
Το 
Βουθρωτό 

(Αλβανικά Μπουντρίτ) 
είναι αρχαία Ελληνική πόλη  που 
χτίστηκε από τον Έλενο, τον γιο 
του Πρίαμου και τους Τρώες που 
διασώθηκαν  μετά την άλωση της 
Τροίας. Είναι μια υπέροχη χερσό-
νησος. Κατοικείτο από τα προϊστο-
ρικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. 
Εγκαταλείφθηκε λόγω του υγρού 
κλίματος και εδάφους. Είναι μνη-
μείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO  και οι Αλβανοί το θεω-
ρούν το πιο τουριστικό τους μέρος. 
Το μεσημέρι, στους Αγίους Σαρά-
ντα, σ’ ένα μοντέρνο εστιατόριο 
με εξέδρα πάνω στη  θάλασσα, 
δοκιμάσαμε θαλασσινές γεύσεις της 
Αλβανίας. Μετά το γεύμα περπατή-
σαμε στην παραλία της πυκνοδομη-
μένης πόλης με πανύψηλα ξενοδο-
χεία. Διασταυρωθήκαμε με κυρίες 
που γυρνούσαν από τον εσπερινό 
τους εκκλησιασμό, ακούγοντας το 
μουεζίνη από τον μιναρέ. 
Την επόμενη μέρα, περνώντας μέσα 
από τα όμορφα δασόφυτα βουνά 
της Πίνδου επισκεφθήκαμε την Ιερά 
Μονή Ξηρομερίου. Συνεχίσαμε το 
ταξίδι μας με το πούλμαν, περνώντας 
από όμορφα χωριά, με την λεπτο-

μερή ξενάγηση του 
Μιχάλη, για τους 
τόπους  και τα 
ιστορικά γεγονό-
τα. Καταλήξαμε 
στο καλντερίμι 
του Λάγγαρη, 
που τόλμησα 

να το διαβώ. Είχα παρα-
μυθιαστεί ότι θα βρω μονοπάτι για  
οικογένειες. Μέσα από λουλούδια, 
κρόκους, κυκλάμινα, κρινάκια  και 
πολλά μανιτάρια, κατάφερα κι εγώ 
να περάσω το περίφημο μονοπάτι, 
ισορροπώντας σε κροκάλες και 
κάτω να χάσκει ο γκρεμός. Δεν θα 
το ξανακάνω, το υπόσχομαι.  Ταλαι-
πωρούσα τους πεζοπόρους και κυ-
ρίως τη «σκούπα» μας, τον Ανδρέα. 
Καταλήξαμε στους νερόμυλους της 
Δάφνης για ωραίο αρνί στη σούβλα. 
Στο χωριό  Βρυσέλλα, ο Μάρκος Νι-
κολάου (συνδιοργανωτής επίσης της 
εκδρομής), ο οποίος από την πρώτη 
μέρα, μας χάρισε ολόκληρο φάκελο 
με χάρτες κ.ά. έντυπα, παρουσίασε 
τη δουλειά του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης και εικόνες, 
από φυσικά και ιστορικά τοπία της 
Θεσπρωτίας.   
Το βράδυ με ιδιωτική ορχήστρα, 
τραγουδήσαμε και χορέψαμε με 
μεγάλο κέφι  και διάθεση. 
Το πρωï  της 28ης  Οκτωβρίου,  
δραπετεύσαμε από μια όμορφη 
Παραμυθιά σημαιοστολισμένη, 
έτοιμη για την παρέλαση των νιά-
των της και  κάναμε την  υπέροχη 
βόλτα μας στις πηγές του Αχέ-
ροντα, όπου οι Αρχαίοι Έλληνες 
είδαν τις πύλες του  Άδη  και τη δί-

