
  
  

 
 
 
 
Στο σύμπαν παρατηρούμε τρία φαινόμενα που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ύπαρξη ζωής στο 
εσωτερικό του. 
Ο Freeman Dysson τα έχει ονομάσει τα τρία Κοσμικά Συμπλέγματα όρο που δανείστηκε από τη Ψυχολογία και 
που σημαίνει κάτι που ανακόπτει η καθυστερεί τη πορεία μιας μεθόδου. 
Όπως μας εξηγεί ο εμπνευσμένος αυτός ερευνητής και έγκριτος επιστήμονας τα ψυχολογικά συμπλέγματα είναι 
για τον άνθρωπο κάτι άσχημο αλλά τα Κοσμικά Συμπλέγματα είναι απολύτως αναγκαία για την ύπαρξη μας. 
Το πρώτο από αυτά τα φαινόμενα είναι οι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των ουρανίων σωμάτων. 
Όταν ο Tomas Anderson ανακάλυψε το 1831 μετρώντας τη παράλλαξη του πλησιέστερου προς τον ήλιο άστρου 
ότι η απόσταση του από το ηλιακό μας σύστημα δεν ήταν μικρότερη από [24] τρισεκατομμύρια μίλια η [4,3] έτη 
φωτός η γενική  αντίδραση ήταν ένας ανατριχιαστικός φόβος. 
Η επιστημονική αυτή μέτρηση έδωσε τότε την εντύπωση ότι θα ήταν πλέον αδύνατη η ανάλυση των στοιχείων 
αντικειμένων τόσο μακριά από τη Γη και ότι κάθε προσπάθεια προσέγγισης τους θα ήταν μάταιη. 
Το ηλιακό μας σύστημα εμφανίστηκε ακόμη περισσότερο έρημο από ότι ήταν μέχρι τότε. 
Όμως αυτή η ερημιά η απομόνωση του ηλιακού μας συστήματος φαίνεται ότι είναι μια ευλογία όταν γνωρίζουμε 
σήμερα τι βίαια και επικίνδυνα γεγονότα τα άστρα μπορούν να προκαλέσουν. 
Οι εκρήξεις των Νόβα και των Σούπερνόβα που εμφανίζονται περιοδικά στο Γαλαξία μας όπου έχουμε τη μερική 
η ολική καταστροφή άστρων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο η να καταστρέψουν ολοσχερώς κάθε 
πλανητική ζωή και πολιτισμό σε απόσταση [2] η [3] ετών φωτός από την εστία έκρηξης. 
∆εν θα υπήρχε καταστροφή των κτηρίων αλλά η τρομερή ακτινοβολία πάνω στη Γη θα έμοιαζε επακόλουθο 
πυρηνικού πολέμου ενώ οι πόλεις θα εγκαταλείπονταν και ο πληθυσμός της γης θα έπρεπε να ζήσει κάτω από το 
έδαφος τουλάχιστον για ένα χρόνο. 
Όταν οι άνθρωποι θα έβγαιναν  από τις υπόγειες φωλιές τους μετά τη φοβερή αυτή κρίση θα έβλεπαν τα χωράφια 
τους καταστρεμμένα η με υποτυπώδη βλάστηση και μια χαώδη γενετική μεταβολή. 
Μόνο στα βάθη των ωκεανών η ζωή θα ήταν ανεπηρέαστη. 
Οι επιδράσεις θα ήταν ακόμη χειρότερες αν ένα Σούπερνόβα εμφανίζονταν μέσα σε λιγότερο από ένα έτος φωτός 
απόσταση από τον ήλιο. 
Η ακτινοβολία από την έκρηξη θα μπορούσε να ήταν αρκετά ενεργή ώστε να ξεκινήσει αλυσιδωτή πυρηνική 
αντίδραση κάνοντας τον ήλιο μας μια πυρηνική λαμπάδα. 
Η Γη τότε θα τυλίγονταν στις φλόγες και θα μάζευε σαν ένας μικρός σβώλος 
Έτσι δεν θα πρέπει να μας τρομάζουν οι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των άστρων. 
Η ζωή θα ήταν αδύνατη σε μακρύτερα ηλιακά συστήματα όπου η πυκνότητα των άστρων είναι φανταστικά 
μεγάλη. 
Πλανητική ζωή θα είχε μικρή πιθανότητα να αναπτυχθεί σε σημεία του διαστήματος που παρουσιάζεται τέτοια 
αστρική πυκνότητα όπως στο κέντρο των γαλαξιών η στους σφαιρικούς σχηματισμούς όπου η μέση απόσταση 
μεταξύ των άστρων είναι περίπου [4] μήνες φωτός. 
Οι επιφάνειες των πλανητών που βρίσκονται σε αυτούς τους αστρικούς σχηματισμούς βομβαρδίζονται συνεχώς 
με κοσμική ακτινοβολία που θα ήταν θανατηφόρα σε μορφές ζωής όπως η δικιά μας. 
Οι συχνές εκρήξεις των άστρων θα προλάμβαναν τους πλανήτες να αναπτύξουν την αναγκαία για τη δημιουργία 
ζωής ηλικία των δισεκατομμυρίων ετών αφού κάθε έκρηξη θα αφάνιζε βίαια κάθε προϋπόθεση για την εξέλιξη της. 
Οι διαστρικές αποστάσεις επιπλέον μειώνουν τη πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των ηλιακών συστημάτων. 
Τέτοιες συγκρούσεις ανεξάρτητα του αριθμού των άστρων θα μπορούσαν να εκσφενδονίσουν  κάθε πλανήτη έξω 
από τη τροχιά του καταδικάζοντας τους κατοίκους του είτε σε αργό θάνατο η σε μια αιώνια παγωμένη νύχτα. 
Η απόσταση μεταξύ των γαλαξιών σε μια κλίμακα εκατομμύρια φορές μεγαλύτερης εκείνης των άστρων είναι 
πολύ σημαντική για την ασφάλεια μας. 
Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί το κίνδυνο που διατρέχει ζώντας σε πλανήτη που βρίσκεται κοντά σε κβάζαρ 
ένα αντικείμενο που φεγγοβολάει με τη λαμπρότητα [100] εκατομμυρίων ήλιων η ένα ραδιογαλαξία που συνήθως 
εκπέμπει τεράστια ποσότητα ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας η ένα γαλαξία Seyfert που εμφανίζεται να βρίσκεται 
στη κατάσταση των διασκορπισμένων εκρήξεων που ίσως προκαλούνται από μια αλυσιδωτή σειρά αντιδράσεων 
των Σουπερνόβα μέσα στους γαλαξίες αυτούς; 
Τα κβάζαρς οι ραδιογαλαξίες και οι γαλαξίες Seyfert είναι γοητευτικά αντικείμενα για να εμφανίζονται μπροστά στα 
τηλεσκόπια στις αποστάσεις των εκατομμυρίων η δισεκατομμυρίων ετών φωτός αλλά είναι τα τελευταία πράγματα 
που θα ευχόμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας. 
Ωστόσο η απόσταση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να στηρίξει την ασφάλεια μας. 
Το δεύτερο Σύμπλεγμα είναι η περιστροφική ταχύτητα. 



