμεων σε βάρους του κράτους των ΗΠΑ. Για αυτούς τους 
μεταμοντέρνους οπαδούς της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού το κράτος των 
ΗΠΑ θα πρέπει να πάρει πολιτική απόφαση να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα και 
να στρέψει περισσότερο δημόσιο χρήμα σε επενδύσεις για την κατάκτηση του Άρη.

ii. Το σχέδιο της Γαιοπλασίας του Άρη (Terraforming of Mars)

Η Γαιοπλασία του Άρη είναι ένα υπέρ-φιλόδοξο σχέδιο, όπου η επιστήμη δεν ανακα-
λύπτει απλώς νέες κατασκευές ή νέες τεχνολογίες. Η επιστήμη μπαίνει στη θέση του 
θεού και των φυσικών φαινομένων και πλάθει νέα τοπία, από το μηδέν, σε περιβάλ-
λοντα με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με όπλο της την τεχνολογία. Αν υπάρχει έστω 
και μικρή πιθανότητα να εφαρμοστεί η Γαιοπλασία, ανοίγει ο δρόμος για ένα εφιάλτη 
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χωρίς τέλος για όλους που ζούμε κάτω από την μπότα των καπιταλιστών και των 
στρατών τους, διότι αντίστοιχα σχέδια θα εφαρμόζονται πειραματικά πρώτα στη Γη, ή 
για να το πούμε καλύτερα μόλις ξεκινήσουν να εφαρμόζονται στη Γη θα είναι έτοιμα 
να εξαχθούν και στον Άρη. Οι πολεμικές μηχανές θα καταστρέφουν, θα δολοφονούν 
και θα ερημώνουν περιοχές του πλανήτη και η επιστημονική ελίτ θα τις “εξευγενίζει” 
κατά το δοκούν των επιχειρηματικών λόμπι. Η Γαιοπλασία έχει εκπονηθεί από τη 
NASA και είναι ένα σχέδιο με μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα το παρουσιάσουμε παρα-
θέτοντας αυτούσιο ένα κείμενο, γραμμένο το 2006 από τον Μιχάλη Χρυσοβέργη, 
μαθηματικού, αστροφυσικού, καθηγητή στην σχολή ικάρων. Γράφει λοιπόν ο εν 
λόγω επιστήμονας:

“Με τον όρο Γαιοπλασία ονομάζουμε το σύνολο των διαδικασιών που πιθανόν να 
απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα τεχνητής αλλαγής των φυσικών 
συνθηκών που επικρατούν σ’ ένα πλανήτη του Ηλιακού μας συστήματος έτσι ώστε 
να γίνουν παρόμοιες μ’ αυτές που επικρατούν στη Γη. H Γαιοπλασία του Άρη έχει ήδη 
ξεκινήσει από την NASA και θα εξελιχθεί σε 6 φάσεις.

ΦΑΣΗ 1η

Η πρώτη φάση θα εξελιχθεί από το 2008-2020. Σ’ αυτή τη χρονική περίοδο επανδρω-
μένα διαστημόπλοια θα επισκέπτονται τον Άρη. Ομάδες αστροναυτών με κατάλληλα 
διαστημικά σκάφανδρα θα αποβιβάζονται στον πλανήτη και θα δημιουργούν την πρώτη 
διαστημική βάση. Ξεκινά το πρόγραμμα Terraforming κόστους 750 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Στόχος του προγράμματος εν γένει είναι η τροποποίηση της ατμόσφαιρας 
του πλανήτη ώστε σε μια χρονική περίοδο 150 ετών να δημιουργηθούν στον πλανήτη 
Άρη περιβαλλοντικές συνθήκες παρόμοιες με τις γήινες. Κατά την πρώτη φάση η αλλαγή 
των φυσικών συνθηκών του πλανήτη είναι αμελητέα.

 ΦΑΣΗ 2η

Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει από το 2020 έως το 2080. Κατ’ αυτήν τροχιακά κάτο-
πτρα θα εγκατασταθούν στον πλανήτη και θα δημιουργηθούν επιφανειακά εργοστάσια 
που θα παράγουν αέρια θερμοκηπίου και Όζον. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών 
θα είναι η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων CO2, N2 και υδρατμών. Συγχρόνως η 
μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται κατά 10 οC με αποτέλεσμα ν’ αρχίσουν να 
λιώνουν οι πολικοί πάγοι και να οξυγονώνεται ο πλανήτης. Ένας από τους τρόπους λή-
ψης του Ο2 θα είναι από τους ανθρακικούς ανυδρίτες που είναι συγκεντρωμένοι στους 
πόλους του Άρη. Κατ’ αυτή τη φάση προβλέπεται 10.000 άνθρωποι να κατοικούν στον 
πλανήτη Άρη.

ΦΑΣΗ 3η

Η τρίτη φάση του υποθετικού αυτού προγράμματος θα εξελιχθεί από το 2080 έως το 
2115 και θα έχει σαν στόχο τη θέρμανση και την ποιοτική αλλαγή της ατμόσφαιρας. 
Ο εμπλουτισμός με οξυγόνο θα συνεχίζεται όχι μόνο από τους ανθρακικούς ανυδρίτες 
των πόλων αλλά και από την εκμετάλλευση των ανθρακικών πετρωμάτων που υπάρ-
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χουν στο υπέδαφος του πλανήτη. Στη φάση αυτή εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα και 
ο Ουρανός γίνεται γαλάζιος. Κατά την τελευταία δεκαετία αυτής της φάσεως εμφυτεύο-
νται φυτά της τούνδρας και ο πληθυσμός στον Άρη φθάνει τους 50.000 ανθρώπους.

 ΦΑΣΗ 4η

Η τέταρτη φάση υλοποιείται από το 2115-2130. Συνεχίζεται η οξυγόνωση και 
η αύξηση της ατμοσφαιρικής θέρμανσης ενώ ταυτόχρονα φυτεύονται δένδρα. 
Χρησιμοποιούνται ισχυρά λιπάσματα που παράγονται από τα νιτρικά άλατα του πλανή-
τη. Παράλληλα εγκαθίστανται οι πρώτες βιομηχανίες για τη δημιουργία συγκοινωνια-
κών γραμμών. Η δημιουργία αειθαλών δασών είναι εμφανής καθώς και η δημιουργία 
μικρών ποταμών και λιμνών. Οι κάτοικοι θα αριθμούν 250.000 ενώ πολλοί απ’ αυτούς 
θα έχουν γεννηθεί στον Άρη.

 ΦΑΣΗ 5η

Η φάση αυτή εξελίσσεται από 2130-2150. Σ’ αυτή την εικοσαετία εξελίσσεται η οξυ-
γόνωση της ατμόσφαιρας του πλανήτη κατά την οποία η περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
επιτρέπει τις πρώτες γεωργικές καλλιέργειες, παράλληλα αναπτύσσονται βιομηχανικές 
μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Οι έρημοι καλύπτονται από μεγάλα δάση ενώ πλέον 
έχουν σχηματιστεί μεγάλα ποτάμια, λίμνες και ωκεανοί. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
είναι υψηλή και ως εκ τούτου 1.000.000 κάτοικοι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα.

 ΦΑΣΗ 6η

Η τελευταία φάση θα διαρκέσει από το 2150-2170. Κατά τη φάση αυτή οι κάτοικοι θα 
δημιουργούν πόλεις και θα τις κατοικούν. Οι τηλεπικοινωνίες είναι ήδη ανεπτυγμένες 
και κάθε κατοικία διαθέτει τηλεφωνικές συσκευές για επικοινωνία με τη μητέρα Γη. Η 
ελεύθερη εγκατάσταση ζώων στον πλανήτη είναι πλέον εφικτή ενώ πουλιά θα πετούν 
στον ουρανό του Άρη. Η Γαιοπλασία θα έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο πλανήτης δεν 
θα έχει καμιά σχέση με τον αφιλόξενο σημερινό Άρη.”

Πέρα από τον σχεδιασμό και τις εξαγγελίες της υπηρεσίας, το πρώτο στάδιο της 
Γαιοπλασίας που αφορά τις επανδρωμένες αποστολές δεν έχει πραγματοποιηθεί. 
Ούτε η NASA, ούτε κάποια άλλη εθνική υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία, όπως αναφέρε-
ται παραπάνω, δεν έχει καταφέρει να στείλει επανδρωμένη αποστολή στον Κόκκινο 
Πλανήτη.

Ο “άγνωστος” σχεδιαστής της Γαιοπλασίας

Με τη Γαιοπλασία ασχολείται ο στρατός των ΗΠΑ μέσω ενός νέου προγράμματος 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και καθοδηγείται από την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών 
Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA) του αμερικανικού Πενταγώνου. Γι’ αυτό τον 
σκοπό, στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσονται συνθετικοί οργανισμοί οι 
οποίοι θα μετατρέψουν τον Κόκκινο Πλανήτη σε μια παρεμφερή παραλλαγή της Γης. 
Σύμφωνα με την DARPA, η λύση είναι νέοι τεχνητοί, γενετικά μεταλλαγμένοι οργα-
νισμοί που όχι μόνο θα έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν στον Άρη, αλλά και θα 
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μπορούν να τον τροποποιούν. Την αποστολή αυτή θα αναλάβουν γενετικά τροπο-
ποιημένα φυτά, φύκη και άλλοι οργανισμοί, που θα αρχίσουν να θερμαίνουν τον 
πλανήτη, πιθανότατα αυξάνοντας παράλληλα και το πάχος της ατμόσφαιράς του. Η 
Alicia Jackson, υποδιευθύντρια του Γραφείου Βιολογικών Τεχνολογιών της DARPA 
ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συνεδρίου (Ιούνης 2015): “για πρώτη 
φορά στην ιστορία, διαθέτουμε τα τεχνολογικά εργαλεία όχι μόνο για να μεταμορ-
φώσουμε αντίξοα περιβάλλοντα εδώ στη Γη, αλλά και για να εγκατασταθούμε στο 
διάστημα”. Επίσης αποκάλυψε πως με τους συνεργάτες της ξεκίνησαν να καταρτίζουν 
ένα “χάρτη γονιδιωμάτων” για λογαριασμό της υπηρεσίας. Με το χάρτη, οι επιστή-
μονες θα μπορούν να πειραματισθούν με το γενετικό υλικό πολλών οργανισμών που 
υπάρχουν στη Γη. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν σε μικρό χρόνο 
κατάλληλα γονίδια γήινων οργανισμών, αλλά και τη θέση τους στο DNA, ώστε από 
αυτά να “συρράψουν” το γενετικό υλικό εντελώς καινούριων μορφών ζωής. “Στη 
Γη υπάρχουν από 30 εκατομμύρια έως 30 δισεκατομμύρια είδη ζωής. Στόχος είναι να 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε όποιο είδος έχει επιθυμητές ιδιότητες και να βρούμε τη 
γενετική προέλευση αυτού του χαρακτηριστικού”, συμπλήρωσε η Jackson. Άγνωστο 
παραμένει πόσο απέχει η καπιταλιστική ελίτ από τη δημιουργία συνθετικών μεταλλαγ-
μένων οργανισμών που θα σταλούν στον Άρη για να αναλάβουν τη Γαιοπλασία του 
πλανήτη, όμως αυτό συμβαίνει με μεγάλη ένταση στη Γη και μάλιστα με τις ευλογίες 
των ελεγκτικών κρατικών μηχανισμών. Καθώς το πρόγραμμα της DARPA θα εξελίσ-
σεται, πιο άμεσος στόχος είναι να δοκιμασθούν οι δυνατότητές του στη Γη, ώστε να 
αξιολογηθεί στην πράξη και όχι μόνο στα εργαστήρια. Η παραπάνω επιστήμονας, 
μέσα στα άλλα, δήλωσε πως οι συνθετικοί οργανισμοί κατά πάσα πιθανότητα θα 
αξιοποιηθούν σε περιοχές που έχουν καταστραφεί από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, 
για να τις αποκαταστήσουν. Οπότε η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ, για το καλό της 
ανθρωπότητας, την έρημη γη που παραδίδει, μετά τις “ανθρωπιστικές” επεμβάσεις και 
τις “αντιτρομοκρατικές σταυροφορίες”, θα την μολύνει περαιτέρω με γενετικά τροπο-
ποιημένους οργανισμούς. Είναι αυτονόητο πως παρεμβάσεις στην ουσία της ζωής, το 
DNA, και σε τόσο μεγάλη κλίμακα δεν είναι προβέψιμο πού μπορούν να οδηγήσουν 
και τι επιπτώσεις θα έχουν για το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους που θα 
χρειαστεί να κατοικήσουν εκεί. Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί θα κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι στο φυσικό περιβάλλον και θα έρχονται σε άμεση επαφή και διάδραση με τους 
φυσικούς οργανισμούς. Είναι άγνωστο τι απογόνους θα αφήνουν, τι οργανισμούς 
θα εξαφανίσουν και πόσο θα επηρεάσουν τη φυσική εξέλιξη . Την τεχνοεπιστημονική 
ελίτ και τους καπιταλιστές εργοδότες της τους ενδιαφέρουν αποκλειστικά η οικονομι-
κή και πολιτική ηγεμονία. 

Καταπληκτικό σενάριο, δεν βρίσκετε;
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6. Η διαστημική εποχή της πρωτογενούς 
συσσώρευσης

“Ο τζίρος της διαστημικής αγοράς αναμένεται να αυξηθεί σε τουλάχι-
στον 400 δισεκατομμύρια λίρες μέχρι το 2030, το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει να μείνει στο παιχνίδι και να οικοδομήσει πάνω στην αυξανόμε-
νη επιτυχία της. Η επένδυσή μας στην ESA έχει στόχο μια έξυπνη μίξη 
των εμπορικών ευκαιριών και της εμπνευσμένης εξερεύνησης. Αυτό το 
γεγονός δίνει την ευκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μελλοντικά να είναι 

ένα από τα φίλα προσκείμενα κράτη στις επιχειρήσεις που παράγουν 
προϊόντα νέας τεχνολογίας. Πρωτεύοντα ρόλο στη στρατηγική αυτή θα 

παίξει το ερευνητικό κέντρο του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης.”
(Υπουργός τεχνολογίας και ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας, Δεκέμβρης 2014)

Συνοψίζοντας, η αποίκηση του διαστήματος είναι η αιχμή της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης, επέκτασης και κυριαρχίας. Ένας νέος κόσμος συσσώρευσης και κερδοφορίας 
απλώνεται μπροστά στα χέρια των καπιταλιστών και των κρατών-χορηγών τους, ο κό-
σμος του διαστήματος, και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εκμεταλλευ-
τούν, να περιφράξουν και να αρπάξουν όσα περισσότερα καταφέρουν. Έτσι γεννήθηκε 
το καπιταλιστικό σύστημα, με την εποχή της αποικιοκρατίας, έτσι είναι προδιαγεγραμ-
μένο να είναι το μέλλον της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης των κοινωνιών. Η έφοδος 
των καπιταλιστών στο διάστημα δεν αποτελεί μια προφητεία, συμβαίνει εδώ και τώρα. 
Είναι ο μονόδρομος για την αέναη ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος, βασική 
προϋπόθεση για την εδραίωση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Είδαμε πως η η περα-
τότητα του φυσικού πλούτου, η τεράστια καταλήστευση που συμβαίνει στον πλανήτη, 
το μέγεθος των ταξικών ανισοτήτων, τα μέτωπα πολέμου, η παγκόσμια αποσταθερο-
ποίηση, που με τη σειρά τους προκαλούν θάνατο, δυστυχία και μετανάστευση, έχουν 
τις αιτίες τους στη δομή του καπιταλιστικού συστήματος και στον αδυσώπητο καπιταλι-
στικό ανταγωνισμό.

Στην εποχή μας διανύουμε την μεταμοντέρνα εποχή της πρωταρχικής συσσώρευσης 
στο χώρο του ηλιακού μας συστήματος. Ποιό κράτος ή ιδιωτική εταιρεία θα φτάσει 
πρώτη, θα κατοχυρώσει “δικαιώματα” κυριαρχίας και θα εγκαινιάσει το νέο κόσμο 
της αποίκησης του διαστήματος είναι άγνωστο και δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί. 
Τα επιτελεία προετοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν. Οι αποστολές στην Σελήνη και 
στον Άρη είναι αρκετές ώστε να βρεθεί, μετά από μελέτες, ο κατάλληλος χώρος για 
την πρώτη αποικία. Το πρωτοπόρο κράτος/εταιρεία που θα εγκαταστήσει αποικία πάνω 
στον Άρη και στη Σελήνη, αυτομάτως αποκτάει και κυριαρχικά δικαιώματα. Έπειτα θα 
αρχίζουν τις περιφράξεις, όπως ακριβώς οι πρόγονοί τους. Η αποικία είναι “παναν-
θρώπινη” αλλά ή θα έχει εθνικότητα ή θα ανήκει σε κάποια εταιρεία, πράγμα που 
αυτομάτως μεταφράζεται σε αποκλεισμούς με βάση την εθνικότητα, το φύλο, τη φυλή, 
την οικονομική κατάσταση, όπως ακριβώς ισχύει στη και στη Γη.
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Οι καπιταλιστές στην κούρσα της κατάκτησης έχουν στο πλάι τους την επιστημονικοτε-
χνική ελίτ, που εργάζεται σε εταιρείες, πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, στις κρατικές 
διαστημικές υπηρεσίες, ή όπου αλλού, και κάποιοι από αυτούς εθελοντικά, στο όνομα 
“του καλού της ανθρωπότητας”. Το επιστημονικοτεχνικό επιτελείο κάνει πράξη, με 
τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις ανακαλύψεις του, τα σχέδια των καπιταλιστών. 
Αδιαφορώντας παντελώς, ακόμα και οι “αλτρουιστές”, για το ποιός και με ποιό τρόπο 
χρησιμοποιεί τα παραγόμενα προϊόντα/γνώση, για την τρομακτική φτώχεια και την 
καταστροφή που συμβαίνει στον πλανήτη, ενώ υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες 
για να αμβλυνθούν. Παράγουν γνώση που αφορά λίγους και την κρατούν ερμητικά 
κλειστή – όπως τα ιερατεία και οι καλόγεροι κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα- στα 
σεντούκια των εργοδοτών τους: της βιομηχανίας όπλων και οπλικών συστημάτων, της 
βιομηχανίας τεχνολογίας αιχμής και των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου, καταστολής 
και επιβολής. Όλη αυτή η γνώση ξέρουμε προς τα που θα κατευθυνθεί: στο όλο και 
πιο “επιστημονικό” ξεζούμισμα και καταστολή μας, στον όλο και πιο ολοκληρωτικό 
έλεγχό μας. 

Ζούμε το παράλογο και την εποχή των άκρων σε όλο της το μεγαλείο: μια σημαντική 
μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο νερό, δεν έχει το αναφαί-
ρετο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, ενώ την ίδια στιγμή οι κυρίαρχοι έχουν τε-
χνολογικές δυνατότητες για να ανακυκλώνουν σχεδόν 100% το νερό από τα ούρα και 
τον ιδρώτα τον αστροναυτών, δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο διάστημα, υπερθεματί-
ζουν υπέρ της ελεύθερης μετακίνησης στο διάστημα και επικαλούνται την εξερεύνηση 
για να στέλνουν αποστολές κατά το δοκούν. Ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού ζει 
τρώγοντας σκουπίδια και την ίδια στιγμή ξοδεύονται τεράστια ποσά και τα κράτη προ-
ετοιμάζονται για διαπλανητική αναμέτρηση με φόντο τον αποικισμό του διαστήματος. 
Είναι φανερό πως δεν τους ενδιαφέρει η ευδαιμονία του παγκόσμιου πληθυσμού - οι 
τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν για να λύσουν αναρίθμητα προβλήματα- αντιθέ-
τως τους απασχολεί η συνεχής κερδοφορία και η εδραίωση της κυριαρχίας τους.

Στα επόμενα χρόνια η Γη, θα μετατρέπεται με ταχύτητα και βία σε ένα τόπο αποκλει-
σμών, όπου οι λίγοι προνομιούχοι θα ζούνε σε τεχνολογικά, αποστειρωμένα και 
υπέρ-ελεγχόμενα περιβάλλοντα, προστατευμένοι από τους πάρα πολλούς πάμφτω-
χους, που το όνειρό τους θα είναι να μπούνε, με κάθε τίμημα, στην υπηρεσία των 
προνομιούχων. Το μέλλον των επόμενων γενιών των κατώτερων ταξικά στρωμάτων, 
όταν η επιστήμη θα κάνει πράξη τα απαραίτητα τεχνολογικά άλματα και θα μπορούν να 
στέλνονται μαζικά άνθρωποι στις αποικίες του Άρη, είναι δυσοίωνο. Για όλους τους 
αποκλεισμένους, αυτές οι αποικίες θα είναι η Νέα Γη της Επαγγελίας, η ευκαιρία να 
αλλάξουν τη δυστυχισμένη τους επιβίωση, να βρουν μια δουλειά σε ένα ορυχείο του 
Άρη ή της Σελήνης, αν πληρούν τις προϋποθέσεις ως διαστημικοί αποικιστές. Για τους 
καπιταλιστές, την επιστημονικοτεχνική ελίτ και τους προνομιούχους συμμάχους τους οι 
αποκλεισμένοι θα είναι τα “φθηνά χέρια” που θα αιμοδοτήσουν τις αποικίες του Άρη 
ή οποιουδήποτε άλλου πλανήτη.

Η κούρσα της αποίκησης του διαστήματος, που συγκεντρώνει γύρω της καπιταλιστές, 
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κρατικές πολεμικές μηχανές και την τεχνοεπιστημονική ελίτ, αποτελεί διέξοδο για το 
κεφάλαιο αλλά και εφαλτήριο για τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό μετασχη-
ματισμό του καπιταλιστικού συστήματος σε κάτι νέο. Στο παρελθόν, η περίοδος της 
αποικιοκρατίας ήταν το πέρασμα απο τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό- ένα πέρασμα 
που ο χρονικός του ορίζοντας διήρκησε αρκετές δεκαετίες ή και αιώνες. Στο παρόν 
και στο μέλλον, η γνώση που παράγεται, τα κεφάλαια που επενδύονται, ο ανταγω-
νισμός που αυξάνεται, η ενεργή συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων, η υπάρχουσα 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι αλλαγές που συντελούνται ήδη μέσα στον 
καπιταλιστικό κόσμο (αυτοματοποίηση παραγωγής, δεξαμενές ανέργων, συγκέντρω-
ση πλούτου, κατάργηση “κοινωνικών συμβολαίων” και των μόνιμων εργασιακών 
σχέσεων και ό,τι άλλο έχει περιγραφεί έως τώρα) και οι νέοι ύπο αποίκηση τόποι, 
αποτελούν ενδείξεις πως οι αλλαγές που συμβαίνουν θα είναι κατακλυσμιαίες και ρι-
ζικές, θα είναι κάτι περισσότερο από “μια ακόμα αναδιάθρωση” του κεφαλαίου. Ένα  
νέο οικονομικοπολιτικό σύστημα, γεννημένο από τα σπλάχνα του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος και των οπαδών της ελέυθερης αγοράς αναδύεται και έρχεται ορμητικά 
κατά πάνω μας.

Η δυστοπία της κατάκτησης και της αποίκησης του διαστήματος ανατέλλει. Δεν έχει ιδι-
αίτερη σημασία για όλους εμάς, που αγκομαχούμε να επιβιώσουμε στις συνθήκες της 
(επίγειας) ενδοκαπιταλιστικής σύγκρουσης ή για όλους αυτούς και αυτές που στοιβάζο-
νται σε παραγκουπόλεις, ζούνε από τα σκουπίδια και επιβιώνουν με λιγότερο από ένα 
ευρώ, ποιό αφεντικό/κράτος θα εγκαταστήσει την πρώτη βάση/αποικία στον Άρη ή στη 
Σελήνη. Για όλους εμάς, που ζούμε χωρίς να εκμεταλλευόμαστε άλλους ανθρώπους και 
παίρνουμε θέσεις μάχης ενάντια στα (ντόπια και πλανητικά) αφεντικά και τα κράτη τους, 
έχει σημασία πώς τον πλούτο που ξοδεύεται αλόγιστα για το “καλό της ανθρωπότη-
τας” θα τον ιδιοποιηθούμε εμείς και θα ζήσουμε στις μελλοντικές αταξικές κοινωνίες, 
πώς θα οργανωθούμε και θα παλέψουμε για την ανατροπή του καπιταλιστικού κόσμου 
στην μετά-αποικιοκρατική εποχή. Διότι το κεφάλαιο βρίσκει τρόπους να μεγεθύνεται 
και να επεκτείνεται, βρίσκει μεθόδους να συνεχίζει την δικτατορία του και να μετα-
σχηματίσει τον υπάρχοντα κόσμο σε έναν “θαυμαστό υπέροχο κόσμο”. Το καπιταλι-
στικό σύστημα δεν πρόκειται να καταρρεύσει από μόνο του, από τις αντιφάσεις του, 
αντιθέτως και μέσα από αυτές εξελίσσεται και παίρνει νέες μορφές, καταπίνοντας ζωές, 
ανακαλύπτοντας νέους τόπους συσσώρευσης και κερδοφορίας. Η έμπρακτη αμφισβή-
τηση του καπιταλιστικού κόσμου υπάρχει και συμβαίνει μέσα σε κάθε μικρή καθημερινή 
επιλογή και στιγμή που αρνούμαστε τις εμπορευματικές σχέσεις, την καπιταλιστική και 
πατριαρχική κανονικότητα, τις προκαταλήψεις και τα σύνορα (φυλής, έθνους, φύλου, 
σεξουαλικότητας), που υπάρχουμε βάζοντας μπροστά το “εμείς” και όχι το “εγώ”, που 
μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε και όχι να δρούμε με γνώμονα το ατομικό συμφέρον. Ο 
συνδυασμός της συλλογικοποίησης των προσωπικών αρνήσεων και επιλογών και της 
ταξικής συνείδησης που φέρουμε αποτελούν τον καταλύτη για την επανάσταση στην 
καθημερινή ζωή, την αταξική κοινωνία και το τέλος του καπιταλιστικού συστήματος. 
Όχι στο μέλλον που θα “ωριμάσουν οι συνθήκες”, αλλά εδώ και τώρα. 
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1. Ναζί επιστήμονες σε θέσεις κλειδιά για την 
κατάκτηση του διαστήματος.

Τον Μάρτιο του 1945, παραδόθηκε στην βρετανική στρατιωτική μυστική υπηρεσία 
Μ16 η λίστα Osenberg που περιείχε τα ονόματα των επιστημόνων, οι οποίοι είχαν 
ανακληθεί από το μέτωπο το 1942 για να εργαστούν στα νέα όπλα μαζικής κατα-
στροφής που προετοίμαζαν οι ναζί. Για τους συμμάχους, που έψαχναν να βρουν τις 
αποθήκες χημικών όπλων και το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό που τα ανέπτυξαν, 
(με την πρόφαση να τους περάσουν από δίκη) η λίστα ήταν ένα από τα πολυπόθητα 
λάφυρα του πολέμου, όπως παραδέχθηκε το 1944 και ο υποστράτηγος σερ Ρόναλντ 
Γουίκς (Ronald Wicks), υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Μεγάλης 
Βρετανίας: “Ο γερμανικός εξοπλισμός είναι ανώτερος από τον δικό μας. Η άμεση από-
κτηση των γερμανικών προγραμμάτων για την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη οπλικών 
συστημάτων, αποτελεί τον βασικότερο μεταπολεμικό στόχο, συνιστώντας ενδεχομέ-
νως και τη μοναδική μορφή πολεμικών αποζημιώσεων που είναι δυνατόν να αποσπα-
στεί από τη Γερμανία”. Έτσι, από το 1946, ξεκίνησε η επιχείρηση Paperclip (συνδε-
τήρας) που αφορούσε την μεταφορά ναζί επιστημόνων στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν 
δεκαετίες νομικών συγκρούσεων με άλλες χώρες σχετικά με την τύχη των εγκληματι-
ών πολέμου που κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Τα σχετικά 
ντοκουμέντα παρέμειναν απόρρητα ως το 1998. Ναζί επιστήμονες στρατολογήθηκαν 

ΠΑΡΑΡτήΜΑ Ι
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και από την Σοβιετική Ένωση. Όμως ενώ στην Σοβιετική Ένωση έδιναν τις υπηρεσίες 
τους υποχρεωτικά, με αντάλλαγμα τη ζωή τους, στις ΗΠΑ πληρώνονταν αδρά και συ-
νέχιζαν την καριέρα τους, διαγράφοντας το παρελθόν τους. Κάτι αντίστοιχο συνέβη 
και με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Πολλοί Σοβιετικοί επιστήμονες κατέφυγαν - οικειοθελώς- κι αυτοί με τη σειρά τους 
στις ΗΠΑ πουλώντας τις πολύτιμες γνώσεις τους τόσο στο αμερικάνικο κράτος και τις 
υπηρεσίες του, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στις ΗΠΑ μεταφέρθηκαν πάνω από 1.600 ναζί επιστήμονες. Την επιχείρηση είχε 
εγκρίνει ο πρόεδρος Τρούμαν υπό την υποκριτική προϋπόθεση πως οι επιστήμο-
νες δεν θα βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου. Αλλά ποιος ήταν αθώος; Για αυτό 
και στους φακέλους παραλείφθηκαν τα επιβαρυντικά έγγραφα και επισυνάφθηκαν 
άλλα, ουδέτερα - πραγματικά ή πλαστά.  Αυτοί οι εξαμερικανισθέντες επιστήμονες του 
Γ’ Ράιχ έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του “Ψυχρού Πολέμου” και στην κούρσα 
της κατάκτησης του διαστήματος. Ο γνωστότερος από όλους ήταν ο Βέρνερ φον 
Μπράουν (Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun). Το 1937 έγινε μέλος 
του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και το 1940 αξιωματικός των δια-
βόητων Waffen ss, ενώ τρεις φορές πήρε προαγωγή από τον ίδιο τον αρχηγό των ss 
Χάινριχ Χίμλερ. Την άνοιξη του 1945, όταν ο Κόκκινος Στρατός βρισκόταν 160 χλμ. 
από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ο φον Μπράουν και ο αδελφός του Μάγκνους 
(Magnus), που εργαζόταν μαζί του στο πρόγραμμα των πυραύλων, προσπαθούσαν 
να βρουν τρόπο να μην παραδοθούν στους Σοβιετικούς αλλά στους Αμερικανούς. Ο 
Μάγκνους κατάφερε να έλθει σε επαφή με έναν αμερικανό στρατιώτη και φαίνεται να 
του είπε: “Είμαι ο Μάγκνους φον Μπράουν. Ο αδελφός μου σχεδίασε τους πυραύλους 
V-2.”

Οι ιθύνοντες του ναζιστικού καθεστώτος και ο Χίτλερ προσωπικά θεωρούσαν το 
ζήτημα της ανάπτυξης διηπειρωτικών πυραύλων ζωτικής σημασίας, ικανό να εξασφα-
λίσει την υπεροπλία της Γερμανίας, γι’ αυτό και υιοθέτησαν ένα πρωτοφανούς έκτασης 
και κόστους πρόγραμμα. Επιστήμονες που ασχολούνταν με το ζήτημα των πυραύλων 
μεταφέρθηκαν στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις Πεενμίντε (Peenemunde), στη Βόρεια 
Γερμανία, κοντά στη Θάλασσα της Βαλτικής. Ο φον Μπράουν διορίστηκε τεχνικός 
διευθυντής στις εγκαταστάσεις. Το 1942 ο Φον Μπράουν κατάφερε και ανακάλυψε 
τον πύραυλο Α4 (Aggregat-4), που έγινε γνωστός ως V-2 (Vergeltungswaffe 2, στα 
γερμανικά σημαίνει “όπλο της εκδίκησης”) και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να βομ-
βαρδίζεται η Μεγάλη Βρετανία. Ο Χίτλερ ενέκρινε την ανάπτυξη του V-2.Την επόμενη 
χρονιά ο ίδιος έδωσε εντολή να λάβει τον τίτλο του καθηγητή ο φον Μπράουν, που 
ήταν μόλις 31 ετών, κάτι πρωτοφανές για τα γερμανικά δεδομένα. Οι V-2 κατασκευ-
άζονταν στο εργοστάσιο στο Μίτελβερκ (Mittelwerk), από την καταναγκαστική ερ-
γασία χιλιάδων κρατουμένων από το γειτονικό στρατόπεδο συγκέντρωσης “Ντόρα” 
(Dora), όπου δούλεψαν μέχρι θανάτου τουλάχιστον 20.000 αιχμάλωτοι. Όταν το 
1945 οι αμερικανοί στρατιώτες μπήκαν σ’ αυτό το στρατόπεδο ανακάλυψαν 6.000 
φρέσκα πτώματα, καθώς οι ναζί προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να 
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σβήσουν τα ίχνη και τις μαρτυρίες των εγκλημάτων τους. Ο φον Μπράουν, αργότερα 
δήλωσε πως δεν είχε ιδέα γι’ αυτά, παρόλο που συνεργάζονταν στενά με τον διοικη-
τή του στρατοπέδου Δρ. Άλμπιν Ράουτερ (Hanns Albin Rauter).

Ο Βέρνερ φον Μπράουν μαζί με τον προϊστάμενό του Γουόλτερ Ντόρνμπεργκερ 
(Walter Dornberger) και τουλάχιστον 100 ακόμη Γερμανούς πυραυλικούς επιστήμο-
νες και ειδικούς, που εργάζονταν στο πρόγραμμα V-2, μετά την οικειοθελή παράδοσή 
τους μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ. Εκεί ο Μπράουν ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος 
ερευνών βαλλιστικών βλημάτων ειδικής υπηρεσίας του αμερικανικού στρατού (White 
Sands Proving Grounds) στο Ν. Μεξικό όπου και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυ-
ξη των μέσων στη διαστημική κούρσα, προσπαθώντας να καλύψει την απόσταση που 
είχαν κερδίσει οι σοβιετικοί επιστήμονες. Στο “έργο” του φον Μπράουν περιλαμβά-
νονται  οι πύραυλοι  Jupiter C και Vanguard, με τους οποίους εκτοξεύθηκαν οι δο-
ρυφόροι Explorer 1 και Explorer 3. Για την επιτυχία του αυτή, το 1955 ανταμείφθηκε 
αποκτώντας την αμερικάνικη υπηκοότητα. Το 1961 συνέχισε με την κατασκευή των 
πυραύλων Saturn, που σχεδιάστηκαν ώστε να μεταφέρουν μεγάλα φορτία σε τροχιά 
και πέρα από τη βαρύτητα της Γης. Το 1969 ο πύραυλος Saturn V χρησιμοποιήθηκε 
για την εκτόξευση του διαστημόπλοιου Apollo 11, που μετέφερε στο διάστημα τους 
πρώτους αστροναύτες που περπάτησαν στη Σελήνη. Μετά την επιτυχία του Apollo 11 
ο φον Μπράουν, έχοντας βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του αμερικανικού 
Τύπου, έγραψε σε επιστολή του στον Αμερικανό απόστρατο αντιστράτηγο Τζούλιους 
Κλάιν (Julius Κlein):”Είναι αλήθεια πως υπήρξα μέλος της ελίτ ως SS του Χίτλερ… Θα 
εκτιμούσα αν κρατούσατε αυτή την πληροφορία για τον εαυτό σας, διότι η όποια δη-
μοσιότητα θα έβλαπτε το έργο μου και τη NASA”. Αποχώρησε από τη NASA το 1972 
και πέθανε μετά από 3 χρόνια από καρκίνο σε ηλικία 65 ετών.