οδο  για το Βασίλειο των Νεκρών. 
Στο   Μεσοπόταμο, εκεί όπου 
σμίγει  ο Αχέρων με τον Κωκυτό 
ποταμό, ξεναγηθήκαμε από το Μι-
χάλη στο Νεκρομαντείο,  και στην  
υπόγεια κρύπτη του, προσπαθώ-
ντας να ακούσουμε τις προφητείες 
των θεών για τα   μελλούμενα. 
Μετά το πέρας της περιήγησης 
αποχαιρετίσαμε τον Μιχάλη Αρά-
πογλου και τη γλυκιά σύζυγό του 
που ήρθε να τον παραλάβει και 
καταλήξαμε στην Αμφιλοχία, όπου 
γευτήκαμε υπέροχα θαλασσινά. 
Τέλος,  χορτασμένοι  από  γεύσεις, 
εικόνες, πληροφορίες, και διασκέ-
δαση   χωθήκαμε στη θέση μας στο 
πούλμαν για τη μεσημεριανή σιέ-
στα. Ξυπνήσαμε  όμως από τις φω-
νές του Ανδρέα, ο οποίος με εντολή 
της Άννας, ξείνησε τις ερωτήσεις 
που είχαν επιμεληθεί οι κυρίες της 
γαλαρίας, πάνω στα δρώμενα και 
τις εικόνες της εκδρομής. 
Ο άξιος αυτός παρουσιαστής και η 
καλή διάθεση όλων μας έκλεισαν 
την  όμορφη εκδρομή μας. Εύχομαι 
να είμαστε όλοι καλά και να ξανα-
σμίξουμε στην επόμενη  εκδρομή.

Ευχαριστούμε θερμά τους: Μιχάλη Αρά-
πογλου που είχε την πρωτοβουλία, την 
οργάνωση και την καθημερινή ξενάγηση, 
τον Μάρκο Νικολάου, για την πολύτιμη 
βοήθεια, τη συνοδεία στο μονοπάτι και τη 
φιλοξενία στο ΚΠΕ, τον Στέφανο Βασιλει-
άδη για την αρχαιολογική ξενάγηση στα Γεί-
τανα και τη Δήμαρχο Σουλίου, Σταυρούλα 
Μπραϊμη – Μπότση, για τη φιλοξενία.

Το πρωί της Κυριακής, ξεκινήσαμε, 
μ’ ένα λαμπρό  γαϊδουροκαλόκαιρο, 
που κράτησε όλες τις μέρες, και με 
εξαιρετική διάθεση απ΄ όλους. Αφού 
περάσαμε την Αττική, μπήκαμε στη 
δύσκολη ατραπό Κορίνθου – Πα-
τρών που δε λέει να τελειώσει, σαν 
το γεφύρι της Άρτας, με εξαιρετικές 
όμως φθινοπωρινές εικόνες. Από τη 
μια, η λαμπιρίζουσα  θάλασσα με τα 
συνεχόμενα παραλιακά χωριά, πνιγ-
μένα στο πράσινο και από την άλλη 
οι δασωμένοι ορεινοί όγκοι, γεμάτοι 
λουλούδια, φθινοπωρινούς καρπούς 
και χρυσωμένα φυλλώματα. 
Περάσαμε την υπέροχη  καλωδιωτή  
γέφυρά Ρίου – Αντιρίου, η οποία  
ομόρφυνε τη ζωή και το τοπίο από 
το 2004. Συνεχίσαμε προς τη Βόνι-
τσα ακούγοντας από το μικρόφωνο 
τη φωνή της υπέροχης Νάσιας 
Θεοφιλίδου  (από τους συντονιστές 
της εκδρομής) να διαβάζει ωραία 
κείμενα για τον Καρυωτάκη.
Φτάσαμε το μεσημέρι στη Βόνιτσα 
και ανεβήκαμε στο Κάστρο.  Είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα, 
διατηρητέο μνημείο  από το  1922. 
Είχε επάρκεια σε νερό και θεωρεί-
το απόρθητο, το κατέλαβαν όμως 
οι Τούρκοι και ελευθερώθηκε το 

