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Η Δημιουργία του κόσμου 
  

 

 

 

 Η τρίτη ημέρα  
 

της δημιουργίας του κόσμου 
 

- 
 

ΣΤ΄  ΜΕΡΟΣ 
 

 

(9) Και είπεν ο Θεός∙ συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις 

συναγωγήν μίαν, και οφθήτω η ξηρά. και εγένετο ούτως. και συνήχθη το 

ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τας συναγωγάς αυτών και ώφθη η ξηρά. 

(10) και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων 

εκάλεσεν θαλάσσας. και είδεν ο Θεός ότι καλόν…. 

(11) και είπεν ο Θεός∙ βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου σπείρον 

σπέρμα κατά γένος και καθ’ ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, 

ού το σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γης. και εγένετο ούτως. 

(12) και εξήνεγκεν η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και 

καθ’ ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ού το σπέρμα αυτού εν 

αυτώ κατά γένος επί της γης.  

(13) και είδεν ο Θεός, ότι καλόν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, 

ημέρα τρίτη». 

Αγία Γραφή (Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 9-13). 
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Η Δημιουργία του κόσμου 

 Η τρίτη ημέρα  

της δημιουργίας του κόσμου 

- 

ΣΤ΄  ΜΕΡΟΣ 

Κατά την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, συνοπτικά, η Γη 

σε διαδοχικές φάσεις της:   

Δημιουργείται τα βαρύτερα υλικά της Γης και ανυψώνονται προς τον 

εξωτερικό μέρος της, δημιουργώντας τον φλοιό της και την επιφάνειά της 

στερεοποιείται πιο πολύ, αφού ήδη δημιουργήθηκαν, εν τω μεταξύ, τα 

βαρύτερα χημικά στοιχεία και οι συμπαγέστερες μάζες της και ο φλοιός 

της. 

δημιουργείται η μια θάλασσα, μια θαλάσσια λεκάνη σε όλη τη γη, η 

οποία στην συνέχεια διαχωρίζεται σε επιμέρους θάλασσες-λεκάνες νερού. 

δημιουργείται το έδαφός της για να αποικίσουν στην στεριά τα φυτά. 

Συγχρόνως δημιουργείται και το «υποθαλάσσιο» έδαφος, όπου εκεί πρω-

τοεμφανίστηκαν τα φυτά. Τα φυτά μεταφέρθηκαν, στην συνέχεια, από την 

θάλασσα στο χερσαίο κομμάτι της γης. 

έχουμε την δημιουργία των φυτών-δένδρων πρώτα στον υποθαλάσσιο 

χώρο (Γη και αυτό το μέρος) και στην συνέχεια πάνω στην ξηρά που ήδη 

δημιουργήθηκε, πάνω στη Γη. 

Η Γη είχε πλέον προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να υποδεχτεί την 

πρώτη μορφή ζωής, τον κόσμο των φυτών και των δένδρων στην ξηρά. 

Είχαν δημιουργηθεί οι ζώνες Βαν Άλεν, η ατμόσφαιρα της Γης και όλα 

ήσαν έτοιμα για να ευδοκιμήσουν το φυτικό βασίλειο (φυτά-δένδρα). 
 

 

ΒΙΒΛΙΟ  22ο  
 
ISBN 

ISBN σειράς: 

978-618-82648-1-6 (Set) Θεσπρωτικό 10-02-2019 
 

Συγγραφή-Επιμέλεια: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θεοφ. ΔΡΑΚΟΣ 
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1. Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το τίποτε, επειδή ήδη υπάρχει 

μέσα στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια. Στο αρχικό σύμπαν υπήρξε η 

αιτία της δημιουργίας της ύλης, όπως και αργότερα στο εσωτερικό 

των άστρων κ.λπ. 

Η εξήγηση ότι η ενέργεια μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται μέσα 

στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, στο άτομο, στο μόριο, στο σώμα. 

Πότε ένα πρωτόνιο, ένα μόριο, ένα σώμα τείνει να κινηθεί και πότε 

τείνει να μείνει ακίνητο.   

 Η εξήγηση ότι η θερμική ενέργεια δεν μπορεί να μετατραπεί πλή-

ρως σε άλλης μορφής ενέργεια. 

Στην ύλη και στην ενέργεια δεν υπάρχουν άλλα ισχυρότερα φορτία 

ενέργειας από τα θεμελιώδη ιόντα 

Η εξήγηση ότι «όταν η μια μετατρέπεται σε άλλη, ένα μέρος της ε-

νέργειάς τους μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια». 

Η εξήγηση ότι κατά την παραγωγή ενέργειας ένα μέρος του βάρους 

ενός σώματος μετατρέπεται σε ενέργεια η οποία έλκει αντίστοιχο βά-

ρος του. 

 

 

«Αρχή διατήρησης της ενέργειας και της μάζας 

Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το τίποτα (από το μηδέν) ούτε και 

καταστρέφεται (χάνεται): απλά αλλάζει μορφές, μετατρέπεται από τη μια 

μορφή ενέργειας σε άλλη. Κάθε υλικό σώμα περικλείει ενέργεια και η ε-

νέργεια είναι συγκεντρωμένη στα υλικά σώματα. Η μετατροπή της μιας 

μορφής της σε άλλη, γίνεται σε αυστηρά καθορισμένες αναλογίες. Από 

όλες τις μορφές της, εκείνη που μετατρέπεται δυσκολότερα σε άλλη ενέρ-

γεια είναι η θερμική. Κατά τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε άλλη, 

παραμένει πάντοτε ένα ποσό θερμικής ενέργειας, που δεν μπορούμε να το 

μετατρέψουμε. Στις άλλες μορφές, όταν η μια μετατρέπεται σε άλλη, ένα 

μέρος της ενέργειάς τους μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Γι’ αυτό λέμε: 

«η ενέργεια διατηρείται ποσοτικά, αλλά χάνει ποιοτικά» (υποβάθμιση της 

ενέργειας). 

Με την ανάπτυξη όμως των φυσικών επιστημών κατά τον Κ  ́ αιώνα, 

ανακαλύφθηκε ότι μεταξύ ενέργειας και μάζας υπάρχει ορισμένη σχέση 

ισοδυναμίας. Η σχέση αυτή αποδείχτηκε με τη θεωρία της σχετικότητας 

και διατυπώθηκε μαθηματικά από τον Αϊνστάιν ως εξής: Ε = m ∙ c2, (E=-

ενέργεια, m=μάζα και c=ταχύτητα του φωτός στο κενό). Ένα από τα συ-

μπεράσματα της θεωρίας της σχετικότητας είναι ότι η μάζα μπορεί να με-

τατραπεί σε ενέργεια και η ενέργεια σε μάζα. 

Ύστερα από όλα αυτά, το θεώρημα της διατήρησης της ενέργειας που 

ισχύει στην κλασική φυσική, αντικαθίσταται από το γενικότερο θεώρημα 

της «διατήρησης μάζας-ενέργειας»: Σε ένα απομονωμένο σύστημα σωμά-
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των, το άθροισμα της μάζας και της ισοδύναμης ενέργειας παραμένει στα-

θερό. Το θεώρημα αυτό ισχύει στην πυρηνική φυσική και στην κλασική 

φυσική». 

«Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθητάς Δη-

μοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακόπουλος. 

Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγγραφεύς. 

Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-συγγραφεύς. 

Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντάκτες: Βασ. Γκου-

γιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, Ρένα Γιάκου-

Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.),  τόμος 4, σελ. 1346.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις 

 

α) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το τίποτα 

(από το μηδέν) ούτε και καταστρέφεται (χάνεται): απλά αλλάζει μορφές, 

μετατρέπεται από τη μια μορφή ενέργειας σε άλλη». 

Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το τίποτε, επειδή ήδη υπάρχει μέσα 

στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια. Στο αρχικό σύμπαν υπήρξε η αιτία της 

δημιουργίας της ύλης, όπως και αργότερα στο εσωτερικό των άστρων 

κ.λπ. 

Επίσης, επειδή η ενέργεια υπάρχει μέσα στα ίδια τα υποατομικά σωμα-

τίδια: πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Αυτά μπορούν να φορτίζονται ή να απο-

φορτίζονται, όπως εξηγήσαμε, οπότε η ενέργειά τους μπορεί να αυξάνει ή 

να μειώνεται. Αυτή είναι η εξήγηση ότι η ενέργεια μπορεί να αυξάνεται ή 

να μειώνεται μέσα στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, στο άτομο, στο μόριο, στο 

σώμα. 

 

β) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «Κάθε υλικό σώμα περικλείει ενέργεια και η 

ενέργεια είναι συγκεντρωμένη στα υλικά σώματα. Η μετατροπή της μιας 

μορφής της σε άλλη, γίνεται σε αυστηρά καθορισμένες αναλογίες». 

Η ενέργεια που είναι συγκεντρωμένη στα υλικά σώματα, βρίσκεται α-

κριβώς συγκεντρωμένη στο εσωτερικό των πρωτονίων και των ηλεκτρο-

νίων, ειδικότερα στους δύο εσωτερικούς-ηλεκτρικούς τους πόλους. 

Για να μετατραπεί η ενέργεια που υπάρχει μέσα στα πρωτόνια και ηλε-

κτρόνια σε μια άλλη μορφή, αρκεί να γίνει αλληλεπίδρασή της με άλλη 

ενέργεια, ως εξής: τα θετικά ηλεκτρικά φορτία του ενός πόλους του πρω-

τονίου έλκονται με τα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία του αρνητικού ηλεκτρι-

κού πόλου ενός δεύτερου πρωτονίου ή ενός ηλεκτρονίου. Τότε με βάση 

της έλξης τους αυτή προκύπτει και έλξη της ύλης μέσα στις οποίες ύλες 

βρίσκονται τα δύο πρωτόνια που αλληλεπιδρούν. 
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Αν αυξηθεί περισσότερο η ενέργεια μέσα σε ένα πρωτόνιο, αυτό τείνει 

να κινηθεί από την θέση του, ενώ αν αφαιρεθεί (αποφορτιστεί) η ενέργεια 

μέσα από ένα πρωτόνια, τείνει να μείνει ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για το 

άτομο, για το μόριο, για το ίδιο το σώμα. 

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «Από όλες τις μορφές της, εκείνη που μετα-

τρέπεται δυσκολότερα σε άλλη ενέργεια είναι η θερμική. Κατά τη μετα-

τροπή της θερμικής ενέργειας σε άλλη, παραμένει πάντοτε ένα ποσό θερ-

μικής ενέργειας, που δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε. Στις άλλες μορ-

φές, όταν η μια μετατρέπεται σε άλλη, ένα μέρος της ενέργειάς τους μετα-

τρέπεται σε θερμική ενέργεια». 

Η θερμική ενέργεια μετατρέπεται δυσκολότερα σε άλλη μορφής ενέρ-

γεια επειδή για να συμβεί η θερμική ενέργεια καταναλώνεται μεγάλη πο-

σότητα άλλης ενέργειας, εφόσον όλη η μάζα ενός σώματος διαστέλλεται. 

Με άλλα λόγια όλα τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια αυξάνουν το φορτίο τους και 

μετακινούνται από την θέση τους. Αντίθετα, στην κινητική δεν συμβαίνει 

αυτό, αφού μετακινείται όλο το σώμα, χωρίς να χρειαστεί αναγκαστικά να 

υποστεί διαστολή, όπως συμβαίνει με την θερμική ενέργεια.   

Αυτό το ποσό που δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε, ισχύει επειδή για 

να συμβεί θερμική ενέργεια χρειάζεται πολύ μεγάλη χορήγηση άλλης μορ-

φής ενέργειας αφενός, και αφετέρου επειδή η θερμική ενέργεια ήδη έχει 

αυξημένα τα φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων της, τα οποία έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις και έτσι δεν διασπάται πλέον εύκολα, παρά με άλλα-ισχυρότερα τέ-

τοια φορτία. Και επειδή στην ύλη-ενέργεια δεν υπάρχουν άλλα ισχυρότερα 

φορτία ενέργειας από τα θεμελιώδη ιόντα, αυτός είναι ο λόγος που μέρος 

από αυτά δεν διασπάται ποτέ.  

Το ότι «όταν η μια μετατρέπεται σε άλλη, ένα μέρος της ενέργειάς τους 

μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια», αυτό οφείλεται στο ότι για να υπάρξει 

αλληλεπίδραση μεταξύ δυο πρωτονίων, δύο μορίων, ή δυο σωμάτων πρέ-

πει να χορηγηθεί ενέργεια ισχυρή, ενέργεια θεμελιωδών ιόντων, π.χ. να 

ασκηθεί πίεση, τριβή, θερμότητα κ.λπ. Αυτά όλα όμως σημαίνει παραγωγή 

θεμελιωδών ιόντων, που στις σχετικά κοντινές αποστάσεις καθώς απωθού-

νται έλκοντας και ύλη, συγκρούονται με άλλες μάζας ή άλλη ύλη και έτσι 

παράγεται θερμότητα. 

 

δ) Αναφέρθηκε ότι: «Με την ανάπτυξη όμως των φυσικών επιστημών 

κατά τον Κ  ́αιώνα, ανακαλύφθηκε ότι μεταξύ ενέργειας και μάζας υπάρχει 

ορισμένη σχέση ισοδυναμίας. Η σχέση αυτή αποδείχτηκε με τη θεωρία της 

σχετικότητας και διατυπώθηκε μαθηματικά από τον Αϊνστάιν ως εξής: Ε 

= m ∙ c2, (E=ενέργεια, m=μάζα και c=ταχύτητα του φωτός στο κενό). Ένα 

από τα συμπεράσματα της θεωρίας της σχετικότητας είναι ότι η μάζα μπο-

ρεί να μετατραπεί σε ενέργεια και η ενέργεια σε μάζα». 
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Η ενέργεια καθώς διαστέλλεται και απωθείται από την μάζα ενός πρω-

τονίου-ηλεκτρονίου, έλκει μαζί της και μέρος της ύλης, από το εσωτερικό 

του πρωτονίου-ηλεκτρονίου και έτσι προκύπτει η απώλεια του βάρους του. 

Έτσι κατά την παραγωγή ενέργειας ένα μέρος του βάρους ενός σώματος 

μετατρέπεται σε ενέργεια η οποία έλκει αντίστοιχο βάρος του. 
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2. Η ενοποίηση των θεωριών στον μακρόκοσμο και στον μικρόκο-

σμο. 

 

 

«11-5 Δύναμη ως συνάρτηση απόστασης 

[…] Αν μελετήσετε το κεφάλαιο 5, θα παρατηρήσετε ότι οι ηλεκτρικές 

δυνάμεις και οι δυνάμεις βαρύτητας μεταβάλλονται με την απόσταση με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν έχομε εξήγηση γι’ αυτή την ομοιότητα, αλλά 

λόγω αυτής μπορούμε να καταλαβαίνουμε συχνά τα φαινόμενα του ηλε-

κτρισμού και της βαρύτητας με τον ίδιο τρόπο». 

 

«ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 232. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Επίσης, είδαμε την ομοιότητα του τύπου της βαρύτητας (που ισχύει για 

τους πλανήτες, ήλιους κ.λπ.) με τον τύπο της έλξης των ηλεκτρικών φορ-

τίων (στα υποατομικά σωματίδια), κι αυτό μας προϊδεάζει ότι τόσο ο μα-

κρόκοσμος όσο και ο μικρόκοσμος διέπονται από τους ίδιους μαθηματι-

κούς και φυσικούς νόμους. Ένδειξη αυτού δηλαδή είναι ότι για να προκύ-

ψει η ισχύ του ίδιου φυσικού-μαθηματικού τύπου τόσο για τις δυνάμεις 

της βαρύτητας στον μακρόκοσμο, όσο και για τις δυνάμεις του ηλεκτρι-

σμού (ηλεκτρικής έλξης) στον μικρόκοσμο, άρα, αυτό προϊδεάζει ότι οι 

ίδιες δυνάμεις επενεργούν τόσον στον μακρόκοσμο όσο και στον μικρό-

κοσμο.  

Επομένως, ο μακρόκοσμος αποτελεί φυσική «μεγέθυνση» του μικρόκο-

σμου. Στην ουσία δηλαδή ίδιες είναι οι δυνάμεις που επενεργούν στον μι-

κρόκοσμο και στον μακρόκοσμο, μόνο που στον μικρόκοσμο είναι μικρές-

λίγες σε ποσότητα φορτίου τους, ενώ στον μακρόκοσμο είναι μεγάλες-

πολλές στο φορτίο του. 

 Επομένως, τόσο ο μικρόκοσμος όσο και ο μακρόκοσμος έχει την ίδια 

«αναλογικά» συμπεριφορά μιας και οι δυνάμεις τους παράγουν τα ίδια α-

ποτελέσματα, παράγουν την ίδια βασική μαθηματική-φυσική σχέση. Επο-

μένως, αν οι δυνάμεις του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου παράγουν 

τα ίδια αποτελέσματα (την ίδια μαθηματική σχέση), άρα και οι δυνάμεις 

που παράγουν αυτά τα ίδια αποτελέσματα είναι ίδιες. 

Για τον λόγο αυτό το παραπάνω επαγωγικό συμπέρασμα μας προϊδεάζει 

ότι με τους ίδιους νόμους πρέπει να δούμε τον μικρόκοσμο και τον μακρό-

κοσμο. 
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Αυτό όμως αποτελεί και προϋποθέτει την ενοποίηση όλων των θεωριών 

που έχουν σχέση με την κοσμολογία στον μικρόκοσμο αλλά και στον μα-

κρόκοσμο. 

