
ΓΙΩΡΓΟΣ

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Εξωγήινη μοναξιά



      Η δομή της  ομιλίας 
 Μια ιστορική  αναδρομή 
 Η σημερινή εικόνα του Σύμπαντος 
  Η εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη Γη 
 Η εξωγήινη ζωή: πίστη και αμφιβολίες 
 Η αναζήτησή της  

Διαπλανητικά ταξίδια 

Αποστολή μηνυμάτων στο διάστημα 

Ανίχνευση εξωγήινων σημάτων  

 Σημεία αισιοδοξίας - ή πλάνη; 
 Μια ματιά στο μέλλον 

       Εξωγήινη μοναξιά και γήινη αλληλεγγύη 





     Στιγμές  σε μια μακραίωνη  πορεία 
 Η επιστημονική  επανάσταση 

           Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, Κέπλερ 

 Το πικρό τέλος ενός πρωτοπόρου  

           Giordano Bruno(1600): Περί απείρου Σύμπαντος και κόσμων

 Δύο αιώνες υπό την σκιά της Εκκλησίας 

           Η «Κοσμοθεωρία» του Christian Huygens 

          (Τέλος του 17ου αιώνα) 

 Μια ακριβέστερη εικόνα του κόσμου (19ος αιώνας)   

           Σχετική γνώση του Ηλιακού συστήματος 

            Ηλικία της Γης 

            Το ακατοίκητο των πλανητών 

 Ενας μόνιμος υποψήφιος: Ο Αρης 

          Οι διώρυγες του G.Schiaparelli 

          Το αστεροσκοπείο του Persival Lowell 

 H επιστημονική φαντασία   

    Ο πόλεμος των δύο κόσμων (H.G.Wells) 



…Από ένα άλλο δρόμο

•
 

Η θεωρία τηςεξελίξεως

•
 

Η χημική βάση τηςζωής

DNA, Αποκρυπτογράφηση του

 γενετικού κώδικα~1950  

•
 

Οισυνθήκες στηναρχέγονηΓη

 
καιη

 εμφάνισητηςζωής

Πείραμα Miller-Urey~1953  





Η

 
πίστηγιατην

 
ύπαρξη

 εξωγήινης

 
ζωής

•
 

Τοδέος

 
τουΣύμπαντος

Ο γαλαξίας μας και μόνο περιέχει

 τουλάχιστον

100 δισεκατομμύρια άστρα

Στο ορατό όμως Σύμπαν,  υπάρχουν

 πολλά

δισεκατομμύρια γαλαξίες! 

• Ο μεγάλος

 
αριθμός

 
των πλανητών

Εχουν ήδη εντοπισθεί 30 έξω από το

 Ηλιακό μας

 
σύστημα

Ισως πάνω από το 30% των αστεριών

 έχουν παρόμοια πλανητικά

 συστήματα

•
 

Η αρχή τηςομοιομορφίας της φύσης

•
 

Ηαρχή τηςαφθονίας











































Ομόνοςτρόποςναεξερευνήσομε
 τα όριατουδυνατού

 είναιναπεριπλανηθούμελίγο
 πιόπέρα, 

στηνπεριοχήτουαδύνατου.
 ΔεύτεροςΝόμοςτου

 Clarke
 

Οπλανήτηςμαςείναιτολίκνοτης
 ανθρωπότητας. 

Αλλάκανείςδενπερνάει όλητου
 τηνζωήστολίκνο.

 Κωνσταντιν
 Τσιολκόφσκι
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