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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Π

οιὰ εἶναι ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν; Ὁ ἄνθρωπος κατοικεῖ στὴ Γῆ, ποὺ
εἶναι ἕνας μικρὸς πλανήτης
ποὺ κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν
Ἥλιο, ὁ Ἥλιος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς 200
δισεκατομμύρια ἀστέρες τοῦ Γαλαξίου μας,
ἐνῷ ὁ Γαλαξίας μας εἶναι ἕνας ἀπὸ τὰ
πολλὰ δισεκατομμύρια γαλαξιῶν στὸ Σύμπαν. Οἱ ἀποστάσεις τῶν διαφόρων ἀστέρων τοῦ Γαλαξίου μετρῶνται σὲ ἔτη φωτός,
καὶ οἱ διαστάσεις τοῦ Γαλαξίου μας εἶναι
γύρω στὰ 40.000 ἔτη φωτός. Οἱ ἀποστάσεις

Ἑπομένως, ὁ ἀνθρώπινος κόσμος βρίσκεται σὲ ἕναν χῶρο μὲ ἀπειροελάχιστες
διαστάσεις σὲ σύγκριση μὲ τὶς διαστάσεις
τοῦ Σύμπαντος. Μερικοὶ μάλιστα ὑποθέτουν ὅτι ἔξω ἀπὸ τὸ Σύμπαν μας ὑπάρχουν
ἄπειρα ἄλλα Σύμπαντα.
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ χρονικῆς πλευρᾶς ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα ἀπειροελάχιστο
τῆς ζωῆς τοῦ Σύμπαντος. Ἡ διάρκεια ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μερικὲς δεκάδες ἔτη, καὶ
ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι μερικὲς
χιλιετίες. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη μας ἔχει
ἡλικία γύρω στὰ 4 δισεκατομμύρια ἔτη, ἐνῷ

Οἱ λεπτομέρειες τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐξελίξεως
τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ διαφέρουν σημαντικά. Συγκεκριμένα,
ὁ διάσημος ἀστρονόμος Fred Hoyle ὑπολόγισε ὅτι οἱ πιθανότητες δημιουργίας ἑνὸς βακτηριδίου ἀπὸ τυχαία συγκέντρωση μορίων εἶναι 1:106800, δηλαδὴ ἀπίστευτα μικρή.
Τὸ συμπέρασμα τοῦ Hoyle εἶναι ὅτι ἡ ζωὴ δὲν μπορεῖ νὰ
δημιουργήθηκε αὐτόματα στὴ Γῆ, ἄρα, λέει, ἡ ζωή μας ἦλθε
ἀπὸ τὸ διάστημα. Ἀλλὰ ἂν ὑπολογίσουμε τὴν πιθανότητα
νὰ ἔγινε ἡ ζωὴ σὲ ἕνα οἱοδήποτε σημεῖο τοῦ Σύμπαντος
μέσα στὰ δισεκατομμύρια ἔτη τῆς ἡλικίας τοῦ Σύμπαντος,
πάλι ἡ πιθανότης δημιουργίας της εἶναι ἀπειροστή. Κατὰ
συνέπειαν, τὸ μυστήριο τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς παραμένει ἄγνωστο. Καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ διαψεύσει ὅτι
ἡ δημιουργία τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ ἕνα ὑπερφυσικὸ γεγονός.
τῶν ἄλλων γαλαξιῶν εἶναι ἑκατομμύρια ἔτη
φωτός, καὶ ἡ ἀκτίνα τοῦ Σύμπαντος ὑπολογίζεται ὅτι εἶναι περίπου 14 δισεκατομμύρια
ἔτη φωτός. Τὸ Σύμπαν ὅμως διαστέλλεται
καὶ οἱ μακρινοὶ γαλαξίες ἀπομακρύνονται
μὲ τεράστιες ταχύτητες, ποὺ πλησιάζουν
τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός.

