
“Άνθρωπος στον Άρη”: Γιατί όλοι ασχολούνται
με το διάστημα; 

Σε έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία έχει δώσει της λύσεις σχεδόν σε όλα τα 

προβλήματα επί γης, οι προσδοκίες της ανθρωπότητας έχουν αρχίσει να 

στρέφονται…”προς τα πάνω”. Κι όταν λέμε προς τα πάνω, εννοούμε προς την 

απεραντοσύνη του “ανοιχτού ουρανού”, το άλυτο μυστήριο του διαστήματος, το    

οποίο, παρ’ ό,τι έχουμε αρχίσει να εξερευνούμε, δεν μπορούμε

ακόμα να πούμε ότι κατανοούμε με σιγουριά.

Και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα μυστήρια, έτσι και τα

μυστικά που μπορεί να κρύβει το διάστημα, ασκούν μια

ιδιαίτερη γοητεία στην έβδομη τέχνη και όχι μόνο… Και η

αλήθεια είναι πως από το ”Star Wars“, το “Star Trek” και το

“Alien“, μέχρι τα πιο πρόσφατα ”Gravity” και “Interstellar“, η

μεγάλη οθόνη έχει δει πολλά διαστημόπλοια μέχρι σήμερα! Αλλά

και το μουσικό πεντάγραμμο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε
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διαστημικές αναφορές, με τραγούδια και άλμπουμ όπως το “Space Oddity” του 

David Bowie, το “Rocket Man” του Elton John και το “Space Trackin’” των Deep 

Purple να αποτελούν μερικές μόνο απ’τις βασικότερες μουσικές στάσεις-σταθμούς!

Στο ίδιο μήκος κύματος, βέβαια, ούτε η λογοτεχνία μπορούσε να έχει μείνει 

ανεπηρέαστη. Στη μακρά λίστα των βιβλίων που έχουν καταπιαστεί με τον κόσμο 

της επιστημονικής φαντασίας και του διαστήματος, όπως το “Ender’s Game” και το 

“Dune“, μεταξύ άλλων, έρχεται τώρα να προστεθεί και το βιβλίο του Andy Weir με 

τίτλο “The Martian“.

To best-seller βιβλίο αφηγείται την ιστορία του αστροναύτη Μαρκ Γουάτνι, ο 

οποίος αποτελεί μέλος της αποστολής Ares 3, της τρίτης επανδρωμένης 

επίσκεψης μελών της NASA στον Άρη. Όταν στον πλανήτη ξεσπά μια τρομερή 

αμμοθύελλα που τους αναγκάζει να διακόψουν την παραμονή τους στον Άρη, η 

ομάδα των αστροναυτών θα αφήσει πίσω τον Μαρκ, υποθέτοντας πως είναι νεκρός. 

Κι εκεί ξεκινά ο αγώνας επιβίωσης του πρωταγωνιστή… Μην έχοντας κανέναν 

τρόπο κανέναν τρόπο να επικοινωνήσει ούτε με το διαστημόπλοιο, ούτε με την 

NASA, ο Μαρκ θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να καταφέρει να παραμείνει στη 

ζωή. 

Ένα περιπετειώδες και καθηλωτικό μυθιστόρημα, όπως αυτό, δεν άργησε 

βέβαια να τραβήξει την προσοχή των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο! Το 

βιβλίο “Άνθρωπος στον Άρη“, ανέλαβε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο κορυφαίος 

του είδους Ridley Scott, και μάλιστα με ένα

αξιοζήλευτο καστ που περιλαμβάνει την

“αφρόκρεμα” του Hollywood· Matt Damon, 

Jessica     Chastain, Michael Peña, Jeff Daniels,

Kate Mara, Kristen Wiig, Chiwetel Ejiofor,

Sebastian Stan και Sean Bean, όλοι ανεβάζουν

τον πήχη για ένα αξέχαστο κινηματογραφικό

υπερθέαμα! Το αν θα ανταπεξέλθουν στις

προσδοκίες μας θα το διαπιστώσουμε το

Νοέμβριο, οπότε και βγαίνει η ταινία στις

κινηματογραφικές αίθουσες! Μέχρι τότε προλαβαίνουμε να διαβάσουμε το βιβλίο 

“Άνθρωπος στον Άρη” το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε 

μετάφραση Κώστα Χαρβάτη και θα το βρούμε εδώ.
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