Βλέπουμε εδώ ότι οι δυνάμεις τόσο του ηλεκτρισμού όσο και της βαρύ-

τητας παράγουν τα ίδια αποτελέσματα αλλά και συμπεριφέρονται με τον 

ίδιο τρόπο. 

Αυτό υποδηλώνει ότι τόσο οι δυνάμεις του ηλεκτρισμού, όσο και οι δυ-

νάμεις της βαρύτητας στηρίζονται στις ίδιες δυνάμεις των θεμελιωδών ιό-

ντων, όπως αναφέραμε.  
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3. Τα μαγνητικά φορτία εξασκούνται και από τους δύο πόλους της 

γης και όχι μόνον από τον ένα της μαγνητικό πόλο. 

 

 

«Έγκλιση (μαγνητική) 

Στη φυσική, μαγνητική έγκλιση ενός τόπου Α λέγεται η γωνία που σχη-

ματίζει η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου της γης, με το οριζόντιο  επί-

πεδο του τόπου. Α. Αν ερευνήσουμε με μια πυξίδα το μαγνητικό πεδίο της 

γης, θα παρατηρήσουμε πως οι δυναμικές γραμμές του γενικά δεν είναι 

παράλληλες με ο οριζόντιο επίπεδο των διαφόρων τόπων. Μόνο κατά μή-

κος του ισημερινού της γης, οι δυναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού 

πεδίου είναι παράλληλες προς το οριζόντιο επίπεδο, δηλ. προς την επιφά-

νεια της γης. Η μαγνητική έγκλιση των τόπων του ισημερινού είναι επο-

μένως μηδέν μοίρες (0ο). Αντίθετα, στους μαγνητικούς πόλους (που βρί-

σκονται κοντά στους γεωγραφικούς πόλους της γης), η έγκλιση είναι η με-

γαλύτερη, ίση με 90ο Δηλ. οι δυναμικές μαγνητικές γραμμές είναι κάθετες 

στην επιφάνεια της γης στην περιοχή των μαγνητικών πόλων, γι’ αυτό και 

η μαγνητική πυξίδα δεν μπορεί εκεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσανα-

τολισμό. 

 

 

 

Έγκλιση μαγνητική. 

Ο βόρειος πόλος Ν της μαγνητικής 

βελόνης βρίσκεται κάτω από το ορι-

ζόντιο επίπεδο ΟΟ΄, όταν το πεί-

ραμα γίνεται στο βόρειο ημισφαίριο, 

και η γωνία ε – μαγνητική έγκλιση – 

θεωρείται θετική. 

Ενώ στο νότιο ημισφαίριο ο βόρειος 

πόλος θα είναι επάνω από το οριζό-

ντιο επίπεδο, και η έγκλιση θεωρεί-

ται αρνητική. 

 

 

Από τον ισημερινό έως τους μαγνητικούς πόλους η έγκλιση μεταβάλλε-

ται από 0ο έως 90ο. Αλλά και σε κάθε τόπο, η μαγνητική έγκλιση παρου-

σιάζει μεταβολές, ανάλογες προς τις μεταβολές της μαγνητικής απόκλι-

σης». 
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Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1223. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Παραπάνω εξηγήσαμε ότι στον ηλεκτρισμό τα ηλεκτρικά φορτία δεν 

ξεκινούν μόνον από τον αρνητικό πόλο προς τον θετικό (πραγματική φορά 

ροής του ηλεκτρικού φορτίου), αλλά ξεκινούν και από τον θετικό πόλο 

προς τον αρνητικό (συμβατική φορά ροής του ηλεκτρικού φορτίου). Ε-

πειδή όμως το αρνητικό φορτίο είναι ισχυρότερο στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις, για τον λόγο αυτό εμείς έχουμε την αίσθηση ότι η ροή των η-

λεκτρονίων γίνεται μόνον από τον αρνητικό πόλο προς τον θετικό (εξηγή-

σαμε ότι στην ηλεκτρολυτική συσκευή έχουμε και την ροή ηλεκτρονίων 

από τον θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής προς το θετικό ηλεκτρόνιο. Ε-

ξηγήσαμε ομοίως ότι και στον πυκνωτή έχουμε ροή ηλεκτρονίων από τον 

θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής προς την μεταλλική επιφάνεια  (πλάκα 

του πυκνωτή) που φορτίζεται με θετικό ηλεκτρικό φορτίο κ.λπ. 

Κάτι ανάλογο γίνεται και στον μαγνητισμό: Οι μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές δεν ξεκινούν μόνον από τον βόρειο (ασθενέστερο) μαγνητικό πό-

λο και καταλήγουν στον νότιο (=τον ισχυρότερο μαγνητικό πόλο, αλλά 

ισχύει και το αντίστροφο: οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν και 

από τον νότιο (ισχυρότερο) μαγνητικό πόλο και έλκονται από τον βόρειο 

(ασθενέστερο) μαγνητικό πόλο. Αυτό το τελευταίο δείχνει η έγκλιση της 

μαγνητικής βελόνης στον βόρειο πόλο της γης (=στον νότιο γεωγραφικό 

της πόλο). Στον βόρειο μαγνητικό πόλο της γης δηλαδή (=νότιο γεωγρα-

φικό εκεί καταλήγουν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές που έρχονται από 

τον άλλον μαγνητικό της πόλο, όσες δηλαδή έρχονται από τον νότιο μα-

γνητικό πόλο. Το τελευταίο μπορούμε να το παρακολουθήσουμε αν τοπο-

θετήσουμε την ίδια μαγνητική πυξίδα πάνω στον ίδιο μεσημβρινό της γης, 

σταδιακά σε όλο το μήκος του.  

Έτσι, καθώς ξεκινάνε οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές από τον νότιο 

μαγνητικό πόλο της γης, η μαγνητική πυξίδα λίγο νότια από τον νότιο μα-

γνητικό πόλο αρχίζει να ανυψώνεται (δείχνει έγκλιση με έλξη της μαγνη-

τικής βελόνης από τον νότιο γεωγραφικό της πόλο). Σε επόμενο-πιο απο-

μακρυσμένο σημείο, ανυψώνεται ακόμη περισσότερο για να φτάσει σε ο-
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ριζόντια θέση στον ισημερινό της γης. Στην συνέχεια καθώς την τοποθε-

τούμε προς το νότιο ημισφαίριο της γης, αρχίζει και πάλι να γέρνει (μα-

γνητική έγκλιση) προς τον βόρειο πόλο της γης (νότιο γεωγραφικά πόλο 

της), όλο και περισσότερο γέρνει καθώς προχωρούμε προς το βόρειο πόλο, 

μέχρι να σχηματίσει γωνία 90ο.  

Με άλλα λόγια η μαγνητική βελόνη, από τον νότιο μαγνητικό πόλο της 

γης (βόρειο γεωγραφικό πόλο) μέχρι τον βόρειο μαγνητικό της πόλο (=νό-

τιο γεωγραφικό της πόλο) καταγράφει και ημιπεριστροφή 180ο. 

 

Στην παραπάνω εικόνα γράφηκε ότι:  

α) «Ο βόρειος πόλος Ν της μαγνητικής βελόνης βρίσκεται κάτω από το 

οριζόντιο επίπεδο ΟΟ ,́ όταν το πείραμα γίνεται στο βόρειο ημισφαίριο, 

και η γωνία ε – μαγνητική έγκλιση – θεωρείται θετική». 

Αυτό σημαίνει ότι ο βόρειος μαγνητικός πόλος Ν της μαγνητικής βελό-

νης έλκεται από τον νότιο μαγνητικό πόλο Ν που βρίσκεται στο βόρειο 

ημισφαίριο και γι’ αυτό έχουμε την θετική την έγκλιση (η μαγνητική βε-

λόνη βρίσκεται κάτω από το οριζόντιο επίπεδο ΟΟ΄). 

 

Στην παραπάνω εικόνα γράφηκε (με ελεύθερη μετάφραση) ότι:  

β) «Ο βόρειος πόλος Ν της μαγνητικής βελόνης βρίσκεται πάνω από το 

οριζόντιο επίπεδο ΟΟ ,́ όταν το πείραμα γίνεται στο νότιο ημισφαίριο, και 

η γωνία ε – μαγνητική έγκλιση – θεωρείται αρνητική. 

Αυτό σημαίνει ότι ο βόρειος μαγνητικός πόλος Ν της μαγνητικής βελό-

νης δεν έλκεται ισχυρά από τον νότιο μαγνητικό πόλο Ν που βρίσκεται στο 

βόρειο ημισφαίριο και γι’ αυτό έχουμε την ασθενή ή αρνητική την έγκλιση 

(η μαγνητική βελόνη βρίσκεται κάτω από το οριζόντιο επίπεδο ΟΟ΄). 

Όμως, στο νότιο ημισφαίριο, ο βόρειος (ασθενέστερος) μαγνητικός πό-

λος της γης έλκει ισχυρότερα τον νότιο μαγνητικό πόλο της μαγνητικής 

βελόνης και τότε αυτός (ο νότιος μαγνητικό πόλος της μαγνητικής βελό-

νης) έλκεται ισχυρότερα και δημιουργεί την αρνητική μαγνητική έγκλιση.  

Από τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι και οι δύο μαγνητικοί πόλοι της 

γης εξασκούν τα μαγνητικά τους φορτία προς την μαγνητική βελόνη. 
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4. Η φόρτιση ενός υλικού με μαγνητικό φορτίο, είναι η μεταφορά 

στα πρωτόνια και ηλεκτρόνιά του φορτίο θεμελιωδών ιόντων κυρίως 

θεμελιωδών ιόντων τύπου β. 

Τα πρωτόνια, όσο και ηλεκτρόνια μπορούν να φορτίζονται με το ένα 

είδος ή με το άλλο είδος ηλεκτρικού ή μαγνητικού φορτίου. 

Οι δυνάμεις στις οφείλεται τόσο ο ηλεκτρισμός, όσο και ο μαγνητι-

σμός είναι τα θεμελιώδη ιόντα και εξ αυτών προέρχεται η ενοποίηση 

των παραγόμενων από αυτές άλλων δυνάμεων, καθώς και η ενοποίηση 

των θεωριών τους. 

 

 

«Μαγνητική δυναμική γραμμή. 

Η γραμμή, που σε κάθε σημείο της εφάπτεται ο κατά μήκος άξονας της 

μαγνητικής βελόνης. Με διάφορα πειράματα, που έγιναν με τη μαγνητική 

βελόνη, διαπιστώθηκε ότι: 

Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές βγαίνουν από το βόρειο και εισέρχο-

νται στον νότιο μαγνητικό πόλο του ραβδόμορφου μαγνήτη. 

Επίσης, ότι το μαγνητικό πεδίο σε ορισμένο πεδίο έχει τόσο μεγαλύτερη 

ένταση, όσο πυκνότερες είναι οι δυναμικές γραμμές στην περιοχή του ση-

μείου αυτού.  

 

 
 

 

Στο ομογενές μαγνητικό πεδίο, που σε κάθε σημείο του η ένταση διατη-

ρείται σταθερή, η κατανομή των δυναμικών γραμμών είναι ομοιόμορφη. 

Έτσι, το ομογενές μαγνητικό πεδίο απεικονίζεται με δυναμικές γραμμές, 

που είναι παράλληλες και ισόπυκνες (δηλαδή η μια απέχει εξίσου από την 

άλλη)».  

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-
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συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 6, σελ. 2171. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

α) Πιο πάνω, στο αμέσως παραπάνω-προηγούμενο κεφάλαιο της έγκλι-

σης, μιλήσαμε ότι οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές βγαίνουν και από τον 

νότιο μαγνητικό πόλο και κατευθύνονται προς τον βόρειο (βλ. σχετικά για 

την έγκλιση). 

 

β) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Επίσης, ότι το μαγνητικό πεδίο σε ο-

ρισμένο πεδίο έχει τόσο μεγαλύτερη ένταση, όσο πυκνότερες είναι οι δυ-

ναμικές γραμμές στην περιοχή του σημείου αυτού…». 

Η ένταση σε ένα μαγνητικό πεδίο είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσό-

τερο είναι φορτισμένα τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια των ατόμων, των μορίων 

του υλικού που βρίσκεται στους δύο μαγνητικούς του πόλους. 

Η φόρτιση των παραπάνω πρωτονίων-ηλεκτρονίων του κάθε μαγνητι-

κού υλικού γίνεται από τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, κυρίως από εκείνα τα 

τύπου β. 

 

Εδώ απλά επισημαίνουμε, για να σταθεροποιήσουμε την άποψή μας, ότι 

από έναν μαγνήτη, εφόσον και από τους δύο μαγνητικούς πόλους εκπέ-

μπονται μαγνητικά φορτία (το εξηγήσαμε παραπάνω αυτό), αφενός, (1),  

και εφόσον τα φορτία του ενός μαγνητικού πόλου (=αυτά που εκπέμπει 

ο κάθε μαγνητικός πόλος) είναι διαφορετικά αφετέρου (=ο ένας μαγνητι-

κός πόλος φέρει το είδος του πόλου που έχει το βόρειο μαγνητικό φορτίο, 

ενώ ο άλλος μαγνητικός πόλος φέρει το είδος του πόλου που έχει το νότιο 

μαγνητικό φορτίο), αφετέρου, (2), 

και δεδομένου ότι μεταξύ των δύο μαγνητικών πόλων στον ίδιο μαγνήτη 

εκείνα που κινούνται είναι τα ηλεκτρόνιά του (3) 

από τις παραπάνω παρατηρήσει μας (1), (2) και (3), προκύπτει ότι τα 

ηλεκτρόνια μπορούν να φορτίζονται μαγνητικά είτε με το μαγνητικό φορ-

τίο του ενός μαγνητικού πόλου, είτε με το μαγνητικό φορτίο του άλλου 

μαγνητικού πόλου. 

Αυτό όμως δεν θα ήταν δυνατό αν δεν έφεραν στο εσωτερικό τους τους 

δύο μαγνητικούς πόλους. 

Ομοίως, στους δύο μαγνητικούς πόλους, αν τα ηλεκτρόνια είναι εκείνα 

που μετακινούνται και μπορούν να φορτίζονται και με τα δύο είδη μαγνη-

τικού φορτίου, τα πρωτόνια, ομοίως μπορούν να φορτίζονται με το μαγνη-

τικό φορτίο του ενός μαγνητικού πόλου, είτε με το μαγνητικό φορτίο του 
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άλλου μαγνητικού πόλου, εφόσον αυτά είναι σταθερά και εξαιτίας τους. 

Με άλλα λόγια, αφού τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από τον κάθε μαγνητικό 

πόλο, άρα οι σταθερές δυνάμεις που συντείνουν και στις οποίες οφείλεται 

η εκπομπή τους είναι τα πρωτόνια, αφού τα πρωτόνια μπορούν να έλκουν 

τα ηλεκτρόνια ή να τα απωθούν, λόγω του αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου 

που φέρουν με αυτά. 

Έτσι, λέμε ότι ο ένας μαγνητικός πόλος α φέρει μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ ο άλλος μαγνητικός πόλος β φέρει μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ο μαγνητικός πόλος α, όμως που φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων φέ-

ρει και θετικό ηλεκτρικό φορτίο κι αυτός είναι ο λόγος που έλκει τα ηλε-

κτρόνια που προέρχονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο β. 

Επίσης, ο μαγνητικός πόλος β, που φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

φέρει και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο κι αυτός είναι ο λόγος που έλκει τα 

ηλεκτρόνια που προέρχονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο α. 

Με άλλα λόγια τόσο τα πρωτόνια, όσο και τα ηλεκτρόνια μπορούν να 

φορτίζονται είτε με το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, είτε με 

το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και έτσι άλλοτε 

φέρουν ως κυρίαρχο ηλεκτρικό φορτίο το θετικό ηλεκτρικό φορτίο (τόσο 

τα πρωτόνια όσο και τα ηλεκτρόνια), ενώ άλλοτε φέρουν ως κυρίαρχο η-

λεκτρικό φορτίο το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (τόσο τα πρωτόνια όσο και 

τα ηλεκτρόνια). 

Η άπωση των ηλεκτρονίων από τον θετικό πόλο του μαγνήτη γίνεται 

επειδή τα πρωτόνια, ναι μεν φορτίζονται από το θετικό ηλεκτρικό φορτίο 

όταν είναι στον βόρειο μαγνητικό πόλο ή στον μαγνητικό πόλο που φέρει 

το θετικό ηλεκτρικό φορτίο), αλλά παραμένει σε αυτά και το αρνητικό η-

λεκτρικό τους φορτίο, αφού όπως εξηγήσαμε στο εσωτερικό τους φέρουν 

δύο εσωτερικούς μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους και όχι έναν. 

Έτσι γίνεται δυνατή η εκπομπή-άπωση των ηλεκτρονίων πάλι από τον μα-

γνητικό αυτό πόλο που φέρει το θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις τα ηλεκτρόνια που έλκονται από την κάθοδο και είναι 

φορτισμένα με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, μόλις φτάσουν στον θετικό 

πόλο, τότε απωθούνται, ακριβώς επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

είναι ισχυρότερα τα φορτία άπωσης μεταξύ τους.  
(Παρένθεση: 

Ονομάσαμε άνοδο τον βόρειο μαγνητικό πόλο, για να καταφανεί ότι επειδή ίδιες 

είναι οι δυνάμεις που παράγουν τον ηλεκτρισμό όσο και τον μαγνητισμό, ότι αλληλε-

πιδρούν το ίδιο προς τον γύρω τους χώρο και προς τι άλλες δυνάμεις). 