ἡ Γῆ δημιουργήθηκε πρὶν ἀπὸ 5 δισεκατομμύρια ἔτη. Τέλος, ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος
εἶναι περίπου 14 δισεκατομμύρια ἔτη, ἀπὸ τὸ
Big Bang μέχρι σήμερα. Ἐξ ἄλλου, τὸ μέλλον
τοῦ Σύμπαντος εἶναι τεράστιο. Ὑπολογίζεται
ὅτι ὁ Ἥλιος θὰ μεγαλώσει σὲ διαστάσεις
καὶ θὰ κατακαύσει τὴ Γῆ μετὰ ἀπὸ 5 ἀκόμη
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δισεκατομμύρια ἔτη, καὶ μετὰ οὐσιαστικὰ θὰ
σβήσει. Ὅλοι οἱ ἀστέρες τοῦ Γαλαξίου μας
θὰ σβήσουν μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα
τῆς τάξης τῶν 1016 ἐτῶν. Στὸ διάστημα αὐτὸ
ἡ διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος θὰ ἀπομακρύνει
ὅλους τοὺς ἄλλους γαλαξίες σὲ τεράστιες
ἀποστάσεις πολλῶν δισεκατομμυρίων ἐτῶν
φωτός. Ἐξ ἄλλου, ὁ κάθε γαλαξίας θὰ διαλυθεῖ καὶ θὰ μείνουν μόνο νεκροὶ ἀστέρες
(ἐνδεχομένως διπλοὶ ἀστέρες) ἀνεξάρτητοι
ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Κατὰ συνέπειαν, τίθεται τὸ ἐρώτημα:
Πόσο θὰ διαρκέσει τὸ ἀνθρώπινο γένος
τῆς Γῆς; Ἂν δὲν ὑπάρξει κάποια πυρηνικὴ
αὐτοκαταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπινου γένους,
ὑπολογίζεται ὅτι ἡ ἀνθρώπινη τεχνολογία
θὰ ἀναπτυχθεῖ πολὺ σὲ μερικὲς χιλιάδες
ἔτη, ὥστε οἱ ἀπόγονοί μας θὰ κατακτήσουν
πολλοὺς πλανῆτες γύρω ἀπὸ τοὺς ἄλλους
ἀστέρες τοῦ Γαλαξίου μας. Ἀλλὰ μερικὲς
χιλιάδες ἔτη εἶναι ἕνα πολὺ μικρὸ διάστημα
μπροστὰ στὴν ἡλικία τοῦ Σύμπαντος. Ἐν
πάσῃ περιπτώσει, τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι πεπερασμένο, ἕνα κλάσμα τοῦ
μέλλοντος τοῦ Σύμπαντος.
Ἐδῶ ὅμως ὑπεισέρχεται ἕνα ἄλλο βασικὸ
ἐρώτημα: Εἴμαστε μόνοι στὸ Σύμπαν; Φαίνεται πολὺ πιθανὸ ὅτι μορφὲς ζωῆς, παρόμοιες
ἢ ὄχι μὲ τὴ δική μας, ὑπάρχουν σὲ πολλοὺς
ἀστέρες τοῦ Σύμπαντος. Ἤδη ἔχουν βρεθεῖ
χιλιάδες πλανῆτες γύρω ἀπὸ ἀστέρες τοῦ
Γαλαξίου μας, καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι
ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν πλανητῶν αὐτῶν
ἀνέρχεται σὲ δισεκατομμύρια. Πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς πλανῆτες αὐτοὺς φαίνεται νὰ ἔχουν
συνθῆκες ἀνάλογες μὲ αὐτὲς τῆς Γῆς. Π.χ.,
ἔχουν μέγεθος παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῆς Γῆς,
καὶ οἱ θερμοκρασίες τους εἶναι παρόμοιες
μὲ τὶς θερμοκρασίες τῆς Γῆς. Πιὸ συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ὅτι ἀρκετοὶ πλανῆτες
ζοῦν στήν «κατοικήσιμη ζώνη» γύρω ἀπὸ
ὁρισμένους ἀστέρες, δηλαδὴ ἔχουν νερὸ σὲ
ὑγρὴ μορφή. Καὶ τὸ νερὸ εἶναι ἀπαραίτητο
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ζωῆς, ὅπως ἡ ζωὴ τῆς Γῆς.
Ἐξ ἄλλου, θεωρεῖται πιθανὸ ὅτι σὲ πολλοὺς
πλανῆτες ὑπάρχουν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα

στὴν ἀτμόσφαιρά τους, ὅπως τὸ ὀξυγόνο,
καὶ γενικὰ ὑπάρχουν οἱ συνθῆκες γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς.
Ἂν σὲ ἕναν πλανήτη δημιουργήθηκαν τὰ
πρῶτα βακτήρια, ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς χρειάζεται μόνο μεγάλα χρονικὰ διαστήματα (δισεκατομμυρίων ἐτῶν),
γιὰ νὰ φθάσει ἡ ζωὴ σὲ μορφὲς ὄντων ποὺ
στὴ νοημοσύνη τοὐλάχιστον θὰ μοιάζουν
μὲ τὸν ἄνθρωπο.
Βέβαια, οἱ λεπτομέρειες τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ζωῆς μπορεῖ
νὰ διαφέρουν σημαντικά. Συγκεκριμένα, ὁ
διάσημος ἀστρονόμος Fred Hoyle ὑπολόγισε
ὅτι οἱ πιθανότητες δημιουργίας ἑνὸς βακτηριδίου ἀπὸ τυχαία συγκέντρωση μορίων
εἶναι 1:106800, δηλαδὴ ἀπίστευτα μικρή. Τὸ
συμπέρασμα τοῦ Hoyle εἶναι ὅτι ἡ ζωὴ δὲν
μπορεῖ νὰ δημιουργήθηκε αὐτόματα στὴ Γῆ,
ἄρα, λέει, ἡ ζωή μας ἦλθε ἀπὸ τὸ διάστημα.
Ἀλλὰ ἂν ὑπολογίσουμε τὴν πιθανότητα νὰ
ἔγινε ἡ ζωὴ σὲ ἕνα οἱοδήποτε σημεῖο τοῦ
Σύμπαντος μέσα στὰ δισεκατομμύρια ἔτη
τῆς ἡλικίας τοῦ Σύμπαντος, πάλι ἡ πιθανότης δημιουργίας της εἶναι ἀπειροστή. Κατὰ
συνέπειαν, τὸ μυστήριο τῆς δημιουργίας τῆς
ζωῆς παραμένει ἄγνωστο. Καὶ δὲν μπορεῖ
κανεὶς νὰ διαψεύσει ὅτι ἡ δημιουργία τῆς
ζωῆς ἀποτελεῖ ἕνα ὑπερφυσικὸ γεγονός.
Ἀλλὰ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάπου οἱ
συνθῆκες ὑπῆξαν εὐνοϊκές, καὶ δημιουργήθηκε ζωὴ καὶ λογικὰ ὄντα παρόμοια μὲ
τοὺς ἀνθρώπους στὴ Γῆ. Ἂν αὐτὸ συμβαίνει,
τότε θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπικοινωνήσουμε
μὲ τὰ ὄντα αὐτά. Πράγματι, ἡ νόηση ἔχει
τοὺς νόμους της, οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκόσμιοι. Εἰδικώτερα τὰ μαθηματικὰ δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι διαφορετικὰ σὲ ἕναν μακρινὸ πλανήτη. Ἀλλὰ μὲ τοὺς ἀριθμοὺς μποροῦμε νὰ
ἔχουμε ἕνα εἶδος συστήματος Morse καὶ νὰ
δημιουργήσουμε μιὰ γλῶσσα, μὲ λέξεις, μὲ
ἔννοιες καὶ συλλογισμοὺς παρόμοιους μὲ
τοὺς δικούς μας. Γι’ αὐτὸ σήμερα διατίθενται σημαντικὰ κεφάλαια στὸ πρόγραμμα
SETI (τὴν ἀναζήτηση ἐξωγήινης νοήμονος
ζωῆς). Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ δὲν ἔδωσε μέχρι
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τώρα ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἡ ἀναζήτηση
συνεχίζεται.
Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται τώρα εἶναι τί
θὰ γίνει, ἂν ποτὲ ἐπικοινωνήσουμε μὲ ἕναν
ἄλλο πολιτισμὸ ἔξω τῆς Γῆς. Ἡ πρώτη μας
ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἡ ἐπικοινωνία θὰ εἶναι
καθαρὰ ἐπιστημονική. Τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι
ὅτι μερικοὶ ἐξωγήινοι πολιτισμοὶ θὰ εἶναι
πολὺ πιὸ ἐξελιγμένοι ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ θὰ
μπορούσαμε νὰ μάθουμε ἀπὸ αὐτοὺς πολὺ
σημαντικὲς πληροφορίες, κυρίως τεχνολογικές, ἀλλὰ ὄχι μόνο. Θὰ μαθαίναμε, π.χ., ἂν
ἔχουν ἀναπτύξει πυρηνικὰ ὅπλα καὶ πῶς
ἐπέζησε ὁ πολιτισμός τους παρὰ τὴν ὕπαρξη
αὐτῶν τῶν ὅπλων. Θὰ ρωτούσαμε ἂν ἔχουν
κάποια θρησκεία καὶ τί πιστεύουν. Ἀλλὰ
εἶναι ἐνδεχόμενο τὰ λογικὰ αὐτὰ ὄντα νὰ