1828. Στηθήκαμε στις πολεμίστρες 
του, για  να  πολεμήσουμε τον 
εισβολέα Μπαρμπαρόσα και να 
ελευθερώσουμε την όμορφη πρι-
γκιποπούλα Ισαβέλλα.   
Μετά το Κάστρο εισβάλαμε στη 
φημισμένη «Τρελή γαρίδα» όπου 
γευτήκαμε εξαιρετικά θαλασ-
σινά. Χορτασμένοι από εικό-
νες και γεύσεις συνεχίσαμε το 
ταξίδι μας προς την Παραμυθιά, 
περικυκλωμένοι από τους ορει-
νούς όγκους της οροσειράς της 
Πίνδου, περνώντας τα ποτάμια  
Αχέροντα και  Θύαμι (ή Καλα-
μά) και θαυμάζοντας πολλές 
λίμνες. Φτάσαμε το βραδάκι στο 
μοντέρνο  ξενοδοχείο «Θέασις» 
όπου μας περίμενε ο εμπνευ-
στής, κύριος διοργανωτής και 
ξεναγός της εκδρομής μας, ο 
Μιχάλης Αράπογλου (αρχιτέ-
κτων-ανθρωπογεωγράφος). 
Στο Δημαρχείο της πόλης μάς 
υποδέχθηκε η όμορφη Δήμαρχος 
Σταυρούλα Μπραϊμη - Μπότση, 
(μανιατοπούλα, που ως φοιτήτρια 
της οδοντιατρικής, «παραμυθιά-
στηκε» από συμφοιτητή της και 
κατέληξε ερωτική μετανάστρια και 
Δήμαρχος Σουλίου για 2η φορά). 

Μάθαμε για τις ομορφιές της πόλης 
και για όλη τη Θεσπρωτία. Εμείς, 
ως Φίλοι του ΜΓΦΙ, αναλάβαμε 
την υποχρέωση, να διασπείρουμε 
όσα θα γνωρίσουμε για τη φύση και 
τα μνημεία της Θεσπρωτίας και την 
αξία τέτοιων περιηγήσεων
Τη Δευτέρα  είχαμε ένα  βαρυφορ-
τωμένο πρόγραμμα, που στο τέλος 
αποδείχθηκε πραγματοποιήσιμο 
και εξαιρετικά  ενδιαφέρον. Στην 
αρχαία πρωτεύουσα  της Θεσπρω-
τίας, τα Γίτανα, έδρα του Κοινού 
των Θεσπρωτών, ξεναγηθήκαμε 
από τον αρχαιολόγο  Στέφανο 
Βασιλειάδη, ο οποίος με πάθος και 
ενθουσιασμό, μας αναπαριστούσε 
μέσα από τα ερείπια τη δοξασμένη 
αυτή πόλη-λιμάνι στον ποταμό 
Θύαμι. Πλοία, που ανέβαζαν οι 
δούλοι αντίθετα από το ρεύμα 
τραβώντας τα με σχοινιά από τις 
όχθες, φορτώνονταν με εμπορεύ-
ματα, κυρίως ξυλεία από  βελανι-
διά, και κατέβαιναν στη θάλασσα 
με τη ροή του ποταμού.  
Ταξιδεύοντας προς Βουθρωτό, 
παίρναμε χείμαρρο πληροφοριών 
από το Μιχάλη για την αγαπημέ-
νη του Θεσπρωτία με αναλύσεις 
ιστορικές και γεωπολιτικές.

Το ταξίδι μας αυτό και μάλιστα τις παραμονές της 28ης Οκτωβρίου, ήταν για μένα κορυφαίο γεγονός, 
γιατί  εκπλήρωνε το όνειρο του πατέρα μου  να επισκεφθεί την Αλβανία, την οποία είχε περπατήσει 

χιονισμένη, όταν στις αρχές του 1941 κλήθηκε  να υπηρετήσει την πατρίδα στον πόλεμο κατά των Ιταλών. 
Γύρισε, σέρνοντας τα  πόδια του τραυματισμένα από τα κρυοπαγήματα, γεμάτος ψείρες και με τις τρομερές  
εικόνες του πολέμου και από τα δύο μέρη, που τον στοίχειωναν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. 
Όμως δεν παρακάλεσε για την σύνταξη και τα προνόμια των τραυματιών πολέμου. Πέθανε το 1983 πριν 
ανοίξουν τα σύνορα. Ήταν  λοιπόν για μένα  σαν να του έκανα ένα μνημόσυνο  στην χώρα  που  ήθελε  
τόσο πολύ να ξαναδεί!

