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Ωκεάνιοι κόσμοι στη Γη
και πέρα από αυτή

Αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από τη ζωή στη Γη είναι ότι όπου
υπάρχει νερό σε υγρή μορφή εν γένει υπάρχουν και κάποιες μορφές ζωής. Το
νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις μορφές ζωής που γνωρίζουμε. Είναι
ο διαλύτης, ο υδατικός ζωμός που κάνει εφικτή όλη τη χημική δραστηριότητα
που συντελείται στα κύτταρά μας. Το νερό διαλύει πολλές από τις χημικές ενώ-
σεις που χρειάζεται κάθε μορφή ζωής, οποιουδήποτε μεγέθους, για να αναπτυ-
χθεί και να επιτελέσει τις μεταβολικές της λειτουργίες. Κάθε ζωντανό κύτταρο
είναι ένα μικροσκοπικό σακουλάκι με νερό στο οποίο πραγματοποιούνται οι
σύνθετες λειτουργίες της ζωής. Επομένως, όταν αναζητούμε ζωή σε άλλα μέρη
του ηλιακού συστήματος, ψάχνουμε κατά κύριο λόγο για μέρη όπου μπορεί
να βρεθεί σήμερα, ή όπου ίσως να έχει υπάρξει στο παρελθόν, νερό σε υγρή
μορφή.

Η ιστορία της έρευνας για ζωή πέρα από τη Γη είναι, εν μέρει, η ιστορία
της προσπάθειας του πλανήτη μας, αυτής της «ωχρής γαλάζιας κουκκίδας»,1 να
προσεγγίσει το διάστημα αναζητώντας ενδείξεις ζωής σε άλλους κόσμους. Σαν
ένα φυτό που απλώνει περικοκλάδες στο περιβάλλον του, ο μικρός μας πλανή-
της έχει στείλει και συνεχίζει να στέλνει στο διάστημα τους ρομποτικούς του
απεσταλμένους σαν σπειροειδείς βλαστικούς έλικες που περικυκλώνουν άλ-
λους πλανήτες, ψάχνοντας για απαντήσεις και στέλνοντας πίσω πληροφορίες.

Εμείς οι άνθρωποι εξερευνούμε το ηλιακό μας σύστημα με ρομποτικά οχή-
ματα εδώ και πάνω από 55 χρόνια. Η πρώτη ρομποτική αποστολή σε έναν άλλο
πλανήτη ήταν η περίπτηση της Αφροδίτης από τη διαστημοσυσκευήMariner 2
στις 14 Δεκεμβρίου του 1962. Έκτοτε, έχουμε στείλει μια αρμάδα από διαστη-
μικά σκάφη για να μελετήσουμε τον Ήλιο και διάφορους πλανήτες, δορυφό-
ρους πλανητών, αστεροειδείς και κομήτες, οι περισσότεροι από τους οποίους
βρίσκονται στις εσώτερες περιοχές του ηλιακού μας συστήματος. Στην ίδια
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χρονική περίοδο, έχουμε στείλει μόλις οκτώ διαστημικά σκάφη πέρα από τη
ζώνη των αστεροειδών για να μελετήσουμε τους πολλούς κόσμους που βρί-
σκονται στις εξώτερες περιοχές του ηλιακού συστήματος.

Τα διαστημικά σκάφη που έχουν ταξιδέψει πέρα από τη ζώνη των αστερο-
ειδών –Pioneer 1 και 2, Voyager 1 και 2, Galileo, Cassini, New Horizons και
Juno– έχουν αποκαλύψει κάτι θεμελιώδες για το τι σημαίνει να είναι ένας κό-
σμος «βιοδεκτικός». Τα δεδομένα που έχουμε λάβει από αυτές τις αποστολές
έχουν αναβαθμίσει ριζικά την αντίληψή μας για τα μέρη του ηλιακού μας συ-
στήματος όπου υπάρχει νερό σε υγρή μορφή και, κατ’ επέκταση, για τα μέρη
όπου θα μπορούσε ίσως να κατοικήσει η ζωή.

Έχουμε πλέον βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον έξι δορυ-
φόροι πλανητών («φεγγάρια») του εξώτερου ηλιακού συστήματος είναι πιθανό
να φιλοξενούν ωκεανούς νερού σε υγρή μορφή κάτω από τους παγετώδεις
φλοιούς τους. Οι ωκεανοί αυτοί υπάρχουν σήμερα, και σε κάποιες περιπτώσεις
έχουμε βάσιμους λόγους να εικάζουμε ότι υπήρχαν για ένα μεγάλο μέρος της
ιστορίας του ηλιακού συστήματος. Τρεις από αυτούς τους ωκεάνιους κόσμους
–η Ευρώπη, ο Γανυμήδης και η Καλλιστώ– περιφέρονται γύρω από τον Δία.
Είναι τρία από τα τέσσερα μεγάλα φεγγάρια που παρατηρήθηκαν για πρώτη
φορά από τον Γαλιλαίο το 1610. Το τέταρτο φεγγάρι, η Ιώ, είναι το σώμα που
παρουσιάζει την πιο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στο ηλιακό σύστημα,
και δεν έχει νερό. Τουλάχιστον δύο ακόμα ωκεάνιοι κόσμοι, ο Τιτάνας και ο
Εγκέλαδος, περιφέρονται γύρω από τον Κρόνο. Ο ιδιόρρυθμος δορυφόρος του
Ποσειδώνα Τρίτωνας, που περιφέρεται με φορά αντίθετη από εκείνη της περι-
στροφής του, παρουσιάζει επίσης κάποιες ενδείξεις ύπαρξης ενός υποκείμενου
ωκεανού.

Αυτοί είναι μόνο οι κόσμοι για τους οποίους έχουμε καταφέρει να συλ-
λέξουμε αρκετά δεδομένα και στοιχεία. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι κόσμοι
που θα μπορούσαν κάλλιστα να φιλοξενούν ωκεανούς. Ο Πλούτωνας ενδέ-
χεται να κρύβει ένα υγρό μείγμα νερού, αμμωνίας και μεθανίου, τα οποία εί-
ναι πιθανό να συνθέτουν έναν αλλόκοτα ψυχρό ωκεανό με εντελώς απόκοσμη
χημική δραστηριότητα. Στην ιδιόρρυθμη κουστωδία των φεγγαριών που περι-
βάλλουν τον πλανήτη Ουρανό –όπως είναι ο Άριελ και η Μιράντα– ενδέχεται
επίσης να υπάρχουν υποεπιφανειακοί ωκεανοί.

