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Στους γενναίους ερευνητές, τους ευφυείς επιστήμονες 
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Mario Cuesta Hernando

Στη γενναία φίλη μου, τη Flor. Όσο εγώ ζωγράφιζα αυτές τις εικόνες, 
αυτή βρισκόταν σε ένα απίστευτα επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι.

Raquel Martín 
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Ανταρκτική
Μια θαυμαστή ήπειρος

Τι τύχη! Το Ερευνητικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Ανταρκτική με έχει προσκαλέσει 
σε μια αποστολή στην Ανταρκτική. Μαζί με επιστήμονες από όλο τον κόσμο, θα περάσω 

το καλοκαίρι, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, στο Νότιο Ημισφαίριο. Θα ταξιδέψουμε με 
τον Πολικό Αστέρα, που είναι ένα ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος, και θα επισκεφτούμε τον 
Σταθμό ΜακΜέρντο, έναν ερευνητικό σταθμό στα νότια της ηπείρου, κοντά στη Θάλασσα Ρος.

Η Ανταρκτική είναι μια ήπειρος που πραγματικά σπάει σχεδόν όλα τα ρεκόρ. Εκεί έχουν 
μετρηθεί οι χαμηλότερες θερμοκρασίες (-89,2°C) στη Γη, καθώς και οι πιο σφοδροί τυφώνες 

(327 χλμ./ώρα). Ο πάγος μπορεί να έχει πάχος μέχρι και 4 χιλιόμετρα! Και το 67 τοις εκατό των 
αποθεμάτων του γλυκού νερού στον κόσμο βρίσκεται στην Ανταρκτική – σε μορφή πάγου.

Έχω κατενθουσιαστεί με αυτό το ταξίδι! Αλλά πριν φύγουμε, μπορούμε να 
ξεκαθαρίσουμε κάτι μια και καλή; Οι πιγκουίνοι ζουν στην Ανταρκτική, οι πολικές 

αρκούδες όχι. Και έχει πολικές αρκούδες στην Αρκτική, αλλά όχι πιγκουίνους.

Πάμε!

Παίρνω το ημερολόγιό Παίρνω το ημερολόγιό 
μου για το ταξίδι.μου για το ταξίδι.
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      Η Ανταρκτική είναι μια θαυμαστή ήπειρος. Εκεί έχει 
καταγραφεί η χαμηλότερη θερμοκρασία στον κόσμο, που έφτασε 
τους -93°C, οι πάγοι έχουν πάχος μέχρι και 4 χιλιόμετρα και οι 

ριπές του ανέμου είναι 300 χλμ./ώρα. Οι θάλασσές της αποτελούν 
το πιο παλιό οικοσύστημα στη Γη. Αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής 

της ηπείρου είναι ότι έχει καταφέρει όλες τις χώρες να συνεργαστούν για 
την προώθηση της ειρήνης, της επιστήμης και του σεβασμού στο περιβάλλον.

Επιβιβάσου στο βιβλίο μας και ταξίδεψε στον Νότιο Πόλο για να ανακαλύψεις τα φυσικά του 
θαύματα, αλλά και για να γνωρίσεις τη δουλειά των επιστημόνων, τη ζωή στους ερευνητικούς 

σταθμούς, την ιστορία των πρώτων εξερευνητών και το πνεύμα της Συνθήκης της Ανταρκτικής.
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