Αντίστοιχα γίνεται και στον άλλον μαγνητικό πόλο. Η άπωση των ηλε-

κτρονίων από τον πόλο αυτό, που φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο  γίνε-

ται προς τα ηλεκτρόνια επειδή τα ίδια τα πρωτόνια φέρουν δύο εσωτερι-

κούς πόλους. Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα ηλεκτρόνια που έλκο-

νται από την άνοδο και είναι φορτισμένα με θετικό ηλεκτρικό φορτίο, μό-

λις φτάσουν στον αρνητικό πόλο, τότε απωθούνται, ακριβώς επειδή στις 
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σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερα τα φορτία άπωσης μεταξύ 

τους. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δυνάμεις στις οφείλεται τόσο ο ηλε-

κτρισμός, όσο και ο μαγνητισμός είναι τα θεμελιώδη ιόντα και εξ αυτών 

προέρχεται η ενοποίηση των παραγόμενων από αυτές άλλων δυνάμεων, 

καθώς και η ενοποίηση των θεωριών τους. 
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5. Η έννοια των θεμελιωδών ιόντων, όταν αλληλεπιδρούν το ηλε-

κτρικό τους φορτίο χωρίς την ύπαρξη αγωγού (υγρού ή στερεού). 

Το πλανητικό σύστημα, συμπλήρωση στο μοντέλο του Μπορ. 

Το πλανητικό σύστημα μοιάζει με το άτομο, επειδή και στα δύο ε-

πενεργούν οι ίδιες ακριβώς δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων και συ-

μπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

Η εξήγηση της παραγωγής του φωτός κατά κβάντα ενέργειας. 

Η ενιαία συνύπαρξη ηλεκτρισμού-μαγνητισμού και βαρύτητας. 

Πότε παράγεται το κενό αέρα Η έννοια και η σύστασή του. 

Πότε παράγεται η σκοτεινή ύλη. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά 

της. 

Πότε παράγεται το φως. 

Η εξήγηση των ηλεκτρικών δυνάμεων στο άτομο. 

 

 

 

«Εκκένωση ηλεκτρική. 

Είναι η μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων από ένα σώμα σε άλλο, χωρίς τα 

δύο αυτά σώματα να συγκοινωνούν με στερεό ή με υγρό αγωγό. Τα ηλε-

κτρικά φορτία (ιόντα και ηλεκτρόνια) μετακινούνται με την επίδραση η-

λεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται χάρη στη διαφορά δυναμικού η ο-

ποία επικρατεί ανάμεσα στα δύο σώματα. 

Οι σπουδαιότερες μορφές εκκενώσεων είναι ο σπινθήρας αίγλης και η 

εκκένωση τόξου (βολταϊκού). Η μελέτη των ηλεκτρικών εκκενώσεων α-

ποτελεί τη βάση για τη λειτουργία πολλών ηλεκτρικών λυχνιών αερίου και 

για έντονη θερμική εκπομπή ηλεκτρονίων». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1248. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Αυτή η έλξη που συμβαίνει μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων από από-

σταση, είναι τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν τα δύο αυτά ηλεκτρικά φορ-

τία. 
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Αυτός είναι ο λόγος, που ενώ δεν παρεμβάλλεται καλός αγωγός μεταξύ 

των δύο σωμάτων, όμως τόσο ηλεκτρική όσο και η μαγνητική ενέργεια 

μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο. 

Αυτή η μεταφορά δεν γίνεται μόνον όταν δεν υ6πάρχει αγωγός, αλλά 

μπορεί να γίνει και στο κενό από αέρα, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα είναι η 

αιτία δημιουργίας του «κενού αέρα», με την έννοια ότι υπάρχουν ως ενέρ-

γεια που δεν έχει έλξει μαζί της μικρά ή μεγάλα φορτία μικροΰλης ή μα-

γνητικής μικρομάζας. 

Αυτό λοιπόν το «κανό αέρα», άλλες φορές όταν έλξει και ποσότητες 

μικροΰλης (μικρές ή μεγάλες) παίρνει την μορφή (ή παράγουν) της σκο-

τεινής ενέργειας, όταν μεν αυτά τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται στην φάση 

τη έλξης των μετά από την άπωση (βλ. και την δημιουργία του σκοτεινού-

μαύρου χρώματος σχετικά), ενώ όταν βρίσκονται στην φάση της έλξης των 

παίρνουν την μορφή (ή παράγουν) το φως. ο φως μπορεί να παραχθεί και 

κατά την φάση της άπωσής των, όταν η ισχύς των φορτίων των ελκόμενων 

θεμελιωδών ιόντων είναι σχετικά αρκετά μεγάλη. Αυτό 

 

Τέλος, τέτοια ακριβώς ηλεκτρικά φορτία που έλκονται από απόσταση 

και χωρίς αγωγό (στερεό ή υγρό) συμβαίνει και μέσα στο ίδιο το άτομο 

μεταξύ του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 

Αυτή είναι και η αιτία παραγωγής ηλεκτρισμού μέσα στο άτομο. 

Επειδή το πρωτόνιο είναι πολύ μεγαλύτερα από ένα ηλεκτρόνιο, κανο-

νικά θα έπρεπε να άτομο να φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, αν ίσχυε ότι 

το πρωτόνιο φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και το ηλεκτρόνιο φέρει το 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Όμως η ισότητα του θετικού ηλεκτρικού φορτίου που είναι ίσοι με το 

αρνητικό (το άτομο εμφανίζεται ως ηλεκτρικά ουδέτερο όταν δεν επιδρούν 

πάνω του άλλες ηλεκτρικές δυνάμεις), σημαίνει ότι οι μεγάλες δυνάμεις 

του αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου στο άτομο προέρχονται από το ίδιο το 

πρωτόνιο, από το οποίο προέρχονται και τα θετικά ηλεκτρικά φορτία. Το 

αντίθετο γίνεται στο ηλεκτρόνιο, όπου εκεί υπερισχύουν οι δυνάμεις του 

αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου χάρη στην παραπάνω ποσότητά τους που 

αυτό φέρει στο εσωτερικό του. 

Επομένως, οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων μπορούν να μεταφέρο-

νται από το ένα σώμα στο άλλο επειδή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

χωρίς την ύπαρξη καλού αγωγού. 

Αυτές οι δυνάμεις είναι οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων που υπάρ-

χουν τόσο στο άτομο (επειδή υπάρχουν στο εσωτερικό των πρωτονίων και 

των ηλεκτρονίων), όσο και στο πλανητικό μας σύστημα (επειδή υπάρχουν 

σε μεγαλύτερες εν προκειμένω ποσότητες) μέσα στο εσωτερικό των πλα-

νητών και του ήλιου μας (όπως ήδη εξηγήσαμε συνοπτικά) 

Αυτός είναι ο λόγος που οι ίδιοι νόμοι ισχύουν για την βαρύτητά τους, 

αλλά και για τις κινήσεις τους.  
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Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του πλανητικού μας συστήματος 

και του ατόμου.  

Ας δούμε μερικές από αυτές: 

 

Α) Παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Α1) Στο άτομο παράγεται ηλεκτρισμός, επειδή στο εσωτερικό του έ-

χουμε δύο ηλεκτρικούς πόλους α και β (θετικό στο πρωτόνιο και αρνητικό 

στο ηλεκτρόνιο), οι οποίοι:  

Όταν βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται και παρά-

γουν ηλεκτρισμό, ενώ όταν βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις 

απωθούνται. 

Αυτός είναι ο λόγος που το φως παράγεται κατά κβάντα ενέργειας, ε-

πειδή δηλαδή μεσολαβεί: μια φορά  φάση της έλξης των δύο αυτών ηλε-

κτρικών πόλων, και την επόμενη φορά η φάση της άπωσης των δύο αυτών 

ηλεκτρικών πόλων. 

Α2) Στο πλανητικό σύστημα, σε κάθε πλανήτη του, παράγεται στο εσω-

τερικό του ηλεκτρισμός για τον ίδιο λόγο: ο πλανήτης φέρει δύο εσωτερι-

κούς πόλους που ο καθένας τους φέρει ηλεκτρικό φορτίο (θυμηθείτε ότι 

γειώνεται το ηλεκτρικό φορτίο, τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό από 

το ηλεκτροσκόπιο κ.λπ.). 

Έτσι, κατά την φάση της έλξης των παράγεται ηλεκτρισμός και λιώνουν 

τα μέταλλα και το εσωτερικό της γης, επειδή ακριβώς υπάρχουν σε μεγά-

λες ποσότητες η αιτία που τα παράγει, δηλαδή τα δύο σύνολα θεμελιωδών 

ιόντων φέρουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικών φορτίων τους. 

Αντίθετα, στην φάση της άπωσής των, παύει να ισχύει η βαρύτητα της 

γης και αυτός είναι ο λόγος που π.χ. η σελήνη δεν πέφτει πάνω στην γη, ή 

εμείς να πέσουμε κάτω κ.λπ. 

 

Β) Παραγωγή ηλεκτρικών μαγνητικών γραμμών. 

Β1) Στο άτομο. Γύρω από το πρωτόνιο όσο και από το ηλεκτρόνιο πα-

ράγονται ηλεκτρικές μαγνητικές γραμμές, επειδή τόσο το πρωτόνιο όσο 

και το ηλεκτρόνιο φέρουν το καθένας τους δύο εσωτερικά ηλεκτρικά και 

μαγνητικά συγχρόνως κέντρα-πόλους (ο μαγνητισμός συνυπάρχει με τον 

ηλεκτρισμό) . Έτσι, στην φάση της άπωσής των εξασκείται το φορτίο ά-

πωσης μεταξύ τους και τότε δημιουργούν τους δύο εξωτερικούς τους πό-

λους. Ο κάθε εξωτερικός μαγνητικός πόλος στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο έλ-

κει τα μαγνητικά-ηλεκτρικά φορτία από τον απέναντί του πόλο, που φέρει 

ετερώνυμα μαγνητικά φορτία, που συγχρόνως είναι και ηλεκτρικά φορτία. 

Έτσι παράγεται το ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τόσο στο πρωτόνιο, όσο 

και στο ηλεκτρόνιο. 

Β2) Στο πλανητικό σύστημα. Στον Ήλιο, ή σε κάποιον πλανήτη του, 

υπάρχουν οι δύο εσωτερικοί πόλοι του που φέρουν ηλεκτρικά αλλά και 

μαγνητικά συγχρόνως φορτία (ο μαγνητισμός συνυπάρχει με τον ηλεκτρι-
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σμό). Έτσι, στην φάση της άπωσής των εξασκείται το φορτίο άπωσης με-

ταξύ τους και τότε δημιουργούν τους δύο εξωτερικούς τους πόλους. Ο 

κάθε εξωτερικός μαγνητικός πόλος στον Ήλιο ή πλανήτη του έλκει τα μα-

γνητικά-ηλεκτρικά φορτία από τον απέναντί του πόλο, που φέρει ετερώ-

νυμα μαγνητικά φορτία, που συγχρόνως είναι και ηλεκτρικά φορτία. 

Έτσι παράγεται το ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τόσο στον Ήλιο, όσο και 

στον πλανήτη του. 

 

Γ) Εκλειπτική πορεία-σχήμα 

Γ1) Στο άτομο, το μαγνητικό και ηλεκτρικό (το ηλεκτρομαγνητικό) 

φορτίο του εξασκείται από το πρωτόνιο του πυρήνα, που φέρει και το ι-

σχυρότερο μαγνητικό-βαρυτικό φορτίο, προς το ηλεκτρόνιο από δύο εσω-

τερικά-ηλεκτρομαγνητικά κέντρα. Για τον λόγο αυτό η πορεία του ηλε-

κτρονίου είναι έλλειψη και δεν είναι κύκλος. 

Γ2) Στο πλανητικό σύστημα, το μαγνητικό και ηλεκτρικό (το ηλεκτρο-

μαγνητικό) φορτίο του εξασκείται από τον Ήλιο του, που φέρει και το ι-

σχυρότερο μαγνητικό-βαρυτικό φορτίο, προς τον πλανήτη του από δύο ε-

σωτερικά-ηλεκτρομαγνητικά κέντρα. Για τον λόγο αυτό η πορεία του πλα-

νήτη είναι έλλειψη και δεν είναι κύκλος.   

 

Προσθήκη: 

Η απόδειξη ότι ο Ήλιος-Γη όσο και το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, φέρουν 

δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα το καθένα τους. 

Επίσης, το έκκεντρο σχήμα της πορείας του ατόμου, ηλιακού συστήμα-

τος, σύμπαντος οφείλεται στον ίδιο λόγο: το ένα από τα δύο είδη μαγνητι-

κού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερο 

από το άλλο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ το άλλο είναι ισχυρό-

τερο στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 
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6. Η αλληλοεξουδετέρωση μεταξύ δύο συνόλων μικτών θεμελιωδών 

ιόντων. 

Ο λόγος-αιτιολογία της αλληλοεξουδετέρωσης μεταξύ δύο συνόλων 

θεμελιωδών ιόντων. 

Η βαθύτερη ερμηνεία της έκρηξης της ύλης. 

Η αιτιολογία που η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει άλλο πέραν από το 

σημείο ζέσης ενός υγρού. 

Η ανίχνευση των καθαρών θεμελιωδών ιόντων. 

Η αλληλεπίδραση των καθαρών θεμελιωδών ιόντων γίνεται κυρίως 

με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα τύπου β, πριν ή μετά το συμβάν της πολύ 

μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας ή της μεγάλής πίεσης-συμπίεσης 

της ύλης. 

Η αιτία που τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν προλαβαίνουν, αλλά 

και δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την ύλη. 

 

 

 

«Ζέση 

Ο όρος ζέση είναι συνώνυμος με τον όρο βρασμός. Αν παρακολουθή-

σουμε ένα υγρό, που βρίσκεται σε ανοιχτό δοχείο και θερμαίνεται στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, θα διαπιστώσουμε ότι, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, 

τόσο αυξάνεται συνεχώς και η τάση των κορεσμένων ατμών του υγρού 

αυτού.  

Αν η θερμοκρασία ανεβεί τόσο, ώστε η τάση των κορεσμένων ατμών 

να γίνει ίση με την πίεση του ατμοσφαιρικού αέρα, δημιουργείται πλη-

θώρα φυσαλίδων και κόχλασμα του υγρού, ενώ η θερμοκρασία του υγρού 

παύει να ανεβαίνει και παραμένει σταθερή.  

Η θερμοκρασία, στην οποία η τάση των κορεσμένων ατμών του υγρού 

γίνεται ίση προς την ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί, ονομάζεται «ση-

μείο ζέσεως» ή «σημείο βρασμού».  

Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι κανονική, δηλαδή ίση με 760 mmHg 

(χιλιοστά στήλης υδραργύρου), η θερμοκρασία βρασμού καλείται «κανο-

νικό σημείο ζέσης». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1490. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Αν η θερμοκρασία ανεβεί τόσο, ώστε η 

τάση των κορεσμένων ατμών να γίνει ίση με την πίεση του ατμοσφαιρικού 

αέρα, δημιουργείται πληθώρα φυσαλίδων και κόχλασμα του υγρού, ενώ η 

θερμοκρασία του υγρού παύει να ανεβαίνει και παραμένει σταθερή».  

Σε άλλο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η πίεση είναι θεμελιώδη ιόντα που 

έχουν παραχθεί λόγω της συμπίεσης της ύλης από διάφορους λόγους. Η 

πίεση του ατμοσφαιρικού αέρα παράγει θεμελιώδη ιόντα, επειδή τα ανώ-

τερα στρώματα της ατμόσφαιρας πιέζουν τα κατώτερα και λόγω της πα-

ραγόμενης πίεσης εξαναγκάζονται τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια να πλησιά-

ζουν μεταξύ τους και έτσι απάγουν θεμελιώδη ιόντα. 

Με τον συνεχή βρασμό, όμως, γνωρίζουμε ότι παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα, συνεχίζουν να παράγονται (συνεχώς) θεμελιώδη ιόντα. 

Τα θεμελιώδη ιόντα στον βρασμό δεν παράγονται μόνον όσο η θερμο-

κρασία είναι μικρότερη από το «σημείο ζέσης», αλλά συνεχίζουν να πα-

ράγονται ενόσω διαρκεί ο βρασμός. 

Τα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται και ανυψώνουν την θερμοκρασία 

είναι τα λεγόμενα μικτά θεμελιώδη ιόντα. Αυτά αρχικά είναι τύπου α (ό-

που η ύλη φέρει ισχυρότερο το φορτίο ενέργειας σε σύγκριση με τα θεμε-

λιώδη ιόντα που περιέχει), ενώ στην συνέχεια τα παραγόμενα μικτά θεμε-

λιώδη ιόντα είναι τύπου β (αφού το ενεργειακό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων είναι εκείνο που μεταφέρει την ύλη και κυριαρχεί ως φορτίο ενέρ-

γειας σε αυτά. [Βλέπε ότι κοντεύει να τινάξει το καπάκι της κατσαρόλας  

που βράζει]). 