ποὺ διέπουν τὸ Σύμπαν εἶναι φτιαγμένοι
κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ὁδηγήσουν στὴ
δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἀποτελεῖ
τὴν οὐσία τῆς «ἀνθρωπικῆς ἀρχῆς» ποὺ
διέπει τὸ Σύμπαν.
Εἶναι πάρα πολλὰ τὰ παραδείγματα
ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι ἔχουν
δημιουργηθεῖ ἔτσι, ὥστε νὰ εὐνοήσουν
τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς στὸ Σύμπαν, καὶ
μάλιστα τῆς νοήμονος ζωῆς, δηλαδὴ τοῦ
ἀνθρώπου. Τὸ πρῶτο παράδειγμα εἶναι ἡ
δημιουργία τοῦ ἄνθρακα, ποὺ εἶναι βασικὸ
συστατικὸ τῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρακας δημιουργεῖται στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀστέρων, ὅταν
ἐξαντλήσουν τὸ κύριο μέρος τοῦ ὑδρογόνου των, ἀπὸ πυρηνικὲς ἀντιδράσεις τῆς
μορφῆς: 3 He  C.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ὅτι εἶναι
κάτι τὸ ἐξαιρετικό, τόσο πολύ, ὥστε ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν
νὰ ἔχει δημιουργηθεῖ γι’ αὐτόν. Πράγματι, φαίνεται ὅτι οἱ
βασικοὶ νόμοι ποὺ διέπουν τὸ Σύμπαν εἶναι φτιαγμένοι
κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ὁδηγήσουν στὴ δημιουργία
τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς «ἀνθρωπικῆς
ἀρχῆς» ποὺ διέπει τὸ Σύμπαν.
μὴν ἔχουν καλὲς διαθέσεις ἀπέναντί μας καὶ
νὰ μᾶς ἀντιμετωπίσουν μόνον ὡς σκλάβους,
γιὰ νὰ τοὺς προμηθεύσουμε μὲ χρήσιμα γιὰ
αὐτοὺς ὑλικὰ ἢ γιὰ νὰ κάνουν τὰ πειράματά
τους μὲ μᾶς. Γι’ αὐτό, πολλοὶ ἐπιστήμονες
συνιστοῦν νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ μὲ τὸ
πρόγραμμα SETI καὶ νὰ μὴν ἀποκαλύψουμε
τὴν ὕπαρξή μας, πρὶν μάθουμε τὶς πιθανὲς
διαθέσεις τῶν ὄντων αὐτῶν ἀπέναντί μας.
Οἱ διαπιστώσεις ποὺ κάνουμε ἕως τώρα
ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ
ἕνα ἀσήμαντο τμῆμα τοῦ Σύμπαντος στὸν
χῶρο καὶ στὸν χρόνο. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος,
ὅμως, ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι
τὸ ἐξαιρετικό, τόσο πολύ, ὥστε ὁλόκληρο
τὸ Σύμπαν νὰ ἔχει δημιουργηθεῖ γι’ αὐτόν.
Πράγματι, φαίνεται ὅτι οἱ βασικοὶ νόμοι

Εἶναι περίεργο ὅτι στὴ δημιουργία τοῦ
ἄνθρακα σημαντικὸ ρόλο παίζουν οἱ ἀσθενεῖς πυρηνικὲς ἀντιδράσεις, στὶς ὁποῖες δὲν
θὰ ἔδινε κανεὶς σημασία, γιατὶ ἀναφέρονται
σὲ δευτερεύοντα φαινόμενα, ὅπως ἡ ραδιενέργεια καὶ ἡ μεταστοιχείωση, ἐν τούτοις
εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ
ὁ ἄνθρακας. Πράγματι, ἡ δημιουργία τοῦ
ἄνθρακα, ποὺ γίνεται μὲ τὴ συνένωση τριῶν
ἀτόμων ἡλίου, ἀκολουθεῖ δύο διαδοχικὲς
φάσεις: Δύο ἄτομα ἡλίου κάνουν πρῶτα ἕνα
ἄτομο βηρυλλίου Be8, καὶ κατόπιν τὸ βηρύλλιο Be8 μὲ ἕνα τρίτο ἄτομο ἡλίου κάνει
ἄνθρακα C12. Τὸ βηρύλλιο Be8 εἶναι μετασταθές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι ἀσταθές,
ἀλλὰ ὄχι ἀπολύτως, δηλαδὴ δὲν διασπᾶται
ἀμέσως, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ χρόνο

