
                                                            Άρης

Ο Άρης είναι ο τέταρτος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού μας 

Συστήματος, ο δεύτερος πλησιέστερος στη Γη, και ο έβδομος σε διαστάσεις.Η 
μάζα του Ηλιακού Συστήματος Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» 
εξαιτίας του ερυθρού χρώματος που παρουσιάζει οφειλόμενο στο τριοξείδιο 

του σιδήρου στην επιφάνειά του.

Είναι ένας «γήινος πλανήτης με λεπτή και αραιή ατμόσφαιρα, και με 
επιφάνεια που συνδυάζει τους κρατήρες σύγκρουσης της Σελήνης και 
τα ηφαίστεια, τις κοιλάδες, τις ερήμους και τα πολικά παγοκαλύμματα
της Γης

Τον Σεπτέμβριο του 2015 η NASA ανακοίνωσε πως είχε στη διάθεση 
της στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη και υγρού νερού στον 
πλανήτη.Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) δεν βρήκε NASA) δεν βρήκε 
ίχνη αρχαίας ή σύγχρονης μικροβιακής ζωής στον 'Αρη, αλλά έκανε 
δύο ανακαλύψεις που φέρνουν πιο κοντά αυτή την πιθανότητα στο 
μέλλον -αν και χωρίς ακόμη να διαβαίνουν το κατώφλι της 
βεβαιότητας.
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Μια γενική επισκόπηση που περιγράφει σύντομα και περιεκτικά την 
εξελικτική πορεία των άστρων από τη γέννησή τους και μέχρι τον θάνατό 
τους. Πρόκειται για πληροφορίες που συγκεντρώσαμε με τη βοήθεια των 
επίγειων και των διαστημικών μας τηλεσκοπίων και μηνύματα που 
λαμβάνουμε και μπορούμε να κατανοήσουμε, μεταφράζοντας όλες τις 
ακτινοβολίες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που έρχονται από εκεί 
έξω. Και με αυτό τον τρόπο ανακαλύψουμε, μεταξύ των άλλων, και τα 
μυστικά της βαρυονικής ύλης, από την οποία αποτελούνται τα μυριάδες 
άστρα των γαλαξιών του σύμπαντος, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Ο τίτλος 
φυσικά παραξενεύει τον αναγνώστη, αλλά αν το καλοσκεφτεί κάποιος θα 
δει ότι είναι αλήθεια. Γιατί όλα τα χημικά στοιχεία που αποτελούν το 
σώμα μας γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων, στις θερμοπυρηνικές 
τους αντιδράσεις και τις επιθανάτιες αστρικές εκρήξεις τους. Οπότε, εάν 
κόψετε κάποιο λουλούδι ή αν δοκιμάσετε ένα φρούτο ή αν χαϊδέψετε το 
πρόσωπό σας, ακουμπάτε κάποιο άστρο. Γιατί όλα αυτά και οτιδήποτε 
άλλο υπάρχει γύρω μας είναι κομμάτια κάποιου άστρου. Χωρίς τις 
αστρικές εκρήξεις δεν θα υπήρχε η Γη, δεν θα υπήρχαν βράχια και 
βότσαλα, δεν θα υπήρχαν φυτά και ζώα. Χωρίς τις εκρήξεις των 
σουπερνόβα, δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος. Γι’ αυτό λεω ότι είμαστε όλοι 
μας αστρόσκονη.