Τα παραπάνω συμβαίνει ενόσω ο βρασμός διαρκεί και η θερμοκρασία 

του υγρού ανεβαίνει. 

Από το σημείο όμως, όπου η θερμοκρασία του υγρού παύει να ανεβαί-

νει, παρότι παράγονται θεμελιώδη ιόντα, δηλαδή από το σημείο όπου η 

θερμοκρασία αυξηθεί από ζέσης και πάνω, συμβαίνει το εξής: 

Λόγω της συνέχειας του βρασμού συνεχίζουν να παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα.  

Τα παραγόμενα μικτά θεμελιώδη ιόντα, εξηγήσαμε μεταφέρουν και ύλη 

μαζί τους.  

Αν λοιπόν αυτά τα παραγόμενα από τον βρασμό θεμελιώδη ιόντα (μικτά 

θεμελιώδη ιόντα) αλληλεπιδράσουν με τα υπάρχοντα στην ατμόσφαιρα 

θεμελιώδη ιόντα (μικτά θεμελιώδη ιόντα), τότε αλληλοεξουδετερώνονται, 

όπως ακριβώς αλληλοεξουδετερώνονται δύο κύματα όταν συναντηθούν το 

ένα με τον κορυφή του και το άλλο με την κοιλία του. 

Ο λόγος, η αιτιολογία δηλαδή, αυτής της αλληλοεξουδετέρωσης μεταξύ 

δύο συνόλων θεμελιωδών ιόντων είναι όταν αυτά φέρουν τις ίδιες ποσό-

τητες τόσον ενέργειας όσον και της ύλης που μεταφέρουν. 
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Το «σημείο ζέσης» ή «σημείο βρασμού» σε ένα υγρό είναι εκείνο όπου 

πλέον δεν σταματάει η παραγωγή θεμελιωδών ιόντων από το νερό που 

βράζει, αλλά ότι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα μαζί με την ύλη-μάζα  

(ατμούς) του νερού που μεταφέρουν, αλληλεπιδρούν και αλληλοεξουδετε-

ρώνονται με ίδιας ισχύος μικτά θεμελιώδη ιόντα της ατμόσφαιρας. 

Αν όμως κλείσουμε και σφραγίσουμε την κατσαρόλα που βράζει, τότε 

θα συμβεί το εξής: 

Από τον βρασμό στην κατσαρόλα θα παραχθούν μικτά θεμελιώδη ιόντα. 

Αυτά καθώς απωθούνται (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται 

μεταξύ τους) μεταφέρουν-έλκουν και μάζες από την ύλη στην οποία πα-

ράγονται, δηλαδή μεταφέρουν και μάζες νερού. 

Αυτά τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα (μικτά θεμελιώδη ιόντα) ενώ αρ-

χικά είναι τύπου α, στην συνέχεια γίνονται-μετατρέπονται σε τύπου β. 

Τότε αλληλεπιδρούν με τα μικρά θεμελιώδη ιόντα της ατμόσφαιρας της 

κατσαρόλας, μέχρι να κορεστούν.  

Η αλληλεπίδραση δηλαδή μεταξύ των παραγόμενων θεμελιωδών ιό-

ντων τύπου β από το νερό της κατσαρόλας που βράζει, αρχικά αλληλοε-

ξουδετερώνεται με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα τύπου α ή και τύπου β της 

ατμόσφαιρας της κατσαρόλας (που βρίσκονται πάνω από τα νερό που βρά-

ζει και ήδη ανήκουν στην γενικότερη ατμόσφαιρα που τώρα είναι μεμο-

νωμένη). 

Στην συνέχεια, επειδή τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα τύπου β από το 

νερό που βράζει είναι ισχυρότερα από τα υπάρχοντα, δεν ισχύει πλέον ο 

κορεσμός της ατμόσφαιρας. 

Ήδη συνεχίζουν να παράγονται θεμελιώδη ιόντα τύπου β που επειδή δεν 

υπάρχει άλλη ατμόσφαιρα για να κορεστούν (όπως στην περίπτωση της 

κατσαρόλας με το ανοιχτό καπάκι) πιέζουν τα τοιχώματα της κατσαρόλας 

και αυτή τινάζει το καπάκι της πάνω. Αυτό έγινε όταν κάποτε η μάνα μου 

άφησε το καπάκι κλειστό, ενώ έβραζε φακές, και το καπάκι τινάχτηκε 

πάνω. 

 

Επειδή όμως τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι τύπου β και δεν μπο-

ρούν να αλληλοεπιδράσουν με την γύρω τους ύλη, αφού ήδη ο βρασμός 

παρήγαγε θεμελιώδη ιόντα που έχουν δεσμεύσει το γύρω τους φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων της υπάρχουσας ύλης-ατμόσφαιρας, τότε προκαλούν 

έκρηξη στην ύλη. 

Αυτή είναι η βαθύτερη ερμηνεία της έκρηξης της ύλης. 

 

Η αιτιολογία που η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει άλλο πέραν από το ση-

μείο ζέσης ενός υγρού, είναι ότι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας παράγε-

ται πολύ μεγάλη ποσότητα θεμελιωδών ιόντων (τα θεμελιώδη ιόντα παρά-

γονται όταν ασκείται πολύ μεγάλη πίεση-συμπίεση ή θερμοκρασία), τα ο-

ποία είναι πλέον καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 
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Τα έτσι παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα δεν μεταφέρουν ύλη, γιατί η ύλη 

που μεταφέρουν είναι πάρα πολύ ελάχιστη. Αυτά δεν προλαβαίνουν να 

έλξουν ύλη από το σώμα στο οποίο παράγονται, επειδή αυξάνεται πάρα 

πολύ, α) είτε η συμπίεσή του (όπως στην πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία), 

β) είτε επειδή αυξάνεται πάρα πολύ η πίεση του σώματος (π.χ. όταν συ-

γκρούονται δύο τεκτονικές πλάκες στον σεισμό). 

Αυτά τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν είναι ορατά ούτε στο φάσμα του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος, αλλά ανιχνεύονται λόγω της αλληλεπίδρα-

σής τους με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα. 

Έτσι π.χ. στο κέντρο του ηλεκτρομαγνητικού κύματος υπάρχουν τέτοια 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα, που ανιχνεύονται επειδή εξασκούν πιέσεις προς 

τα μικτά θεμελιώδη ιόντα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που μας δίνουν 

την εγκάρσια κίνησή του (αυτά δηλαδή απωθούν τα δύο επιμέρους μέρη 

του εγκάρσιου κύματος και ισχύει η ιδιότητα ότι αυτά τα δύο μέρη του 

κινούνται με κατεύθυνση κάθετη προς τον άξονα κίνησής τους.  

Επίσης αυτά τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα είναι εκείνα που απωθούν τα 

μικτά θεμελιώδη ιόντα από το κέντρο ενός γαλαξία και δημιουργείται ο 

πίδακας διαφυγής-άπωσης των μικτών θεμελιωδών ιόντων ενέργειας που 

έλκουν και ύλη (καθώς απωθούνται δηλαδή τα μικτά θεμελιώδη ιόντα με-

ταξύ τους, έλκουν και ύλη) και έτσι φαίνεται σαν σιντριβάνι αυτός ο πίδα-

κας στον γαλαξία. 

Επίσης, αυτά είναι εκείνα που παράγουν και στην ίδια την γη μας, στον 

Ήλιο κ.λπ. τον κάθετο άξονα μεταξύ των δύο εξωτερικών μαγνητικών τους 

πόλων, αφού απωθούν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα μαζί με την ύλη που τα 

τελευταία έλκουν, κ.λπ. 

 

Αυτά λοιπόν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, δεν αντιδρούν τα ίδια απευ-

θείας με την ύλη, επειδή η ύλη φέρει ελάχιστο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο συγκρινόμενη με αυτά. Αυτή η τεράστια διαφορά μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών φορτίων είναι η αιτία που δεν μπορούν αυτά τα υψη-

λού φορτίου καθαρά θεμελιώδη ιόντα να αλληλεπιδράσουν με την ύλη ε-

ξαρχής. 

Στην συνέχεια, παράγονται και μικτά θεμελιώδη ιόντα, όπως στον βρα-

σμό. Έτσι, στον βρασμό, πριν ακόμη παραχθούν τα καθαρά θεμελιώδη ιό-

ντα, ήδη έχουν παραχθεί τα μικτά θεμελιώδη ιόντα. 

Επίσης, στον σεισμό, μόλις αρχίσουν να συμπιέζονται δύο τεκτονικές 

πλάκες, ήδη έχουν παραχθεί μικρά θεμελιώδη ιόντα, όταν δηλαδή βρισκό-

μαστε στο σημείο της αρχής της σύγκρουσής των.  

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (βρασμός, σεισμός) παράγονται μι-

κτά θεμελιώδη ιόντα στην αρχή και μετά παράγονται τα καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα (στον βρασμό όταν αυξηθεί πάρα πολύ ο βρασμός, ενώ στον 

σεισμό όταν αυξηθεί πάρα πολύ η συμπίεση των δύο πλακών). Αυτό εννο-

ούμε ότι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν προλαβαίνουν να έλξουν καν την 
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ύλη, λόγω του πάρα πολύ μεγάλου-αυξημένου φορτίου τους. Λόγω δη-

λαδή του πάρα πολύ αυξημένου φορτίου τους δεν προλαβαίνουν να αλλη-

λεπιδράσουν με την ύλη, αλλά μπορούν όμως να αλληλεπιδράσουν με τα 

μικτά θεμελιώδη ιόντα και κυρίως με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα τύπου β 

(που κι αυτά παράγονται με τις ίδιες συνθήκες πριν όμως από το συμβάν 

της μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας ή πίεσης, αλλά και μετά από 

αυτό). 

 

Έτσι, τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, π.χ. στο εσωτερικό ενός ανεμοστρό-

βιλου, μπορεί να ενεργούν και να μη αλληλεπιδρούν με την εκεί ύλη τους 

(μάτι του κυκλώνα) επειδή ακριβώς αυτά φέρουν πολύ μεγάλο φορτίο σε 

σχέση με την γύρω τους ύλη. Αυτά αλληλεπιδρούν μόνον με τα μικτά θε-

μελιώδη ιόντα, και κυρίως τα τύπου β, και αυτός είναι ο λόγος που ο ανε-

μοστρόβιλος περιστρέφεται, όπως όταν υπάρχει ζεύγος δυνάμεων (βλέπε 

σχετικά), επειδή αυτά είναι δύο ειδών, όπως έχουμε προαναφέρει. 

 

Επομένως, λόγω της παραγωγής των καθαρών θεμελιωδών ιόντων δεν 

έχουμε πλέον νέα αύξηση της θερμοκρασίας στο νερό που βράζει, εφόσον, 

η θερμοκρασία που παρέχουμε, έχει ξεπεράσει το σημείο ζέσης. 

Τα παραγόμενα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, στον βρασμό είναι κι αυτά 

αόρατα και δεν ανιχνεύονται όπως τα μικρά, π.χ. τα τελευταία ανιχνεύο-

νται στο φάσμα της ακτινοβολίας. 

Εξηγήσαμε ότι μόνο τα μικτά θεμελιώδη ιόντα έλκουν ύλη, εν προκει-

μένου στον βρασμό τα μικτά θεμελιώδη ιόντα παράγονται μέχρις εκεί που 

καθώς μεταφέρουν-έλκουν ύλη, αλληλεπιδρούν και αλληλοεξουδετερώ-

νονται με τα επίσης μικτά θεμελιώδη ιόντα της ατμόσφαιρας. Τότε έχουμε 

την κατάσταση του κορεσμού των ατμών του υγρού, όταν δηλαδή τα μικτά 

θεμελιώδη ιόντα που παράγονται από τον βρασμό είναι ίσα (ως φορτία 

ενέργειας) με εκείνα τα μικτά θεμελιώδη ιόντα της ατμόσφαιρας. 
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7. Τι ονομάζουμε πρωτεύον ενεργειακό σώμα, στο Χαραλάμπειο σύ-

στημα ιόντων. 

Τι ονομάζουμε δευτερεύον ενεργειακό σώμα, στο Χαραλάμπειο σύ-

στημα ιόντων. 

Το καθένα Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων είναι ίδιο-ξεχωριστό σύ-

στημα αναφοράς. 

Τι ονομάζουμε διπλό Χαραλάμπειο σύστημα (θεμελιωδών) ιόντων. 

Η αιτία της απόκλισης του επιπέδου περιστροφής του ισημερινού 

του δευτερεύοντος ενεργειακού σώματος σε σύγκριση με το πρωτεύον 

ενεργειακό σώμα. 

Η εξήγηση της λόξωσης της εκλειπτικής. 

 

 

 

Από τα ως τώρα όσα παραθέσαμε, προκύπτει η συμπλήρωση του πλα-

νητικού μοντέλου του Μπορ, τόσο στο άτομο όσο και στο πλανητικό μας 

σύστημα κατά τον εξής τρόπο: 

Η μεγάλη ή η μικρή έλλειψη που σχηματίζει η τροχιά ενός πλανήτη ή 

ηλεκτρονίου γύρω από τον Ήλιό του ή από το πρωτόνιό του (πυρήνα του), 

οφείλεται στην μεγάλη ή στην μικρή ισχύ των φορτίων των θεμελιωδών 

ιόντων στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους. 

Έστω ότι το μικρότερο σώμα ή σωματίδιο είναι ο πλανήτης ή το ηλε-

κτρόνιο και αυτό λέγεται δευτερεύον ενεργειακό σώμα.  

Επίσης έστω το μεγαλύτερο σώμα ή σωματίδιο είναι ο ήλιος ή το πρω-

τόνιο (του πυρήνα) και αυτό λέγεται πρωτεύον ενεργειακό σώμα. 

Επειδή τα δύο αυτά ενεργειακά σώματα φέρουν θεμελιώδη ιόντα που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, στην ουσία το καθένα τους αποτελεί ένα ίδιο 

Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων (Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιό-

ντων), το οποίο είναι σύστημα θεμελιωδών ιόντων με ενέργεια που αλλη-

λεπιδρά μέσα του.  

Αυτή είναι και η αιτία κίνησής του, π.χ. σε έναν γαλαξία που στροβιλί-

ζεται ή στο νερό του νιπτήρα μας που στροβιλίζεται (όταν μαζευτεί πολύ) 

κ.λπ. 

Θα πούμε, παρακάτω (στην πρόοδο της ίδιας-αυτής σειράς των βιβλίων 

μας, ότι λόγω της διαφορετικής κατάστασης των θεμελιωδών ιόντων πα-

ράγεται και ο διαφορετικός χώρος-χρόνος στο καθένα από τα δύο αυτά 

Χαραλάμπεια συστήματα ιόντων, επειδή το καθένα από αυτά είναι ίδιο-

ξεχωριστό σύστημα αναφοράς. 

 

Περίπτωση πρώτη: 

Η εξήγηση της μικρότερης ή μεγαλύτερης γωνίας εκτροπής-απόκλισης 

του ισημερινού του δευτερεύοντος από το επίπεδο περιστροφής του πρω-

τεύοντος. 
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Ας δούμε αυτό το θέμα: 

Έστω ένα πρωτεύον και ένα δευτερεύον ενεργειακό σώμα (δηλαδή που 

το καθένα τους είναι ένα ίδιο Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιόντων), 

όπως στο σήμα που ακολουθεί: 

 

 

 
 

 

Το πρωτεύον ενεργειακό σώμα (στο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων) μπορεί 

να είναι ένας ήλιος (στο πλανητικό μας σύστημα) ή ένα πρωτόνιο σε ένα άτομο 

κ.λπ. (το κ.λπ. σημαίνει ότι το ίδιο ισχύει και για έναν ανεμοστρόβιλο κ.λπ. όπου 

υπάρχει Χαραλάμπειο ή ενεργειακό σύστημα θεμελιωδών ιόντων που περιστρέ-

φεται). 

Το δευτερεύον ενεργειακό σώμα (στο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων) μπορεί 

να είναι ένας πλανήτης (στο πλανητικό μας σύστημα) ή ένα ηλεκτρόνιο σε ένα 

άτομο κ.λπ. 
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Η περιστροφή λοιπόν ενός Χαραλάμπειου συστήματος θεμελιωδών ιό-

ντων σημαίνει ότι το ένα από τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυ-

ρότερο από το άλλο. Αν δηλαδή και τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων ήσαν 

ίσα, δεν θα υπήρχε η περιστροφή τους και τότε τα δύο ενεργειακά αυτά 

συστήματα θα ήσαν σε αδράνεια. Αυτή είναι και η έννοια της αδράνειας 

στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων. 

Αντίθετα, η έννοια της κίνησης στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον Χαρα-

λάμπειο σύστημα ιόντων σημαίνει ότι το ένα από τα δύο είδη θεμελιωδών 

ιόντων, τόσο στο πρωτεύον όσο και στο δευτερεύον Χαραλάμπειο σύ-

στημα ιόντων, είναι ισχυρότερο από το άλλο  

Η έννοια της περιστροφής σημαίνει ότι τα ομώνυμά τους μαγνητικά 

φορτία απωθούνται, όπως όταν φέρουμε δύο ομώνυμους πόλους δύο μα-

γνητών μεταξύ τους αυτοί απωθούνται μεταξύ τους.  

 

 
 

Η παραπάνω εικόνα είναι από την Βικιπαίδεια 

(Ελεύθερη Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια). 

 

 

 

Με όση μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής περιστρέφεται ένα πρωτεύ-

ον Χαραλάμπειο σύστημα, τόσο ισχυρότερη ασκεί την άπωσή του στο δευ-

τερεύον ενεργειακό σύστημα. Τότε το δευτερεύον αυτό ενεργειακό σύ-

στημα απωθείται και δημιουργεί την μικρή ή την μεγάλη οξεία γωνία της 

έλλειψης της τροχιάς του. Αλλά, στην συνέχεια επειδή στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται, και πάλι έλκεται (το δευτε-

ρεύον αυτό Χαραλάμπειο σύστημα που μπορεί να είναι ένας πλανήτης, ένα 
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ηλεκτρόνιο, ένα αντικείμενο που έχει «τραβήξει-έλξει» ο ανεμοστρόβιλος 

κ.λπ.). Μιλάμε για δύο σταθερά Χαραλάμπεια συστήματα, όταν δηλαδή 

αυτά βρίσκονται σε σταθερές σχετικά αποστάσεις μεταξύ τους. 

Τότε δηλαδή ισχύει: 

Όσο πιο ισχυρά είναι αυτά τα φορτία άπωσης μεταξύ του πρωτεύοντος 

και του δευτερεύοντος Χαραλάμπειου ενεργειακού συστήματος ιόντων, 

τόσο πιο ισχυρά αντιδρούν αυτά μεταξύ τους. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκτρέπεται αντίστοιχα ο ισημερινός του 

δευτερεύοντος ενεργειακού σώματος από το επίπεδο περιστροφής του 

πρωτεύοντος. Τότε δημιουργείται αντίστοιχα απόκλιση του ισημερινού 

του δευτερεύοντος σε σύγκριση με το πρωτεύον ενεργειακό σώμα.  

Και όσο ισχυρότερη είναι αυτή η μεταξύ τους άπωση, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η παραπάνω εκτροπή του ισημερινού του δευτερεύοντος. 

Έτσι προκύπτει η λεγόμενη λόξωση της εκλειπτικής. 

Αυτό ισχύει τόσο για τους πλανήτες, όσο και για τα ηλεκτρόνια, αλλά 

και για κάθε δευτερεύον ενεργειακό σώμα ενός Χαραλάμπειου συστήμα-

τος ιόντων.  

 

Όμως δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο στο θέμα αυτό, αφού αποτελεί 

την Εισαγωγή, προκειμένου να καταλάβουν οι αναγνώστες ότι η θέση που 

ακολουθούμε μπορεί να εξηγήσει πλήθος φαινομένων και γι’ αυτό δεν 

μπορούμε να την απορρίψουμε. Ως θέση μιλάμε για το πλήθος των θεμά-

των που έχουμε εισηγηθεί μιλώντας για τα θεμελιώδη ιόντα και τις ιδιότη-

τές τους, μιλώντας για την ενεργειακή φυσική και τα Χαραλάμπεια συστή-

ματα ιόντων. 
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8. Ο ενεργειακός κόσμος ή ο Χαραλάμπειος κόσμος, δηλαδή ο κό-

σμος της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων (των θεμελιωδών ιόντων 

τύπου β ή των καθαρών θεμελιωδών ιόντων) που δεν είναι ορατός με 

το μάτι, αλλά αφήνει παντού ίχνη της παρουσίας του. 

Ο ορισμός του Χαραλάμπειου κόσμου. 

Η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων οφείλεται στην 

ποσότητα της ύλης (της μικροΰλης που φέρουν-έλκουν). 

Η τεκμηρίωση ότι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα μπορούν να κινού-

νται σε ευθεία. 

Η εξήγηση της κατανομής της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων 

στο σχήμα της παραβολής. 

Η εξήγηση του τετρασδιάστατου χωροχρόνου. 

 

 

 

 

«Παραβολή (Μαθημ.). 

Έστω μια κωνική από περιστροφή επιφάνεια, S, και μια γενέτειρά της, 

γ.  

Έστω Π ένα επίπεδο παράλληλο με τη γ, όχι όμως με άλλη γενέτειρά 

της S. Το Π τέμνει τη S κατά μια καμπύλη που ονομάζεται: παραβολή. 

Είναι, λοιπόν, η παραβολή καμπύλη του επίπεδου». 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 27, σελ. 75. 
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Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Εμείς θα πούμε πιο απλά τον παραπάνω ορισμό της παραβολής:  

Αν ένας κώνος περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του, το τρισδιάστατο 

σχήμα που θα δημιουργηθεί θα είναι μια παραβολή (βλ. εικόνα (α) από το 

παραπάνω σχέδιο). 

 

Μερικές φορές βλέπουμε στα σχέδια της θεωρίας του Αϊνστάιν την βα-

ρύτητα να έχει σχήμα παραβολής. Αλλού το διαβάσαμε σαν ένα σεντόνι 

που βουλιάζει, όπου το βαρύτερο σώμα βυθίζεται πιο βαθιά από ένα ελα-

φρύτερο.  

Έτσι ο Ήλιος π.χ. θα βυθιστεί πιο βαθιά σε αυτό το «ενεργειακό» σε-

ντόνι, σε σχέση με ένα ελαφρύτερο σώμα (από πλευράς βαρύτητας) όπως 

είναι η γη κ.λπ. 

Αυτό όμως θα το παραθέσουμε στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, για 

να μη χάσουμε τον ειρμό της σκέψης μας (βλέπε στο τέλος του παρόντος 

κεφαλαίου). 

Αυτό οφείλεται στο εξής φαινόμενο: 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, 

όταν βρίσκονται στην φάση της άπωσής των, απωθούνται, ενώ εξακολου-

θούν να έλκονται. 

Η άπωσή τους αυτή όμως δεν συμβαίνει μόνον στην ορατή φύση, αλλά 

συμβαίνει και στον ενεργειακό κόσμο, στον Χαραλάμπειο κόσμο, δηλαδή 

στον κόσμο της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων που δεν είναι ορατός με 

το μάτι, αλλά είναι πέρα για πέρα υπαρκτός. 

Λέμε δηλαδή ότι η άπωση που συμβαίνει στην ενέργεια των θεμελιω-

δών ιόντων, τύπου β ή των καθαρών θεμελιωδών ιόντων, δεν συμβαίνει-

γίνεται μόνον στον κόσμο που βλέπουμε με το μάτι μας, αλλά συμβαίνει-

γίνεται συγχρόνως και στον κόσμο των θεμελιωδών ιόντων, στον Χαρα-

λάμπειο κόσμο, ο οποίος ορίζεται ως: ο κόσμος της ενέργειας των θεμε-

λιωδών ιόντων τύπου β καθώς και ο κόσμος των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων. 

Λέμε δηλαδή ότι τα θεμελιώδη ιόντα, κατά την φάση της άπωσής τους 

κυρίως, δεν κινούνται μόνον στον ορατό κόσμο που φαίνονται με το μάτι, 

επειδή έλκουν δομικούς λίθους της ύλης μέσω των δύο εσωτερικών-βαρυ-

τικών τους πόλων, αλλά συγχρόνως κινούνται και στον Χαραλάμπειο κό-

σμο.  

 

Έτσι, όσο λιγότερη ύλη φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα και δεν γίνονται 

ορατά πλέον στον υλικό μας κόσμο, τόσο ταχύτερα κινούνται στον Χαρα-

λάμπειο κόσμο. 

Εξηγήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι κατά την φάση της σύγκρου-

σης παράγονται και τα λεγόμενα καθαρά θεμελιώδη ιόντα (όπως αυτά που 
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βρίσκονται στον οριζόντιο άξονα κίνησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-

βολίας-κύματος, ή στο εσωτερικό των γαλαξιών, ανεμοστρόβιλων κ.λπ. 

Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα παράγονται κατά κύματα, σε ελάχι-

στους χρόνους γέννησής των, ως εξής:  

Έτσι όσα παράγονται πρώτα-πρώτα (όπως αντίστοιχα τα σεισμικά κύ-

ματα) φέρουν ελαχιστότατη ύλη ή σχεδόν καθόλου ύλη.  

Τα επόμενα-δεύτερα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα φέρουν περισσότερη 

ύλη σε σύγκριση με τα πρώτα. 

Τα επόμενα-τρίτα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα φέρουν περισσότερη 

ύλη σε σύγκριση με τα δεύτερα κ.ο.κ. 

Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα όταν δεν φέρουν σχεδόν καθόλου ύλη 

(γιατί καθόλου ύλη είναι μόνο η κατηγορία εκείνων των θεμελιωδών ιό-

ντων που ήσαν τα αρχικά στους δύο συμπάντειους πόλους και στο εξής 

δεν υπάρχει αυτή η απολύτως καθαρή μορφή τους), δεν απωθούνται με-

ταξύ τους, επειδή η άπωσή τους συμβαίνει λόγω της ύλης που φέρουν (αυ-

τός είναι ο λόγος που τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα στον οριζόντιο άξονα 

της κίνησης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος δεν απωθούνται και εκεί 

κινούνται σχεδόν σε ευθεία γραμμή). 

 

Επομένως, όταν μιλάμε για το παραπάνω σχήμα της παραβολής που εμ-

φανίζονται στα σχέδια της βαρύτητας, ή του τρισδιάστατου-τετρασδιάστα-

του χώρου, όπως αναφέραμε, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο σήμα της 

παραβολής, θα έχουμε: 

Όσα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται περισσότερο και φτάνουν μέχρι το 

άκρο της παραβολής, που ορίζεται από την περιστροφή του μικρότερου-

στενότερου κύκλου, αυτά είναι η θέση των θεμελιωδών ιόντων τύπου β 

(που φέρουν και την περισσότερη ποσότητα μικροΰλης. 

Όσο όμως λιγότερη ύλη φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, τότε αυτά 

παίρνουν θέση προς το επάνω μέρος του παραβολικού σχήματος. 

Τέλος, όσο πιο καθαρά, σχεδόν καθαρά, είναι τα θεμελιώδη ιόντα, ή 

εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα που δεν φέρουν μικροΰλη, αυτά βρίσκονται 

στον πάνω-πάνω κύκλο (στον πλατύτερο κύκλο) του παραβολικού σχήμα-

τος. 

Έτσι εξηγείται και η κατανομή της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων 

στο σχήμα της παραβολής. 

 

Η εξήγηση επομένως του τετρασδιάστατου του χωροχρόνου είναι ότι η 

τέταρτη αυτή διάστασή του είναι η προέκταση της ενέργειας που φέρει η 

ίδια η ύλη (από την οποία και δημιουργήθηκε και έκτοτε την φέρει μέσα 

της) προς τον αόρατο Χαραλάμπειο κόσμο. 

Εξηγήσαμε, όσο περισσότερη ύλη φέρουν-έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα 

τύπου β, τόσο πιο πολύ εισχωρούν στον Χαραλάμπειο κόσμο. 
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_______________________________________ 

 

* Παράθεση θέσης που εισηγήθηκε ο Αϊνστάιν σχετικά με τον τετρα-

διάστατο χωροχρόνο.  

 

 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έμελλε να είναι ο πρώτος που θα συνειδητοποι-

ούσε ότι ίσως υπήρχαν περισσότερα πράγματα σχετικά με τη βαρύτητα 

από όσα είχε φανταστεί ο Νεύτωνας. Έπειτα από το δικό του annus mira-

bilis το 1905, όταν δημοσίευσε αρκετές ιστορικές εργασίες, ο Αϊνστάιν ε-

πικεντρώθηκε στην επέκταση της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας σ μια 

γενική θεωρία. Η επέκταση περιλάμβανε μια ριζικά διαφορετική ερμηνεία 

τη βαρύτητας βασισμένη σε μια θεμελιωδώς διαφορετική εκδοχή του τρό-

που που οι πλανήτες, οι δορυφόροι και τα μήλα έλκονται μεταξύ τους.  

Στον πυρήνα της νέας προσέγγισης του Αϊνστάιν βρισκόταν η ανακά-

λυψη ότι τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος είναι εύκαμπτοι και προσαρμο-

στικοί, ως συνέπεια της θεωρίας του για την ειδική σχετικότητα. Υπενθυ-

μίζω ότι ο Μπομπ βλέπει ένα ρολόι να επιβραδύνεται και την Άλις να α-

δυνατίζει, καθώς τόσο η Άλις όσο και το ρολόι κινούνται προς αυτόν. Άρα, 

ο χρόνος είναι προσαρμοστικός. Τι ίδιο εύκαμπτες είναι και οι τρεις δια-

στάσεις του χώρου (μήκος, πλάτος, ύψος). Επιπλέον, η ευελιξία τόσο του 

χώρου όσο και του χρόνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, πράγμα που 

οδήγησε τον Αϊνστάιν στη θεώρηση μιας και μόνο, ενιαίας, ευπροσάρμο-

στης οντότητας, το χωροχρόνο. Αποδείχτηκε ότι αυτός ο ευέλικτος χωρό-

χρονος ήταν η αιτία εμφάνισης της βαρύτητας. Αυτή η παράδοξη ευελιξία 

είναι αναμφίβολα κάτι που δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά 

στην επόμενη παράγραφο δίνεται ένα εύκολος τρόπος οπτικοποίησης της 

φιλοσοφίας του Αϊνστάιν για τη βαρύτητα. 

Ο χωροχρόνος αποτελείται από τέσσερις διαστάσει, τρεις χωρικές και 

μια χρονική, πράγμα που οι περισσότεροι θνητοί δυσκολεύονται μνα φα-

νταστούν. Για ευκολία, ας θεωρήσουμε δύο χωρικές διαστάσεις, όπως φαί-

νονται στο Σχήμα 23. Ευτυχώς, αυτός ο στοιχειώδης χωροχρόνος διαθέτει 

πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά του αυθεντικού χωρόχρονου, και έτσι 

αποτελεί μια βολική απλοποίηση. Στο Σχήμα 23 (α) φαίνεται ότι ο χώρος 

(και κατ’ ουσίαν ο χωρόχρονος) μοιάζει με ένα ελαστικό κομμάτι ύφασμα 

και τα τετραγωνάκια στην ύφανσή του ,ας βοηθούν να δείξουμε ότι αν τί-

ποτε δεν καταλαμβάνει κάποιο χώρο, τότε το «ύφασμα» είναι επίπεδο και 

αδιατάρακτο. Στο Σχήμα 23 (β) φαίνεται ο τρόπος που ο εύκαμπτος δισ-

διάστατος χωρόχρονος αλλάζει ριζικά όταν τοποθετήσουμε πάνω του ένα 

αντικείμενο. Αυτό το δεύτερο διάγραμμα θα μπορούσε να αναπαριστά το 

χώρο που παραμορφώνεται εξαιτίας του Ήλιου, ακριβώς όπως το τραμπο-

λίνο παραμορφώνεται κάτω από το βάρος μιας μπάλας του Μπόουλινγκ. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Στην πραγματικότητα, η αναλογία με το τραμπολίνο μπορεί να επεκταθεί. Αν η 

μπάλα του μπόουλινγκ αναπαριστά τον Ήλιο, τότε μια μπάλα του τένις που αναπαριστά 

τη Γη μπορεί να τεθεί σε τροχιά γύρω του, όπως φαίνεται στο σήμα 23 (γ). Η μπάλα 

του τένις ουσιαστικά δημιουργεί το δικό τη μικροσκοπικό κοίλωμα στο τραμπολίνο 

και μεταφέρει το κοίλωμά της κατά την πορεία της πάνω στο τραμπολίνο. Αν θέλουμε 

να μοντελοποιήσουμε τη Σελήνη, τότε θα πρέπει να προσαρτήσουμε ένα βόλο στο κοί-

λωμα της μπάλας του τένις και να τον αναγκάσουμε να περιφέρεται γύρω από αυτήν, 

καθώς η μπάλα του τένις και το κοίλωμά της θα κινούνται γύρω από την κοιλότητα που 

έχει δημιουργηθεί από την μπάλα του μπόουλινγκ. 

Στην πράξη, οποιαδήποτε απόπειρα να μοντελοποιήσουμε ένα πολύπλοκο σύστημα 

με ένα τραμπολίνο καταρρέει γρήγορα, επειδή η τριβή λόγω του υφάσματος του τρα-

μπολίνο διαταράσσει τη φυσική κίνηση των αντικειμένων. Παρ’ όλα αυτά, ο Αϊνστάιν 

ισχυρίστηκε ότι στον ιστό του χωροχρόνου συνέβαιναν τα ίδια φαινόμενα με αυτά που 

θα παρατηρούσαμε σ ένα τραμπολίνο. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, οι φυσικοί και οι 
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αστρονόμοι όποτε παρατηρούσαν φαινόμενα που είχαν να κάνουν με τη δύναμη της 

βαρυτικής έλξης, έβλεπαν αντικείμενα που αντιδρούσαν στην καμπυλότητα του χωρό-

χρονου. Για παράδειγμα, ο Νεύτωνας είχε πει ότι ένα μήλο έπεσε στη Γη επειδή υπήρχε 

μια αμοιβαία ελκτική βαρυτική δύναμη, αλλά ο Αϊνστάιν τώρα αισθανόταν ότι είχε μια 

βαθύτερη κατανόηση του τι προκαλούσε αυτή την έλξη: το μήλο έπεσε στη Γη καθώς 

συνέχισε την πτώση του προς τη βαθιά κοιλότητα του χωρόχρονου που προκαλείται 

από τη μάζα της Γης. 