125

10-17 sec. Αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα εἶναι
ἀρκετό, γιὰ νὰ προστεθεῖ ἕνα τρίτο ἄτομο ἡλίου, καὶ νὰ γίνει ὁ ἄνθρακας. Ἂν ἡ
ἀσθενὴς πυρηνικὴ δύναμη ἦταν ἀσθενέστερη, δὲν θὰ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ δυνατότης.
Μάλιστα, ὁ Hoyle τὸ 1954 προέβλεψε ὅτι,
γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἀντίδραση, χρειάζεται
ἐπιπλέον κάποιος «συντονισμός» στὶς πυρηνικὲς ἀντιδράσεις, ἀλλιῶς ἡ παραγωγὴ
τοῦ ἄνθρακα θὰ ἦταν πολὺ μικρή. Αὐτὴ
ἡ πρόβλεψη ἐπαληθεύθηκε ἀργότερα μὲ
ἐργαστηριακὰ πειράματα.
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ διέπει
τὶς ἰσχυρὲς πυρηνικὲς δυνάμεις εἶναι ὅτι
ἐπιτρέπουν τὴ μακροχρόνια ζωὴ τοῦ Ἡλίου
(τῆς τάξεως τῶν 10 δισεκατομμυρίων ἐτῶν),
ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς σὲ ἀνώτερα εἴδη καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ἂν οἱ ἀστέρες
ἦταν καύσιμη ὕλη, ὅπως ὁ ἄνθρακας, ὅπως
ὑπέθεταν πρὶν ἀνακαλυφθοῦν οἱ πυρηνικὲς
ἀντιδράσεις, ἡ ζωή τους θὰ ἦταν μερικὲς
χιλιάδες χρόνια, ἐντελῶς ἀνεπαρκὴς γιὰ τὴν
ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν.
Ἀνάλογοι περιορισμοὶ ἰσχύουν καὶ γιὰ
τὶς ἄλλες δυνάμεις τοῦ Σύμπαντος. Ἂν ἡ
βαρύτης ἦταν μικρότερη, δὲν θὰ ἐδημιουργοῦντο ἀστέρες καὶ πλανῆτες. Ἂν ἦταν μεγαλύτερη, θὰ εἴχαμε πολὺ ταχύτερη ἐξέλιξη
τῶν ἀστέρων, καὶ ἄρα ἡ ζωὴ τῶν ἀστέρων
θὰ ἦταν μικρότερη. Ἂν οἱ ἠλεκτρομαγνητικὲς δυνάμεις ἦσαν ἀσθενέστερες, δὲν θὰ
ὑπῆρχαν οἱ χημικὲς ἀντιδράσεις οἱ ὁποῖες
διατηροῦν τὴ ζωή, κ.ο.κ.
Ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς
ἀνθρωπικῆς ἀρχῆς ποὺ εὐνοοῦν τὴν ὕπαρξη
τῆς ζωῆς. Π.χ., ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ σελήνη,
ἡ ὁποία διατηρεῖ σὲ ἀρκετὰ σταθερὴ θέση
τὸν ἄξονα περιστροφῆς τῆς Γῆς, ἡ Γῆ θὰ
ἄλλαζε ταχέως τὸν ἄξονά της, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὸ κλίμα τῆς Γῆς. Εἶναι
ἐντυπωσιακὸ ὅτι οἱ πλανῆτες ποὺ ἀνακαλύφθηκαν πρὶν ἀπὸ 1-2 χρόνια ἀπὸ τὴ NASA
ἔχουν διάρκεια ἔτους ὀλίγων μόλις ἡμερῶν.
Τὰ παραδείγματα αὐτὰ δείχνουν μιὰ
καταπληκτικὴ σκοπιμότητα στοὺς νόμους
τῆς φύσεως καὶ στὴν ἐφαρμογή τους στὴ