Άλλος γνωστός ναζί επιστήμονας που εργάστηκε για τη NASA ήταν ο Άρτουρ 
Ρούντολφ (Arthur Rudolph). Υπήρξε μέλος του ναζιστικού κόμματος, επιχειρησιακός 
διευθυντής του προγράμματος παραγωγής πυραύλων V-2 του Χίτλερ  (δεύτερος τη 
τάξει μετά τον φον Μπράουν) και διηύθυνε το εργοστάσιο εξοπλισμών Μίτελβερκ 
(Mittelwerk) στη Γερμανία.Το 1942 ο Ρούντολφ, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 
ως εργάτες στο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυραύλων κρατουμένους από τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Η αρχική ιδέα ήταν του διαβόητου στρατηγού των ss Χανς 
Κάμλερ (Hans Kammler), που υπήρξε και ο ίδιος μηχανικός και είχε κατασκευάσει 
αρκετά στρατόπεδα συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Άουσβιτς. Στις 
ΗΠΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των πυραύλων Πέρσινγκ (Pershing) και 
Κρόνος (Kronos) και ανταμείφθηκε από τη NASA. Κάποια χρονική στιγμή, μπροστά 
στο δίλημμα να ανακριθεί για εγκλήματα πολέμου που είχε διαπράξει κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή να του αφαιρεθεί η αμερικανική υπηκοότητα και να 
εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, επέλεξε τη δεύτερη λύση. Δεν ήταν κι άσχημα, αφού τα μέλη 
της οικογένειάς του θα διατηρούσαν την αμερικανική υπηκοότητα, ενώ ο ίδιος θα 
συνέχιζε να συνταξιοδοτείται από το αμερικανικό κράτος ως τον θάνατό του. 

Ακόμη ένας ήταν ο Ουμπέρτους Στρούγκχολντ (Hubertus Strughold), που το 
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1961 διορίστηκε επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος Αεροδιαστήματος της 
Αμερικανικής Αεροπορίας. Για το έργο του ο Στρούγκχολντ τιμήθηκε με το μετάλλιο 
Αμερικανισμού.Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Στρούγκχολντ 
ήταν επικεφαλής του Ινστιτούτου Αεροπορικής Ιατρικής της Λούφτβαφε (Luftwaffe) 
(η ναζιστική πολεμική αεροπορία), γνωστή για τα περιβόητα “ιατρικά πειράματα” σε 
κρατούμενους του Νταχάου. Ωστόσο, αν και οι στρατιωτικοί προϊστάμενοί του και οι 
στενοί συνεργάτες του, κατηγορήθηκαν ως εγκληματίες πολέμου και τελικά καταδικά-
στηκαν, ο ίδιος ούτε καν εκλήθη ως μάρτυρας! Ο λόγος ήταν πως είχε ήδη προλάβει 
να στρατολογηθεί και αυτός μέσω του προγράμματος Paperclip και πλέον εργαζόταν 
για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Στρούγκχολντ και άλλοι ναζί γιατροί έκαναν “ιατρικά πειράματα” σε κρατούμενους 
και έρευνες, με γνώμονα πάντα τη στρατιωτική τους εφαρμογή. Οι κρατούμενοι του 
στρατοπέδου ήταν αναλώσιμοι. Έτσι τα “πειραματόζωά” τους σπάνια επιβίωναν. Εκεί 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα για να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος που μπορού-
σε να επιζήσει ένας αεροπόρος, που θα πετούσε πάνω από τον παγωμένο Βόρειο 
Ατλαντικό το μήνα Φεβρουάριο. Η πληροφορία αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για 
την εμπόλεμη Γερμανία, που φιλοδοξούσε να στείλει τα βομβαρδιστικά της αεροσκά-
φη ν’ αδειάσουν τα φορτία τους στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Με διαταγή λοιπόν 
του ίδιου του Χάινριχ Χίμλερ (Heinrich Luitpold Himmler) οι γιατροί του Νταχάου 
χρησιμοποιούσαν τεράστιες δεξαμενές παγωμένου νερού, που ήταν εφοδιασμένες με 
χρονόμετρα, για να καταγράψουν το χρόνο που απαιτούνταν μέχρι να πεθάνουν μέσα 
τους οι κρατούμενοι. Σε άλλα πειράματα “αεροπορικής ιατρικής” οι τρόφιμοι του 
στρατοπέδου συνθλίβονταν μέχρι θανάτου μέσα σε θαλάμους υψηλής πίεσης (σαν να 
έπεσε ξαφνικά κάποιος από ύψος 13.000 μέτρων), προκειμένου να μάθουν οι γιατροί 
πόσο ψηλά θα μπορούσαν να πετάξουν με ασφάλεια οι ναζί πιλότοι. Σε κάποιους έδι-
ναν υποχρεωτικά να πιουν θαλασσινό νερό, για να δουν αν οι πιλότοι που καταρρί-
πτονταν στη θάλασσα μπορούσαν να επιζήσουν πίνοντας θαλασσινό νερό. Κάποιοι 
άλλοι πυροβολούνταν και κατόπιν τους χορηγούνταν ενέσιμα, μια ειδική θρομβωτική 
ουσία, για να δοκιμαστεί κατά πόσο μπορούσαν οι πληγές τους να κλείσουν. Και η 
παρέλαση των πειραμάτων της φρίκης δεν έχει τέλος…

Ένας ακόμη ναζί επιστήμονας, ο Φριτς Χόφμαν (Fritz Hoffmann), ερεύνησε κάθε 
μορφή τοξικής ουσίας, από τα παραισθησιογόνα ως τα πλέον θανατηφόρα αέρια. 
Συγκαταλέγεται σε αυτούς που κατασκεύασαν το χημικό όπλο Agent Orange. Οι 
Αμερικανοί το χρησιμοποίησαν από το 1962 ως το 1971 στον πόλεμο του Βιετνάμ 
για να αποψιλώσουν τη ζούγκλα και να βρίσκουν τους αντάρτες Βιετκόνγκ, με απο-
τέλεσμα περίπου 3.000.000 Βιετναμέζοι να υποφέρουν από λεμφοκήλη, ασθένεια 
του Πάρκινσον και καρδιακά νοσήματα -και άγνωστο πόσοι από διάφορους τύπους 
καρκίνου.
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2. Διαστημικοί σταθμοί 

α. Ο σταθμός Skylab 

Ο αμερικάνικος διαστημικός σταθμός Skylab, εκτοξεύθηκε το 1973 με έναν βαρέων 
βαρών πύραυλο Saturn V και έμεινε σε τροχιά γύρω από τη Γη έως το 1979. Είχε 
μήκος 25 μέτρα, βάρος 68 τόνους και πλάτος 17 μέτρα και κατασκευάστηκε με βάση 
τον 3ο όροφο του πύραυλου Saturn V. Φιλοξένησε 9 αστροναύτες για 171 μέρες σε 
διαδοχικές αποστολές ανάμεσα στο 1973 και 1974. Κατά τη λειτουργία του πραγμα-
τοποιήθηκαν δεκάδες μελέτες και έρευνες  και δοκιμάστηκαν πολλές νέες τεχνολογίες 
και νέα όργανα. Κατά την εκτόξευση ο σταθμός υπέστη ζημιές: η ασπίδα προστασί-
ας χτυπήθηκε από μικρομετεωρίτες και αποσχίστηκε. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
δυσλειτουργία στον μηχανισμό των ηλιακών πάνελ, που παρήγαγαν ενέργεια για τον 
σταθμό και στον μηχανισμό προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ακολούθησαν 
επανδρωμένες αποστολές που προσπάθησαν να επιδιορθώσουν τα προβλήματα και 
ως ένα βαθμό τα κατάφεραν. Παρόλο αυτά ο σταθμός παρουσίαζε διάφορα προβλή-
ματα και το 1979 αποφασίστηκε από την NASA η καταστροφή του. Η “επιστροφή” 
στη Γη εξελίχθη σε μια “αμερικανιά”, ένα θέαμα για μαζική κατανάλωση πασπαλισμένο 
με άφθονο πατριωτισμό. Τυπώθηκαν μπλουζάκια, καπέλα κλπ, ανακοινώθηκε διαγω-
νισμός με έπαθλο 10.000 δολάρια για τον πρώτο που θα συλλέξει και θα παραδώσει 
ένα κομμάτι από τον Skylab, ενώ την ίδια στιγμή παρέμεναν ρευστές οι συνθήκες που 
θα εξασφάλιζαν μια επανείσοδο στην Γη χωρίς σοβαρές καταστροφές. Ο σταθμός 
έπεσε ανεξέλεγκτα 1300χλμ νοτιοανατολικά της Ν. Αφρικής, και τα συντρίμμια του 
σκορπίστηκαν ακόμα και μέσα σε κατοικημένες περιοχές της Αυστραλίας . 

β. Ο σταθμός MIR

Ο διαστημικός σταθμός MIR ήταν σοβιετικής κατασκευής και αποτέλεσε εξέλιξη του δια-
στημικού προγράμματος Salyut, που προϊόν του ήταν ο ομώνυμος σταθμός. Η συναρ-
μολόγησή πραγματοποιήθηκε στο διάστημα και ξεκίνησε το 1986. Το 2001 το ρωσικό 
κράτος έπαψε την λειτουργία του βυθίζοντάς τον στο βυθό του Ειρηνικού ωκεανού και 
σκορπίζοντας δεκάδες κομμάτια του σε διαφορά μέρη του πλανήτη (Καναδά, Αυστραλία 
και νότια Λατινική Αμερική) αφού κατά την αναξέλεκτη είσοδό του στην γήινη ατμόσφαι-
ρα κομματιάστηκε. Για την εποχή του υπήρξε πρωτοπόρος σταθμός/βάση/διαστημικό 
ερευνητικό κέντρο, είχε την δυνατότητα να παρέχει καταφύγιο σε 3μελές πλήρωμα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε περισσότερους αστροναύτες για μικρότερο, κατοικού-
νταν συνεχώς για 12 χρόνια, και στις υποδομές του φιλοξένησε 125 κοσμοναύτες και 
αστροναύτες από 12 διαφορετικά κράτη, ενώ ένας Ρώσος κοσμοναύτης έμεινε στον 
σταθμό μόνος του για 437 μέρες, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ παραμονής 
ανθρώπου στο διάστημα. 

Ο MIR αποτέλεσε την πιο μεγάλη διαστημική συσκευή που υπήρχε γύρω από τη Γη, 
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μέχρι την κατασκευή του ISS και ζύγιζε 134 τόνους. Βρισκόταν σε τροχιά, που το 
εγγύτερο σημείο προς τη Γη απείχε 296 χλμ ενώ το μακρύτερο 421 χλμ, ταξίδευε με 
μέση ταχύτητα 7.700 μέτρα το δευτερόλεπτο και εκτελούσε περίπου 16 περιφορές σε 
μια γήινη μέρα. Από το 1995 άρχισαν να “προσγειώνονται” και αμερικάνικα διαστη-
μικά σκάφη. Το 1995 έπιασε φωτιά που κατέστρεψε κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, 
ενώ το 1997 ένα ρώσικο σκάφος μεταφοράς τύπου Progress συγκρούστηκε με τον 
σταθμό κατά τον “ελλιμενισμό” του.

Η ανάπτυξη του ISS, η αλλαγή της στρατηγικής  του ρώσικου κράτος μετά το 2001 
και η πολυέξοδη συντήρηση του σταθμού, οδήγησαν στην απόφαση να καταστραφεί 
ο MIR, που στα 15 χρόνια λειτουργίας του έδωσε πολύτιμες γνώσεις στα κρατικά 
διαστημικά επιτελεία και κυρίως στο ρωσικό. 

γ. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός/ISS

Ο ISS βρίσκεται σε τροχιά ύψους 400 χλμ από την γήινη επιφάνεια, με επίκλιση 51.6 
μοιρών. Η ταχύτητα περιφοράς του γύρω από τη Γη είναι 17.500 μίλια ανά ώρα, 
δηλαδή καλύπτει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη σε 90 λεπτά. Η τροχιά έχει 
επιλεγεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες να μεταφέρουν 
πληρώματα και εφόδια. Επίσης παρέχει τη μέγιστη δυνατή ικανότητα φωτογράφησης, 
αφού καλύπτει 85% της γήινης επιφάνειας και κάθε τρεις ημέρες περνάει ακριβώς 
πάνω από το ίδιο σημείο. Ο ISS είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από το διαστη-
μικό σταθμό MIR, με συνολικό βάρος 500 τόνων, 100 μέτρα πλάτος και 88 μέτρα 
μήκος (μεγαλύτερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου). Περιλαμβάνει ένα τεράστιο 
αριθμό ηλιακών πάνελ που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια έξι πλήρως εξοπλι-
σμένα εργαστήρια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο διαστημικό σταθμό. Εκτός από 
τα έξι εργαστήρια, ο ISS περιλαμβάνει δύο μονάδες κατοικίας και δυο διοικητικές. 
Έχει συστήματα παραγωγής νερού και ενέργειας και τέσσερις διαφορετικούς χώρους 
για πρόσδεση διαστημικών οχημάτων, που μεταφέρουν τροφοδοσία και προσωπικό 
στον ISS από τη Γη και αντίστροφα. Υπολογίζεται ότι 52 υπολογιστές ελέγχουν τα 
συστήματα του ISS, υποστηριζόμενοι από περίπου 2.6 εκατομμύρια γραμμές λογι-
σμικού κώδικα στη Γη και 1.5 εκατομμύριο γραμμές λογισμικού κώδικα στον ISS. Το 
εργαστήριο με το όνομα Destiny είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του ISS, 
αφού είναι αυτό που δημιουργεί συνθήκες γήινης ατμόσφαιρας  και κρατάει σταθερό 
τον προσανατολισμό του, με τους μηχανισμούς των γυροσκοπίων. Η προετοιμασία, 
η κατασκευή και η λειτουργία του ISS κινητοποιούν πάνω από 100.000 ανθρώπους 
συνολικά από τις 16 συμμετέχουσες χώρες. Η εταιρεία Boeing σχεδίασε, ανέπτυξε, 
κατασκεύασε και συναρμολόγησε τα διάφορα τμήματα του ISS. Η NASA συμμετείχε 
σε αυτή την προσπάθεια και επιπλέον βοήθησε στην ενοποίηση των συστημάτων που 
συνεισέφεραν όλες οι συμμετέχουσες χώρες. Ο ISS συναρμολογείται σχεδόν εξολο-
κλήρου στο διάστημα, μέσω των πάνω από 88 διαστημικών αποστολών, σε συνδυ-
ασμό με τις περισσότερες από 850 ώρες διαστημικών εργασιών (ονομάζονται EVA 
extravehicular activity) των αστροναυτών και μιας νέας γενιάς διαστημικών ρομπότ.
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3. Νέοι επιχειρηματίες και νέες δυνατότητες 
καπιταλιστικής επέκτασης στον αγώνα της 

κατάκτησης του διαστήματος. Η περίπτωση του Elon 
Musk (Έλον Μασκ)

Στις νέες καπιταλιστικές πολυεθνικές εταιρείες που ασχολούνται με την κατάκτηση 
του διαστήματος, συμμετέχουν νέοι -υποτίθεται αυτοδημιούργητοι- καπιταλιστές που 
πλούτισαν μέσα από τις νέες τεχνολογίες και από καινοτομίες στο διαδίκτυο. Θα ανα-
φερθούμε σε έναν από αυτούς, τον Έλον Μασκ, αφεντικό της διαστημικής εταιρείας 
SpaceX, για να εξηγηθεί πληρέστερα το αλισβερίσι ανάμεσα στις ιδιωτικές εταιρείες 
και στα κράτη, αλλά και να αναδειχθεί η εμπλοκή των ιδιωτικών κεφαλαίων στην 
κατάκτηση του διαστήματος. Η SpaceX έχει συνάψει συμβόλαια εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ με τη NASA και το αμερικάνικο κράτος, στηρίζει ιδιωτικά σχέδια για την 
αποίκηση του Άρη και κατέχει εταιρείες της αναδυόμενης “πράσινης ανάπτυξης”. Ο εν 
λόγω καπιταλιστής αποτελεί επιτομή της διαφθοράς, της φιλοδοξίας, της απληστίας, 
του καιροσκοπισμού και της ενασχόλησης με νέες τεχνολογίες...

Ο Έλον Μασκ γεννήθηκε στο ρατσιστικό κράτος της Ν. Αφρικής από λευκούς γονείς, 
μεγιστάνες που πλούτιζαν όλα αυτά τα χρόνια από το καθεστώς του απαρτχάιντ. Δεν 
φανταζόμαστε πως είναι αντιρατσιστής, μάλλον το αντίθετο. Είναι θαυμαστής της 
Θάτσερ και θεωρεί τον εαυτό του φανατικό Αμερικανό και εθνικιστή. Πιστεύει πως η 
Αμερική είναι η καλύτερη χώρα, και πως χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε δημοκρατία στον 
κόσμο και θεωρεί τον εαυτό του εμπορικό αντιπρόσωπο της “αμερικάνικης αυτοκρα-
τορίας” στον Άρη. Όπως κάθε καπιταλιστής που σέβεται τον εαυτό του, έχει ιδρύσει 
και ομώνυμο φιλανθρωπικό ίδρυμα με αντικείμενο την παροχή συστημάτων ανανε-
ώσιμων και ελεύθερων πηγών ενέργειας σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από κατα-
στροφές. Έτσι έχει ταυτίσει τις επιχειρηματικές του έρευνες/επενδύσεις με την “φιλαν-
θρωπία” του, καθώς αυτές οι περιοχές είναι ιδανικές τόσο για επενδυτικές ευκαιρίες, 
αφού μετά τις καταστροφές παραμένουν όλα ανοιχτά για τον μελλοντικό “εξευγενι-
σμό” του τόπου με γνώμονα το κέρδος, όσο και για εφαρμογή των πειραματικών του 
ερευνών, χωρίς ιδιαίτερο κόστος, νομικό ή/και οικονομικό.

Αφού σπούδασε σε διάφορα ευαγή πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Βόρειο Αμερική και 
τον Καναδά, το 1995 πήρε από τον πατέρα του χορηγία 28.000 δολάρια και έφτιαξε 
την πρώτη διαδικτυακή εταιρεία του, τη zip2, που έμελλε να είναι και ο θεμέλιος 
λίθος της αυτοκρατορίας που χτίζει έως τις μέρες μας. Μέσω της zip2 εξασφάλισε την 
“κοινωνική υποστήριξη” δύο μεγάλων μιντιακών ομίλων των ΗΠΑ, των Times της Ν. 
Υόρκης και της Chicago Tribune, καθώς ήταν πελάτες του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 
το 1999, μοσχοπούλησε την zip2 για 307 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 34 
εκατομμύρια σε μετοχές. Στη συνέχεια, με τα λεφτά που κέρδισε ίδρυσε την PayPal, 
τη γνωστή διαδικτυακή τράπεζα, που το 2002 πουλήθηκε στην eBay για το ποσό 
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των 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές, εκ των οποίων ο Μασκ απέκτησε 
165 εκατομμύρια. Ως εδώ για φιλόδοξος καπιταλιστής τα πήγαινε πολύ καλά. Μέσα 
σε επτά χρόνια είχε καταφέρει να υπέρ-πολλαπλασιάσει το αρχικό του κεφάλαιο και 
να αναρριχηθεί στην ιεραρχία των καπιταλιστών. Όμως η φιλοδοξία και η απληστία 
αυτών των ανθρώπων είναι σαν την βλακεία και το σύμπαν: άπειρα.

Το 2002, με τα κεφάλαια που είχε κερδίσει από την πώληση της PayPal, ιδρύει την 
SpaceX επενδύοντας 100 εκατ. δολάρια. Της ίδρυσης προηγήθηκαν δύο ταξίδια του 
στη Ρωσία με σκοπό  να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με ρωσικές εταιρείες που 
ασχολούνται με την διαστημική τεχνολογία και να αγοράσει παροπλισμένους και 
ανακαινισμένους διηπειρωτικούς πυραύλους, ώστε να τους μετατρέψει σε οχήματα 
μεταφοράς εξοπλισμού στο διάστημα. Τα ταξίδια του ήταν αποτυχημένα καθώς δεν 
συνάφθηκε καμία εμπορική συμφωνία, όμως αποτέλεσαν το έναυσμα για την ίδρυση 
της SpaceX. Μυρίστηκε το χρήμα που υπάρχει στην κούρσα για την κατάκτηση του 
διαστήματος, φούσκωσε πατριωτικά το στήθος του και όρμησε. Στα “επιτεύγματα” 
της SpaceX συγκαταλέγονται ο πύραυλος Falcon και το διαστημικό όχημα μεταφο-
ράς Dragon. Το 2009, το Falcon 1 έγινε το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό όχημα το 
οποίο τοποθέτησε δορυφόρο γύρω από την τροχιά της Γης, ενώ το 2012, ένα από τα 
οχήματα Dragon μετέφερε προμήθειες και εξοπλισμό στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
κάνοντας πράξη τις γενναίες οικονομικές συμφωνίες που είχε συνάψει με την NASA.

Το 2004 εξαγόρασε την Tesla Motors που υπήρχε από το 2003, μια “πράσινη, 
φιλική προς το περιβάλλον” αυτοκινητοβιομηχανία  ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μια 
“καινοτόμα” αυτοκινητοβιομηχανία που χτίστηκε κυριολεκτικά πάνω στα συντρίμμια 
της κρίσης, που χτύπησε την αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ, μιας και το εργοστάσιο 
παραγωγής της Tesla Motors στην Καλιφόρνια, που δημιουργήθηκε το 2009, χρη-
σιμοποίησε τις παλιές εγκαταστάσεις της Toyota και της General Motors. Το πρώτο 
όχημα της εταιρείας ήταν το Tesla roadster, το οποίο είχε πωλήσεις περίπου 2.500 
οχημάτων σε 31 χώρες. Το 2012 ακολούθησε το model S, ενώ το 2015 έγινε δια-
θέσιμο στη αγορά το model X. Πέρα από την κατασκευή των αυτοκινήτων, η εταιρεία 
είναι επίσης προμηθευτής ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοκινήτων σε άλλες εταιρείες 
όπως η Daimler, η Mercedes και η Toyota, ενώ οι εταιρείες αυτές είναι με τη σειρά 
τους και επενδυτές στην ίδια την Tesla Motors. Για το 2014 ο κύκλος εργασιών της 
Tesla Motors υπολογιζόταν στα 3,2 δις δολάρια, ενώ το περιοδικό fortune την ίδια 
χρονιά σχολιάζει για τα ποσοστά κέρδους των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες σε 
σχέση με τους κλασικούς καπιταλιστικούς τομείς τα εξής: “η General Motors δημιουρ-
γεί γύρω στα 1,85 δολάρια εμπορικής αξίας ανά δολάριο υλικών περιουσιακών στοι-
χείων, ενώ η Tesla περίπου 11 δολάρια. Η GM παράγει 240.000 δολάρια εμπορικής 
αξίας ανά εργαζόμενο, ενώ η Tesla 2,9 εκατομμύρια”.

Στο επιχειρηματικό βιογραφικό του μεγιστάνα  Έλον Μασκ εγγράφεται ακόμα μια 
εταιρεία -σε συνεργασία με τα ξαδέλφια του-, η SolarCity, που ιδρύθηκε το 2006 και 
τώρα απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζόμενους. Η SolarCity είναι μια βιομηχανία 
κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων, συγκαταλέγεται δηλαδή στις βιομηχανίες 
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της πράσινης ανάπτυξης και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτής φωτο-
βολταϊκών στις ΗΠΑ. Εταιρεία με γιγάντιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, για παράδειγμα εγκατέστησε όλα τα φωτοβολταϊκά του εμπορικού κολοσσού 
“Wal Mart” ισχύος 105 μεγαβάτ. Στα σχέδιά της υπάρχει η κατασκευή στη Νεβάδα 
του μεγαλύτερου εργοστασίου κατασκευής μπαταριών λιθίου, με προϋπολογισμό 5 
δις δολαρίων. Ικανό, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, να παράγει το 2020 μπαταρίες 
τόσο ισχυρές, όσο όλες οι μπαταρίες που παρήχθησαν σε όλο τον πλανήτη το 2013. 
Ακόμη συνεργάζεται με την Tesla Μotors, παρέχοντας σε διάφορα σημεία των ΗΠΑ 
εγκαταστάσεις για δωρεάν φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τέλος ο Μασκ οραματίζεται τρένο, που θα κινείται με κενό αέρος και θα διανύει απο-
στάσεις 700χλμ σε 30 λεπτά. Το τρένο ονομάζεται Hyperloop και είναι υπό σχεδια-
σμό. “Τέλος” επενδύει τεράστια ποσά, που φτάνουν το ένα δις δολάρια, στις έρευνες 
για την τεχνητή νοημοσύνη και δραστηριοποιείται έντονα στον διαστημικό τουρισμό.

Η αυτοκρατορία που χτίζει ο Μασκ έχει την αμέριστη υποστήριξη του συλλογικού 
καπιταλιστή των ΗΠΑ, δηλαδή του κράτους. Η αυτοκρατορία του θα είχε καταρ-
ρεύσει αν δεν είχε λάβει γενναίες επιχορηγήσεις και ακόμα πιο γενναίες εργολαβίες, 
μέσα στο περιβάλλον του ακραίου ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού. Το κράτος των 
ΗΠΑ ξέρει καλά να εφαρμόζει ακραίες φιλελεύθερες πολιτικές σε ό,τι έχει να κάνει με 
εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα/κατακτήσεις, την ίδια στιγμή που ακολουθεί “σο-
σιαλιστική” τακτική για να στηρίξει “εθνικά” ιδιωτικά κεφάλαια. Σε αυτό το αλισβερίσι 
όλοι έχουν κέρδη. Ο Μασκ και οι εταιρείες του είναι χορηγοί τόσο των δημοκρατι-
κών όσο και των ρεπουμπλικάνων πολιτικών, αναφέροντας πως “αν κάποιος θέλει να 
ακουστεί στο κράτος πρέπει να κάνει κάποιες συνεισφορές”. Συγκεκριμένα η SpaceX 
φέρεται να έχει κάνει υψηλές χορηγίες σε μέλη του αμερικανικού κογκρέσου, καθώς 
και στις προεκλογικές εκστρατείες του Τζωρτζ Μπους (George Bush) και Μπάρακ 
Ομπάμα (Barack Obama), καθώς και άλλων. Ως αποτέλεσμα οι χορηγούμενοι 
πολιτικοί δεν ξεχνούν τον χορηγό τους, έτσι για παράδειγμα το 2012 στις προεδρι-
κές εκλογές των ΗΠΑ, ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος κατηγόρησε τον Ομπάμα πως 
προσέφερε στήριξη με 90 δις δολάρια στις εταιρείες του Μασκ.

Αλλά πιο εξόφθαλμη υποστήριξη υπήρξε λίγες μόλις βδομάδες πριν την πιθανή 
χρεοκοπία της Tesla Motors το 2009. Η εταιρεία εξάντλησε το αρχικό κεφάλαιο των 
145 εκατομμυρίων δολαρίων και η κυβέρνηση Ομπάμα στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος ενίσχυσης συνολικά των αυτοκινητοβιομηχανιών (της τάξης των 25 δισ. 
δολαρίων και με στόχο να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά συστήματα κατανάλωσης 
καυσίμων) ενέκρινε ένα δάνειο 465 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μαζική παραγωγή 
του “model S”, του πρώτου οικογενειακού μοντέλου της Tesla. Έτσι εξηγείται πώς 
επιβίωσε η Tesla Motors  που η μετοχή της όταν πρωτομπήκε στο χρηματιστήριο 
της Ν. Υόρκης το 2010, ψηφίστηκε σε ποσοστό 72% ως η μετοχή με τις λιγότερες 
πιθανότητες να επιτύχει. Μετά τις κρατικές χορηγίες, το καλοκαίρι του 2013 η μετοχή 
της εταιρείας έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ της και άγγιξε τα 169,3 δολάρια, έχοντας 
πενταπλασιάσει την αξία της από τις αρχές του 2013.



114 115

Παράρτημα Ι

H δεύτερη “χορηγία” ήρθε λίγους μόλις μήνες μετά, όταν, παρά τις επανειλημμένες 
μέχρι τότε αποτυχίες της SpaceX να απογειώσει και να προσγειώσει τους πυραύλους 
της, η NASA υπέγραψε μαζί της συμβόλαιο - προίκα 1,6 δις (!) δολαρίων... για να 
συνεχίσει τις προσπάθειες. 

Τον Μάη του 2015, σε ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμά τους, με τίτλο “η αυτο-
κρατορία του Έλον Μασκ τροφοδοτείται από 4,9 δις κρατικών επιδοτήσεων”, οι 
Los Angeles Times έκαναν μια σούμα όλων των κρατικών δανείων, επιδοτήσεων, 
φοροαπαλλαγών και άλλων διευκολύνσεων που είχαν πάρει οι εταιρείες του Μασκ, 
γράφοντας μεταξύ άλλων: “οι εταιρείες του Μασκ εξακολουθούν να αναφέρουν 
καθαρές απώλειες ύστερα από μια δεκαετία στην αγορά, αλλά οι μετοχές τους συνε-
χίζουν να πετάνε με τη δυναμική τους. [...] Ο Μασκ και οι μέτοχοι απολαμβάνουν τα 
πλεονεκτήματα της κρατικής στήριξης, ενώ οι φορολογούμενοι επωμίζονται το κόστος 
[...] Ο Μασκ και οι επενδυτές του έχουν επίσης τοποθετήσει μεγάλα ποσά ιδιωτικού 
κεφαλαίου στις εταιρείες. Αλλά οι δημόσιες επιχορηγήσεις για τις εταιρείες του Μασκ, 
ξεχωρίζουν τόσο για το ποσό, σχετικά με το μέγεθος των εταιρειών, όσο και για την 
εξάρτηση των εταιρειών από αυτές.”

Με αυτά και με  άλλα ο Μασκ κατατάσσεται ως ο 38ος πλουσιότερος άνθρωπος στον 
πλανήτη από το περιοδικό Forbes, για το έτος 2015, με την περιουσία του να αγγίζει 
τα 12,2 δις δολάρια. Με τόσα δολάρια είναι λογικό να οραματίζεται ανθρώπινες 
αποικίες στον Άρη και να επενδύει προς αυτή την κατεύθυνση.

4. Οι συνεργατικές των αφεντικών για την 
κατάκτηση του διαστήματος στον ελλαδικό χώρο

α. Clusters: οι συνεργατικές των αφεντικών

Οι επιχειρηματικοί συνεργατισμοί Cluster (κλάστερ) αρχικά εμφανίστηκαν στη δεκα-
ετία του ’50, άρχισαν να παίζουν ηγεμονικό ρόλο στη δεκαετία του ’70, στις ΗΠΑ, 
και γνώρισαν μεγάλη επέκταση στη δεκαετία του ’90. Σήμερα, τα μεγαλύτερα 250 
κλάστερ σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ασία, καθορίζουν αποφασιστικά τη δυναμική της καπιταλι-
στικής ανάπτυξης. Η δύναμή τους είναι πολύ ανώτερη ακόμη και από μεγάλα κράτη, 
με κύκλο εργασιών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερο γνώρισμα του 
κλάστερ είναι η συγκρότηση σε τοπική-περιφερειακή βάση. Στο πλαίσιο του κλάστερ 
ενοποιούνται οργανικά ανταγωνιστικές και παραπληρωματικές επιχειρήσεις, εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κεντρικό και τοπικό κράτος και χρηματοπιστωτικός 
τομέας σε μια παραγωγική αλυσίδα σε έναν ιδιαίτερο βιομηχανικό κλάδο, συνώνυμο 
της υψηλής παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Η συγκρότηση σε κλάστερ δεν 
είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας σε όλους πλέον τους παραγωγικούς κλάδους στις 
αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, από τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία έως 
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τη βιοτεχνολογία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροναυπηγική κ.ά. Ανάμεσα στα 
πολλαπλά χαρακτηριστικά του Cluster θα ξεχωρίσουμε τα παρακάτω: Πρώτο, την 
έμφαση στη διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εκμετάλλευσης από την 
πλευρά των επιχειρήσεων εξωγενών προς αυτές παραγόντων. Δεύτερο, την “επι-
στημονικοποίηση” της παραγωγής και την “επιχειρηματικοποίηση” της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Τρίτο, την τάση για υπέρβαση της αντίθεσης δημόσιου-ιδιωτικού με το 
κράτος να γίνεται επιχειρηματικό. Τέταρτο, την οργανική συνεργασία μεταξύ αντα-
γωνιστικών εταιριών και παραπληρωματικών επιχειρήσεων στην άμεση διαδικασία 
της παραγωγής. Πέμπτο, την τάση για κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής. Έκτο, την 
τάση για χρηματιστικοποίηση της παραγωγής και το αντίστροφο. Ο σχηματισμός των 
Cluster αποτελεί μια προσπάθεια καπιταλιστικής ανταπόκρισης στην τάση και ανάγκη 
για κεντρικό κοινωνικό σχεδιασμό των αναγκών και της παραγωγής, όμως το Cluster 
δεν μπορεί να υπερβεί τις καπιταλιστικές αντιθέσεις και τον αδυσώπητο καπιταλιστικό 
ανταγωνισμό, αντιθέτως αναβαθμίζει το επίπεδό τους.

Η οργάνωση παραγωγής σε Cluster συμβαίνει για παράδειγμα στην “Κοιλάδα του 
Πυριτίου”, περισσότερο γνωστή ως Silicon Valley, όπου εκεί δημιουργήθηκε ένα από 
τα πρώτα κλάστερ με ολοκληρωμένη μορφή. Intel, Google, Apple, Amazon, Adobe, 
Microsoft, Hewlett Packard, Facebook, IBM είναι μόνο μερικές από τις πολυεθνι-
κές που έχουν την έδρα τους στην περιοχή, ενώ οι σημαντικότερες εταιρίες υψηλής 
τεχνολογίας στον κόσμο, από τη Nokia μέχρι τη Samsung, διατηρούν στη Silicon 
Valley κομβικές εγκαταστάσεις. Γύρω από αυτές συγκεντρώνονται χιλιάδες μικρότερες 
καινοτόμες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Ένα μεγάλο δίκτυο εξειδικευμένων προμη-
θευτών συμπληρώνει την παραγωγική αλυσίδα της περιοχής. Πλάι στις πολυεθνικές 
αυτές και σε στενή σύνδεση μαζί τους, δραστηριοποιούνται ερευνητικά κέντρα της πο-
λεμικής μηχανής των ΗΠΑ, καθώς και της NASA. Ένα δίκτυο πανεπιστημίων, με αυτό 
του Στάνφορντ να κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνδέονται στενά με την οικονομική 
δραστηριότητα της περιοχής. Στην Κοιλάδα του Πυριτίου γεννήθηκε και η βιομηχανία 
των κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (venture capital). Πρόκειται για χρηματοπιστωτικές 
εταιρίες που παρέχουν σε επίδοξους επιχειρηματίες κεφάλαια για την ίδρυση καινοτό-
μων εταιριών, με πολύ υψηλές αποδόσεις και όρους που τις περισσότερες φορές τους 
δίνουν το πάνω χέρι στη νέα εταιρία. Τέλος, η Πολιτεία της Καλιφόρνια υποστηρίζει 
ενεργά τη Silicon Valley με οικονομικά και αναπτυξιακά προγράμματα και υπηρεσίες 
προώθησης της συνεργασίας και της έρευνας στην περιοχή.

Αντίστοιχα στην κεντρική Ευρώπη πάνω από το 30% της παγκόσμιας παραγωγής χημι-
κών προϊόντων παράγεται σε τέσσερα γιγάντια Cluster: στην Αμβέρσα του Βελγίου, 
στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και σε δύο περιοχές του γερμανικού κρατιδίου της 
Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Ένα πολύπλοκο δίκτυο αγωγών, αυτοκινητόδρο-
μων και υδάτινων οδών συνδέουν τα τέσσερα Cluster και κάνουν δυνατή τη ροή 
προϊόντων μεταξύ τους. Προϊόντα κάποιων εταιριών αποτελούν πρώτες ύλες για 
εργοστάσια άλλων εταιριών και κυκλοφορούν μέσω των αγωγών και των διαφόρων 
συνδέσεων. Ανταγωνιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν κοινές εγκαταστάσεις για την 
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παραγωγή των προϊόντων τους για λόγους ορθολογικότερης χρήσης των διαθέσι-
μων πόρων μέσα στο Cluster. Και εδώ όπως στις ΗΠΑ υπάρχει οργανική η σύνδεση 
με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και με το κράτος.

β. Τα ελληνικά Clusters

Το ελληνικό κεφάλαιο δεν μπορούσε να μείνει έξω από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
παγκόσμια αγορά υψηλής τεχνολογίας και διαστημικής. Οι μεμονωμένες πρωτοβου-
λίες δεν ήταν αρκετές ώστε να μπει δυναμικά και με αξιώσεις στη διαστημική κούρσα. 
Έτσι, με όχημα τον συνεργατικό σχηματισμό εταιρειών Cluster το 2005 ιδρύεται στην 
Ελλάδα, έπειτα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, το si-Cluster με κέντρο το πανεπιστήμιο 
της Πάτρας.

