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Εισαγωγή: Τί είναι η ανθρωπική αρχή;
Ανθρωπική αρχή είναι η εµπειρική διαπίστωση ότι:
Όλοι οι φυσικοί νόµοι (και όλες οι πλευρές της φυσικής πραγµατικότητας
του σύµπαντος στο οποίο ζούµε) είναι βιολογικά αναγκαίοι: Κανείς δεν
θα µπορούσε να λείπει χωρίς να καταρρεύσει η αλυσίδα των
προϋποθέσεων που κάνουν το φαινόµενο της ζωής δυνατό. Και δεν είναι
µόνον η γενική µορφή των φυσικών νόµων που είναι βιολογικά
κατάλληλοι, αλλά και οι τιµές των θεµελιωδών φυσικών σταθερών οι
οποίες υπεισέρχονται στη µαθηµατική τους διατύπωση: Μια ασήµαντη
αλλαγή στις αριθµητικές τιµές αυτών των σταθερών θα αρκούσε επίσης
για να καταστρέψει τη «βιολογική καταλληλότητα» του σύµπαντός µας.
Δηλαδή, τη δυνατότητά του να δηµιουργήσει ζωή.
Το φαινόµενο της ζωής φαίνεται να είναι το κατ΄ εξοχήν κεντρικό φαινόµενο
στο σύµπαν. Ένα φαινόµενο του οποίου η ύπαρξη προϋποθέτει τη
συνέργεια όλων των φυσικών νόµων και όλων των πλευρών της φυσικής
πραγµατικότητας.
Είναι ως εάν όλο το σύµπαν να «συνωµότησε» για να είµαστε σήµερα εδώ!

ΜΕΡΟΣ Α

Το «χρονικό» της ανάδυσης
της ζωής στο σύµπαν
Οι πέντε µεγάλοι σταθµοί

ΣΤΑΘΜΟΣ #1: ~3 λεπτά µ.µ.ε.
Σχηµατισµός των πρώτων πυρήνων
(Η αρχέγονη πυρηνοσύνθεση)

Ένα 25% των πυρήνων έχουν καταφέρει
να συντηχθούν σε ήλιο,
και ένα απειροελάχιστο ποσοστό σε δευτέριο.
Το υπόλοιπο 75% παραµένει υπό µορφή υδρογόνου.

ΣΤΑΘΜΟΣ #2: ~ 380.000 χρόνια µ.µ.ε.
Σχηµατισµός ατόµων και των πρώτων
γαλαξιακών συµπυκνωµάτων

Η θερµοκρασία του σύµπαντος έχει πέσει αρκετά (~ 3000 Κ)
ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός ουδέτερων ατόµων, ενώ
αρχίζει επίσης και ο σχηµατισµός των πρώτων γαλαξιακών
συµπυκνωµάτων (κόκκινες περιοχές στον χάρτη)

ΣΤΑΘΜΟΣ #3: ~ 1 δις χρόνια µ.µ.ε.
Τα άστρα πρώτης γενεάς – εκρήξεις supernova
Σχηµατίζονται τα άστρα πρώτης γενεάς, όµως στους
πλανήτες τους είναι ακόµη αδύνατη η δηµιουργία
ζωής διότι απουσιάζουν τα βαρειά στοιχεία –και
ιδίως ο άνθρακας- που µόνο σ’ αυτά µπορεί να
βασιστεί η χηµική πολυπλοκότητα της ζωής.
Τα βαρύτερα στοιχεία σχηµατίζονται στο εσωτερικό
αυτών των άστρων και αργότερα διασπείρονται στο
διάστηµα µε εκρήξεις supernova.
Χωρίς αυτές τις εκρήξεις, η εµφάνιση της ζωής στο
σύµπαν θα ήταν αδύνατη. Η έκρηξη ενός
υπερκαινοφανούς είναι µία από τις πιο σηµαντικές
στιγµές στην περιπέτεια της ζωής στο σύµπαν.

ΣΤΑΘΜΟΣ #4: ~ 8 δις χρόνια µ.µ.ε.
Τα άστρα δεύτερης γενεάς
Σχηµατίζονται τα άστρα δεύτερης γενεάς
εµπλουτισµένα -όπως και οι πλανήτες τουςαπό βαρειά στοιχεία που σχηµατίστηκαν στο
εσωτερικό των άστρων πρώτης γενεάς και
διεσπάρησαν στο διάστηµα µε τις εκρήξεις
supernova. Στους πλανήτες αυτών των
άστρων είναι πλέον δυνατόν να αρχίσει η
διαδικασία της χηµικής εξέλιξης σε ολοένα
και πιο πολύπλοκες µορφές ύλης.

ΣΤΑΘΜΟΣ #5: ~ 9 δις χρόνια µ.µ.ε.
Η χηµική εξέλιξη
Η ανάδυση της έµβιας ύλης σε έναν βιολογικά κατάλληλο πλανήτη

Στην αρχέγονη ατµόσφαιρα της γης (κάποιας «γης»)
-υπό τον διαρκή «βοµβαρδισµό» της υπεριώδους
ακτινοβολίας του ήλιου- παράγονται τα βασικά
χηµικά συστατικά της ζωής (νουκλεοτίδια και
αµινοξέα) και συσσωρεύονται στον αρχέγονο
ωκεανό. Ώσπου κάποτε –µόνο σενάρια υπάρχουν γι’
αυτό- σχηµατίζονται τα πρώτα κύτταρα. Κι από εκεί
και πέρα όλα είναι πλέον πιο εύκολα! Με κινητήρια
δύναµη την εξελικτική διαδικασία, η ζωή …τραβάει
την ανηφόρα. Για να φτάσει κάποτε ώς …εµάς.
Εκείνο το είδος που µπόρεσε να καταλάβει τον κόσµο
και να γράψει την ιστορία του.

ΜΕΡΟΣ Β

Τί µπορούσε «να πάει στραβά»
και δεν πήγε
Πέντε πολύ πιθανά «ατυχήµατα»
που δεν έγιναν!

ΠΙΘΑΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ #1

Η αρχέγονη πυρηνοσύνθεση
να προχωρούσε πολύ πιο πέρα από το ήλιο

Το οποίο πράγµατι θα συνέβαινε αν, µεταξύ
άλλων, ο ρυθµός διαστολής του σύµπαντος
ήταν λίγο βραδύτερος απ’ ό,τι ήταν –ή οι
πυρηνικές δυνάµεις ήταν λίγο ισχυρότερες
απ΄ ό,τι είναι–, οπότε η αρχέγονη
πυρηνοσύνθεση θα προχωρούσε ώς τα
βαρύτερα στοιχεία, µε αποτέλεσµα να µην
µείνει αρκετό πυρηνικό καύσιµο για τα
άστρα που θα σχηµατίζονταν αργότερα. Τα
οποία θα ζούσαν τότε πολύ λίγο, και η
πιθανότητα δηµιουργίας ζωής στους
πλανήτες τους θα ήταν απελπιστικά µικρή.

ΠΙΘΑΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ #2
Να µην «έσπαγε» η οµοιόµορφη κατανοµή
της κοσµικής ύλης και να µην σχηµατίζονταν
τα πρωτογαλαξιακά συµπυκνώµατα

Το οποίο θα συνέβαινε εάν ο ρυθµός διαστολής
του σύµπαντος ήταν λίγο µεγαλύτερος απ’
ό,τι πράγµατι ήταν -ή η βαρυτική έλξη ήταν
λίγο µικρότερη- οπότε η κοσµική διαστολή
θα «ισοπέδωνε» τις τυχόν πρωτογαλαξιακές
συµπυκνώσεις και δεν θα επέτρεπε να
σχηµατισθούν γαλαξίες, άστρα και, τελικά,
…εµείς.

ΠΙΘΑΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ #3
Να µην συνέβαιναν εκρήξεις supernova

Οι οποίες σίγουρα δεν θα συνέβαιναν αν –µεταξύ
άλλων- δεν ίσχυαν οι σχετικιστικοί νόµοι που
κάνουν αναπόφευκτη την βαρυτική κατάρρευση
των µεγάλων άστρων.
Τότε, τα άστρα πρώτης γενεάς θα «πέθαιναν
ήσυχα» –χωρίς µια φαντασµαγορική έκρηξη
supernova– παίρνοντας µαζί τους (στον τάφο!)
όλα τα πολύτιµα βαρειά στοιχεία που είχαν
σχηµατιστεί στο εσωτερικό τους.
Εποµένως, τα άστρα δεύτερης γενεάς –και,
βεβαίως, οι πλανήτες τους– δεν θα είχαν τότε
βαρειά στοιχεία, και η πιθανότητα δηµιουργίας
ζωής θα ήταν ξανά µηδενική.

ΠΙΘΑΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ #4

Τα άστρα δεύτερης γενεάς να µην είχαν
την βιολογικά απαιτούµενη µακροβιότητα
Την οποία σίγουρα δεν θα είχαν αν δεν ίσχυε η κβαντική αρχή
της αβεβαιότητας, η οποία υποχρεώνει τους πυρήνες
(ακριβώς επειδή είναι νάνοι µεγέθους) να είναι γίγαντες
ενέργειας. Οπότε, τα ενεργειακά αποθέµατα ενός άστρου –
που, βεβαίως, δουλεύει ως ένα θερµοπυρηνικό εργοστάσιο–
θα είναι ασύγκριτα µεγαλύτερα (περίπου 1 εκατοµµύριο
φορές!) απ’ ό,τι θα ήταν αν η αστρική ύλη ήταν ένα κοινό
χηµικό καύσιµο.
Και χάρις σε αυτή την πηγή ενέργειας, τα άστρα µπορούν να
ζήσουν µερικά δισεκατοµµύρια χρόνια, που φαίνεται να είναι
ο αναγκαίος χρόνος πρώτα για την εµφάνιση της ζωής σ’
έναν πλανήτη και µετά για την ανάπτυξη και εξέλιξή της.

ΠΙΘΑΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ #5
Να µην υπήρχαν οι χηµικές προϋποθέσεις της ζωής

(Δηλαδή, είτε να µην υπήρχαν άτοµα και µόρια µε σταθερή και προβλέψιµη
φυσικοχηµική συµπεριφορά είτε να µην υπήρχε ένα ειδικό άτοµο µε τη
χηµική µοναδικότητα του άνθρακα)

Το οποίο σίγουρα θα συνέβαινε αν τα άτοµα
και τα µόρια δεν διέπονταν από τους νόµους
της κβαντικής µηχανικής.

Ένα καθαρά κλασικό σύµπαν
θα ήταν σίγουρα ένα ν ε κ ρ ό σύµπαν.

Εποµένως;
Εποµένως, φαίνεται ότι η βιολογική
καταλληλότητα του σύµπαντος –αυτή η περίεργη
«ικανότητά» του να αποφεύγει τα «ατυχήµατα»
και να οδηγείται προς ολοένα και ανώτερες
µορφές υλικής οργάνωσης, µε αποκορύφωµα την
ίδια τη ζωή- είναι µια εγγενής ιδιότητα των
ίδιων των φυσικών νόµων που διέπουν την
ύπαρξη και την εξέλιξή του.
Ίσως η ανθρωπική αρχή να είναι εγγεγραµµένη
στον πιο «σκληρό πυρήνα» των φυσικών νόµων.

Κι αν έχει νόηµα να ξεχωρίσουµε
έναν από αυτούς, θα πρέπει να είναι τούτος:

Δx · Δp ≧ ћ/2
H αρχή της αβεβαιότητας

Η θεµελιώδης αρχή του σύµπαντος
(και ο µεγάλος άγνωστος της Λυκειακής µας Φυσικής)

ΜΕΡΟΣ Γ

Η µουσική του κόσµου

Ας ξαναδούµε αυτή τη «φωτογραφία»

…την οποία όµως τώρα µπορούµε και να …ακούσουµε!

Μόλις ακούσατε την αρχαιότερη µουσική εκποµπή
του κόσµου: Ακούσατε τη µεγάλη έκρηξη!

ΠΗΓΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΥ: http://www.astro.virginia.edu/~dmw8f/sounds/aas/sounds_web_download/

Όµως, τί είναι στ’ αλήθεια αυτό που ακούσαµε;
«Πολύ απλό, αγαπητέ Watson», είπε τότε ο Σέρλοκ Χολµς.
Αφού πυκνώµατα και αραιώµατα σηµαίνει ήχος -έτσι δεν µάθαµε στο
Λύκειο;- τότε αυτό που ακούσαµε δεν µπορεί να είναι τίποτε άλλο
παρά µια «ηχοποιηµένη» µορφή των διακυµάνσεων πυκνότητας
που βλέπουµε στη φωτογραφία. Και οι οποίες, βέβαια, δεν µπορεί
παρά να υπήρχαν και πριν από τον χρόνο που πάρθηκε η
φωτογραφία –δηλαδή µάλλον από την αρχή του σύµπαντος-και να
µεγεθύνθηκαν καθώς το σύµπαν µεγάλωνε.
Και σίγουρα, αυτός που «ηχοποίησε» την εικόνα –και το παρελθόν
της- θα συµπύκνωσε τα 380.000 χρόνια σε µερικά δευτερόλεπτα,
και θα ανέβασε και τις «οκτάβες» για να µπορούµε να ακούσουµε
τον ήχο.
«Είναι, πράγµατι, πολύ απλό, Watson»,
κατέληξε ο Σέρλοκ Χολµς ανάβοντας την πίπα του!

…και έτσι ακριβώς είναι
Μόνο που ο Σέρλοκ Χολµς δεν µπορούσε να ξέρει τότε ότι
αυτές οι µυστήριες «αρχικές διακυµάνσεις πυκνότητας»
-χωρίς τις οποίες ούτε αυτός ούτε εµείς θα ήµασταν
σήµερα εδώ- δεν βρέθηκαν εκεί «κατά τύχη» - ή «εκ
προµελέτης»- αλλά ως αποτέλεσµα της πιο θεµελιώδους
απ΄ όλες τις αρχές της Φυσικής:
της αρχής της αβεβαιότητας.
Η οποία δεν αφήνει ούτε τον ίδιο τον «κενό χώρο» να
ηρεµήσει, αλλά τον κρατά σε κατάσταση διαρκούς
αναβρασµού. Κάτι σαν το νερό που …κοχλάζει.

Αλλά αυτό είναι µια …άλλη ιστορία!

Ας δούµε ακόµη µια φορά τη «φωτογραφία»

και ας ακούσουµε πάλι τη µουσική της.

Μια καθαρά «κβαντική µουσική»,
όπως γνωρίζουµε τώρα.

Το µουσικό αποτέλεσµα δεν ήταν βέβαια το καλύτερο
δυνατό, αλλά ήταν η …πρώτη προσπάθεια. Μια
προσπάθεια κρίσιµης όµως σηµασίας, διότι χάρις σ’
αυτήν µπόρεσε να τεθεί σε κίνηση µια µακροχρόνια
εξελικτική διαδικασία αυτοοργάνωσης της ύλης σε
διαρκώς ανώτερες µορφές –γαλαξίες, άστρα,
πλανήτες, ζωντανοί οργανισµοί, κ.λπ.– που οδήγησε
τελικά στην εµφάνιση ενός «περίεργου είδους» – του
«µουσικού ανθρώπου» – προικισµένου µε την εξαίσια
ικανότητα να αφουγκράζεται τη «µουσική των
σφαιρών» και να την κάνει τραγούδι.
Να µια από τις πρώτες εικόνες αυτού του «περίεργου είδους»:

Ο «µουσικός άνθρωπος»

(Ένα κρίσιµο στάδιο στην ανέλιξη
του ανθρώπου)

Ορειχάλκινο αγαλµατίδιο αρπιστή,
από τα µέσα της Γεωµετρικής Περιόδου
(900-725 π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου

...και κάπως έτσι –ύστερα από χιλιάδες χρόνια–
µπόρεσε να ακουστεί ένα “κοµµάτι” σαν κι αυτό

Μότσαρτ: Μικρή νυκτερινή µουσική

Επίλογος
Πέρα από “εξηγήσεις” και φιλοσοφικές αντιγνωµίες για
το βαθύτερο νόηµα της ανθρωπικής αρχής, λίγοι θα
διαφωνήσουν ότι η αρχή αυτή –ως µια επιστηµονική
αφήγηση της ιστορίας µας από τη µεγάλη έκρηξη
έως σήµερα– αποτελεί ένα επίτευγµα του
πολιτισµού µας όχι κατώτερο από κανένα άλλο.
Πάνω απ’ όλα διότι ξαναδίνει στο φαινόµενο της ζωής
–και την κορυφαία εκδήλωσή του, την ανθρώπινη
ζωή– κάτι από τη χαµένη ιερότητά του. Εκείνη την
ιερότητα που µόνον οι µεγάλοι κοσµογονικοί µύθοι
του ανθρώπινου παρελθόντος –και οι µεγάλες
θρησκείες– είχαν καταφέρει να του δώσουν.