Η παρουσία αντικειμένων στο χωρόχρονο αναδεικνύει μια αμφίδρομη σχέση. Το 

σχήμα του χωρόχρονου επηρεάζει την κίνηση αντικειμένων, και την ίδια στιγμή αυτά 

τα αντικείμενα καθορίζουν το σχήμα του χωρόχρονου. Με άλλα λόγια, τα κοιλώματα 

του χωρόχρονου που επηρεάζουν τον Ήλιο και τους πλανήτες. Ο Τζον Ουίλερ, ένας 

από τους πλέον διακεκριμένους φυσικούς του 20ού αιώνα (που ασχολούνται με τη γε-

νική σχετικότητα), συνόψισε τη θεωρία στο απόφθεγμα «η ύλη λέει στο χώρο πως α 

καμπυλωθεί και ο χώρος λέει στην ύλη πως θα κινηθεί». Παρ’ ότι ο Ουίλερ θυσίασε 

την ακρίβεια για χάρη της κομψότητας (ο «χώρος» έπρεπε να είναι «χωρόχρονος»), η 

προηγούμενη δήλωση παραμένει μια έξοχη σύνοψη τη θεωρίας του Αϊνστάιν. 

Αυτή η έννοια του ευέλικτου χωρόχρονου ίσως να ακούγεται τρελή, αλλά ο Αϊν-

στάιν ήταν πεπεισμένος πως ήταν σωστή. Σύμφωνα με τα δικά του αισθητικά κριτήρια, 

η σύνδεση μεταξύ του προσαρμοστικού χωρόχρονου και της βαρύτητας έπρεπε να ι-

σχύει, ή όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αϊνστάιν: «Όταν κρίνω μια θεωρία, αναρωτιέμαι κατά 

πόσο, αν εγώ ήμουν ο Θεός, θα είχα φτιάξει τον κόσμο με τέτοιο τρόπο»…. 

Η θεωρία του Νεύτωνα περί βαρύτητας είχε αποδειχθεί επαρκής για τη φυσική των 

δύο προηγούμενων αιώνων, άρα γιατί οι φυσικοί ξαφνικά να την εγκαταλείψουν προ-

κειμένου να υιοθετήσουν την καινοτόμο θεωρία του Αϊνστάιν; Η θεωρία του Νεύτωνα 

μπορούσε να προβλέπει με επιτυχία τη συμπεριφορά όλων των αντικειμένων, από τα 

μήλα μέχρι του πλανήτες, και από τις οβίδες των κανονιών μέχρι τις σταγόνες της βρο-

χής∙ άραγε, ποια ήταν η ουσία της θεωρίας του Αϊνστάιν; 

Η απάντηση βρίσκεται στη φύση της επιστημονικής προόδου. Οι επιστήμονες απο-

πειρώνται να δημιουργήσουν θεωρίες για την εξήγηση και την πρόβλεψη φυσικών φαι-

νομένων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μια θεωρία δίνει ικανοποιητικά α-

ποτελέσματα για λίγα χρόνια, δεκαετίες ή αιώνες, αλλά τελικά οι επιστήμονες ανα-

πτύσσουν και ενδεχομένως υιοθετούν μια καλύτερη θεωρία, με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

που να δίνει αποτελέσματα σε μεγαλύτερη ποικιλία καταστάσεων και να εξηγεί φαινό-

μενα ανεξήγητα μέχρι τότε. Αυτό ακριβώς συνέβη με τους πρώιμους αστρονόμους και 

την κατανόηση που είχαν για τη θέση της Γης στο σύμπαν. Αρχικά, οι αστρονόμοι 

πίστεψαν ότι ο Ήλιος περιφερόταν σε τροχιά γύρω από μια ακίνητη Γη και, χάρη στους 

επίκυκλους και τους φέροντες κύκλους του Πτολεμαίου, αυτή θεωρία ήταν αρκετά ε-

πιτυχής. Πράγματι, οι αστρονόμοι τη χρησιμοποίησαν και πρόβλεψαν τις κινήσεις των 

πλανητών με σημαντική ακρίβεια. Ωστόσο η γεωκεντρική θεωρία αντικαταστάθηκε 

τελικά από την ηλιοκεντρική θεωρία του σύμπαντος επειδή η τελευταία, βασισμένη 

στις ελλειπτικές τροχιές του Κέπλερ, ήταν περισσότερο ακριβής και μπορούσε να εξη-

γήσει νέες τηλεσκοπικές παρατηρήσεις, όπως τις φάσεις της Σελήνης. Η μετάβαση από 

τη μια θεωρία στην άλλη ήταν μακροχρόνια και οδυνηρή, αλλά από τη στιγμή που η 

ηλιοκεντρική θεωρία απέδειξε την ανωτερότητά της δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής. 

Κατά παρόμοιο τρόπο ο Αϊνστάιν πίστευε ότι παρείχε στη φυσική μια βελτιωμένη 

θεωρία για τη βαρύτητα, μια θεωρία που ήταν πιο ακριβής και πιο κοντά την πραγμα-

τικότητα. Ειδικότερα, ο Αϊνστάιν υποπτευόταν ότι η θεωρία του Νεύτωνα για τη βα-

ρύτητα θα αποτύγχανε κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενώ η δική του θα ήταν επιτυχής 

σε κάθε περίσταση. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, η θεωρία του Νεύτωνα θα έδινε λανθα-

σμένα αποτελέσματα κατά την πρόβλεψη φαινομένων σε περιπτώσεις όπου η βαρυτική 

δύναμη θα ήταν υπερβολικά μεγάλη. Συνεπώς, προκειμένου να αποδείξει ότι είχε δίκιο, 

ο Αϊνστάιν απλώς έπρεπε να εντοπίσει ένα από αυτά τα ακραία σενάρια για να ελέγξει 
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τόσο τη δική του θεωρία όσο και τη θεωρία του Νεύτωνα. Όποια θεωρία μιμούνταν 

την πραγματικότητα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια θα καταλάμβανε την υψηλότερη θέση 

και θα αναδεικνυόταν ως η σωστή θεωρία για τη βαρύτητα. 

Το πρόβλημα του Αϊνστάιν ήταν ότι κάθε σενάριο επί Γης αντιμετώπιζε το ίδιο επί-

πεδο μέτριας βαρύτητας και, κάτω από αυτές στις συνθήκες, οι δύο θεωρίες ήταν εξί-

σου επιτυχείς∙ καμία δεν αποδεικνυόταν καλύτερη. Συνεπώς, συνειδητοποίησε ότι έ-

πρεπε να στραφεί πέρα από τη Γη και να βρει, στο διάστημα, ένα περιβάλλον ακραίων 

συνθηκών βαρύτητας, το οποίο ίσως αποκάλυπτε τις ατέλειες της θεωρίας του Νεύ-

τωνα. Συγκεκριμένα, γνώριζε ότι ο Ήλιος διαθέτει ένα ισχυρότατο βαρυτικό πεδίο και 

ότι ο πλησιέστερος στην Ήλιο πλανήτης, ο Ερμής, θα «αισθανόταν» εξαιρετικά μεγάλη 

βαρυτική έλξη. Ο Αϊνστάιν αναρωτήθηκε κατά πόσον η έλξη του Ήλιου ήταν αρκετά 

ισχυρή ώστε να εξαναγκάσει τον Ερμή να συμπεριφερθεί αφενός με τρόπο ασυνεπή 

προς τη νευτώνεια θεωρία της βαρύτητας, και αφετέρου με τρόπο ταιριαστό με τη δική 

του θεωρία. Στις 18 Νοεμβρίου 1915, ο Αϊνστάιν βρήκε κατά τύχη την περίπτωση που 

χρειαζόταν: ένα στοιχείο πλανητικής συμπεριφοράς που απασχολούσε τους αστρονό-

μους επί δεκαετίες. 

Το 1859, ο Γάλλος αστρονόμος Ιρμπέν Λε Βεριέ, είχε μελετήσει μια ανωμαλία στην 

τροχιά του Ερμή. Ο πλανήτης είχε ελλειπτική τροχιά, αλλά η έλλειψη αντί να είναι 

σταθερή, περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 24*. Η ελλειπτική 

τροχιά περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, δημιουργώντας έναν γνώριμο σχηματισμό. Η 

μετατόπιση είναι πολύ αμυδρή, περίπου 574 δευτερόλεπτα του τόξου ανά αιώνα, ενώ 

χρειάζονται ένα εκατομμύριο τροχιές και περισσότερα από 200.000 χρόνια προκειμέ-

νου ο Ερμής να διαγράφει την πλήρη τροχιά του γύρω από τον Ήλιο και να επιστρέψει 

στον αρχικό τροχιακό προσανατολισμό του. 

 

_______________________________________ 
*Σ.τ.Μ: Αυτό το φαινόμενο είναι σήμερα γνωστό ως η μετατόπιση του περιηλίου 

του Ερμή. 

 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Οι αστρονόμοι είχαν υποθέσει ότι η παράξενη συμπεριφορά του Ερμή οφειλόταν 

στις βαρυτικές παρέλξεις των υπόλοιπων πλανητών του Ηλιακού Συστήματος που ε-

πηρέαζαν την τροχιά του, αλλά ο Λε Βεριέ, χρησιμοποιώντας τον τύπο του Νεύτωνα 

για τη βαρύτητα, βρήκε ότι η συνδυασμένη επίδραση των υπόλοιπων πλανητών μπο-

ρούσε να δικαιολογήσει μόνο τα 531 από τα 574 δευτερόλεπτα του τόξου τη μετατόπι-

σης που συνέβαινε κάθε αιώνα. Αυτό σήμαινε πως 43 δευτερόλεπτα του τόξου παρέ-

μεναν ανεξήγητα. Σύμφωνα με κάποιους, έπρεπε να υπάρχει μια επιπλέον, αόρατη ε-

πίδραση στην τροχιά του Ερμή που προκαλούσε αυτή τη μετατόπιση των 43 δευτερο-

λέπτων του τόξου, όπως μια εσωτερική ζώνη αστεροειδών ή ένας άγνωστος δορυφόρος 

του Ερμή. Κάποιοι πρότειναν ακόμη και την ύπαρξη ενός πλανήτη στο εσωτερικό της 

τροχιάς του Ερμή, ο οποίος δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι τότε και τον ονόμασαν Ήφαι-

στο. Με άλλα λόγια, οι αστρονόμοι υπέθεταν ότι ο τύπος του Νεύτωνα για τη βαρύτητα 
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ήταν σωστός, και ότι το πρόβλημα έπρεπε να βρίσκεται στη δική τους αποτυχία να 

συμπεριλάβουν όλους τους απαραίτητους παράγοντες. Ήλπιζαν ότι μόλις ανακάλυπταν 

τη νέα ζώνη αστεροειδών, τον κρυμμένο δορυφόρο ή τον πλανήτη, θα έκαναν ξανά 

τους υπολογισμούς, και θα κατέληγαν στην σωστή απάντηση των πεντακοσίων εβδο-

μήντα τεσσάρων δευτερολέπτων του τόξου. 

Ωστόσο, ο Αϊνστάιν ήταν βέβαιος πως δεν υπήρχε καμία ζώνη αστεροειδών, κανέ-

νας δορυφόρος και κανένας πλανήτης που περίμεναν να ανακαλυφθούν, και ότι το πρό-

βλημα βρισκόταν στον τύπο για τη βαρύτητα του Νεύτωνα. Η θεωρία του Νεύτωνα 

έδινε άριστα αποτελέσματα κατά την περιγραφή όσων συνέβαιναν στο γήινο περιβάλ-

λον με την ασθενή βαρύτητα, αλλά ο Αϊνστάιν ήταν πεπεισμένος πως οι ακραίες συν-

θήκες βαρύτητας που επικρατούσαν κοντά στον Ήλιο ήταν πέρα από τις δυνατότητες 

του τύπου του Νεύτωνα. Επρόκειτο για έναν εξαιρετικό στίβο αναμέτρησης των δύο 

αντιμαχόμενων θεωριών, και ο Αϊνστάιν περίμενε με βεβαιότητα ότι η δική του θεωρία 

περί βαρύτητας θα εξηγούσε με ακρίβεια τη μετατοπιζόμενη τροχιά του Ερμή. 

Ο Αϊνστάιν βάλθηκε να αποδείξει την ορθότητα της θεωρίας και διεξήγαγε τους 

απαραίτητους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το δικό του τύπο. Το αποτέλεσμα ήταν 

574 δευτερόλεπτα του τόξου, σε πλήρη συμφωνία με την παρατήρηση. «Για λίγες μέ-

ρες», έγραψε ο Αϊνστάιν, «η ευφορία με οδηγούσε σε μια κατάσταση έκστασης». 

Δυστυχώς, η κοινότητα των φυσικών δεν πείστηκε απόλυτα από τον υπολογισμό 

του Αϊνστάιν. Το επιστημονικό κατεστημένο είναι εγγενώς συντηρητικό, όπως ήδη 

γνωρίζουμε, εν μέρει για πρακτικούς και εν μέρει για συναισθηματικούς λόγους. Αν 

μια νέα θεωρία ανατρέπει μια παλιά, τα παλαιά δεδομένα πρέπει να εγκαταλειφθούν 

και ό,τι απομείνει από το επιστημονικό πλαίσιο πρέπει να συμφιλιωθεί με τη νέα θεω-

ρία. Μια τέτοια ανακατάταξη δικαιολογείται μόνο αν το κατεστημένο πεισθεί απολύ-

τως ότι η νέα θεωρία δίνει καλά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το βάρος της απόδειξης 

πέφτει πάντα στους ώμους των υποστηρικτών οποιασδήποτε νέας θεωρίας. Ο συναι-

σθηματικός φραγμός για την αποδοχή είναι εξίσου υψηλός. Οι γηραιότεροι επιστήμο-

νες που είχαν περάσει ολόκληρη τη ζωή τους πιστεύοντας στον Νεύτωνα ήταν φυσικά 

απρόθυμοι να εγκαταλείψουν αυτό που κατανοούσαν και εμπιστεύονταν για χάρη κά-

ποιας τυχάρπαστης καινοτομίας. Ο Μαρκ Τουέιν είχε κάνει την εξής ευφυή παρατή-

ρηση: «Ένας επιστήμονας ποτέ δεν θα δείξει την απαιτούμενη ευγένεια σε μια θεωρία 

που δεν έχει διατυπώσει ο ίδιος». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το επιστημονικό κατεστημένο υπερασπίστηκες την άποψή 

του ότι ο τύπος του Νεύτωνα ήταν σωστός και ότι οι αστρονόμοι αργά ή γρήγορα θα 

ανακάλυπταν κάποιο νέο αντικείμενο που θα εξηγούσε πλήρως τη μετατόπιση της τρο-

χιάς του Ερμή. Όταν λεπτομερέστερες παρατηρήσεις δεν αποκάλυψαν κανένα ίχνος 

εσωτερικής ζώνης αστεροειδών, ούτε κάποιον κρυμμένο δορυφόρο ή πλανήτη, οι α-

στρονόμοι προσέφεραν μια άλλη λύση για να στηρίξουν την προβληματική θεωρία του 

Νεύτωνα. Μεταβάλλοντας το r2 της εξίσωσης του Νεύτωνα σε r2,00000016, μπόρεσαν κά-

πως να περισώσουν την κλασική προσέγγιση και να εξηγήσουν την τροχιά του Ερμή: 

 

 
 

Ωστόσο, αυτό ήταν απλώς ένα μαθηματικό τέχνασμα. Δεν είχε καμία φυσική αιτιο-

λόγηση, αλλά αποτελούσε απλώς μια απελπισμένη έσχατη προσπάθεια διάσωσης της 

νευτώνειας θεωρίας της βαρύτητας. Πράγματι, μια τέτοια ad hoc προσαρμογή ήταν 

ενδεικτική του είδους της λογικής που φοράει παρωπίδες, η οποία οδήγησε κάποτε τον 

Πτολεμαίο στην προσθήκη περισσότερων κύκλων στην εσφαλμένη θεωρία του για ένα 

γεωκεντρικό σύμπαν με επίκυκλους. 
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Αν ο Αϊνστάιν ήθελε να αντιμετωπίσει έναν τέτοιου είδους συντηρητισμό, να κερ-

δίσει τους επικριτές του και να εκθρονίσει τον Νεύτωνα, έπρεπε να συγκεντρώσει α-

κόμη περισσότερα στοιχεία υπέρ της θεωρίας του. Έπρεπε να βρει ακόμη ένα φαινό-

μενο που θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη δική του θεωρία και όχι από εκείνη του 

Νεύτωνα, κάτι τόσο ασυνήθιστο που θα έδινε ακαταμάχητη, αδιάσειστη απόδειξη υπέρ 

της δικής του θεωρίας για τη βαρύτητα, τη γενική σχετικότητα και το χωροχρόνο…. 

Ομοίως, αν ο Αϊνστάιν ήθελε να αποδείξει ότι αυτός είχε δίκιο και ο Νεύτωνας ά-

δικο, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη θεωρία του για τη διατύπωση μιας ακλόνητης πρό-

βλεψης αναφορικά με ένα φαινόμενο που δεν είχε ακόμη παρατηρηθεί. Βέβαια, αυτό 

το φαινόμενο έπρεπε να λάβει χώρα σε ένα περιβάλλον ακραίας βαρύτητας , αλλιώς οι 

προβλέψεις τόσο του Νεύτωνα όσο και Αϊνστάιν θα συνέπιπταν και δεν θα προέκυπτε 

νικητής. 