Γῆ. Ἂν οἱ νόμοι αὐτοὶ ἦταν κατ’ ἐλάχιστον
διαφορετικοί, δὲν θὰ ὑπῆρχε ζωὴ ὅπως τὴν
παρατηροῦμε στὴ Γῆ.
Μήπως ὅμως θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν ἄλλες μορφὲς ζωῆς, π.χ. ζωὴ ποὺ ἀντὶ
γιὰ ἄνθρακα νὰ χρησιμοποιεῖ πυρίτιο σὰν
βασικὴ δομή; Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ πυρίτιο
ἔχει μερικὲς χρήσιμες ἰδιότητες παρόμοιες
μὲ αὐτὲς τοῦ ἄνθρακα, ὁ ὁποῖος ἔχει καταπληκτικὲς συνδυαστικὲς δυνατότητες. Τὸ
θέμα αὐτὸ ὅμως ἔχει τόσες ἀβεβαιότητες,
ὥστε μόνο εἰκασίες μπορεῖ νὰ κάνει κανείς.
Τὸ γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι, παρ’ ὅλον
ὅτι τὸ πυρίτιο εἶναι πολὺ πιὸ ἄφθονο στὴ
φύση ἀπὸ ὅ,τι ὁ ἄνθρακας, δὲν παρουσιάσθηκαν πουθενὰ ἐνδείξεις γιὰ ὕπαρξη
ζωῆς μὲ πυρίτιο.
Ὑπάρχει ὅμως μία ἐξαίρεση: Οἱ ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς
βάση τους τὸ πυρίτιο καὶ ἄλλα στοιχεῖα.
Καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς κατασκευῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἦταν τέτοια, ὥστε τὸ
μέλλον τους ὑπολογίζεται καταπληκτικό.
Π.χ., κάνουν ἤδη ὑπολογισμοὺς ἀσύγκριτα
ταχύτερα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, δημιουργοῦν
ρομπὸτ ποὺ μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν
τὸν ἄνθρωπο σὲ πολλὲς ἐργασίες, ὁδηγοῦν
αὐτοκίνητα, κάνουν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ ἐξαπολύουν πολέμους. Στὸ μέλλον θὰ μποροῦν νὰ κατασκευάσουν ἀπογόνους, καὶ μὲ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ
μποροῦν νὰ μάθουν νέες τεχνικές, ποὺ θὰ
συναγωνίζονται τὸν ἄνθρωπο. Μερικοὶ μάλιστα πιστεύουν ὅτι στὸ ἀπώτερο μέλλον
θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναπτύξουν τέτοιες δυνάμεις, ὥστε νὰ κυριαρχήσουν πάνω στὴ
Γῆ, παραμερίζοντας σὲ δεύτερη θέση τοὺς
ἀνθρώπους. Ἂν τότε κάποιος ἐξωγήινος
ἐπισκεπτόταν τὴ Γῆ, θὰ διεπίστωνε ὅτι ἡ
κύρια μορφὴ ζωῆς βασίζεται στὸ πυρίτιο
τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Μήπως
κάτι τέτοιο ἔχει συμβεῖ σὲ ἄλλους, μακρινοὺς πλανῆτες τοῦ Σύμπαντος;
Ὅμως εἶναι βέβαιο ὅτι μόνη ἡ ἀνόργανη ὕλη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει
κατὰ τυχαῖο τρόπο ἕναν ἠλεκτρονικὸ ὑπο-
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λογιστή. Οἱ ὑπολογιστὲς δημιουργήθηκαν
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μὲ συστηματικὴ σκοπιμότητα. Ἑπομένως, αὐτοὶ οἱ ὑποθετικοὶ
ὑπολογιστὲς μὲ τὶς τεράστιες δυνατότητες
ἀναπαραγωγῆς καὶ μὲ τεχνητὴ νοημοσύνη ποὺ θὰ τοὺς κάνει ἀνώτερους ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο σὲ τεχνολογία δὲν μποροῦν νὰ
γίνουν αὐτόματα ἀπὸ τὴ νεκρὴ ὕλη, ὅσο κι
ἂν προωθηθεῖ ἡ φαντασία μας.
Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μερικοὶ ὑποθέτουν
ὅτι ἔξω ἀπὸ τὸ δικό μας Σύμπαν ὑπάρχουν
ἄλλα Σύμπαντα, μὲ διαφορετικοὺς φυσικοὺς νόμους, ποὺ ἔγιναν τυχαῖα, ἴσως ἀπὸ
διαφορετικὰ Big Bangs. Αὐτοὶ ἰσχυρίζονται
ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ κόσμου μας, μὲ τοὺς

Ἡ ἀντίθετη ἄποψη, ὅτι τὸ Σύμπαν ἔγινε
τυχαῖα ἐκ τοῦ μηδενός, δὲν ἀποτελεῖ ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας
ἰσχυρισμὸς ἐξίσου ἀναπόδεικτος ἐπιστημονικὰ ὅσο καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι τὸ Σύμπαν
δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ θεωρία τοῦ
Πολυσύμπαντος δὲν δίνει καμμία παραπάνω ἐξήγηση. Δὲν ἔξηγεῖ πῶς ἔγιναν τὰ
διάφορα Σύμπαντα καὶ γιατί ἔχουν διαφορετικοὺς νόμους.
Ἡ ὕπαρξη νόμων ποὺ διέπουν ὅλο τὸ
Σύμπαν εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἦταν γνωστὸ
στὴν ἐπιστήμη πρὶν ἀπὸ μερικοὺς αἰῶνες.
Ἀντιθέτως, νόμιζαν ὅτι ἄλλοι νόμοι διέπουν
τὴ Γῆ, ἄλλοι τὴ Σελήνη, ἄλλοι τοὺς ἀστέρες

Ἡ ἀναζήτηση νοήμονος ζωῆς στὸ Σύμπαν ἀποτελεῖ ἕναν
ἀπὸ τοὺς πλέον βασικοὺς σκοποὺς τῆς ἐπιστήμης. Καὶ
ἂν βρεθεῖ τέτοια ζωὴ ἔξω ἀπὸ τὴ Γῆ μας, αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἀνακάλυψη τοῦ ἀνθρώπου τῆς Γῆς. Γι’
αὐτὸ σήμερα γίνεται μιὰ ἐντατικὴ μελέτη τῶν διαφόρων
πλανητικῶν συστημάτων ποὺ συνεχῶς ἀνακαλύπτονται.
Καὶ ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα ὅτι σὲ μερικὲς δεκαετίες θὰ ἔχουμε ἀρκετὲς ἐνδείξεις γιὰ ὕπαρξη ζωῆς, ἔστω στοιχειώδους
μορφῆς, σὲ πολλοὺς ἄλλους πλανῆτες τοῦ Σύμπαντος.
καταπληκτικῆς σκοπιμότητας φυσικοὺς νόμους, εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός. Μέσα σὲ
ἕνα Πολυσύμπαν μὲ ἄπειρα ἐπιμέρους Σύμπαντα, μὲ διαφορετικοὺς φυσικοὺς νόμους
τὸ καθένα, θὰ μποροῦσε, λένε, νὰ ὑπάρξει
τυχαῖα ἕνα Σύμπαν σὰν τὸ δικό μας, ἔστω
καὶ ἂν ἡ πιθανότης τῆς δημιουργίας του
εἶναι ἀπειροελάχιστη.
Τὸ πῶς ὅμως δημιουργήθηκε τὸ Σύμπαν
εἶναι κάτι ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς
ἐπιστήμης. Οἱ θρησκεῖες, βεβαίως, θεωροῦν
ὅτι τὸ Σύμπαν ἔγινε ἀπὸ ἕνα Θεὸ Δημιουργό. Αὐτὸς δημιούργησε καὶ τοὺς νόμους ποὺ
διέπουν τὸ Σύμπαν, καὶ ἡ σκοπιμότης τῶν
νόμων αὐτῶν ὁδηγεῖ στὴν ἐμφάνιση τοῦ
ἀνθρώπου.

