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1.Εισαγωγή-Δραστηριότητες 

   

    Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου, η τάξη 
μας μελέτησε και σήμερα παρουσιάζει τον πλανήτη Άρη, 
γνωστό και ως κόκκινο πλανήτη. Ο λόγος που 
ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα είναι η 
χαρακτηριστική εδαφολογία του, καθώς και η 
ατμόσφαιρά του. Εκτός όμως από την μαθητική έρευνα 
για την τελειοποίηση της εργασίας μας, συμμετείχε και ο 
καθηγητής Φυσικής κ. Γ. Πανταζής ο οποίος μας 
ενημέρωσε σχετικά με τον αν υπάρχει ζωή στον Άρη και 
πόσα διαστημικά αεροσκάφη έχουν σταλθεί για έρευνες. 
Ακόμη, η εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
του μαθήματος στον δορυφορικό σταθμό της Σκάρφειας 
αποτέλεσε το λιθαράκι για την σημερινή παρουσίαση. 
Σκοπός, ωστόσο της τωρινής μας συνάντησης, δεν είναι 
μόνο να πληροφορηθείτε για όλα τα παραπάνω αλλά για 
το αν τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να κατοικίσουμε 
στο κόκκινο πλανήτη.  

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.Ο Άρης στο πλανητικό μας σύστημα 
 
Ο Γαλαξίας μας 
   Ο Γαλαξίας μας , γνωστός στα αγγλικά ως << Milky Way>> , 
πρόκειται για έναν σπειροειδή γαλαξία ο οποίος αποτελείται από περίπου 
200 δισεκατομμύρια αστέρες. Αποτελείται κυρίως από έναν πυρήνα, του 
οποίου το σχήμα είναι φακοειδές, πολύ πεπλατυσμένο και από δύο εκ 
διαμέτρου αντίθετα άκρα του φακοειδούς αυτού πυρήνα όπου εκφύονται 
οι δύο βραχίονές του, οι οποίοι και ελίσσονται γύρω από το κύριο 
φακοειδές σώμα του. Ο κύριος δίσκος του Γαλαξία μας έχει 
διάμετρο από 80.000 μέχρι 100.000 έτη φωτός, περίμετρο 250 ως 300 
χιλιάδες έτη φωτός και πάχος γύρω στα 1.000 έτη φωτός. Ενα από τα 
δισεκατομμύρια αστέρια του είναι και ο Ήλιος μας. 

 

Το Ηλιακό μας Σύστημα  
   Το Ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τον  Ήλιο και όλα τα αντικείμενα τα 
οποία κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν μέσα στο πεδίο βαρύτητάς 
του, είτε περιστρεφόμενα άμεσα γύρω από αυτόν είτε κινούμενα σε 
τροχιές γύρω από άλλα σώματα που κινούνται γύρω από τον Ήλιο. 
Βρίσκεται στο Τοπικό Διαστρικό Νέφος, το οποίο ανήκει στην Τοπική 
Φυσαλίδα, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον Βραχίονα του 
Ωρίωνα στον Γαλαξία μας, σε απόσταση 27.000 ετών φωτός από το 
κέντρο του. Σχηματίστηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια έτη, από την 



βαρυτική κατάρρευση ενός γιγάντιου μοριακού νέφους. Γύρω από τον 
Ήλιο περιφέρονται οχτώ πλανήτες. Τα ονόματα τους ανά σειρά είναι : 
Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός ,Ποσειδώνας και ο 
Πλούτωνας που δεν θεωρείται πλέον πλανήτης. Οι τέσσερις πρώτοι που 
βρίσκονται πιο κοντά στον Ήλιο λέγονται εσωτερικοί και αποτελούν 
τους βραχώδεις ή γαιώδεις πλανήτες. Οι τέσσερις τελευταίοι λέγονται 
εξωτερικοί και αποτελούν τους αέρινους γίγαντες. Στο ηλιακό μας 
σύστημα εκτός από τους πλανήτες υπάρχουν και άλλα σώματα. Ανάμεσα 
στον Άρη και τον Δία υπάρχει η Ζώνη των Αστεροειδών, μια περιοχή 
όπου κινούνται αστεροειδείς σε διάφορα μεγέθη. Πιο μακριά από τον 
Ποσειδώνα υπάρχει και μια δεύτερη Ζώνη Αστεροειδών που είναι 
γνωστή ως Ζώνη του Kuiper. Ακόμα, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
υπάρχει και δέκατος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα. Ο πλανήτης Χ, όπως 
αποκαλείται κινείται σε μια παράξενη ελλειπτική τροχιά, σε απόσταση 
τουλάχιστον 200 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση της Γης από τον 
Ήλιο.  

 
 
 
 
 
 



Ο Ήλιος και οι πλανήτες 
 
Ήλιος 
   Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και η μάζα του 
(2×10^30 κιλά) αποτελεί το 99.86% της μάζας του ηλιακού συστήματος. 
Είναι μια γιγάντια φωτεινή σφαίρα που έχει διάμετρο 1,4 εκατομμύρια 
χιλιόμετρα , 109 φορές περισσότερο από τη Γη. Αποτελείται κατά 74% 
από υδρογόνο, κατά 25% από ήλιο και 1% από άλλα στοιχεία. Το 
υδρογόνο αποτελεί το κύριο καύσιμο για τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις 
που παράγουν την ενέργεια που ακτινοβολεί, ενώ το ήλιο προέρχεται 
κυρίως από τα προϊόντα της πυρηνικής σύντηξης του υδρογόνου. Η 
ποσότητα ενέργειας που παράγεται είναι απίστευτη. 

 
Ερμής 
   Ο Ερμής είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον Ήλιο. Η απόστασή του 
από αυτόν είναι περίπου 56 εκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε 
με αεροπλάνο με ταχύτητα 1.000 χιλιόμετρα/ώρα, ξεκινώντας από τον 
Ήλιο θα χρειαζόμασταν 7 χρόνια για να φτάσουμε. Διαθέτει μια πολύ 
αραιή ατμόσφαιρα, η μάζα του είναι περίπου 3 ·10^23 κιλά ενώ δεν έχει 
δορυφόρους. 



 
 

Αφροδίτη 
   Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος  σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης και 
έχει μάζα 4,8·10^24 .Βρίσκεται σε απόσταση 104,5 εκατομμύρια 
χιλιόμετρα από τον Ήλιο ενώ με αεροπλάνο θα φτάναμε σε 12 χρόνια. 
Διαθέτει ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα 
σε ποσοστό που φτάνει 96% , ενώ σε μικρότερες αναλογίες βρίσκονται 
αέρια όπως το άζωτο και το θειικό οξύ. Έχει διάμετρο 12.104 χλμ και δεν 
έχει δορυφόρους. 

 
Γη 
   Η γνωστή σε όλους μας Γη είναι ο τρίτος κατά σειρά πλανήτης και ο 
μόνος που φιλοξενεί αναπτυγμένο είδος ζωής στο ηλιακό μας σύστημα. 
Η απόσταση της από τον ήλιο είναι περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα 
και η μάζα της είναι περίπου 6·10^24 . Έχει διάμετρο 12.756 χλμ και 
διαθέτει μια πολύ πυκνή ατμόσφαιρα. Η Γη έχει ένα δορυφόρο την 
Σελήνη. 