Έναυσμα για την δημιουργία του si-Cluster, αποτέλεσε το γεγονός πως την ίδια 
χρονιά (2005) το ελληνικό κράτος έγινε μέλος της ESA και έκτοτε πληρώνουμε κάθε 
χρόνο την συμμετοχή. H ESA αποτελεί τον “αρχιεργολάβο” στην διαστημική τεχνο-
λογία, μέσω των αποστολών/ερευνών/προγραμμάτων που εκπονεί, ενώ το si-Cluster 
προσφέρει την δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν εργολαβίες και 
χορηγίες από την ESA, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και ανεβάζοντας την κερ-
δοφορία τους. Ακόμα το si-Cluster έδωσε τις εξής δυνατότητες στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις: καλύτερη εκμετάλλευση του ντόπιου τεχνοεπιστημονικού προσωπικού και του 
γνωστικού κεφαλαίου που παράγουν, καλύτερες τιμές στην προμήθεια υλικών, ανταλ-
λαγή ιδεών, καινοτομιών, ανάπτυξη της έρευνας μέσα από δημόσια πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα και την αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών επιχειρήσεων στην 
διαστημική αγορά. Με λίγα λόγια ο συνεργατικός σχηματισμός si-Cluster αποτελεί το 
όχημα της ανάπτυξης και επέκτασης των ελληνικών κεφαλαίων υψηλής τεχνολογίας 
και σε όλα τα βήματά του έχει την αμέριστη υποστήριξη του ελληνικού κράτους.

Από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας του si-Cluster, αποτέλεσε η σύσταση της 
Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), 
που ενδυναμώθηκε το 2009 με τη συνεργασία με το ινστιτούτο Corallia. Το Corallia 
είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και 
συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας 
(innovation clusters) με στόχο την παραγωγή και εξαγωγή ελληνικών ιδεών/προ-
ϊόντων στην παγκόσμια διαστημική αγορά. Το Corallia συντονίζει, σχεδιάζει και 
υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των κεφαλαίων που 
εμπλέκονται στην διαστημική αγορά. Μια αγορά που περιλαμβάνει τις εταιρείες, τα 
πανεπιστημία, τα ερευνητικά εργαστηρία, τις κεντρικές κρατικές και περιφερειακές υπη-
ρεσιες, τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, 
τους πάροχους υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σήμερα, το 
Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευ-
σης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/
Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το 
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gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές). 

Το 2011, το si-Cluster απαριθμούσε 11 μέλη, ενώ από στις αρχές του 2016 έφτασε 
τα 48 μέλη, με σημαντική επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς της διαστημικής 
βιομηχανίας ενισχύοντας τα ελληνικά επιχειρηματικά κεφάλαια. Τα μέλη του si-Cluster 
αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού ερευνητικού και βιομηχανικού 
κεφαλαίου (ανθρώπινου και υλικού) στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και 
εφαρμογών. Όλα τα μέλη είναι ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ερευνητι-
κά κέντρα με περισσότερα από 1.000 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης. 
Η πλειοψηφία (73%) των μελών είναι ιδιωτικές βιομηχανικές εταιρείες, ενώ το 17% 
έχουν άλλη νομική μορφή (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αστικές εταιρείες). Το 
28% των βιομηχανικών μελών είναι εταιρείες μεσαίου μεγέθους και το 72% είναι μι-
κρές. Το 11% των βιομηχανικών μελών έχουν κύκλο εργασιών μεταξύ 10-50 εκατ. €, 
το 28% μεταξύ 2-10 εκατ. € και το 61% λιγότερο από 2 εκατ. €. Η οικονομική κρίση 
είχε ένα σχετικά μικρό αντίκτυπο σε αυτόν το βιομηχανικό τομέα σε σχέση με άλλους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς καμία εταιρεία δεν έκλεισε, ενώ αντίθετα 
δημιουργήθηκαν μερικές νέες. Παράλληλα, οι εξαγωγές των ελληνικών εταιρειών 
μέσω του συνεργατικού σχηματισμού αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία δυο χρόνια, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην τεράστια αναπτυσσόμενη αγορά της 
διαστημικής κατάκτησης.

Τα μέλη του si-Cluster δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε πέντε γενικούς 
τομείς: α) τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, καθώς και το λογισμικό που τα 
συνοδεύει, β) τις διαστημικές εφαρμογές, με εστίαση στη δορυφορική επισκόπηση 
της Γης και την επεξεργασία δεδομένων δορυφορικών εικόνων, γ) τα υλικά και τις 
κατασκευές που αφορούν το διάστημα (π.χ. προηγμένα σύνθετα υλικά, εξειδικευμένες 
μεταλλικές κατασκευές, μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών κ.α.), δ) τις ρομπο-
τικές διαστημικές τεχνολογίες και ε) τη λειτουργία διαστημικής υποδομής (λειτουργία 
δορυφόρων, επίγειοι σταθμοί λήψης σημάτων, κ.α.). Οι τεχνολογικοί αυτοί τομείς 
καλύπτουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό το τεχνολογικό φάσμα του χώρου του διαστή-
ματος στο οποίο δραστηριοποιούνται ελληνικές εταιρείες.

Από το 2012, το si-Cluster συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις Εθνικές Υπηρεσίες 
Επιτήρησης των Συνόρων, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, την Πανελλήνια 
Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και με άλλα cluster 
στην Ελλάδα και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον διαστημικό 
τομέα. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων του si-Cluster προέρχεται, κυρίως, από 
ευρωπαϊκά και κρατικά χρήματα με κονδύλια να εξασφαλίζονται από το ΕΣΠΑ. Τέλος, 
αυτός ο τεχνολογικός θιάσος του ελληνικού κεφαλαίου έχοντας την στήριξη του 
ελληνικού κράτους συμμετέχει συχνά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές εκθέσεις διαστημι-
κών προϊόντων και τεχνολογιών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την συμμετοχή του, 
τον Γενάρη του 2016, στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
SPACE2ID που αφορούσε όλα τα ευρωπαϊκά cluster και διοργανώθηκε στα πλαίσια 
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του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος.

Για να γίνει πιο κατανοητό το εύρος των διεργασιών και των δραστηριοτήτων των ελ-
ληνικών κεφαλαίων, που είναι μέλη του Corallia, θα αναφερθούν κάποιες από αυτές.

i. Η ελληνική εταιρεία  Alma Technologies σε συνεργασία με την Malin Space Science 
Systems, παρήγαγαν προϊόν που πωλήθηκε στη NASA για την αποστολή του Mars 
Curiosity Rover στον Άρη.

ii. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης “Space Show 2014” της Τουλούζης, το si-Cluster 
υπέγραψε διμερείς συμφωνίες με το σημαντικότερο cluster αεροδιαστημικής της 
Ευρώπης, το Aerospace Valley της Γαλλίας που εκπροσωπεί 807 εταιρείες/κρατικά 
ιδρύματα και προσφέρει 130.000 θέσεις εργασίας, καθώς και με το Apulia Space 
Cluster (DTA) της Ιταλίας, που εκπροσωπεί 60 εταιρείες/κρατικά ιδρύματα και 
προσφέρει 5.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο “si-Cluster 
Ambassador”, σύμφωνα με το οποίο ένας Έλληνας υποψήφιος, πραγματοποιεί πρα-
κτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών στην Τουλούζη, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας στο πεδίο των διαστημικών τεχνολογιών. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται 
σήμερα σε συνεργασία με την πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και την υποστήριξη 
του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

iii. Από το 2013 υπάρχει μια συνεχής επαφή με σκοπό την σύναψη συμφωνιών με 
ισραηλινές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, που συμμετέχουν στην κούρσα της κατάκτη-
σης του διαστήματος, τις Rafael, Elbit, και IAI. Οι συμφωνίες επισφραγίστηκαν, αφού 
προηγήθηκαν πρώτα επισκέψεις από εταιρείες του si-Cluster στο Ισραήλ, κατά τη 
διάρκεια διεθνών εκθέσεων που λαμβάνουν χώρα στο κράτος του Ισραήλ (Φλεβάρης 
2014 & Οκτώβρης 2015) και μετά από επισκέψεις των ισραηλίτικων εταιρειών στις 
εγκαταστάσεις α1-innohub του si-Cluster στο Μαρούσι (Οκτώβρης 2014). 

Εν τέλει, τέσσερις εταιρείες-μέλη του si-Cluster, οι ESS, Prisma Electronics, Inasco 
και Teletel σύναψαν εμπορικές συμφωνίες συνεργασίας με την ισραηλινή Rafael, που 
είναι και η πιο σημαντική διαστημική βιομηχανία στη χώρα, για ανάπτυξη και παρα-
γωγή στην Ελλάδα συστημάτων με χρήση στην διαστημική τεχνολογία. Στις επαφές 
συμμετείχε ενεργά το ελληνικό κράτος με την παρουσία του έλληνα πρέσβη του 
Ισραήλ και άλλων κρατικών αξιωματούχων και η ΕΒΙΔΙΤΕ. Η αρχή του ενδιαφέροντος 
για συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ισραηλινών εταιρειών της διαστημικής τεχνολο-
γίας (2013), όλως τυχαίως συμπίπτει με την εκκίνηση της στρατηγικής συμμαχίας των 
πολεμικών μηχανών του ελληνικού και ισραηλινού κράτους. Τα συμπεράσματα, δικά 
σας. 

iv. Συνεργασία με το κινέζικο κράτος

Από το 2013 ξεκινάει η εμπορική συνεργασία μεταξύ εταιρειών του si-Cluster και 
mi-Cluster και της Κινέζικης Ακαδημίας Διαστημικής Τεχνολογίας (China Academy 
of Space Technology - CAST). Η συνεργασία αφορούσε τις δορυφορικές επικοινω-
νίες, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων, τις εφαρ-
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μογές τηλεπισκόπησης και τη δορυφορική πλοήγηση. Στη συνέχεια, τον Φλεβάρη 
του 2015, στελέχη του CAST ήρθαν στην Αθήνα και συναντήθηκαν με στελέχη 
του si-Cluster, του mi-Cluster, της ΕΒΙΔΙΤΕ και της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ) και επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις α1-innohub και α2-innohub 
στο Μαρούσι. Στις συναντήσεις συμμετείχε ενεργά και το ελληνικό κράτος, αφού τα 
στελέχη της κινέζικης αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με ανώτατα στελέχη του υπουρ-
γείου εξωτερικών. Δίνοντας ακόμα ένα παράδειγμα για τα αλισβερίσια των κρατικών 
καπιταλιστικών σχηματισμών όταν ο ένας (ελληνικό κράτος) χαρίζει μια βάση - το λι-
μάνι του Πειραιά- στον άλλο (κινέζικο κράτος) “εταίρο”, και ο άλλος δίνει “δουλειές” 
σε ελληνικά κεφάλαια. Σχολιάζοντας τις επαφές με τα στελέχη της CAST, ο, γενικός 
διευθυντής του Corallia, επισήμανε: “οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές ή αμ-
φοτερες και προσβλέπουμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες που θα αποφέρουν οφέλη 
στον παραγωγικό ιστό της χώρας”. Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΒΙΔΙΤΕ, ανέφερε επίσης: 
“η συνεργασία με την Κινέζικη Διαστημική Βιομηχανία αποτελεί για μας πρωταρχικό 
στόχο καθώς οι Κινέζοι αποτελούν μια από τις κυρίαρχες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο 
στον τομέα αυτό.”

v. Το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου ACRITAS

Το Φλεβάρη του 2016 ολοκληρώθηκε η συνεργασία του si-Cluster με το υπουρ-
γείο εθνικής άμυνας, στο πλαίσιο του έργου ACRITAS για επιτήρηση και έλεγχο του 
ελλαδικού χώρου, με την χρήση διαστημικών τεχνολογιών. Το ACRITAS αποτελεί 
μια συνεργασία του κράτους και των ελληνικών ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό τον 
εντατικό και αξιόπιστο έλεγχο του ελλαδικού χώρου και κατά επέκταση του ευρωπα-
ϊκού, ειδικότερα σε μια εποχή που ο πόλεμος “ενάντια στην τρομοκρατία” προκαλεί 
διεθνή αποσταθεροποίηση και τεράστιες αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών. Η 
επιτήρηση και ο έλεγχος δεν αφορά μόνο τους μετανάστες και τις μετανάστριες που 
προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα. Αντιθέτως στοχεύει κυρίως πάνω στους υπη-
κόους του ελληνικού κράτους. Στο “μικροσκόπιο” του ACRITAS μπορεί να μπει κάθε 
δραστηριότητα- παραγωγική, εμπορική, ψυχαγωγική κλπ - που ξεφεύγει από τον κρα-
τικό έλεγχο και από το ηγεμονικό ιδιωτικό κεφάλαιο. Άγνωστες είναι οι πραγματικές 
δυνατότητες του συστήματος ACRITAS, γιατί οι εξαγγελίες είναι συχνά στομφώδεις, 
αλλά σε κάθε περίπτωση ενδυναμώνει το ντόπιο κεφάλαιο και το κράτος. 

Το σύστημα ACRITAS αφορά τα εξής: 

i) Tην επίβλεψη θαλάσσιων περιοχών και θαλάσσιων συνόρων για τη δημιουρ-
γία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, με την αξιοποίηση διαφορετικών συστημάτων 
δορυφορικής και επίγειας επιτήρησης, όπως: α) ανίχνευση πλοίων από δορυφορικές 
εικόνες ραντάρ, β) ανίχνευση πλοίων από παράκτιες κάμερες (οπτικές, θερμικές), και 
γ) σύνθεση με δεδομένα από δορυφόρους, μετεωρολογικά δεδομένα και αισθητήρες 
ραντάρ.

ii) Την επίβλεψη των χερσαίων συνόρων και τη δημιουργία ολοκληρωμένης κοι-
νής επιχειρησιακής εικόνας, ενσωματώνοντας πολυσυλλεκτικά δεδομένα τόσο από 
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δορυφορικές τεχνολογίες, όσο και από τεχνολογίες επίγειας επιτήρησης, όπως: α) 
δορυφορικές πολυφασματικές εικόνες και εικόνες ραντάρ, β) δεδομένα από θερμι-
κές κάμερες, επίγειους οπτικούς αισθητήρες και αισθητήρες ραντάρ, γ) τρισδιάστατα 
μοντέλα εδάφους, δ) μετεωρολογικά δεδομένα, χαρτογραφικά υπόβαθρα, και ε) 
σύνθεση με δεδομένα διαχείρισης στόλου, χάρτες προσβασιμότητας συνόρων κ.ά.

iii) Την απρόσκοπτη και ασφαλή παρακολούθηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την παροχή κρίσιμων δεικτών παραγωγής και απόδοσης, μέσω 
της αξιοποίησης μετρήσεων εξοπλισμού παραγωγής και λοιπών αισθητήρων και 
σύντηξης των δεδομένων αυτών με : α) δεδομένα από περιβαλλοντικούς και μετε-
ωρολογικούς αισθητήρες, β) δεδομένα πρόβλεψης από δορυφορικές εικόνες και γ) 
δεδομένα πρόβλεψης από κλασικές μετεωρολογικές μεθόδους.

iv) Την συλλογή πληροφοριών από δορυφορικά μέσα επιτήρησης για την χαρ-
τογράφηση της ακτογραμμής και την αποτύπωση της ποιότητας των υδάτων σχετικά 
με: α) την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, β) τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της 
θάλασσας, γ) τη θολότητα των υδάτων.

v) Την παρακολούθηση αγροκαλλιεργειών για τον εντοπισμό μεταβολών στον 
τύπο και τα όρια καλλιεργειών και αγροτεμαχίων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής 
πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και για τη διερεύνηση της παραλλακτικότητας των αγροτεμαχίων 
από την επεξεργασία: α) πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων υψηλής και πολύ 
υψηλής ανάλυσης, β) δεδομένων διανυσματικών χαρτών, γ) επίγειων αισθητήρων και 
δ) γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

Η τελική δοκιμή της πλατφόρμας ACRITAS πραγματοποιήθηκε σε παρατηρητήριο του 
στρατού ξηράς στη Χίο, όπου εγκαταστάθηκαν ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές του 
συστήματος για την παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών. Ακόμα, αποφασίστηκε 
η ενσωμάτωση των ραντάρ των ενόπλων δυνάμεων στο σύστημα ACRITAS και η 
επανάληψη των δοκιμών. Ενώ, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, εγκαταστάθηκε 
η εφαρμογή επιτήρησης χερσαίων συνόρων, χρησιμοποιώντας δορυφορικές τεχνο-
λογίες γεωπαρατήρησης, ανίχνευσης και πλοήγησης.

Η πλατφόρμα ΑCRITAS μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα σε δύσβατες και απομακρυ-
σμένες περιοχές παρέχοντας δυνατότητες εποπτείας και χρήσιμες πληροφορίες σε 
περιφερειακές και εθνικές αρχές, συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές υποδομές φύ-
λαξης των συνόρων. Συντονιστής του έργου είναι η Space Hellas και συμμετέχοντες 
οι εταιρείες-μέλη του si-Cluster: Terra Spatium, Epos, Geosystems Hellas, InAccess, 
Irida Labs, Neuropublic, Planetek Hellas, καθώς και οι υπεργολάβοι τους: ISΙ, 
Miltech Hellas, ATESE, ISI/RIC Athena, MRCL Lab, VLSI Lab, iBEC. Χαρακτηριστικές 
είναι οι δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΒΙΔΙΤΕ και μέλους του ΔΣ του si-Cluster: “η 
επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης του έργου ACRITAS από το ΥΠΕΘΑ, ένα από 
τα πέντε συνεργατικά έργα αιχμής που υλοποιεί το si-Cluster, αποτελεί απόδειξη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων τόσο της εγχώριας βιομηχανίας όσο και της επιστημονικής 
κατάρτισης των επιτελών του ΥΠΕΘΑ. Πάνω από όλα όμως, αποδεικνύει περίτρανα ότι 
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η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων στην Ελλάδα (ιομηχανία – Πανεπιστήμια 
και Ένοπλες Δυνάμεις) είναι όχι μόνο εφικτή αλλά οδηγεί στην ανάπτυξη πρωτοπορια-
κών προϊόντων με βάση τη διαστημική τεχνολογία”.

5. Ο πρώτος “ελληνικός” δορυφόρος
Τον Ιούλη του 2014 εκτοξεύτηκε με επιτυχία, από εγκαταστάσεις της NASA, ο 
πρώτος δορυφόρος που σχεδίασαν επιστήμονες από την Ελλάδα. Το εργαστήριο της 
κατασκευής του βρισκόταν στη Silicon Valley και τα χρήματα ήταν “ευγενική χορηγία” 
ελλήνων ομογενών επιχειρηματιών. Ο δορυφόρος, ανήκει στους μικροδορυφόρους 
και αποτελεί το πρώτο “ελληνικό” διαστημικό πρόγραμμα. Το πανεπιστήμιο Αιγαίου 
- που εργάζεται πάνω σε συστήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας- είναι υπεύθυνο για 
την σύλληψη της ιδέας. Ο δορυφόρος ονομάζεται Λ-ΣΑΤ, είναι χαμηλού κόστους και 
στοίχισε 100.000 δολάρια, όταν το μέσο κόστος για ένα δορυφόρο κυμαίνεται στα 
300 με 400 εκατομμύρια δολάρια. Ο δορυφόρος σε πρώτο χρόνο είχε προορισμό 
τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έφτασε εκεί μετά από δυο ημέρες από την εκτόξευσή 
του και παρέμεινε στον σταθμό μέχρι το Δεκέμβρη του 2015, όπου τέθηκε σε τροχιά 
γύρω από τη Γη για 300 μέρες, για να δοκιμαστεί η αντοχή του καινοτόμου υλικού, 
γραφένιο, που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του.

Ο Λ- SAT είναι εξοπλισμένος με τρανζίστορ γραφενίου και τις 300 μέρες που θα 
μείνει στο διάστημα θα πραγματοποιούνται μελέτες για την ανθεκτικότητα αυτού του 
νέου υλικού. Οι μελέτες στοχεύουν να δοκιμάσουν την αντοχή του γραφενίου στις 
διαστημικές συνθήκες των χαμηλών τροχιών, όπου η έλλειψη βαρύτητας, η κοσμική 
ακτινοβολία και οι ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, συνθέτουν το αντίξοο διαστημικό 
περιβάλλον. Αν πετύχει το πείραμα, ανοίγει ο δρόμος για την επιστημονικοτεχνική 
ελίτ και τους καπιταλιστές αφέντες της, για την παραγωγή και χρήση πιο φθηνών και 
αξιόπιστων υλικών στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος.

Ακόμα ο Λ-ΣΑΤ είναι εξοπλισμένος με έναν καινοτόμο δέκτη, ο οποίος έχει τη δυνα-
τότητα να παρακολουθεί τα “αποτυπώματα” των πλοίων σε όλη την υφήλιο. Αυτός 
ο δέκτης, σε συνδυασμό με την χρήση σημάτων UHF, κάνει εφικτή και αξιόπιστη την 
επικοινωνία μεταξύ των πλοίων και του κέντρου σε πραγματικό χρόνο.

Ο  Λ-ΣΑΤ ελέγχεται επίγεια από τη Γη μέσω ενός υπολογιστή και είναι σχεδιασμένος 
και προσαρμοσμένος για τα γούστα και τις ανάγκες των εφοπλιστών- για αυτό άλλω-
στε δεν χρειάστηκε κόπος να βρεθούν οι χορηγοί- μιας και μέσω του δορυφόρου θα 
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ελληνικών εμπορικών 
πλοίων. Στόχος είναι να μειώθει σε σημαντικό βαθμό η απειλή της πειρατείας, με τη 
χρήση της διαστημικής τεχνολογίας και με τη λειτουργία ενός εξειδικευμένου συ-
στήματος επικοινωνίας. Επιπλέον ο δορυφόρος είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα 
επικοινωνίας που φέρουν υποχρεωτικά όλα τα εμπορικά πλοία άνω των 300 τόνων 
και δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των πλοίων σε πολύ μεγαλύτερες αποστά-
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σεις από αυτές που έχουν τα επίγεια επιτελεία παρακολούθησης. Όσο βρίσκεται σε 
τροχία, ο Λ-ΣΑΤ εκπέμπει και δέχεται σήματα από και προς τη Γη. Με αυτό τον τρόπο 
δοκιμάζεται και η αξιοπιστία του ως ένα καθαρά τηλεπικοινωνιακό μέσο. Για άλλη μια 
φορά το επιστημονικό ενδιαφέρον συνδυάζεται άριστα με το καπιταλιστικό...

Το γραφένιο ανακαλύφθηκε το 2004 από τους Novoselov και Geim οι οποίοι πήραν 
το Νόμπελ Φυσικής το 2010. Το γραφένιο συνιστά ένα “σεντόνι” άνθρακα και οι ιδι-
ότητές του είναι μοναδικές: Είναι το δυνατότερο υλικό που έχει ανακαλυφθεί, μιας και 
είναι 200 φορές πιο ισχυρό από το ατσάλι και ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους 
καλύτερους αγωγούς του ρεύματος και της θερμότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
πως από την στιγμή της ανακάλυψής του και έπειτα υπάρχει τεράστιο καπιταλιστικό 
ενδιαφέρον για τις πιθανές εφαρμογές του στην νανοτεχνολογία. Κάποιες από αυτές 
μπορεί να είναι: σε επεξεργαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, για κατασκευή ανθεκτι-
κότερων υλικών, σε υπερευαίσθητους αισθητήρες, για καλύτερες μπαταρίες, για διά-
φανες και εύκαμπτες οθόνες και σε πολλές ακόμη εφαρμογές της  νανοτεχνολογίας. 

6. Εκπαίδευση αστροναυτών και προσομοιώσεις 
περιβαλλόντων για διαστημικές αποστολές και 

αποικίες
Σε ένα διαστημικό ταξίδι αναρίθμητοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην επιτυχημένη ή 
μη διεξαγωγή του. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός, ακόμα και 
αν ελαχιστοποιηθούν ή εξαφανιστούν τα τεχνολογικά εμπόδια. Ένα ταξίδι στον Άρη 
διαρκεί το λιγότερο 7 μήνες1. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο ανθρώπινος παράγο-
ντας είναι πολύ σημαντικός για να διατηρηθεί η συνοχή της ομάδας και η σωματική, 
ηθική και ψυχολογική κατάσταση των αστροναυτών σε λειτουργικά επίπεδα, ώστε να 
μπορούν να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα/προϊό-
ντα κατα τη διάρκεια της αποστολής.

Οι αστροναύτες ταξιδεύουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα μένοντας σε ένα ιδιαίτερα 
ασφυκτικό περιβάλλον, όπου ο χώρος και το οξυγόνο είναι εξαιρετικά περιορισμένα, 
ο χρόνος κυλάει αργά, η μονοτονία κυριαρχεί στην καθημερινότητα, η κατάθλιψη 
είναι παρούσα, το φαγητό ίδιο και η κάθε μέρα μοιάζει με την προηγούμενη και την 
επόμενη. Αν οι αστροναύτες “λυγίσουν” κάτω από αυτές τις συνθήκες, τότε όσα 
όργανα ή ρομπότ ή οχήματα και να μεταφέρουν, όσο καλά και να προσεδαφιστούν 
δεν θα είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας την αποστολή/εξερεύνηση. Από την άλλη, 

1 Τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε ένα πείραμα ετήσιας παραμονής στο Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό που συμμετέχει ένας Αμερικανός αστροναύτης και ένας Ρώσος. 
Συνήθως η παραμονή στον ISS είναι για έξι μήνες, το πείραμα της ετήσιας παραμονής 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δοκιμών εν όψει των επανδρωμένων αποστολών 
στον Άρη.
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για να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση οι αστροναύτες, και να αποφεύγεται η 
“διολίσθηση” της σκέψης, είναι επιφορτισμένοι με διάφορες μελέτες και καθήκοντα 
κατά τη διάρκεια της αποστολής. Παρόλ’ αυτά, μια τέτοια αποτυχία μεταφράζεται σε 
χαμένα χρήματα και σε προβάδισμα του αντιπάλου. Γι’ αυτούς τους λόγους δαπα-
νούνται κονδύλια, δοκιμάζονται νέες τεχνολογίες και διεξάγονται ευρείας κλίμακας 
ανθρωποπειράματα, άλλα υπό μυστικότητα, άλλα υπό το φως της δημοσιότητας, σε 
κάθε περίπτωση με την συναίνεση των υποψηφίων αστροναυτών. Στα αποτελέσματα 
των πειραμάτων έχουν πρόσβαση μόνο οι εργοδότες τους. Στα πλαίσια της “επιστη-
μονικής δεοντολογίας” υπάρχουν δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι 
“ρηχά” σε περιεχόμενο και επαναλαμβάνουν κοινοτοπίες.

Σε ένα τέτοιο μυστικό πείραμα, που διεξήχθη το 1967, πήρε μέρος ο Herman 
Manovtsev, σοβιετικός επιστήμονας/γιατρός. Αργότερα, όταν αποχαρακτηρίστηκαν 
τα αρχεία και το πείραμα είδε το “φως της δημοσιότητας” ο σοβιετικός γιατρός είχε 
δηλώσει, ανάμεσα στα άλλα τα εξής: “η πρώτη μέρα ήταν φοβερή. Αισθανόμουν πως 
είχα πάρει λάθος απόφαση. Αυτό το στάδιο της κατάθλιψης κράτησε πολλές μέρες, 
αλλά πρέπει να ανασκουμπωθεί κανείς και να δουλέψει. Η εργασία βοηθά. Αργότερα 
ήρθε η φάση της ρουτίνας και προσαρμόζεσαι. Κι ύστερα ακολουθεί ένα μακρύ, 
άχρωμο και πολύ βαρετό διάστημα, που είναι το κύριο μέρος του πειράματος. Κάποτε 
φτάνουμε στην τελική φάση. Κοιτάμε συνέχεια το ρολόι μας και μετράμε τα δευτερόλε-
πτα  ν΄ ανοίξει η πόρτα και να εγκαταλείψουμε το ομοίωμα του σκάφους.”

Οι συνθήκες ακραίας απομόνωσης, με έλλειψη φαγητού και καθαρού νερού, σε 
πενταβρόμικα κελιά όπου η δυσοσμία κυριαρχεί, χωρίς ήλιο, δίχως οι έγκλειστοι 
να πληροφορούνται ώρα, μέρα, μήνα, εποχή, σε συνδυασμό με βασανιστήρια που 
ξεπερνούν τη νοσηρή φαντασία, είναι γνώριμες στους απανταχού πολιτικούς κρα-
τούμενους, τους επαναστάτες και τους ένοπλους αντάρτες σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του πλανήτη. Πολλοί επαναστάτες έχουν επιβιώσει, χωρίς να δεχτούν την περίθαλψη 
επιστημονικής ομάδας - αντιθέτως-  και έχουν μιλήσει για τις εμπειρίες τους. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, αξιωματούχοι της CIA επέβλεπαν και σχεδίαζαν αυτές τις ανθρωπο-
βόρες συνθήκες κράτησης και τα συμπεράσματα από αυτήν την “ειδική “μεταχείριση, 
που σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί χρόνια - όπως στους αντάρτες Τουπαμάρος 
στην Ουρουγουάη - χρησιμεύουν στις κρατικές κατασταλτικές υπηρεσίες ποικιλοτρό-
πως. Στις μέρες μας, η δημοκρατία συνεχίζει επίσημα τέτοιου είδους πειράματα. Το 
Γκουαντάναμο είναι ένα πειραματικό εργαστήρι πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά 
και όχι απλή φυλακή για “ισλαμιστές τρομοκράτες”.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λυπάται κάποιος τους υποψήφιους αστροναύτες/ 
ανθρωποπειράματα, ό,τι δοκιμασίες και αν περνούν. Συμμετέχουν συνειδητά εμφο-
ρούμενοι από πατριωτικά αισθήματα και στο όνομα της προόδου της επιστήμης. Ενώ 
τα (εκλεπτυσμένα ή ωμά) βασανιστήρια συνεχίζονται, από τις υπηρεσίας ασφαλείας 
με την συνδρομή της επιστήμης, σε όλο τον πολιτισμένο ή μη κόσμο, πάνω στους 
φυλακισμένους αγωνιστές, οι συνθήκες για τα ανθρωποπειράματα έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά. Τα πειραματικά περιβάλλοντα είναι άνετα, υπέρ-τεχνολογικά, εφαρμόζο-
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νται νέες τεχνολογίες, εποπτεύεται και αναλύεται όσο καλύτερα γίνεται το ανθρώπινο 
σώμα, ο οργανισμός και ο συναισθηματικός κόσμος. Όλα τα παραπάνω διασφαλί-
ζουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, την ψυχική και σωματική ακεραιότητα ανθρωπειραμά-
των. Τα κονδύλια που επενδύονται είναι πολλά, έτσι τα πειράματα διεξάγονται υπό 
πλήρη έλεγχο ώστε τα περιθώρια λάθους να ελαχιστοποιούνται.

α. Κατά τη διάρκεια του “ψυχρού πολέμου”

Από την δεκαετία του ‘60 οι δύο υπερδυνάμεις ξεκίνησαν πειράματα προσομοίωσης 
διαστημικών ταξιδιών για να μελετήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

i. Η Σοβιετική εκδοχή

α) Το 1961 η τεχνοεπιστημονική ελίτ αναζητούσε τρόπους για την επιβίωση των 
αστροναυτών σε συνθήκες χωρίς οξυγόνο σε μια αποικία. Έτσι, ο Σοβιετικός ερευ-
νητής Jevgenij Sherelev ήταν ο πρώτος που πέρασε 24 ώρες σε κλειστό βιολογικό 
σύστημα, όπου το μονοκύτταρο φύκι Chlorella μετέτρεπε το άζωτο της εκπνοής σε 
οξυγόνο. Ο Sherelev είχε υπολογίσει πως μια καλλιέργεια 8 τμ με Chlorella ισοδυ-
ναμούσε με την κάλυψη των αναπνευστικών αναγκών ενός ανθρώπου. Ο ερευνητής 
επιβίωσε, αλλά όταν άνοιξαν την πόρτα του ατσάλινου θαλάμου οι επιστήμονες 
διαπίστωσαν πως ο αέρας ήταν βαρύς από τις ανθρώπινες εκκρίσεις.

β) Λίγο αργότερα, το 1965, στην Σιβηρία αρχίζουν πειράματα υπό απόλυτη μυστικό-
τητα, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο μακροχρόνιος εγκλεισμός κοσμοναυτών 
σε κλειστό περιβάλλον. Η εγκατάσταση ονομάστηκε BIOS-3 και αποτελούνταν από 
ένα κλειστό οικοσύστημα 300 κυβικών μέτρων. Μέχρι το 1972 οι Σοβιετικοί επιστή-
μονες βελτίωσαν το οικοσύστημα BIOS-3, ώστε να παράγει και να ανακυκλώνει το 
85% του νερού που χρειάζονται τρία άτομα. Πρόσθεσαν στο οικοσύστημα και φυτά, 
ώστε οι “εθελοντές” να παράγουν μόνοι τους την τροφή. Οι εγκαταστάσεις διατηρή-
θηκαν για πειραματικούς σκοπούς τουλάχιστον έως το 1984. Στις εγκαταστάσεις μπο-
ρούσαν να μένουν έως τρία άτομα. Ένα από τα πειράματα που κράτησε περισσότερο 
χρονικό διάστημα ξεκίνησε το 1972 και τελείωσε το 1973. Κράτησε 180 μέρες και 
η ομάδα αποτελούνταν από δύο άνδρες και μία γυναίκα. Στο διάστημα αυτό βρέθηκε 
ένας σπόρος τυχαία μέσα στο οικοσύστημα και κατάφερε να αναπτυχθεί σε δέντρο. 
Αυτό το γεγονός έκανε το πείραμα αναξιόπιστο, μιας και οι συνθήκες της απόλυτης 
απομόνωσης “πλήγηκαν” από αυτόν τον σπόρο-πειρατή.

γ) Το 1967 στην Μόσχα διεξήχθη το πείραμα IMBP. Η διάρκεια του πειράματος ήταν 
12 μήνες. Οι τρεις κοσμοναύτες, δύο άντρες και μία γυναίκα, ήταν έγκλειστοι σε ένα 
χώρο 12 τμ, ενώ τα 6 τμ ήταν “κατειλημμένα” από μηχανήματα και όργανα. Ο χώρος 
είχε σχεδιαστεί για να εκτοξευτεί στο διάστημα το 1971. Οι επιστήμονες που μελε-
τούσαν την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των κοσμοναυτών μπορούσαν αιφνίδια 
να ανεβάσουν πολύ τη θερμοκρασία ή να μειώσουν δραστικά το οξυγόνο ώστε να 
διερευνήσουν την επίδραση των συγκεκριμένων συνθηκών  και την ικανότητα των 
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αστροναυτών να σκέπτονται λογικά και να συνεργάζονται. Η έλλειψη νερού ήταν 
τόσο μεγάλη που οι κοσμοναύτες έπιναν κρυφά το νερό που προοριζόταν για την 
τουαλέτα. Το δωμάτιο ήταν τόσο μικρό που ήταν αδύνατο να μην ακουμπάει ο ένας 
τον άλλον κατά την μετακίνησή του, κάθε 10 μέρες άλλαζαν κρεβάτι για να διασφα-
λιστούν ίδιες ποσότητες οξυγόνου και περίμεναν με ανυπομονησία την στιγμή αυτή, 
μια από τις ελάχιστες που έσπαγαν τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Επίσης, συχνά οι 
δύο κοσμοναύτες δημιουργούσαν φράξια που καταπίεζε τον τρίτο. Γι’ αυτό τον λόγο 
η ομάδα των τριών κοσμοναυτών δεν φαίνεται να προκρίνεται από τις διαστημικές 
υπηρεσίες για μεγάλα ταξίδια.

