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Σν λεξφ σο πεγή δσήο.
Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε λεξνχ ζ΄έλαλ πιαλήηε.
Γηαηί ςάρλνπκε λεξφ ζην δηάζηεκα θαη πνηα ε αμία ηνπ.
Δπαλδξσκέλεο απνζηνιέο γηα ηελ αλαδήηεζε λεξνχ ζηε ειήλε.
Δίλαη άξαγε δπλαηή ε θαηνίθεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ Άξε;
Ο δνξπθφξνο Δπξψπε είλαη απφ πάγν;

Δηζαγσγή
(ην λεξφ σο πεγή δσήο)
Σν λεξφ σο πεγή δσήο αθνξά φινπο καο, αθνχ είλαη απαξαίηεην ζε φιεο ηηο
γλσζηέο κνξθέο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο. Καηά ηηο πιένλ απνδεθηέο ζεσξίεο, ε Γε
έπεηηα απφ ηελ ζηεξενπνίεζε ηνπ θινηνχ ηεο ζα βξηζθφηαλ ζε ηέηνηα ζεξκνθξαζία πνπ
ε νπνηαδήπνηε κνξθή λεξνχ ζα έπξεπε λα έρεη εμαηκηζηεί. Έπεηηα ινηπφλ απφ απηή ηελ
πεξίνδν, ε Γε ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ απφιπηε ιεηςπδξία, δειαδή ζα ήηαλ εληειψο
“μεξή”. ε εθείλε αθξηβψο ηελ θάζε, δερηήθακε “επίζεζε” απφ παγσκέλνπο (άξα κε
λεξφ) θνκήηεο νη νπνίνη γέκηζαλ ηελ επηθάλεηα κε ην αλαγθαίν γηα ηελ δσή καο λεξφ.
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε δσή ζηνλ πιαλήηε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα νθείιεηαη
ηειηθά ζε “εμσγήηλνπο” παξάγνληεο, αθνχ απνηεινχκε έλα ειάρηζην θνκκάηη ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ θαινχκε δηάζηεκα. Όκνξθε, πάλησο, ε ηδέα πσο θάζε θνξά πνπ
πίλνπκε λεξφ παίξλνπκε κηα γεχζε απφ ηνλ … Κφζκν!
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Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε λεξνχ ζ΄έλαλ
πιαλήηε.
H εκθάληζε δσήο ζε έλαλ πιαλήηε, κε ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζηε Γε, εμαξηάηαη
απφ ηελ χπαξμε λεξνχ ζε πγξή κνξθή. Γηα λα ζπκβαίλεη απηφ, ν πιαλήηεο ζα πξέπεη
λα βξίζθεηαη ζηελ «θαηάιιειε» απφζηαζε(εηθφλα) απφ ην θεληξηθφ αζηέξη, νχηε πνιχ
θνληά (γηαηί ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ην λεξφ ζα ππάξρεη ππφ κνξθή πδξαηκψλ)
νχηε πνιχ καθξηά (επεηδή ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ην λεξφ ζα ππάξρεη ππφ
κνξθή πάγνπ).Αλαδεηάκε ηελ χπαξμε λεξνχ ζε θάπνηνλ πιαλήηε θαη φρη άιισλ πγξψλ
δηφηη ην λεξφ είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ζε ζπλήζε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε είλαη πγξφ, αιιά
έρεη θαη ηε κνλαδηθή ηδηφηεηα ν πάγνο ηνπ λα είλαη ειαθξχηεξνο απ΄ην πγξφ ηνπ. Βέβαηα,
ζα κπνξνχζαλ φκσο λ΄αλαπηχζζνληαη κνξθέο δσήο ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο .
Καη ε απάληεζε είλαη πσο νπζηαζηηθά ςάρλνπκε κνξθέο δσήο πνπ λα βαζίδνληαη ζηνλ
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άλζξαθα θαη ην λεξφ γηαηί απηέο είλαη πιεζηέζηεξεο ζ΄εκάο. Απηφ γηα δχν ιφγνπο, έλαο
είλαη γηαηί ηέηνηεο κνξθέο δσήο καο είλαη επθνιφηεξν λα ηηο αλαγλσξίζνπκε (π.ρ.
δχζθνια ζα αλαγλσξίδακε έλαλ νξγαληζκφ απφ ππξίηην αλ ήηαλ λεθξφο - αλ δνχζε ίζσο
γηαηί ζα θηλνχληαλ) αιιά θαη γηαηί σο γλσζηφλ ν άλζξσπνο είλαη εγσηζηήο θαη ςάρλεη ην
ζχκπαλ λα βξεη φληα πιαζκέλα θαζ΄νκνίσζίλ ηνπ.