 
∆ίας 
   Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος  σε 
διαστάσεις και μάζα και πέμπτος στην σειρά. Η απόσταση του από τον 
Ήλιο ειναι751 εκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε με ένα 
αεροπλάνο, θα χρειαζόμασταν 89 χρόνια για να φτάσουμε.  Είναι 
ένας γίγαντας αερίων με μάζα περίπου 1,8 ×10^27κιλά και διάμετρο 
143.800 χλμ. Η σύσταση του πλανήτη συνίσταται κυρίως από υδρογόνο 
(88%) και ήλιο (11%) ,ενώ το υπόλοιπο 1% αποτελείται από αμμωνία, 
μεθάνιο, νερό, άνθρακα, αιθάνιο, κ.α. Διαθέτει 66 δορυφόρους και ένα 
αχνό σύστημα δακτυλίων. 

 

Κρόνος 
   Ο εντυπωσιακός Κρόνος είναι ο έκτος κατά σειρά πλανήτης και απέχει 
από τον Ήλιο 1370 εκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε με ένα 
αεροπλάνο, θα χρειαζόμασταν 163 χρόνια για να φτάσουμε. Πρόκειται 
για έναν γίγαντα αερίων όπως είναι και ο Δίας που έχει μάζα 5,7×10^26 
κιλά και διάμετρο 120.000 χλμ. Η σύστασή του σε υδρογόνο αντιστοιχεί 
το 96% περίπου της μάζας του Κρόνου, το 3% της μάζας του είναι ήλιον, 
ενώ το υπόλοιπο 1% αποτελείται από αμμωνία, ακετυλένιο, αιθάνιο και 



μεθάνιο. Διαθέτει πολύ εντυπωσιακούς δακτυλίους ενώ έχει πάνω από 47 
δορυφόρους. 

 
 
 
Ουρανός 
   Ο μυστηριώδης γαλαζοπράσινος πλανήτης είναι ο έβδομος σε σειρά και 
απέχει από τον Ήλιο 2.7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε 
με ένα αεροπλάνο, θα χρειαζόμασταν 328 χρόνια για να φτάσουμε. 
Πρόκειται για έναν ακόμη γίγαντα αερίων που έχει μάζα περίπου 8, 
×10^25 κιλά και διάμετρο 52.300 χλμ. Ο Ουρανός διαθέτει ένα σύστημα 
από δέκα δακτυλίους και 15 δορυφόρους. 

 
Ποσειδώνας 
   Ο Ποσειδώνας είναι ο όγδοος και τελευταίος πλανήτης του ηλιακού 
μας συστήματος. Βρίσκεται σε απόσταση που αγγίζει τα 4,3 
δισεκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε με ένα αεροπλάνο, θα 
χρειαζόμασταν 513 χρόνια για να φτάσουμε .Όπως και οι υπόλοιποι 
εξωτερικοί πλανήτες είναι ένα γίγαντας αερίων που έχει μάζα 1,02 



×10^26 κιλά και διάμετρο 49.500 χλμ. Ο Ποσειδώνας έχει ένα σύστημα 
πέντε δακτυλίων οι οποίοι δεν είναι το ίδιο πυκνοί σε κάθε σημείο τους 
και έχει 14 δορυφόρους. 

 

 

 

ΑΡΗΣ 
   Ο Άρης είναι ο τέταρτος κατά σειρά πλανήτης και απέχει από τον Ήλιο 
περίπου 220 εκατομμύρια χιλιόμετρα ενώ αν πετούσαμε με αεροπλάνο 
ξεκινώντας από τον Ήλιο θα χρειαζόμασταν 26 χρόνια για να φτάσουμε. 
Διαθέτει δύο δορυφόρους τον Φόβο και τον Δείμο. 

 

Δείμος 
   Ο Δείμος ή Άρης II στην Αστρονομία είναι ο μικρότερος από τους 
δύο δορυφόρους του πλανήτη Άρη. Ο Δείμος έλαβε το όνομά του από 



την Ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από τη δέκατη πέμπτη 
ραψωδία της Ιλιάδος.Ο Δείμος ανακαλύφθηκε από 
τον Αμερικανό αστρονόμο Έιζαφ  Χωλ στις 12 Αυγούστου 1877, από 
παρατήρηση που έγινε από το Αστεροσκοπείο του Πολεμικού Ναυτικού 
των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον περί τις 2:48 τοπική ώρα. Ο 
Δείμος είναι ένα ουράνιο σώμα τέτοιου τύπου που εγκλωβίστηκε από 
την βαρύτητα του Άρη εξαιτίας μιας διαταραχής, στην περιοχή, που 
προκλήθηκε από ένα πέρασμα του Δία. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η 
τροχιά του δορυφόρου είναι πολύ φυσιολογική και επιπλέον το επίπεδο 
της σχεδόν συμπίπτει με εκείνο του ισημερινού του πλανήτη. 

Φόβος 
   Ο Φόβος  ή Άρης I είναι ο μεγαλύτερος από τους 
δύο δορυφόρους του πλανήτη Άρη . Ο Φόβος, που έλαβε το όνομά του 
από την Ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από τη δέκατη πέμπτη 
ραψωδία της Ιλιάδας, περιφέρεται εγγύτερα στον πλανήτη του από κάθε 
άλλο φυσικό δορυφόρο στο Ηλιακό σύστημα. Ο Φόβος ανακαλύφθηκε 
από τον Αμερικανό αστρονόμο Έιζα Χωλ στις 17Αυγούστου 1877, από 
παρατήρηση που έγινε από το Αστεροσκοπείο του Πολεμικού Ναυτικού 
των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον πριν την αυγή. Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του είναι ο μεγάλος κρατήρας Στίκνεϋ , που προήλθε 
από σύγκρουση του δορυφόρου με θραύσμα από άλλη σύγκρουση στην 
επιφάνεια του Άρη. 
    
   Ο κόκκινος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, ο Άρης έχει μάζα  
6,4·10^23  και διάμετρο 6.793 χλμ. Η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο, 
είναι αρκετά ελλειπτική με κλίση 1,85061°(ως προς την Εκλειπτική), 
5,65°(ως προς τον Ηλιακό ισημερινό) . Έχει περίοδο περιφοράς 686,971 
ημέρες , περίπου 2 έτη. Ο Άρης έχασε τη μαγνητόσφαιρά του πριν από 4 
δις έτη, και έτσι ο ηλιακός άνεμος αλληλεπιδρά απευθείας με την 
ιονόσφαιρα του πλανήτη, απομακρύνοντας άτομα από αυτήν. Η 
ατμόσφαιρα του Άρη αποτελείται κατά 95,32% από διοξείδιο του 
άνθρακα, 2,7% άζωτο και 1,6% από αργό. Είναι πολύ αραιή και η πίεση 
στην επιφάνεια του πλανήτη φτάνει κατά μέσο όρο τα 0,60 kPa, δηλαδή 
λιγότερο από το ένα εκατοστό αυτής στην επιφάνεια της Γης (101,3 kPa).  

 
 

 



3. Ο Άρης ως πλανήτης  
 

Ιστορία 
   Ο Άρης δημιουργήθηκε πριν από 4,5 δισ. έτη από τον πλανητικό 
δίσκο στον οποίο δημιουργήθηκαν και οι υπόλοιποι πλανήτες. Σήμερα 
είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Άρης, στα αρχικά στάδια εξέλιξής του, 
καλυπτόταν σε ορισμένα σημεία του από υγρό νερό βάθους τουλάχιστον 
μερικών μέτρων, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για την ύπαρξη ενός 
τουλάχιστον ωκεανού. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να 
φιλοξενούσε ζωή σε μορφή μικροβίων (που όμως είναι σίγουρο ότι δεν 
εξελίχτηκε παραπάνω) και υποστηρίζεται η άποψη ότι σε μια τέτοια 
περίπτωση η ζωή στη Γη θα μπορούσε να έχει προέλθει από τον Άρη.Το 
μικρό μέγεθος του Άρη, που συνεπάγεται μικρή βαρύτητα, δεν του 
επέτρεψε να διατηρήσει ολόκληρη την ατμόσφαιρά του. Καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας διέφυγε στο διάστημα, έπεσε η 
ατμοσφαιρική πίεση και το υγρό νερό εν μέρει εξατμίστηκε και εν μέρει 
διέρρευσε στο υπέδαφος και στους πόλους του πλανήτη, υπό την 
μορφή παγετώνων. Έτσι ο Άρης έγινε ένας ερημικός και άνυδρος 
πλανήτης με μία αραιή ατμόσφαιρα, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Ο 
Άρης βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και τουλάχιστον 500 
εκατομμύρια έτη. Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, η «υγρή» περίοδος 
του Άρη αφορά μονάχα το αρχικό τμήμα της ιστορίας του. 

Φυσικά Χαρακτηριστικά 
Εδαφολογία 
Βάση τροχιακών παρατηρήσεων και της εξέτασης συλλογής αρειανών 
μετεωριτών, η επιφάνεια του Άρη φαίνεται να αποτελείται κυρίως από 
βασάλτη. Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι ένα μέρος της επιφάνειας του 
Άρη είναι πιο πλούσια σε διοξείδιο του πυριτίου από τον τυπικό 
βασάλτη, και μπορεί να είναι παρόμοιο με τους βράχους ανδεσίτη στη 
Γη. Ωστόσο, αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί επίσης να εξηγηθούν από 
πυριτικό γυαλί. Ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας καλύπτεται από ψιλή 
σκόνη οξείδιου του σιδήρου (III).  



 

   Αν και ο Άρης δεν παρουσιάζει στοιχεία ενός προσφάτου μαγνητικού 
πεδίου, παρατηρήσεις δείχνουν ότι μέρη του φλοιού του πλανήτη έχουν 
μαγνητιστεί, και ότι εναλλασσόμενες μαγνητικές αναστροφές αυτού του 
δίπολου πεδίου έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν. Αυτός ο 
παλαιομαγνητισμός των παραμαγνητικών ορυκτών έχει χαρακτηριστικά 
που μοιάζουν πολύ με τις εναλλασσόμενης κατεύθυνσης λωρίδες που 
βρίσκονται στον πυθμένα των γήινων ωκεανών. Μία θεωρία, που 
δημοσιεύτηκε το 1999 και επανεξετάστηκε τον Οκτώβριο του 2005, είναι 
ότι αυτές οι λωρίδες απεικονίζουν τις τεκτονικές πλάκες του Άρη πριν 
από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, προτού το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη 
αποδυναμωθεί. Σημερινά μοντέλα του εσωτερικού του πλανήτη, 
υποδεικνύουν ένα πυρήνα με ακτίνα 1.480 χιλιόμετρα, που αποτελείται 
κυρίως από σίδηρο με ποσοστό 14-17% . Αυτός ο πυρήνας από 
σουλφίδιο του σιδήρου είναι εν μέρει ρευστός, και έχει δύο φορές 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ελαφρύτερων στοιχείων από ό,τι υπάρχει στον 
πυρήνα της Γης. Ο πυρήνας περιβάλλεται από ένα πυριτικό μανδύα που 
διαμόρφωσε πολλά από τα τεκτονικά και ηφαιστειακά χαρακτηριστικά 
του πλανήτη, αλλά τώρα φαίνεται να είναι ανενεργά. Το μέσο πάχος του 
φλοιού του πλανήτη είναι μάλλον 50 χιλιόμετρα, με μέγιστο πάχος 125 
χιλιόμετρα. Σε αντιδιαστολή, το μέσο πλάτος του φλοιού της Γης είναι 
κατά μέσο όρο 40 χιλιόμετρα, μόνο το ένα τρίτο του πάχους φλοιού του 
Άρη, σε σχέση με τα μεγέθη των δύο πλανητών. 
   Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού ηλιακού συστήματος, ο Άρης 
δημιουργήθηκε μακριά από τον πρωτοπλανητικό δίσκο, που ήταν σε 
τροχιά γύρω από τον Ήλιο, ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
εκρέουσας ύλης προσαύξησης. Ο Άρης έχει πολλές χημικές 
ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται με τη θέση του στο Ηλιακό Σύστημα. 
Στοιχεία με συγκριτικά χαμηλά σημεία βρασμού όπως το χλώριο, 
ο φώσφορος και το θείο είναι πολύ πιο συχνά στον Άρη από τη Γη. Τα 
στοιχεία αυτά πιθανώς απομακρύνθηκαν από περιοχές κοντά στον Ήλιο 
από τον ισχυρό ηλιακό άνεμο του νεαρού Ήλιου. Η ίδια η διαδικασία 
πιστεύεται ότι παρείχε αρχικά στον Άρη περισσότερο οξυγόνο από τη Γη.     



Οι αντιδράσεις μεταξύ του σιδήρου και της περίσσειας ποσότητας 
οξυγόνου μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άρης έχει πολύ 
περισσότερο σίδηρο στον φλοιό και μανδύα από ό,τι η Γη. Μετά το 
σχηματισμό των πλανητών, όλα ήταν υποκείμενα στον «Ύστερο Βαρύ 
Βομβαρδισμό». Είναι εντυπωσιακό ότι το 60% της επιφάνειας του Άρη 
δείχνει ένα ρεκόρ κρατήρων συγκρούσεων από εκείνη την 
εποχή. Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης επιφάνειας του Άρη ίσως βρίσκεται 
κάτω από τεράστιους κρατήρες σύγκρουσης από αυτή την εποχή 
υπάρχουν ενδείξεις από ένα τεράστιο κρατήρα πρόσκρουσης στο βόρειο 
ημισφαίριο του Άρη, που εκτείνεται σε διαστάσεις 10.600 χιλιόμετρα επί 
8.500 χιλιόμετρα, δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερη από το Νότιο Πόλο- 
λεκάνη Aitken της Σελήνης, το μεγαλύτερο κρατήρα πρόσκρουσης που 
έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Αυτή η θεωρία προτείνει ότι Άρης 
χτυπήθηκε από ένα σώμα με το μέγεθος του Πλούτωνα πριν από περίπου 
τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Το γεγονός αυτό, που πιστεύεται ότι 
είναι η αιτία της διχοτόμησης των ημισφαιρίων του Άρη, δημιούργησε 
μία ομαλή βόρεια πολική λεκάνη που καλύπτει το 40% του πλανήτη. Η 
Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος ανέφερε ότι έχει 
πλέον σαφείς ενδείξεις πως νερό σε υγρή μορφή κυλάει τα καλοκαίρια 
από λόφους, χαράδρες και πλευρές κρατήρων του Άρη, γεγονός που 
αυξάνει την πιθανότητα ανακάλυψης κάποιας μορφής ζωής. Τα μικρά 
ρυάκια αφήνουν σκούρα σημάδια στο έδαφος του Άρη, προτού ξεραθούν 
το φθινόπωρο, καθώς η θερμοκρασία πέφτει. 
 