Όλα τα ουράνια σώματα στροβιλίζουν έχοντας μεταβλητές ταχύτητες. 
Κάθε σταθερή κοσμική δομή αποτελείται από μικρές μάζες που περιστρέφονται γύρω από μεγαλύτερες. 
Κανένας δεν γνωρίζει πότε και που δόθηκε το πρωταρχικό πρόσταγμα αλλά το Σύμπαν όπως καλά γνωρίζουμε 
θα έπαυε να υπάρχει όταν σταματούσε αυτή η κίνηση. 
Η Γη θα συγκρούονταν με τον ήλιο και ο ήλιος με τη σειρά του θα καταστρέφονταν κάπου στο κέντρο του γαλαξία 
μας. 
Έπειτα όλοι οι γαλαξίες μαζί θα συντρίβονταν ο ένας μετά τον άλλο και θα είχαμε μια εναλλακτική επιστροφή στις 
συνθήκες του ΄΄Πρωταρχικού Ατόμου΄΄από όπου το Σύμπαν άρχισε. 
Τελικά μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να εμφανιστεί σε περίπου [70] δισεκατομμύρια χρόνια σύμφωνα με τα 
τελευταία πορίσματα της Αστροφυσικής όταν όλες οι τροχιές θα εξασθενούσαν και όταν η διαστολή του 
Σύμπαντος είχε προ πολλού εξαντληθεί. 
Αλλά προσωπικά αμφιβάλλω αν κάποιος αναγνώστης αυτού του κειμένου θα ανησυχούσε σοβαρά για το τι θα 
μπορούσε να συμβεί μετά από [70] δισεκατομμύρια χρόνια. 
Το θέμα είναι ότι σε μια τέτοια τεράστια χρονική περίοδο όταν μάλιστα προστεθούν και [13] δισεκατομμύρια χρόνια 
περίπου από τότε που γεννήθηκε το Σύμπαν θα ξεπηδούσαν αναρίθμητοι πολιτισμοί ανθίζοντας και πεθαίνοντας 
σε αμέτρητους κόσμους γύρω από γαλήνια φωτεινά άστρα. 
 