Τέλος, είναι πιθανό σε όλη την ιστορία του ηλιακού συστήματος να έχουν
υπάρξει ωκεάνιοι κόσμοι που δεν υπάρχουν πλέον· για παράδειγμα, στον με-
γάλο αστεροειδή Δήμητρα είναι πιθανό να υπήρχε ένας ωκεανός υγρού νερού
για μεγάλο μέρος της πρώτης φάσης της εξέλιξής του. Ο Άρης και η Αφρο-
δίτη επίσης ενδέχεται να είχαν ωκεανούς στο παρελθόν. Στα πρώτα στάδια της
ύπαρξης του ηλιακού μας συστήματος, ίσως οι ωκεανοί να ήταν κάτι συνηθι-
σμένο, είτε στην επιφάνεια κόσμων όπως η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης, είτε
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βαθιά κάτω από παγετώδεις φλοιούς κόσμων στη ζώνη των αστεροειδών και
πέραν αυτής. Σήμερα, όμως, το περισσότερο νερό σε υγρή μορφή βρίσκεται
στο εξώτερο ηλιακό σύστημα.

Αυτή η διάκριση –ανάμεσα σε υγρό νερό στο παρελθόν και σε υγρό νερό
σήμερα– είναι σημαντική. Αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε ποιος
είναι ο «μηχανισμός λειτουργίας» οποιουδήποτε εξωγήινου οργανισμού, θα
πρέπει να βρούμε έμβια όντα τα οποία είναι ζωντανά σήμερα και των οποίων
η ύπαρξη απαιτεί τη συνεχή παρουσία νερού σε υγρή μορφή.

Τα μόρια της ζωής (π.χ., το DNA και το RNA) δεν επιζούν για πολύ στο
αρχείο των πετρωμάτων· διασπώνται μέσα σε μερικές χιλιάδες έως μερικά
εκατομμύρια χρόνια, ένα χρονικό διάστημα που, από γεωλογική σκοπιά, εί-
ναι αρκετά μικρό. Τα οστά και οι άλλες ανόργανες δομές της ζωής μπορούν
να διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα και να σχηματίσουν απο-
λιθώματα. Τα απολιθώματα είναι μεν πολύ σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να
μας αποκαλύψουν πάρα πολλά για τους οργανισμούς από τους οποίους έχουν
προέλθει.

Για παράδειγμα, ο Άρης πιθανόν να ήταν ένας απολύτως βιοδεκτικός πλα-
νήτης κάπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Διάφορες ρομποτικές συσκευές,
μεταξύ των οποίων τα οχήματα επιφανείας Spirit, Opportunity και Curiosity,
έχουν αποκαλύψει ότι στην αρειανή επιφάνεια υπήρχαν χημικά πλούσιες λί-
μνες, και πιθανόν αχανείς ωκεανοί. Αν είχε αναπτυχθεί όντως ζωή μέσα σε
αυτά τα περιβάλλοντα υγρού νερού, είναι πιθανό να έχουν διατηρηθεί μέσα
σε πετρώματα κάποια χημικά ή δομικά «απολιθώματα» από εκείνες τις μακρι-
νές εποχές. Ωστόσο, θα ήταν αδύνατο να εξαχθούν από αυτά τα απολιθώματα
μεγάλα μόρια όπως το DNA. Η αναζήτησή μας για ζωή στον Άρη είναι επι-
κεντρωμένη κατά κύριο λόγο στην ανάλυση των πετρωμάτων με στόχο την
ανακάλυψη κάποιων ιχνών αρχαίας ζωής η οποία έχει εκλείψει προ πολλού.

Χωρίς αμφιβολία, αν βρίσκαμε στον Άρη πετρώματα με ίχνη αρχαίας ζωής
αυτό θα ήταν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Ωστόσο, για μένα δεν θα ήταν αρ-
κετό. Θα ήθελα να βρούμε ζωή που να υπάρχει σήμερα, ζωή ζώσα και όχι εκλι-
πούσα.

Ο λόγος που αυτό έχει τόση σημασία είναι ότι θέλω να καταλάβω πραγμα-
τικά πώς λειτουργεί η ζωή. Ποια είναι η βιοχημική κινητήρια δύναμη της ζωής
σε έναν άλλο κόσμο; Στη Γη, όλη η λειτουργία της ζωής βασίζεται στο DNA,
το RNA, την ATP και τις πρωτεΐνες. Η εκπληκτική βιόσφαιρα του πλανήτη μας
είναι προϊόν της δαρβίνειας εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής. Όλη η τερά-
στια ποικιλότητα της ζωής συνδέεται μέσω της ίδιας βασικής βιοχημείας. Από
το πιο ακραίο μικρόβιο μέχρι τον πιο εκκεντρικό σταρ του ροκ-εν-ρολ, η κοινή
μας ρίζα είναι ο μηχανισμός του DNA, του RNA, της ATP και των πρωτεϊνών.
Θέλω να μάθω αν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
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Μπορεί να λειτουργήσει η ζωή με κάποια άλλη θεμελιώδη βιοχημεία; Η
έναρξη της ζωής είναι κάτι εύκολο ή δύσκολο; Η βιοχημεία της απαρχής της
ζωής συγκλίνει προς το DNA και το RNA; Ή υπήρξαν κάποιες τυχαίες συγ-
κυρίες λόγω των οποίων τα συγκεκριμένα μόρια ήταν τα καλύτερα για τη ζωή
στη Γη, αλλά ίσως όχι για τη ζωή σε άλλους κόσμους; Αν βρίσκαμε ζώσα ζωή
σε κάποιον ωκεάνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να απαντάμε πραγ-
ματικά σε αυτά τα ερωτήματα.

Σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο, αναλογιστείτε τη μεγάλη εικόνα της ανθρώπι-
νης γνώσης.

Όταν ο Γαλιλαίος έστρεψε για πρώτη φορά το τηλεσκόπιό του προς τον νυ-
χτερινό ουρανό και άρχισε να χαρτογραφεί τα αμυδρά φωτεινά στίγματα που
διέκρινε γύρω από τον Δία, έθεσε σε κίνηση μια επανάσταση στη φυσική. Κάθε
νύχτα, κατέγραφε τον Δία και τη διάταξη αυτών των φωτεινών στιγμάτων. Αρ-
χικά, θεώρησε ότι θα πρέπει να είναι άστρα τα οποία δεν μπορούσε να δει με
γυμνό μάτι. Μάλιστα, τα ονόμασε «αστέρες των Μεδίκων», προς τιμήν της οι-
κογένειας των Μεδίκων η οποία χρηματοδοτούσε την έρευνά του (ο Γαλιλαίος
δεν ήταν χαζός).