 
 

   Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι από πού προέρχεται το νερό. Ίσως η 
πηγή του είναι υπόγειοι πάγοι, αλμυροί υδροφόροι ορίζοντες ή προϊόν 
συμπύκνωσης υδρατμών της αραιής αρειανής ατμόσφαιρας. Οι 
παράξενες γραμμές που αυλακώνουν τις πλαγιές του Άρη μπορεί να είναι 
ρυάκια αλμυρού νερού, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ενισχύουν τη θέση 
ότι υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στον Κόκκινο Πλανήτη. Οι Αμερικανοί 
και οι Γάλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν βρει ενδείξεις, στις 
γραμμές αυτές, για την παρουσία «ένυδρων» αλάτων, τα οποία 
χρειάζονται νερό για να σχηματιστούν. 
 



 
 
   Οι ενδείξεις αυτές, τις οποίες συγκέντρωσαν χάρη σε φωτογραφίες που 
τράβηξε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA, «ενισχύουν 
σημαντικά την υπόθεση» για την παρουσία νερού στην επιφάνεια του 
Άρη, συμπεραίνουν οι επιστήμονες στην έρευνά τους που δημοσιεύεται 
στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Geoscience. Οι αστροφυσικοί 
υπέθεταν εδώ και καιρό ότι οι γραμμές αυτές, που εμφανίζονται κατά 
τους θερινούς μήνες στον Άρη, μπορεί να σχηματίζονται από τη ροή 
αλμυρού νερού.  Οι γραμμές, που μπορεί να έχουν μήκος εκατοντάδες 
μέτρα και πλάτος περίπου 5 μέτρα εμφανίζονται κατά τη «θερμή» εποχή 
του πλανήτη και εξαφανίζονται όταν πέφτει η θερμοκρασία. 
 

 
 

    Τον περασμένο Απρίλιο, άλλοι επιστήμονες είχαν αναφέρει στο Nature 
Geoscience ότι στην επιφάνεια του πλανήτη υπήρχαν υπερχλωρικά 
άλατα ασβεστίου. «Η ανακάλυψη αυτή είναι λοιπόν μια απόδειξη, πέραν 
πάσης αμφιβολίας, για την παρουσία νερού σε υγρή μορφή στον Άρη; Θα 
έλεγα, σχεδόν» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άλφρεντ Μακιούιν, του 
Πανεπιστημίου της Αριζόνας, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης. Οι 
επιστήμονες αποδέχονται ευρέως την υπόθεση ότι ο Κόκκινος Πλανήτης 
διέθετε στο παρελθόν άφθονο, τρεχούμενο νερό και ορισμένοι 
υποστήριζαν ότι υπάρχει ακόμη νερό —μια βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση ζωής— στον Άρη. Στις αρχές του έτους η 
NASA είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν το μισό βόρειο ημισφαίριο του Άρη 
καλυπτόταν κάποτε από έναν ωκεανό, το βάθος του οποίου έφτανε 
ακόμη και τα 1,6 χιλιόμετρα. 

 
 
   Στη νέα τους μελέτη, οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια τεχνική για να 
αναλύσουν τους χημικούς χάρτες της επιφάνειας του Άρη, χάρη στα 
στοιχεία που συνέλεξε η αποστολή Mars Reconnaissance Orbiter της 



NASA. «Πίστευα ότι δεν υπήρχε ελπίδα» για την ανάλυση των χαρτών, 
είπε ο Λουτζέντρα Ότζα, ένας απόφοιτος του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
της Τζόρτζια και βασικός συγγραφέας της μελέτης. Ωστόσο, σε 
συνεργασία με την ομάδα του, ο Ότζα έφτιαξε ένα λογισμικό που θα 
μπορούσε να αναλύσει ξεχωριστά κάθε πίξελ των εικόνων που έστελνε 
στη Γη το Mars Reconnaissance Orbiter. «Δεν ισχυριζόμαστε ότι 
βρήκαμε (...) αποδείξεις για νερό σε υγρή μορφή. Βρήκαμε ένυδρα 
άλατα», υπογράμμισε. Παρά την επιφυλακτικότητα του Ότζα, η NASA 
έσπευσε να ανακοινώσει ότι «Το μυστήριο του Άρη λύθηκε» και να 
δώσει συνέντευξη Τύπου για το θέμα. «Πρόκειται για μια σημαντική 
αποκάλυψη που φαίνεται ότι επιβεβαιώνει ότι νερό ρέει σήμερα στην 
επιφάνεια του Άρη», είπε ο εκπρόσωπος της ΝΑΣΑ Τζον Γκράνσφελντ. 
 

 
   Οι κόκκινες και οι κίτρινες ενδείξεις αντιπροσωπεύουν την υψηλή 
συγκέντρωση των συγκεκριμένων γεολογικών χαρακτηριστικών ενώ οι 
μπλε και οι πράσινες την χαμηλή.  
   Η ανακάλυψη «επιβεβαιώνει ότι το νερό παίζει κάποιο ρόλο στον 
σχηματισμό» των γραμμών, τόνισε ο Μακιούιν. «Δεν ξέρουμε αν (το 
νερό) έρχεται από το υπέδαφος. Μπορεί να προέρχεται από την 
ατμόσφαιρα», είπε. Όποια και αν είναι η πηγή του νερού, ακόμη και αν 
εμφανίζεται μόνο εποχιακά, αυξάνει την ενδιαφέρουσα πιθανότητα να 
μπορεί ο Άρης να υποστηρίξει ζωή. Ο Μακιούιν επισήμανε όμως ότι οι 
επιστήμονες θα χρειαστούν πολλές περισσότερες πληροφορίες για τη 
χημική σύσταση αυτού του νερού πριν μπορέσουν να απαντήσουν 
καταφατικά. Ο πλανήτης «δεν είναι απαραιτήτως κατοικήσιμος απλώς 
και μόνο επειδή υπάρχει νερό — τουλάχιστον όχι για τους γήινους 
οργανισμούς», σημείωσε. 
 
Τι αναφέρει η επιστήμη; 
 
   Η σημασία της πιθανότητας πλέον, ανακάλυψης εποχικής ροής νερού 
στον Άρη - κάτι που έως τώρα πιστευόταν ότι συνέβαινε μόνο στο 
μακρινό παρελθόν - είναι ότι ο Κόκκινος Πλανήτης μπορεί ακόμη να 
αποτελεί ένα περιβάλλον φιλόξενο για κάποιες μορφές ζωής, κατά πάσα 
πιθανότητα μικροβιακές. Προς το παρόν πάντως, οι επιστήμονες δεν 
έχουν δει με τα μάτια τους, ούτε το νερό να κυλάει, ούτε κάποιο αρειανό 
μικρόβιο. Όμως αυξάνεται πλέον η πιθανότητα αυτό να συμβεί στα 
επόμενα χρόνια. Οι ερευνητές της NASA, με επικεφαλής τον Lujendra 



Ojha του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτζια στην Ατλάντα, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστημών «Nature 
Geoscience», βασίστηκαν στις φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο 
δορυφόρος MRO σε τροχιά γύρω από τον Άρη, και δείχνουν τα σημάδια 
που φαίνεται να έχουν αφήσει τα περιοδικά ρυάκια. 