25-18/10/15
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η φθινοπωρινή εκδρομή των Φίλων του ΜΓΦΙ
Από τη Στέλλα Σταθάκη

Παρόλο  που είχα  βουλιάξει  στη γαλαρία, όπως κάνουν όλα τα ζωηρά κορίτσια, η Άννα  με ξε-
τρύπωσε  έτσι ανέλαβα  την υποχρέωση  να κρατήσω το ημερολόγιο  της  περιήγησής μας σερε-
τιάρικα όμως (δηλαδή τζαναμπέτικα). Παρακαλώ να με συγχωρήσετε για τυχόν παραλείψεις. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ου εξαμήνου του 2016

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνδρομή για το 2016 παραμένει 50 €, για άτομα και 70 € για ζευγάρια και οικογένειες. 
Με την κάρτα μέλους κάθε μέρα μπαίνετε δωρεάν στο Μουσείο μας και σε άλλα που ανήκουν στο Υπ. 
Πολιτισμού και έχετε έκπτωση στις εκδηλώσεις των Φίλων και στο πωλητήριο στα είδη του Μουσείου μας.

19/12/15 – 3/1/16 «Ταξίδι με το Καράβι των Χρι-• 
στουγέννων». Θεατρικά συμμετοχικά δρώμενα 
από το Μουσείο, την Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ 
και τη συνεργασία των Φίλων. Γενική είσοδος 8 €. 
Έκπτωση για τους ΦΙΛΟΥΣ 50%.

Τρίτη 19/1, στις 19:30, θα κόψουμε τη Βασιλό-• 
πιτα. Εμείς θα σας υποδεχθούμε με «τσίπουρο-
μαρτίνι», κρασί και μεζέδες, κέφι και ζωντανή 
μουσική. Εσείς … βάλτε το χορό … Σας περιμέ-
νουμε στο café Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθω-
νος 100, Κηφισιά. Στις 7:30 μ.μ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
μέλη 20 €, μη μέλη 25 €.

Τρίτη 2/2 στις 18:30 θα συναντηθούμε στο café • 
Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά, 
στη συνέχεια στο Αίθριο, θ’ ακούσουμε από το 
Δημήτρη Λιαρούτσο εμπειρίες από τη διάπλευση 
της Ανταρκτικής με ιστιοφόρο, που έκανε με την 
οικογένειά του. Θα απολαύσουμε και μοναδικές 
φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Κυριακή 28/2 Ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ στον Όσιο • 
Λουκά και τον Ελικώνα. Ξενάγηση από τον κ. 
Σταύρο Αρβανιτόπουλο.

Τρίτη 1/3 στις 18:30 θα συναντηθούμε στην • 
αίθουσα Λεβέντη, Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, 
Κηφισιά, για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση και τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. του Σωματείου. Ομιλία του Προέδρου της 
Ένωσης Ελλήνων Συλλεκτών Καρτών Μάξιμουμ, 
Νίκου Μαλλούχου με θέμα “Χλωρίδα και πανί-
δα, τοπία και μνημεία στις Κάρτες Μάξιμουμ”.

Σάββατο και Κυριακή 2-3/4/16 ΕΚΔΡΟΜΗ σε • 
Γαλαξίδι και Ναύπακτο. 

Τρίτη 5/4 στις 18:30 στο café Αμμωνίτες, Κέντρο • 
ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά, μηνιαία συνάντηση.

Σαββατοκύριακο 16 και 17/4 στο αίθριο του Κέ-• 
ντρου ΓΑΙΑ θα γίνει το Ανοιξιάτικο Πασχαλινό 
ΠΑΖΑΡΙ μας.

Τρίτη 10/5 στις 18:30 στο café Αμμωνίτες, Κέ-• 
ντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά, ομιλία της 
ομότιμης Καθηγήτριας κλασσικής φιλολογίας κ. 
Θεώνης Μικρογιαννάκη για τον Όμηρο και την 
Οδύσσεια, τον Καβάφη και την Ιθάκη (τόπο της 
μεγάλης εκδρομής μας).

Κυριακή 22/5 ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ: Διάπλευ-• 
ση του Ισθμού της Κορίνθου και επίσκεψη-
ξενάγηση στην περιοχή. 