Στο τέλος, αυτός ο «ταν ή επί τας» έλεγχος ήταν ένα φαινόμενο που είχε να κάνει 

με τη συμπεριφορά του φωτός. Πριν καν εφαρμόσει τη θεωρία του στον Ερμή -στην 

πραγματικότητα, πριν ακόμη ολοκληρώσει τη διατύπωση της γενικής σχετικότητας- ο 

Αϊνστάιν είχε αρχίσει να εξερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και βαρύτητας. 

Σύμφωνα με τη χωροχρονική διατύπωση της βαρύτητας, οποιαδήποτε δέσμη φωτός 

περνούσε κοντά από κάποιον αστέρα ή πλανήτη με μεγάλη μάζα, θα βρισκόταν κάτω 

από την βαρυτική έλξη του αστέρα ή του πλανήτη. Το φως θα άλλαζε δρόμο, αποκλί-

νοντας ελαφρώς από την αρχική πορεία του. Η θεωρία του Νεύτωνα  για τη βαρύτητα 

προέβλεπε επίσης ότι βαριά αντικείμενα θα καμπύλωναν το φως, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Συνεπώς, αν κάποιος μπορούσε να μετρήσει την καμπύλωση του φωτός εξαι-

τίας ενός ουράνιου αντικειμένου μεγάλης μάζας, το αποτέλεσμα (αν η καμπύλωση ή-

ταν μικρή ή πολύ μικρή) θα καθόριζε αν είχε δίκιο ο Αϊνστάιν ή ο Νεύτωνας. 
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Ήδη από το 1912 ο Αϊνστάιν άρχισε να συνεργάζεται με τον Έρβιν Φρόιντλιχ για 

τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της καθοριστικής μέτρησης. Ενώ ο Αϊνστάιν ήταν 

ένας θεωρητικός φυσικός, ο Φρόιντλιχ ήταν ένας φτασμένος αστρονόμος και επομένως 

σε καλύτερη θέση ώστε να αποφανθεί τι έπρεπε να κάνει κάποιος προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις παρατηρήσεις που θα διέκριναν την οπτική στρέβλωση την οποία 

προέβλεπε η γενική σχετικότητα. Στην αρχή, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντλιχ αναρωτιού-

νταν κατά πόσον ο Δίας, ο πλανήτης με τη μεγαλύτερη μάζα στο Ηλιακό Σύστημα, 

είναι αρκετά μεγάλος ώστε να καμπυλώσει το φως που έρχεται από έναν απομακρυ-

σμένο αστέρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 25. Όταν ο Αϊνστάιν έκανε τον αντίστοιχο 

υπολογισμό, χρησιμοποιώντας τον τύπο του, ήταν σαφές ότι το ποσοστό καμπύλωσης 

που θα προκαλούσε ο Δίας θα ήταν πού ασθενές για να ανιχνευθεί, παρ’ ότι αυτός ο 

πλανήτης έχει 300 φορές μεγαλύτερη μάζα από τη Γη. Ο Αϊνστάιν έγραψε στον 

Φρόιντλιχ: «Μακάρι η φύση να είχε να μας προσφέρει έναν πλανήτη μεγαλύτερο από 

τον Δία!». 

 

 

 
 

 
Στη συνέχεια, οι δύο επιστήμονες επικεντρώθηκαν στον Ήλιο, ο οποίος έχει 1.000 

φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Δία. Αυτή τη φορά οι υπολογισμοί του Αϊνστάιν έδει-

ξαν ότι η βαρυτική έλξη του Ήλιου θα είχε σημαντική επίδραση σε μια ακτίνα φωτός 

προερχόμενη από κάποιον απομακρυσμένο αστέρα, και ότι η καμπύλωση του φωτός 

μπορούσε να ανιχνευθεί. Για παράδειγμα, αν ο αστέρας βρισκόταν πίσω από το χείλος 

του Ήλιου, και έτσι έξω από τη γραμμή παρατήρησής μας, δεν θα περιμέναμε να τον 

δούμε από τη Γη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 26. Ωστόσο, η τεράστια βαρυτική δύναμη 

του Ήλιου και η παραμόρφωση του χωρόχρονου θα είχαν ως αποτέλεσμα την απόκλιση 

του αστρικού φωτός προς τη Γη, καθιστώντας τον ορατό. Ο αστέρας, ο οποίος συνεχί-

ζει να βρίσκεται πίσω από τον Ήλιο, θα φαινόταν σαν να βρισκόταν ελαφρώς δίπλα 
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από τον Ήλιο. Το ποσοστό της μετακίνησης από την πραγματική θέση προς την φαι-

νόμενη θα ήταν πολύ μικρό, αλλά θα υποδείκνυε ποιος είχε δίκιο, επειδή ο τύπος του 

Νεύτωνα προέβλεπε ακόμη μικρότερη μετακίνηση από τον τύπο του Αϊνστάιν. 

Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα: η παρατήρηση ενός αστέρα, το φως του οποίου θα 

καμπυλώνονταν από τον Ήλιο έτσι ώστε αυτός να φαίνεται σα να βρίσκεται δίπλα στον 

Ήλιο, θα συνέχιζε να είναι αδύνατη λόγω της εξαιρετικά μεγάλης λαμπρότητας του 

Ήλιου. Στην πραγματικότητα, η περιοχή γύρω από τον Ήλιο είναι πάντα γεμάτη με 

αστέρες, αλλά όλοι τους παραμένουν αόρατοι επειδή η λαμπρότητά τους είναι αμελη-

τέα σε σύγκριση με εκείνη του Ήλιου. Ωστόσο, υπάρχει μια περίπτωση κατά την οποία 

οι αστέρες που βρίσκονται πέρα από τον Ήλιο αποκαλύπτονται. Το 1913, ο Αϊνστάιν 

έγραψε στον Φρόιντλιχ προτείνοντάς του ότι έπρεπε να αναζητήσουν αστρικές μετα-

τοπίσεις κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου. 

Όταν η Σελήνη εξαφανίζει τον Ήλιο στη διάρκεια μιας έκλειψη, η ημέρα γίνεται για 

λίγο νύχτα και αποκαλύπτονται οι αστέρες. Ο δίσκος της Σελήνης ταιριάζει πάνω στον 

Ήλιο τόσο τέλεια ώστε θα ήταν δυνατόν να αναγνωριστεί ένας αστέρας σε απόσταση 

μόλις κλάσμα τοις μοίρας από το χείλος του Ήλιου –ή καλύτερα ένας αστέρας το φως 

του οποίου είχε καμπυλωθεί έτσι ώστε να μοιάζει ότι βρίσκεται ένα κλάσμα της μοίρας 

έξω από τον ηλιακό δίσκο. 

Ο Αϊνστάιν ήλπιζε ότι ο Φρόιντλιχ θα μπορούσε να εξετάσει φωτογραφίες προη-

γούμενων εκλείψεων και να βρει τις μεταβολές στη θέση τις οποίες χρειαζόταν προκει-

μένου να αποδείξει ότι ο τύπος του για τη βαρύτητα ήταν σωστός, αλλά γρήγορα έγινε 

σαφές ότι τα δεδομένα από δεύτερο χέρι δεν επαρκούσαν. Η εμφάνιση και η πλαισίωση 

των φωτογραφιών έπρεπε να είναι τέλεια ώστε να ανιχνευτούν απειροελάχιστες μετα-

τοπίσεις στη θέση των αστέρων, και οι φωτογραφίες παλαιότερων εκλείψεων δεν ήταν 

κατάλληλες. 

Υπήρχε μόνο μια επιλογή. Ο Φρόιντλιχ έπρεπε να διοργανώσει μια ειδική αποστολή 

για να φωτογραφήσει την επόμενη ηλιακή έκλειψη,  η οποία θα ήταν παρατηρήσιμη 

από την Κριμαία στις 21 Αυγούστου 1914… 

Ο Φρόιντλιχ έφτασε στη Ρωσία πολύ νωρίτερα και είχε χρόνο να ετοιμάσει το τη-

λεσκόπιό του για τη μέρα της έκλειψης, προφανώς ανυποψίαστος για το γεγονός ότι, 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, η Γερμανία είχε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία… 

Την κατάλληλη στιγμή κατέφθασε ο Φρανκ Ντάισον, ο Βασιλικός Αστρονόμος, και 

τον έσωσε (τον Έντινγκτον). Ο Ντάισον γνώριζε ότι θα γινόταν μια ολική έκλειψη Η-

λίου στις 29 Μαΐου του 1919, η οποία θα συνέβαινε μπροστά από ένα πλούσιο αστρικό 

σμήνος γνωστό ως Υάδες –ένα εξαιρετικό σενάριο για τη μέτρηση οποιασδήποτε βα-

ρυτικής καμπύλωσης αστρικού φωτός. Η διαδρομή της έκλειψης διέσχιζε τη Νότια Α-

μερική και την Κεντρική Αφρική, και έτσι η διεξαγωγή παρατηρήσεων απαιτούσε μια 

μεγάλη αποστολή στους τροπικούς. Ο Ντάισον υπέδειξε στο Ναυτικό ότι ο Έντινγκτον 

θα υπηρετούσε την πατρίδα του ως οργανωτής και επικεφαλής μιας τέτοιας αποστολής 

για την έκλειψη, ενώ στο μεταξύ θα έπρεπε να παραμείνει στο Καίμπριτζ για την προ-

ετοιμασία. Οπωσδήποτε υπήρχε και η απαραίτητη σοβινιστική αιτιολόγηση, ότι δη-

λαδή ήταν καθήκον ενός Άγγλου να υπερασπιστεί τη νευτώνεια βαρύτητα έναντι της 

γερμανικής θεωρίας της γενικής σχετικότητας. Η καρδιά και μυαλό του Ντάισον ήταν 

υπέρ του Αϊνστάιν, όμως ήλπιζε πως αυτό το πρόσχημα θα έπειθε τις αρχές. Οι παρα-

σκηνιακές του πιέσεις έφεραν αποτελέσματα… 

Όπως αποδείχτηκε, ο Έντινγκτον ήταν ο σωστός άνθρωπος … 

Οι παρατηρήσεις της έκλειψης θα οδηγούσαν σε τρία πιθανά αποτελέσματα. Ίσως 

το αστρικό φως να ήταν ελαφρώς καμπυλωμένο, όπως προέβλεπε η θεωρία του Νεύ-

τωνα για τη βαρύτητα. Ή, όπως ήλπιζε ο Αϊνστάιν, να υπήρχε μια πιο σημαντική κα-

μπύλωση, σε συμφωνία με τη γενική σχετικότητα. Ή ίσως το αποτέλεσμα να μην συμ-

φωνούσε ούτε με τη μια θεωρία ούτε με την άλλη, γεγονός που θα σήμαινε ότι τόσο ο 

Νεύτωνας όσο και Αϊνστάιν είχαν κάνει λάθος. Ο Αϊνστάιν πρόβλεψε ότι το φως ενός 
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αστέρα ο οποίος εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στον Ήλιο θα έπρεπε να καμπυλώνεται 

κατά 1,74 δευτερόλεπτα του τόξου (0,0005ο), γωνία που ήταν μόλις εντός της ακρίβειας 

του εξοπλισμού του Έντινγκτον και διπλάσια από την απόκλιση που προέβλεπε ο Νεύ-

τωνας. Μια τέτοια γωνιακή απόκλιση ισοδυναμεί με τη μετακίνηση ενός κεριού που 

βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, μόλις κατά ένα εκατοστό προς τα αρι-

στερά…. 

Στο βιβλίο του Χώρος, χρόνος και βαρύτητα, ο Έντινγκτον περιέγραψε το ιστορικό 

αυτής της πολύτιμης φωτογραφίας: 

Αυτή η φωτογραφία μετρήθηκε… λίγες μέρες μετά από την έκλειψη σε μια μικρομε-

τρική μετρητική διάταξη. Το πρόβλημα ήταν να προσδιοριστεί ο τρόπος που οι φαινό-

μενες θέσεις των αστέρων επηρεάζονταν από το βαρυτικό πεδίο του Ήλιου, σε σύ-

γκριση με την κανονική θέση σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε όταν ο Ήλιος δεν 

ήταν στη μέση. Τον Ιανουάριο, στην Αγγλία, είχαμε τραβήξει για σύγκριση κανονικές 

φωτογραφίες με το ίδιο τηλεσκόπιο. Η φωτογραφία της έκλειψης και μια φωτογραφία 

σύγκρισης τοποθετήθηκαν η μια πάνω στην άλλη σε μια μετρητική διάταξη έτσι ώστε 

τα αντίστοιχα είδωλα να είναι το ένα κοντά στο άλλο, και οι μικρές αποστάσεις μετρή-

θηκαν σε δύο ορθογώνιες διευθύνσεις. Από αυτές διαπιστώθηκαν οι σχετικές μετα-

τοπίσεις των αστέρων… Τα αποτελέσματα από αυτή τη φωτογραφία έδωσαν μια συ-

γκεκριμένη μετατόπιση σε καλή συμφωνία με τη θεωρία του Αϊνστάιν και σε πλήρη 

ασυμφωνία με τη νευτώνεια πρόβλεψη. 
Οι αστέρες ακριβώς γύρω από την έκλειψη είχαν εξαφανιστεί από το ηλιακό 

στέμμα, το οποίο εμφανίστηκε ως λαμπρή άλως μόλις ο κύριος όγκος του Ήλιου κα-

λύφθηκε πλήρως από τη Σελήνη. Ωστόσο, αστέρες που βρίσκονταν  λίγο πιο μακριά 

από τον Ήλιο ορατοί και είχαν μετατοπιστεί κατά 1 δευτερόλεπτο του τόξου από τις 

συνηθισμένες θέσεις τους. Ο Έντινγκτον γενίκευσε τότε την έκταση της μετατόπισης 

σ’ εκείνους τους ανεπαίσθητους αστέρες που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Ήλιο και 

υπολόγισε ότι η μέγιστη μετατόπιση θα ήταν 1,61 δευτερόλεπτα του τόξου. Αφού έ-

λαβε υπόψη του οποιαδήποτε λάθη κατά τη μέτρηση και άλλες πιθανές ανακρίβειες, ο 

Έντινγκτον υπολόγισε ότι το σφάλμα στη μέγιστη μετατόπιση έφτανε το πολύ μέχρι 

την τιμή των 0,3 δευτερολέπτων του τόξου, και επομένως το τελικό του αποτέλεσμα 

ήταν ότι η μετατόπιση λόγω της βαρύτητας του Ήλιου ήταν 1,61 +_  (+ ή -) 0,3 δευτε-

ρόλεπτα του τόξου. Ο Αϊνστάιν είχε προβλέψει μια μετατόπιση του 1,74 δευτερολέ-

πτων του τόξου. Αυτό σήμαινε ότι η πρόβλεψη του Αϊνστάιν ήταν σε συμφωνία με την 

πραγματική μέτρηση, ενώ η νευτώνεια πρόβλεψη, η οποία ήταν μόλις 0,87 δευτερόλε-

πτα του τόξου, ήταν πάρα πολύ μικρή. … 

Στις 6 Νοεμβρίου 1919, τα αποτελέσματα του Έντινγκτον παρουσιάστηκαν επίσημα 

σε μια από κοινού συνεδρίαση της βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας και της Βασιλι-

κής Εταιρίας…. 

Ο Αϊνστάιν είχε αναπτύξει τη θεωρία και ο Έντινγκτον την είχε ελέγξει σε πραγμα-

τικές συνθήκες. Παρατήρηση και πείραμα είναι οι απόλυτοι κριτές της αλήθειας και η 

γενική σχετικότητα είχε περάσει τις εξετάσεις…». 

 

«BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των εποχών, Si-

mon Singh, 2004, σελ. 145-148, 149-173. 
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9. Η θέση του παραβολικού ενεργειακού σχήματος της υπερβολής 

και η εξήγησή της στον Χαραλάμπειο κόσμο. 

 

 

 

 

 
 

 

Επίσης, στο ίδιο θέμα της παραπάνω πηγής-εγκυκλοπαίδειας (βλέπε 

προηγούμενο κεφάλαιο): Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 

1996, τόμος 27, σελ. 75, βλέπουμε και το σχήμα της υπερβολής, το οποίο 

μεταφέραμε κι εδώ. 

 

Η θέση μας είναι ότι γι’ αυτό το ενεργειακό σύστημα της υπερβολής 

ισχύει: 

Αν ένας κόλουρος κώνος περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του, το τρισ-

διάστατο σχήμα που θα δημιουργηθεί θα είναι μια υπερβολή (βλ. εικόνα 

(β) από το παραπάνω σχέδιο). 

Αυτό το ίδιο σχήμα μπορεί να προκύψει αν έχουμε δύο κόλουρους κώ-

νους που οι δύο μικρότεροι κύκλοι τους ενώνονται (δηλαδή ανάποδα γυ-

ρισμένους, ώστε οι δύο στενότεροι-μικρότερης ακτίνας κύκλοι-επιφάνειές 

τους να ενωθούν). 

Πως προκύπτει όμως, αυτό το σχήμα από πλευράς ενέργειας;  
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Αυτό το σχήμα προκύπτει εάν έχουμε το διπλό Χαραλάμπειο σύστημα 

(βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο για τον ορισμό του διπλού Χαραλάμπειου 

συστήματος ιόντων), όταν δηλαδή αλληλεπιδρούν δύο ενεργειακά Χαρα-

λάμπεια συστήματα, όπως π.χ. ο ήλιος με την γη, ή το πρωτόνιο με το η-

λεκτρόνιο, ή τα δύο μέρη ενός διπλού ανεμοστρόβιλου κ.λπ. 