 
   Το γράφημα απεικονίζει πως τα υπερχλωρικά παίρνουν την υγρασία 
απο την ατμόσφαιρα και τη μετατρέπουν σε νερό 
 
   Τα ίχνη από τα ρυάκια έχουν πλάτος από μισό έως πέντε μέτρα και 
μήκος εκατοντάδες μέτρα. Βρίσκονται τόσο στον ισημερινό, όσο και σε 
μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Η δεύτερη σημασία της ροής νερού στον 
Άρη, είναι ότι αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μελλοντικές 
αποστολές αστροναυτών που θα επιχειρούσαν να ζήσουν στον πλανήτη. 
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη, πόσο νερό μπορεί να κυλά σήμερα 
στην επιφάνεια του Άρη και σε πόσα σημεία. Είναι πιθανό ότι σε 
διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, δημιουργείται ρέον νερό από 
διαφορετικές πηγές, είτε του υπεδάφους, είτε της ατμόσφαιρας. Ο Άρης 
είχε ένα σαφώς ζεστό και υγρό απώτερο παρελθόν, πριν από 
δισεκατομμύρια χρόνια. Σήμερα όμως είναι ξηρός και κρύος, ενώ το 
όποιο νερό έχει απομείνει, βρίσκεται κυρίως σε μορφή πάγου. Το υγρό 
νερό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ρέει όταν η θερμοκρασία στην 
επιφάνεια του πλανήτη ανεβαίνει πάνω από τους μείον 23 βαθμούς 
Κελσίου (επειδή αυτό περιέχει πολλά άλατα, δεν παγώνει παρ' όλο που η 
θερμοκρασία του είναι κάτω από το μηδέν). 

 

 
4.Οι αποστολές στο Διάστημα 

 

Εισαγωγή 
   Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι η φυσική εξερεύνηση των 
ουράνιων σωμάτων και γενικά οτιδήποτε περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, 
την επιστήμη, και την πολιτική σχετικά με τις διαστημικές προσπάθειες. 



Από την Αρχαιότητα οι πρώτοι αστρονόμοι έδωσαν τα ονόματα των 
θεών τους στους πλανήτες αλλά στην Αναγέννηση υπήρξε η περίοδος 
εκρηκτικής εξέλιξης της Αστρονομίας με την διατύπωση του 
ηλιοκεντρικού συστήματος του Κοπέρνικου ,τους νόμους κίνησης του 
Κέπλερ και  τις εργασίες του Γαλιλαίου.  
   Ο 20ος αιώνας έχει ταυτιστεί με αυτό που ονομάζουμε «Διαστημική 
εποχή». Στις 4 Οκτωβρίου 1957 δόθηκε μία μεγάλη ώθηση στον 
συγκεκριμένο τομέα με την εκτόξευση του Σπούτνικ 1, του πρώτου 
ανθρώπινου κατασκευάσματος που μπήκε σε τροχιά, αλλά η πρώτη 
επανδρωμένη πτήση στο διάστημα έγινε με το Βοστόκ 1 το 1961 , 
φέρνοντας τον 27χρονο κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν σε τροχιά γύρω 
από την υδρόγειο. 

 Ιστορική αναδρομή 
   Ένα σημαντικό βήμα της ΝΑΣΑ έγινε το 2011 όταν  το Curiosity 
εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ. Οι στόχοι του ρομπότ είναι 
να ερευνήσει το κλίμα και τη γεωλογία του Άρη, να διαπιστώσει εάν το 
σημείο το οποίο είχε επιλεχθεί στον κρατήρα Γκέιλ πρόσφερε ποτέ 
ευνοϊκές περιβαλλοντικές  συνθήκες για την ύπαρξη μικροβιακής ζωής, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του νερού και έρευνες για τον αν ο 
πλανήτης έχει ευνοϊκές συνθήκες για μελλοντική εξερεύνηση από τους 
ανθρώπους. 
   Υπάρχει επίσης και μεθάνιο στον πλανήτη, εκεί που εντοπίζονται 
υδρατμοί και από κάτω πάγος. Το μεθάνιο είναι σημαντικό γιατί η 
προέλευση του μπορεί να είναι ηφαιστειακή, μπορεί να είναι 
υδροθερμική, μπορεί να είναι βιολογική, όπως η ζύμωση. Στις μέρες μας 
ανακοινώνεται επίσημα από τη ΝΑΣΑ ότι εντοπίστηκαν ίχνη από 
τρεχούμενο νερό και ειδικότερα ενυδατωμένα άλατα, που προκαλούνται 
μόνο από την ύπαρξη αλμυρού ύδατος. Η ύπαρξη νερού στον Άρη 
θεωρείται από τους επιστήμονες ότι είναι ένδειξη ζωής και αισιοδοξούν 
για την έκβαση μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στη δεκαετία 
του 2030. Το  μέλλον μάλλον είναι αισιόδοξο και τα ερωτήματα «Υπήρξε 
ζωή στον Άρη και μπορούμε να το ανακαλύψουμε; Μήπως ξεκίνησε η 
ζωή στον Άρη; » δείχνουν ότι «…Φτάνουμε εκεί, βήμα βήμα…». 
    Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι η φυσική εξερεύνηση των 
ουράνιων σωμάτων και γενικά οτιδήποτε περιλαμβάνει τις τεχνολογίες, 
την επιστήμη, και την πολιτική σχετικά με τις διαστημικές προσπάθειες. 
Αρχαιότητα 
Οι πρώτοι αστρονόμοι έδωσαν τα ονόματα των θεών τους στα 
λαμπρότερα ουράνια σώματα που διέκριναν στον ουρανό, τους πλανήτες 
(τους περιφερόμενους). 



Αναγέννηση 
Η Αναγέννηση υπήρξε η περίοδος εκρηκτικής εξέλιξης της Αστρονομίας 
με την διατύπωση του ηλιοκεντρικού συστήματος του Κοπέρνικου 
(1473-1543), τους νόμους κίνησης του Κέπλερ (1571-1630), τις εργασίες 
του Γαλιλαίου (1564-1642) και τέλος τους νόμους της δυναμικής του 
Νεύτωνα (1642-1727). 
Διαστημική εποχή 
Ο 20ος αιώνας έχει ταυτιστεί με αυτό που ονομάζουμε «Διαστημική 
εποχή». Τα νέα υπερσύγχρονα τηλεσκόπια έδωσαν διαστάσεις, χρώμα 
και ταυτότητα σε ουράνια αντικείμενα που για αιώνες νομίζονταν 
φωτεινά σημεία, μυστήρια που σηματοδοτούσαν ένα ακατανόητο 
Σύμπαν. 
Στις 4 Οκτωβρίου 1957 δόθηκε μία μεγάλη ώθηση στον συγκεκριμένο 
τομέα με την εκτόξευση του Σπούτνικ 1, του πρώτου ανθρώπινου 
κατασκευάσματος που μπήκε σε τροχιά, η οποία έδωσε το έναυσμα για 
τον διαστημικό αγώνα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Σοβιετικής Ένωσης.  

Ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα 

 
   Η πρώτη επανδρωμένη πτήση στο διάστημα έγινε με το Βοστόκ , 
φέρνοντας τον 27χρονο κοσμοναύτη Γκαγκάριν, κατά την ιστορική 
ημερομηνία της 12ης Απριλίου 1961, σε τροχιά γύρω από την υδρόγειο. 
Αυτή η ημερομηνία γιορτάζεται ως "Ημέρα του Κοσμοναύτη" στη Ρωσία 
ή ως "Νύχτα του Γιούρι"  
 

Tο μέλλον της NASA 
   Οι συνεχιζόμενες έρευνες της NASA περιλαμβάνουν αναλυτικές 
μελέτες του Άρη και του Κρόνου και αναλύσεις της Γης και του Ήλιου. 
Επίσης, φέτος τελείωσε η σχεδίαση των οχημάτων που θα 
αντικαταστήσουν τα διαστημικά λεωφορεία τα Orion. Αυτά αναμένονται 
να είναι έτοιμα για την πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή το 
νωρίτερο το 2014, ενώ μέχρι το 2020 θα έχουν πραγματοποιήσει 
επαναπροσέγγιση της Σελήνης. Μετά την ανακοίνωση των ευρημάτων 
στον Άρη, η NΑSA ανακοίνωσε πέντε πιθανές αποστολές που θα λάβουν 
χώρα πριν το 2020.Μία από τις αποστολές θα εξετάσει το ενδεχόμενο να 



υπάρχουν ηφαίστεια στην Αφροδίτη, ενώ μία άλλη θα μελετήσει την 
χημική σύσταση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. 

Άρης ,ο κόκκινος πλανήτης 
   Ο Άρης είναι ο τέταρτος (4ος) σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης 
του Ηλιακού μας Συστήματος (Η/Σ), ο δεύτερος πλησιέστερος στη 
Γη.Είναι ένας «γήινος πλανήτης» με λεπτή ατμόσφαιρα, με επιφάνεια 
που συνδυάζει τους κρατήρες σύγκρουσης της Σελήνης και τα ηφαίστεια, 
τις κοιλάδες, τις ερήμους και τα πολικά παγοκαλύμματα της Γης. 

 

 
Curiosity:Το ρομπότ που ζει στον Άρη. 
   Το Curiosity εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στις 26 
Νοεμβρίου 2011. Για να φτάσει στον Άρη, διένυσε περισσότερα από 567 
εκατομμύρια χιλιόμετρα. Είναι ένα ογκώδες όχημα, στο μέγεθος ενός 
τζιπ, καθώς είναι σχεδιασμένο για να μεταφέρει μεγάλο όγκο 
εξοπλισμού.  
Οι στόχοι του ρομπότ είναι να ερευνήσει το κλίμα και τη γεωλογία του 
Άρη συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του νερού και έρευνες για τον αν 
ο πλανήτης έχει ευνοϊκές συνθήκες για μελλοντική εξερεύνηση από τους 
ανθρώπους. 
 

 
Η ανακάλυψη του «Curiosity» 
  Το 2014 λοιπόν ανακοινώθηκε: Ένας σημερινός γιγάντιος κρατήρας 
στον Αρη κάποτε ήταν μια τεράστια λίμνη, που σταδιακά δημιούργησε 
ένα βουνό στο κέντρο της, ενώ μπορεί να φιλοξενούσε και μικροβιακή 
ζωή επί εκατομμύρια χρόνια. Αυτό δείχνουν νέα ευρήματα από το 
«Curiosity» της NASA, το οποίο, αργά αλλά σταθερά, συνεχίζει τις 
επιστημονικές μελέτες του στην επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη».Η 
ανακάλυψη αφορά τον κρατήρα Γκέιλ, διαμέτρου 154 χιλιομέτρων, τον 



οποίο εξερευνά το αμερικανικό ρομποτικό όχημα-εργαστήριο από τον 
Αύγουστο του 2012 που έφθασε στον Άρη. 

 
 

    Στη συνέχεια μια  νέα ιστορική ανακάλυψη για τον λεγόμενο 
«Κόκκινο Πλανήτη» αποκάλυψε τo Σεπτέμβριο του 2015 σε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου, υπό το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας, η NASA. 
 Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών 
εντοπίστηκαν ίχνη από τρεχούμενο νερό και ειδικότερα ενυδατωμένα 
άλατα, που προκαλούνται μόνο από την ύπαρξη αλμυρού ύδατος. 
   Το μυστήριο, λοιπόν, πίσω από τις αλλαγές στον πλανήτη Άρη μοιάζει 
να έχει λυθεί, καθώς τα σημάδια που παρατηρούσαν οι επιστήμονες είναι 
πιθανό να προέρχονται από το τρεχούμενο νερό.Οι αυλακώσεις στο 
έδαφος του πλανήτη δίνουν πολύ ισχυρές ενδείξεις πως κατά τους 
θερμούς μήνες, ο Άρης διατρέχεται σε διάφορα σημεία από νερό σε υγρή 
μορφή. Μας αποδεικνύουν πως έχουμε υφάλμυρο νερό, είναι άλας. 
   Αυτό το νερό υπάρχει σε ροή σε πλαγιές κρατήρων και λιμνών, το 
οποίο τρέχει με τη ζέστη. Υγροποιείται το καλοκαίρι και την άνοιξη. 
Υπάρχει επίσης και μεθάνιο στον πλανήτη, κάτι που είναι πολύ 
σημαντικό. Το μεθάνιο υπάρχει εκεί που εντοπίζονται υδρατμοί και από 
κάτω πάγος. Δεν έχουμε την αναλογία της Γης αλλά έχουμε μεθάνιο, το 
οποίο παρουσιάζει μεταβολή και ανά εποχή και κατά πλάτος. Το μεθάνιο 
είναι σημαντικό γιατί η προέλευση του μπορεί να είναι ηφαιστειακή, 
μπορεί να είναι υδροθερμική, μπορεί να είναι βιολογική, όπως η ζύμωση. 
 

 
 
Θα ζήσουμε ποτέ στον Άρη; 
   «Στην Γη, όπου βρίσκουμε νερό, βρίσκουμε ζωή», δήλωσε ο Τζο 
Μιχάλσκι, ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. 
«Υπήρξε ζωή στον Άρη και μπορούμε να το ανακαλύψουμε; Μήπως 
ξεκίνησε η ζωή στον Άρη; Υπάρχει ακόμα ζωή στον Άρη; »  



  Η NASA αναφέρει ότι μια επανδρωμένη αποστολή στον κόκκινο 
πλανήτη προχωρά καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί, με τους ανθρώπους 
να αναμένεται να πατήσουν το πόδι τους στον Άρη, μέσα στη δεκαετία 
του 2030. Το επόμενο ταξίδι στον Άρη που έχει προγραμματιστεί για 
εκτόξευση το 2020 θα περιλαμβάνει και το πείραμα ISRU Moxie, όπως 
έχει γίνει ήδη γνωστό. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνει διοξείδιο του 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα του Άρη και θα παράγει οξυγόνο όπως 
δήλωσε η διαστημική υπηρεσία. Εάν αυτό γίνει με επιτυχία, οι άνθρωποι 
θα μπορούν να αναπνεύσουν οξυγόνο και οι ρουκέτες θα είναι σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν οξυγόνο προκειμένου να τους βοηθήσουν για το 
ταξίδι της επιστροφής. "Πρόκειται να δημιουργήσουμε οξυγόνο σε έναν 
άλλο πλανήτη, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά", δήλωσε ο 
αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Ντάβα Νιούμαν, "Φτάνουμε εκεί, 
βήμα βήμα". 
 

Οι διαστημικοί σταθμοί  
   Διαστημικός σταθμός ονομάζεται κάθε διαστημόπλοιο ικανό να φέρει 
πλήρωμα αστροναυτών και να παραμένει στο διάστημα για μεγάλες 
χρονικές περιόδους (συνήθως περισσότερο από ένα έτος), ενώ διαθέτει 
αποβάθρες από τις οποίες μπορούν να προσδεθούν και να αναχωρήσουν 
άλλα διαστημόπλοια. 

