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Στην διάλεξη αυτή θα ακούσουμε τον διακεκριμένο επιστήμονα και συγγραφέα να μας αναλύει την εικασία 
(hypothesis) που αναπτύσσει στο τελευταίο του βιβλίο, η οποία αναφέρει ότι "εάν ένας πλανήτης είναι κατοικήσιμος 
για αρκετό χρονικό διάστημα, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα αναπτυχθούν σε αυτόν πολύπλοκες μορφές ζωής". 

Θα συνδέσει δε αυτή την εικασία/υπόθεση με την έρευνα που κάνει σε ακραία περιβάλλοντα (extreme 
environments), στην Έρημο Atacama στην Χιλή. 

Τέλος, θα αναφερθεί και στην ανακάλυψη ενός μικροβιότοπου μέσα σε σταγόνες νερού, οι οποίες υπάρχουν  σε 
εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις μέσα σε φυσική άσφαλτο, σε υψηλές θερμοκρασίες. Η φυσική αυτή άσφαλτος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γήινο ανάλογο ακραίων περιβαλλόντων άλλων Σωμάτων του Ηλιακού μας 
Συστήματος (και εξωπλανητών) που πιθανότατα περιέχουν ή έχει βρεθεί να περιέχουν ρευστούς υδρογονάνθρακες, 

όπως έχει βρεθεί στον Τιτάνα τον δορυφόρο του Κρόνου. 
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