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η : Παρασκευή 3 έως Δευτέρα • 
6/6/16 στην Ιθάκη. 

Τρίτη 14/6 Ευχαριστήριο «ουζάκι» για τα μέ-• 
λη-εθελοντές, στους Αμμωνίτες, Κέντρο ΓΑΙΑ, 
Όθωνος 100, Κηφισιά.

Γ Ι Α  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α : Θα συνεχιστούν δωρεάν 
«Οι Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα» για παιδιά Ε΄ 
Δημοτικού και πάνω, που σκοπεύουν στον επα-
ναπροσδιορισμό των αξιών της ζωής, καθώς και ο 
δανεισμός των πέντε Μουσειοσκευών. Ακόμη θα 
συνεργαστούμε και πάλι με το Μουσείο σε δημιουρ-
γικά και βιωματικά εργαστήρια.

www.fi loi-Gnhm.gr
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Κι όπως το είχε συνήθειο Κι όπως το είχε συνήθειο 
ο Θεός, την ίδια πάντοτε ο Θεός, την ίδια πάντοτε 

εποχή, κάθε χρόνο εποχή, κάθε χρόνο 
γεννιότανε. Για να γεννιότανε. Για να 

μας δείξει πως πάντα μας δείξει πως πάντα 
μπορούμε να κάνουμε μπορούμε να κάνουμε 

μια νέα αρχή. Δυο μια νέα αρχή. Δυο 
μέρες πριν από μέρες πριν από 

τις 25/12 τις 25/12 
άρχισε πάλι να άρχισε πάλι να 
μεγαλώνει η μεγαλώνει η 
μέρα. Έρχεται μέρα. Έρχεται 

το φως: «ο το φως: «ο 
Ήλιος της Ήλιος της 

Δικαιοσύνης».Δικαιοσύνης».

Πολλά συγκινητικά Πολλά συγκινητικά 
μηνύματα πήραμε μηνύματα πήραμε 

από μέλη και μη, που από μέλη και μη, που 
δεν θέλουν να πάψει δεν θέλουν να πάψει 
η έντυπη έκδοση του η έντυπη έκδοση του 

περιοδικού. Απουσίαζε περιοδικού. Απουσίαζε 
όμως η υλική όμως η υλική 

υποστήριξη. Δυστυχώς υποστήριξη. Δυστυχώς 
η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα είναι 

σκληρή. Πάντως τους σκληρή. Πάντως τους 
ευχαριστούμε πολύ όλους. ευχαριστούμε πολύ όλους. 

Καλή ΧρονιάΚαλή Χρονιά
Άννα Κ-ΜΆννα Κ-ΜΦ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι εκδηλώσεις του 2ου εξαμήνου του 

2016 θα οριστούν αργότερα
Απαραίτητη επιβεβαίωση επειδή 
μπορεί να υπάρχουν αλλαγές αλλά 
και προσθήκες.

Το χρονικό της ανακάλυψης
Πριν από περίπου μία δεκαετία, το διαστημόπλοιο 
Mars Global Surveyor πρόσφερε τις πρώτες “ισχυρές 
ενδείξεις” για νερό που αναβλύζει στην επιφάνεια του 
Άρη. Το 2005 εκτοξεύτηκε η March Reconnaissance 
Orbiter (MRO) και τοποθετήθηκε σε τροχιά γύρω 
από τον κόκκινο πλανήτη. Στις νέες εικόνες υψηλής 
ανάλυσης που έστειλε διέκριναν πλήθος σκοτεινά 
αυλάκια με πλάτος μέχρι μερικές δεκάδες μέτρα. 
Εμφανίζονταν στο τέλος της άνοιξης, όταν η θερμο-
κρασία ανέβαινε πάνω από τους -23 βαθμούς Κελσί-
ου και εξαφανίζονταν το χειμώνα που η θερμοκρα-
σία πέφτει μέχρι τους -153 βαθμούς Κελσίου. 
Η πρώτη σκέψη των επιστημόνων ήταν ότι δημι-
ουργούνται από νερό που ρέει κατά περιόδους, 
αλλά έπρεπε να το αποδείξουν. Χρησιμοποίησαν, 
για το σκοπό αυτό, δεδομένα από το επιστη-
μονικό όργανο του δορυφόρου Compact 
Reconnaissance Imaging Spectrometer for 
Mars (CRISM). 
Αυτός ο υπερφασματογράφος συλλέγει και 
αναλύει το φως που αντανακλά η ύλη σε 
επιμέρους χρώματα, δηλαδή μήκη κύματος. 
Διακρίνει μέχρι 544 διαφορετικά μήκη κύμα-
τος, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά 
με τη συγκέντρωση χημικών ουσιών στην επιφάνεια 
του κόκκινου πλανήτη. 
Όταν ο φασματογράφος CRISM στράφηκε στα σκο-
τεινά αυλάκια που διαγράφονταν στις απόκρημνες 
πλαγιές τεσσάρων κρατήρων, ανιχνεύτηκαν ένυδρα 
υπερχλωριώδη άλατα – άλατα που διαλύονται στο 
νερό. Στη διάρκεια του 

