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Η ύπαρξη ή όχι εξωγήινων πολιτισμών αποτελεί διαχρονικά ένα από τα αναπάντητα 
ερωτήματα του ανθρώπινου πολιτισμού, στην προσπάθειά του να κατανοήσει το σύμπαν 
στο οποίο φιλοξενείται, ειδικά από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ασύλληπτο μέγεθός του. 
Πρόκειται για ένα πεδίο έρευνας στο οποίο καταγράφονται από αντιπαραθέσεις μεταξύ 
κορυφαίων επιστημόνων, μέχρι γραφικές «μαρτυρίες» ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με 
εξωγήινα όντα διαφόρων μορφών, διαστάσεων και ικανοτήτων, εμπνευσμένες κυρίως από 
τις εντυπωσιακές (αλλά αντιεπιστημονικές) κινηματογραφικές υπερπαραγωγές!  

Το 1950 ο ιταλοαμερικανός νομπελίστας φυσικός Ενρίκο Φέρμι, στη διάρκεια ενός 
γεύματος με συναδέλφους του στο εργαστήριο Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό διατύπωσε ένα 
από τα πιο γνωστά παράδοξα στο χώρο των επιστημών, το οποίο ονομάστηκε παράδοξο 
του Φέρμι και μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: εφόσον το Σύμπαν έχει τέτοια ηλικία 
(περίπου 13,8 δισεκατομμύρια έτη)  και έχει τόσο μεγάλο μέγεθος, με εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια άστρα μόνο στο γαλαξία μας, πολλά από τα οποία διαθέτουν πλανητικά 
συστήματα, τότε αν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ζωής δεν είναι εξαιρετικά 
ασυνήθιστες, πως γίνεται να μην μας έχουν ακόμη επισκεφτεί πολιτισμοί που θα είχαν 
άφθονο χρόνο να αναπτύξουν την απαραίτητη τεχνολογία για την πραγματοποίηση 
διαστρικών ταξιδιών; Σύμφωνα με τα λόγια του Φέρμι: «που είναι όλοι;» Συμπληρωματικά, 
αν οι συνθήκες για την εμφάνιση ζωής είναι μοναδικές στη Γη, πως είναι δυνατόν το 
Σύμπαν να είναι τόσο τέλεια ρυθμισμένο ώστε να επιτρέπει αυτή τη μοναδικότητα;  

Ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με την έρευνα για εξωγήινη ζωή ήταν ο 
αστρονόμος Φράνκ Ντρέικ, ο οποίος το 1960 οργάνωσε ένα πείραμα για την αναζήτηση 
ενδείξεων ζωής σε μακρινά ηλιακά συστήματα, ανιχνεύοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
στις συχνότητες των ραδιοκυμάτων. Διατύπωσε επίσης μια εξίσωση που φέρει το όνομά 
του, από την οποία (μέσω αυθαίρετων παραδοχών) μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των 
πολιτισμών στο γαλαξία μας που θα μπορούσε να εκπέμπει ραδιοσήματα ανιχνεύσιμα από 
τη Γη. Από τότε, μέσω του προγράμματος SETI (Search for Extraterrestial Intelligence- 
αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης) έχουν ερευνηθεί μέσω ραδιοτηλεσκοπίων αρκετές 
περιοχές του γαλαξία μας για την ύπαρξη εξωγήινων σημάτων, με αρνητικά ωστόσο 
αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει στραφεί περισσότερο στην ανίχνευση 
πλανητών που ανήκουν σε μακρινά ηλιακά συστήματα, των λεγόμενων εξωπλανητών, 
στους οποίους θα μπορούσαν να υπάρξουν συνθήκες κατάλληλες για την εμφάνιση ζωής. 
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά αφού έως τώρα έχουν ανακαλυφθεί εκατοντάδες 
τέτοιοι πλανήτες. 

Η έρευνα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να προσφέρουν συναρπαστικές 
ανακαλύψεις. Σίγουρα δεν θα δούμε… μικρά πράσινα ανθρωπάκια, αλλά οι γνώσεις μας για 
τη μοναδικότητα ή όχι της ζωής θα γίνουν πλουσιότερες. 


