


Σηηο 30 Οθησβξίνπ 1938 ν Όξζνλ Γνπέιο δελ δπζθνιεύεηαη λα πείζεη ηνπο Ακεξηθαλνύο από 

ξαδηνθώλνπ όηη ε Γε δέρεηαη επίζεζε από Αξεηαλνύο. Βξηζθόκαζηε ζηε ρξπζή επνρή ηνπ 

ξαδηνθώλνπ, όηαλ ην κέζν απηό απνηειεί ηε βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζεο θαη ςπραγσγίαο 

γηα εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνύο. 
 

Ο ηδηνθπήο Ακεξηθαλόο ζθελνζέηεο θαη εζνπνηόο ήηαλ ηόηε 23 ρξνλώλ, όηαλ ηνπ δεηήζεθε 

λα δηαζθεπάζεη γηα ην ξαδηόθσλν ην κπζηζηόξεκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ηνπ Άγγινπ 

ζπγγξαθέα Χέξκπεξη Τδνξηδ Γνπέιο «Ο πόιεκνο ησλ θόζκσλ», έλα από ηα πξώηα 

ινγνηερληθά έξγα, πνπ πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο κία ζύγθξνπζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνπο 

εμσγήηλνπο. 

 

 

 

 



Ο Άξεο είλαη ν ηέηαξηνο (4νο) ζε απόζηαζε από ηνλ Ήιην πιαλήηεο ηνπ Ηιηαθνύ καο 

Σπζηήκαηνο (Η/Σ) , ν δεύηεξνο πιεζηέζηεξνο ζηε Γε, θαη ν έβδνκνο ζε κέγεζνο θαη 

κάδα ηνπ Η/Σ. Λέγεηαη ζπρλά θαη «εξπζξόο πιαλήηεο» εμαηηίαο ηνπ εξπζξνύ ρξώκαηνο 

πνπ παξνπζηάδεη νθεηιόκελν ζην ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ (Fe2O3) ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

O Άξεο είλαη έλαο «γήηλνο πιαλήηεο» κε ιεπηή αηκόζθαηξα, κε επηθάλεηα πνπ 

ζπλδπάδεη ηνπο θξαηήξεο ζύγθξνπζεο ηεο Σειήλεο θαη ηα εθαίζηεηα, ηηο θνηιάδεο, ηηο 

εξήκνπο θαη ηα πνιηθά παγνθαιύκκαηα ηεο Γεο. 



Γνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηνπ 

Οιύκπνπ, γθξεκνί θαη 

θξαηήξεο 

Τνπνγξαθηθόο ράξηεο 

ηνπ αξεηαλνύ Οιύκπνπ 

Οη θαιδέξεο ζηελ 

θνξπθή ηνπ Όιπκπνπ 

Σηνλ Άξε βξίζθεηαη ην Όξνο Όιπκπνο, 

ην ςειόηεξν γλσζηό βνπλό ζην Ηιηαθό 

καο  Σύζηεκα. Τν πιάησκα ηεο 

θνξπθήο βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 

27.000 m πάλσ από ην κέζν επίπεδν 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ Άξε, ζρεδόλ ηξεηο 

θνξέο ην πςόκεηξν 

ηνπ Έβεξεζη  (8.848m), ην ςειόηεξν 

βνπλό ηεο Γεο. 



Η θνηιάδα Μαξηλέξηο κε κήθνο πάλσ από 4.000 ρηιηόκεηξα, πιάηνο 200 ρικ θαη βάζνο κέρξη 

10 ρηιηόκεηξα είλαη από ηα κεγαιύηεξα θαξάγγηα ζην Ηιηαθό Σύζηεκα. Σε κήθνο ην 

μεπεξλνύλ κόλν νη ξεμηγελείο θνηιάδεο ηεο Γεο θαη ην Μπάιηηο Βάιηο ζηελ Αθξνδίηε. Η 

θνηιάδα βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ ηζεκεξηλνύ ηνπ Άξε θαη εθηείλεηαη ζην έλα ηέηαξην ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπ πιαλήηε.  



Τν βαζύπεδν Βνξεάιηο  βξίζθεηαη ζην βόξεην εκηζθαίξην ηνπ πιαλήηε θαιύπηεη ην 

40% ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη απνηειεί ην ππόιεηκκα κηαο γηγάληηαο ζύγθξνπζεο. 