Η Γε, φπσο φινη νη πιαλήηεο ζε νπνηνδήπνηε πιαλεηηθφ ζχζηεκα,
ζρεκαηίζηεθε απφ ηε ζηαδηαθή ζπζζσκάησζε αεξίσλ θαη ζθφλεο πνπ πεξηθέξνληαλ
γχξσ απφ ηνλ λενγέλλεην Ήιην.
Όκσο ην λεξφ πνπ κπνξεί λα ππήξρε ζηελ πεξηνρή φπνπ ζρεκαηίζηεθε ε Γε δελ
ήηαλ δπλαηφ λα ελζσκαησζεί ζηνλ λενγέλλεην πιαλήηε: ην λεξφ απηφ βξηζθφηαλ πνιχ
θνληά ζηνλ Ήιην θαη ε πςειή ζεξκνθξαζία εκπφδηδε ηελ πγξνπνίεζή ηνπ ζε σθεαλνχο.
Καη κέρξη ζήκεξα, ε κειέηε καθξηλψλ πιαλεηηθψλ ζπζηεκάησλ είρε δείμεη ηελ
χπαξμε αηκνχ κφλν ζε απηέο ηηο ζεξκέο δψλεο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην κεηξηθφ
άζηξν.
Η Γε είλαη κία απφ απηέο ηηο εμαηξεηηθά ζπάληεο, εηδηθέο ζέζεηο ζην χκπαλ φπνπ
ην λεξφ κπνξεί λα ππάξμεη, ζηαζεξά, ζε πγξή κνξθή. Σφζν κεγάιν κέξνο ηνπ ππάξρεη
εδψ ζηε Γε, φηη αλ ήηαλ λα πξνζζέζνπκε φιεο ηηο σθεαλνχο ηεο Γεο καδί, ζα δπγίδνπλ
πεξηζζφηεξν απφ 10 ^ 18 ηφλσλ, πην νγθψδε
απφ ηα κεγαιχηεξα αζηεξνεηδή πνηέ, θαη πεξίπνπ ηφζν νγθψδεο φζν γηγάληην θεγγάξη
ηνπ Πινχησλα, Υάξνληα. Αιιά ην λεξφ έρεη κφλν έλα πνιχ κηθξφ παξάζπξν, ζην νπνίν
κπνξεί λα είλαη έλα πγξφ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεηε πάξεη ιίγν δεζηφ λεξφ κέρξη ην
πνιχ πςειφ πςφκεηξν, ζα αξρίζεη λα βξάδεη, θαη λα γίλεη έλα αέξην!
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Απνδεηθλχεηαη φηη ε θαηνρή ελφο θελνχ πίεζεο ζα πξνθαιέζεη ην λεξφ λα βξάζεη
ζρεδφλ ακέζσο. Με άιια ιφγηα, ε επίδξαζε ηνπ βξαζκνχ είλαη πνιχ, πνιχ
γξεγνξφηεξα απφ ηελ επίδξαζε ηεο θαηάςπμεο.

Γηαηί ςάρλνπκε λεξφ ζην δηάζηεκα θαη πνηα ε αμία ηνπ
Σειηθά φκσο, γηαηί ςάρλνπκε λεξφ ζην δηάζηεκα; Γηαηί νη επηζηήκνλεο θάλνπλ
ζπλέρεηα έξεπλεο ζρεηηθά κ’ απηφ; Καη γηαηί λα κελ ςάρλνπλ; Δίλαη σξαίν λα
αλαθαιχπηνπκε θαη λα πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε φια ηα κπζηήξηα γηα ηνλ ρψξν
απηφ. Σν λεξφ είλαη πεγή δσήο θαη άξα έηζη εάλ ππάξρεη λεξφ ηφηε ζα ππάξρεη θαη δσή
ζηνπο έμσ θφζκνπο. Ο άλζξσπνο ζέιεη λα κάζεη εάλ είλαη “κφλνο” ηνπ ζ’ απηφλ ηνλ
θφζκν θαη εάλ ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ εμσγήηλε απηή κνξθή πνπ ζα
εκθαληδφηαλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο λεξνχ.
Μηα λέα κειέηε απνθαιχπηεη φηη ην λεξφ κέζα ζηηο ζειεληαθέο πέηξεο ηνπ
Απφιισλ - θαη εληφο ηεο ίδηαο ειήλε - πηζαλφλ πξνήιζε απφ ηνπο θνκήηεο
βνκβαξδίδνπλ ηελ εθθνιαπηφκελε ζειεληαθή επηθάλεηα, ιίγν κεηά πνπ δεκηνπξγνχληαη
κεηά ηελ εθδήισζε ησλ επηπηψζεσλ κε κηα λεαξή Γε θαη ηνλ Άξε πξσηνπιαλήηεο. Σα
πξφζθαηα επξήκαηα ηνπ άθζνλνπ λεξνχ ζηνπο ζειεληαθνχο πφινπο απφ ηελ LCROSS
εθθξεκνχο θαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο απφ δηάθνξα δηαζηεκηθά νρήκαηα,
έρνπλ κεηαηξέςεη ηε καθξφρξνλε έλλνηα ηνπ μεξφ ειήλεο ζην θεθάιη ηνπ, θαη ην
παξειζφλ έηνο θαη έλα κηζφ, νη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξηζηεί ν
ηφπνο φπνπ ην απξνζδφθεην απηφ πξνήιζε απφ ην λεξφ.
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"Σν λεξφ πνπ εμεηάδνπκε είλαη εζσηεξηθή», είπε ν Larry Taylor απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Tennessee, Knoxville, έλα κέινο κηαο δηεζλνχο νκάδαο. "Σέζεθε ζην θεγγάξη θαηά ηελ
αξρηθή δεκηνπξγία ηνπ, φπνπ ππήξρε ζαλ έλα ρσλεπηήξη ζην ρψξν, φπνπ θνκήηε πιηθά
πξνζηέζεθαλ ζην κηθξφ αιιά ζεκαληηθά πνζά."
Υξεζηκνπνηψληαο θαζκαηνκεηξία δεπηεξνγελνχο κάδαο ηφλησλ, νη εξεπλεηέο
κέηξεζαλ ηηο ππνγξαθέο ηνπ λεξνχ κέζα ζηνπο βξάρνπο πνπ επέζηξεςε απφ ην Apollo
11, 12, 14 θαη 17 απνζηνιέο πνπ πξνζγεηψζεθε ζην θεγγάξη κεηαμχ 1969 θαη 1972.
Βξήθαλ ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζειεληαθνχ λεξνχ ήηαλ πνιχ παξφκνηα κε ππνγξαθέο
ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θνκήηεο: Hyakutake, Hale-Bopp θαη Halley.

5

Δπαλδξσκέλεο απνζηνιέο γηα ηελ αλαδήηεζε λεξνχ ζηε ειήλε.
Οη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο ΝΑSΑ, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε
κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ ζην ππέδαθνο ηεο ειήλεο, αλαπηεξψλνπλ ηηο ειπίδεο γηα
δεκηνπξγία επαλδξσκέλσλ βάζεσλ ζηελ επηθάλεηά ηεο!
χληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη ζην θξαηήξα Cabeus ηεο ειήλεο ππάξρνπλ
κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ζε παγσκέλε κνξθή, ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ηνπ κάδαο. Η αλαθάιπςε αλαπηεξψλεη ηηο ειπίδεο γηα ηε δεκηνπξγία
κφληκσλ, επαλδξσκέλσλ βάζεσλ ζηνλ δνξπθφξν ηεο Γεο, δηφηη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ
βάζεηο ζε άιινπο πιαλήηεο απαηηείηαη ε χπαξμε λεξνχ.
Δθηφο φκσο απφ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, νη επηζηήκνλεο ηεο ΝΑSΑ
δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε αξγχξνπ, γεγνλφο πνπ πηζαλψο λα δψζεη ηδέεο θαη λα
νδεγήζεη ζε κειινληηθέο πξνζπάζεηεο εμφξπμήο ηνπ. Δπίζεο, ζηνλ θξαηήξα βξέζεθαλ
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ζεκαληηθέο πνζφηεηεο κνλνμεηδίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεζαλίνπ, ακκσλίαο θαη
αζβεζηίνπ. Σξεηο ρσξηζηέο απνζηνιέο ζην παξειζφλ βξήθαλ ζαθείο ελδείμεηο φηη
ππάξρεη λεξφ ζηε ειήλε. Φαίλεηαη πσο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηνπο πφινπο θαη
πηζαλφλ λα ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ ειηαθφ άλεκν. Σα δεδνκέλα, ησλ πξνεγνχκελσλ
εξεπλψλ, δείρλνπλ φηη ην λεξφ κπνξεί κάιηζηα λα κεηαθηλείηαη, θαζψο ηα κφξηά ηνπ
κπεξδεχνληαη κε ηε ζθφλε ζηε ζειεληαθή επηθάλεηα.
"Όηαλ ιέκε “λεξφ ζηε ειήλε” δελ κηιάκε γηα ιίκλεο, σθεαλνχο, νχηε θαλ γηα ιάθθνπο
ιάζπεο. Νεξφ ζηε ειήλε ζεκαίλεη κφξηα λεξνχ θαη πδξνμχιην (πδξνγφλν θαη νμπγφλν)
πνπ αιιειεπηδξνχλ κε κφξηα βξάρνπ θαη ζθφλεο ζε βάζνο ιίγσλ ρηιηνζηψλ θάησ απφ
ηε ζειεληαθή επηθάλεηα".
Αλ ππάξρεη λεξφ, θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν κειινληηθφο επνηθηζκφο ηεο ειήλεο,
ηδηαίηεξα αλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζεξκαίλνληαο απιψο ην
έδαθνο. Σν νμπγφλν κπνξεί επίζεο λα εμαζθαιίζεη αέξα γηα λα αλαπλένπλ νη
αζηξνλαχηεο, ελψ ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
θαχζηκα ππξαχισλ ή παξαγσγή ελέξγεηαο.
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Δίλαη άξαγε δπλαηή ε θαηνίθεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ Άξε?

Σν φλεηξν ησλ επηζηεκφλσλ είλαη ην δσληάλεκα ελφο πιαλήηε θαη ε δεκηνπξγία
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ παξφκνησλ κε ηεο Γεο, φπνπ λεξά ζα θπιάλε, ρνξηάξη ζα
θπηξψλεη θαη δέλδξα ζα θάλνπλ θαξπνχο.
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ην γεηηνληθφ πιαλήηε ππάξρνπλ ελ αθζνλία φια εθείλα ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία
δνκήζεθε ε δσή ζηε Γή: νμπγφλν, πδξνγφλν, άλζξαθαο, άδσην θαη ππάξρνπλ νη βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο λα γίλεη ην φλεηξν πξαγκαηηθφηεηα
Αξρηθά πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί κηα βάζε πνπ ζα θηινμελήζεη ηνπο πξψηνπο άπνηθνπο
- εξεπλεηέο πνπ ζα δνπλ κέζα ζε δηαθαλείο ζφινπο κε αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ ζα ηνπο
επηηξέπεη λα εξγάδνληαη αλαπλένληαο απφ απιέο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαη φρη
θνξψληαο βαξηά δηαζηεκηθά ζθάθαλδξα, φπσο ζα έθαλαλ αλ θπθινθνξνχζαλ ζην
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε. Οη ζφινη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ δηαθαλή
θαη αλζεθηηθά πιηθά θαη ζα αθήλνπλ ην θσο λα κπαίλεη κέζα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα
πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηελ επηθίλδπλε ειηαθή αθηηλνβνιία.
χκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, γηα λα αξρίζεη λα απνθηά ν πιαλήηεο πεξηβάιινλ
θαηάιιειν γηα δσή είλαη λα δεκηνπξγεζεί αηκφζθαηξα θαη λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία
ηνπ. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο κεραληζκφο γηα λα
ζπκβεί απηφ. Η αηκφζθαηξα πνπ ζα αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη ζα εγθισβίδεη ηελ ειηαθή
ελέξγεηα πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία. Γηα λα δεκηνπξγεζεί φκσο
θαηάιιειε αηκφζθαηξα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα απειεπζεξσζεί ην νμπγφλν πνπ
βξίζθεηαη δεζκεπκέλν ζηνπο πνιηθνχο πάγνπο, ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο
ζεκεξηλήο ππνηππψδνπο αηκφζθαηξαο θαη ζηα πεηξψκαηα ηνπ ππεδάθνπο. Έλαο
ηξφπνο είλαη κε θπηά πνπ ζα θαηαλαιψλνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (φπσο εμάιινπ
γίλεηαη θαη ζηε Γε) θαη ζα παξάγνπλ νμπγφλν.
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ΑΡΗ

ΓΗ

Απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην

228 (εθαη.ρικ)

150 (εθαη.ρικ)

Πεξίνδνο πεξηζηξνθήο

687 (γήηλεο) κέξεο

364 (γήηλεο) κέξεο

Γηάξθεηα εκέξαο

24h 40m

24h

Γηάκεηξνο (ρηι.ρικ.)

6787 km

12765 km

Κιίζε

24

23

Βαξχηεηα

371 cm/sec

981 cm/sec

Αηκνζθαηξηθή ζχζηαζε

CO2 97%, Ν2 3%

N2 78%, O2 21%

Θεξκνθξαζία

+10 έσο -120 C

+40 έσο -50C

H Eπξψπε είλαη απφ πάγo;
Η Δπξψπε ή Γίαο II είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο θπζηθφο δνξπθφξνο ηνπ πιαλήηε Γία. Η
Δπξψπε, ζρεδφλ ζθαηξηθφ ζψκα, έρεη δηάκεηξν 3122 km, δειαδή θαηά 10% κηθξφηεξε απφ ηε δηάκεηξν
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ηεο ειήλεο ή 4 θνξέο κηθξφηεξε ηεο γήηλεο. Ο φγθνο φκσο ηεο Δπξψπεο είλαη κφιηο ην 1,5% ηνπ γήηλνπ
θαη ε έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ην 6% ηεο γήηλεο. Η κέζε απφζηαζή ηεο απφ ην θέληξν ηνπ Γία είλαη 671.079
km. Ο δνξπθφξνο δηαζέηεη κηα αξαηφηαηε αηκφζθαηξα απφ νμπγφλν θαη κία απφ ηηο πιένλ ιείεο επηθάλεηεο
ζην Ηιηαθφ χζηεκα.
Η Δπξψπε αλαθαιχθζεθε ζηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 1610 απφ ηνλ Γαιηιαίν (θαη, αλεμάξηεηα, απφ ηνλ
ίκσλα Μάξην, ιίγν κεηά) θαη είλαη ν κηθξφηεξνο απφ ηνπο 4 «δνξπθφξνπο ηνπ Γαιηιαίνπ», πνπ
αλαθαιχθζεθαλ απφ απηφλ ηνλ Ιαλνπάξην εθείλνπ ηνπ έηνπο. Απφ ηε Γε παξαηεξείηαη σο αζηέξαο κε
θαηλφκελν κέγεζνο 5,3.
Δμαηηίαο ηεο πηζαλήο ππάξμεσο ππφγεηνπ σθεαλνχ θάησ απφ ηελ παγσκέλε ηεο επηθάλεηα, ε
Δπξψπε αλαθέξεηαη σο πηζαλφ ιίθλν εμσγήηλεο δσήο. Τπάξρνπλ θηιφδνμα ζρέδηα γηα εμεξεπλεηηθέο
απνζηνιέο πνπ ζα πξνζεδαθηζζνχλ, ελψ κέρξη ζήκεξα κφλν απφ θνληηλά πεξάζκαηα (flybys)
δηαζηεκνπινίσλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.

Δπξψπε

Φσηνγξαθία ηεο Δπξψπεο απφ ην
δηαζηεκφπινην Galileo

Αλαθάιπςε
Αλαθαιχθζεθε απφ

Γαιηιαίνο Γαιηιέη, Μάγεξ ίκσλ

Ηκεξνκελία Αλαθάιπςεο

7 Ιαλνπαξίνπ 1610

Υαξαθηεξηζηηθά ηξνρηάο[1]
Ηκηάμνλαο ηξνρηάο

670.900 Km[2]
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Δθθεληξφηεηα

0,009

Πεξίνδνο πεξηθνξάο

3,551181 εκέξεο

Κιίζε

0,47° (πξνο ηνλ Ιζεκεξηλφ ηνπ Γία)

Δίλαη δνξπθφξνο ηνπ

Γία

Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Μέζε Αθηίλα

1.569 Km [2]

Έθηαζε επηθάλεηαο

30.900.000 Km²

Όγθνο

1,593 × 1010 Km³

Μάδα

4,8 × 1022 kg [2]

Μέζε ππθλφηεηα

3,01 g/cm3 [2]

Ιζεκεξηλή βαξχηεηα επηθάλεηαο

1,314 m/s²

Σαρχηεηα δηαθπγήο

2,025 km/s

Πεξίνδνο πεξηζηξνθήο

χγρξνλε

Κιίζε άμνλα

0,1° [3]

Λεπθαχγεηα

0,67 ± 0,03 [4]

Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία

102 K [5]

Φαηλφκελν κέγεζνο

5,29 [4]