Με βάση τα παραπάνω πειράματα, άλλα και κάποια που δεν αναφέρονται εδώ, οι 
Σοβιετικοί επιστήμονες εξήγαγαν σημαντικά συμπεράσματα για τα διαστημικά ταξίδια 
και τις διαστημικές αποικίες: οι άνθρωποι χρειάζονται τα φυτά και τα ζώα, όχι μόνο 
επειδή τρέφονται από αυτά, αλλά επειδή συμβάλλουν στην περιστολή της οργής, του 
θυμού και του μίσους, συναισθήματα που δημιουργούνται εύκολα στις συνθήκες 
αυτές. Ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν απρόσκλητοι επισκέπτες τυχαία (ο 
σπόρος του δέντρου που αναφέραμε παραπάνω, μια κατσαρίδα, μια μύγα σε κάποια 
άλλα), παρά τις υψηλές προφυλάξεις των πειραμάτων. Τα έντομα αποτέλεσαν πηγή 
ευχάριστων συναισθημάτων, καθώς έσπαγε η μονοτονία παρατηρώντας ή ταΐζοντάς 
τα. Η ψυχιατρική έχει ονομάσει αυτό το φαινόμενο “απογυμνωμένο νεύρο”. Το φαι-
νόμενο παρατηρείται σε ανθρώπους που σε συνθήκες μεγάλης ψυχολογικής πίεσης 
χάνουν το έλεγχο των συναισθημάτων τους. Ζώα και φυτά γίνονται αντικείμενο υπέρ-
μετρης φροντίδας και λατρείας επειδή θυμίζουν την προηγούμενη “φυσιολογική” ζωή 
- υπάρχουν αντίστοιχες διηγήσεις σε καταστάσεις εγκλεισμού από αυτοβιογραφίες 
επαναστατών-. Όλοι οι κοσμοναύτες που πήραν μέρος στα πειράματα, όταν έληξαν, 
διηγήθηκαν πως αυτό που τους έλειπε περισσότερο ήταν τα οικεία καθημερινά μικρο-
πράγματα: ο αέρας, το φως του ήλιου, το άκουσμα των πουλιών, η θέα του ουρανού. 
Με λίγα λόγια το φυσικό περιβάλλον, που ευτυχώς η τεχνοεπιστημονική ελίτ ακόμη 
αδυνατεί να αντιγράψει επαρκώς.

ii. Η αμερικανική εκδοχή της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς

α) Στο άλλο στρατόπεδο, των καπιταλιστικών ΗΠΑ, την ίδια χρονική περίοδο 
πραγματοποιούσαν πειράματα πάνω σε ψυχασθενείς, χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι 
τίποτα για αυτά, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δυνατότητες της 
“πλύσης εγκεφάλου”, χρήσιμο όπλο, καθώς κλιμακωνόταν ο “Ψυχρός Πόλεμος”. 
Σε όλες τις περιπτώσεις τα πειράματα άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στους έγκλειστους 
ψυχασθενείς. Τα πειράματα, που χρηματοδοτούσε η CIA, πραγματοποιήθηκαν στον 
Καναδά, ώστε να μην εκτεθεί η CIA στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, στο Ινστιτούτο Άλαν 
(Alan) μέσα στο πανεπιστήμιο Μαγκίλ (McGill). Το Ινστιτούτο Άλαν αποτελούσε μια 
βιτρίνα για τον υπεύθυνο καθηγητή Γιούεν Κάμερον (Donald Ewen Cameron) και σιγά 
σιγά το άσυλο μετατρεπόταν σε χώρο βασανιστηρίων. Ο Γιούεν Κάμερον ήταν ένας 
επιστήμονας με κύρος καθώς υπήρξε ο ένας από τους τρεις Αμερικάνους ψυχίατρους 
που γνωμοδότησε  για την ψυχική υγεία του ναζί Ρούντολφ Ες (Rudolf Hess) στη δίκη 
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της Νυρεμβέργης.

Η CIA επιδότησε τα παραπάνω πειράματα με 25 εκατομμύρια δολάρια. Τα πρώτα χρή-
ματα ο Κάμερον τα έλαβε το 1957 (την ίδια περίοδο, όλως τυχαίως, συστήνεται και η 
DARPA για να ανταπεξέλθουν οι ΗΠΑ στον ψυχρό πόλεμο), ενώ η χρηματοδότηση 
συνεχίστηκε έως το 1961. Στόχος των πειραμάτων ήταν η πλύση εγκεφάλου που 
υποτίθεται πως επιτυγχάνεται με την πλήρη αποδόμηση της σκέψης, την νέκρωση των 
συναισθημάτων, την παλινδρόμηση στη βρεφική, προλεκτική ηλικία και “τέλος” την 
ανάπλαση του ανθρώπου από το μηδέν. Τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο σαδιστής 
Κάμερον και το προσωπικό του, υπό το άγρυπνο βλέμμα της CIA, για να πετύχουν τα 
παραπάνω, περιελάμβαναν μια σειρά από “επιστημονικά” βασανιστήρια:

Πολλαπλά ηλεκτροσόκ, που έφταναν στον απίστευτο αριθμό των 630 ηλεκτροσόκ 
σε κάθε ασθενή για να προκαλούν απώλεια μνήμης ή αμνησία, παλινδρόμηση στην 
εφηβική ή την προλεκτική ηλικία.

Κοκτέιλ ψυχεδελικών φαρμάκων LSD και PCP (αγγελόσκονη), τα οποία προκαλούν 
μια σωρεία ακραίων εκδηλώσεων του συναισθήματος ειδικά με την συχνή και αλό-
γιστη χρήση, που το υποκείμενο αδυνατεί να ελέγξει την σκέψη και την ψυχική του 
κατάσταση.

Υπερβολικές δόσεις υπνωτικών για να χάνει ο έγκλειστος την αίσθηση του χρόνου 
και να κοιμάται συνεχώς για μέρες. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων το προσωπικό 
τους γύριζε στα κρεβάτια τους για να μην παραλύσουν και τους ξυπνούσε για να πάνε 
τουαλέτα. Τα πειραματόζωα παρέμεναν 15 με 30 μέρες σε αυτή την κατάσταση, ενώ 
υπήρξαν και περιπτώσεις που το πείραμα διαρκούσε έως και δύο μήνες.  

Υπερβολική δόση ινσουλίνης για να προκαλούν πολλαπλά κώματα.

Ηχογραφημένα μηνύματα: Οι ασθενείς σε κατάσταση φυτού και καθηλωμένοι εξανα-
γκάζονταν να ακούνε επαναλαμβανόμενα ηχογραφημένα μηνύματα 16 με 20 ώρες την 
εβδομάδα καθημερινά επί βδομάδες, με περιεχόμενο όπως: “είσαι καλή μητέρα και 
σύζυγος και οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη συντροφιά σου”.

Αποστέρηση των αισθήσεων και απώλεια του χωροχρόνου: τα κελιά δεν είχαν 
φυσικό φωτισμό και άλλοτε ήταν λουσμένα με λευκό φως και άλλοτε βυθισμένα στο 
απόλυτο σκοτάδι. Για περαιτέρω σύγχυση άλλαζαν τις ώρες που σέρβιραν τα γεύματα 
και το περιεχόμενό τους, για παράδειγμα το “πρωινό” με  το “βραδινό”. Πλήρης ηχο-
μόνωση. Εργαλεία και στολές βασανιστηρίων που δεν άφηναν τους έγκλειστους να 
έχουν επαφή με το σώμα τους (αδιαφανή γυαλιά, λαστιχένιες ωτοασπίδες, χαρτονέ-
νιοι κύλινδροι που εγκλώβιζαν τα χέρια). Κανείς από το προσωπικό δεν επιτρεπόταν 
να μιλάει στους έγκλειστους.

Κελιά πλήρους απομόνωσης όπου οι έγκλειστοι φυλακίζονταν μέχρι και  35 μέρες.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αποκρυσταλλώθηκαν σε ένα εγχειρίδιο/βιβλίο 128 
σελίδων, με τον τίτλο “KUBARK Counter Intelligence Interrogation”. Το εγχειρίδιο 
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αποτέλεσε “το ευαγγέλιο” για τις ανακρίσεις και τα μακάβρια βασανιστήρια αμέτρη-
των αγωνιστών στην Λατινική Αμερική, υπό την καθοδήγηση της CIA.

Τέλη δεκαετίας του ‘70, με το νόμο για την ελευθερία της πληροφόρησης στις ΗΠΑ, 
αποκαλύφθηκε η χρηματοδότηση της CIA προς τον Κάμερον. Κάποιοι επιζώντες των 
πειραμάτων κινήθηκαν εναντίον της CIA. Έτσι το 1985 η CIA πλήρωσε 750.000 
δολάρια στους εννέα επιζώντες/ενάγοντες και τέσσερα χρόνια αργότερα το καναδικό 
κράτος 100.000 σε κάθε έναν.

Το αν και τι είδους πειράματα διεξήγαγε η Σοβιετική Ένωση στα διάσπαρτα γκούλαγκ 
της Σιβηρίας μας είναι άγνωστο.

β) Την δεκαετία του ‘80, υποτίθεται, μια χούφτα αμερικάνοι χίπηδες/εναλλακτικοί 
επισκέφτηκαν την βιόσφαιρα -3 της ΕΣΣΔ και γοητεύτηκαν από την ιδέα. Επέστρεψαν 
στις ΗΠΑ, βρήκαν έναν χορηγό, τον  πετρελαιά Ed Bars και κατασκεύαζαν, επί τρία 
χρόνια σε μια έκταση 12.700 τμ, την εγκατάσταση βιόσφαιρα -2. Το σχέδιο ήταν να 
ζήσουν εσώκλειστα 8 άτομα για δύο χρόνια, πλήρως αυτοσυντηρούμενα. Η βιόσφαι-
ρα-2 περιελάμβανε  3.000 είδη ζώων και φυτών και οικοσυστήματα με κοραλλιογενή 
ύφαλο, καταρράκτη, βάλτο, τροπικό δάσος, έρημο και καλλιεργημένες εκτάσεις.

Το πείραμα απέτυχε καθώς δεν υπήρχε ικανοποιητική ανανέωση του οξυγόνου. Έτσι,  
χορηγήθηκε οξυγόνο για να επιβιώσουν οι εθελοντές. Ταυτόχρονα η πείνα προκάλε-
σε προστριβές και διαμάχες. Τα παραπάνω οδήγησαν τους εθελοντές να χωριστούν 
σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα εντός εξαμήνου -σε αυτούς που ήθελαν να συνεχίσει 
και σε αυτούς που ήθελαν να σταματήσει η βιόσφαιρα- 2-. Το πείραμα έδειξε πως 
μια αποικία στον Άρη χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και πως τα ζώα αρχικά θα είναι 
δύσκολο να εγκατασταθούν, αλλά ήταν χρήσιμο σε σχέση με την ευρηματικότητα του 
ανθρώπου σε αντίξοες συνθήκες.

β. Μετά το “τέλος της ιστορίας” 

i. Το πείραμα Mars500

Έχοντας περάσει στην εποχή της “συνεργασίας” και της “ανταλλαγής” τεχνοεπιστη-
μονικών πληροφοριών και εφαρμογών, κυρίως για την πτώση του κόστους των 
πειραμάτων/ερευνών, εγκρίθηκε και σχεδιάστηκε το πείραμα Mars500 που διεξήχθη  
στην Ρωσία, από το 2007 έως το 2011, στην ακαδημία των επιστημών στο ινστι-
τούτο βιοϊατρικών προβλημάτων. Σκοπός του πειράματος ήταν να εξεταστούν και να 
μελετηθούν από όλες τις συμμετέχουσες κρατικές διαστημικές υπηρεσίες: η σύνδεση 
και η συνεργασία της ομάδας, οι ψυχολογικές, οι συναισθηματικές και οι σωματικές 
επιπτώσεις του ταξιδιού στον Άρη. Το 1999-2000 είχε διεξαχθεί ένα παρόμοιο 
πείραμα που συμμετείχαν δύο Ρώσοι και μία Καναδή. Το πείραμα ναυάγησε όταν η 
Καναδή κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από τους συναδέλφους της και αυτοί 
“έπαιξαν μπουνιές” μέσα στον προσομοιωτή.
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α’ φάση του Mars500

Η α’ φάση περιλάμβανε 15 ημέρες απομόνωσης, την ομάδα την συνέθεταν 6 Ρώσοι 
αστροναύτες (πέντε άντρες και μία γυναίκα) και πραγματοποιήθηκε το 2007.

β’ φάση του Mars500

Η β’ φάση πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλη έως τον Ιούλη του 2009. Ένας Γάλλος, 
ένας Γερμανός και τέσσερις Ρώσοι έζησαν σε συνθήκες διαστημικού ταξιδιού για 109 
μέρες, σε έναν προσομοιωτή ταξιδιού για τον Σιωπηλό Πλανήτη. Το πείραμα έδειξε 
πως πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε τέτοια μεγάλα ταξίδια η συνοχή της ομά-
δας. Κατά τη διάρκεια του πειράματος οι 6 αστροναύτες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες 
ομάδες (Ρώσοι και Ευρωπαίοι) και η μεταξύ τους επαφή είχε σοβαρά προβλήματα: 
απέκρυπταν πληροφορίες, αναπτύχθηκε ανταγωνισμός και χάθηκε κάθε εμπιστοσύνη.  
Να σημειώσουμε πως και οι έξι, για να “δέσουν” ως ομάδα, είχαν εκπαιδευτεί όλοι 
μαζί στις συνθήκες του ρώσικου χειμώνα. Για τρεις μέρες έπρεπε να επιβιώσουν στο 
δριμύ ψύχος τρώγοντας μονάχα ό,τι βρούνε στο δάσος.

γ’ Φάση του Mars500

Η γ’ φάση ξεκίνησε τον Ιούνη του 2010 και τελείωσε το Νοέμβρη του 2011. Έξι 
εθελοντές έζησαν μαζί και απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, σε συνθήκες 
διαστημικού ταξιδιού για 520 μέρες. Διεξήχθη με τη συνεργασία των διαστημικών 
υπηρεσιών της Ρωσίας, της Κίνας και της ΕΕ. Οι έξι εθελοντές επιλέχτηκαν από 6000 
υποψηφιότητες και ήταν τρεις Ρώσοι, ένας Κινέζος και δύο Ευρωπαίοι. Μετά το τέλος 
του πειράματος οι αστροναύτες έμειναν τέσσερις μέρες σε καραντίνα και πληρώθηκαν 
με 100.000 ευρώ ο καθένας.

Το πείραμα πέρα από την μελέτη της συμβίωσης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
κατά την πτήση περιλάμβανε και εικονική προσεδάφιση σε ομάδες πάνω στον πλανή-
τη καθώς και την επανένωσή τους και την επιστροφή στη Γη.

Η γ’ φάση θεωρήθηκε επιτυχημένη, καθώς τα επιτελεία κατάφεραν να εξάγουν αρκετά 
συμπεράσματα. Η ανθρώπινη συμπεριφορά μελετήθηκε εξονυχιστικά για 520 μέρες 
με τη βοήθεια καμερών και άλλων καταγραφικών οργάνων. Το Mars500 έδειξε στην 
τεχνοεπιστημονική ελίτ και τους καπιταλιστές αφέντες της  πως είναι εφικτό ένα τόσο 
μεγάλο διαστημικό ταξίδι, παρόλο που το βλέμμα φυλακίζεται σε μερικά μέτρα, η 
ρουτίνα είναι βασανιστική, ο χώρος στενός και περιορισμένος, το σώμα αδυνατί-
ζει, η μυϊκή και οστική μάζα συρρικνώνεται, το φαγητό περιλαμβάνει κονσέρβες και 
σκόνες, ο χρόνος κυλάει πολύ αργά και οι καπιταλιστικοί εθνικοί ανταγωνισμοί είναι 
παρόντες.

Το 2013 δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών που ανέφε-
ραν πως μετά το πείραμα τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος είχαν σημαντικά 
προβλήματα στον ύπνο, απόκτησαν “τάσεις φυγής” από τους ανθρώπους, απέφευγαν 
τις συναναστροφές, η κοινωνικότητά τους μειώθηκε ή εξαφανίστηκε και προκλήθηκαν 
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προβλήματα στο νευρικό τους σύστημα. Έτσι, πέρα από τα ευχολόγια που ακούστη-
καν μετά το τέλος του προγράμματος, οι αστροναύτες που θα φτάσουν πρώτοι για 
να αποικήσουν τον πλανήτη Άρη μάλλον θα χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη ενώ 
αμφισβητείται αν θα μπορούν να πραγματοποιούν έγκυρες έρευνες. Προβλήματα έως 
τώρα άλυτα για τους καπιταλιστές και το επιστημονικό προσωπικό τους.

ii. Πειράματα της NASA

Τον Οκτώβρη του 2014, η NASA ξεκίνησε άλλη μια δοκιμή για τις συνθήκες προσο-
μοίωσης ενός ταξιδιού στον Άρη. Στόχος του πειράματος, γι άλλη μια φορά, ήταν να 
μελετηθεί πώς θα αντιδρούσε μία ομάδα ανθρώπων στην περίπτωση που θα χρειαζό-
ταν να μείνει μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλεισμένη σε έναν μικρό χώρο και εν 
πολλοίς αποκομμένη από τον “έξω κόσμο”. Το πείραμα χρηματοδοτήθηκε απο-
κλειστικά από τη NASA. Διεξάχθηκε στις εγκαταστάσεις Hawaii Space Exploration 
Analog and Simulation (γνωστές ως “HI-SEAS”) που βρίσκονται στη Χαβάη, στις 
άκρες του ηφαιστείου Μάουνα Λόα, σε υψόμετρο 2400 μέτρων. Είχε διάρκεια 8 
μήνες, και οι έξι υποψήφιοι αστροναύτες, που ήταν όλοι τους επιστημονικό προσω-
πικό, έπρεπε να διεκπεραιώσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα, ενώ βρίσκονταν 
υπό την άγρυπνη παρακολούθηση της NASA μέσω της ομάδας του Πανεπιστημίου της 
Χαβάης. Κάθε φορά που κάποιος ήθελε να κάνει μία μικρή βόλτα έξω από τον θόλο 
των 1.300 τετραγωνικών μέτρων έπρεπε να φορέσει μία διαστημική στολή 18 κιλών. 
Η εξαμελής ομάδα είχε να αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις της φύσης. Στα μέσα της 
αποστολής, οι κακές καιρικές συνθήκες στο ηφαίστειο, το περιβάλλον του οποίου 
ομοιάζει με εκείνο του Άρη -γι’ αυτό άλλωστε επιλέχτηκε-, εμπόδισαν τη χρήση των 
ηλιακών μπαταριών, με αποτέλεσμα να γίνεται αναγκαστικά περιορισμένη χρήση ενέρ-
γειας, δημιουργώντας προβλήματα στη θέρμανση και τον εξαερισμό της τουαλέτας. 
Αν οι αστροναύτες βρισκόντουσαν στον Άρη, οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων 
θα ήταν σίγουρα πιο σοβαρές.  Όπως δήλωσε μία από τους συμμετέχοντες “εάν ήμα-
σταν στον Άρη, θα επρόκειτο για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Εδώ δεν απειλούμασταν, 
οπότε τα επίπεδα άγχους ήταν πολύ χαμηλότερα”.

Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, η NASA συνέλεξε και κατέψυξε δείγματα 
σάλιου και ούρων οκτώ μηνών. Η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος ήταν ότι οι επι-
στήμονες δεν βίωσαν κλειστοφοβία. Οι έξι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονται 
μεγάλη ευτυχία που επέστρεψαν στον πραγματικό κόσμο. Παρόλα αυτά, ένας από 
αυτούς, ομολόγησε πως νιώθει σαν φάντασμα.

iii.Το  πείραμα HI-SEAS 4

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω πειράματος, τέλη Αυγούστου του 2015, η 
NASA ξεκίνησε ένα ετήσιο πείραμα στον ίδιο χώρο. Στόχος του πειράματος είναι να 
διαπιστωθεί πώς αντιδρούν τα μέλη μιας αποστολής σε αυστηρές συνθήκες απο-
μόνωσης, πώς διαχειρίζονται τα τρόφιμα και το νερό που έχουν στη διάθεσή τους, 
πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πώς βιώνουν την ξαφνική απομάκρυνση από το 
περιβάλλον και τους δικούς τους ανθρώπους. Το πλήρωμα θα πρέπει να ρυθμίσει την 
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κατανάλωση τροφίμων και νερού, καθώς και την παραγωγή αποβλήτων. Οι πειρα-
ματάνθρωποι, τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, όλοι τους ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό (πιλότος, αρχιτέκτονας, δημοσιογράφος, γεωλόγος, φυσικός και ένας 
αστροβιολόγος) είναι τέσσερις Αμερικάνοι, ένας Γάλλος και ένας Γερμανός. Καθένας 
από αυτούς, θα έχει τη δική του έρευνα να φέρει εις πέρας κατά τη διάρκεια της απο-
στολής. Στους 12 μήνες που θα βρεθούν εσώκλειστοι θα τρέφονται με κονσέρβες και 
σκόνες, πανομοιότυπες με αυτές που τρέφονται οι αστροναύτες στον ISS. Στο κέντρο 
υποστήριξης της αποστολής, η NASA θα εποπτεύει συνεχώς το πλήρωμα με το 
συνδυασμό καμερών και ανιχνευτών σωματικής κίνησης, ώστε να καταγράφουν, να 
μελετούν και ν’ αξιολογούν συνεχώς σε πραγματικό χρόνο, τη γνωστική, κοινωνική 
και συναισθηματική κατάσταση του πληρώματος. Το κόστος του πειράματος HI-SEAS 
4 ανέρχεται στα 1,6 εκατ. δολάρια.

7. Σχέδια για τις μελλοντικές διαστημικές αποικίες 
και οι προσομοιώσεις τους στη Γη

α. Οι βάσεις στην Ανταρκτική

Πέρα από την ανάλυση, τη μελέτη και την ανάπλαση της συμπεριφοράς και της υγείας 
(ψυχικής και σωματικής) των αστροναυτών που πρόκειται να εποικήσουν τον Άρη, οι 
καπιταλιστές κατασκευάζουν βάσεις σε διάφορα “ακραία” γήινα περιβάλλοντα, ώστε 
τα συμπεράσματα της λειτουργικότητάς τους να θέσουν τα θεμέλια για τις πρώτες 
υποψήφιες ανθρώπινες βάσεις στον Άρη και τη Σελήνη. Δοκιμάζουν υλικά, μηχανήμα-
τα και ανθρώπους για να ανακαλύψουν τους καλύτερους δυνατούς συνδυασμούς και 
τις πιθανότερες λύσεις που θα αντέξουν τις αντίξοες συνθήκες των διαστημικών απο-
κιών Τα πειράματα αυτά είναι απαραίτητα διότι κατά τα πρώτα στάδια της αποίκησης, 
οι αστροναύτες θα είναι υποχρεωμένοι να ζουν για μεγάλα διαστήματα μέσα σε προ-
στατευμένες βάσεις. Η επιφάνεια του Άρη είναι εκτεθειμένη στην κοσμική ακτινοβο-
λία, καθώς δεν διαθέτει τα γήινα μαγνητικά πεδία που λειτουργούν ως προστασία. Οι 
ειδικές στολές παρέχουν μικρής διάρκειας προστασία και για αυτό οι “εξορμήσεις” θα 
είναι περιορισμένες. Το πιο επικίνδυνο, όμως, είναι η “βροχή πρωτονίων”, η οποία 
προκύπτει κάθε φορά που σημειώνονται ηλιακές εκρήξεις και φτάνουν στον Κόκκινο 
Πλανήτη μέσα σε δύο περίπου ημέρες. Υποτίθεται πως τα επίγεια διαστημικά επιτελεία  
θα παρακολουθούν διαρκώς τον Ήλιο, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι επικίνδυνες 
για τη ζωή των αστροναυτών, εκρήξεις και θα ενημερώνονται για να κρυφτούν μέσα 
στις αποικιακές βάσεις. Εκεί θα πρέπει να μείνουν ως επί το πλείστον ξαπλωμένοι στο 
κρεβάτι τους, προστατευμένοι από μια μεγάλη δεξαμενή νερού που θα περιβάλλει τον 
θόλο. Ένα στρώμα νερού πάχους μόλις 10 εκατοστών είναι αρκετό για να απορρο-
φήσει το 90% της επικίνδυνης κοσμικής ακτινοβολίας.

Η περιοχή της Ανταρκτικής είναι η περιοχή που διαθέτει αρκετά “κοινά” σημεία με 
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αυτή του Άρη. Το ψύχος είναι δριμύ. Η νύχτα διαρκεί μεγάλο διάστημα. Η απομόνω-
ση πλήρης. Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα λιγότερο από το συνηθισμένο. Αν συμβεί 
μια σοβαρή βλάβη στη βάση, μέσα στο χειμώνα δύσκολα μπορεί να προσφερθεί βοή-
θεια από το επιτελείο. Στην Ανταρκτική υπάρχουν αρκετές βάσεις διαφόρων κρατών, 
που τα κρατικά επιτελεία τις ονομάζουν “σταθμούς”, ώστε να αποφεύγεται η σύγκρι-
ση με “κάτι πολεμικό”, αντιθέτως  να υποδηλώνουν επιστημονικά ερευνητικά κέντρα. 
Οι σταθμοί υποτίθεται πως “απλά” συλλέγουν μετεωρολογικά, κλιματικά, αστρικά και 
γεωλογικά στοιχεία, για το καλό της ανθρωπότητας, ενώ στην ουσία αναζητούν τεχνι-
κά περιβάλλοντα που εξασφαλίζουν την επιβιώση μετά από έναν ολοκληρωτικό πόλε-
μο ή για την ζωή στο διάστημα. Ένας τέτοιος σταθμός είναι ο ιταλογαλλικός σταθμός 
Concordia, που βρίσκεται στην καρδιά της παγωμένης ηπείρου, σε μια τοποθεσία 
που ονομάζεται Dome Circe (“θόλος” ή υψίπεδο της Κίρκης). Λειτουργεί  υπό την 
εποπτεία του Γαλλικού και Ιταλικού Πολικού Ινστιτούτου, IPEV και PNRA αντίστοιχα 
και εργάζεται σε αυτόν επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό και από τις δύο “συνεργα-
ζόμενες” χώρες, ενώ στον χώρο  “φιλοξενείται” και προσωπικό από την ESA.

Η βάση άνοιξε τον Φλεβάρη του 2005, βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 3.233 
μέτρων και η κατασκευή της είχε αρχίσει το 1992 από το γαλλικό κράτος, ενώ από 
το 1996 στην διαχείριση της βάσης συμμετέχει και το ιταλικό. Τριγύρω της υπάρχουν 
τέσσερις σταθμοί/βάσεις (ρωσικός, γαλλικός, αυστραλιανός και ιταλικός). Ο ρωσικός  
απέχει 560 χλμ και οι άλλοι τρεις τουλάχιστον 1100 χλμ. Ο Concordia είναι ένας 
από τους τρεις σταθμούς στους πόλους που παραμένει ανοιχτός όλο το χρόνο (οι 
άλλοι είναι ο ρωσικός, που αναφέραμε παραπάνω και ένας αμερικάνικος στον Βόρειο 
Πόλο). Στο σταθμό μέχρι και τον Φεβρουάριο βρίσκονται μερικές δεκάδες προ-
σωπικό (ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να υποστηρίξει είναι 70). Κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου (Νοέμβριος-Φεβρουάριος), ο σταθμός 
επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο αεροπορικά και “οδικώς”, μέσω αποστολών 
που μεταφέρουν προμήθειες. Οι αποστολές χρειάζονται 10 μέρες για να φτάσουν 
διαμέσου της χερσαίας οδού από την ακτή της Ανταρκτικής μέχρι τον Concordia. Το 
Φεβρουάριο το τελευταίο αεροπλάνο φεύγει, μεταφέροντας τους επιστήμονες που 
βρέθηκαν εκεί για την “θερινή” περίοδο πίσω. Έπειτα και για εννέα μήνες στην βάση 
μένουν λίγο πάνω από δέκα άτομα. Η βάση Concordia αποτελεί την ιδανικότερη 
γήινη τοποθεσία, όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος και ανθρώπινης ζωής προσομοιά-
ζουν σε αυτές του Άρη. Για αυτόν το λόγο η ESA πραγματοποιεί κάθε χρόνο διάφορα 
βιοϊατρικά πειράματα στο σταθμό.

Παρακάτω παρατίθενται κομμάτια συνεντεύξεων από έναν έλληνα γιατρό (Ανδριανός 
Γολέμης) που εργάστηκε για την ESA στο σταθμό Concordia και περιγράφει τις συν-
θήκες ζωής και το εύρος των πειραμάτων, πασπαλισμένα με μπόλικο αλτρουισμό:“ 
[...] Έμεινα για 14 μήνες, από αυτό το χρονικό διάστημα, οι 9 μήνες ήταν σε πλήρη 
απομόνωση. Το λέω αυτό επειδή όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες αγγίζουν τους -80 
βαθμούς Κελσίου κανένα μεταφορικό μέσο δε μπορεί να μας  προσεγγίσει, ακόμα και 
σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. [...]. Ο λόγος είναι πως η διαβίωση στην Ανταρκτική 
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μοιάζει με τη ζωή των αστροναυτών και θέλαμε να δούμε πώς προσαρμόζεται ο αν-
θρώπινος οργανισμός αλλά και ο ψυχισμός μας σε ακραία περιβάλλοντα.  
 Βρισκόμαστε πάνω σε 3200 μέτρα πάγο, κάτω από τα οποία υπάρχει μόνο θάλασσα. 
Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια χερσαία μάζα πάνω στην οποία πατάει ο Σταθμός, ωστόσο 
η τοποθεσία του είναι σταθερή και δε μετακινείται. Επίσης ο καιρός είναι πάντα ο ίδιος: 
Δε βρέχει και δεν χιονίζει, ενώ σπάνια φυσάει. Οι θερμοκρασίες βέβαια κυμαίνονται 
από -30 το καλοκαίρι μέχρι -80 το χειμώνα, λόγω της Ανταρκτικής νύχτας που διαρκεί 
3 μήνες με μόνιμο σκοτάδι. Η ζωή σε απομονωμένο περιβάλλον έχει κάποιες ιδιαιτε-
ρότητες. Δε μπορείς να δεις τους δικούς σου ανθρώπους και να χαρείς πράγματα που 
τα θεωρούμε δεδομένα στην Ευρώπη. Μεγάλη προσοχή θέλουν και οι διαπροσωπικές 
σχέσεις στο Σταθμό που ζούσαμε – σκεφτείτε πως ήμαστε 13 άτομα σε μικρό χώρο 
για 1 χρόνο, κάθε μέρα μαζί.[...]

[...]Είναι πιο εύκολο για έναν Αστροναύτη να επιστρέψει στη Γη από το Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό σε περίπτωση ανάγκης παρά να φύγει από την Concordia το χει-
μώνα, που η βάση είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη καθώς τα καύσιμα των αεροπλάνων 
αλλά και των χερσαίων οχημάτων παγώνουν.

Είμαι εδώ για να πραγματοποιήσω τα πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα που έχει 
προκρίνει η ESA. Αυτό σημαίνει από προγραμματισμό των μετρήσεων και αιμοληψίες 
μέχρι πιο πολύπλοκες μετρήσεις, όπως μεταβολισμός, μελέτες ύπνου με ηλεκτροεγκε-
φαλογράφημα, και ανάλυση κάποιων δεδομένων σε πρώτο επίπεδο. Για παράδειγμα, 
μελετώντας τον ύπνο και τις διαταραχές του υπό δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης, 
μαθαίνουμε μεν πώς να βοηθήσουμε τους αστροναύτες που υποφέρουν από τις ίδιες 
αιτίες, αλλά κυρίως μαθαίνουμε πώς να βελτιώσουμε τον ύπνο ασθενών στη Γη (εδώ 
γελάμε με τον επιστημονικό αλτρουισμό). Αντίστοιχα συμβαίνει και με άλλα πειράματα. 
Μελετούμε ποιά είναι τα ιδανικά αντιμικροβιακά υλικά για να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή διαστημοπλοίων. Όταν μάθουμε ποια είναι αυτά όμως, μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε και στα νοσοκομεία ώστε να μειώσουμε τις ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις. Φυσικά η ιατρική αυτή έρευνα βασίζεται στα μέλη του πληρώματος που 
θα μείνουν στην Concordia για ένα χρόνο και η συμμετοχή σε αυτά είναι εθελοντική. 
Άλλα πειράματα που θα διεξαχθούν φέτος έχουν να κάνουν με τη Βιταμίνη D, για την 
οποία προσπαθούμε να καθορίσουμε την ιδανική ποσότητα που αν χορηγηθεί βοηθά 
τους ανθρώπους στη διάρκεια της τρίμηνης πολικής νύχτας, αφού η έλλειψη ηλιακού 
φωτός επηρεάζει τον οργανισμό. Ένα άλλο πείραμα που θα πραγματοποιηθεί μελετά τη 
διατροφή και τις αλλαγές στον ανθρώπινο μεταβολισμό στις συνθήκες απομόνωσης, 
ενώ ένα άλλο τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος και την ομαδικότητα. 
Ταυτόχρονα γίνονται ακόμα μελέτες για τις αλλαγές της ψυχολογίας  σε βάθος ενός 
έτους, για τις μεταβολές του αγγειακού συστήματος στην υποξία και το πώς μεταβάλλε-
ται η στάση του σώματος. Τέλος, υπάρχει και πείραμα που μελετά το πώς οι υπολογι-
στές μπορούν να καταλάβουν την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, αναλύοντας 
τον τρόπο ομιλίας του.[...]

Ο έλληνας επιστήμονας καταλήγει στη συνέντευξη εκθειάζοντας “το καλό της επιστή-
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μης για την ανθρωπότητα”.

[...]Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να πω πως η έρευνα στο χώρο του Διαστήματος είναι 
πολύ σημαντικότερη από όσο πιστεύουμε ίσως. Δεν πρόκειται για “πολυτέλεια” αφού 
από εκεί έχουν προέλθει τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά και ανεβάζουν 
την ποιότητα ζωής, όπως το GPS ή η μαγνητική τομογραφία στην ιατρική. Εκτός από 
αυτά η εξερεύνηση του Διαστήματος αποτελεί και έναν αναπόφευκτο στόχο για τον 
άνθρωπο. Η χώρα μας συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια με τη συμμετοχή της στην 
ESA. Η σχέση των Ελλήνων με το χώρο αυτό θα μπορούσε να είναι και καλύτερη βέ-
βαια αν υπάρχει σωστότερη και πιο συχνή ενημέρωση για τα οφέλη που μπορούμε να 
έχουμε από τις διαστημικές αποστολές και τεχνολογίες.

[...] Πληρώνοντας 1 ευρώ το χρόνο ο κάθε Έλληνας, έχουμε πρόσβαση σε τεχνολογίες 
και εφαρμογές που βελτιώνουν τη ζωή μας στο παρόν και στο μέλλον. Ανέφερα νωρί-
τερα το GPS το οποίο μας λύνει τα χέρια στις διαδρομές καθημερινά, πλέον θα έχουμε 
και το ευρωπαϊκό σύστημα Galileo της ESA. Από δορυφόρους της ESA αποκτούμε 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα μας – εικόνες που δείχνουν την αγροτική 
παραγωγή ή αποτυπώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο χώρος του Διαστήματος δημι-
ουργεί και ευκαιρίες εργασίας για τον τόπο μας, λόγου χάριν για τη διαχείριση των 
δεδομένων των δορυφόρων Sentinel στα Βαλκάνια θα δημιουργηθεί κέντρο αναλύσε-
ων στην Ελλάδα. Στην Ιατρική, με την έρευνα που κάνει η ESA στο Διάστημα και στην 
Ανταρκτική, βρίσκουμε θεραπείες για παθήσεις που δε μπορούμε να ανακαλύψουμε 
αλλιώς, παρά μόνο από τη μελέτη του ανθρώπινου σώματος σε ακραία περιβάλλοντα. 
Το Διάστημα είναι ένας χώρος που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων πρωτο-
γενώς, δευτερογενώς και τριτογενώς.”

Πέρα από όλα τα άλλα, από τα αποσπάσματα φαίνεται καθαρά η γνωστή μόνιμη 
επωδός του τεχνικοεπιστημονικού προσωπικού στην κούρσα του διαστήματος: όλα 
τα κάνουν για το καλό της ανθρωπότητας. Τα συμπεράσματα δικά σας, για το πώς 
εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή και ποιοί έχουν το προνόμιο 
της πρόσβασης στην γνώση που παράγεται από τα παραπάνω πειράματα. 

β. Το ζήτημα της τροφής

Το τι θα τρώνε, τι θα πίνουν και τι θα αναπνέουν οι διαστημικοί άποικοι είναι ένα 
πολύ σοβαρό ζήτημα, γι’ αυτό, στον ISS και σε ειδικά εργαστήρια στη Γη, διεξάγονται 
ένα πλήθος πειραμάτων για νέες μεθόδους καλλιέργειας σε μεταλλαγμένα φυτά. Πέρα 
από την τροφή ως άμεσο προϊόν για τους αστροναύτες, ακολουθεί η ψυχική και συ-
ναισθηματική τροφοδότηση. Τα φυτά υπενθυμίζουν τη ζωή στη Γη και η καλλιέργειά 
τους δίνει την χαρά της δημιουργίας στους υποψήφιους άποικους. Απαραίτητα και 
τα δύο για να φτάσουν στον Άρη με “σώας τα φρένας”. Τ’ αφεντικά έχουν επιστρα-
τεύσει τα επιστημονικά τους επιτελεία να βρουν λύσεις που απαιτούν την συνεργασία 
διαφόρων επιστημονικών κλάδων, που με πρώτη ματιά φαίνονται πως δεν έχουν 
μεγάλη σχέση με την κατάκτηση του διαστήματος. Για παράδειγμα γεωπόνοι, βιοτε-
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χνολόγοι, εδαφολόγοι, χημικοί, φυσικοί, μετεωρολόγοι ψάχνουν να ανακαλύψουν 
τα φυτά εκείνα που θα αντέξουν, με τις κατάλληλες γονιδιακές προσθήκες - βλέπε 
μεταλλάξεις-, στις αντίξοες συνθήκες του Κόκκινου Πλανήτη. Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι εύκολη η καλλιέργεια φυτών στο έδαφος του Άρη, λόγω των 
παντελώς διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, της ακτινοβολίας, της χημικής 
σύστασης του εδάφους, της διαφορετικής βαρύτητας, της ποιότητας του νερού, της 
μη ύπαρξης βακτηρίων απαραίτητων για την αζωτοδέσμευση και την επεξεργασία 
αζώτου που χρειάζονται τα φυτά... Τα επιτελεία φαίνεται να είναι ευχαριστημένα με τις 
πορείες των ερευνών, καθώς ένας επιστήμονας της NASA που συμμετέχει σε πείραμα 
για καλλιέργειες στον Άρη δήλωσε πως “οι εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας έχουν 
θέσει ψηλά τον πήχη για τις καλλιέργειες σε άλλους πλανήτες. Η ιδέα του να καλλιερ-
γήσουμε τροφή για ανθρώπινες αποικίες στο διάστημα μπορεί να γίνει πραγματικότητα 
πολύ σύντομα”.

Σε κάθε αναφορά για αυτά τα πειράματα η τεχνοεπιστημονική ελίτ δεν ξεχνά να 
επιστρατεύει το επιχείρημα της σημασίας των πειραμάτων για την εξάλειψη της πείνας 
στην ανθρωπότητα, διεκδικώντας για αυτό το λόγο επιπλέον χρηματοδότηση. Η 
υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο διότι οι ίδιες εξαγγελίες συνέβαιναν όταν άρχισαν 
να κυκλοφορούν μαζικά και να επιβάλλονται από τις πολυεθνικές οι σπόροι υβρίδια 
(που δεν αφήνουν απογόνους και οι παραγωγοί δένονται με συμβόλαια από τις 
πολυεθνικές για την αγορά σπόρων, λιπασμάτων και φαρμάκων), όταν οι τεράστιες 
μονοκαλλιέργειες αντικατέστησαν την παραδοσιακή γεωργία, όταν η υδροπονία και 
τα θερμοκήπια έγιναν κανόνας της αγροτικής παραγωγής, χωρίς η πείνα να μειωθεί 
στο ελάχιστο.

Κάποια από τα πειράματα είναι τα εξής:

i. Η μεταφορά σπόρων από τη Γη είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς δεν καταλαμβά-
νουν πολύ χώρο στο διαστημικό σκάφος και μπορούν να συμπεριληφθούν πολλά 
είδη φυτών. Το 2015 η NASA πειραματίστηκε με την καλλιέργεια μαρουλιού στον 
ISS. Τα πειράματά της ήταν επιτυχημένα και υπεύθυνος της υπηρεσίας δήλωσε πως “η 
καλλιέργεια του φαγητού τους ήταν μια μεγάλη επιτυχία για το πλήρωμα, τόσο στην 
Ανταρκτική όσο και σε διαστημικούς σταθμούς”.  

ii. Προσπάθεια για καλλιέργεια πατάτας σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επι-
κρατούν στον πλανήτη Άρη επιχειρεί μία ομάδα επιστημόνων, υπό τη NASA και το 
Διεθνές Κέντρο Πατάτας (CIP). Το CIP πειραματίζεται εδώ και καιρό με την ανθεκτικό-
τητα της πατάτας, καλλιεργώντας τη σε ασυνήθιστα μέρη ή προσομοιώνοντας τις συν-
θήκες που επικρατούν σε αυτά τα αντίξοα για καλλιέργεια μέρη. Το εν λόγω πείραμα 
διεξάγεται στο Περού και στοχεύει να πολλαπλασιάσει τις γνώσεις των επιστημονι-
κών επιτελείων ως προς το αν μπορούν οι πατάτες να επιβιώσουν σε συνθήκες όπως 
αυτές που επικρατούν στον πλανήτη Άρη.

Ο Joel Ranck, υπεύθυνος επικοινωνίας του CIP, δήλωσε: “Ποιος θα ήταν καλύτερος 
τρόπος να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από το να καλλιεργήσουμε τρόφιμα σε 
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έναν πλανήτη που πέθανε πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια; Πρέπει να κάνουμε τον 
κόσμο να καταλάβει ότι αν μπορούμε να καλλιεργήσουμε πατάτες σε ακραίες συνθήκες 
όπως αυτές στον Άρη, μπορούμε να σώσουμε ζωές στη Γη”. Στο ίδιο μήκος κύματος 
η αστροβιολόγος της NASA Melissa Guzman, σημειώνει: “βλέπουμε την επιστήμη, 
τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρωπιστικούς σκοπούς να συνδέονται. Στη διαδικασία 
της συνεργασίας προς την εγκατάσταση μίας κοινότητας στον Άρη, οι φοιτητές μας θα 
εγκαταστήσουν επίσης μία κοινότητα στη Γη”. 

iii. Στο Κέντρο Διεπιστημονικών Ερευνών για το Διάστημα (CIRiS) που βρίσκεται στη 
Νορβηγία, στην πόλη Τρόντχαϊμ (Trodheim), στο ομώνυμο Πολυτεχνείο, τα τελευταία 
δέκα χρόνια πραγματοποιούν έρευνες και πειράματα με στόχο την ανακάλυψη νέων 
μορφών και μεθόδων καλλιέργειας σε συνθήκες διαστήματος και για τον Άρη. Έχουν 
εγκαταστήσει ένα πειραματικό θερμοκήπιο διαστημικής τεχνολογίας. “Το εν λόγω 
σύστημα που θα συνοδεύει αστροναύτες στις διαστημικές τους αποστολές στον Άρη 
θα πρέπει να είναι αξιόπιστο. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρει 
μέχρι στιγμής ο ISS, μπορούμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία των φυτών σε συνθή-
κες διαστήματος”, εξηγεί η επικεφαλής των ερευνών και προσθέτει πως “ ήδη έχουμε 
καταφέρει να καλλιεργήσουμε έτσι με επιτυχία φράουλες”. Η ομάδα του Τρόντχαϊμ εκ-
παιδεύει αστροναύτες στην καλλιέργεια μικρών φυτών ύψους το πολύ 40 εκατοστών 
σε συνθήκες διαστημικού θερμοκηπίου. Οι αστροναύτες, στο τέλος κάθε επιτυχημέ-
νου πειράματος, στέλνουν τα φυτά πίσω στη Γη για περαιτέρω ανάλυση. Απώτερος 
στόχος είναι να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών σε διαστημόπλοια 
που θα ταξιδέψουν προς τον Άρη και σε δεύτερο χρόνο η ανάπτυξη καλλιεργειών 
στην επιφάνειά του.

iv. Το 2014 δημοσιεύθηκε μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Plos One που 
έδειξε πως οι ντομάτες, το σιτάρι και το κάρδαμο αναπτύχθηκαν αρκετά μέσα σε 
χώμα παρόμοιας σύστασης με το αρειανό, ενώ μάλιστα παρήγαγαν και καρπούς χωρίς 
τη χρήση λιπασμάτων. Μάλιστα, στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα φυτά αναπτύ-
χθηκαν πιο γρήγορα απ’ ότι μεγαλώνουν στη Γη.

γ. Η Mars Society και βάσεις εξομοίωσης των συνθηκών του 
Άρη

Η Mars Society (MC) είναι μια διαστημική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 
1998, έπειτα από πρωτοβουλίες του ισόβιου προέδρου της Robert Zubrin. Ο Zubrin 
δεν είναι κάποιος “τυχαίος”, αντιθέτως είναι πολυπτυχιούχος επιστήμονας, πρώην 
στέλεχος της βιομηχανίας όπλων Lockheed Martin, διευθύνων σύμβουλος σε διάφο-
ρους οργανισμούς που σχετίζονται με την κατάκτηση του διαστήματος. Έχει βραβευτεί 
για διάφορες εφευρέσεις σε σχέση με την πυραυλική τεχνολογία ενώ η CIA του έχει 
αποδώσει εύσημα για τις μελέτες του. Η MC έχει παραρτήματα στις παρακάτω χώρες: 
ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστρία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,  Ελβετία, Μεγάλη 
Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία. Η εταιρεία προσπα-
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θεί να πείσει τα κράτη, τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη για τα πλεονεκτήματα που έχει να 
κερδίσει “το ανθρώπινο γένος” από την εξερεύνηση και την αποίκηση του Άρη, ώστε 
να απολαμβάνει χρηματοδοτήσεις. Η εταιρεία τρέχει ποικίλα ερευνητικά προγράμματα 
τα οποία επιχορηγούνται από διάφορα ιδρύματα (κρατικά και ιδιωτικά), ινστιτούτα, 
τη NASA και καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων 
περιλαμβάνονται: τηλεκατευθυνόμενα Rover, ερευνητικοί σταθμοί που εξομοιώνουν 
τις συνθήκες ζωής με αυτές του Άρη, δορυφόροι που εξομοιώνουν την βαρύτητά 
τους με αυτή του Άρη, άλλα και η ιδέα της Γαιοπλασίας του Άρη. Πολλοί από αυτούς 
που εργάζονται στα προγράμματα το κάνουν εθελοντικά – στο όνομα της επιστήμης 
και της προόδου της ανθρωπότητας- και συνεπώς δεν πληρώνονται. 

Η MC σχεδιάζει την αποστολή Mars Direct, που φιλοδοξεί να αποικήσει τον πλανήτη 
Άρη. Η αποστολή Mars Direct είναι αυτή που βρίσκεται στην κορυφή των προτεραι-
οτήτων της MC, και πολλά ερευνητικά προγράμματα “τρέχουν” στο πλαίσιο αυτής της 
αποστολής ώστε οι πρώτοι άποικοι να φτάσουν εκεί εξοπλισμένοι με εμπειρίες και 
γνώσεις για το περιβάλλον του πλανήτη.

Βάσεις εξομοίωσης των συνθηκών του Άρη.

Η MC έχει δύο βάσεις σε λειτουργία και δύο βάσεις που δεν λειτουργούν για οι-
κονομικούς κυρίως λόγους. Οι βάσεις αυτές είναι κατασκευασμένες σε περιοχές με 
αντίξοες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και τα πληρώματα των αποστολών 
– όλα είναι στελεχωμένα με επιστημονικό προσωπικό που συμμετέχει εθελοντικά, 
από διάφορους κλάδους- στο χρονικό διάστημα που βρίσκονται στις βάσεις (από 15 
μέρες έως ένα μήνα) ζούνε σαν να να ζούσανε στο διάστημα ή σε αποικία στον Άρη.  
Έτσι όλες οι εξωτερικές εργασίες/μελέτες/έρευνες γίνονται φορώντας διαστημικές 
στολές, έχοντας φιάλες οξυγόνου, γάντια, μπότες και κάσκες, η επικοινωνία ανάμεσά 
τους γίνεται με ασύρματους, ενώ η επικοινωνία “με το κέντρο στη Γη” έχει χρονική 
καθυστέρηση 20 λεπτών για να μοιάζει με την καθυστέρηση που μπορεί να υπάρχει 
πραγματικά στον Άρη. Οι μεταφορές/μετακινήσεις γίνονται με Rover, ανάλογα με 
αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στον αποικισμό. Υπάρχει θάλαμος “αποσυμπίεσης” 
κατά την είσοδο στη βάση. Πάντα ένα μέλος μένει στη βάση ώστε να επέμβει αν υπάρ-
χει σοβαρός λόγος, χωρίς στολή ή τα υπόλοιπα “αξεσουάρ”. Παραπέρα, εκτελούνται  
ασκήσεις EVA (Extra Vehicular Activity) που στις διαστημικές αποστολές περιλαμβά-
νουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες/ εργασίας που εκτελούνται από έναν αστροναύτη 
έξω από το διαστημικό σκάφος και πέρα από το όριο της γήινης βαρύτητας (βαθύ 
διάστημα). Στις ασκήσεις αυτές μελετούνται α) η επίδραση των EVAs στην καρδιά 
και την αρτηριακή πίεση, β) αν επηρεάζεται η γνωστική ικανότητα και η συναισθημα-
τική διάθεση του ατόμου και γ) ο βαθμός που μια διαστημική στολή αναστέλλει την 
ανθρώπινη επιδεξιότητα σε σύγκριση τα καθημερινά “γήινα” ρούχα.

Στις βάσεις εκτελείται ένα μεγάλο εύρος βιολογικών και εδαφολογικών πειραμά-
των και ταυτόχρονα πραγματοποιούνται πολλές έρευνες και αναλύσεις, με στόχο 
να βρεθούν λύσεις στα ποικίλα προβλήματα της αποίκησης του Σιωπηλού Πλανήτη. 
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Δοκιμάζονται νέα υλικά, τακτικές επιβίωσης, κατάλληλοι χώροι για οικίες (υλικά/εργο-
νομία), εργαλεία και νέες τεχνολογίες. Εκτελούνται βιολογικά πειράματα με μικροορ-
γανισμούς που ζούνε και επιβιώνουν στις ακραίες συνθήκες κρύου, σκότους ή ζέστης 
που βρίσκονται οι σταθμοί. Απομονώνουν και αναλύουν το DNA των μικροοργανι-
σμών, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι τους κάνει τόσο ανθεκτικούς σε συνθήκες 
εξαιρετικά αντίξοες. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποια βακτήρια που ζούνε μέσα στα 
βράχια, και την ενέργεια για να παραμείνουν ζωντανά την αντλούν από την φωτο-
σύνθεση του ελάχιστου φωτός που διαπερνάει τους βράχους. Τα βακτήρια αυτά είναι 
στο ερευνητικό στόχαστρο των επιστημόνων διότι μπορούν να ενσωματώσουν το 
επιθυμητό DNA τους σε υποψήφια φυτά για καλλιέργεια, σε ανθρώπους, σε ζώα, σε 
άλλους μικροοργανισμούς κλπ… Ακόμα υπάρχουν καλλιέργειες φυτών όπου δοκιμά-
ζονται τεχνικές και μεταλλαγμένοι σπόροι/φυτά που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν 
στον Άρη.

Η πρώτη βάση ονομάζεται Flashline Mars Arctic Research Station (FMARS). 
Η ιδέα για τον σταθμό/βάση ξεκίνησε το 1998 στο πλαίσιο του προγράμματος 
Haughton Mars Project της NASA. Το πρόγραμμα διεξαγόταν στις δύσκολες περι-
βαλλοντολογικές συνθήκες του κρατήρα Haughton στο νησί Devon στον Καναδά 
και στόχευε να ανακαλύψει τις αντοχές των ανθρώπων αποικιστών σε περιβάλλοντα 
παρόμοια με του Άρη. Η NASA περιέκοψε τις πλούσιες χορηγίες της και διάφορες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα ευαγή ιδρύματα στήριξαν το εγχείρημα οικονο-
μικά. Αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η κατασκευή της FMARS, που τελείωσε το 
καλοκαίρι του 2000 και αποτελεί την πρώτη “ιδιωτική” βάση που εξομοιώνει τις συν-
θήκες του πλανήτη Άρη. Βρίσκεται μέσα στην αρκτική έρημο, χτισμένη σε ένα κρατήρα 
ηφαιστείου που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 39 εκατομμύρια χρόνια. Το συνο-
λικό κόστος της βάσης ήταν 1,3 εκατ. δολάρια και τα λεφτά δόθηκαν από διάφορους 
χορηγούς. Μεταξύ αυτών ήταν η διαδικτυακή εμπορική εταιρεία  Flashline.com, που 
δόθηκε το όνομά της στο πρώτο συνθετικό του σταθμού. Στον σταθμό ζούνε 6 με 7 
επιστήμονες ή φοιτητές για ένα μήνα, κατά τη διάρκεια του πολικού καλοκαιριού και 
εκτελούν ένα πλήθος πειραμάτων ανάλογα με τον τομέα που υπηρετούν.

Η δεύτερη βάση ονομάζεται Mars Desert Research Station (MDRS), είναι χτισμέ-
νη στην Γιούτα στις ΗΠΑ και λειτουργεί από 2001. Η περιοχή είναι πιο ζεστή από 
τον Άρη, αλλά το ανάγλυφο και το έδαφος της προσομοιάζει αρκετά στον Κόκκινο 
Πλανήτη. Λειτουργεί τους χειμερινούς μήνες του Βόρειου ημισφαιρίου και τα πλη-
ρώματα/ομάδες μένουν εκεί έως ένα μήνα. Ο σταθμός αποτελείται από 4 κτήρια: μια 
οικία, ένα θερμοκήπιο,  μια αποθήκη καυσίμων, εργαλείων και διάφορων υλικών που 
περιλαμβάνει και τον σταθμό ενέργειας, και ένα “παρατηρητήριο” με τηλεσκόπιο. Στο 
σταθμό υπάρχουν κάμερες που μέσω αυτών οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολου-
θούν ένα “big brother στο διάστημα”, καθώς ένα κανάλι-χορηγός έχει αποκλειστικά 
δικαιώματα αναμετάδοσης των πεπραγμένων.

Υπήρχαν άλλες δύο βάσεις υπό σχεδιασμό, μία στην Ισλανδία και μία στην Αυστραλία, 
αλλά λόγω τεχνικών/οικονομικών προβλημάτων δεν έχουν κατασκευαστεί.
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8. Τι είναι και πού δραστηριοποιείται η DARPA
Η DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) - Υπηρεσία Προηγμένων 
Αμυντικών Ερευνών- είναι μια υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Αμύνης των 
ΗΠΑ. Η  DARPA είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής που χρη-
σιμοποιεί η πολεμική και κατασταλτική μηχανή των ΗΠΑ καθώς και ιδιωτικές εταιρείες 
με έδρα τις ΗΠΑ.

Δημιουργήθηκε το 1958 (ως ARPA), όταν ο ψυχρός πόλεμος ήταν στο απόγειό 
του και το διάστημα ήταν μια ακόμα δημόσια αρένα ανταγωνισμού μεταξύ των τότε 
υπερδυνάμεων. Αφορμή για την δημιουργία της υπήρξε το τεχνολογικό επίτευγμα 
της Σοβιετικής Ένωσης, που αποτυπώθηκε στην εκτόξευση του Sputnik στο διάστη-
μα. Ο βαλλιστικός πύραυλος που κατασκευάστηκε και  χρησιμοποιήθηκε από τους 
Σοβιετικούς για την εκτόξευση του Sputnik έδινε αδιαμφισβήτητο στρατιωτικό προ-
βάδισμα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Οι ΗΠΑ έχαναν το έδαφος κάτω από τα 
πόδια τους στον στρατιωτικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Η δημιουργία 
της  DARPA στόχευε στην αλλαγή της ιεραρχίας στην αρένα της στρατιωτικής υπε-
ροχής, μέσω της τεχνολογικής έρευνας και εξέλιξης, ώστε να τοποθετηθούν οι ΗΠΑ 
στην κορυφή της πυραμίδας.

Η υπηρεσία αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως “εστιάζει στις στρατιωτικές Υπηρεσίες 
του Έθνους, για να δημιουργήσει νέες στρατηγικές ευκαιρίες και νέες τακτικές επιλο-
γές”. Συνεχίζει υπερηφανευόμενη πως κατάφερε “να μετατρέψει επαναστατικές και 
ουτοπικές ιδέες σε πρακτικές δυνατότητες” συνεργαζόμενη με πρωτοπόρους “ιδεαλι-
στές” επιστήμονες, “άτομα που είναι πεινασμένα για έρευνα” - βλέπε για δόξα, λεφτά 
και δύναμη-, “μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακά ερευνητικά 
κέντρα και πολυεθνικούς κολοσσούς”. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία έχει 
αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως τα 5 έτη, για να πιέζονται οι εμπλεκόμενοι και η υπηρε-
σία να πετυχαίνουν γρήγορα και σωστά αποτελέσματα. Οι πρακτικές δυνατότητες 
που κατάφερε περιλαμβάνουν καινοτομίες στα οπλικά συστήματα -όπως η τεχνολογία 
stealth, τα drones και τα “όπλα ακριβείας”- δίνοντας στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ 
το πολυπόθητο προβάδισμα, ενώ επιπλέον “προσφέρει στην κοινωνία των πολιτών 
αμέτρητες ευκολίες όπως το Διαδίκτυο, η αυτοματοποιημένη αναγνώριση φωνής και η 
γλώσσα της μετάφρασης  ή οι δέκτες του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης 
(GPS), αρκετά μικροί ώστε να ενσωματώνονται στις μυριάδες καταναλωτικές συσκευές”.

Στο άμεσο προσωπικό της DARPA περιλαμβάνονται  περίπου 220 κρατικοί υπάλ-
ληλοι που εργάζονται σε έξι τεχνικά γραφεία, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 
υπεύθυνων προγραμμάτων και όλοι αυτοί επιβλέπουν περίπου 250 προγράμματα 
έρευνας και ανάπτυξης. Η DARPA απολαμβάνει από το κράτος των ΗΠΑ ειδικό 
προνομιακό καθεστώς αυτονομίας στις συμφωνίες που κάνει με όσους δουλεύουν 
στα προγράμματα της υπηρεσίας, έχει το ελεύθερο να λειτουργεί με μυστικότητα, 
ενώ -κατ’ εκτίμηση- διαχειρίζεται κονδύλια της τάξης των 3 δις δολαρίων. Η DARPA 
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συχνά πυκνά διοργανώνει διάφορους ανοικτούς διαγωνισμούς XPrize με αντικείμενο 
τις τεχνολογίες αιχμής. Στους διαγωνισμούς αυτούς μπορεί να συμμετέχει ο καθέ-
νας (πανεπιστημιακά κέντρα, ερασιτέχνες, εταιρείες κλπ), τα έπαθλα είναι χρηματικά 
ποσά και οι νικητές γίνονται υποψήφιοι συνεργάτες της DARPA. Στους διαγωνισμούς 
αυτούς η υπηρεσία έχει το προνόμιο να διαλέξει από μια τεράστια γκάμα καινοτομιών 
αυτή(ες) που της ταιριάζει περισσότερο, χωρίς να έχει ξοδέψει ούτε μισό δολάριο σε 
έρευνες, μισθούς και χωρίς να έχει αφιερώσει χρόνο. Αυτή προσφέρει το “γήπεδο” 
και το χρηματικό έπαθλο και οι συμμετέχοντες τις καινοτομίες, τις γνώσεις και την 
εργασία τους. Το εύρος των διαγωνισμών είναι μεγάλο και συνδυάζονται αρκετές 
τεχνολογίες αιχμής. Δύο διαγωνισμοί που γίνονται κάθε χρόνο και έχουν άμεση σχέ-
ση με την αποίκηση του διαστήματος είναι οι εξής: 1ον. Ο αγώνας “εκτός δρόμου” 
αυτοκινούμενων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων. Οι αγώνες διεξάγονται σε ερήμους 
των ΗΠΑ. Ξεκίνησαν το 2004 με την συμμετοχή 8 ομάδων, που απέτυχαν παταγω-
δώς μιας και από τα 240 χλμ της διαδρομής το καλύτερο όχημα διένυσε μόλις 11,9 
χλμ. Οι πρακτικές εφαρμογές ανάλογων οχημάτων είναι πολλές, αρκεί να σκεφτούμε, 
για παράδειγμα, πως στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ τα τανκς των ΗΠΑ κόλλησαν στις 
ερήμους του Ιράκ... 2ον. Ο διαγωνισμός για τα πιο “λειτουργικά” ρομπότ που ξεκίνη-
σε πριν από 15 χρόνια, στον οποίο παίρνουν μέρος δεκάδες εταιρείες.

Η DARPA δεν είναι απλώς μια ακόμα υπηρεσία του στρατού, αλλά είναι ένα υπέρ-
στρατιωτικό διευθυντήριο που σχεδιάζει την εξωτερική και την εσωτερική πολιτική 
των ΗΠΑ με σταθερό στόχο την ηγεμονία τους στην υφήλιο. Η DARPA είναι η 
υπηρεσία που συντονίζει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες (CIA, NSA) ή/και τις εξοπλίζει 
με τεχνολογικές καινοτομίες. Η υπηρεσία δεν κρύβει τις προθέσεις της, αντιθέτως 
τις φανερώνει μέσα από την ιστοσελίδα της “ ... οι αλλαγές, που συμβαίνουν στον 
κόσμο μας, περιλαμβάνουν την αξιοσημείωτη και εκπληκτική επιστημονική και τεχνο-
λογική πρόοδο που, αν χρησιμοποιηθεί με σύνεση και αξιοποιηθεί σωστά, δίνουν τη 
δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλιστεί η συνεχής στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ αλλά 
μέσω αυτής να συνεχιστούν προς τη σωστή κατεύθυνση οι κοινωνικές και οικονομι-
κές εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, ο κόσμος βιώνει κάποιες βαθιές ανησυχητικές τεχνικές, 
οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές που αποτελούν πιθανή απειλή για την υπεροχή 
των ΗΠΑ και της παγκόσμιας σταθερότητας. Οι γεωπολιτικές αλλαγές αναμένεται να 
επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία, 
για αυτόν τον λόγο η DARPA  έχει ιστορικό ρόλο ώστε να επαναπροσδιορίσει τις 
στρατηγικές προτεραιότητες και τους τακτικούς ελιγμούς των ΗΠΑ.”

Θα αναφερθούν οι τέσσερις τομείς, στους οποίους έχει χωρίσει την στρατιωτική-
τεχνολογική έρευνα με τις ανάλογες επενδύσεις που πραγματοποιεί και δύο από τα 
εκατοντάδες προγράμματα που αναπτύσσει η DARPA. Οι τομείς αποδεικνύουν το 
εύρος των ερευνών ενώ σε διάφορα προγράμματα οι ξεχωριστοί τομείς αλληλοδια-
πλέκονται και συνεργάζονται μεταξύ τους:
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α)Rethink Complex Military Systems (Επανασχεδιασμός σύνθετων στρατιωτικών 
συστημάτων)

Τα προγράμματα που υπάγονται σε αυτό τον τομέα προσπαθούν να καταστήσουν 
τα οπλικά συστήματα περισσότερο σπονδυλωτά μεταξύ τους, να τα βελτιώσουν, 
να τα αναβαθμίσουν και να τα αναπτύξουν με τέτοιο τρόπο ώστε να εδραιώσουν 
την υπεροχή των ΗΠΑ σε αέρα, έδαφος, θάλασσα και στον κυβερνοχώρο. Ακόμη 
προσπαθούν να αναπτύξουν συστήματα τοπικού και χρονικού εντοπισμού χωρίς να 
εξαρτώνται από τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσεως και χρόνου (GPS), 
ώστε να αυξήσουν ή να βελτιώσουν την “άμυνα” ενάντια στην τρομοκρατία.

β) Master the Information Explosion (διοικητικό κέντρο της ροής των “εκρηκτι-
κών” πληροφοριών)

Σε αυτόν τον τομέα υπάγονται προγράμματα που αναπτύσσουν καινοτόμες προσεγ-
γίσεις σε σχέση με τη ροή, την επεξεργασία, την καταχώρηση των πληροφοριών που 
προέρχονται από τεράστιες βάσεις δεδομένων. Η υπηρεσία αναπτύσσει τεχνολογίες 
για να διασφαλίσει τον τρόπο, με τον οποίο τα δεδομένα και τα συστήματα με τα 
οποία λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις θα είναι αξιόπιστα, ταυτόχρονα με αυτο-
ματοποιημένες δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά και τις 
μεθόδους για να κατασκευάσει πιο αξιόπιστα συστήματα στο διαδίκτυο. Κοινώς θέλει 
να παρακολουθεί τα πάντα σε όλο τον κόσμο, παραβιάζοντας κάθε ιδιωτική στιγμή 
και θέτοντας την “ανάγκη” για εθνική ασφάλεια ως  κολυμπήθρα του Σιλωάμ, για 
τους ολοκληρωτικούς της σχεδιασμούς.

γ) Harness Biologics Technology (Συνδυασμός βιολογίας και τεχνολογίας, δη-
λαδή προγράμματα υπό την βιοτεχνολογία)

Η DARPA το 2014 δημιούργησε “γραφείο βιοτεχνολογίας”. Σε αυτό το γραφείο 
συνδυάζονται παλιές και νέες γνώσεις από επιστήμες όπως οι νευροεπιστήμες, 
η ανοσολογία, η γενετική και άλλοι συναφείς ιατρικοί τομείς. Υποτίθεται πως το 
γραφείο αυτό εργάζεται με σκοπό να επιταχυνθεί η πρόοδος στις βιοτεχνολογίες, να 
καταπολεμηθούν μολυσματικές ασθένειες και να έρθει η πρόοδος για την ανθρωπό-
τητα. Το πιο πιθανό είναι να πειραματίζονται σε νέα βιοχημικά όπλα, σε νέους τύπους 
υπερ-στρατιωτών που συνδυάζουν το ανθρώπινο με το τεχνητό (κάτι σαν cyborg 
δηλαδή), καθώς και σε νέες μεθόδους βασανιστηρίων, απόσπασης πληροφοριών, 
διάλυσης και καταστροφής της προσωπικότητας του ύποπτου/εχθρού/τρομοκράτη 
-το Γκουαντάναμο προσφέρει αμέτρητα κορμιά για την επίτευξη των πειραμάτων σε 
ανθρώπους-. 

δ) Expand the Technological Frontier (Ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής)

Οι έρευνες σε αυτό τον τομέα προσανατολίζονται προς τις τεχνολογίες αιχμής 
και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. 
Η DARPA ενθαρρύνει νέες ιδέες και νέους επιστήμονες από τους τομείς των μαθη-
ματικών, της φυσικής, της μηχανικής και της κβαντομηχανικής να επινοήσουν νέα 
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υλικά, νέες χημικές ουσίες ώστε οι καινοτομίες που θα προέλθουν από τις παραπάνω 
έρευνες να μπορούν να αξιοποιούνται για να διατηρείται η ηγεμονία των ΗΠΑ στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Για να αντιληφθούμε την εξουσία και το πεδίο δράσης της DARPA θα αναφέρουμε 
δύο παραδείγματα.

α. Προγράμματα για τεχνικές παρακολούθησης 

Το Μάη του 2013 ένας εργαζόμενος της NSA (National Security Agency - Εθνική 
Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ η οποία είναι πάνω από την CIA), ο Edward Snowden, 
αποκάλυψε ένα τεράστιο ιστό  παρακολούθησης του διαδικτύου και κάθε μορφής 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την υπηρεσία. Ο Snowden εργαζόταν στην NSA για 
τέσσερα χρόνια, ως υπάλληλος των διαφόρων εξωτερικών εργολάβων, συμπερι-
λαμβανομένων της Booz Allen και της Dell και έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία 
για αυτό το δίκτυο παγκόσμιας παρακολούθησης που ξεπερνά κάθε φαντασία, ένας 
ολοκληρωτικός και πανοπτικός Μεγάλος Αδελφός. Ο Snowden ήρθε σε επαφή με 
δημοσιογράφους της εφημερίδας Guardian. Μέσα από μυστικές συνεντεύξεις τους 
αποκάλυψε το απόρρητο πρόγραμμα της NSA, δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες. 
Η Guardian έφερε στην δημοσιότητα το πρόγραμμα, αρχικά χωρίς να αποκαλύψει την 
ταυτότητα του μυστηριώδους πληροφοριοδότη. Όταν ο Snowden κατάλαβε πως είχε 
μπει στο στόχαστρο της NSA, μετά από δική του αίτηση, η εφημερίδα αποκάλυψε την 
ταυτότητά του. Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του ο Snowden, φοβούμενος για 
την ζωή του, αιτήθηκε και πήρε άσυλο από τη ρωσική κυβέρνηση. Η NSA, που είχε 
ανακαλύψει την ταυτότητά του πριν την δημοσιοποίησή της, μπλόκαρε κάθε τραπεζικό 
λογαριασμό του, πραγματοποίησε έρευνες στο σπίτι του, ανέκρινε οικογένεια και φί-
λους και έπειτα ζήτησε την έκδοσή του από την Ρωσία με την κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας. 

Μετά τις αποκαλύψεις για το γιγάντιο δίκτυο παρακολούθησης που είχε στήσει η 
NSA, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο “έπεσαν από τα σύννεφα”. Όι 
απανταχού κυβερνήσεις έσπευσαν να καταδικάσουν το πρόγραμμα, αλλά δικαιολογώ-
ντας το πως συμβαίνει για το καλό μας και την ασφάλειά μας. Η γερμανίδα καγκελά-
ριος Angela Merkel (που τόσο αυτή και άλλοι γερμανοί πολιτικοί ή υψηλά ιστάμενοι 
κρατικοί αξιωματούχοι όσο και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων ήταν υπό παρακο-
λούθηση) για παράδειγμα δήλωσε: “οι υποκλοπές της NSA ίσως να μην είναι και τόσο 
κακές, και τις κάνει και η Γερμανία, διότι βοηθούν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, 
και έχουν βοηθήσει στο να εξαρθρωθούν διάφοροι επικίνδυνοι τρομοκράτες...”

Λεπτομέρεια αποτελεί πως το παραπάνω πρόγραμμα παρακολούθησης ήταν υπό την 
καθοδήγηση και την εποπτεία της DARPA. 

β. Έρευνες για cyborg στρατιώτες.

Το 2010 η DARPA ανακοίνωσε πως ψάχνει ειδικές βιοτεχνολογικές προσθήκες 
στο ανθρώπινο σώμα ώστε να φτιάξει στρατιώτες ανθεκτικούς στην κούραση, στην 
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αϋπνία, στην ασιτία, χωρίς συναισθήματα, βίαιους, αδίστακτους και αποτελεσματικούς 
σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι καινοτόμες έρευνες στρέφονται: στην ανακάλυψη νέου 
“υπέρ-αίματος” βιολογικά ισχυρότερου από το ήδη υπάρχον στους ανθρώπινους ορ-
γανισμούς, σε πανοπλίες που αυξάνουν την αντοχή στο βάρος, στο τρέξιμο και στις 
ατελείωτες πορείες, σε έξυπνα στρατιωτικά κράνη που επικοινωνούν με drones, ή σε 
εμφυτεύματα στα μάτια στρατιωτών που “βλέπουν” αυτά που βλέπουν τα ανιχνευτικά 
drones, σε στρατιώτες που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα μέλος τους αν αυτό 
χαθεί!!! Και ο κατάλογος των καινοτομιών, που τροφοδοτείται από τη νοσηρή φαντα-
σία της τεχνοεπιστημονικής ελίτ πάνω στους στρατιώτες ρομπότ είναι ανεξάντλητος...

Κάποιος μπορεί να πιστεύει πως υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι την χρησι-
μοποίηση των cyborg στρατιωτών, αλλά τα βήματα γίνονται με ταχύτητα και το 
“μέλλον” καταφθάνει. Πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2015) παρουσιάστηκε το τετράποδο 
ρομπότ Spot, κατάλληλο για στρατιωτικές αποστολές, που είναι το πλέον προηγμένο 
ρομπότ μάχης. Κατασκευάστηκε από τη Boston Dynamics (είναι θυγατρική εταιρεία 
της  Google που δραστηριοποιείται στον τομέα της ρομποτικής και συνεργάζεται 
στενά με την DARPA, όπως και η μητρική  Google στον τομέα της παρακολούθη-
σης του κυβερνοχώρου) υπό την εποπτεία της DARPA και έτυχε της αποδοχής του 
αμερικανικού Σώμα Πεζοναυτών. Η τετράποδη πολεμική μηχανή έχει μηχανικά πόδια 
και μπορεί να επιχειρεί σε κάθε τύπο εδάφους, ακόμα και μέσα σε δάση. Το βάρος 
του φτάνει τα 72,5 κιλά, ελέγχεται από χειριστή, εκ του μακρόθεν, μέχρι την από-
σταση του 1 χλμ. περίπου, μέσω ενός κοινού φορητού υπολογιστή εφοδιασμένου 
με ασύρματο πομπό και χειριστήριο τύπου joystick. Ο λοχαγός Τζέιμς Πινέιρο, 
επικεφαλής του προγράμματος δήλωσε: “Επιθυμούμε να συνεχίσουμε τα πειράματα με 
τετράποδα ρομπότ και αναζητούμε τρόπους για την ένταξή τους στο οπλοστάσιο των 
Πεζοναυτών”. Το ρομπότ έχει δοκιμαστεί σε διάφορες αποστολές, όπως η εκκαθά-
ριση παγιδευμένων κτηρίων από εχθρούς ή εκρηκτικά, χάρη στον εφοδιασμό του με 
ειδικούς αισθητήρες.

Η Boston Dynamics, για λογαριασμό πάλι της DARPA, έχει παρουσιάσει και ένα 
ανθρωπόμορφο πολεμικό  ρομπότ, που χρειάζεται ακόμη τεχνικές βελτιώσεις για να 
χρησιμοποιηθεί στο πραγματικό πεδίο μάχης. Οι έρευνες διεξάγονται υπό την επωδό 
του “πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας”. Είναι πιθανό, με την τεχνολογική κούρσα 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, να χάσουν την δουλειά τους και οι πεζοναύτες...

Αν στο κάδρο της σκέψης μας τοποθετήσουμε επιπλέον και την ιδέα της Γαιοπλασίας, 
αντιλαμβανόμαστε πως τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας έχουν αρχίσει να 
φεύγουν από το πεδίο των ιδεών και να προσαρτώνται στον “γήινο” καπιταλιστικό 
ανταγωνισμό . Ο καπιταλιστικός κόσμος που ξημερώνει μόνο ειδυλλιακός δεν μπορεί 
να φαντάζει...



144 145

Το Σεπτέμβριο του 1969, στο Παρίσι, στο 12ο τεύχος του εντύπου της 
Καταστασιακής Διεθνούς δημοσιεύεται το κείμενο που ακολουθεί. Συγγραφέας του 
είναι ο Eduardo Rothe. Παρόλη την χρονική απόσταση το κείμενο εξακολουθεί να 
είναι επίκαιρο. Πέρα από αυτό αποτελεί ένα από τα λίγα κείμενα που έχουν γραφτεί 
εκείνη την εποχή με κριτική διάθεση για την επιστήμη, το κεφάλαιο και τον αγώνα 
δρόμου για την κατάκτηση του διαστήματος. Σε πολλά σημεία μας βρίσκει απολύτους 
σύμφωνους, για το ρόλο που επιτελεί η επιστήμη, τότε και τώρα ακόμη περισσότερο.

ΠΑΡΑΡτήΜΑ ΙΙ
ή ΚΑτΑΚτήσή τΟύ ΧωΡΟύ σΕ 
ΧΡΟΝΟ ΕξΟύσΙΑσ.
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Η κατάκτηση του χώρου σε χρόνο εξουσίας

1
Η επιστήμη στην υπηρεσία του κεφαλαίου, του εμπορεύματος και του θεάματος, δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά η κεφαλαιοποιημένη γνώση, ο φετιχισμός της ρυτίδας και της 
μεθόδου, η αλλοτριωμένη εικόνα της ανθρώπινης σκέψης. Το ψευδομεγαλείο του 
ανθρώπου, οι παθητικές γνώσεις της μέτριας πραγματικότητάς του, είναι η μαγική 
αιτιολόγηση για ένα γένος σκλάβων.

2
Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η εξουσία της γνώσης μετασχηματίστηκε σε 
γνώση της εξουσίας. Συγχρόνως η επιστήμη, πειραματικός κληρονόμος της θρη-
σκείας του Μεσαίωνα, ανταποκρίνεται στις ίδιες λειτουργίες σε σχέση με την τωρινή 
ταξική κοινωνία: αντισταθμίζει την καθημερινή ανοησία των ανθρώπων με την αιώνια 
ευφυΐα των ειδικών της. Η επιστήμη τραγουδά με αριθμούς το μεγαλείο της ανθρώ-
πινης φυλής, αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα παρά το οργανωμένο άθροισμα των 
περιορισμών και της αλλοτρίωσης των ανθρώπων.

3
Όπως ακριβώς η βιομηχανία, που προοριζόταν να απελευθερώσει τους ανθρώπους 
από τη δουλειά μέσω των μηχανών, που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα παρά να 
τους αλλοτριώσει δουλεύοντας τις μηχανές, έτσι και η επιστήμη, που προοριζόταν να 
απελευθερώσει τους ανθρώπους ιστορικά και ορθολογικά από τη φύση, δεν έκανε 
τίποτα παρά να τους αλλοτριώσει, κάνοντάς τους, μια ανορθολογική και αντι-ιστορική 
κοινωνία. Ως μισθοφόρος της διαχωρισμένης σκέψης, η επιστήμη λειτουργεί για την 
επιβίωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιληφθεί τη ζωή εκτός μιας μηχανιστικής 
ή ηθικής φόρμουλας. Στην πραγματικότητα, δεν αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως 
υποκείμενο, ή την ανθρώπινη σκέψη ως δράση, και αυτός είναι ο λόγος που δεν 
κατανοεί την ιστορία ως εκούσια δραστηριότητα κάνοντας τους ανθρώπους ασθενείς 
στα νοσοκομεία της.

4
Θεμελιωμένη στην ουσιαστική πανουργία της λειτουργίας της, η επιστήμη μπορεί 
να ψεύδεται μόνο εναντίον της ίδιας. Οι σπουδαιοφανείς μισθοφόροι της έχουν 
διατηρήσει από τους ιερείς προγόνους τους τη γεύση και την ανάγκη του μυστηρίου. 
Ένα δυναμικό στοιχείο για την δικαιολόγηση των Κρατών, είναι πως το επιστημονικό 
επάγγελμα διαφυλάσσει με ζήλο τους νόμους της συντεχνίας του και τα της “εκ θεού 
μηχανής” (“Machina ex Deo”) μυστικά, που το κάνουν να φαίνεται ως μια άθλια 
αίρεση. Δεν είναι περίεργο, για παράδειγμα, που οι γιατροί –αυτοί οι επισκευαστές 
της εργασιακής δύναμης- έχουν δυσανάγνωστη γραφή: είναι μέρος του αστυνομικού 
κώδικα του μονοπωλίου της επιβίωσης.
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5
Αλλά αν η ιστορική και ιδεολογική ταυτότητα της επιστήμης, με τις διαχρονικές 
εξουσίες της, δείχνει ξεκάθαρα ότι υπηρετεί τα Κράτη, και συνεπώς δεν κοροϊδεύει 
κανέναν, δεν ήταν μέχρι τις μέρες μας που τα Κράτη εξαφάνισαν τους διαχωρισμούς 
μεταξύ της ταξικής κοινωνίας και της επιστήμης που έχει διακηρύξει πως είναι ουδέ-
τερη και “στην υπηρεσία της ανθρωπότητας”. Πράγματι, η σημερινή αδυναμία της 
επιστημονικής έρευνας και εφαρμογής χωρίς τεράστιους πόρους έχει τοποθετήσει 
αποτελεσματικά τη θεαματικά συσσωρευμένη γνώση στα χέρια των κυρίαρχων δυνά-
μεων και την έχει κατευθύνει προς τους στόχους του Κράτους. Δεν υπάρχει πια καμιά 
επιστήμη που να μην είναι στην υπηρεσία της οικονομίας, στρατιωτικά και ιδεολογικά. 
Και η επιστήμη της ιδεολογίας αποκαλύπτει την άλλη πλευρά της, την ιδεολογία της 
επιστήμης.

6
Η εξουσία, η οποία δεν μπορεί να ανεχτεί κανένα κενό, δεν έχει ποτέ συγχωρήσει τις 
ουράνιες περιοχές που παρέμειναν ανοικτά εδάφη για τη φαντασία. Από την απαρχή 
της ταξικής κοινωνίας, η εξωπραγματική πηγή της διαχωρισμένης (από την κοινωνία) 
εξουσίας πάντα τοποθετούνταν στα ουράνια. Όταν το Κράτος δικαιολογούνταν 
θρησκευτικά, ο ουρανός περνούσε στην εποχή της θρησκείας· τώρα που το Κράτος 
επιθυμεί να δικαιολογηθεί επιστημονικά, ο ουρανός είναι στο διάστημα της επιστή-
μης. Από τον Γαλιλαίο ως τον Βέρνερ φον Μπράουν (1), υπάρχει μόνο το ζήτημα 
της κρατικής ιδεολογίας, η θρησκεία ήθελε να διατηρήσει την εποχή της, συνεπώς 
κανένας δεν επιτρεπόταν να παρέμβει στο χώρο της. Αντιμέτωπη με την αδυναμία 
παράτασης του χρόνου της, η εξουσία πρέπει να κάνει το χώρο της απεριόριστο.

7
Αν η μεταμόσχευση καρδιάς είναι ακόμη μια τεχνική αδέξιου τεχνίτη που δεν κάνει 
τους ανθρώπους να ξεχνούν τις χημικές και πυρηνικές σφαγές, η “Κατάκτηση του 
Κόσμου” είναι η καλύτερη θεαματική έκφραση της επιστημονικής καταπίεσης. Ο δια-
στημικός επιστήμονας είναι για τον ασήμαντο γιατρό ότι η Ιντερπόλ για τον αστυνομι-
κό που περιπολεί στις γειτονιές.

8
Ο παράδεισος που κάποτε υπόσχονταν οι παπάδες με τα μαύρα ράσα τώρα αρπάζε-
ται, στην πραγματικότητα, από ασπροφορεμένους αστροναύτες. Άφυλοι (sexless), 
ουδέτεροι, υπεργραφειοκράτες, οι πρώτοι άνθρωποι που πηγαίνουν πέρα απ’ την 
ατμόσφαιρα είναι τα θεαματικά άστρα που κρέμονται πάνω απ’ τα κεφάλια μας μέρα 
και νύχτα, που μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θερμότητα και τις αποστάσεις, και που 
μας καταπιέζουν εκ των άνω σαν την κοσμική σκόνη του Θεού. Ως παράδειγμα  επιβί-
ωσης στην ανώτερη εκδήλωσή της, οι αστροναύτες κάνουν μια αθέλητη κριτική στην 
πραγματικότητα της Γης: καταδικασμένοι σε σταθερή τροχιά (προκειμένου να αποφευ-
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χθεί ο θάνατος από το κρύο και την πείνα) πειθαρχημένοι (για “τεχνικούς λόγους”) 
αποδέχονται τη βαρεμάρα και την ανέχεια του να είναι εξαρτημένοι. Κάτοικοι των 
αστικών αναγκών στις καμπίνες τους, φυλακισμένοι επιστημονικών μικροσυσκευών, 
καταδεικνύουν in vitro το χάλι των σύγχρονών τους οι οποίοι, παρά την απόστασή 
τους, δεν ξεφεύγουν απ’ τα σχέδια της εξουσίας. Ως ιπτάμενες διαφημιστικές πινακί-
δες, οι αστροναύτες επιπλέουν στο διάστημα ή πηδούν στο φεγγάρι ξεγελώντας τους 
ανθρώπους από το χρόνο εργασίας τους.

9
Κι αν οι χριστιανοί αστροναύτες της Δύσης και οι γραφειοκράτες κοσμοναύτες της 
Ανατολής διασκεδάζουν με μεταφυσικά και κοσμικά ήθη (ο Gagarin “δεν είδε το 
Θεό”- Ο Μπόρμαν  -βλέπε παράρτημα ΙΙΙ- προσευχήθηκε για τη μικρή Γη), είναι υπά-
κουοι στον “λειτουργικά επιβαλλόμενο” χώρο τους, εκεί είναι που πρέπει να αναζη-
τήσουμε την αλήθεια της θρησκείας τους· όπως με τον Saint-Exupéry (2) που είπε τις 
πιο μεγάλες ηλιθιότητες από μεγάλο υψόμετρο, αλλά που η ουσία του έγκειται στον 
τριπλό ρόλο του μιλιταριστή, του πατριώτη και ηλίθιου.

10
Η κατάκτηση του διαστήματος είναι μέρος της πλανητικής ελπίδας για ένα οικονομικό 
σύστημα το οποίο, κορεσμένο με εμπορεύματα, θεάματα και εξουσία, εκσπερματώ-
νει στο διάστημα όταν φτάνει στο τέλος της η θηλιά των επίγειων αντιφάσεών του. 
Λειτουργώντας σαν μια νέα “Αμερική”, το διάστημα πρέπει να υπηρετήσει τα Κράτη 
γινόμενο ένα νέο πεδίο για πολέμους και αποικίες· ένα νέο πεδίο για να σταλούν οι 
παραγωγοί-καταναλωτές για να ξεπεράσουν τα όρια του πλανήτη. Ως επαρχία της 
συσσώρευσης, το διάστημα προορίζεται να γίνει η συγκέντρωση των επαρχιών, για 
το οποίο υπάρχουν ήδη νόμοι, συμβάσεις και διεθνή δικαστήρια. Μια νέα Γιάλτα, η 
κατανομή του διαστήματος δείχνει την αδυναμία καπιταλιστών και γραφειοκρατών να 
επιλύσουν την πάλη και τους ανταγωνισμούς τους, εδώ πάνω στη Γη.

11
Αλλά ο επαναστατικός γεροτυφλοπόντικας, που τώρα ροκανίζει τα θεμέλια του 
συστήματος, θα καταστρέψει τα εμπόδια που διαχωρίζουν την επιστήμη από τη γενι-
κευμένη γνώση που θα είναι προσβάσιμη σε όλους όταν οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν 
τελικά να φτιάχνουν τη δική τους ιστορία. Όχι πια ιδέες της διαχωρισμένης εξουσίας, 
όχι πια εξουσία των διαχωρισμένων ιδεών. Η γενικευμένη αυτοδιεύθυνση του διαρ-
κούς μετασχηματισμού, του κόσμου από τις μάζες, θα κάνει την επιστήμη μια βασική 
κοινοτοπία και όχι πια μια αλήθεια του Κράτους.

12
Η ανθρωπότητα θα μπει στο διάστημα για να κάνει το σύμπαν χώρο διασκέδασης για 
την τελευταία εξέγερση: την εξέγερση που θα πάει ενάντια στα όρια που επιβάλλονται 
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από τη φύση. Αν σπάσουν μια φορά τα τείχη που τώρα διαχωρίζουν τους ανθρώπους 
από την επιστήμη,  η κατάκτηση του διαστήματος δεν θα είναι πια ένα οικονομικό ή 
μιλιταριστικό “διαφημιστικό” τέχνασμα, αλλά το άνθισμα των ανθρώπινων ελευθε-
ριών και εκπληρώσεων, επιτεύξιμη από μια φυλή θεών. Δεν θα μπούμε στο διάστημα 
ως παραγωγοί της αστροναυτικής διαχείρισης ή ως “εθελοντές” ενός κρατικού σχε-
διασμού, αλλά ως αφέντες χωρίς δούλους επανεξετάζοντας τα πεδία τους: ολόκληρο 
το σύμπαν λεηλατημένο για τα εργατικά συμβούλια.

EDUARDO ROTHE 
1969 Καταστασιακή Διεθνής, τεύχος 12ο.

1) Το πλήρες όνομά του είναι Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Γεννημένος 
στην Πολωνία, υπήρξε υπηρέτης της ναζιστικής Γερμανίας κατασκευάζοντας τους φονικούς της 
πυραύλους κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Παγκόσμιας Ανθρωποσφαγής. Με το “τέλος” του 
πολέμου τον πήραν οι ΗΠΑ στα εργαστήριά τους για να φτιάχνει (μεταξύ άλλων) πυραύλους 
που θα έστελναν τον άνθρωπο στο διάστημα.

2) Ο Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) ήταν ένας αριστοκράτης πιλότος, ποιητής 
κλπ που είχε καταταχθεί στη Γαλλική Αεροπορία στην διάρκεια της Δεύτερης Παγκόσμιας 
Ανθρωποσφαγής και πέθανε το 1944 κάπου στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια πολεμικής 
αποστολής.

Οι υποσημειώσεις είναι του Eduardo Rothe
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NASA (National Aeronautics and Space Administration)

Η εθνική υπηρεσία αεροναυτικής και διαστήματος ιδρύθηκε το 1958. Η υπηρεσία 
είναι στυλοβάτης της διαστημικής πολιτικής του κράτους των ΗΠΑ. Συνεργάζεται με 
εκατοντάδες ιδιωτικές εταιρείες που ανάμεσα τους βρίσκονται οι μεγαλύτερες βιομη-
χανίες οπλικών συστημάτων, υψηλής τεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας 
κλπ, καθώς και με δεκάδες πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα. Ο προϋπολογισμός της 
για το 2016, φτάνει τα 19,3 δις δολάρια και αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει άμεσα 
από το κράτος των ΗΠΑ. Από την ίδρυσή της έως το 2016 έχει λάβει πάνω από 4 
τρις δολάρια. Τρέχει αναρίθμητα προγράμματα - μερικά από τα οποία αναφέρονται και 
στην παρούσα έρευνα- και κάποια από αυτά είναι απόρρητα. Το αρχηγείο της βρίσκε-
ται στην Ουάσιγκτον και έχει δέκα στρατηγικά ερευνητικά κέντρα που εκπονούν και 
εκτελούν τις αποστολές και τα προγράμματα, καθώς και εκατοντάδες άλλες εγκατα-
στάσεις με διάφορες λειτουργίες, όπου εργάζονται πάνω από 79.000 άτομα. Είναι 
η πιο γιγάντια διαστημική υπηρεσία παγκοσμίως και συνεργάζεται με την πολεμική 
μηχανή των ΗΠΑ.

ROSCOSMOS

Η ROSCOSMOS ιδρύθηκε το 1992 στα συντρίμμια της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς 
το νέο ρώσικο κράτος υπό τον Yeltsin ενοποίησε όλες τις διάσπαρτες διαστημικές 
υπηρεσίες της σοβιετικής εποχής. Η υπηρεσία, που αρχικά είχε κυρίως ως αντικείμενο 
τις εκτοξεύσεις δορυφόρων και τον διαστημικό τουρισμό, μαστίζεται από τη διαφθο-

ΠΑΡΑΡτήΜΑ III
γλωσσΑΡΙ ΕτΑΙΡΕΙωΝ,
ΟΡγΑΝΙσΜωΝ, ΠΡΟσωΠωΝ
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ρά. Από το 2005 και μετά, καθώς το ρώσικο κράτος αρχίζει να διεκδικεί δυναμικά μια 
ηγεμονική θέση στον μετα-σοβιετικό κόσμο, αναβαθμίζεται ο ρόλος της υπηρεσίας 
και γίνονται οι αναγκαίες εκκαθαρίσεις. Δέχεται γενναίες κρατικές επιχορηγήσεις και 
εισέρχεται δυναμικά στη διαστημική κούρσα. Αλλάζει προσανατολισμό και σχεδι-
άζει αποστολές με γνώμονα τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό και όχι τα προσωπικά 
συμφέροντα του κάθε διευθυντή. Το αρχηγείο της βρίσκεται στην Μόσχα και το 
κεντρικό κέντρο ελέγχου των αποστολών στο Korolev. Έχει ένα κέντρο εκπαίδευσης 
κοσμοναυτών στην StarCity της Μόσχας και τρία “κοσμοδρόμια”, που συμβαίνουν 
οι διαστημικές εκτοξεύσεις, δύο υπό λειτουργία (στο Καζακστάν το Baikonur και το 
Plesetsk στην Β. Ρωσία) και ένα υπό κατασκευή (το Vostochny που βρίσκεται στην 
ανατολική Ρωσία).Το ρώσικο κράτος ενσωμάτωσε την εταιρεία κατασκευής πυραύλων 
στην ROSCOSMOS και στην ουσία κάθε δραστηριότητα που έχει να κάνει με το διά-
στημα, βρίσκεται πλέον υπό κρατική διαχείριση. Η ROSCOSMOS κατέχει ηγεμονική 
θέση στον πλανητικό ανταγωνισμό: τρέχει δεκάδες προγράμματα, συνάπτει συμμαχίες 
και πουλάει λογισμικά προγράμματα, εκτοξεύσεις, δορυφόρους, πυραύλους, οχήματα 
μεταφοράς... 

ESA

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, (στην ελληνική αρθρογραφία την συ-
ναντάμε και ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) European Space Agency/ESA 
ιδρύθηκε το 1975 και έχει έδρα το Παρίσι. Τα πρώτα δέκα κράτη που δημιούργησαν 
την ESA ήταν : το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, 
η Ολλανδία, η Ελβετία, η Σουηδία και η Ισπανία. Το ελληνικό κράτος έγινε το 16ο 
μέλος του το 2005. Τα υπόλοιπα κράτη που συγκροτούν την ESA είναι η Αυστρία, 
η Εσθονία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Ο Καναδάς συμμετέχει επίσης σε 
ορισμένα προγράμματα κατόπιν συμφωνιών συνεργασίας. Η Βουλγαρία, η Κύπρος, η 
Μάλτα, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργα-
σίας με την υπηρεσία, αλλά δεν αποτελούν μέλη της. Η ESA απασχολεί περίπου 2000 
εργαζόμενους, κυρίως επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. 

Η ESA έχει επίσης έναν αριθμό από επιχειρησιακά και ερευνητικά κέντρα στην 
Ευρώπη, κάθε ένα από τα οποία έχει διαφορετικά καθήκοντα. Τα κέντρα είναι τα 
εξής: α) Tο EAC (European Astronauts Centre ή Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών), 
το οποίο βρίσκεται στην Κολωνία. β) Το ESAC (European Space Astronomy Centre 
ή Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Αστρονομίας), το οποίο βρίσκεται κοντά στη 
Μαδρίτη. γ)Το ESOC (European Space Operations Centre ή Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Διαστημικών Επιχειρήσεων), το οποίο βρίσκεται στο Darmstadt της Γερμανίας. δ) 
Το ESRIN (European Space Research Institute ή Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικών 
Ερευνών), το οποίο βρίσκεται κοντά στη Ρώμη. ε) Το ESTEC (European Space 
Research and Technology Centre ή Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας), το οποίο βρίσκεται στο Noordwijk της Ολλανδίας.
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Ένα νέο κέντρο εγκαταστάθηκε στο Harwell, κοντά στο Oxfordshire της Μεγάλης 
Βρετανίας. Επιπλέον, η ESA διαθέτει γραφεία διασύνδεσης στο Βέλγιο, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τη Ρωσία, μια βάση εκτόξευσης στη Γαλλική Γουϊάνα και επίγειους σταθ-
μούς παρακολούθησης σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Πρoγραμμα Apollo

Το πρόγραμμα Apollo ήταν το τρίτο επανδρωμένο πρόγραμμα της NASA και βασί-
στηκε στην τεχνογνωσία και στην εμπειρία που είχε συγκεντρωθεί από τα δύο προη-
γούμενα επανδρωμένα προγράμματα της NASA, το Mercury και το Gemini. Η πρώτη 
πτήση πραγματοποιήθηκε το 1961 και η τελευταία το 1972, ενώ το Apollo τερμα-
τίστηκε το 1975. Στα πλαίσια του Apollo το κράτος των ΗΠΑ έγινε το πρώτο που 
έστειλε αστροναύτες στη Σελήνη (αποστολή Apollo 11), οι οποίοι συνέλεξαν μεγά-
λες ποσότητες δειγμάτων σεληνιακού υλικού, ενώ ήταν και το πρώτο πρόγραμμα που 
έστειλε ανθρώπους πέρα από την περιγήινη τροχιά (αποστολή Apollo 8). Εξαιτίας του 
προγράμματος αναπτύχθηκαν οι πύραυλοι Saturn υπό τον Βέρνερ φον Μπράουν, που 
είχαν μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Εν τέλει το πρόγραμμα Apollo έδωσε ώθηση 
στην εξέλιξη της τεχνολογίας του κράτους των ΗΠΑ, δούλεψαν για αυτό περίπου 
500.000 άτομα (34.000 της NASA και οι υπόλοιποι από ιδιωτικούς εργολάβους) και 
κόστισε 25 δις δολάρια, ενώ τα διαστημόπλοια κόστισαν 28 δις δολάρια. 

Πυραυλοι & Οχηματα Soyuz

Τα οχήματα Soyuz αποτελούν τύπο διαστημικών σκαφών που σχεδιάστηκαν και 
αναπτύχθηκαν από την Σοβιετική Ένωση από το 1967, με σκοπό να μεταφέρουν κο-
σμοναύτες και προμήθειες στο διάστημα και πίσω στη Γη. Κατασκευάστηκαν με σκοπό 
την χρήση τους σε μελλοντικό επανδρωμένο πρόγραμμα της κατάκτησης της Σελήνης. 
Το πρόγραμμα δεν προχώρησε, όμως τα σκάφη έμειναν και χρησιμοποιούνται έως 
τώρα με βελτιώσεις. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και οι πύραυλοι Soyuz που είναι οι 
πιο αξιόπιστοι και συχνά χρησιμοποιούμενοι πύραυλοι για εκτοξεύσεις διαστημικών 
σκαφών. Οι πύραυλοι είναι απόγονοι των σοβιετικών πυραύλων Vostok και αναπτύ-
χθηκαν την ίδια περίοδο με τα διαστημικά σκάφη Soyuz.

Πυραυλοι Proton 

Οι πύραυλοι Proton άρχισαν να παράγονται και να χρησιμοποιούνται το 1965 από τη 
Σοβιετική Ένωση. Λόγω της αξιοπιστίας τους, οι μυστικές υπηρεσίες δυτικών κρατών 
προσπάθησαν να τους αντιγράψουν, όταν μεσουρανούσε ο ψυχρός πόλεμος στο 
διάστημα. Έχουν ύψος 53 μέτρα, διάμετρο 7,4 μέτρα και μπορούν να είναι μέχρι τεσ-
σάρων επιπέδων. Χρησιμοποιούν σε εκτοξεύσεις χαμηλών τροχιών (LEO)- δηλαδή 
μέχρι 2000 χλμ από την επιφάνεια της Γης, και μπορούν να μεταφέρουν φορτίο μέχρι 
22 τόνους, ενώ μπορούν να μεταφέρουν και φορτίο μέχρι 6 τόνων στις γεωστατικές 
τροχιές (GEO) σε υψόμετρο μέχρι 42 χλμ από την επιφάνεια της Γης. Οι εκτοξεύσεις 
για να θέσουν διαστημικές συσκευές σε τροχιές GEO είναι πιο δύσκολες να επιτευ-
χθούν από τις τροχιές LEO. Μέχρι το Γενάρη του 2016 είχαν πραγματοποιηθεί 490 
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εκτοξεύσεις με πύραυλους Proton.

Ζωνη του Καιπερ / Kuiper belt

Η Ζώνη Κάιπερ είναι μεγάλο σύνολο μικρών σωμάτων στην περιοχή του εξωτερι-
κού ηλιακού συστήματος. Είναι ένας δίσκος στο επίπεδο της κίνησης των πλανητών 
και σε απόσταση από 30 μέχρι 50 περίπου αστρονομικές μονάδες από τον Ήλιο. 
Αποτελείται από δύο ειδών αντικείμενα: μικρά σώματα, παρόμοια με τον πλανή-
τη νάνο Πλούτωνα, σε αργή τροχιά γύρω από τον Ήλιο, και πυρήνες κομητών. 
Θεωρείται και ως μία δεύτερη ζώνη αστεροειδών, πέρα από την κύρια ζώνη των 
αστεροειδών.

The Boeing Company

Η Boeing είναι μια πολυεθνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1916, από τον William E. 
Boeing στις ΗΠΑ και έκτοτε κτίζει την αυτοκρατορία της με τις ευχές και την αμέριστη 
στήριξη του κράτους των ΗΠΑ. Σχεδιάζει και κατασκευάζει αεροπλάνα, δορυφόρους, 
ελικόπτερα και τουρμπίνες για αεροσκάφη, πυραύλους και διαστημόπλοια καθώς 
και οπλικά συστήματα ή κομμάτια οπλικών συστημάτων. Είναι από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες κατασκευής αεροπλάνων και ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής 
οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, με κύριο πελάτη το κράτος των ΗΠΑ (για 
παράδειγμα το 2009 είχε συνάψει συμβόλαια αξίας 22 δις δολαρίων). Το 2008 στις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ είχε χορηγήσει τον Ομπάμα με 197.000 δολάρια. 
Κάνει δεκάδες φιλανθρωπίες και κερδίζει τεράστιες φοροαπαλλαγές, έτσι το 2011 
έδωσε 52 εκατομμύρια δολάρια σε ΜΚΟ και σε διάφορα επιχειρηματικά λόμπι και 
έτυχε φοροαπαλλαγών ύψους 178 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα δηλωμένα έσοδα 
από τις πωλήσεις της για το 2015 έφτασαν στα 96 δις δολάρια. Εκμεταλλεύεται πε-
ρίπου 160.000 εργαζόμενους, και το Μάρτη του 2016 η μετοχή της κόστιζε 122,35 
δολάρια. 

Orbital Sciences Corp. 

Η Orbital Science Corp. ιδρύθηκε το 1982 από τρεις γιάπηδες του πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, και είχε την έδρα της στις ΗΠΑ. Ειδικευόταν στο σχεδιασμό, την κατα-
σκευή και την εκτόξευση μικρών και μεσαίων διαστημικών σκαφών και πυραύλων για 
εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Στην γκάμα των προϊόντων της περιλαμβά-
νονταν: γεωστατικοί και γεωσύγχρονοι δορυφόροι, διαστημικά οχήματα μεταφοράς 
ανθρώπων και προμηθειών, διαστημικές συσκευές για “διαπλανητική” επικοινωνία, 
στρατιωτικοί πυραύλοι εδάφους - αέρος, συστήματα αντιπυραυλικής “άμυνας” κ.α. 
Επίσης πουλούσε δορυφορικά συστήματα και διαστημικές τεχνολογίες σε κρατικές 
υπηρεσίες και ερευνητικά κέντρα σε όλη την υφήλιο. Ήταν μια εταιρεία με αντικείμε-
νο τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα και την κατάκτηση του διαστήματος. Το 1990 η 
εταιρεία έφερε σε πέρας οκτώ διαστημικές αποστολές, χρησιμοποιώντας τον πύραυλο 
Pegasus, που τον σχεδίασε και τον ανέπτυξε η ίδια. Με αυτό τον τρόπο έγινε η πρώτη 
ιδιωτική εταιρεία που κατάφερε κάτι παρόμοιο.
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Το 2014 συγχωνεύτηκε με την Alliant Techsystems και δημιούργησαν τον κολοσσο 
Orbital ATK. Ο νέος πολυεθνικός γίγαντας είχε ετήσια έσοδα για το 2013, 4,5 δις 
και απασχολούσε 13.000 εργαζόμενους.

Blue Origin

Η Blue Origin ιδρύθηκε το 2000 από τον Jeff Bezos. Η εταιρεία αναπτύσσει νέες τεχνολο-
γίες που σχετίζονται με την κατάκτηση του διαστήματος. Οι προσπάθειές της στρέφονται 
στην ανακάλυψη επαναχρησιμοποιούμενου, χαμηλού κόστους, με κάθετη προσγείωση 
πυραύλου για χρήση σε εκτοξεύσεις στις χαμηλές τροχιές. Έως τώρα έχει πραγματοποιή-
σει επιτυχημένες εκτοξεύσεις μεταφέροντας δορυφόρους και θέτοντας τους σε τροχιά. Η 
εταιρεία έχει επεκταθεί και στο διαστημικό τουριστικό. Για να πετύχει τους στόχους της, έχει 
προχωρήσει σε στρατηγικές συμμαχίες με άλλες εταιρείες κολοσσούς της διαστημικής τε-
χνολογίας, όπως η NanoRacks και η United Launch Alliance. Το 2009 έκλεισε συμβόλαιο 
αξίας 3,7 δις δολαρίων με τη NASA για να αναπτύξει τεχνολογίες που θα φανούν χρήσι-
μες στο μέλλον για τα διαστημικά ταξίδια. Το 2013 η NASA επέλεξε την SpaceX αντί της 
BlueOrigin, με αδιαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με την δεύτερη, για διαστημικές μη επαν-
δρωμένες αποστολές της υπηρεσίας προς τον ISS. Απασχολεί περίπου 600 εργαζόμενους.

Lockheed Martin 

Η έδρα της Lockheed Martin βρίσκεται στο Μέρυλαντ της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ. Η εν λόγω 
εταιρεία είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός που απασχολεί περίπου 112.000 άτομα και 
ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την ένταξη και τη 
διατήρηση προηγμένης τεχνολογίας συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπε οπλικά 
συστήματα, αεροπλάνα, πολεμικά και μη ρομπότ, drones κ.α. Όπως συμβαίνει με τους 
πολυεθνικούς κολοσσούς, έτσι και η Lockheed Martin έχει χτίσει γύρω της ένα δίκτυο 
με δεκάδες εταιρείες εργολάβους/δορυφόρους που εργάζονται για λογαριασμό της. Οι 
πωλήσεις της πολυεθνικής εταιρείας για το 2014 έφτασαν τα 45, 6 δις δολάρια. Μέσα στις 
άλλες εργολαβίες που έχει πάρει από τη NASA, είναι η η ανάπτυξη ενός νέου κινητήρα για 
αμερικανικές αποστολές στο διάστημα.

United Launch Alliance (ULA)

Η United Launch Alliance (ULA) είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει πυραύλους για διαστη-
μικά ταξίδια. Αποτελεί την στρατηγική συμμαχία μεταξύ των Lockheed Martin και Boeing και 
σχηματίστηκε το 2006. Στο βιογραφικό της έχει τους πυραύλους βαρέων βαρών AtlasV, 
DeltaII και DeltaIV. Τα πυραυλικά συστήματα Atlas και Delta χρησιμοποιούνται πάνω 
από 50 χρόνια για να θέσουν σε τροχιές δορυφόρους γύρω απο τη Γη ή για διαστημικά 
ταξίδια πέρα από το βαρυτικό πεδίο της Γη (αυτό που οι “ειδικοί” λένε βαθύ διάστημα). Η 
ULA παίρνει κάθε χρόνο ένα δις δολάρια από το κράτος των ΗΠΑ μόνο και μόνο για να 
βρίσκεται σε ετοιμότητα για εκτοξεύσεις. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της διαπλοκής 
με το κράτος των ΗΠΑ φτάνει να αναφερθεί πως για κάθε εκτόξευση η ULA κερδίζει 460 
εκατ. δολάρια, την στιγμή που η SpaceX δηλώνει πως μπορεί να πραγματοποιήσει αυτές τις 
εκτοξεύσεις με 90 εκατ. δολάρια. Απασχολεί πάνω από 3600 εργαζόμενους.
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Airbus Defence and Space UK

Ανήκει στον όμιλο της Airbus Group SE και ασχολείται με τον σχεδιασμό και κατα-
σκευή επιβατηγών και πολεμικών αεροσκαφών, δορυφόρων για τηλεπικοινωνίες 
και ηλεκτρονικών συστημάτων. Η θυγατρική ιδρύθηκε το 2014 ως συγχώνευση των 
εταιρειών Astrium, Cassidian και Airbus Military και έχει παραρτήματα σε 12 κράτη. 
Η Airbus Group SE είναι μια ευρωπαϊκή πολυεθνική εταιρεία με έδρα στη Γαλλία, που 
δραστηριοποιείται στην αεροναυπηγική και στην αμυντική βιομηχανία. Περιλαμβάνει 
τρεις εταιρείες: Airbus, Airbus Defence and Space, και Airbus Helicopters. Η πολυε-
θνική ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία European Aeronautic Defence and Space 
Company (EADS). Το 2014 πήρε την ονομασία Airbus Group NV και έκτοτε δρα-
στηριοποιείται στα επιβατικά και στρατιωτικά αεροπλάνα, στην κατασκευή πυραύλων 
(πολεμικών και για εκτοξεύσεις στο διάστημα), δορυφόρων, συστημάτων επικοινωνί-
ας και ελικοπτέρων. Ο πολυεθνικός γίγαντας για το 2015 είχε τζίρο 64,45 δις ευρώ. 
Το 10,9% της εταιρείας το κατέχει το γαλλικό κράτος, το 10,9% το γερμανικό, το 
4,1% ανήκει στο ισπανικό και το υπόλοιπο σε ιδιώτες επενδυτές. Aπασχολεί πάνω 
από 136.000 εργαζόμενους. 