Σηελ πεξηθνξά ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην ν Άξεο ζπλνδεύεηαη 

από δύν κηθξνύο δνξπθόξνπο: ηνλ Φόβν θαη ηνλ Γείκν . 

Φόβνο, ν δνξπθόξνο ηνπ Άξε 

O Φόβνο όπσο θαίλεηαη 

από ηνλ Άξε. 

Ο Γείκνο 

θσηνγξαθεκέλνο από ηε 

δηαζηεκνζπζθεπή 

Βίθηλγθ 2. 

Ο Γείκνο θσηνγξαθεκέλνο 

από ηε δηαζηεκνζπζθεπή 

Βίθηλγθ 1. 



Ο Άξεο δεκηνπξγήζεθε πξηλ από 4,5 δηζ. έηε από ηνλ πιαλεηηθό δίζθν ζηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη ππόινηπνη πιαλήηεο. Σήκεξα είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ν Άξεο, 

ζηα αξρηθά ζηάδηα εμέιημήο ηνπ, θαιππηόηαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ από πγξό λεξό 

βάζνπο ηνπιάρηζηνλ κεξηθώλ κέηξσλ, ελώ ππάξρνπλ θαη ελδείμεηο γηα ηελ ύπαξμε ελόο 

ηνπιάρηζηνλ σθεαλνύ. Έηζη, ππάξρεη ην ελδερόκελν ν Άξεο λα θηινμελνύζε δσή ζε 

κνξθή κηθξνβίσλ (πνπ όκσο είλαη ζίγνπξν όηη δελ εμειίρηεθε παξαπάλσ). 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Mars.ogv 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Mars.ogv


Ο Άξεο έραζε ηε καγλεηόζθαηξά ηνπ πξηλ από 4 δηο έηε, θαη έηζη ν ειηαθόο άλεκνο 

αιιειεπηδξά απεπζείαο κε ηελ ηνλόζθαηξα ηνπ πιαλήηε, απνκαθξύλνληαο άηνκα από 

απηήλ. [Η αηκόζθαηξα ηνπ Άξε απνηειείηαη θαηά 95,32% από δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

2,7% άδσην θαη 1,6% αξγό.  
 

Δίλαη πνιύ αξαηή θαη ε πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε θηάλεη θαηά κέζν όξν ηα 0,60 

kPa, δειαδή ιηγόηεξν από ην έλα εθαηνζηό απηήο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (101,3 kPa). 

Πξαθηηθώο, είλαη ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηα 35 ρηιηόκεηξα πςόκεηξν από ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο.  



Καηά ζπλέπεηα, έλαο αζηξνλαύηεο ζα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε δηαζηεκηθή ζηνιή, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξπαηήζεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Λόγσ ηεο αξαηήο αηκόζθαηξαο, 

ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ είλαη κηθξή, θαη νη ήρνη δελ δηαδίδνληαη πνιύ καθξηά, παξά κόλν 

κεξηθέο δεθάδεο κέηξα.  
 

Έηζη ν Άξεο, εθηόο από έξεκνο, είλαη θαη σιωπηλός πιαλήηεο. 



Η ρακειή ππθλόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο έρεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο: νη άλεκνη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ηζρπξνί, όκσο θαζώο ε ζθόλε πνπ θαιύπηεη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε είλαη 

αξθεηά ςηιή, νη ακκνζύειιεο δελ είλαη ζπάλην θαηλόκελν. Σε αθξαίεο πεξηπηώζεηο, κπνξνύλ 

λα θαιύςνπλ έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηνπ πιαλήηε· κηα ηέηνηα ακκνζύειια ζεκεηώζεθε ην 

2001 θαη μαλά ην 2007. Σπρλή επίζεο είλαη θαη ε εκθάληζε κηθξώλ αλεκνζηξόβηισλ  πνπ 

κεηαθέξνπλ ηε ζθόλε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε 



Σηελ αηκόζθαηξα ηνπ Άξε 

παξαηεξνύληαη επίζεο 

αξαηά ζύλλεθα δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά 

ηε λύρηα θαη ηελ απγή, θαζώο θαη 

αξαηά ζύλλεθα από θξπζηάιινπο 

λεξνύ όηαλ ν πιαλήηεο βξίζθεηαη πην 

θνληά ζηνλ ήιην θαη εμαεξώλεηαη ν 

πάγνο ησλ πόισλ ηνπ. 



https://www.youtube.com/watch?v=ZfBpbRULkOA 

ΜΜανδηλαράς 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfBpbRULkOA

