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«Φανταστείτε μια τεράστια κιβωτό γεμάτη ζώα. Η κιβωτός αυτή έχει αρκετά τρόφιμα για 
τους κατοίκους της και έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της· ένα μακρύ ταξίδι, αφού θα χρειαστεί 
να περάσουν 225 εκατομμύρια χρόνια για να επιστρέψουν τα ζώα εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν. 
Αν στην κιβωτό ζούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα άνθρωποι, θα περνούσαν έξι 
εκατομμύρια γενιές. Δεν πρόκειται βέβαια για κάποια φανταστική κιβωτό αλλά για τη Γη, 
που ταξιδεύει στους σπειροειδείς βραχίονες του Γαλαξία μας, και σύρεται ακούσια από τον 
αφέντη μας, τον Ήλιο. Τα ζώα στην κιβωτό δεν έχουν ιδιαίτερη συναίσθηση των 
περιπετειών που εκτυλίσσονται στη διάρκεια του ταξιδιού, βρίσκονται όμως στο απόλυτο 
έλεός  τους… 

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σ’ ένα ήρεμο γαλαξιακό ταξίδι που διακόπτεται από επεισόδια 
αιφνίδιων καταστροφών. Μιλάει για τις προσαρμογές που χρειάζεται να κάνει κανείς και για 
το περιβάλλον όπου πρέπει να ζει ώστε να επιβιώσει στο ταξίδι αυτό…. Είναι, αν θέλετε, η 
ιστορία του δαρβινισμού στο γαλαξιακό επίπεδο, η επιβίωση των πιο τυχερών ή των πιο 
ικανών οργανισμών, υπό το βάρος των κοσμικών πιέσεων επιλογής… 

Καθώς ξεδιπλώνεται η ιστορία, θα ανακαλύψουμε ότι οι περισσότεροι οργανισμοί είναι 
ακατάλληλοι να επιβιώσουν στο ταξίδι αυτό. Είναι μεταβατικά φαινόμενα, που αν δεν 
εξαφανιστούν από τα γονίδιά τους, πιθανότατα θα υποκύψουν τελικά στους κινδύνους που 
συναντούν στη διάρκεια του ταξιδιού. Τα μικρόβια έχουν επιβιώσει από τους κινδύνους 
αυτούς και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τους έχουν εκμεταλλευτεί για να 



 

διασπαρούν πέρα από τη Γη. Αυτοί είναι οι επιζήσαντες του ταξιδιού των 4,5 
δισεκατομμυρίων ετών – και, πιθανότατα, είναι αδύνατο να εξαφανιστούν.» 

(Από τον πρόλογο του συγραφέα) 

 
 
 
Μια γοητευτική και έξοχα τεκμηριωμένη περιγραφή των κινδύνων που απειλούν τη ζωή στον 
πλανήτη μας κατά τη διάρκεια ενός γαλακτικού έτους – της περιφοράς της Γης γύρω από το 
κέντρο του Γαλαξία επί 225 εκατομμύρια χρόνια. Στο τέλος του βιβλίου, θα θέλατε να ήσασταν 
ένα μικρόβιο προκειμένου να επιβιώσετε. 

Dr. Heather Couper 
Πρώην Πρόεδρος της Βρετανικής Αστρονομικής Ένωσης 

 
 
 
Ο Charles Cockell έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σήμερα 
είναι μικροβιολόγος της British Antarctic Survey, στο Καίμπριτζ, και του Search for 
Extraterrestrial Intelligence Institute της NASA, στην Καλιφόρνια. Στα επιστημονικά του 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξωβιολογία, η ζωή σε ακραίες συνθήκες και η εξερεύνηση 
του Άρη. Επί τρία χρόνια κράτησε μια τακτική στήλη επιστημονικής θεματολογίας στους 
Oxford Times. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικές αποστολές στην Αρκτική, την Ανταρκτική και 
τη Μογγολία, και το 1993 οδήγησε ένα πολύ ελαφρύ τροποποιημένο αεροσκάφος συλλογής 
εντόμων πάνω από τα δάση της Ινδονησίας. Είναι πρόεδρος του Earth and Space Foundation, 
ενός ιδρύματος για την ενίσχυση αποστολών που συνδέουν την εξερεύνηση του 
διαστήματος με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ακόμα πρόεδρος του Mars Club, 
μιας λέσχης για εξερευνητές των πόλων, των βουνών και των ερήμων του Άρη. 
 
 
 
 


