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Ποιος ήταν ο Fermi (1901-1954)
Ιταλός θεωρητικός και πειραματικός φυσι-
κός –ένας από τους ελάχιστους που συνδύα-
ζε και τα δύο– ο οποίος συνέδεσε το όνομά 
του με κορυφαίες στιγμές της φυσικής του 
20ού αιώνα. Είναι ο δημιουργός του πρώ-

του πυρηνικού αντιδραστήρα (Σικάγο 1942) και θεωρείται επίσης 
ο «πατέρας της ατομικής βόμβας» μαζί με τον Ρόμπερτ Οπενχάι-
μερ. Ενώ εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του στη θεμελιώ-
δη φυσική. Τα σωματίδια –όπως τα ηλεκτρόνια– που υπακούουν 
στην περίφημη «απαγορευτική αρχή του Pauli» φέρουν το όνομά 
του. Ονομάζονται φερμιόνια. Ο Φέρμι είναι επίσης ο πρώτος που 
μελέτησε τη λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία –εκείνη τη φοβερή 
βροχή από υπερενεργητικά σωματίδια που μας έρχονται από τις 
εσχατιές του σύμπαντος– και έστρεψε έτσι την προσοχή μας σε 
αυτό τον απέραντο κόσμο «εκεί έξω».



Αυτός ο παράξενος ουράνιος κόσμος «εκεί έξω»...
Στρέφοντας όμως τα μάτια προς τον 
ουρανό ο Φέρμι δεν μπόρεσε να απο-
φύγει το «αρχαίο» ερώτημα για την 
ύπαρξη ζωής στο σύμπαν. Και να δια-
τυπώσει έτσι το πασίγνωστο ερώτη-
μά του 

where are they? Πού ’ν’ τους;

Γιατί δεν τους έχουμε δει ακόμα, ενώ 
«σίγουρα» πρέπει να είναι «εκεί έξω»;

Και φτάνουμε έτσι στο περίφημο 
«παράδοξο του Φέρμι».



…και το «παράδοξο του Φέρμι»
Δεδομένου ότι η ανάδυση του φαινομένου της ζωής στο σύ-
μπαν θεωρείται πλέον μια μάλλον αναπόδραστη συνέπεια 
των φυσικών νόμων και δεδομένου ακόμα ότι η ανέλιξη της 
ζωής σε διαρκώς ανώτερες μορφές –συμπεριλαμβανομένης 
της νοήμονος ζωής και των τεχνολογικών πολιτισμών– θε-
ωρείται επίσης μια μάλλον αναπόδραστη συνέπεια της δαρ-
βινικής εξέλιξης και δεδομένου τέλος ότι ένας εξωγήινος 
τεχνολογικός πολιτισμός μπορεί να είναι μέχρι και δισεκα-
τομμύρια χρόνια παλαιότερος από τον δικό μας πώς είναι 
δυνατόν να μην έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην 
άμεση κοσμική γειτονιά μας;

Γιατί δεν τους έχουμε δει ακόμα; Πού ’ν’ τους;



Το παράδοξο του Φέρμι σε αργή κίνηση

!"#Οι φυσικοί νόμοι και το φαινόμενο της ζωής: Η βι-
ολογική καταλληλότητα των φυσικών νόμων: Η αν-
θρωπική αρχή.

$"#Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Ο Δαρβίνος και εμείς.

%"#Τεχνολογικοί πολιτισμοί και η αναπόφευκτη επέκτα-
ση στο διάστημα. Κοσμικός ιμπεριαλισμός.

&" Τότε πού ’ν’ τους; Θεωρίες συνωμοσίας και σενάρια 
καταστροφής. Τι μπορεί να πήγε στραβά.



Το «πυρηνικό σταυροδρόμι» και το «όριο της ύβρεως»
Ακροβατώντας ανάμεσα στη γνώση και τη σοφία

!"#Σικάγο 2 Δεκεμβρίου 1942. Μια κομβική στιγμή στην 
ιστορία του είδους μας: «Ο ιταλός πλοηγός μόλις 
έφτασε στο νέο κόσμο».

$"#Το «απαγορευμένο σύνορο»: Πυρηνικά όπλα και 
νοή μων ζωή στο σύμπαν. Συμβίωση χωρίς μέλλον.













Ρόμπερτ Οπενχάιμερ  
και Ενρίκο Φέρμι. 



Οι εξωγήινοι κι εμείς

Οι εξωγήινοι ήταν υποτίθεται το θέμα μας αλλά τελικά βρε-
θήκαμε να μιλάμε για μας τους ίδιους και τις παθολογίες του 
πολιτισμού μας. Άλλοτε ως επίφοβοι εισβολείς και άλλοτε 
ως σωτήρες, φαίνεται ότι οι εξωγήινοι μας… ενώνουν. Ίσως 
ανταποκρίνονται σε μια βαθύτερη εσωτερική μας ανάγκη 
να αισθανόμαστε την παρουσία και «κάποιων άλλων» εκεί 
έξω. Γι’ αυτό και η «πίστη» στην ύπαρξή τους… δεν γνωρίζει 
μορφωτικά, ταξικά, ιδεολογικά ή εθνικά σύνορα. Είναι πα-
γκόσμια. Σε κάποιες χώρες αυτή η «πίστη» λειτούργησε και 
ως μαζικό υποκατάστατο μιας καταπιεσμένης θρησκευτικό-
τητας. Γεννώντας, μεταξύ άλλων, και κινηματογραφικά αρι-
στουργήματα μεταφυσικού στοχασμού και ποίησης όπως το 
Σολάρις και ο Στάλκερ του Ταρκόφσκι.



Στη δική μας πλευρά του κόσμου οι εξωγήινοι ήταν ο διαρ-
κής τροφοδότης μιας ολόκληρης βιομηχανίας «προϊόντων» 
από βιβλία σαν αυτά που πουλάει με το κιλό ο Λιακόπουλος 
–με όλων των ειδών τις θεωρίες συνωμοσίας για τον εξωγήι-
νο της CIA (και όχι μόνο)– έως λαμπρές κινηματογραφικές 
παραγωγές που απευθύνονται στον υψηλότερό μας εαυτό. 
Το είπαμε και πριν: Οι εξωγήινοι μας ενώνουν. Πέρα από 
τάξεις, σύνορα, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ. Μέσα από αυτούς 
αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας και του είδους μας. 
Και ξαναγυρνάμε στον πλανήτη Γη –το σπίτι μας– ίσως λίγο 
σοφότεροι από πριν. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο σπίτι μας 
και ας δούμε για λίγο με τα μάτια ενός σπουδαίου αστροφυ-
σικού και στοχαστή που μας χάρισε πολλά γοητευτικά ταξί-
δια σε αναζήτηση των εξωγήινων αδελφών μας «εκεί έξω». 
Ο λόγος στον Carl Sagan.
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