Arianespace SA

Η Arianespace SA είναι μια πολυεθνική εταιρεία συμφερόντων του γαλλικού κρά-
τους, που ιδρύθηκε το 1980 . Ήταν η πρώτη εταιρεία που κατασκεύασε συστήματα 
εκτόξευσης για εμπορικούς σκοπούς. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν ακόμη 
9 ευρωπαϊκά κράτη και η εταιρεία είχε εκτελέσει 285 αποστολές μέχρι το 2008. Στα 
προϊόντα της εντάσσονται οι πύραυλοι Vega και Ariane και ο Soyuz-2, η βελτιωμένη 
έκδοση του ρωσικής καταγωγής Soyuz. Οι πύραυλοι αυτοί είναι ικανοί να μετα-
φέρουν μια σειρά από φορτία και χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατάκτηση του 
διαστήματος Η Arianespace είναι αναμεμιγμένη σχεδόν σε όλες τις αποστολές και τα 
προγράμματα που εκπονεί και εκτελεί η ESA. Το 2004 έλεγχε πάνω από το 50% της 
παγκόσμιας αγοράς εκτοξεύσεων γεωστατικών δορυφόρων, ενώ το 2014 διεκδι-
κούσε το 60% της παγκόσμιας αγοράς εκτόξευσης δορυφόρων. Τα έσοδά της για το 
2014 ήταν πάνω από 1,4 δις ευρώ, έχει πέντε εγκαταστάσεις παγκοσμίως και λιγότε-
ρους από 350 εργαζόμενους. Η εταιρεία προφανώς συνεργάζεται με πολλές εταιρείες 
- εργολάβους, που έχουν τις έδρες τους στα κράτη μετόχους της Arianespace. Για 
τις εκτοξεύσεις που πραγματοποιεί χρησιμοποιεί το διαστημοδρόμιο της γαλλικής 
Γουϊάνας και η βάση της είναι στην Γαλλία.

Sierra Nevada Corporation (SNC) 

Η πολυεθνική Sierra Nevada Corporation (SNC) ιδρύθηκε το 1963 και έχει την έδρα 
της στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Ειδικεύεται στην προμήθεια ολοκληρωμένων ηλεκτρονι-
κών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στους μικροδορυφόρους και στην τηλεϊατρι-
κή. Ακόμα, εκτελεί εμπορικές τροχιακές μεταφορές, πουλάει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
ασφάλειας στο διαδίκτυο και εμπλέκεται στην δημιουργία συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης. Το 2008 παρουσίασε το διαστημικό σκάφος Dream Chaser. Το 2010 
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πήρε 20 εκατ. δολάρια από την NASA ως χορηγία για έναν διαγωνισμό, που αντικεί-
μενό του ήταν ένα διαστημικό σκάφος για μεταφορά προμηθειών, το Commercial 
Crew Development (CCD) της NASA. Το 2012 η NASA ανακοίνωσε νέα συμφωνία 
με την SNC που αφορούσε το σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων συστη-
μάτων εκτόξευσης επανδρωμένων αποστολών (πυραύλους, σκάφη, ηλεκτρονικά 
συστήματα), ως συνέχεια του προγράμματος CCD. Η SNC κέρδισε 212,5 εκατ. 
δολάρια από αυτή την συμφωνία. Το 2014 έχασε τον διαγωνισμό της NASA για το 
όχημα μεταφοράς προσωπικού από και προς τον ISS, που τον κέρδισαν η Boeing 
(4,2 δις δολάρια) και η SpaceX (2,6 δις δολάρια). Τον Γενάρη του 2016 μαζί με τις 
OrbitalATK και SpaceX κέρδισε τον διαγωνισμό για έξι τουλάχιστον μεταφορές 
προμηθειών από και προς τον ISS από το 2019 έως το 2024. Ακόμα συνεργάζεται με 
το τουρκικό κράτος για την ανάπτυξη επιβατικών αεροπλάνων. Απασχολεί πάνω από 
3000 εργαζόμενους σε 33 βιομηχανίες εκ των οποίων οι 18 βρίσκονται στις ΗΠΑ 
και οι υπόλοιπες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Γερμανία και στην Τουρκία.

Surrey Satellite Technology Ltd SSTL

Η SSTL Ιδρύθηκε το 1985 και είναι spin-off από το πανεπιστήμιο του Surrey (έτσι 
ονομάζονται οι εταιρείες που φτιάχνουν πανεπιστημιακοί καθηγητές για να καρπώ-
νονται πανεπιστημιακά κονδύλια). Δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση 
μικρών δορυφόρων, με ετήσιο κύκλο εργασιών δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Το 2005 
η SpaceX εξαγόρασε το 10% της SSTL και τρία χρόνια αργότερα η εταιρεία εξαγορά-
στηκε σχεδόν εξολοκλήρου από την Astrium.

Planetary Resources (PR)

H PR ιδρύθηκε το 2010 στις ΗΠΑ και μέχρι το 2012 ονομαζόταν Arkyd 
Astronautics. Ακολούθησε αναδιοργάνωση και αλλαγή επωνυμίας. Η εν λόγω 
εταιρεία ασχολείται με την εξόρυξη στο διάστημα και αρχικά προσπαθεί να αναπτύ-
ξει μικρού μεγέθους δορυφορικά τηλεσκοπία που θα φέρουν ένα λέιζερ ικανό να 
“διαβάζει” την σύσταση της μάζας των αστεροειδών. Έχει ήδη στείλει ένα τέτοιο 
σκάφος στον ISS το 2015. Ο ελληνοαμερικάνος ιδρυτής της “εμπνεύστηκε” από τους 
διαγωνισμούς τύπου X Prize.

Deep Space Industries (DSI)

Η DSI είναι ακόμα μία αμερικάνικη ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013 και 
δραστηριοποιείται στην διαστημική εξερεύνηση και κατάκτηση και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και διαστημικών σκαφών ικανών για εξόρυξη σε 
αστεροειδείς. Προς το παρόν πουλάει μίκρο και νάνο δορυφόρους με την δυνατό-
τητα να προσεγγίζουν αστεροειδείς και να πραγματοποιούν ανάλυση των εδαφών 
τους. Έχει αναπτύξει μια καινοτομία που της δίνει την δυνατότητα να εφοδιάζει τα 
σκάφη/δορυφόρους της με καύσιμα στο διάστημα, ενώ σκοπεύει να κατασκευάσει 
τεράστιους διαστημικούς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους, καθώς και δορυφόρους που 
θα κινούνται βασιζόμενοι αποκλειστικά στην ηλιακή ενέργεια. Παρόλο το σύντο-
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μο της ζωής της έχει ήδη κλείσει συμφωνίες με τη NASA για παροχή μίκρο- και 
νάνο- δορυφόρων.

Στα μελλοντικά της σχέδια, έως το 2023, η DSI επιδιώκει να έχει αναπτύξει την 
κατάλληλη τεχνολογία ώστε να κατασκευάσει τα πρώτα διαστημικά ορυχεία της σε 
αστεροειδείς, να χρησιμοποιεί από το νερό, που θα βρίσκει πάνω τους, το υδρογό-
νο ως καύσιμο για τα σκάφη της και, τέλος, να κατασκευάσει διαστημικά σκάφη από 
υλικά που θα βρίσκει πάνω στον αστεροειδή, ενώ την πλατίνα που θα εξορύσσει θα 
την εμπορεύεται στη Γη.

Thales Alenia Space (TAS)

Η Thales Alenia Space είναι μια γαλλοιταλική κοινοπραξία της γαλλικής Thales group 
(67%) και της Ιταλικής Finmeccanica (33%). Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία 
κατασκευής δορυφόρων και επιπλέον παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες πλοήγησης και 
τηλεπικοινωνίας. Έχει κατασκευάσει μια σειρά εξαρτημάτων για τον ISS, συνεργάζεται 
με την ESA στο πρόγραμμα Cygnus, που περιλαμβάνει την μεταφορά προμηθειών από 
και προς τον ISS, πουλάει τις υπηρεσίες της στις πολεμικές μηχανές των ευρωπαϊκών 
κρατών και του ΝΑΤΟ και έχει συνεργαστεί και με το κινέζικο κράτος. Το 2014 οι 
πωλήσεις της έφτασαν στα 2 δις ευρώ και απασχολεί πάνω από 7.500 εργαζόμενους 
σε 14 βιομηχανίες της, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.

Space Systems/Loral, LLC(SS/L) 

Η Space Systems/Loral, LLC(SS/L), ιδρύθηκε το 1957, σχεδιάζει και κατασκευάζει μια 
γκάμα δορυφόρων (μετεωρολογικούς, τηλεπικοινωνιακούς, ραδιοτηλεοπτικούς και 
για μεταφορά διαδικτυακών δεδομένων) καθώς και προηγμένα διαστημικά συστή-
ματα. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής δορυφόρων με πελάτες της 
δεκάδες κράτη και εθνικές διαστημικές υπηρεσίες. 

OHB System Hg

Η OHB System Hg είναι η τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει δορυφόρους, μικροδορυφόρους, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ηλε-
κτρονικά συστήματα και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για χρήση σε επανδρωμένες 
και μη αποστολές. Έχει την έδρα της στη Γερμανία και ιδρύθηκε το 1958 με κύρια 
ενασχόληση τη ναυτική πολεμική βιομηχανία. Τη δεκαετία του 1980 στράφηκε προς 
την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την διαστημική βιομηχανία. Το 
τεχνοεπιστημονικό της προσωπικό είναι πάνω από 2000 άτομα.

Charles Frank Bolden (1946- )

O Τσαρλς Μπόλντεν το 2009 έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που βρίσκεται στο 
τιμόνι της NASA. Προτάθηκε από τον πρόεδρο Όμπάμα καιδιορίστηκε από αυτόν. 
Ο 62χρονος Μπόλντεν στο παρελθόν υπήρξε γενικός διοικητής των Αμερικάνων 
πεζοναυτών και έγινε αστροναύτης της NASA το 1980, λαμβάνοντας μέρος σε τέσσερις 
αποστολές μεταξύ του 1986 και του 1994, σε δύο από τις οποίες ήταν και κυβερνήτης. 



156 157

Πράρτημα ΙΙΙ: Γλωσσάρι εταιρειών, οργανισμών, προσώπων

Konstantin E. Tsiolkovsky (1857-1935). 

Ο Konstantin E. Tsiolkovsky θεωρείται από του θεμελιωτές της διαστημικής κατάκτη-
σης. Γεννήθηκε στη Ρωσία και εξαιτίας μιας αρρώστιας έχασε στα δέκα του την ακοή 
του και εκδιώχτηκε από το σχολείο. Μορφώθηκε μόνος του, έγινε καθηγητής μαθη-
ματικών και μέχρι το 1920 εργάστηκε σε λύκειο. Εμπνεύστηκε από τον Ιούλιο Βερν 
και δημοσίευσε μια σειρά από εργασίες για την δυνατότητα των πυραύλων να μετα-
φέρουν το ανθρώπινο γένος στο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα οραματίστηκε αποικίες 
και την εξερεύνηση του διαστήματος. Πραγματοποίησε πολλές θεωρητικές έρευνες 
σε σχέση με την κατασκευή πυραύλων για διαστημικά ταξίδια. Συνεισέφερε σημαντικά 
στην ανάπτυξη της πυραυλικής τεχνολογίας και της αεροναυπηγικής- κατασκεύασε την 
πρώτη ρώσικη αεροδυναμική σήραγγα (wind tunnel)- που χρησιμοποιούνται ως τις 
μέρες μας για δοκιμές συσκευών που πετάνε (αεροπλάνα, πύραυλοι, ελικόπτερα κλπ). 
Το ρώσικο κράτος τον ονόμασε “πατέρα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης κοσμο-
ναυτικής”, διατηρεί ένα μουσείο αφιερωμένο στα έργα του και τη ζωή του και ένας 
κρατήρας στη Σελήνη πήρε το όνομά του.

Robert Goddard (1882-1945)

Γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Το 1926 καταφέρνει να εκτοξεύσει πύραυλο με υγρά καύσιμα, 
και θεμελίωσε την κατασκευή των πυραύλων με πολλαπλά μέρη (οι πύραυλοι δεν 
είναι ένα ενιαίο σώμα, αποτελούνται από διάφορα μέρη, που αποσπώνται κατά την 
απογείωση). Μέχρι το 1941 πραγματοποίησε 34 επιτυχημένες εκτοξεύσεις πυραύλων 
δικής του κατασκευής. Για το κράτος των ΗΠΑ θεωρείται ο “πατέρας” της πυραυλικής 
μηχανικής.

Frank Borman 

Ο αστροναύτης Φρανκ Μπόρμαν (Frank Borman) ήταν μέλος της αποστολής “Apollo 
8” ,που τον Δεκέμβριο του 1968 έθεσε για πρώτη φορά τον άνθρωπο σε περιφορά 
γύρω από τη Σελήνη. Δύο μήνες αργότερα θα γράψει ένα γράμμα στο δισέγγονό 
του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «είναι περισσότερο από μια απλή σύμπτωση: είναι 
φόρος τιμής στην ιδιοφυία των οραματισμών του. Δεν φαντάσθηκε απλώς τι είδους 
άθλοι ήταν κατορθωτοί από τον άνθρωπο, αλλά και το πώς ακριβώς θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν, μέχρι και τις μικρότερες λεπτομέρειες. Ποιος μπορεί να πει πόσοι 
διαστημικοί επιστήμονες εμπνεύσθηκαν, συνειδητά ή υποσυνείδητα, από την ανά-
γνωση των έργων του Ιουλίου Βερν; [...] ...πίσω από κάθε αποφασιστικό βήμα στην 
ανθρώπινη ιστορία βρίσκεται ένα όνειρο. Αυτό το όνειρο [αλλά] και τα σχέδια για την 
πραγματοποίησή του υποδείχθηκαν σε μας για πρώτη φορά από τον πρόγονό σας... 
επομένως ο Ιούλιος Βερν αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωτοπόρους της διαστη-
μικής εποχής».

Carl Sagan (1934- 1996)
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Αμερικάνος αστρονόμος, κοσμολόγος, αστροφυσικός και αστροβιολόγος. Ακόμα 
υπήρξε συγγραφέας και σεναριογράφος που προσπαθούσε να εκλαϊκεύσει την 
διαστημική εξερεύνηση. Η σειρά των ντοκιμαντέρ“Cosmos: A personal Voyage” 
παίχτηκε σε πάνω από 60 χώρες και την είδανε πάνω από 500.000 τηλεθεατές (όλα 
αυτά πριν την εποχή του διαδικτύου). Ακόμα προσπαθούσε να ανακαλύψει ζωή πέρα 
από τον γήινο κόσμο έτσι με πρωτοβουλία του στάλθηκαν “χημικά μηνύματα” στο δι-
άστημα, που θα μπορούσαν να “διαβαστούν” από οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό 
που διέθετε ελάχιστη νοημοσύνη. Εργάστηκε στα πανεπιστήμια Κόρνελ, Μπέρκλεϊ, 
Χάρβαρντ και του Σικάγου, και βραβεύτηκε από τη NASA και το αμερικάνικο κράτος 
αρκετές φορές για την συνεισφορά του στην εξερεύνηση του διαστήματος. Πέθανε 
από πνευμονία.

Τhe Planetary Society (PS)

H Planetary Society ιδρύθηκε το 1980 από τους Carl Sang, Bruce Murray και Luis 
Friedman. Υποτίθεται πως είναι μια αμερικάνικη ΜΚΟ, που εμπλέκεται στην εξερεύνη-
ση του διαστήματος, προσπαθώντας να ανακαλύψει τεχνοεπιστημονικές καινοτομίες 
στην πυραυλική μηχανική αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαστημικής 
εξερεύνησης. Στην πραγματικότητα είναι κεντρικός έταιρος της NASA που επηρρεάζει 
την υπηρεσία ώστε να στρέφει τα προγράμματα και τις χορηγίες προς την κατεύθυν-
ση που επιθυμεί η PS. Υποτίθεται πως ασκεί το θεάρεστο έργο της “διαφώτισης της 
ανθρωπότητας” για τα καλά του πλανητικού εποικισμού. Επιδιώκει να αποδείξει στην 
ανθρωπότητα την αναγκαιότητα της επέκτασης στο διάστημα και αναζητά ζωή στο 
σύμπαν. Παρεμβαίνει πολιτικά στο αμερικάνικο Κογκρέσο, ασκώντας επιρροή ώστε 
να αυξάνει η οικονομική στήριξη του, προς τη NASA και ταυτόχρονα κατευθύνει τις 
συνδρομές των μελών της προς την ενίσχυση της υπηρεσίας. Μέσω του προγράμμα-
τος LIFE έχει στείλει μικροοργανισμούς στο διάστημα για να δοκιμάσει την αντοχή 
τους. Εκδίδει ένα έντυπο, το “Planetary Report”, που το στέλνει σε περισσότερους 
από 40.000 συνδρομητές/ μέλη της. Στο διοικητικό της συμβούλιο υπάρχουν διάφο-
ροι “καταξιωμένοι” επιστήμονες, πρώην αστροναύτες της NASA και επιχειρηματίες. 
Το 2014 μόνο ένα μέλος της έκανε δωρεά 4,2 εκατ. δολάρια. Τον Απρίλη του 2016 
τα χρήματα της οργάνωσης για χορηγίες προς προγράμματα της NASA έφταναν τα 
1,631 δις δολάρια!

Διαγωνισμοι XPrize

Ο πρώτος διαγωνισμός XPrize εμπνέυστηκε από το βραβείο Orteig , το όποιο εκπο-
νήθηκε από ένα Γάλλο ξενοδόχο το 1919 και το έπαθλο των 25.000 δολαρίων θα 
δινόταν σε αυτόν/ους που θα κατάφερναν να ενώσουν με αεροπλάνο τη Νέα Υόρκη 
και το Παρίσι, χωρίς ενδιάμεση στάση. Το 1927 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός στον 
οποίο οι εννέα διαγωνιζόμενες ομάδες είχαν ξοδέψει 400.000 δολάρια.

Ο “δαιμόνιος” ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας Πήτερ Διαμαντής αναβίωσε τον 
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διαγωνισμό, όταν το 1996 πρόσφερε ένα έπαθλο 10 εκατ. δολαρίων για το σχεδια-
σμό, την κατασκευή και την πτήση ενός υποτροχιακού οχήματος μεταφοράς προσωπι-
κού τριών ατόμων στο διάστημα για δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι ομάδες 
που ήθελαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό θα έπρεπε να βρουν με δικές τους 
προσπάθειες από ιδιωτικούς επενδυτές τα χρήματα για το πρότζεκτ τους. Συμμετείχαν 
26 ομάδες από 7 κράτη, οι οποίες συνολικά επένδυσαν περισσότερα από100 εκατ 
δολάρια και τελείωσε το 2004.

Έκτοτε οι καπιταλιστές “μυρίστηκαν” τα περιθώρια κέρδους σε χρήματα και γνώσεις 
και καθιέρωσαν τους διαγωνισμούς XPrize.
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Φλεβάρης 1962: 
Η NASA εκτοξεύει 

την πρώτη της 
επανδρωμένη 
αποστολή με 
το διαστημικό 

σκάφος Mercury 
7 “Friendship”. 
Ο αστροναύτης 

Jonh Glenn 
πραγματοποίησε 
τρεις περιφορές 
γύρω από τη Γη, 
σε μια πτήση που 

διήρκησε πέντε ώρες 
και επέστρεψε πίσω.

Απρίλης 1961: Η Σοβιετική 
ένωση εκτοξεύει την πρώτη 
της επανδρωμένη αποστολή 

με το διαστημικό σκάφος 
Vostok 1 (φώτο). Ο 

κοσμοναύτης Yuri Gagarin 
γίνεται ο πρώτος άνθρωπος 
που ταξιδεύει στο διάστημα 

και μένει σε τροχιά γύρω 
από τη Γη. Η αποστολή 

είναι μια τεράστια επιτυχία του σοβιετικού μπλοκ έναντι του δυτικού καπιταλιστικού κόσμου.

Νοέμβρης1957: Η δεύτερη 
αποστολή της Σοβιετικής 
Ένωσης με το διαστημικό 
σκάφος Sputnik είχε ώς 

επιβάτη το σκυλάκι Λάικα, 
που κατάφερε

και επιβίωσε στις συνθήκες 
του διαστημικού ταξιδιού. 
Το Sputnik ήταν το πρώτο 
σκάφος που εκτοξεύθηκε 
(10/1957) στο διάστημα 

και τέθηκε σε τροχιά γύρω 
από τη Γη. 
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Νοέμβρης 1962: Μηχανικό πρόβλημα, στο πειραματικό πυραυλοκίνητο 
σκάφος X-15, οδηγεί τον πιλότο της NASA σε αναγκαστική προσγείωση 

του σκάφους. Ο πιλότος σώθηκε, αλλά έπαθε ανεπανόρθωτες βλάβες 
και έμεινε ανάπηρος.

Ιούλης 1975: 
Πραγματοποιείται 

η πρώτη κοινή 
αμερικανο-σοβιετική 

ενέργεια. Κατά 
τη διάρκεια της 

διαστημικής πτήσης 
συνδέθηκαν τα 
πληρώματα του 

σοβιετικού Soyuz19 
και του αμερικάνικου 

Apollo 18.
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Ιούλης 1975: Το 
διαστημικό

σκάφος που
προέκυψε από την 

ένωση του
σοβιετικού 

Soyuz19 και του 
αμερικάνικου

Apollo 18, κατά τη 
διάρκεια της κοινής 

αποστολής.

Αύγουστος 1969: 
Το Σικάγο (πάνω) και 
το Μανχάταν (κάτω) 

καλωσορίζουν με τιμές 
ηρώων τους αμερικάνους 

αστροναύτες, Neil A. 
Armstrong, Michael 

Collins, και Buzz 
Aldrin, Jr., που ήταν οι 
πρώτοι άνθρωποι που 

πάτησαν στην επιφάνεια 
της Σελήνης, με την 

αποστολή Apollo 11 το 
1969. Η επιτυχία των 

Σοβιετικών με τον Γιούρι 
Γκαγκάριν, είχε ταπεινώσει 

το δυτικό μπλοκ, η 
αποστολή Apollo 11 

ήρθε να αναπτερώσει την 
περηφάνεια των οπαδών 

του καπιταλιστικού 
κόσμου.
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Σύγκριση ανάμεσα στα διαστημικά τηλεσκόπια James Webb & Hubble.

Στις 24 Απρίλη του 1990 
το διαστημικό τηλεσκόπιο 
Hubble τίθεται σε τροχιά 

από το διαστημικό 
λεωφορείο Discovery της 

NASA. Εξοπλισμένο με 
μια σειρά επιστημονικών 

οργάνων για την 
καλύτερη παρατήρηση, 

φωτογράφιση και 
“απεικόνιση”του 

σύμπαντος.

Στις εγκαταστάσεις 
Marshall Space Flight 
Center στο Huntsville 
των ΗΠΑ, μηχανικοί 

και τεχνικοί της NASA 
εκτελούν πειράματα για την 
βελτίωση της αντοχής των 

καθρεπτών του διαστημικού 
τηλεσκοπίου James Webb, 

στις ακραίες συνθήκες 
ψύχους του διαστήματος.
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Το ESOC αποτελεί το διαστημικό επιχειρησιακό κέντρο της ESA και βρίσκεται στο Darmstadt της 
Γερμανίας. Το ESOC πέρα από το κύριο κέντρο ελέγχου, φιλοξενεί και επιμέρους κέντρα ελέγχου 

διαφόρων διαστημικών αποστολών/προγραμμάτων της ESA.

Δεκέμβρης 2014, Λουξεμβούργο: Συνάντηση των κρατών - μελών της ESA σε επίπεδο υπουργών. 
Στην συγκεκριμένη συνάντηση όλα τα κράτη - μέλη της ESA συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την 

ανάπτυξη των πυραύλων Ariane 6 και Vega C καθώς και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του ISS και 
ερευνητικών προγραμμάτων για την κατάκτηση του διαστήματος.
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Στιγμιότυπα από τη ζωή 
στον ISS:

Φώτο πάνω: Αστροναύτες 
πραγματοποιούν εργασίες 

στο σταθμό. Κάθε 
δραστηριότητα/ εργασία 
των αστροναυτών στο 

διάστημα ονομάζεται EVA, 
extravehicular activity.

Φώτο κάτω: Αστροναύτης 
ασκείται μέσα στο 

γυμναστήριο του σταθμού. 
Η έντονη και μεγάλης 
διάρκειας καθημερινή 

άσκηση είναι απαραίτητη 
στους αστροναύτες, για να 
μειώνονται οι συνέπειες της 

ζωής χωρίς βαρύτητα.

Διαστημικά 
σκάφη, που 

έχουν τη 
δυνατότητα να 
“προσδένουν” 

στον ISS.
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Οκτώβρης 2004: Η σημαία 
της κοινής αμερικανο-ρωσικής 
αποστολής προς τον ISS. Το 

Χ που σχηματίζουν οι σημαίες 
συμβολίζει το νούμερο της 

αποστολής προς τον ISS ενώ 
στο λάβαρο αναγράφονται 

τα ονόματα των αρχηγών της 
αποστολής.

Ιούνης 2015: 
Με στρατιωτική 

περιβολή, τα 
πληρώματα 

των αστροναυ-
τών της NASA 
πραγματοποι-
ούν αλλαγή 

βάρδιας στον 
ISS. 

Απρίλιος 2016: Η 
NASA, με το σκάφος 
της SpaceX, Dragon 
V2, έστειλε στον ISS 

μαζί με τις προμήθειες 
20 ποντίκια 

πειραματόζωα. Τα 
ποντίκια θα μείνουν 

στο σταθμό για 
30 με 90 μέρες. 
Πάνω τους θα 

πραγματοποιηθούν 
πειράματα ώστε να 
ανακαλύψουν ποιοί 

παράγοντες καθορίζουν το μέγεθος και τη λειτουργία των μυών, σε συνθήκες διαστήματος. 
Το πείραμα, ονομάζεται Rodent research 3 και χρηματοδοτείται από την αμερικάνικη 
φαρμακευτική εταιρεία Lily. Στην φώτο πάνω δεξιά, διακρίνεται η συσκευή που θα 

χρησιμοποιείται στο εν λόγω πείραμα.



168

Φωτογραφίες από το 2ο μέρος

169

Το eLISA είναι το πρώτο  
παρατηρητήριο που θα 

είναι εγκατεστημένο στο 
διάστημα με αποστολή 
να ανακαλύψει και να 
χαρτογραφήσει τις 
μαύρες τρύπες του 
σύμπαντος και τις 

άγνωστες δυνάμεις 
που σχηματίζουν 
και μορφοποιούν 
το σύμπαν. Είναι 

προϊόν συνεργασίας 
ευρωπαικών εταιρειών 

διαστημικής και ερευνητικών κέντρων από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία και Μεγάλη 
Βρετανία, υπο την αιγίδα της ESA, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχει και η NASA. Eκτοξεύθηκε προς 

το διάστημα τον Μάρτη του 2016. Στην παραπάνω φώτο το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό 
ποζάρει μπροστά στο δημιούργημά του.

Η πορεία της  
αποστολής New 
Horizons (2006) 

της NASA, που έχει 
στόχο να εξερευνήσει 

τα απώτατα ορία 
του ηλιακού μας 

συστήματος. Τον Ιούλη 
του 2015 έφτασε 

στον Πλούτωνα και 
συνεχίζει προς τη ζώνη 

Κάιπερ.

Νοέμβρης 2014: 
Το robot Philae της 

αποστολής Rosetta της 
ESA, προσγειώνεται 

πάνω σε κομήτη με πλήρη 
επιτυχία. Η “λεωφόρος” 

για την εκμετάλλευση των 
κομητών μόλις άρχιζει, 
οι μετα-αποικιοκράτες 

και τα τεχνοεπιστημονικά 
επιτελεία “τρίβουν τα χέρια 

τους.” 
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Αναλυτική 
παρουσίαση 
/ διαφήμιση 

του τηλεσκο-
πίου “Γαία” 

της ESA.

Ιούνης 2013: Αστροναύτες 
μέσα στον ISS, ποζάρουν 

με το λάβαρο και τον 
τρισδιάστατο εκτυπωτή της 
ιδιωτικής εταιρείας Made 

in Space.
Με αυτό τον τρόπο την 
“ευγνομωνούν” για τη 

χορηγία της.

Σεπτέμβρης 2007: Το 
σκάφος/ αποστολή 

Dawn της NASA ξεκίνησε 
το ταξίδι του για να 
μελετήσει τους τρεις 

πρωτοπλανήτες της κύριας 
ζώνης των αστεροειδών. 
Στις 6/03/2015 εισήλθε 

σε τροχιά γύρω από 
τη Δήμητρα. Στη φώτο 
φαίνεται το σκάφος, 

μαζί με δύο υψηλόβαθμα 
επιστημονικά στελέχη της 

αποστολής.
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Τα διαστημικά 
σκάφη ATV (της 

ESA), Progress (της 
ROSCOSMOS) 
και Apollo (της 

NASA) που 
χρησιμοποιούνταν 

ή 
χρησιμοποιούνται 

για μεταφορές 
αστροναυτών/
κοσμοναυτών.

Το δορυφορικό σύστημα GPM, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της NASA, της JAXA και 
άλλων διαστημικών υπηρεσιών. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να παρατηρεί και να μετρά, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, το μέγεθος των τροπικών βροχοπτώσεων κάθε 2-3 ώρες, για την “εγκυρότερη 
πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων”. Το πρόγραμμα “τρέχει” για το καλό της ανθρωπότητας. 
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Οι τύποι των 
επανδρωμένων 

διαστημικών 
σκαφών που 
έχουν χρη-

σιμοποιηθεί, 
χρησιμοποιού-
νται ή πρόκειται 

να χρησιμο-
ποιηθούν στην 

κούρσα της 
κατάκτησης του 
διαστήματος.
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Η διαστημική κάψουλα Οrion φιλοδοξεί να είναι το σκάφος που θα μεταφέρει τους πρώτους 
αστροναύτες στην επιφάνεια του Άρη. Είναι προϊόν συνεργασίας των ESA, NASA, Lockheed Martin 

και της Astrium, θυγατρική της Airbus Defence and Space.
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Τύποι πυραύλων που χρησιμοποιούνται για εκτοξεύσεις προς το “βαθύ διάστημα”
ή για να θέσουν σε τροχιά διαστημικά σκάφη γύρω από τη Γη.
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Γενάρης 2016, 
Kennedy Space Center: 
Προετοιμασίες για την 
αποστολή ενός ακόμα 

φορτίου προμηθειών προς 
τον ISS με το διαστημικό 

σκάφος Cygnus της 
ιδιωτικής αμερικάνικης 

εταιρείας Orbital Sciences 
Corp. 
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ώ
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Νοέμβρης 2015: Το 
αφεντικό της Blue 

Origin, Jeff Bezos, μαζί 
με στελέχη του, γιορ-

τάζoυν την επιτυχημένη 
κάθετη προσγείωση του 
πυραύλου New Shepard, 
έπειτα από μια πτήση στο 
όριο του διαστήματος. 

Το καπέλο του γελαδάρη 
που φορά, φανερώνει 
τις βλέψεις των μετα 

αποικιοκρατών. 
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Απρίλιος 2015: Το 
ρώσικο μη επανδρωμένο 

διαστημικό σκάφος 
Progress, που είχε 
ως αποστολή τον 
ανεφοδιασμό του 
ISS, επανεισέρχεται 

φλεγόμενο στη γήινη 
ατμόσφαιρα λίγο μετά 

την εκτόξευσή του, λόγω 
τεχνικών λαθών.

Αναλυτική πε-
ριγραφή για το 
σκάφος ATV 

της Airbus 
Defence and 
Space, που 
χρησιμο-

ποιείται για 
μεταφορές 
προμηθει-
ών σε μη 

επανδρωμένες 
αποστολές.

Φλεβάρης 2016: 
Ένας αμερικάνικος 
πύραυλος Atlas V, 

εκτοξεύεται από την 
αεροπορική βάση 
στο ακρωτήριο 
Κανάβεραλ προς 

το διάστημα, 
μεταφέροντας έναν 
δορυφόρο για το 

σύστημα GPS.
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Το διαστημικό σκάφος 
X-37B της Boeing. Η NASA 
και η πολεμική αεροπορία 
των ΗΠΑ κρατούν μυστικό 
ποια θα είναι η χρήση του 
X-37B. Οι “φήμες” λένε 
πως αποτελεί διαστημικό 

όπλο των ΗΠΑ, κάτι που οι 
ίδιες διαψεύδουν.

Τα εμπλεκόμενα 
μέσα 

(δορυφόροι, 
ραντάρ, 

πύραυλοι, 
στρατιωτικά 

κέντρα/ 
στρατόπεδα) 
και ο τρόπος 

λειτουργίας της 
αντιπυραυλικής 

ασπίδας.

Ο δορυφόρος kosmos 
2499 είναι προϊόν 

του ρώσικου στρατού 
και εκτοξεύτηκε στο 

διάστημα στις 23 
Μάρτη του 2014. 
Ο kosmos 2499 

αποτελεί μέρος από το 
σύστημα δορυφορικού 

γεωεντοπισμού 
GLOSASS, αντίστοιχου του αμερικάνικου GPS και του ευρωπαϊκού Galileo (global navigation 

satellite system/GNSS). Πηγές της NASA και του αμερικανικού στρατού θεωρούν πως ο 
δορυφόρος είναι μυστικό όπλο για να καταστρέφει εχθρικούς δορυφόρους ή/και διαστημικά 

σκάφη. Η ROSCOSMOS διαψεύδει τους παραπάνω ισχυρισμούς. 
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Ο νάνο - δορυφόρος DART, 
αποτελεί ένα ακόμα μυστικό 

όπλο των ΗΠΑ. Έχει την 
δυνατότητα να εκτελεί κύκλους, 
με αυτόνομη λειτουργία, γύρω 

από δορυφόρους με σκοπό 
ή να τους επιδιορθώνει- εάν 

πρόκειται για “φιλικούς”, είτε, 
στην αντίθετη περίπτωση, 
να τους εξολοθρεύει. Έχει 
δοκιμαστεί τουλάχιστον 
μια φορά με επιτυχία, σε 

απενεργοποιημένο δορυφόρο 
του αμερικάνικου στρατού και 

έκτοτε τηρείται σιγή ιχθύος από 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Ο τρόπος λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος EDRS (Ευρωπαϊκός Δορυφόρος 
Προώθησης Δεδομένων). Η κατασκευή του στοίχισε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί 

προϊόν συνεργασίας μεταξύ της ESA και της Airbus. Ο EDRS όταν ολοκληρωθεί θα έχει τη 
δυνατότητα να μεταφέρει 1,8 Gb δεδομένων το δευτερόλεπτο. Μπορεί να φανταστεί ο καθείς 

ποιές κρατικές υπηρεσίες και γιατί θα το χρησιμοποιούν.
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Τα κέντρα επώασης επιχειρήσεων 
(BIC) της ESA στην Ευρώπη.

Το κέντρο επώασης 
επιχειρήσεων (BIC), Harwell, 

της ESA στην Οξφόρδη 
της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αποτελεί το 5ο κέντρο της 
ESA και λειτουργεί από το 
2010. Μέσα στο Harwell 

συνυπάρχουν επιχειρηματικά 
cluster και spin off εταιρείες 
(εταιρείες που ιδρύονται από 
πανεπιστημιακούς καθηγητές 
με την συμμετοχή ιδιωτικών 

κεφαλαίων).

Οκτώβριος 2005: Το 
διαστημικό λεωφορείο 
Challenger εκτοξεύεται 

από το Kennedy 
Space Center. Το 

8μελές πλήρωμα είναι 
εφοδιασμένο με ένα 

διαστημικό εργαστήριο, 
και διεξήγαγε πλήθος 

ερευνών στο διάστημα. 
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Ιούνης 2013, Κίνα: 
Ένας πύραυλος Long 
March 2F μεταφέρει 

το επανδρωμένο 
διαστημικό σκάφος 
Shenzhou 10. Το 

Shenzhou κατευθυνόταν 
στο διαστημικό 

σταθμό Tiangong με 
πλήρωμα τριών κινέζων 

αστροναυτών και 
προμήθειες.

Το κινέζικο rover Yutu, 
που προσεδαφίστηκε 
στη Σελήνη στις 14 

Δεκέμβρη 2013, στο 
πλαίσιο της αποστολής 

Chang’e -3, που 
αφορά την κατάκτηση 

της Σελήνης.

Εργαστήριο/ εργοτάξιο/ 
“ναυπηγείο” της Κίνας 

για την κατασκευή 
διαστημικών συσκευών 

και πυραύλων. Το 
αποστειρωμένο 
περιβάλλον και 

η ενδυμασία του 
τεχνοεπιστημονικού 

προσωπικού 
είναι πλήρως 

στρατιωτικοποιημένα, 
όπως και στους 

υπόλοιπους πλανητικούς 
αποικιοκράτες.
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Ο κινέζικος 
διαστημικός σταθμός 

Tiangong: Το 1ο 
κομμάτι του σταθμού 

τέθηκε σε τροχιά 
γύρω από τη Γη το 

2011. Το 2012 
τον επισκέφτηκε, 
για πρώτη φορά, 

τριμελές πλήρωμα. 
Το 2018 θα τεθεί σε 
τροχιά το 2ο τμήμα 

του, ενώ η κατασκεύη 
του σχεδιάζεται να 

ολοκληρωθεί έως το 
2022.

Ιούνης 2013: Το 
3μελές πλήρωμα της 

αποστολής Shenzhou 
10 έχει προσγειωθεί 
με ασφάλεια κάπου 

στην Μογγολία. Πίσω 
τους βλέπουμε την 

κάψουλα προσγείωσης 
και παρατεταγμένα 

αυτοκίνητα του κινέζικου 
κράτους.

To σκάφος Chang’e-3, 
χρησιμοποιήθηκε στη 
β’ φάση του κινέζικου 

προγράμματος 
Chang’e, που στόχο 

έχει την κατάκτηση της 
Σελήνης. Το σκάφος 
επέστρεψε στη Γη το 
2014 και το κινέζικο 
τεχνοεπιστημονικό 

προσωπικό ελέγχει την 
κατάστασή του.
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Ο κατασκοπικός 
δορυφόρος των ΗΠΑ 
Lunar Reconnaissance 

Orbiter. Ο δορυφόρος 
εποπτεύει την επιφάνεια της 

Σελήνης ανελλιπώς κάθε 
μέρα. Tον Δεκέμβρη του 
2013 φωτογράφησε το 

κινέζικο rover πάνω στην 
επιφάνειά της.

Το όργανο “Kibo” του 
διεθνούς διαστημικού 

σταθμού (ISS), σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε 

εξ΄ολοκλήρου από την 
ιαπωνική διαστημική 

υπηρεσία (JAXA). 
Aποτελείται από τρία 

τμήματα, μεταφέρθηκε και 
συναρμολογήθηκε στο 

διάστημα.

Δεκέμβρης 2010: Ο 
υπεύθυνος της ιαπωνικής 

αποστολής Akatsuki, 
Masato Nakamura, δίπλα 
σε μοντέλο του σκάφους, 
δίνει συνέντευξη τύπου, 
μετά την αποτυχία της 
υπηρεσίας (JAXA) να 
θεσεί σε τροχιά το 

σκάφος γύρω από την 
Αφροδίτη. Ευτυχώς γι’ 
αυτόν, το χαρακίρι είναι 

ξεπερασμένο. 
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Η ιαπωνική πρόταση για 
πύραυλο και διαστημικό 

όχημα μεταφοράς.

Το 2013 η JAXA εκτοξεύει 
το διαστημικό τηλεσκόπιο 
Sprint-A σε τροχιά 1000 

χλμ πάνω από τη Γη για να 
παρατηρεί το διάστημα. 
Ζυγίζει 340 κιλά και έχει 
ύψος 4 μέτρα. Διαθέτει 

δύο ηλιακά πάνελ, που το 
καθένα μπορεί να παρέχει 

στο τηλεσκόπιο ισχύ 
900 watt και μπαταρία 
για να αποθηκεύει την 

περισσευούμενη ενέργεια.
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Σε καλλιτεχνική απεικόνιση 
φαίνεται το διαστημικό 
σκάφος SLIM (Smart 

Lander for Investigating 
Moon) της ιαπωνικής 

διαστημικής υπηρεσίας, 
που σχεδιάζει να το στείλει 

στη Σελήνη το 2018.

Στο κυνήγι των 
διαστημικών 

“χρυσορυχείων” 
και η Ιαπωνία με την 
αποστολή Hayabusa 

2. Εκτοξεύθηκε το 
2014 και επιδιώκει 

να συλλέξει δείγματα 
από την επιφάνεια 

ενός αστεροειδή και 
έπειτα τα επιτελεία 
να ξεκινήσουν τις 

διαστημικές εξορύξεις.

Άυγουστος 2015, 
διαστημοδρόμιο 
Sriharikota, Ινδία: 

Ο ινδικός πύραυλος 
Geosynchronous 
Satellite Launch 
Vehicle (GSLV )

ύψους 49,1 μέτρων 
και βάρους 416 

τόνων, ετοιμάζεται 
να εκτοξευθεί, 

μεταφέροντας τον 
τηλεπικοινωνιακό 

δορυφόρο 
GSAT-6.
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Οι πύραυλοι που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί η ινδική διαστημική υπηρεσία (ISRO).

Ο πύραυλος και 
το επανδρωμένο 

σκάφος 
της ινδικής 

διαστημικής 
υπηρεσίας.



186

Φωτογραφίες από το 2ο μέρος

187

Το τεχνοεπιστημονικό 
προσωπικό της 

Planetary Resources 
ποζάρει μπροστά 
στη διαστημική 
συσκευή Αrkyd, 

που έχει σχεδιαστεί 
για να προσεγγίζει 
αστεροειδείς και να 

αναλύει την επιφάνεια 
και το υπέδαφός τους. 

Πάνω: (Υποθετική) χημική ανάλυση 
του εδάφους ενός αστεροειδή για να 
υποστηριχτεί η “αναγκαιότητα” και να 
τονιστεί το μέγεθος του κέρδους που 
μπορεί να επιφέρει στους επενδυτές η 

ανάπτυξη της διαπλανητικής εξορυκτικής 
βιομηχανίας.

Κάτω: Χημική σύσταση ένος αστεροειδή 
που μελετήθηκε από τα επίγεια διαστημικά 

επιτελεία.

Τα διαστημικά σκάφη/δορυφόροι 
CanX-4 και CanX-5, που διαθέτουν 

προηγμένο σύστημα ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν αυτόματες μανούβρες.
Οι νανοδορυφόροι CanX-4 και CanX-5 
κατασκευάστηκαν από την Deep Space 

Industries (DSI) και το εργαστήριο Space 
Flight Laboratory του Τορόντο, στη Silicon 

Valley. Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
στη διαστημική εξορυκτική βιομηχανία για 
την ανεύρεση πολύτιμων μετάλλων στους 

αστεροειδείς. 
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Φωτογραφίες από το 3ο μέρος

8/2015: Η 
τοποθεσία 

Kimberley του 
Άρη, όπως την 

φωτογράφησε το 
rover Curiosity. Οι 
σκόρπιοι βράχοι, 
στο μπροστινό 
μέρος της φώτο 

αποτελούν ενδείξεις 
για το τι προϋπήρχε 
στην περιοχή πριν 

σχηματιστεί το 
βουνό. 

Ο πλανήτης 
Άρης, 

όπως τον 
“είδε” το 

διαστημικό 
τηλεσκόπιο 

Hubble, 
στις 25 

Οκτώβρη 
2005. 
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Η αφίσα για την ταινία 
“Invaders from Mars”, 

που προβλήθηκε 
το 1953 και 

σκηνοθετήθηκε από 
τον William Cameron 

Menzies.

Άποψη από μακέτα για το πώς 
φαντάζονται, οι καπιταλιστές 
και η τεχνοεπιστημονική ελίτ, 
μια βάση/ αποικία στη Σελήνη. 
Η αποικία διαρθρώνεται μέσα 
στο γιγάντιο ορυχείο, όπως 

στο παρελθόν σχηματίζονταν 
οι πόλεις και οι εργατικές 

κατοικίες γύρω από τα κάθε 
λογής βιομηχανικά κάτεργα. 

Οι μελλοντικοί άποικοι- 
εργαζόμενοι θα είναι πλήρως 
εξαρτημένοι και ελεγχόμενοι 

από τις εταιρείες και τις 
κρατικές υπηρεσίες.

Οκτώβρης 2015, Ρωσία: Στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού για 
την κατάκτηση της Σελήνης 
η ROSCOSMOS εκτέλεσε 
ένα πείραμα με έξι γυναί-
κες αστροναύτισες, για να 

καταγράψει και να αναλύσει 
την συμπεριφορά τους, όντας 

μόνες τους σε αποστολή. 
Έμειναν 8 μέρες σε ένα εξο-

μοιωτή για σεληνιακά ταξίδια. 
Το πείραμα ομοίαζε με ένα 

ταξίδι προς τη Σελήνη: τρεις 
μέρες στην Σελήνη, δύο μέρες 
σε τροχιά και τρεις μέρες για 

την επιστροφή.
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Συνοπτική απεικόνιση των αποστολών προς τον πλανήτη Άρη.

15 Ιούλη 1965: Το επιτελείο της NASA με την διαστημική συσκευή Mariner 4 φτάνει στο πιο 
κοντινό σημείο με τον Άρη και περνάει στην ιστορία της κατάκτησης του διαστήματος ως η πρώτη 

αποστολή που καταφέρνει να φωτογραφήσει άλλον πλανήτη. 
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Αυγουστος 1975: Η εκτόξευση 
της αμερικάνικης αποστολής Viking 

I προς τον Άρη με έναν πύραυλο 
Titan III Centaur. Η αποστολή 
ταξίδεψε 310 μέρες μέχρι να 
φτάσει στον Άρη και έπειτα η 
διαστημική συσκευή Viking Ι 

τέθηκε σε τροχιά γύρω του. Το 
Νοέμβρη του 1975 το Viking Ι 
άρχισε να εκπέμπει σήματα και 

να στέλνει πληροφορίες για την 
ατμόσφαιρα του πλανήτη στο 

επίγειο επιτελείο.

Γράφημα από το σκάφος TMK-1 
της ομώνυμης αποστολής της 

Σοβιετικής Ένωσης, που επιδίωκε 
να στείλει τρεις κοσμοναύτες στον 

Άρη το 1971. Η αποστολή δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το Rover Sojourner, της 
αμερικανικής αποστολής 

Mars Pathfinder, 
Δεκέμβριος 1996-Μάρτιος 

1998. Το Sojourner 
συνέλεξε και μετέδωσε 
στο επιτελείο της NASA 

περισσότερες από 17.000 
φωτογραφίες, πάνω από 

15 χημικές αναλύσεις 
πετρωμάτων

και χώματος, καθώς και 
εκτεταμένες πληροφορίες 

για ανέμους και άλλα 
καιρικά φαινόμενα.
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Σε εργαστήριο του 
πανεπιστημίου της 

Αριζόνας το τεχνοεπι-
στημονικό προσωπικό 
της NASA κατασκευάζει 
τη διαστημική συσκευή 

Mars Odyssey, που 
εκτοξεύτηκε το 2001. 
Το σκάφος συνεχίζει 

τη λειτουργία του 
αποτελώντας έναν τηλε-
πικοινωνικό διαστημικό 

κόμβο ανάμεσα στο 
επίγειο επιτελείο και 

τις αποστολές που τα-
ξιδεύουν ή βρίσκονται 

στον Άρη.

Mπαϊκονούρ, Καζακστάν, Μάης 2003: 
Το τεχνοεπιστημονικό προσωπικό της 

Astrium ετοιμάζει, για λογαριασμό 
της ESA, το rover Beagle 2, για την 
αποστολή Mars Express, την πρώτη 
της ESA στον Άρη. Το rover χάθηκε 
μόλις προσγειώθηκε στην επιφάνεια 

του Άρη, ενώ ο δορυφόρος - το άλλο 
κομμάτι της αποστολής- είναι ακόμη 

ενεργός.

Η διαστημοσυσκευή Mars 
Polar Lander που εκτοξεύθηκε 
από τη NASA το Γενάρη του 
1999. Το Mars Polar Lander 
προσεδαφίστηκε ομαλά στο 

αρειανό έδαφος, το Δεκέμβρη 
του ίδιου έτους, εν τούτοις 
η επικοινωνία με το κέντρο 

ελέγχου της NASA δε συνέβη 
ποτέ.
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Το rover Mars Phoenix της NASA 
εκτοξεύτηκε στις 4 Αυγούστου 

του 2007 και προσγειώθηκε στις 
αρκτικές περιοχές του βόρειου 

ημισφαιρίου του Άρη στις 25 Μάη 
του 2008. Μελέτησε τις πολικές 
περιοχές του μέχρι το Νοέμβριο 

του ίδιου έτους.

Τον Αύγουστο του 2012, η NASA εκτόξευσε το ρομπότ Rover Curiosity, γνωστό επίσης και ως 
Mars Science Laboratory, που προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη. Συνεχίζει τις 
“ανασκαφές” στην επιφάνεια του Άρη έως σήμερα και έχει δώσει ενδείξεις για την ύπαρξη νερού 

και μεθανίου. Στην δεξιά φώτο διακρίνεται η διαδρομή του Curiosity πάνω στον πλανήτη. Το 
Rover έχει διανύσει λίγο παραπάνω από 42 χλμ.

Τεχνοεπιστημονικό 
προσωπικό της NASA στο 

εργαστήριο κατασκευής 
της διαστημοσυσκευής 

MAVEN. Το MAVEN (Mars 
Atmospheric and Volatile 

EvolutioN) εκτοξεύτηκε από 
την NASA στις 18 Νοέμβρη 
2013 και τέθηκε σε τροχιά 

γύρω από τον Άρη το 
Σεπτέμβρη του 2014, μετά 

από 10 μήνες ταξίδι.
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Η ρατσιστική 
γελοιογραφία της 
εφημερίδας “New 

York Times” που την 
δημοσίευσε με αφορμή 

την αποστολή MOM 
της Ινδίας. Μετά από 
“διαμαρτυρίες” του 
ινδικού κράτους το 
απέσυρε και ζήτησε 

συγνώμη αναφέροντας 
“πως παρεξηγήθηκαν οι 

προθέσεις τους”.

Μάρτης 2014:To ρομπότ rover 
της ρωσοευρωπαϊκής αποστολής 

ExoMars μέσα στις νέες εγκαταστά-
σεις της Airbus Defence and Space 

στο Stevenage στην Αγγλία. Οι 
εγκαταστάσεις προσομοιώνουν το 
περιβάλλον του Άρη και κατασκευ-
άστηκαν με σκοπό να δοκιμάζονται 

υποψήφια ρομπότ rover για τον 
Άρη. Για το συγκεκριμένο ρομπότ 

δοκιμάζεται η αυτόνομη κίνησή του 
μιας και οι εντολές από τη Γη κάνουν 
10 λεπτά να φτάσουν στον Κόκκινο 

Πλανήτη.

Τεχνοεπιστημονικό 
προσωπικό της ISRO στο 

εργαστήριο κατασκευής της 
διαστημοσυσκευής MOM. 

γνωστό και ως Mangalyaan. 
Έφθασε στον Άρη το 

Σεπτέμβριο του 2014, μετά 
από 10 μήνες ταξίδι, και 

συνεχίζει να λειτουργεί έως 
τώρα (Μάρτης 2016). Ζυγίζει 
1,3 τόνους και κόστισε μόλις 

73 εκατ. δολάρια
(πέντε φορές πιο φθηνό από 

την αποστολή MAVEN).
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Η διαστημική συσκευή 
InSight της NASA, που 

ήταν προγραμματισμένη
να εκτοξευθεί στις αρχές 
του 2016. Η εκτόξευσή 
της αναβλήθηκε για το 

2018 εξαιτίας “τεχνικού 
προβλήματος στο 

βασικό επιστημονικό 
όργανο”, όπως 

ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Οι τρεις γενιές των rover της NASA που έχουν εξερευνήσει τον πλανήτη Άρη. Μπροστά δεξιά είναι 
το πρώτο rover, το Sojourner, που προσγειώθηκε στην επιφάνεια του πλανήτη το 1997και το 

μήκος του είναι 65 εκατοστά. Στα αριστερά το Mars Exploration Rover (MER), που προσγειώθηκε 
στον πλανήτη το 2004 και είναι 1,6 μέτρα. Στα δεξιά το rover Mars Science Laboratory ή αλλιώς 

Curiosity που έφτασε στην επιφάνεια του πλανήτη το 2012 και το μήκος του είναι 3 μέτρα.

Στέλεχος της εταιρείας SpaceX μπροστά 
από το σκάφος της Dragon. Η SpaceX 
προσλαμβάνει προγραμματιστές από τη 
βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών για 
να δουλεψουν στα διαστημικά προγράμ-
ματά της. Ο Elon Musk έχει δηλώσει πως 
“στην βιομηχανία παιχνιδιών εργάζονται 

πολλοί ικανοί προγραμματιστές που 
μπορούν να φανούν χρήσιμοι στον 

σχεδιασμό πυραύλων και διαστημικών 
σκαφών.” Οι αμερικάνοι καπιταλιστές 

δηλώνουν ευθέως τις προθέσεις του για 
τον Άρη: θέλουν να τον καταλάβουν.
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Η διαστημική κάψουλα Dragon της ιδιωτικής εταιρείας Space X για επανδρωμένες αποστολές. 
Η δεξιά φώτο απεικονίζει το εσωτερικό της (θάλαμος ελέγχου). Η Space X με αυτό το σκάφος 

φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί και στον διαστημικό τουρισμό, έχοντας εξαγγείλει το πρώτο της 
ταξίδι προς τον Άρη για τις αρχές του 2018.

Φλεβάρης 2016:
18.300 αιτήσεις 

κατατέθηκαν στη NASA από 
υποψήφιους αστροναύτες. 
Σχεδόν τρεις φορές πάνω 

απο αυτές που κατατέθηκαν 
το 2102. Από αυτούς θα 
επιλεχθούν 8-14 άτομα. 
Η αλματώδη αύξηση των 
υποψηφίων, σύμφωνα με 
την υπηρεσία, οφείλεται 

στις προοπτικές του 
ταξιδιού στον Άρη και στη 
συμμετοχής των ιδιωτικών 
εταιρειών στην κούρσα της κατάκτησης του διαστήματος. Στην φώτο βλέπουμε τους απόφοιτους 

αστροναύτες της NASA το 1996. 

Μάης 2016:
Η εταιρεία SpaceX ανακοίνωσε 

τις ταρίφες για υποψήφιους 
διαστημικούς τουρίστες προς 

τον Άρη. Κοστολογεί 62 
εκατ. δολάρια το ταξίδι με τον 
πύραυλό της Falcon 9 και 90 
εκατ. δολάρια με τον Falcon 

Heavy Rocket, που θα κάνει το 
ντεπούτο του κάπου στα τέλη 

του 2016. 
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Δεξιά φώτο: 1945 ο ναζί επιστήμονας Βέρνερ φον Μπράουν, παραδίδεται στους αμερικάνους και 
στρατολογείται από τις ΗΠΑ.

Αριστερή φώτο: 24 Ιουλίου 1969, ο Μπράουν στους ώμους θαυμαστών του, πανηγυρίζουν την 
επιστροφή της αποστολής “Apollo 11”.

Νοέμβρης 1963: Ο ναζί 
επιστήμονας Βέρνερ 

φον Μπράουν, εξηγεί 
στον πρόεδρο Κένεντι το 
σύστημα προώθησης του 
βαρέων βαρών πυραύλου 
Saturn, που αναπτύχθηκε, 

από τον ίδιο, στη 
διάρκεια του διαστημικού 
προγράμματος Apollo. 

Το ναζιστικό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και 

εξόντωσης Dora. Πάνω 
από 20.000 αιχμάλωτοι 
δούλεψαν μέχρι θανάτου 
στο κοντινό εργοστάσιο 
Μίτελβερκ (Mittelwerk), 

στην παραγωγή 
πολεμικού υλικού και 

του πύραυλου V2, που 
αναπτύχθηκε από τον 

Μπράουν.
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Το στρατόπεδο εξόντωσης 
Dora, σπαρμένο με αμέτρητα 

πτώματα έγκλειστων 
καθώς οι ναζι εξόντωναν 

όσους περισσότερους 
μπορούσαν, βλέποντας να 
πλησιάζει η οριστική ήττα. 

Οι φρικαλεότητες που 
συνέβαιναν στο στρατόπεδο 

“ήταν άγνωστες” στο ναζί 
επιστήμονα Βέρνερ Φον 

Μπράουν, παρόλο που οι 
φυλακισμένοι χρησίμευαν 

ως εργατικό δυναμικό 
ή ως πειραματόζωα στα 
ερευνητικά του σχέδια.

Ο βαλλιστικός πύραυλος V-2 (Vergeltungswaffe 2, στα γερμανικά σημαίνει “όπλο της εκδίκησης”), 
που αναπτύχθηκε από τον Φον Μπράουν. Ο πύραυλος χρησιμοποιούνταν για βομβαρδισμούς 
του Λονδίνου από τους ναζί. Μετά το τέλος του Πολέμου, το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ 

βασίστηκε σε αυτόν τον πύραυλο.
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Ο αμερικάνικος 
διαστημικός 

σταθμός Skylab 
(1973- 1979). 

Κατά την 
λειτουργία του 
διεξήχθησαν 

δεκάδες 
πειράματα για 

την αντοχή του 
ανθρώπινου 
σώματος στις 
διαστημικές 
συνθήκες.

Ο διαστημικός σταθμός 
MIR (1986- 2001) ήταν ο 
πιο επιτυχημένος σταθμός 

της Σοβιετικής Ένωσης. 
Το όνομά του σημαίνει 

“ειρήνη”, “οικουμένη” και 
“χωριό”. Το 1991 πέρασε 
στον έλεγχο της νεοσύ-
στατης ROSCOSMOS. 
Το 1978-1988 κατά τη 
διάρκεια του προγράμ-

ματος Intercosmos, 
εκπαιδεύτηκαν στον MIR 

κοσμοναύτες και από 
άλλα σοσιαλιστικά κράτη, 
όπως το Αφγανιστάν, η 
Κούβα, η Μογγολία και 

το Βιετνάμ και κράτη που 
“κόιταζαν”, προς το σο-
σιαλιστικό στρατόπεδο, 
όπως η Ινδία, η Συρία, 

αλλά και η Γαλλία.
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Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) με φόντο τη Γη. 

Ο salyut εκτοξεύτηκε απο 
την Σοβιετική Ένωση το 
1971 και αποτελεί τον 

πρώτο διαστημικό σταθμό. 
Κατασκευάστηκε για χρήση 
από τον Σοβιετικό στρατό, 

ως ένα προκεχωρημένο 
φυλάκιο στο διάστημα.
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Το τραίνο 
Hyperloop, 

εμπνευσμένο απο 
τα στελέχη του 
Elon Musk. Το 
τραίνο κινείται 
πάνω σε ράγες 
με κενό αέρος, 

σχεδόν με 
μηδενική τριβή.

Η Solar City 
του Elon Musk 

στις ΗΠΑ.

Ο δορυφόρος L- sat. 
Ελληνοαμερικάνοι 

εφοπλιστές και άλλοι 
ήταν οι χορηγοί της 

ελληνικής ομάδας και 
του πανεπιστημίου 

Αιγαίου που εργάστηκαν 
για τον εν λόγω 

μικροδορυφόρο. Ο L- 
sat δίνει την δυνατότητα 
να παρακολουθούνται 
και να ελέγχονται τα 
πλοία σε πραγματικό 

χρόνο για την αποφυγή 
της πειρατείας.
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“Οι δουλειές πάνε καλά νο1” 
Μαρούσι, 16.02.2015: 

Στιγμιότυπο από τις συναντήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης στελε-
χών της Κινέζικης Ακαδημίας 

Διαστημικής Τεχνολογίας στην 
Αθήνα, σε επιχειρήσεις που 
ανήκουν στο si-Cluster και 

mi-Cluster. Την επίσκεψη των 
κινέζων επενδυτών συντόνισε 

και κανόνισε το Corallia.

“Οι δουλειές πάνε καλά νο2” 
Αθήνα, 23.10.2015: 
Στιγμιότυπο από την 

ξενάγηση στα κεντρικά 
γραφεία του Corallia, στο 
α2-innohub στο Μαρούσι, 
του πρόεδρου της γαλλικής 

δημοκρατίας François 
Hollande στο πλαίσιο της 
διήμερης παραμονής του 

στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του υπογράφηκε διμερής συμφωνία συνεργασίας 
στον κλάδο της μικροηλεκτρονικής μεταξύ του mi-Cluster και του cluster Minalogic της Grenoble, 

επισφραγίζοντας την ελληνογαλλική συνεργασία σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της γαλλικής πρεσβείας στην Ελλάδα και 

συμμετείχαν και πλήθος κρατικών αξιωματούχων.

Φλεβάρης 2016: Στιγμιότυπο 
από τη δοκιμή του 

συστήματος ACRITAS, από 
εμπειρογνώμονες των τριών 

κλάδων των ΕΔ σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του 
ΥΠΕΘΑ (υπουργείου εθνικής 

άμυνας). Παρόν ήταν και 
ο γενικός γραμματέας του 

ΥΠΕΘΑ, Γιάννης Ταφύλλης, 
ο οποίος σχολίασε θετικά 

τα σχετικά αποτελέσματα. Η 
δοκιμή πραγματοποιήθηκε 

με την παρουσία δύο από τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες, 

της SPACE HELLAS και της ISI 
Hellas
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Οι τομείς που 
θα είναι υπό 
την εποπτεία 
του στρατού 

μέσω του 
συστήματος 
ACRITAS.

Η βιόσφαιρα 
2, στο Tucson, 

της Arizona, 
τον Γενάρη του 

2000.

Το προσωπικό που συμμετείχε στο Bios 3 και μέρος από τις καλλιέργειες φυτών στις 
εγκαταστάσεις του. Το πρόγραμμα Bios 3 ξεκίνησε το 1965, στην Σιβηρία και αποτελούνταν από 

ένα κλειστό οικοσύστημα 300 κυβικών μέτρων.
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Φώτο πάνω και κάτω: Φυλακισμένοι ασθενείς πειραματόζωα στις εγκαταστάσεις του Cameron στο 
πανεπιστήμιο Μακγίλ στον Καναδά.

Άγνωστης ταυτότητας κορίτσι, 
ηλικίας μεταξύ 8 και 10 ετών, που 

χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο 
για την πλύση εγκεφάλου στις έρευνες 

του Κάμερον.
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Η γ’ φάση του 
πειράματος Mars500 
ξεκίνησε τον Ιούνη 

του 2010 και 
τελείωσε το Νοέμβρη 
του 2011. Διεξήχθη 

με τη συνεργασία 
των διαστημικών 
υπηρεσιών της 

Ρωσίας, της Κίνας και 
της ΕΕ. 

Στην πάνω φώτο 
οι έξι εθελοντές 

αστροναύτες 
ποζάρουν καθώς 

ξεκινάει το πείραμα. 
Στην κάτω φώτο οι 

έξι εθελοντές μετά την 
απομόνωση των 520 
ημερών σε συνθήκες 
διαστημικού ταξιδιού, 

έχοντας χάσει 
την αρχική τους 

“σφριγηλότητα”. Ο 
κάθε εθελοντής πήρε 
100.000 δολάρια.
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2015: Εθελοντές επιστήμονες, υποψήφιοι αστροναύτες εν ώρα εκπαίδευσης στο Hi Seas στην 
Χαβάη, μία από τις εγκαταστάσεις προσομοίωσης των συνθηκών του Άρη, που ανήκουν στη 

NASA. 
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Ο Σταθμός/ βάση 
Concordia στην 

Ανταρκτική.

Η Βρετανική 
βάση Halley VI 

στην Ανταρκτική. 
Η πρώτη 

βάση Halley Ι 
κατασκευάστηκε 
το 1956, ενώ η 

Halley VI ξεκίνησε 
να λειτουργεί 
το Φλεβάρη 
του 2013. 

Κατασκευαζόταν 
για τέσσερα 
συνεχόμενα 

καλοκαίρια. Κόστισε σχεδόν 26 εκατ λίρες. Έχει υδραυλικά πόδια που προσαρμόζονται 
στο ύψος του πάγου, ενώ παρέχουν την δυνατότητα να κινείται ο σταθμός.

Ο γερμανικός σταθμός/βάση 
στην Ανταρκτική, Neumayer 
III, έχει μήκος 70, πλάτος 25 
και ύψος 21 μέτρα και ζυγίζει 

2.500 τόνους. Στηρίζεται 
σε 16 ζευγάρια υδραυλικών 
“ποδιών” που ελέγχονται 

από υπολογιστή ώστε όταν 
χρειάζεται να σηκώνεται ή 

να χαμηλώνει αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών. Με αυτό 
τον τρόπο ο σταθμός μένει 
πάντα πάνω στην επιφάνεια 

του πάγου, ενώ επιπλέον έχει την δυνατότητα να σηκωθεί περισσότερο, αν το κρίνει το πλήρωμά 
του. Ο σταθμός κατοικείται συνεχώς και παρόλο που οι κινήσεις της βάσης του μπορεί να είναι 

καθημερινές και συνεχόμενες, το προσωπικό τις αισθάνεται ως ανεπαίσθητες δονήσεις.
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Καλλιέργειες από 
φυτά Ζίνιες μέσα στο 

διαστημικό θερμοκήπιο 
“Lada” του ISS.

Το Κέντρο 
Διεπιστημονικών 
Ερευνών για το 

Διάστημα (CIRiS) που 
βρίσκεται στη Νορβηγία, 

στην πόλη Τρόντχαϊμ 
(Trodheim), στο 

ομώνυμο Πολυτεχνείο. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια 
πραγματοποιούν έρευνες 
και πειράματα με στόχο 

την ανακάλυψη νέων 
μορφών καλλιέργειας για 
το διάστημα και τον Άρη.

Αύγουστος 2015: Φυτά 
στο θερμοκήπιο “Lada”.
Το θερμοκήπιο υπάρχει 

από το 2002 και τα 
τεχνικοεπιστημονικά 

επιτελεία ερευνούν τις 
δυνατότητες καλλιέργειας 
σε συνθήκες με μικρότερη 
βαρύτητα από αυτή της Γης. 
Οι αστροναύτες δεν έχουν 

φάει έως τώρα, τίποτα 
από τα φυτά που έχουν 

παραχθεί στο “Lada”. Δεν 
αναρωτιόμαστε το γιατί.
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Εθελοντές 
επιστήμονες 

εκπαιδεύονται 
στο σταθμό 

Flashline Mars 
Arctic Research. 

Ο σταθμός 
αποτελεί 

ιδιοκτησία της μη 
κερδοσκοπικής 
εταιρείας Mars 

Direct και είναι ο 
πρώτος σταθμός 
που κατασκεύασε 

σε αρκτικό 
περιβάλλον, 

για την 
προσομοίωση 

των γήινων 
συνθηκών 

με αυτές του 
πλανήτη Άρη.

Δύο εθελοντές 
επιστήμονες 

φορώντας στολές 
αστροναυτών 
εκπαιδεύονται 

στο σταθμό Mars 
Desert Research 

Station, της 
Mars Direct που 
χρησιμοποιείται 

για προσομοίωση 
των γήινων 

συνθηκών με 
αυτές του πλανήτη 

Άρη.
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Συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ του Edward Snowden που ήταν εργαζόμενος της NSA (National 
Security Agency - Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ). Ο Snowden, μετά από 4 χρόνια 

εργασίας στην υπηρεσία, αποκάλυψε ένα τεράστιο ιστό παρακολούθησης του διαδικτύου και κάθε 
μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την υπηρεσία. 

Το τετράποδο ρομπότ 
Spot, δημιούργημα της 
DARPA και της Boston 

Dynamics (θυγατρική της 
Google) παίρνει μέρος σε 
στρατιωτικές ασκήσεις με 
αμερικάνους πεζοναύτες, 

για να δοκιμαστούν οι 
δυνατότητες που μπορεί να 
αναπτύξει κατα τη διάρκεια 

“αντιτρομοκρατικών” 
επιχειρήσεων.

Ελικόπτερο drone 
της DARPA με την 

μοναδική ικανότητα 
της αυτοπλοήγησης. 

Καταφέρνει να ξεπερνάει 
εμπόδια που του 

παρουσιάζονται. Το 
αυτόνομο drone πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί σε 
επιχειρήσεις του στρατού 
και σε “ανθρωπιστικές” 

επεμβάσεις. 
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Δεν είναι φωτογραφία από transformers, αλλά από το διαγωνισμό για το καλύτερο αυτόνομο ρομπότ που 
αναγγέλθηκε από την DARPA τον Μάρτη του 2011 (DARPA Robot Challenge 2015) και “εμπνέυστηκε” 
απο το πυρηνικό ατύχημα της Φουκοσίμα (2011 Ιαπωνία). Οι τελικοί έγιναν τον Ιούνη του 2015 στην 

Καλιφόρνια. Οι μιλιταριστές της DARPA υποτίθεται πως ψάχνουν να βρουν επειγόντως ενα ρομπότ ώστε “να 
μπορεί να αντικαθιστά τους ανθρώπους εκεί που οι συνθήκες εργασίας ή/και ύπαρξης είναι απαγορευτικές για 

την υγεία τους”. Εξωραϊσμένα ευχολόγια για άλλη μια φορά. 
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 12 ομάδες από τις ΗΠΑ, 3 από τη Ν.Κορέα, 2 από Γερμανία, 1 από Ιταλία, 1 
από Χονγκ Κονγκ και 5 από την Ιαπωνία. Για να κερδίσει μια ομάδα, το ρομπότ της έπρεπε να οδηγήσει και 

να βγεί έξω από ένα όχημα, να περπατήσει ανάμεσα σε εμπόδια, να ξεκλειδώσει μια πόρτα και να μπει σε ένα 
κτήριο, αφού πρώτα καθαρίσει τα εμπόδια από την είσοδό του, έπειτα να ανοίξει μια σειρά από πόρτες, να 

αναρριχηθεί σε μια σκάλα κινδύνου, να γκρεμίσει ένα τοίχο, να μεταφέρει και να συνδέσει μια πυροσβεστική 
μάνικα, να εντοπίσει και να κλείσει μια βάνα που έχει διαρροή και να φτάσει στη γραμμή τερματισμού. Τελικά 
πρώτο τερμάτισε ένα ρομπότ από ομάδα της Ν. Κορέας και πήρε δύο εκατ. δολάρια. Στη δεύτερη και τρίτη 

θέση βρέθηκαν ρομπότ από δύο ομάδες των ΗΠΑ και στην τέταρτη αυτό της γερμανικής. 

Σε καλλιτεχνική απεικόνιση βλέπουμε ένα 
εν εξέλιξει πρόγραμμα της DARPA που 

ονομάζεται Airborne Launch Assist Space 
Access (ALASA). Σκοπός του προγράμματος 

υποτίθεται πως είναι η εκτόξευση, η μεταφορά 
μικροδορυφόρων και η προσπάθεια να 

τεθούν σε τροχιά με πιο οικονομικούς και 
απλούστερους τρόπους, από ό,τι συνηθίζεται 

έως σήμερα (αντί πυραύλων δηλαδή). Την 
εργολαβία την έχει πάρει η Boeing, και το 

πρόγραμμα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο.  




