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Το βιβλίο αυτό είναι μια αναζήτηση στα βάθη του διαστήματος, ένα ταξίδι
του νου πέρα από τα καθημερινώς γνωστά και οικεία. Με τρόπο εύληπτο και
γλαφυρό, αλλά ταυτόχρονα και επιστημονικώς ακριβή, ο συγγραφέας μάς τα-
ξιδεύει σε εξωτικούς τόπους και τρόπους της ζωής. Ο Δρ Kevin Peter Hand,
αστροβιολόγος και πλανητικός επιστήμονας στο Jet Propulsion Laboratory της
NASA, εξερευνά στα δεκαπέντε κεφάλαια του βιβλίου τη σχέση μεταξύ των
εξωτικών μορφών ζωής στη Γη και των συνθηκών που πιθανόν να οδηγούν
στην ύπαρξη ωκεάνιων κόσμων φιλικών προς τη ζωή σε άλλους πλανήτες.

O Δρ Hand προχωρά με μαεστρία από βασικά στοιχεία φυσικής και χη-
μείας σε μερικές υποδειγματικές περιπτώσεις εντυπωσιακών ανακαλύψεων,
από απροσδόκητες, «ανατρεπτικές» μορφές ζωής στα βάθη των γήινων ωκε-
ανών στα θαυμαστά φαινόμενα απομακρυσμένων φεγγαριών του ηλιακού συ-
στήματος. Στην πορεία μάς εφοδιάζει και με κάποια χρήσιμα εργαλεία κατα-
νόησης. Εξηγεί, για παράδειγμα, σε τι οφείλεται η θαυμαστή ιδιότητα του νε-
ρού να διογκώνεται όταν παγώνει και ποια μπορεί να είναι η σημασία αυτής
της ιδιαιτερότητας του νερού για την ύπαρξη ζωής σε περιοχές που μέχρι πρό-
σφατα θεωρούνταν παντελώς αφιλόξενες για τη ζωή.

Αξιοσημείωτη είναι η φροντίδα του συγγραφέα, στο εξωτικό αυτό ταξίδι
του νου, να διατηρεί επαφή με οικεία τοπία, ώστε να διευκολύνει την κα-
τανόηση κάποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στο κεφά-
λαιο για την Ευρώπη, ένα από τα πιο συναρπαστικά φεγγάρια του Δία, εξηγεί
πώς λειτουργούν οι διατάξεις ασφάλειας αεροδρομίων, για να προχωρήσει από
εκεί στη μέθοδο με την οποία η σχεδόν θρυλική πλέον Καθηγήτρια Margaret
Kivelson ανακάλυψε το μαγνητικό πεδίο της Ευρώπης.

Ένα «παράπλευρο», αλλά εξαιρετικά σημαντικό, δώρο του βιβλίου, είναι
ότι παρουσιάζει την ανακάλυψη που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα
όχι σαν κάτι «μαγικό», κάτι που επιτυγχάνεται «αβρόχοις ποσί» ξαφνικά ένα
πρωί, αλλά ως αποτέλεσμα μακρόχρονης, μεθοδικής, επίμονης και συχνά επί-
πονης προσπάθειας. Το θεωρώ δώρο, επειδή στην εποχή μας, που χαρακτη-
ρίζεται από τον πακτωλό ελεύθερα διαθέσιμης πληροφορίας στο Διαδίκτυο,
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διατρέχουμε τον κίνδυνο σύγχυσης της γνώσης με την πληροφορία. Η πληρο-
φορία αποκτάται σχετικά εύκολα, με τη χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών
στις αναζητήσεις μας στο Διαδίκτυο. Η γνώση, όμως, απαιτεί προσωπικό μό-
χθο και χρόνο. Δεν εξαντλείται στην ικανότητα απόκτησης ή παράθεσης πλη-
ροφορίας, αλλά αφορά την ικανότητα δημιουργικής σύνθεσης πληροφορίας
για τη λύση προβλημάτων – μικρών ή μεγάλων.

Ο Δρ Hand παρουσιάζει στο βιβλίο του την ομορφιά της επιστημονικής
έρευνας, αλλά και την έκπληξη και έκσταση της ανακάλυψης και της γνώσης,
που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των επιστημόνων,
αλλά αποτελεί μεγάλη χαρά και απόλαυση της ζωής για τον καθένα. Η ευδαι-
μονία που χαρίζει η «κατάκτηση» της γνώσης μπορεί να παραλληλιστεί με την
ευδαιμονία της «κατάκτησης» των βουνοκορφών, που προϋποθέτει προσπά-
θεια και ιδρώτα.

Στο τέλος του βιβλίου μάς μένει ακριβώς αυτό: η υποψία ότι η ομορφιά
του σύμπαντος κόσμου, που όσο τον ανακαλύπτουμε, τόσο εντυπωσιακότερος
γίνεται, μπορεί να σώσει τον άνθρωπο.
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