Η Δπξψπε, φπσο θαη νη γεσεηδείο πιαλήηεο, απνηειείηαη θπξίσο απφ ππξηηηθά πεηξψκαηα.
Γηαζέηεη έλα εμσηεξηθφ ζηξψκα λεξνχ πάρνπο πεξίπνπ 100 km, ηνπ νπνίνπ ηνπιάρηζηνλ ην εμσηεξηθφ
ηκήκα έρεη παγψζεη. Μαγλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ απνζηνιή Galileo, ην πξψην δηαζηεκφπινην ζηελ
ηζηνξία πνπ έγηλε ηερλεηόο δνξπθφξνο ηνπ Γία (1995 σο 2003), απνδεηθλχνπλ φηη ε Δπξψπε παξάγεη
επαγφκελν καγλεηηθφ πεδίν απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Γία, γεγνλφο πνπ
κε ηε ζεηξά ηνπ ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ελφο αγψγηκνπ ζηξψκαηνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Σν
ζηξψκα απηφ είλαη πηζαλφηαηα έλαο σθεαλφο πγξνχ λεξνχ κε αξθεηά άιαηα δηαιπκέλα ψζηε λα
θαζίζηαηαη αγψγηκνο ειεθηξηθά. Η Δπξψπε πηζαλψο λα έρεη ζην θέληξν ηεο θαη έλα κεηαιιηθφ ππξήλα
απφ ζίδεξν.
Η επηθάλεηα ηεο Δπξψπεο είλαη ζρεηηθψο νκαιή: Λίγα πςψκαηα πάλσ απφ 200 κέηξα έρνπλ
παξαηεξεζεί, κε κέγηζην αλάγιπθν ζην 1 km χςνο. Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πιένλ ιείεο επηθάλεηεο ζην
Ηιηαθφ χζηεκα. Σα γξακκηθά ζηνηρεία ηεο επηθάλεηαο πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ε ζρεδφλ
πιήξεο απνπζία θξαηήξσλ ππνδεηθλχνπλ κηα «λεαξή» επηθάλεηα πνπ αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Οη
εθηηκήζεηο ηεο ειηθίαο ηεο επηθάλεηαο πνηθίιινπλ απφ 20 σο 180 εθαηνκκχξηα γήηλα ρξφληα. Η ιεπθαχγεηα
(άιβεδν) ηεο Δπξψπεο αλέξρεηαη ζην 0,64 θαη είλαη κία απφ ηηο πςειφηεξεο γηα δνξπθφξν, πξάγκα πνπ
νθείιεηαη ζηνλ (ιεπθφ) πάγν.ηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη θαη έλαο αξηζκφο απφ θπθιηθά θαη ειιεηπηηθά
κνξθψκαηα πνπ είλαη γλσζηά κε ηνλ ιαηηληθφ φξν lenticulae, («θαθίδεο»). Πνιιά απφ απηά είλαη ζνισηά
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πςψκαηα, άιια (αληηζέησο) θνηιφηεηεο, θαη θάπνηα είλαη επίπεδεο ζθνηεηλέο θειίδεο. Μεξηθά εκθαλίδνπλ
ηξαρηά επηθάλεηα κε ρανηηθή δνκή. Οη θνξπθέο ησλ ζφισλ κνηάδνπλ κε ην παιαηφηεξν έδαθνο ησλ γχξσ
επίπεδσλ εθηάζεσλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζφινη ζρεκαηίζζεθαλ φηαλ ν θινηφο σζήζεθε εθ ησλ
θάησ απφ ζεξκφηεξν πιηθφ, φπσο νη ζάιακνη κάγκαηνο ζηνλ γήηλν θινηφ. Οη επίπεδεο ζθνηεηλέο θειίδεο
κάιινλ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ιησκέλν πάγν πνπ απειεπζεξψζεθε φηαλ έζπαζε ε επηθάλεηα, ελψ νη
ηξαρηέο «θαθίδεο» κε ηε ρανηηθή δνκή (πεξηνρέο νλνκαδφκελεο "chaos", π.ρ. ην Conamara Chaos)
θαίλεηαη φηη ζρεκαηίζζεθαλ απφ πνιιά κηθξά ζξαχζκαηα θινηνχ ελζσκαησκέλα ζε ζθνχξν πιηθφ κε
κηθξά αλπςψκαηα, φπσο ηα παγφβνπλα ζε κηα παγσκέλε ζάιαζζα.Πηζηεχεηαη φηη θάησ απφ ηελ
επηθάλεηα ππάξρεη έλα ζηξψκα πγξνχ λεξνχ πνπ ζεξκαίλεηαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα παιηξξντθή
ζέξκαλζε. Η κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο Δπξψπεο είλαη 110 K ή -170 °C (ειάρηζηε -223 °C,
ζηνπο πφινπο, θαη κέγηζηε -148 °C, ζηνλ ηζεκεξηλφ) θαη έηζη ην επηθαλεηαθφ λεξφ είλαη κνλίκσο
παγσκέλν.[5] Οη πξψηεο ελδείμεηο ελφο ππφγεηνπ σθεαλνχ ήξζαλ απφ ζεσξεηηθέο επεμεξγαζίεο ηεο
παιηξξντθήο ζέξκαλζεο. Οη επηζηεκνληθέο νκάδεο νη αξκφδηεο γηα ηηο εηθφλεο ησλ δηαζηεκνπινίσλ Galileo
θαη Voyager ππεζηήξημαλ κεηά φηη ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξψπεο επίζεο δηθαηνινγνχλ ηελ
χπαξμε ππφγεηνπ σθεαλνχ [6]. Σν πην θαιφ παξάδεηγκα είλαη νη ρανηηθέο δνκέο, πνπ πνιινί εξκελεχνπλ
σο απνηέιεζκα επαλεηιεκκέλσλ ηήμεσλ θαη επαλαζηεξενπνηήζεσλ. Απηή ε εξκελεία σζηφζν είλαη
έληνλα ακθηιεγφκελε. Οη πεξηζζφηεξνη γεσιφγνη πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηνλ δνξπθφξν πξνηηκνχλ ην
ιεγφκελν «κνληέιν παρένο πάγνπ», θαηά ην νπνίν ν σθεαλφο έρεη ζπαλίσο ή θαη πνηέ αιιειεπηδξάζεη κε
ηελ επηθάλεηα. Σα δηαθνξεηηθά πξφηππα δίλνπλ ηηκέο γηα ην πάρνο ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο πάγνπ
κεηαμχ 500 κέηξσλ θαη δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ [7].
Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί γηα ην «κνληέιν παρένο πάγνπ» είλαη νη κεγαιχηεξνη θξαηήξεο, πνπ
πεξηβάιινληαη απφ νκφθεληξνπο δαθηπιίνπο θαη θαίλνληαη λα είλαη γεκάηνη κε ζρεηηθψο επίπεδν θαη
πξφζθαην πάγν. Απφ απηφ ην γεγνλφο θαη απφ ππνινγηζκνχο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηηο
παιηξξντθέο δπλάκεηο, εθηηκάηαη φηη ην πάρνο ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο πάγνπ είλαη πεξί ηα 10 σο 30
ρηιηφκεηξα, πνπ φκσο πεξηιακβάλνπλ έλα «καιαθφ» ζηξψκα «ζεξκνχ πάγνπ». Σφηε, ν πγξφο σθεαλφο
απφ θάησ ζα κπνξνχζε λα έρεη βάζνο έσο θαη 100 ρηιηφκεηξα.
Σν ιεγφκελν «κνληέιν ηνπ ιεπηνχ πάγνπ» ζπλάγεηαη απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ κίλη-νξνζεηξψλ θαη
θάκςεσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ πάγνπ. χκθσλα κε απηφ, ην ζηεξεφ θέιπθνο ζα κπνξνχζε λα έρεη πάρνο
κφιηο 200 κέηξα θαη ην πγξφ εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο μερχλεηαη ζπρλά ζηελ επηθάλεηα κέζα απφ αλνηθηέο
ξσγκέο.
Παξαπέξα ηζρπξή έλδεημε γηα ηελ χπαξμε ηνπ σθεαλνχ είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ην καγλεηηθφ
πεδίν ηνπ δνξπθφξνπ, πνπ αιιειεπηδξά κε εθείλν ηνπ Γία. Ο σθεαλφο ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηά άιαηα
ψζηε λα είλαη αγψγηκνο, θαη πξάγκαηη θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο δείρλνπλ φηη ηα ζθνχξα θφθθηλα
γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ επηθάλεηα κπνξεί λα είλαη πινχζηα ζε άιαηα φπσο ην ζεηηθφ καγλήζην,
πνπ απέζεζε ην λεξφ πνπ μερχζεθε ζηελ επηθάλεηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ
Δπξψπε πξνέξρνληαη απφ ηα θνληηλά πεξάζκαηα (flybys) ηξηψλ κε επαλδξσκέλσλ δηαζηεκνπινίσλ: ησλ
δχν Voyager θαη ηνπ Galileo. Γηάθνξεο πξνηάζεηο έρνπλ γίλεη γηα κειινληηθέο απνζηνιέο. Οπνηαδήπνηε
απνζηνιή ζηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια έλαληη ησλ πςειψλ επηπέδσλ
αθηηλνβνιίαο ηεο καγλεηφζθαηξαο ηνπ Γία. ηφρνη ησλ απνζηνιψλ ζα είλαη ε κειέηε ηεο ρεκηθήο
ζπζηάζεσο θαη ε αλαδήηεζε εμσγήηλεο δσήο ζηνλ ππφγεην σθεαλφ ηεο. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζε έλα
ππφγεην σθεαλφ ζα είλαη ίζσο παξφκνην κε εθείλν θνληά ζε πδξνζεξκηθνχο πφξνπο ζηα βάζε ησλ γήηλσλ
σθεαλψλ, ή κε απηφ ζηε ιίκλε Βνζηφθ ηεο Αληαξθηηθήο κε ηα εμσηηθά κηθξφβηα. Η δσή επνκέλσο ζε έλα
ηέηνην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα είλαη παξφκνηα κε ηε δσή ησλ πδξφβησλ κηθξνβίσλ ζηε Γε.
Ο θαζεγεηήο Robert Pappalardo ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κνινξάλην είπε: «Ξνδέςακε αξθεηφ
ρξφλν θαη πξνζπάζεηα πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπκε αλ ν Άξεο είρε θάπνηε έλα θαηνηθήζηκν
πεξηβάιινλ. Η Δπξψπε, ίζσο, έρεη ζήκεξα έλα θαηνηθήζηκν πεξηβάιινλ. Υξεηάδεηαη λα ην
επηβεβαηψζνπκε απηφ, αιιά ε Δπξψπε έρεη φια ηα ζπζηαηηθά γηα ηε δσή, θαη φρη πξηλ απφ 4 δηζεθαη.
ρξφληα, αιιά ζήκεξα». Ωζηφζν, πξφζθαηεο πεξηθνπέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο έρνπλ ζπληειέζεη ζην λα
απνξξηθζνχλ ζρέδηα γηα απνζηνιέο εηδηθά ζηελ Δπξψπε.
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Ωζηφζν, ζρεηηθά κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, θέξλνπκε γηα παξάδεηγκα ην παξαθάησ δεκνζίεπκα
γηα “Τγξφ λεξφ πνπ ιηψλεη ηνπο πάγνπο ηεο Δπξψπεο’’:

Σα παξάμελα εμνγθψκαηα θαη νη ξσγκέο ζηελ παγσκέλε επηθάλεηα ηεο Δπξψπεο καξηπξνχλ ηελ
χπαξμε λεξνχ ζε πγξή κνξθή, θαη κάιηζηα φρη ζε κεγάιν βάζνο, ζχκθσλα κε λέα κειέηε πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ επηζεψξεζε «Nature». Οη εηδηθνί σζηφζν ακθηβάιινπλ φηη ην λεξφ απηφ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε δσήο
Οη αζηξνθπζηθνί έρνπλ δηαηππψζεη εδψ θαη θαηξφ ηελ άπνςε φηη θάησ απφ ην ζηξψκα πάγνπ
πάρνπο 20-30 ρικ. πνπ θαιχπηεη ηνλ δνξπθφξν ηνπ Γία θξχβεηαη έλαο ηεξάζηηνο σθεαλφο απφ αικπξφ
λεξφ, βάζνπο πεξίπνπ 160 ρικ.
Θέινληαο λα δηεξεπλήζεη απηφ ην δήηεκα αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο ηεο
Δπξψπεο, ε λέα κειέηε πξνζέγγηζε ην δήηεκα ππφ έλα δηαθνξεηηθφ, «γήηλν» πξίζκα θαη θαηέιεμε ζε
ζπκπεξάζκαηα πνπ εθπιήζζνπλ.
Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σέμαο ζην Οζηηλ κε επηθεθαιήο ηε Μπξίηλετ κηη αλέιπζαλ
κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ παγεηψλσλ
ηεο Γεο θαη ηδηαίηεξα ζηα εθαίζηεηα πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηνπο πάγνπο ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ
πιαλήηε καο.
πγθξίλνληαο ηα γήηλα δεδνκέλα κε απηά ηεο Δπξψπεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
«ρανηηθή κνξθνινγία» ηνπ δνξπθφξνπ ηνπ Γία δεκηνπξγείηαη απφ ζεξκφ λεξφ πνπ αλεβαίλεη απφ ηα
θαηψηεξα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ πξνο ηα επάλσ.
Σν λεξφ απηφ, ππνζηεξίδνπλ, δηαηεξείηαη ζε πγξή κνξθή πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα γηα δηάζηεκα
δεθάδσλ ρηιηεηηψλ, ιηψλνληαο ηνλ πάγν θαη δεκηνπξγψληαο ξσγκέο θαη πςψκαηα πνπ θζάλνπλ σο θαη ηα
300 κ. χςνπο.
Η ρανηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη σο εμήο: θαζψο ε Δπξψπε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ Γία,
θάκπηεηαη εμ αηηίαο αλεπαίζζεησλ κεηαβνιψλ ζηε βαξπηηθή έιμε πνπ αζθεί επάλσ ηεο ν γηγαληηαίνο
πιαλήηεο. Η ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ θάκςε κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα ε νπνία ζεξκαίλεη
ην θάησ κέξνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο πάγνπ ζπξψρλνληαο ηκήκαηά ηνπ πξνο ηα επάλσ.
Οη κεηαβνιέο ζηηο πηέζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηή ηε δηεξγαζία δεκηνπξγνχλ ζπιάθνπο
πγξνχ λεξνχ ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ πάγνπ. Σν λεξφ απηφ ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα επάλσ
ψζπνπ «ζπάδεη» ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πάγνπ πξνθαιψληαο ξσγκέο. ηε ζπλέρεηα νη πγξέο
«ιίκλεο» μαλαπαγψλνπλ ζε δηάζηεκα δεθάδσλ ρηιηεηηψλ δεκηνπξγψληαο αλψκαια θαη κπεξδεκέλα
εμνγθψκαηα. «Απηό ην νπνίν βιέπνπκε είλαη πξνθαλώο έλαο ελεξγόο ρανηηθόο ζρεκαηηζκόο» δήισζε ε
θπξία κηη, πξνζζέηνληαο φηη ε Κειίδα ηεο Θήξαο, έλα εληππσζηαθφ ζθνχξν «ζεκάδη» ζηελ επηθάλεηα
ηεο Δπξψπεο, ελδέρεηαη λα έρεη πξνθχςεη απφ ζεξκφ λεξφ πνπ αλαβιχδεη ζε εθείλν ην ζεκείν.
Η παξνπζία πγξνχ λεξνχ ηφζν θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνξπθφξνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη
κε ηελ χπαξμε δσήο. Οη εηδηθνί φκσο ζεσξνχλ φηη ε πηζαλφηεηα γηα θάηη ηέηνην είλαη κηθξή. Όπσο εμήγεζε
ν Πνι ελθ ηνπ ειεληαθνχ θαη Πιαλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ Σέμαο ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο
νκάδαο, ην λεξφ ηεο Δπξψπεο ζα κπνξνχζε λα θηινμελεί θάπνηα κνξθή δσήο κφλνλ αλ απηή «θξχβεηαη»
ήδε κέζα ζηνπο πάγνπο ηεο.
«Απηνί νη ζύιαθνη λεξνύ έρνπλ πνιύ κηθξή δηάξθεηα δωήο – ζε 10.000 κε 100.000 ρξόληα μαλαπαγώλνπλ»
δήισζε. «Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη ακθίβνιν όηη νπνηαδήπνηε κνξθή δωήο ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ζε
απηνύο εθηόο θαη αλ ήηαλ ήδε ελζωκαηωκέλε κέζα ζηνλ πάγν».

● Δπίζεο έλα άιιν δεκνζίεπκα πνπ απαληάεη ζηελ εξψηεζή καο..:
βάζνο, ζχκθσλα κε λέα κειέηε. Σν λεξφ απηφ ιηψλεη ηνπο πάγνπο, βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα νπφηε θαη
μαλα-παγψλεη δεκηνπξγψληαο ξσγκέο. Οη εηδηθνί σζηφζν ακθηβάιινπλ φηη ην αικπξφ απηφ λεξφ κπνξεί
λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε δσήο.
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Η πγξή ιίκλε ζθεπάδεηαη απφ έλα επηπιένλ παγσκέλν θάιπκκα πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη δσληαλνχο
νξγαληζκνχο κέζα ηεο
Οη αζηξνθπζηθνί έρνπλ δηαηππψζεη εδψ θαη θαηξφ ηελ άπνςε φηη θάησ απφ ην ζηξψκα πάγνπ πάρνπο 2030 ρικ. πνπ θαιχπηεη ηνλ δνξπθφξν ηνπ Γία θξχβεηαη έλαο ηεξάζηηνο σθεαλφο απφ αικπξφ λεξφ, βάζνπο
πεξίπνπ 160 ρικ.
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Γξαθηθό ζρέδην ηεο Επξώπεο: Οη επηζηήκνλεο ηώξα εηθάδνπλ όηη ιίκλεο από ιάζπε ζακκέλεο ζην θεγγάξη
ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ώζηε λα θηινμελνύλ δωή
Θέινληαο λα δηεξεπλήζεη απηφ ην δήηεκα αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο ηεο
Δπξψπεο, ε λέα κειέηε πξνζέγγηζε ην δήηεκα ππφ έλα δηαθνξεηηθφ, «γήηλν» πξίζκα θαη θαηέιεμε ζε
ζπκπεξάζκαηα πνπ εθπιήζζνπλ.
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Ο θινηφο ηεο Δπξψπεο είλαη θηηαγκέλνο απφ κεγάια κπινθ πνπ ζεσξνχληαη φηη επηπιένπλ – πνπ
ππαηλίζζνληαη φηη ππάξρνπλ δεμακελέο πγξνχ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Η παξάμελε κνξθνινγία ηεο
επηθάλεηαο ηνπ δνξπθφξνπ ηνπ Γία ζρεκαηίδεηαη απφ πγξέο «ιίκλεο» ππνζηεξίδεη ε λέα κειέηε
Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σέμαο ζην Οζηηλ κε επηθεθαιήο ηε Britney Schmidt
αλέιπζαλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ
παγεηψλσλ ηεο Γεο θαη ηδηαίηεξα ζηα εθαίζηεηα πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηνπο πάγνπο ησλ πνιηθψλ
πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε καο.
πγθξίλνληαο ηα γήηλα δεδνκέλα κε απηά ηεο Δπξψπεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
«ρανηηθή κνξθνινγία» ηνπ δνξπθφξνπ ηνπ Γία δεκηνπξγείηαη απφ ζεξκφ λεξφ πνπ αλεβαίλεη απφ ηα
θαηψηεξα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ πξνο ηα επάλσ.
Σν λεξφ απηφ, ππνζηεξίδνπλ, δηαηεξείηαη ζε πγξή κνξθή πνιχ θνληά ζηελ επηθάλεηα γηα δηάζηεκα
δεθάδσλ ρηιηεηηψλ, ιηψλνληαο ηνλ πάγν θαη δεκηνπξγψληαο ξσγκέο θαη πςψκαηα πνπ θζάλνπλ σο θαη ηα
300 κ. χςνπο.
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Εμνγθώκαηα θαη ξωγκέο ζηελ παγωκέλε επηθάλεηα ηεο Επξώπεο ζε κηα εηθόλα ηεο NASA. Οη ζθνηεηλέο
πεξηνρέο ίζωο δείρλνπλ ζεκεία όπνπ ππόγεηνη ωθεαλνί αλαδύνληαη πάλω από ηελ επηθάλεηα θαη
παγώλνπλ
Η ρανηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη σο εμήο: θαζψο ε Δπξψπε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ Γία,
θάκπηεηαη εμ αηηίαο αλεπαίζζεησλ κεηαβνιψλ ζηε βαξπηηθή έιμε πνπ αζθεί επάλσ ηεο ν γηγαληηαίνο
πιαλήηεο. Η ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ θάκςε κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα ε νπνία ζεξκαίλεη
ην θάησ κέξνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο πάγνπ ζπξψρλνληαο ηκήκαηά ηνπ πξνο ηα επάλσ.
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Οη
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Μεηαβνιέο ζηηο πηέζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηή ηε δηεξγαζία δεκηνπξγνχλ ζπιάθνπο πγξνχ
λεξνχ ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ πάγνπ. Σν λεξφ απηφ ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα επάλσ ψζπνπ
«ζπάδεη» ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πάγνπ πξνθαιψληαο ξσγκέο. ηε ζπλέρεηα νη πγξέο «ιίκλεο»
μαλαπαγψλνπλ ζε δηάζηεκα δεθάδσλ ρηιηεηηψλ δεκηνπξγψληαο αλψκαια θαη κπεξδεκέλα εμνγθψκαηα.
«Απηό ην νπνίν βιέπνπκε είλαη πξνθαλώο έλαο ελεξγόο ρανηηθόο ζρεκαηηζκόο» δήισζε ε Britney
Schmidt, πξνζζέηνληαο φηη ε Κειίδα ηεο Θήξαο, έλα εληππσζηαθφ ζθνχξν «ζεκάδη» ζηελ επηθάλεηα ηεο
Δπξψπεο, ελδέρεηαη λα έρεη πξνθχςεη απφ ζεξκφ λεξφ πνπ αλαβιχδεη ζε εθείλν ην ζεκείν.

