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«Όπως εκείνος ο επαναστάτης έλληνας ηµίθεος, ο Προµηθέας –που έκλεψε τη φωτιά από τον Δία και την 
παρέδωσε στους ανθρώπους-, ο Οπενχάιµερ µας έδωσε την ατοµική φωτιά. Όµως στη συνέχεια, όταν 
προσπάθησε να την ελέγξει, όταν πάλεψε να µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε τους τροµερούς κινδύνους της, 
οι κρατούντες –όπως ο Δίας- ορθώθηκαν εξοργισµένοι να τον τιµωρήσουν. Οι προειδοποιήσεις του Οπενχάιµερ 
αγνοήθηκαν και, τελικά, εξαναγκάστηκε σε σιωπή.» 
 

 
 
 

 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ 

ο θρίαµβος και η τραγωδία του 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ: Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

 



 
 
Η έρευνα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου διήρκεσε ένα τέταρτο του αιώνα. Βασίστηκε σε χιλιάδες 
εγγράφων, που συγκεντρώθηκαν από αρχεία και προσωπικές συλλογές στις Η.Π.Α. και αλλού. Το βιβλίο  
αντλεί πλροφορίες από την τεράστια προσωπική συλλογή εγγράφων του Οπενχάιµερ, η οποία φυλάγεται στη 
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, και από χιλιάδες σελίδες αρχείων που συγκέντρωσε το FBI κατά τη διάρκεια 
παρακολουθήσεων που κράτησαν πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Λίγα δηµόσια πρόσωπα έχουν υποβληθεί 
σε τόσο εξονυχιστική έρευνα. Η οδύνη και ο εξευτελισµός που υπέστη ο Οπενχάιµερ το 1954 –κατηγορούµενος 
ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια των Η.Π.Α.- δεν ήταν µια µεµονωµένη περίπτωση την εποχή του 
µακαρθισµού.  
Όµως, ο «Όπι» ως κατηγορούµενος ήταν ασύγκριτος. Γοητευτικός, µανιώδης καπνιστής, ψηλός και αδύνατος, 
γνώστης των αρχαίων ελληνικών, φίλος της γαλλικής και ρωσικής λογοτεχνίας, λάτρης της ποίησης και του 
γυναικείου φύλου: ένας εθνικός ήρωας, υπόδειγµα επιστήµονα-δηµόσιου λειτουργού.  
Ο Οπενχάιµερ ήταν ένα αίνιγµα, ένας θεωρητικός φυσικός που έδειχνε να έχει τις χαρισµατικές ιδιότητες ενός 
σπουδαίου ηγέτη, ένας εστέτ που έσπερνε την αµφιλογία. 
Για τους φιλελεύθερους συµβόλιζε τον άνθρωπο που αποκάλυπτε το ανήθικο πρόσωπο της Δεξιάς. Για τους 
πολιτικούς του εχθρούς ήταν ένας κοµουνιστής, ένας αποδεδειγµένος ψεύτης.  
Στην πραγµατικότητα, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, προσιτός αλλά και απόµακρος, ευφυής αλλά και αφελής, 
παθιασµένος υποστηρικτής της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και ακούραστος κυβερνητικός σύµβουλος. Ήταν 
ένας λαµπρός άνδρας που βίωσε τόσο τον θρίαµβο όσο και την τραγωδία.  
«…Αισθάνοµαι ότι έχω βάψει τα χέρια µου µε αίµα…»  
Το βιβλίο Ο θρίαµβος και η τραγωδία του Ρόµπερτ Οπενχάιµερ πέρα από τη µεγάλη λογοτεχνική αξία του, και 
τη µοναδικότητά του ως µια ολοκληρωµένη βιογραφία, αποκάλυψε πολλά νέα στοιχεία για την Αµερική της 
Οικονοµικής Ύφεσης, τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο καθώς και τον Ψυχρό Πόλεµο. Απέσπασε επαινετικά σχόλια 
από τον διεθνή Τύπο, και τιµήθηκε µε το βραβείο Πούλιτζερ. 
«Η απόλυτη βιογραφία… διασταυρωµένες αλήθειες για το έργο µιας κυβέρνησης σε µια εποχή φόβου… ένας 
λογοτεχνικός άθλος.* Αξίζει -και µε το παραπάνω- η κάθε ώρα δουλειάς από τα 25 χρόνια έρευνας για τη 
συγγραφή αυτού του υπέροχου βιβλίου.»                                                                                            Newsweek                                                                                                
«Ένα συγκινητικό βιβλίο… η ζωή του Οπενχάιµερ µε κάθε λεπτοµέρεια, σε ένα ασυνήθιστα σαγηνευτικό 
ανάγνωσµα.»                                                                                                                   Time 
                                                                                                                              
«…Πάρα πολλά έχουν γραφτεί για τον Οπενχάιµερ, αλλά τίποτα δεν πλησιάζει καν το τιτάνιο έργο των 
συγγραφέων να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα του, εντάσσοντάς τον µε  τόση επιτυχία στο ιστορικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της εποχής του. Μια βιογραφία σε ρυθµό πολιτικού θρίλερ…»                    Guardian 
 
«Μία από τις καλύτερες επιστηµονικές βιογραφίες που έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια, γραµµένη µε 
απρόσµενη λογοτεχνική δύναµη…»                                                                                               Kirkus Reviews  

 
*Ο Εκδοτικός Οίκος “ΤΡΑΥΛΟΣ” θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως όλους τους συντελεστές του έργου που 
συνέβαλαν στην όσο το δυνατόν αρτιότερη απόδοση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα, κυρίως δε τον  
Κο Ανέστη Μ. Αναγνωστάκη (Επιµέλεια κειµένου-Διορθώσεις) και τον Κο Αναστάσιο Καφαντάρη ( Γλωσσική 
Επιµέλεια) για την ανεκτίµητη προσφορά τους στη διαµόρφωση των τελικών κειµένων. 
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