αρεια-
νού καλοκαιριού, βρέθηκαν σημαντι-

κές ποσότητες υπερχλωρικού μαγνησίου και υπερ-
χλωρικού νατρίου. 
Τα υπερχλωρικά άλατα μειώνουν το σημείο τήξης του 
νερού, επιτρέποντάς του να παραμείνει σε υγρή μορ-
φή μέχρι και δεκάδες βαθμούς Κελσίου κάτω από το 
μηδέν. Είναι το ίδιο φαινόμενο που παρατηρούμε στη 
Γη όταν ρίχνουμε αλάτι στους χιονισμένους δρόμους 
για να λιώσει ο πάγος.
Διαφορετικά, στις συνθήκες που επικρατούν στην 
επιφάνεια του Άρη, το νερό μετατρέπεται ακαριαία σε 
πάγο ή εξαχνώνεται, δηλαδή μετατρέπεται απευθείας 
από στερεό σε αέριο. Η ατμόσφαιρα του κόκκινου 
πλανήτη είναι πολύ αραιή, μόλις 5/1000 της ατμο-
σφαιρικής πίεσης της γης και οι θερμοκρασίες κυμαί-
νονται γύρω από τους -50 βαθμούς Κελσίου. 
Τα νέα ευρήματα της αποστολής ΜRO είναι εντυπω-
σιακά επειδή αποδεικνύουν ότι πρόκειται για νερό 
σε υγρή μορφή που ρέει στις πλαγιές κρατήρων! 

Κατέδειξαν επίσης σημεία όπου μελλοντικές 
διαστημικές αποστολές θα 

μπορού-

σαν να ψάξουν για την ύπαρξη ζωής, αφού το νερό 
είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή, όπως τη γνωρί-
ζουμε στη Γη.

Πολλά ακόμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα
Παρόλο που οι επιστήμονες αρχίζουν να κατανοούν 
καλύτερα πώς οι επιμήκεις σχηματισμοί δημιουργού-
νται στην επιφάνεια του Άρη, υπάρχει διχογνωμία 
σχετικά με την πηγή του νερού. Ορισμένοι πιστεύουν 
πως προέρχεται από ένα υδροφόρο στρώμα ή πάγους 

που λιώνουν στο υπέδαφος του πλανήτη. Μία 
άλλη υπόθεση που διερευνούν 

είναι το νερό να 
προ-

έρ-
χεται από την 
ατμόσφαιρα!
Στην αραιή ατμόσφαιρα του Άρη υπάρχει μία 
μικρή ποσότητα υδρατμών. Σε πειράματα στο εργα-
στήριο, διαπιστώθηκε ότι υπερχλωρικά άλατα, όταν 
αφεθούν ακάλυπτα σε υγρό αέρα απορροφούν γρή-
γορα υδρατμούς και γύρω τους σχηματίζονται μικρές 
λιμνούλες. Δεν είναι απίθανο το ίδιο να συμβαίνει 
στον κόκκινο πλανήτη.
Ποια από τις εκδοχές ισχύει τελικά; Προς το παρόν, 
γνωρίζουμε ότι το νερό που ρέει κατά εποχές είναι 
αλμυρό επειδή ανιχνεύτηκαν άλατα. Από ένα δια-
στημόπλοιο σε τροχιά, δεν μπορεί να γίνει πλήρης 
ανάλυση της σύστασής του. Για να εξετάσουμε τη 
συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου στο νερό, την οποία 
αποκαλύπτει η τιμή του pH, χρειάζεται να ταξιδέ-
ψουμε μέχρι τον κόκκινο πλανήτη. 
Στη Γη, όλες οι μορφές ζωής στηρίζονται στο νερό, 
το οποίο είναι σχεδόν ουδέτερο. Παρόλο που είναι 
δυνατόν μικροοργανισμοί να αναπτύσσονται χωρίς 