Όσοι πιστεύουν –και όχι τελείως άδικα– ότι η επιστήµη
“ξεµάγεψε” τον κόσµο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.
Ας αναγνωρίσουµε ότι αυτό το “ανθρωπάκι” –ο κάτοικος
τούτου του ταπεινού πλανήτη– αν και αποδεδειγµένα
ικανό για τα “µέγιστα κακά”, µπορεί όµως ταυτόχρονα να
φτιάχνει “µεγάλα παραµύθια”. Να ανασυνθέτει την
ιστορία του κόσµου και να την αφηγείται.
Ο Weinberg στα “Τρία πρώτα λεπτά”
το είπε καλύτερα από κάθε άλλον:
«Η προσπάθεια να καταλάβουµε το σύµπαν είναι από
τα λίγα πράγµατα που ανυψώνουν την ανθρώπινη
ζωή πάνω από το επίπεδο της φάρσας, δίνοντάς της
κάτι από τη χάρη της τραγωδίας».

Το ίδιο πράγµα φαίνεται να λέει -µε τον δικό της
τρόπο- και µια συνάδελφός σας –η µαθήτρια
Γυµνασίου Ειρήνη Σχοιναράκη από τον Νοµό
Ηρακλείου-που όταν έλαβε µέρος στον διαγωνισµό
ζωγραφικής µε θέµα «Ζωγράφισε έναν ερευνητή»,
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης «Βραδιά
Ερευνητή 2007» που οργάνωσε το Ίδρυµα
Τεχνολογίας & Έρευνας, έδωσε την ακόλουθη
ζωγραφιά:

Με την αθωότητα της νεανικής
της µατιάς, η Ειρήνη Σχοιναράκη
βλέπει στην παρατήρηση των
άστρων την πιο θεµελιώδη
εκδήλωση της έµφυτης
ανθρώπινης ανάγκης να
καταλάβουµε τον κόσµο.

Σ’ ένα διαφορετικό επίπεδο, η προσπάθεια να καταλάβουµε
το σύµπαν αποτελεί έναν διαρκή «φόρο τιµής» στις πιο
θεµελιώδεις αξίες της επιστήµης.
1. Την αξία της βασικής έρευνας
Εκείνης που δεν εµπνέεται από άµεσους πρακτικούς σκοπούς,
αλλά από τη θεµελιώδη ανθρώπινη ανάγκη να καταλάβουµε
τον κόσµο: την «όρεξη του ειδέναι».
2. Την αξία της ανεξάρτητης σκέψης
Τη σηµασία –για την επιστήµη και την κοινωνία- του να
υπάρχουν ανεξάρτητα µυαλά. Άνθρωποι που επιµένουν να
σκέφτονται διαφορετικά και είναι διατεθειµένοι να πάρουν το
ρίσκο µιας µοναχικής διαδροµής. Να βαδίσουν σε δρόµους
απερπάτητους.
…κι αυτές ακριβώς οι αξίες θα χρειαστούν ακόµα περισσότερο τα
συναρπαστικά χρόνια που έρχονται, όταν θα πρέπει να απαντηθούν
τα µεγάλα ανοικτά ερωτήµατα. Να µερικά από αυτά:

Τα µεγάλα ανοικτά ερωτήµατα
1. Τι είδους σωµατίδια αποτελούν τη σκοτεινή
ύλη;
2. Τι είδους «άγριο θηρίο» είναι η σκοτεινή
ενέργεια;

·
·

Θα δώσει κάποιες απαντήσεις σ’ αυτά το
γιγάντιο πείραµα που αρχίζει σε µερικούς
µήνες στον µεγάλο αδρονικό επιταχυντή της
Γενεύης;
Θα αποδειχθεί αληθές αυτό που διαισθάνονται
πολλοί, ότι βρισκόµαστε στην αρχή µιας
µεγάλης επιστηµονικής επανάστασης;

Αλλά η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήµατα είναι
υπόθεση της δικής σας γενιάς. Και ίσως γίνει
και προσωπική υπόθεση κάποιων από σας που
δεν θα αρκεστούν στο να είναι απλοί θεατές,
αλλά θα αποφασίσουν να συµµετάσχουν στη
µεγάλη περιπέτεια. Κι αν είναι αρκετά τυχεροί –
και ταλαντούχοι-να ανέβουν πρώτοι σε µια
µικρή ή µεγάλη κορυφή.
Σ’ αυτούς, και σε όλους εσάς που θα επιλέξετε
να ζήσετε τη δική σας περιπέτεια, οι παρακάτω
στίχοι του Αµερικανού ποιητή Robert Frost
µπορεί να σας φανούν «χρήσιµοι».

Όταν ο δρόµος στο δάσος χώριζε
εγώ πήρα τον λιγότερο περπατηµένο.
Κι αυτό έκανε όλη τη διαφορά.
Robert Frost, The road not taken.
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