Αλλά με τη σχολαστική χαρτογράφηση αυτών των φωτεινών στιγμάτων,
σύντομα ο Γαλιλαίος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν άστρα, αλλά φεγγάρια που
περιφέρονταν γύρω από τονΔία. Η ανακάλυψή του τον έβαλε σε μεγάλους μπε-
λάδες με την Ιερά Εξέταση, με τελικό αποτέλεσμα τον κατ’ οίκον περιορισμό
του. Η ιδέα ότι ένα ουράνιο σώμα θα περιφερόταν γύρω από οτιδήποτε άλλο
εκτός από τη Γη ήταν αιρετική. Η αντίληψη εκείνης της εποχής για το σύμπαν
οριοθετούνταν από την αριστοτελική κοσμολογία – η Γη βρισκόταν στο κέντρο
του σύμπαντος και τα πάντα περιφέρονταν γύρω από αυτήν. Η ανακάλυψη του
Γαλιλαίου τον έφερε σε αντίθεση με αυτή την εικόνα του σύμπαντος και προσέ-
φερε σημαντικές ενδείξεις προς ενίσχυση της κοπερνίκειας επανάστασης, της
αντίληψης ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι τα άστρα που
βλέπουμε θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ήλιοι με δικούς τους πλανήτες.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου, η πρό-
οδος που συντελέστηκε στα μαθηματικά και στη φυσική οδήγησε σταδιακά
στην πεποίθηση ότι οι νόμοι της φυσικής λειτουργούν και πέρα από τη Γη. Η
βαρύτητα, η ενέργεια και η ορμή διέπουν όχι μόνο τα αντικείμενα εδώ στη Γη
αλλά και τους κόσμους και τα θαυμαστά φαινόμενα πέρα από αυτή.

Στον αιώνα που ακολούθησε αυτές τις εξελίξεις, το πεδίο της χημείας εξελί-
χθηκε και επεκτάθηκε σημαντικά, αναπτύσσοντας τελικά όργανα που μπορού-
σαν να μας αποκαλύψουν τη σύσταση του Ήλιου, των άστρων και των πλα-
νητών. Τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα συγκροτούσαν οτιδήποτε υπήρχε
πάνω στη Γη και πέρα από αυτή. Όπως η φυσική, έτσι και η χημεία λειτουργεί
και πέρα από τη Γη.
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Με την έλευση της διαστημικής εποχής στον εικοστό αιώνα, οι άνθρωποι
και οι ρομποτικές συσκευές που εξερεύνησαν τη Σελήνη, την Αφροδίτη, τον
Άρη, τον Ερμή και πολλούς αστεροειδείς αποκάλυψαν ότι οι αρχές της γεωλο-
γίας λειτουργούν και πέρα από τη Γη. Τόσο στο ηλιακό μας σύστημα όσο και
πέρα από αυτό υπάρχουν πετρώματα, ορυκτά, όρη και ηφαίστεια.

Όσον αφορά τη βιολογία, όμως, δεν έχει γίνει ακόμα ένα τέτοιο άλμα. Λει-
τουργεί άραγε η βιολογία και πέρα από τη Γη; Το φαινόμενο που γνωρίζουμε
και αγαπάμε και ονομάζουμε ζωή λειτουργεί πέρα από τη Γη; Παρότι είναι το
φαινόμενο που μας καθορίζει, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν έχει οικουμενικό
χαρακτήρα. Το απλό αλλά καίριο αυτό ερώτημα βρίσκεται στην καρδιά ζητη-
μάτων όπως ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και σε τι είδους σύμπαν ζούμε.

Είναι η βιολογία ένα εκπληκτικά σπάνιο φαινόμενο, ή η ζωή αναδύεται
οπουδήποτε υπάρχουν οι σωστές συνθήκες; Ζούμε σε ένα βιολογικό σύμπαν;

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε την απάντηση. Αλλά για πρώτη φορά στην
ιστορία της ανθρωπότητας, μπορούμε να κάνουμε αυτό το μεγαλειώδες πεί-
ραμα. Έχουμε τα εργαλεία και την τεχνολογία για να διερευνήσουμε και να
εξακριβώσουμε αν η ζωή έχει εδραιωθεί μέσα στους μακρινούς ωκεανούς του
ηλιακού μας συστήματος.

Αναζητώντας μια δεύτερη απαρχή
Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να εξερευνήσουμε μέρη
όπου θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σήμερα, και όπου τα συστατικά της ζωής
είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να πυροδοτήσουν μια δεύτερη, ανε-
ξάρτητη απαρχή της.

Αυτό το ζήτημα της δεύτερης, ανεξάρτητης απαρχής είναι καίριας σημα-
σίας. Ας πάρουμε ξανά τον Άρη. Ακόμα κι αν βρίσκαμε τελικά ίχνη ζωής στον
Άρη, υπάρχουν κάποια όρια στο τι θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε για αυτή
τη μορφή ζωής, και για τη ζωή γενικότερα. Ο Άρης και η Γη βρίσκονται απλά
σε υπερβολικά κοντινή γειτνίαση και έχουν υπερβολικά φιλικές σχέσεις, αν-
ταλλάσσοντας πετρώματα από τη νηπιακή τους ηλικία. Στα πρώτα στάδια της
εξέλιξης του ηλιακού συστήματος και των πλανητών, η Γη και ο Άρης βομβαρ-
δίζονταν σε τακτική βάση από μεγάλους αστεροειδείς και κομήτες, οι οποίοι
άνοιγαν κρατήρες και εκτόξευαν ύλη στο διάστημα. Κάποια από αυτά τα θραύ-
σματα θα είχαν διαφύγει από τη βαρύτητα της Γης και θα είχαν ίσως μπει σε μια
τροχιά η οποία θα είχε ως τελική κατάληξη την πρόσκρουση στην επιφάνεια
του Άρη (ή το αντίστροφο).

Γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια πολλών από αυτά τα συμβάντα πρόσκρουσης
η Γη έσφυζε από ζωή, και επομένως δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι
κάποια από αυτά τα θραύσματα λειτούργησαν σαν οχήματα για μικροβιακούς
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επιβάτες, ένα μικρό ποσοστό από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν επι-
βιώσει από το ταξίδι στο διάστημα και από την πρόσκρουση στον Άρη. Ακόμα
κι αν είχαν επιζήσει λίγα μικρόβια ανά θραύσμα πετρώματος, οι προσκρούσεις
και τα θραύσματα ήταν τόσα πολλά που, σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογι-
σμούς, ο συνολικός αριθμός γήινων μικροβίων που κατέληξαν στονΆρη σε όλη
την ιστορία του ηλιακού συστήματος ήταν της τάξης των δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων κυττάρων. Αν ένας από αυτούς τους γήινους βράχους είχε εισχωρήσει
στην ατμόσφαιρα του Άρη κάπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, θα μπορούσε
να είχε καταλήξει σε έναν ωκεανό ή σε μια λίμνη στην επιφάνειά του, και τα
τυχόν επιζώντα μικρόβια που επέβαιναν σε αυτόν πιθανόν να είχαν βρει ένα
φιλόξενο νέο σπιτικό στον κόκκινο πλανήτη.

Το ενδεχόμενο αυτό, όσο μικρές πιθανότητες κι αν συγκεντρώνει, δεν θα
μας επέτρεπε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η όποια ζωή θα ανακαλύπταμε
στον Άρη θα είχε αναπτυχθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα – με άλλα λόγια, ότι
θα ήταν πραγματικά αρειανής προέλευσης. Η ζωή στον Άρη θα μπορούσε να
προέρχεται από τη Γη, και αντιστρόφως.

Αν βρίσκαμε απολιθώματα μικροβίων σε αρχαία πετρώματα του Άρη, δεν
θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε αν αυτή η ζωή χρησιμοποιούσε DNA ή
κάποιον άλλο βιοχημικό μηχανισμό. Ελλείψει ισχυρών ενδείξεων υπέρ του
πιο απίθανου ενδεχομένου μιας δεύτερης, ανεξάρτητης απαρχής της ζωής στον
Άρη, ίσως να ήμασταν αναγκασμένοι να συμπεράνουμε ότι η ζωή στον Άρη
προήλθε από τη Γη.

Μάλιστα, ακόμα κι αν βρίσκαμε ζώσα ζωή στην επιφάνεια ή στο υπέδαφος
του Άρη, θα υπήρχε και πάλι σημαντικό περιθώριο σύγχυσης όσον αφορά την
προέλευσή της. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκουμε ζωντανά μικρόβια στο μόνιμα
παγωμένο έδαφος του Άρη ή σε κάποια υδροφόρα ζώνη σε μεγάλο βάθος, και
επιπλέον ότι ανακαλύπτουμε πως οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν επίσης
βιοχημεία με βάση το DNA. Ακόμα κι αν δεν μπορούσαμε να τους συνδέσουμε
με το εξελικτικό δέντρο των γήινων οργανισμών, αυτή η κοινή βιοχημεία θα
άφηνε αναγκαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζωή στη Γη και η ζωή στον Άρη
να έχουν ξεκινήσει από μια κοινή αφετηρία, είτε η ζωή μεταφέρθηκε από τη
Γη στον Άρη είτε το αντίστροφο.

Παρότι θα ήταν δυνατόν αυτού του είδους η ζωή με βάση το DNA στον
Άρη να είχε προκύψει από συγκλίνουσα βιοχημική εξέλιξη, θα ήταν δύσκολο
να διακρίνουμε το ένα σενάριο από το άλλο, και σε τελική ανάλυση και πάλι
δεν θα είχαμε αδιάσειστες αποδείξεις για μια δεύτερη απαρχή. Το μόνο στοιχείο
που θα συνηγορούσε ισχυρά υπέρ μιας δεύτερης απαρχής της ζωής στον Άρη
θα ήταν η ανακάλυψη ζώσας ζωής με βιοχημεία που να μη βασίζεται στο DNA.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να εξετάσουμε,
και να απορρίψουμε, κάποια σενάρια όπου η αφετηρία της ζωής θα ήταν η Γη.
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Για τους ωκεάνιους κόσμους του εξώτερου ηλιακού συστήματος δεν υπάρ-
χουν αυτοί οι κίνδυνοι. Κατ’ αρχάς, όταν εστιάζουμε σε κόσμους με ωκεανούς
υγρού νερού, έχουμε να κάνουμε με περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να φι-
λοξενούν ζώσα ζωή· επομένως, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τη βιοχημεία
αυτής της ζωής λεπτομερώς. Δεύτερον, το «πρόβλημα της σποράς» είναι σχε-
δόν αμελητέο. Ελάχιστα θραύσματα που θα εκτοξεύονταν από τη Γη θα μπο-
ρούσαν να φτάσουν μέχρι τον Δία και τον Κρόνο. Σε μια προσομοίωση μέσω
υπολογιστή που πραγματοποίησε ο πλανητικός επιστήμονας Brett Gladman
από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια, έξι εκατομμύρια «βράχοι»
εκτοξεύτηκαν από τη Γη σε τυχαίες, βαρυτικά καθοριζόμενες τροχιές γύρω από
τον Ήλιο. Από αυτά τα έξι εκατομμύρια βράχους, μόνο πέντε-έξι προσέκρου-
σαν στην επιφάνεια της Ευρώπης [του δορυφόρου του Δία]. Λίγο περισσότεροι
κατάφεραν να φτάσουν στην επιφάνεια του Τιτάνα.

Οι βράχοι που φτάνουν στην Ευρώπη προσκρούουν πάνω της με ταχύτητα
η οποία θα προκαλούσε την ακαριαία εξαέρωσή τους· κανείς τους δεν θα ήταν
αρκετά μεγάλος ώστε να διαπεράσει το παγετώδες κέλυφος της Ευρώπης. Επο-
μένως, το όποιο τυχόν υλικό θα κατάφερνε να επιβιώσει από την πρόσκρουση
θα απέμενε στην επιφάνεια της Ευρώπης, εκτεθειμένο στην ανελέητη ακτινο-
βολία. Τα υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια και ιόντα που μαστιγώνουν την επι-
φάνεια της Ευρώπης σαν βροχή από το μαγνητικό πεδίο του Δία θα έψηναν
και θα σκότωναν τα όποια τελευταία επιζώντα μικρόβια.

Συνοψίζοντας, η «σπορά» της Ευρώπης, ή οποιουδήποτε από τους ωκεά-
νιους κόσμους του εξώτερου ηλιακού συστήματος, με γήινη ζωή θα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολη. Επομένως, ακόμα κι αν ανακαλύπταμε εκεί ζωή με βάση το
DNA, θα μπορούσαμε εύλογα να συμπεράνουμε ότι οι οργανισμοί αυτοί αντι-
προσωπεύουν μια δεύτερη, ανεξάρτητη απαρχή της ζωής.

Θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι όσον αφορά την αναζήτηση μιας ξεχω-
ριστής, δεύτερης απαρχής της ζωής και μιας βιοχημείας που θα μπορούσε να
διαφέρει από τη δική μας, δεν αναφέρομαι σε αυτό που αποκαλώ «απόκοσμη
ζωή» – δηλαδή σε ζωή που δεν χρησιμοποιεί το νερό ως βασικό διαλύτη της και
τον άνθρακα ως κύριο δομικό της λίθο. Αν και θα εξετάσουμε το ζήτημα αυτό
λεπτομερέστερα όταν θα εξερευνήσουμε την επιφάνεια του Τιτάνα, προς το
παρόν όταν αναφέρομαι σε μια «εναλλακτική βιοχημεία» εννοώ και πάλι ζωή
με βάση το νερό και τον άνθρακα. Το «εναλλακτικό» στην προκειμένη περί-
πτωση αναφέρεται στην προοπτική εύρεσης διαφορετικών «πρωταγωνιστικών
μορίων», δηλαδή μορίων εναλλακτικών προς το DNA.

Στην προσπάθειά μας να βρούμε αν η βιολογία λειτουργεί και πέρα από
τη Γη, ξεκινάμε με αυτό που ξέρουμε ότι λειτουργεί. Η ζωή με βάση το νερό
και τον άνθρακα λειτουργεί εδώ στη Γη, και επομένως αναζητούμε παρόμοια
περιβάλλοντα πέρα από τη Γη.
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Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατανόηση της φύσης της ζωής στη Γη με
βάση το νερό και τον άνθρακα ήταν εύκολη υπόθεση. Ο ωκεανός της Γης
είχε πάντοτε κεντρική θέση στην ιστορία της ζωής στη Γη και στην ισορροπία
των οικοσυστημάτων του πλανήτη μας σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως γράφει ο
Ζακ-Υβ Κουστώ στην αρχή των βιβλίων του Ocean World, «Ο ωκεανός είναι
ζωή». Για χιλιάδες χρόνια, τα πλάσματα του ωκεανού μας έχουν συναρπάσει
τη φαντασία μας και έχουν καθοδηγήσει τις επιστημονικές μας προσπάθειες
να συναρμόσουμε τα κομμάτια του δέντρου της ζωής στη Γη.

Ο δικός μας άγνωστος ωκεανός
Η ιστορία της αναζήτησης για ζωή πέρα από τη Γη είναι επίσης η ιστορία της
ολοένα και καλύτερης κατανόησής μας για τα βάθη των δικών μας ωκεανών,
και της ανακάλυψης των μυστικών που κρύβουν. Ίσως έχετε δει παλιούς χάρ-
τες, όπου στην αχανή έκταση των θαλασσών που παραμένουν ανεξερεύνητες
απεικονίζονται θαλάσσια τέρατα, γιγάντια καλαμάρια και δράκοι. Σε μια υδρό-
γειο σφαίρα του 1510 διαβάζουμε μια φράση που έχει γίνει συνώνυμη των
άγνωστων κινδύνων: Hic sunt dracones – «Εδώ υπάρχουν δράκοι».2

Ο ωκεανός ήταν από πολύ παλιά η πηγή μύθων και θρύλων. Ήταν –και
εξακολουθεί να είναι– η κατοικία άγνωστων όντων ενός πιο συγγενικού τύ-
που. Πώς καταφέραμε να εξερευνήσουμε τον δικό μας ωκεανό και τα πολλά
μυστικά του;

Η πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης της βιολογίας του βαθέος ωκεανού ήταν
η αποστολή Challenger, που αναχώρησε από την Αγγλία τον Δεκέμβριο του
1872 και επέστρεψε τέσσερα χρόνια αργότερα. Το σκάφος της αποστολής,
το πλοίο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού HMS Challenger, ταξίδεψε σε
όλους τους ωκεανούς του κόσμου, διανύοντας μια απόσταση που ισοδυνα-
μούσε με το ένα τρίτο της απόστασης Γης-Σελήνης. Ήταν, και παραμένει μέχρι
σήμερα, μια από τις πιο σημαντικές και πρωτοπόρες επιστημονικές αποστολές
στην ιστορία.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής, Charles Wyville Thomson, είχε
πάρει από το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό την άδεια να αναδιαμορφώσει το
πλοίο, αφαιρώντας μεγάλο μέρος του οπλισμού του και αντικαθιστώντας τον
με όργανα και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ένα από αυτά τα όργανα ήταν ουσια-
στικά ένα περίτεχνο καρούλι με νήμα που είχε δεμένο στην άκρη του ένα βα-
ρίδι. Παρά την απλότητά του, το όργανο αυτό έμελλε να αποτελέσει το κλειδί
για μια σπουδαία ανακάλυψη.

Τον Μάρτιο του 1875, το HMS Challenger, πλέοντας νοτιοδυτικά της νή-
σου Γκουάμ, έριξε αυτό το νήμα σε βάθος 8,2 km – μεγαλύτερο απ’ όσο είχε
φτάσει ποτέ κάθε άλλο νήμα σε έναν ωκεανό της Γης. Μετέπειτα αποστολές
θα αποκάλυπταν ότι το HMS Challenger είχε ανακαλύψει τη βαθύτερη ωκε-
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άνια τάφρο της Γης, την Τάφρο των Μαριανών, της οποίας το μέγιστο βάθος
είναι περίπου 11 km.

Το πλήρωμα του Challenger χρησιμοποίησε δίχτυα και βυθοκόρους για να
ανασύρει οτιδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει η εύνοια της τύχης. Πολλά από
τα πλάσματα που ανασύρθηκαν έμοιαζαν με ζελατινοειδείς όγκους, ασπόνδυλα
όντα των οποίων η μορφή και η λειτουργία δεν μπορούσαν να εκτιμηθούν
πραγματικά παρά μόνο στο φυσικό τους περιβάλλον. Η αιθέρια, εξώκοσμη
ομορφιά μιας μέδουσας, όταν κείτεται στο κατάστρωμα ενός πλοίου, καταν-
τάει μια άχρωμη γλίτσα.

Αδυνατώντας να παρατηρήσουν απευθείας τα πλάσματα που ζουν σε βαθιά
νερά, οι εξερευνητές έχουν πασχίσει από την αρχαία εποχή να προσπελάσουν
με άμεσο τρόπο τα βάθη των ωκεανών. Η αρχική λύση ήταν οι καταδυτικοί
κώδωνες. Αν έχετε πέσει ποτέ στη θάλασσα από ένα κανό που έχει αναποδο-
γυρίσει και έχετε κολυμπήσει από κάτω του για να εισπνεύσετε τον αέρα που
είναι παγιδευμένος στην κοιλότητά του, τότε έχετε βιώσει οι ίδιοι τη βασική
λειτουργία ενός καταδυτικού κώδωνα. Φανταστείτε ότι σε ένα κανό έχουν προ-
σαρτηθεί κάποια βαρίδια ώστε να μπορεί να βυθιστεί στον πυθμένα μιας λίμνης
ή ενός ποταμού. Ο θύλακας του παγιδευμένου αέρα είναι ο χώρος στον οποίο
μπορεί να αναπνέει οποιοσδήποτε θα ήταν αρκετά γενναίος για να καταδυθεί
μέχρι τον πυθμένα.

Σύμφωνα με κάποιες εικόνες και αναφορές, οι συσκευές τύπου καταδυτι-
κού κώδωνα χρονολογούνται από την εποχή τουΜεγάλουΑλεξάνδρου, τον τέ-
ταρτο αιώνα π.Χ.3 Σε μια παράξενη συμπαιγνία ανάμεσα στα άστρα και τις θά-
λασσες, αυτός που επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στον καταδυτικό κώδωνα,
δημιουργώντας μια εκδοχή της συσκευής όπου ο αέρας μπορούσε να απομα-
κρύνεται και να αντικαθίσταται με φρέσκο αέρα από την επιφάνεια, ο οποίος
μεταφερόταν μέσα σε μεταλλικά δοχεία με βαρίδια κρεμασμένα από σχοινί,
ήταν ο Edmund Halley, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον κομήτη που φέρει το
όνομά του.

Το 1691, λιγότερο από μια δεκαετία μετά τις παρατηρήσεις του σχετικά με
τον κομήτη, ο Halley και πέντε συνεργάτες του καταδύθηκαν μέσα στον κώ-
δωνά του σε βάθος περίπου 20 μέτρων στον ποταμό Τάμεση. Ήταν ένα μικρό
αλλά σημαντικό βήμα στην προσπέλαση των βαθών από τον άνθρωπο και στη
μελέτη της ζωής που υπάρχει εκεί.

Το πραγματικό άλμα στην εξερεύνηση των βαθών των ωκεανών έγινε στα
τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, όταν η
ομάδα των μηχανικών και επιστημόνων του Otis Barton και τουWilliamBeebe
δημιούργησε τη βαθυσφαίρα της – μια κοίλη, ατσάλινη σφαίρα διαμέτρου μό-
λις 1,5 μέτρου, με παράθυρα από χαλαζία πάχους 8 εκατοστών. Η σφαίρα αυτή
ήταν συνδεδεμένη στο βαρούλκο ενός πλοίου με ένα καλώδιο μέσω του οποίου
μπορούσε να βυθίζεται και να ανελκύεται. Ήταν επίσης εφοδιασμένη με ηλε-
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κτρικά καλώδια που επέτρεπαν την επικοινωνία με την επιφάνεια και παρείχαν
ηλεκτρική ενέργεια για φωτισμό.

Το 1934, οι δύο εξερευνητές –υποστηριζόμενοι από την ομάδα τους από
τη Ζωολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, στην οποία συμμετείχαν οι φυσιο-
γνώστριες Gloria Hollister και Jocelyn Crane και ο μηχανικός John Tee-Van–
πέτυχαν τον πολυπόθητο στόχο τους να φτάσουν σε βάθος μεγαλύτερο του
μισού μιλίου (περίπου 1 km).

Οι καταδύσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στα ανοιχτά της νήσουΝόν-
σατς στις βόρειες Βερμούδες, και τα πλάσματα που είδαν γέμισαν ολόκληρους
καταλόγους με νέα είδη τα οποία δεν είχαν αλιευθεί ποτέ μέχρι τότε. Ο Beebe
και η ομάδα του ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν τη ζωή στα βάθη των ωκεανών
στο φυσικό της περιβάλλον.

Η περιγραφή από τον Beebe μιας κατάδυσης στα 800 μέτρα στις αρχές Αυ-
γούστου του 1934 αποτυπώνει τη σουρεαλιστική εμπειρία του: «Σε μια κατά-
βαση σαν κι αυτή υπάρχουν ορισμένα κομβικά σημεία συναισθηματικής έξαρ-
σης, το πρώτο από τα οποία είναι η αρχική έκλαμψη. Αυτή συνέβη περίπου
στα 200 μέτρα, και φάνηκε να κλείνει μια πόρτα του επάνω κόσμου. Το πρά-
σινο, το παγκόσμιο χρώμα των φυτών, είχε προ πολλού εξαφανιστεί από το νέο
μας σύμπαν, ακριβώς όπως και τα ίδια τα τελευταία φυτά της θάλασσας είχαν
μείνει πίσω μας πολύ πιο πάνω».4

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κείμενα και οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις του
Beebe συνέδεαν τη διάστικτη από βιοφωταυγή πλάσματα σκοτεινή θάλασσα
με τον διάσπαρτο από λαμπερά άστρα νυχτερινό ουρανό. Μετά από την επι-
τυχημένη κατάδυσή του με τον Barton στα 923 μέτρα, ο Beebe έγραψε: «Το
μόνο άλλο μέρος που μπορεί να συγκριθεί με αυτές τις εκπληκτικές κάτω πε-
ριοχές θα πρέπει σίγουρα να είναι το ίδιο το γυμνό διάστημα, πολύ πέρα από
την ατμόσφαιρα, ανάμεσα στα άστρα, όπου το ηλιακό φως δεν περισπάται από
τη σκόνη και τα σκύβαλα του πλανητικού αέρα, όπου το έρεβος του διαστήμα-
τος, οι λαμπεροί πλανήτες, κομήτες, ήλιοι και αστέρες θα πρέπει πραγματικά
να μοιάζουν πολύ με τον κόσμο της ζωής όπως αυτός εμφανίζεται στα μάτια
ενός περιδεούς ανθρώπινου όντος, στον ανοιχτό ωκεανό, μισό μίλι βαθιά».5

Η σύνδεση ανάμεσα στη θάλασσα και το διάστημα εμφανίζεται ξανά και
ξανά στις εξερευνητικές αποστολές. Μάλιστα, όταν η NASA εκτόξευσε το
πρώτο πλανητικό διαστημόπλοιο με προορισμό την Αφροδίτη το 1962, δεν του
έδωσε ένα όνομα με αστρονομικές συνδηλώσεις αλλά ένα όνομα συνδεδεμένο
με τον ωκεανό μας: Mariner («ναυτικός»).

Και ακριβώς δύο χρόνια προτού το Mariner προσεγγίσει την Αφροδίτη,
κάποιοι άνθρωποι επρόκειτο να καταδυθούν για πρώτη φορά στο βαθύτερο
σημείο του ωκεανού, σε βάθος έντεκα χιλιομέτρων στην περιοχή Challenger
Deep της Τάφρου των Μαριανών. Το 1960, το Trieste, ένα όχημα 100 τόνων
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αποτελούμενο από μια σφαίρα που χωρούσε δύο άτομα (τον Jacques Piccard
και τον Don Walsh) και από μια γιγάντια, πλεύσιμη καράφα βενζίνης, έφτασε
στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού μας.

Η κατάδυση του βαθυσκάφους Trieste6 αποτέλεσε ένα ορόσημο που κά-
ποιοι ήλπιζαν πως θα ήταν η αφετηρία ενός φιλόδοξου προγράμματος εξερεύ-
νησης των βαθύτερων περιοχών του ωκεανού μας. Σχεδιασμένο από έναν Ελ-
βετό εφευρέτη (τον Auguste Piccard, πατέρα του Jacques), κατασκευασμένο
στην ομώνυμη περιοχή της Ιταλίας (Τεργέστη) και αγορασμένο από τον Στρατό
των ΗΠΑ, το σκάφος αντιπροσώπευε το αποκορύφωμα αιώνων εξερεύνησης
των ωκεανών η οποία φιλοδοξούσε να απαντήσει στο ερώτημα τι βρίσκεται
κάτω, και όχι τι βρίσκεται πάνω και πέρα.

Στην πραγματικότητα, σε εκείνη την ιστορική κατάδυση παρατηρήθηκαν
ελάχιστα πράγματα, καθώς το οπτικό πεδίο ήταν αρκετά θαμπό λόγω του ιζή-
ματος που αναδευόταν από τον θαλάσσιο πυθμένα, και οι Piccard και Walsh
δεν κατάφεραν να μείνουν στον βυθό για πολύ. Τα βάθη του ωκεανού παρέ-
μειναν ουσιαστικά αθέατα.

Αλλά δεκαεπτά χρόνια αφότου το Trieste προσγειώθηκε στην Τάφρο των
Μαριανών, την άνοιξη του 1977, η άβυσσος τελικά θα αποκάλυπτε συναρπα-
στικά νέα στοιχεία για το πώς λειτουργεί η ζωή σε κάποια από τα πιο ακραία
περιβάλλοντα του πλανήτη Γη. Τα αυθεντικά απόκοσμα όντα που ζουν στον
δικό μας ωκεανό τελικά θα αποκαλύπτονταν.

Εκείνη την εποχή, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπήρχαν στον
πλανήτη μας ολόκληρα οικοσυστήματα που δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί: οι
ήπειροι είχαν χαρτογραφηθεί· οι πόλοι είχαν κατακτηθεί· οι άνθρωποι είχαν
αγγίξει το βαθύτερο σημείο του ωκεανού της Γης· μάλιστα, ακόμα και στην
επιφάνεια της Σελήνης υπήρχαν οι πατημασιές 12 ανθρώπων. Ποιες ανατρε-
πτικές ανακαλύψεις θα μπορούσαν να έχουν απομείνει;

Όπως αποδείχθηκε, πολλές.
Εκείνη την άνοιξη του 1977, μια ομάδα επιστημόνων ξεκίνησε για να εξε-

ρευνήσει το Ρήγμα των Γκαλάπαγκος, μια περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα
κοντά στα νησιά Γκαλάπαγκος. Ο στόχος τους ήταν να βρουν τι ήταν εκείνο
που προκαλούσε τις θερμοκρασιακές ανωμαλίες που παρατηρούνταν στην πε-
ριοχή. Προηγούμενες αποστολές είχαν μετρήσει αυτές τις ανωμαλίες με όρ-
γανα που αναρτώνταν σε καλώδια και στη συνέχεια ποντίζονταν και σύρονταν
από σκάφη στον ωκεανό. Η αντίληψη που επικρατούσε εκείνη την εποχή ήταν
ότι η τεκτονική των πλακών του διευρυνόμενου Ρήγματος των Γκαλάπαγκος
παρήγε μεγάλες ποσότητες εντοπισμένης θερμότητας· τα θερμά πετρώματα
δημιουργούσαν απλώς θερμό νερό.

Στο πλαίσιο της αποστολής, οι επιστήμονες της ομάδας χρησιμοποίησαν το
σκάφος Alvin, ένα βαθυσκάφος κατασκευασμένο στις ΗΠΑ, προσδοκώντας
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να κάνουν σημαντικές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις για τους γεωλογικούς
μηχανισμούς. Αυτά που είδαν, όμως, δημιούργησαν σημαντικά νέα ερωτήματα
για τους βιολογικούς μηχανισμούς.

Σε βάθος μεγαλύτερο από 2000 μέτρα, τα φώτα του Alvin αποκάλυψαν δο-
μές που έμοιαζαν με ψηλές και στρεβλές καμινάδες οι οποίες ανέδιδαν πυκνό
«καπνό» σαν χαλυβουργεία της Βιομηχανικής Επανάστασης. Αυτό που ανέ-
διδαν δεν ήταν καπνός αλλά τολύπες ρευστών υλικών τα οποία εκτοξεύονταν
στον ωκεανό σε θερμοκρασίες πολύ πάνω από το σημείο βρασμού τους – περί-
που 400°C. Τα ρευστά αυτά δεν βράζουν, διότι δεν μπορούν: σε αυτά τα βάθη
η πίεση είναι τεράστια. Αυτά τα «υπερθερμασμένα» ρευστά περιέχουν αέρια
όπως υδρογόνο, μεθάνιο και υδρόθειο, καθώς και ανόργανες ουσίες που δια-
λύονται στα υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης ρευστά. Η ομάδα του Alvin είχε
πέσει πάνω σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «υδροθερμικό φρέαρ» – ουσια-
στικά μια ισχυρή θερμοπηγή που αναβλύζει στον βυθό του ωκεανού.