Αυτό όμως το τελευταίο μου φέρνει στο μυαλό το τρίτο ίσως και πιο θεαματικό Σύμπλεγμα αυτό της 
θερμοπυρηνικής τήξης. 
Περίπου 90% το Σύμπαν αποτελείται από υδρογόνο που έχει την επιθυμητή ιδιότητα να «καίγεται» αργά και 
ήσυχα μετατρεπόμενο σε ήλιον. 
Αυτή η μέθοδος της τήξης διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια σε ένα άστρο μετρίου μεγέθους όπως ο ήλιος μας 
γεμίζοντας το διαστημικό χώρο γύρω από το άστρο με σταθερή ζωογόνο ακτινοβολία. 
Τότε θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί αν ο ήλιος μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγάντια ατομική βόμβα 
τότε γιατί δεν εκρήγνυται όπως τα δικά μας γήινα πρότυπα μοντέλα; 
Ο λόγος είναι ότι ο ήλιος μας «καίει» καθαρό « ελαφρύ» υδρογόνο ενώ για τη κατασκευή των θανατηφόρων 
πυρηνικών βομβών ο άνθρωπος χρησιμοποιεί «βαρύ» υδρογόνο μαζί με  τα ισότοπα του που ονομάζονται 
∆ευτέριο και Τρίτιο . 
Η τήξη του καθαρού υδρογόνου με τις ασθενείς αντιδράσεις του  συντελείται με ταχύτητα [1] 
τετράκισεκατομμυριοστο πιο αργά από αυτής του «βαρέως» υδρογόνου. 
Είναι λοιπόν ευτύχημα που τα άστρα δεν εκρήγνυται την ώρα που θα άρχιζε η μέθοδος της τήξης διαφορετικά οι 
γαλαξίες θα καταστρέφονταν προτού καν να δημιουργηθούν και κάθε πλανητική ζωή θα ήταν αδύνατη. 
Επιπλέον όπως κάποιος συγγραφέας παρατήρησε οι ωκεανοί με το περιεχόμενο τους σε ∆ευτέριο θα ήταν 
άριστες πηγές θερμοπυρηνικών εκρηκτικών υλών και συνεχώς θα έβαζε σε πειρασμό τους κατασκευαστές των 
μηχανών της «ημέρας της κρίσεως». 
Αλλά όταν εξετάσουμε τα αποθέματα μας σε πρώτες ύλες και τη διαθεσιμότητα τους στη Γη τα κομμάτια του 
πριονιού φαίνεται να μας οδηγούν σε μέρη μυστηριώδη, χρόνο και ακρίβεια. 
Το κάρβουνο το πετρέλαιο το ουράνιο και αμέτρητες άλλες πρώτες ύλες βρίσκονται στο φλοιό της γης και στους 
ωκεανούς σε τέτοιες άφθονες ποσότητες που μας κάνει πιο καχύποπτους για τη βεβαιότητα ενός σχεδίου σε 
κοσμική κλίμακα. 
Είναι να απορεί κανείς πώς οι ποσότητες των υλών αυτών κατόρθωσαν να επιζήσουν ίσως και [100] εκατομμύρια 
χρόνια από βίαιες γεωλογικές και ατμοσφαιρικές αλλαγές. 
Το κάρβουνο και το πετρέλαιο έχουν θαφτεί σε κοίλα υποστρώματα σε βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης και 
έτσι σώθηκαν από την οξείδωση μια μέθοδο που είμαστε μακριά ακόμη για να κατανοήσουμε. 
Το ουράνιο επέζησε από μόνο του κατά τη διάρκεια εξέλιξης της γης σαν να περίμενε εμάς να το εκμεταλλευτούμε. 
Ωστόσο όλες αυτές οι πρώτες ύλες υπάρχουν σε περιορισμένες ποσότητες. 
Έχει υπολογιστεί ότι μέσα στα επόμενα [100] χρόνια θα έχουν εξαντληθεί όλα αυτά τα αποθέματα που έδωσαν 
μια συνεχή παρακαταθήκη ενέργειας στον άνθρωπο προσφερόμενα από τη φύση μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο 
δίνοντας τη βεβαιότητα μιας προγραμματισμένης επιβίωσης με εξελικτικό ρυθμό ανάπτυξης και προόδου. 
Έχουμε απεριόριστη ποσότητα ∆ευτερίου στα βάθη των ωκεανών για την ενεργειακή μας κάλυψη καθώς και μια 
αναπτυσσόμενη τεχνολογία πλαστικών για τη κάλυψη των βιομηχανικών πρώτων υλών. 
Υπάρχει η ηλιακή και αιολική ενέργεια καθώς και όλα τα τεράστια οφέλη από μια πιθανή εκμετάλλευση των 
ορυχείων επάνω στη σελήνη στους αστεροειδείς και κατ’επέκταση στους πλανήτες. 
Και στις χιλιάδες χρόνια που θα έρθουν θα εκμεταλλευθούμε  την ενέργεια των άστρων που θα 
προγραμματιστούν για αυτό το σκοπό.   
Ακόμη και η τρομακτική αλλά μυστηριώδη πηγή ενέργειας των Πούλσαρς και Κβάζαρς μπορεί να κατανοηθεί και 
να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. 
Μάλιστα μια ομάδα από τους διασημότερους στο κόσμο επιστήμονες Φυσικούς έχει πληροφορήσει την 
Αμερικανική κυβέρνηση ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα στο προσεχή και κοντινό μέλλον. 
Η σημερινή καθαρά επιστήμη γίνεται πολύ συχνά μια αυριανή βιομηχανική τεχνολογία. 



Ο Francis Bacon διαφύλαξε καλά αυτή την αρχή με το περίφημο λατινικό σημείωμα που λέει: Natura non 
vincitur nisi parendo δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τη φύση υπακούοντας την. 
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