 Οι διαστημικοί σταθμοί διακρίνονται από τα άλλα επανδρωμένα 
διαστημόπλοια από την έλλειψη ισχυρών προωθητικών μηχανισμών ή 
συστημάτων για προσεδάφιση: Φορτία και άνθρωποι μεταφέρονται προς 
και από τους σταθμούς με άλλα διαστημικά σκάφη.  Σήμερα (2014) δύο 
διαστημικοί σταθμοί βρίσκονται σε τροχιά: ο μεγάλος Διεθνής 
Διαστημικός Σταθμός, που κατοικείται μόνιμα, και ο κινεζικός Τιάν-
γκονγκ 1, που εκτοξεύθηκε το 2011 αλλά παραμένει ακατοίκητος τον 
περισσότερο χρόνο.  Οι σύγχρονοι διαστημικοί σταθμοί είναι ερευνητικές 
βάσεις που χρησιμοποιούνται για να μελετηθούν οι επιπτώσεις της 
μακρόχρονης παραμονής στο διάστημα πάνω στο ανθρώπινο σώμα, να 
διεξαχθούν περισσότερα και πιο μακρόχρονα επιστημονικά πειράματα από 
όσα μπορούν να γίνουν μέσα σε άλλα διαστημικά σκάφη και τέλος να 
αποτελέσουν εξέδρες για την κατασκευή και εκτόξευση επανδρωμένων 
σκαφών προς άλλους πλανήτες. Μέχρι σήμερα, όλοι οι σταθμοί έχουν 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να μπορούν να εναλλάσσονται στο εσωτερικό τους 
διαφορετικά πληρώματα, με το καθένα μέλος πληρώματος να παραμένει 
εκεί επί αρκετές εβδομάδες ή μήνες, σπανίως όμως περισσότερο από ένα 
γήινο έτος. 



Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
τεράστια και πολύτιμη. Παράλληλα όμως αναπτύσσονται μέθοδοι 
ιατρικής πρόβλεψης και αντιμετώπισης βιολογικών ή ψυχικών 
προβλημάτων, που πιθανόν να προκληθούν από τη μακροχρόνια 
παραμονή του ανθρώπου στο διάστημα. 

 
 
Το Διαστημικό Λεωφορείο 
   

   Το Διαστημικό Λεωφορείο της NASA, που επίσημα λέγεται 
«Διαστημικό Σύστημα Μεταφορών» είναι ιστορικός φορέας εκτόξευσης 
πληρωμάτων και φορτίου των ΗΠΑ. Συνολικά, κατασκευάστηκαν επτά 
διαστημικά λεωφορεία, απ'τα οποία τρία αποσύρθηκαν (Ντισκάβερι, 
Ατλαντίς, Εντέβορ), δυο καταστράφηκαν σε ατυχήματα, το Challenger 
και το Columbia, το 1986 και 2003 αντίστοιχα, ενώ ένα χρησιμοποιήθηκε 
για δοκιμαστικές πτήσεις στη γήινη ατμόσφαιρα κι όχι για διαστημικές 
αποστολές, το Space Shuttle Enterprise (το πρώτο διαστημικό λεωφορείο 
της ΝΑΣΑ), και τέλος το Space Shuttle Pathfinder, το οποίο αποτελεί 
εξομοιωτή διαστημικού λεωφορείου. Το διαστημικό λεωφορείο είναι ένα 
μερικώς επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα εκτόξευσης που αποτελείται 
από τρία κύρια συγκροτήματα: το επαναχρησιμοποιήσιμο τροχιακό ,την 
εξωτερική δεξαμενή καυσίμων, το μόνο αναλώσιμο τμήμα του 
συστήματος, και δύο επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους στερεών 
καυσίμων. Η δεξαμενή και οι δυο πύραυλοι απορρίπτονται στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Μόνο το όχημα μπαίνει σε τροχιά. Το 
όχημα εκτοξεύεται κάθετα όπως ένας συμβατικός πύραυλος, 
προσγειώνεται οριζόντια όπως ένα πολιτικό αεροπλάνο, και μετά 
ανανεώνεται και επισκευάζεται για την επαναχρησιμοποίηση. 

Κυριότερες Αποστολές 

 Hubble Space Telescope   (HST)   (διεθνές πρόγραμμα) 
 MIR(NASA–Σοβιετική Ένωση) 
 ISS (NASA–ESA  Καναδάς 
 Space  Lab    (NAS–ESA) 

Στάδια μιας Αποστολής 



 1.Εκτόξευση 
 2.Αποχωρισμός Πυραύλων Στερεών Καυσίμων  

i. Προσθαλάσσωση αυτών 
ii. Περισυλλογή τους 

 3.Σβήσιμο Κυρίων Μηχανών 

i. Αποχωρισμός Κύριας Δεξαμενής Καυσίμων 

 4.Είσοδος Οχήματος σε Τροχιά 
 5.Εκτέλεση Επιχειρησιακών Διαδικασιών- Εκτέλεση αποστολής 
 6.Έξοδος Οχήματος από την Τροχιά του 
 7.Είσοδος στην Ατμόσφαιρα 
 8.Προσγείωση στο προγραμματισμένο Πεδίο Προσγείωσης 

 

5. Μύθοι σχετικά με τον Άρη 
 

Απόψεις ερευνητών σχετικά με την εξωγήινη 
δραστηριότητα  
   Διαβάζουμε σε αρχαία κείμενα ιστορίας και μυθολογίας, για εξωγήινα 
όντα, που ήρθαν από τον ουρανό για να δώσουν τα φώτα του πολιτισμού 
στους ανθρώπους, και επίσης τους βλέπουμε σε τόσες ταινίες που έχουν 
γυριστεί, και τους παρουσιάζουν με διάφορες μορφές. Είναι αυτοί που 
ονομάζονται και αλλιώς «θεοί κραταιοί». Όμως τι είναι αλήθεια και τι 
ψέμα, από όλα αυτά που αναφέρονται; Πόσο έχουν επηρεάσει την ζωή 
εκατομμυρίων ανθρώπων επάνω στη γη; Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω 
το θέμα από διαφορετικές γωνίες, για να βγάλουμε εάν είναι δυνατόν τα 
καλύτερα συμπεράσματα.  

   Θα αρχίσω λοιπόν, με τον Ζαχαρία Σίτσιν, μεγάλο Ρωσσοεβραίο 
ερευνητή όπου αναφέρει ότι στα κεραμικά με την ιερογλυφική γραφή 
που ανακαλύφτηκαν στην Μεσοποταμία, αναγράφονται τα εξής 
στοιχεία.: «Πριν τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες χρόνια ήρθαν στην γη οι 
Ανουνάκι από τον δωδέκατο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος για 
να εξορύξουν χρυσό, και να σώσουν τον πλανήτη τους από την 
κατάρρευση της ατμόσφαιρας, ψεκάζοντάς τον με τον χρυσό. Όμως η 
δουλειά αυτή ήταν δύσκολη, και οι εξωγήινοι επισκέπτες, έκαναν 
κλωνοποίηση με δικό τους D.N.A. και D.N.A.  των πιθηκανθρώπων της 



γης, και έφτιαξαν ανθρώπους ίδιους με αυτούς, για να εργαστούν γι’ 
αυτούς.» 