το πολύτιμο αυτό υγρό, η αναζήτηση ζωής στον Άρη 
έχει ξεκινήσει με συνθήκες που θεωρούνται “ιδανικές”. 
Ζωή πέρα από τη Γη
Οι πιθανότητες για ζωή στην επιφάνεια του Άρη είναι 
λιγοστές. Το σχεδόν ανύπαρκτο μαγνητικό πεδίο έχει 
ως αποτέλεσμα τη σταδιακή διάβρωση της ατμόσφαι-
ράς του. Επιπλέον, οι τεράστιες ποσότητες ηλεκτρο-
μαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας, κυρίως 
πρωτόνια που δέχεται από τον Ήλιο, δημιουργούν 
ένα αφιλόξενο περιβάλλον.
Στο υπέδαφος, όπου οι πιέσεις είναι υψηλότερες, το 
νερό θα μπορούσε να διατηρείται σε υγρή μορφή για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε ένα τέτοιο υδροφόρο 
στρώμα στο υπέδαφος του Άρη, πιθανώς να υπάρχει 
μικροβιακή ζωή. Η μόνη ελπίδα να τη βρούμε είναι 
να σκάψουμε για να πάρουμε δείγματα που θα εξετα-
σθούν είτε για ζωντανά βακτήρια είτε για απολιθώμα-
τά τους.
Το εσωτερικό του πλανήτη θα εξερευνήσει για πρώτη 
φορά η ρομποτική αποστολή Interior Exploration 
using Seismic Investigations, Geodesy and Heat 
Transport (ΙnSight), η οποία αναμένεται να εκτοξευ-
θεί το 2016. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε μέχρι 
το 2020, οπότε θα εκτοξευθεί η αποστολή Μars 2020 
με τη δυνατότητα να κάνει γεώτρηση ή πιο σωστά 
“αρεότρηση”. Αυτή Θα επιστρέψει στη Γη με τα πρώτα 
δείγματα από το υπέδαφος του Άρη.
Αν αποδειχθεί ότι έχει εμφανιστεί ζωή σε δύο πλανή-
τες του ηλιακού μας συστήματος, τότε οι πιθανότητες 
ύπαρξης ζωής και αλλού στο Σύμπαν, αυξάνονται 
κατακόρυφα.

Έχουν περάσει ακριβώς 50 χρόνια από τότε που το Mariner 4, η πρώτη διαστημική αποστολή της NASA 
στον Άρη, πέταξε γύρω από τον κόκκινο πλανήτη και έστειλε τις πρώτες κοντινές εικόνες του. Οι θολές 

φωτογραφίες έδειχναν μία επιφάνεια παρόμοια με της Σελήνης, γεμάτη κρατήρες. Τα ευρήματα του Mariner 4 
διέψευσαν τις μέχρι τότε προσδοκίες για ένα περιβάλλον φιλόξενο προς κάποια μορφή εξωγήινης ζωής. 
Η πιο πρόσφατη αποστολή της NASA March Reconnaissance Orbiter (MRO) επιβεβαίωσε την ύπαρξη 

τρεχούμενου αλμυρού νερού στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Η δημοσιοποίηση των πρώτων κιόλας 
ευρημάτων στις 28 Σεπτεμβρίου αναζωογόνησε τη συζήτηση γύρω από το εάν στον Άρη μπορεί να υπάρχουν 

έστω βακτήρια ή πρωτόγονοι μικροοργανισμοί. 

ΚΚατέδεειιξαν εεπίσης σημεία όποου υυ μεμεμ λλονο τικές
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