Ακθίβνιε ε χπαξμε δσήο
Η παξνπζία πγξνχ λεξνχ ηφζν θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ δνξπθφξνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη
κε ηελ χπαξμε δσήο. Οη εηδηθνί φκσο ζεσξνχλ φηη ε πηζαλφηεηα γηα θάηη ηέηνην είλαη κηθξή.
Όπσο εμήγεζε ν Paul Schenk ηνπ ειεληαθνχ θαη Πιαλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ Σέμαο ν νπνίνο
ήηαλ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ην λεξφ ηεο Δπξψπεο ζα κπνξνχζε λα θηινμελεί θάπνηα κνξθή
δσήο κφλνλ αλ απηή «θξχβεηαη» ήδε κέζα ζηνπο πάγνπο ηεο.
«Απηνί νη ζύιαθνη λεξνύ έρνπλ πνιύ κηθξή δηάξθεηα δωήο – ζε 10.000 κε 100.000 ρξόληα μαλαπαγώλνπλ»
δήισζε. «Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη ακθίβνιν όηη νπνηαδήπνηε κνξθή δωήο ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ζε
απηνύο εθηόο θαη αλ ήηαλ ήδε ελζωκαηωκέλε κέζα ζηνλ πάγν».
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πκπεξάζκαηα
Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, ην λεξφ είλαη θαη ζα παξακείλεη ε πεγή δσήο
καο, αθνχ ρσξίο απηφ δελ ζα κπνξνχζακε λα επηβηψζνπκε επάλσ ζηνλ πιαλήηε απηφ.
Άξα ε αμία ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο καο εθφζνλ απνηειεί κέξνο ηεο δσήο
καο θαη νθείινπκε λα ην αμηνπνηήζνπκε αλάινγα. Πνιινί επηζηήκνλεο κπήθαλ ζηελ
δηαδηθαζία λα εξεπλήζνπλ ην θαηλφκελν “Νεξφ ζην δηάζηεκα” γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο,ιφγνπο πνπ ίζσο λα κελ κάζνπκε θαη πνηέ, αιιά θαη άιινπο πνπ λνκίδνπκε θαη
πηζηεχνπκε πσο είλαη ζσζηνί,φπσο ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα κάζεη εάλ ππάξρεη
“θάηη” δσληαλφ εθεί έμσ. Πνιιέο έξεπλεο, πνιιά εξσηήκαηα, άιια απαληεκέλα θαη άιια
αλαπάληεηα γηα απηφ ην ζέκα. Πνιινί ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη λεξφ ζην δηάζηεκα.
Άιινη πάιη πηζηεχνπλ αθξηβψο ην αληίζεην. Αθφκε θαη εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, θάπνηνη εμαθνινπζνχλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε ηνπ λεξνχ
ζε μέλνπο πιαλήηεο.
Δκείο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε πσο εάλ ππάξρεη λεξφ ζην δηάζηεκα,πνπ απηφ
ζεκαίλεη θαη ηελ χπαξμε δσήο,ζα μέξνπκε φηη δελ είκαζηε κφλνη ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη
ίζσο θαη λα ππάξμνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ην μεθίλεκα κηαο θαηλνχξγηαο “Γεο”.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΔ
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_(%CE%B4
%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82)
http://astrikiprovoli.blogspot.com/2011/11/blog-post_2248.html
http://www.tovima.gr/science/physics-space/article/?aid=430582
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