Η έκπληξη δεν ήταν τόσο η ύπαρξη των φρεάτων, αλλά το αλλόκοτο και
όμορφο οικοσύστημα που περιέβαλλε τις καμινάδες αυτές. Σαν μια ωκεάνια
εκδοχή ενός νερόλακκου της αφρικανικής σαβάνας που γύρω του συγκεντρώ-
νονται διάφορα διψασμένα ζώα, οι καμινάδες φιλοξενούσαν πλάσματα που δεν
τα είχε δει κανείς μέχρι τότε –κόκκινους σωληνοσκώληκες, κατάλευκα ψά-
ρια που έμοιαζαν με χέλια και χρυσαφένιους σωρούς από μύδια– και τα οποία
ζούσαν άνετα σε αυτό το ακραίο περιβάλλον όπου κατά την κοινά αποδεκτή
αντίληψη δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα ζώο. Και εντούτοις υπήρχαν.

Πώς επιβίωναν αυτά τα πλάσματα; Τι συντηρούσε αυτό το εκπληκτικό οι-
κοσύστημα;

Στην επιφάνεια της Γης, η βάση της τροφικής αλυσίδας έχει σαν κινητή-
ρια δύναμη τη φωτοσύνθεση. Τα φύκη και τα φυτά αξιοποιούν την ενέργεια
του Ήλιου, εισπνέοντας διοξείδιο του άνθρακα, εξάγοντας τον άνθρακα για
να συνθέσουν τις δομές της ζωής και κατόπιν αποβάλλοντας το οξυγόνο.
Οι μικροί οργανισμοί και τα ζώα τρέφονται με τους φωτοσυνθετικούς ορ-
γανισμούς, και στη συνέχεια οι μεγαλύτεροι οργανισμοί τρέφονται από τους
μικρότερους, κ.ο.κ.

Στον βυθό του ωκεανού, όμως, δεν υπάρχει πουθενά φως του Ήλιου, και
επομένως η τροφική αλυσίδα όπως την ξέρουμε καταρρέει. Το φως του Ήλιου
διεισδύει μέχρι τα 300 μέτρα βάθος περίπου, και πέρα από αυτό το σημείο η
φωτοσύνθεση είναι απλώς αδύνατη.

Ποια ήταν η βάση της τροφικής αλυσίδας σε αυτά τα υδροθερμικά φρέατα;
Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η χημεία των φρεάτων, η οποία προσφέ-
ρει θρεπτικά συστατικά ζωτικής σημασίας και δημιουργεί οάσεις ζωής στον
θαλάσσιο πυθμένα. Τα φρέατα εκτοξεύουν υδρογόνο, μεθάνιο, υδρόθειο και
μια πληθώρα από μέταλλα, και πολλά από αυτά τα συστατικά αποδεικνύεται
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ότι είναι νόστιμες λιχουδιές για κάποια μικρόβια. Τα μικρόβια αυτά εφαρμό-
ζουν χημειοσύνθεση αντί για φωτοσύνθεση. Το πρόθεμα «χημειο-» δηλώνει
ότι συνθέτουν τις δομές που είναι αναγκαίες για τη ζωή χρησιμοποιώντας χη-
μικές ουσίες από τις καμινάδες αντί για φωτόνια από τον Ήλιο.

Η χημειοσύνθεση αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας στα φρέατα.
Τα μικρόβια ζουν αντλώντας χημικές ουσίες από τα ρευστά και τα αέρια που
εκλύονται από τα υδροθερμικά φρέατα, και στη συνέχεια κάποιοι μεγαλύτεροι
οργανισμοί τρέφονται από τα μικρόβια, κάποιοι ακόμα μεγαλύτεροι οργανι-
σμοί τρέφονται από αυτούς τους οργανισμούς κ.ο.κ. Σε κάποιες περιπτώσεις,
διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί έχουν αναπτύξει επίσης συμβιω-
τικές σχέσεις με τα μικρόβια – δηλαδή ότι φιλοξενούν τα μικρόβια μέσα στο
σώμα τους και σε αντάλλαγμα τα μικρόβια καθαρίζουν το νερό από τις τοξικές
ουσίες. Γενικά, σε αυτή την ιστορική κατάδυση στο Ρήγμα των Γκαλάπαγκος
το 1977, ανακαλύφθηκε ένα νέο και εντελώς αναπάντεχο είδος οικοσυστήμα-
τος. Διαπιστώθηκε ότι η ζωή –μεγάλη και μικρή– άκμαζε σε ένα μέρος όπου
οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι είναι αδύνατο να υπάρξει.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, τονΜάρτιο και τον Ιούλιο του 1979, τα δίδυμα
διαστημικά σκάφη Voyager θα προσέγγιζαν τον Δία και θα έπαιρναν τις πρώτες
κοντινές φωτογραφίες της Ευρώπης και των άλλων μεγάλων δορυφόρων του
Δία. Οι φωτογραφίες αυτές αποτέλεσαν το πρώτο έναυσμα για να σκεφτούν οι
επιστήμονες το ενδεχόμενο να υπάρχουν ωκεανοί υγρού νερού σε μέρη όπου
οι περισσότεροι θα πίστευαν ότι αυτό ήταν αδύνατο.

Σε αυτά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1970, δύο φαινομενικά
ασύνδετες αλλά εκπληκτικές ανακαλύψεις προλείαναν το έδαφος για μια νέα
προσέγγιση στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη. Η προοπτική ύπαρξης ενός
ωκεανού υγρού νερού στο εσωτερικό της Ευρώπης ήταν ακόμα πιο συναρπα-
στική από τη στιγμή που έγινε φανερό, μέσω της ανακάλυψης των υδροθερ-
μικών φρεάτων, ότι η ζωή μπορούσε να ακμάσει στις σκοτεινές περιοχές του
ωκεανού μας, αποκομμένη από τον Ήλιο, με τρόπο ίσως παρόμοιο με αυτό που
θα μπορούσε να συμβαίνει σε έναν ωκεανό καλυμμένο με πάγο.

Ο δικός μας αλλόκοτος ωκεάνιος κόσμος, κρυμμένος στα έγκατα της αβύσ-
σου, δημιούργησε την αμυδρή ελπίδα ότι και κάποιοι μακρινοί ωκεανοί πέρα
από τη Γη είναι πιθανό να φιλοξενούν ζωή. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα
εξετάσουμε αναλυτικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτοί οι ωκεανοί πέρα από
τη Γη υπάρχουν και τους λόγους που έχουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν
να είναι βιοδεκτικοί. Αλλά πρώτα θα πρέπει να κατανοήσουμε την «ευνοϊκή
ζώνη» της βιοδεκτικότητας και το γιατί κάποια από αυτά τα παγετώδη φεγγά-
ρια είναι πιθανό να βρίσκονται εντός αυτής της ζώνης. Για τον σκοπό αυτό, θα
ξεκινήσουμε από το κλασικό παραμύθι της Χρυσομαλλούσας.