κλπ. Ἡ διαπίστωση τῆς παγκοσμιότητος τῶν
φυσικῶν νόμων ἦταν μιὰ κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης, ποὺ ἔγινε βαθμιαῖα μετὰ ἀπὸ αἰῶνες
ἐρευνῶν. Τώρα, ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὑπάρχουν
ἄλλοι κόσμοι μὲ διαφορετικοὺς νόμους εἶναι
μόνο μιὰ αὐθαίρετη ὑπόθεση. Ἄλλωστε, καμμία ἔνδειξη γιὰ τοὺς κόσμους αὐτούς, καμμία
ἐπικοινωνία μὲ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει στὸ πλέον μακρινὸ
μέλλον τοῦ κόσμου μας. Ἀρκεῖ νὰ σημειωθεῖ
ὅτι, ἐνῷ ἡ ἀκτίνα τοῦ ὁρατοῦ Σύμπαντος
εἶναι 14 δισεκατομμύρια ἔτη φωτός, τὸ πλησιέστερο ἐξωτερικὸ Σύμπαν ὑπολογίζεται ὅτι
ἀπέχει 1010000 ἔτη φωτός.
Ἑπομένως, ὅ,τι καὶ ἂν θεωρήσουμε γιὰ
τὰ Σύμπαντα τοῦ ὑποθετικοῦ Πολυσύμπα-
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ντος (ἂν ὑπάρχουν), αὐτὸ δὲν εἶναι ποτὲ
δυνατὸν νὰ ἐλεγχθεῖ οὔτε στὸ ἀπώτερο μέλλον, ἀφοῦ κάθε ἐπικοινωνία μὲ αὐτὰ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μὲ ταχύτητες ἀσύγκριτα
μεγαλύτερες ἀπὸ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός.
Ἔτσι, ἡ ὑπόθεση τοῦ Πολυσύμπαντος μόνο
σὰν ἐπιστημονικὴ φαντασία (science fiction)
μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ
φαντασία τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατον. Ὅμως
αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ἐπιστήμη, ἀλλὰ τέχνη,
ὅπως εἶναι τὰ ἔργα ἐπιστημονικῆς φαντασίας στὸν κινηματογράφο.
*

*

*

Τὸ συμπέρασμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω εἶναι
ὅτι τὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν
μπορεῖ νὰ τὴ δεῖ κανεὶς ἀπὸ δύο φαινομενικὰ ἀντίθετες σκοπιές. Ἡ πρώτη εἶναι
ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῆς Γῆς στὸν χῶρο καὶ τὴν
ἱστορία του ἀποτελεῖ ἕνα ἀπειροελάχιστο
τμῆμα τοῦ Σύμπαντος. Ἐπειδὴ ὅμως ὣς τώρα
διαπιστώνουμε ὅτι ἡ περιοχὴ τοῦ Σύμπαντος
γύρω μας δὲν ἔχει τίποτα τὸ ξεχωριστό, θεωροῦμε ὅτι πιθανὸν σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ Σύμπαντος νὰ ὑπάρχουν παρόμοιες συνθῆκες
ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἄρα μπορεῖ
νὰ ὑπάρχει ζωή, καὶ μάλιστα νοήμων ζωή,
σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ Σύμπαντος. Αὐτὴ ἡ
ὑπόθεση ἀποτελεῖ μιὰ γενίκευση τῆς ἀρχῆς
τοῦ Ἀρίσταρχου καὶ τοῦ Κοπέρνικου, ποὺ
ἔβγαλαν τὴ Γῆ ἀπὸ τὸ Κέντρο τοῦ Κόσμου
καὶ τὴ θεώρησαν ἁπλῶς ὡς ἕνα πλανήτη
τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος. Σύμφωνα μὲ τὴ
γενικευμένη αὐτὴ ἀρχή, ἡ Γῆ καὶ ἡ περιοχὴ
γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ δὲν ἔχουν κάτι τὸ ξεχωριστό, ἀλλὰ εἶναι «τυπικές» γιὰ ὅλες τὶς παρόμοιες περιοχὲς κοντὰ στοὺς περισσότερους
ἀστέρες τοῦ Σύμπαντος. Ἑπομένως, εἶναι
πολὺ πιθανὸν ὅτι ὑπάρχει ζωή, καὶ μάλιστα
νοήμων ζωή, παντοῦ στὸ Σύμπαν.
Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ «ἀνθρωπικὴ
ἀρχή» τοῦ Σύμπαντος μᾶς λέγει ὅτι οἱ νόμοι
ποὺ διέπουν τὸ Σύμπαν ἔχουν τὴ μορφὴ
ποὺ ἔχουν, γιατὶ ἐπιτρέπουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τὸ
καταπληκτικὸ εἶναι ὅτι, ἂν οἱ νόμοι αὐτοὶ