   Ένας άλλος ερευνητής, ο Ελβετός Έριχ Φον Ντένικεν, παρουσίαζε 
μεγαλιθικά μνημεία, και εξηγούσε ότι αυτά ήταν έργα, αρχαίων 
εξωγήινων αστροναυτών. Ποτέ δεν μας είπε όμως, γιατί οι εξωγήινοι 
αστροναύτες, με την τόσο μεγάλη τεχνολογία, έφτιαξαν όλα αυτά τα 
έργα, τόσο τεράστια αλλά παλαιολιθικά.  Νεότεροι οπαδοί των 
εξωγήινων πολιτισμών, ίδρυσαν μια θρησκεία, διότι είναι πεπεισμένοι ότι 
προερχόμαστε από εξωγήινες μορφές ζωής, και την ονόμασαν: «Η 
Θρησκεία των Εξωγήινων» 

Τα γυάλινα τούνελ στον Άρη και τ’ άλλα 
μυστήρια του κόκκινου πλανήτη 

 

  Φωτεινή πηγή διέρχεται μέσα από το θολωτό τούνελ ή παιχνίδι του 
φακού;; 

 
Γυάλινο τοΌταν το μυαλό παίζει με την εικόνα 

 

Το πρόσωπο στον Άρη 
   Με πρώτο και καλύτερο το περίφημο Πρόσωπο στον Άρη (Face on 
Mars), τον θρύλο που γέννησε η φωτογραφία που πάρθηκε το 1976 από 
την αποστολή του Viking 1. Το πρόσωπο στην έρημο της Κυδωνίας, 
όπως ονομάζεται αυτή η αχανής, επίπεδη περιοχή του πλανήτη, έμοιαζε 
συνταρακτικά με ανθρώπινο πρόσωπο ή καλύτερα σαν μάσκα 
φαραωνικού βασιλιά και αμέσως έγινε πασίγνωστο pop icon. Παρότι οι 
επιστήμονες της NASA επέμεναν πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα 
τεράστιο βραχώδες σύμπλεγμα όπου πάνω του έκαναν παράξενα 



παιχνίδια το φως και η σκιά, ένα σωρό, σοβαροί επιστήμονες 
ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του και παρά τα επιχειρήματα και τα 
αντεπιχειρήματα ότι πρόκειται για τεχνητή κατασκευή, η υπόθεση δεν 
έχει διαλευκανθεί ακόμα.  

 

 

Πυραμίδες 
   Άλλο μυστήριο στην επιφάνειά του το σύμπλεγμα από πυραμίδες που 
διαπιστώθηκαν αρχικά από τις φωτογραφίες του Viking και ήρθαν να 
«επαληθευτούν» από την κοντινότερη φωτογραφία που έδωσε πρόσφατα 
το ερευνητικό σκάφος Curiosity με την εικόνα της κόλουρης πυραμίδας. 
Οι τελευταίες εικόνες, μακριά από την Κυδωνία, από άλλες περιοχές του 
πλανήτη έκαναν τον πρόεδρο της Εταιρείας για την Έρευνα των 
Ανωμαλιών στον Άρη, Andrew Basiago να αποκαλέσει την ανακάλυψη 
«Νέα Κυδωνία» και να υποστηρίξει σθεναρά πως υπήρξαν κατά τα 
φαινόμενα 3 πολιτισμοί στον πλανήτη ο ένας εκ των οποίων ήταν 
ενεργός κάτω από την επιφάνεια. 

 
 

   Άλλη μια από τις πρόσφατες παραξενιές ο σχηματισμός που μοιάζει με 
γυναίκα καθισμένη πάνω σε βράχο. Τις φωτογραφίες έδωσε το Curiosity 
Rover, που ενώ υποτίθεται θα τέλειωνε την παραφιλολογία για 
Αρειανούς και ξεχασμένους διαστημικούς πολιτισμούς, έδωσε τροφή για 
καινούργιους μύθους αφού οι εικόνες του, πιο καλές, πιο κοντινές και πιο 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας σε εκατομμύρια φαν στον πλανήτη.           



    

  Άλλη φωτογραφία έδειξε έναν βράχο τόσο αληθοφανώς ομοιάζοντα με 
ανθρώπινο δάχτυλο που οι φήμες για τεράστια γλυπτά διάσπαρτα στην 
επιφάνεια του πλανήτη, πάλι έδωσαν και πήραν. 
Άλλη έδειχνε ένα αναποδογυρισμένο γιγάντιο σανδάλι, μια άλλη την 
πολύ καθαρή παράσταση μιας θόλου και μια ακόμα υπονοούσε την 
ύπαρξη/παράσταση ενός οργανικού όντος, ένα Αρειανό πλάσμα που 
θύμιζε πιο πολύ ζώο παρά πέτρα. 

UFO Δραστηριότητα 

    Κι ανάμεσα στις φωτογραφίες που υπαινίσσονταν την ύπαρξη και 
δράση αρχαίων εξωγήινων πολιτισμών που πιθανόν τέλειωσαν τον κύκλο 
της ζωής τους και είτε αφανίστηκαν είτε αποδήμησαν σε άλλους γαλαξίες 
και πλανήτες (πιθανόν ζουν και ανάμεσά μας;) υπήρχαν και δύο άλλες 
που άφηναν ερωτηματικά για εξωγήινη δραστηριότητα στο σήμερα. 
Η μία δείχνει ιπτάμενα-αντικείμενα –ή φώτα;- φωτογραφημένα στον 
Αρειανό ουρανό από το γήινο σκάφος και η άλλη την ύπαρξη ενός 
μεταλλικού, μορφικά στέρεου αντικειμένου πεταμένου και ευκρινώς 
παρόν στο χώμα του κόκκινου πλανήτη. 
Πόσα από αυτά είναι παραδοξότητες της όρασης και παιχνίδια του 
φωτός, πόσα ευσεβείς πόθοι και ανθρώπινες φαντασιώσεις και πόσα 
αλήθεια, είναι δύσκολο να το πούμε σήμερα. 
Ευτυχώς οι άνθρωποι προγραμματίζουμε πολλές ερχόμενες αποστολές 
στον Άρη, επανδρωμένες και μη για το άμεσο και μακρινό μέλλον και τα 
μυστήρια είτε θα λυθούν είτε θα συσσωρεύονται σε ακόμα μεγαλύτερη 
έκταση. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Ερωτηματολόγιο 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
6.Συμπεράσματα-Αποτελέσματα 

   Από τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι, δεν είναι μεγάλο το 
ποσοστό που ενδιαφέρεται για θέματα που έχουν σχέση με το διάστημα 
και τα ουράνια σώματα. Από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο ποσοστό 60 % 
θα τολμούσε να επιχειρήσει ένα ταξίδι στον Άρη, αν του δινόταν η 
ευκαιρία. Ακόμα, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι 
υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας θα 
δώσει γρήγορα απαντήσεις. Πάντως, απάντηση στα ερώτημα αν υπάρχει 
ζωή στο Άρη είτε λόγω του νερού που βρέθηκε στην επιφάνεια του, είτε 
λόγω της ατμόσφαιρας που διέθετε κάποτε, θα δοθεί πολύ σύντομα, αφού 
η NASA ανακοίνωσε την αποστολή ενός ρομπότ σε δυο χρόνια, για να 
ψάξει το υπέδαφος του πλανήτη για ζωντανούς οργανισμούς ή 
απομεινάρια τους. Σε δύο χρόνια , μπορεί να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος 
δεν είναι το μόνο ον σ' αυτό το σύμπαν.       

 

Βιβλιογραφία: 
 Ο Άρης στο πλανητικό μας σύστημα 

 Wikipedia 

 Ο Άρης ως πλανήτης  

 Wikipedia 

 Οι αποστολές στο ∆ιάστημα 

 Wikipedia 

 Εφημερίδα Καθημερινή 

 Ηλεκτρονικός τύπος 

 Ιστοσελίδα ΝΑSA  

 Μύθοι σχετικά με τον Άρη  

 Wikipedia 



 