ἄλλαζαν ἐλάχιστα, ἔστω καὶ μόνο κατὰ 1%,
δὲν θὰ ὑπῆρχε ζωή, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς.
Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δείχνει μιὰ ἀπίστευτη
σκοπιμότητα ποὺ διέπει τὸ Σύμπαν.
Φαίνεται ὅτι τὸ Σύμπαν ἔχει ἕνα σκοπό, καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ ἀνάπτυξη νοήμονος
ζωῆς. Κατὰ συνέπειαν, ὁ ἄνθρωπος ὄχι
μόνο δὲν εἶναι μιὰ ἀσήμαντη λεπτομέρεια
στὸ Σύμπαν, ἀλλὰ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ
δημιούργημα τοῦ Σύμπαντος.
Ἂν δὲν ὑπάρχει νοήμων ζωὴ ἔξω ἀπὸ τὴ
Γῆ μας, τότε συμβαίνει κάτι πολὺ περίεργο
στὸ Σύμπαν. Ἐνῷ φαίνεται ὅτι τὸ Σύμπαν
ἔχει μιὰ σκοπιμότητα, δηλαδὴ ἔγινε γιὰ νὰ
δημιουργήσει τὸν ἄνθρωπο, ἐν τούτοις ὁ
ἄνθρωπος κατέχει ἕνα ἀπειροστὸ τμῆμα τοῦ
Σύμπαντος (τὴ Γῆ μας). Τότε γιατί ὑπάρχουν
ὅλα τὰ ἄλλα ἀναρίθμητα οὐράνια σώματα
στὸ Σύμπαν; Ἂν ὅμως ὑπάρχει νοήμων ζωὴ
παντοῦ στὸ Σύμπαν, τότε ἡ ἀνθρωπικὴ ἀρχὴ
εἶναι συμβατὴ μὲ τὴ γενικευμένη ἀρχὴ τοῦ
Ἀρίσταρχου καὶ τοῦ Κοπέρνικου.
Ἑπομένως, ἡ ἀναζήτηση νοήμονος ζωῆς
στὸ Σύμπαν ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον
βασικοὺς σκοποὺς τῆς ἐπιστήμης.
Καὶ ἂν βρεθεῖ τέτοια ζωὴ ἔξω ἀπὸ τὴ Γῆ
μας, αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἀνακάλυψη τοῦ ἀνθρώπου τῆς Γῆς. Γι’ αὐτὸ
σήμερα γίνεται μιὰ ἐντατικὴ μελέτη τῶν
διαφόρων πλανητικῶν συστημάτων ποὺ
συνεχῶς ἀνακαλύπτονται. Καὶ ὑπάρχει ἡ
ἐλπίδα ὅτι σὲ μερικὲς δεκαετίες θὰ ἔχουμε
ἀρκετὲς ἐνδείξεις γιὰ ὕπαρξη ζωῆς, ἔστω
στοιχειώδους μορφῆς, σὲ πολλοὺς ἄλλους
πλανῆτες τοῦ Σύμπαντος.
Δὲν θὰ ὑπεισέλθω ἐδῶ στὰ ἐπιστημονικὰ ἀλλὰ καὶ φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικὰ
προβλήματα ποὺ θὰ προκαλέσει ἡ πιθανὴ
ἀνακάλυψη ἐξωγήινης ζωῆς. Δὲν ὑπάρχει
ἀμφιβολία ὅμως ὅτι ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἡ Φιλοσοφία μας θὰ ἐπηρεασθοῦν σημαντικώτατα
καὶ θὰ ἀνοίξει μιὰ ἐντελῶς νέα ἐποχὴ γιὰ
τὴν ἀνθρωπότητα.
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