Τότε το διπλό Χαραλάμπειο ιόντων θα έχει:  

α) στην θέση του μεγάλου κόλουρου κώνου το δευτερεύον ενεργειακό 

σώμα, ενώ  

β) στην θέση του μικρού κύκλου θα έχει το πρωτεύον ενεργειακό σώμα.  

Συμβαίνει κι εδώ κάτι σαν τα κύματα: όσο πιο μικρό είναι το μήκος 

τους, τόσο ισχυρότερο είναι το κύμα (έτσι κι εδώ: όσο πιο ισχυρή είναι η 

ενέργεια του πρωτεύοντος σώματος τόσο πιο μικρός είναι ο κόλουρος κώ-

νος του). 

Πάντοτε μιλάμε, εδώ, για μια πλήρη υπερβολή, όπου έχουμε τον μικρό 

αλλά και τον μεγάλο κύκλο του διπλού Χαραλάμπειου συστήματος (πρω-

τεύον και δευτερεύον ενεργειακό σώμα) ως πλήρης και όχι μισούς (π.χ. όχι 

180ο, αλλά κύκλους ο καθένας τους 360ο). 
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10. Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα υπήρχαν εξαρχής στο σύμπαν και 

από αυτά δημιουργήθηκε όλος ο κόσμος με την αλληλεπίδρασή τους. 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν φέρουν ηλεκτρικό φορτίο, επειδή 

ο ηλεκτρισμός παράγεται μόνον όταν υπάρχει ύλη. Για τον ίδιο λόγο 

τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό των ανεμοστρόβιλων, της 

μαύρης τρύπας κ.λπ. δεν παράγουν ηλεκτρικό φορτίο εκεί. 

Η εξήγηση της παραγωγής των κουάρκ ως συστατικό της ύλης των 

πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και του πλήθους όλων των άλλων υπο-

ατομικών σωματιδίων, όπως αρδόνοια, γλουόνια κ.λπ.  

Πότε η παραχθείσα αρχική μάζα στο σύμπαν, αλλά και τα παραχθέ-

ντα μικτά θεμελιώδη ιόντα απέκτησαν ηλεκτρικό φορτίο. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής, στην αρχή της 1ης ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις αναφέρεται στα μικρά θεμελιώδη ιόντα και όχι τα καθαρά 

θεμελιώδη ιόντα. 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα καθαρά θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται και δεν απωθούνται και παράγουν ένα σύ-

νολο, έναν πόλο.  

Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια και γενικά οι μεγάλες σχετικά μάζες 

στο σύμπαν, δημιουργήθηκαν μόνον κατά την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση του μαύρου χρώματος κατά την φάση της άπωσης των 

θεμελιωδών ιόντων τύπου β, και συνέχεια της έλξης των. Η εξήγηση 

της νύχτας κατά την αρχική φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου (βλ. στίχο (2) της Αγίας Γραφής, στο Α΄ Κεφάλαιο της γέ-

νεσης).  

 

 

Στο σημείο αυτό, αφού κάναμε όλη αυτή την διαδρομή των 23 βιβλίων, 

να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αρχή για να συμπληρώσουμε μια αρχική α-

πορία, ενδεχομένως, που αφήσαμε. Ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να προηγηθεί 

μια πλατιά ενημέρωση και γνώση πάνω στα θεμελιώδη ιόντα και την φύση 

τους και τις ιδιότητές τους και μετά να επανέλθουμε. 

Ας δούμε πρώτα-πρώτα τι γράφει η Αγία Γραφή στην αρχή της πρώτης 

ημέρας της δημιουργίας του κόσμου: 

 

«(1) Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. 

(2) η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, 

και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. 

(3) και είπεν ο Θεός∙ γεννηθήτω φως∙ και εγένετο φως.  
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(4) και είδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν∙ και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον 

του φωτός και ανά μέσον του σκότους. 

(5) και εκάλεσε ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος νύκτα. Και εγένετο 

εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία».  
Αγία Γραφή, Γένεση, Κεφάλαιο Α΄, στίχοι: 1-5, γράφει για την αρχή της δημιουρ-

γίας του υλικού κόσμου: 

 

Η απορία-ερώτηση είναι η εξής: 

Στον στίχο (2) η Γραφή μιλάει για σκότος.  

Γιατί ο Θεός, αναφέρεται, υπήρχε σκοτάδι στην αρχή (βλ. πρώτη ημέρα 

της δημιουργία του κόσμου), στην συνέχεια, αφού το σκότος προκύπτει-

προκαλείται από την διαστολή των θεμελιωδών ιόντων, γιατί επομένως να 

μη υπάρξει και φως προηγουμένως, αφού πριν την διαστολή αυτή υπήρξε 

έλξη-συστολή; 

Γιατί δηλαδή η Αγία Γραφή αναφέρει ότι «σκότος πάνω στην επιφάνεια 

της Γης» και πιο πριν δεν αναφέρει και για φως; 

  

Η απάντηση είναι η εξής (την οποία θα επεκτείνουμε κάπως για να κα-

ταφανεί αναλυτικά η όλη δημιουργία με κανονική σειρά των γεγονότων, 

έτσι όπως προκύπτουν από τις ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων): 

Αρχικά στο σύμπαν έγινε σύγκρουση μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων α και β. Εξηγήσαμε, ήδη από την αρχή, ότι οι δύο αυτοί πόλοι στην 

αρχή έφεραν καθαρά θεμελιώδη ιόντα (και όχι μικτά θεμελιώδη ιόντα). 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα υπήρχαν αρχικά στην δημιουργία του κό-

σμου, όταν ακόμη δεν υπήρχε η ύλη. Δεν υπήρχαν, ακόμη, ούτε και τα 

μικτά θεμελιώδη ιόντα, αφού δεν υπήρχε η ύλη για να την έλξουν και να 

προκύψουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα. 

Από την πρώτη σύγκρουση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

προέκυψε η ύλη. Προέκυψαν τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια στον συμπά-

ντειο πόλο α και στον συμπάντειο πόλο β, όπως έχουμε αναφέρει.  

Η δημιουργία της ύλης προέκυψε κατά πακέτα ενέργειας, τα οποία συ-

μπιέστηκαν και έτσι έχουμε μέσα στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια αυτά 

τα συγκρούμενα κατά «κβάντα» πακέτα ενέργειας να δημιουργούν-παρά-

γουν ύλη. Γι’ αυτό το συστατικό της δημιουργηθείσας κατά τον παραπάνω 

τρόπο ύλης τόσο στα πρωτόνια όσο και στα ηλεκτρόνια είναι τα κουάρκ.  

Η διαφορά των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων είναι ότι ανάλογα με 

την ισχυρότερη ενέργεια του κάθε συμπάντειου πόλου έχουμε και ισχυρό-

τερο το φορτίο της ενέργειας αυτού του ιδίου πόλου όπου παράγεται η ύλη. 

Έτσι, εξηγείται η παραγωγή των κουάρκ, ως συστατικό των πρωτονίων 

και των ηλεκτρονίων. 

Ανάλογα με τις ποσότητες των συγκρουόμενων καθαρών ιόντων έχουν 

δημιουργηθεί και το αρχικό πλήθος όλων των άλλων υποατομικών σωμα-

τιδίων, όπως αρδόνοια, γλουόνια κ.λπ., τα οποία και περιγράψαμε παρα-

πάνω. 
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Επιπλέον καθώς δημιουργήθηκε η αρχική μάζα του σύμπαντος, δηλαδή 

όλα τα υποατομικά σωματίδια, στον καθένα από τους δύο συμπάντειους 

πόλους (στον συμπάντειο πόλο α δημιουργήθηκαν όσα φέρουν το θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο, ενώ στον συμπάντειο πόλο β δημιουργήθηκαν όσα φέ-

ρουν το  αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο), τότε και η παραχθείσα μάζα απέ-

κτησε ηλεκτρικό φορτίο. Τότε επίσης δημιουργήθηκαν και τα μικτά θεμε-

λιώδη ιόντα, δηλαδή καθαρά θεμελιώδη ιόντα που λόγω της σύγκρουσής 

των έχουν έλξει και ύλη, οπότε και τα παραχθέντα μικτά θεμελιώδη ιόντα 

απέκτησαν και αυτά ηλεκτρικό φορτίο λόγω της μάζας που έχουν έλξει, 

έστω και απειροελάχιστης.  

 

Επομένως, τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν είχαν στην αρχή ηλεκτρικό 

φορτίο, αλλά αυτό το απέκτησαν μετά. Έφεραν όμως μόνον το μαγνητικό 

τους φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά στο σύμπαν υπήρχε ο μαγνητισμός 

και μετά προέκυψε ο ηλεκτρισμός. 

Η θέση αυτή ότι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα φέρουν μόνον μαγνητικό 

φορτίο, αλλά όχι ηλεκτρικό, μπορεί να μας το δείξει όπως εξηγήσαμε, το 

εσωτερικό του ανεμοστρόβιλου, το εσωτερικό της μαύρης τρύπας, το ε-

σωτερικό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ηλεκτρομαγνητικού κύ-

ματος). Αυτό το εσωτερικό είναι δυνάμεις καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

που εξασκούν μόνον το μαγνητικό τους φορτίο ολόγυρά τους και δεν εξα-

σκούν ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει μόνον αν εκεί βρε-

θούν-ελχθούν μικτά θεμελιώδη ιόντα η ύλη που θα έλξουν κατά τις συ-

γκρούσεις των. Κατά τις συγκρούσεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων με-

ταξύ τους (π.χ. έλξη μεταξύ δύο τέτοιων πόλων τους) παράγονται όσα έ-

χουμε αναφέρει. 

 

Επομένως, ορθώς η Αγία Γραφή μιλάει για σκότος πάνω στην γη, αρ-

χικά, πριν ακόμη υπάρξει το φως (εξηγήσαμε την έννοια της λέξης «γη» 

κατά την Α  ́Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). Εδώ, 

δηλαδή, επαληθεύεται πλήρως η Αγία Γραφή.   

 

Εξηγήσαμε ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Αυτό ισχύει για τα μικτά θεμελιώδη ιόντα και όχι για τα καθαρά θεμελιώδη 

ιόντα, γιατί τα τελευταία τα «βλέπουμε» (δηλαδή τα ανιχνεύουμε) στο ε-

σωτερικό-διαμήκη άξονα ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος να είναι όλα 

μαζί σε έλξη, χωρίς όμως να απωθούνται. 

Η άπωση μεταξύ θεμελιωδών ιόντων, σημαίνει άπωση μεταξύ των μι-

κτών θεμελιωδών ιόντων.  

Καθώς όμως τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα έλκονται, παράγουν και ύλη, 

λόγω της σφοδρής σύγκρουσής των, όταν υπάρχει τέτοια. Εκεί τότε παρά-

γονται και ύλη, αλλά και μικτά θεμελιώδη ιόντα. 



47 

 

Τα μικτά όμως θεμελιώδη ιόντα απωθούνται στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις.  

Αυτό έγινε και τότε, στην αρχή της δημιουργίας που κόσμου, στην Α΄ 

Φάση της 1ης ημέρας της δημιουργίας και έτσι άρχισε η άπωσης μεταξύ 

των δύο συμπάντειων αυτών πόλων. 

Από την πρώτη αυτή σύγκρουση είχαμε, όπως εξηγήσαμε και την πα-

ραγωγή των μικτών θεμελιωδών ιόντων στους δύο συμπάντειους πόλους. 

Από τότε και μετά, όσες άλλες συγκρούσεις ακολούθησαν μεταξύ των 

δύο αυτών συμπάντειων πόλων α και β, δεν ήταν τόσο σφοδρές, επειδή 

ακριβώς μετά από την κάθε σύγκρουση προέκυπτε και νέα παραγωγή των 

μικτών θεμελιωδών ιόντων, αλλά και νέα μάζα. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια δημιουργήθη-

καν μόνον κατά την Α΄ φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου και δεν δημιουργήθηκαν και σε επόμενες συγκρούσεις-έλξεις των. 

Έτσι, η «γη», η ύλη δηλαδή, παρήχθη μόνον κατά την πρώτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, αλλιώς τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια και τα άλλα 

υποατομικά σωματίδια που αποτέλεσαν και την αρχική μάζα του σύμπα-

ντος δημιουργήθηκαν μόνον τότε με τις μεγάλες σχετικά μάζες των πρω-

τονίων και ηλεκτρονίων κ.λπ. 

 

Επίσης, εξηγήσαμε ότι κατά την φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων (των μικτών θεμελιωδών ιόντων, εφόσον τα καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα δεν απωθούνται, αλλά μόνον έλκονται), έχουμε και την παρα-

γωγή του μαύρου χρώματος, που δημιουργείται όταν μετά από την άπωση 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων εξασκείται και έλξη τους. 

Αυτό το βλέπουμε στον χώρο γύρω από το κέντρο του ανεμοστρόβιλου, 

γύρω από το κέντρο της μαύρης τρύπας κ.λπ. 

Έτσι προέκυψε το σκοτάδι κατά την φάση αυτή της 1ης ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου, όπως αναφέρει ο παραπάνω στίχος (2) της Αγίας 

Γραφής. Τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, δηλαδή, μετά την άπωσης τους στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις, καθώς απωθούνται και απομακρύνονται με-

ταξύ τους (απομακρύνονται τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων), τότε έλκονται και πάλι και δημιουργούν το 

μαύρο χρώμα, επειδή είναι θεμελιώδη ιόντα τύπου β, δηλαδή θεμελιώδη 

ιόντα με μεγάλη ισχύ ενέργειας. 
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11. Η θεωρία του σύμπαντος την οποία εισηγούμαστε. 

 

 

Το έργο μας είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο θα έλεγα. 

Η σκέψη του ανθρώπου να καταλάβει, να εννοήσει το όλο σύμπαν είναι 

πολύ αδύνατη και δεν μπορεί να συλλάβει καθαρά την εικόνα του. 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων παράγει θεωρίες πάνω στο σύμπαν, χωρίς 

ωστόσο αυτές να μπορούν να απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα της βα-

ρύτητάς του, κ.λπ. τα οποία αναπτύξαμε. 

Επειδή οι θεωρίες αυτές είναι ευάλωτες και συχνά αστήρικτες ή άλλες 

φορές μέχρι αυθαίρετες, παρότι παρουσιάζονται-εισάγονται από επιστή-

μονες, για να μπορέσει να σταθεί μια θεωρία για το σύμπαν δεν θέλει απλά 

να είναι σωστή. Πρέπει να επεκταθεί και να εφαρμοστεί πάνω σε όλο τον 

κόσμο, σε όλον τον μικρόκοσμο και σε όλον τον μακρόκοσμο, επειδή το 

σύμπαν μας είναι ενιαίο και δεν είναι ξεχωριστό το ένα σύμπαν (μικρόκο-

σμος) από το άλλο (μακρόκοσμος).  

Αυτό το λέμε, το πολύ δύσκολο της παραπάνω ενιαίας και σωστής θε-

ωρίας, επειδή εκείνο που ενώνει όλο το σύμπαν είναι τελείως αόρατο και 

δεν φαίνεται. Είναι ζήτημα και θέμα, επίσης, αν κάποτε η επιστήμη πλη-

σιάσει αυτές τις θεμελιώδεις ενέργειες που αναφέρουμε, αν δηλαδή μπορεί 

να βάλει στο πειραματικό εργαστήριό της τις δυνάμεις-ενέργεια που κι-

νούν όλη την ύλη. Ας θυμηθούμε π.χ. ότι «Το έργο που απασχόλησε ιδιαί-

τερα το μυαλό του Αϊνστάιν, σχεδόν τριάντα ολόκληρα χρόνια, ήταν η 

προσπάθειά του να επεξεργαστεί μια ενιαία θεωρία, που θα ενοποιούσε τη 

θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και του πεδίου της βαρύτητας» 

(Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, Τόμος 2, 

σελ. 177). 

 

Για να σταθεί επομένως η θεωρία που αναπτύξαμε, είμαστε υποχρεω-

μένοι να κάνουμε την εφαρμογή της πάνω σε όλες τις δυνάμεις και κατα-

στάσεις του όλου σύμπαντος, αφού, όπως εξηγήσαμε όλο το σύμπαν και 

οι δυνάμεις του έχουν παραχθεί από την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων. 

Σε αυτό συντείνουν ότι η ίδια η μάζα αποσυντίθεται και αποδίδει την ε-

νέργεια από την οποία και προήλθε. Αυτή η ενέργεια δεν χάνεται, αλλά 

μπορεί να μεταφέρεται και να ενισχύει άλλες μάζες ή και να παραμένει 

σκέτη, όπως οι μαύρες τρύπες κ.λπ. Αναρωτιόμαστε δηλαδή αν η επιστήμη 

μπορέσει να βάλεις το εργαστήριό της αυτή την ενέργεια. Εμείς όμως ερ-

γαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σε όλη αυτή την σειρά των βιβλίων 

μας. 

Και μέχρι τώρα αυτό κάναμε. Για τον λόγο αυτό η θεωρία μας δεν αιθε-

ροβατεί, αλλά παρουσιάζεται ως αυτή που μπορεί να εξηγήσει τους φυσι-

κούς νόμους που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά του σύμπαντος, και ακόμη-
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ακόμη μας φέρει πίσω στις αρχαίες εκείνες συμπάντειες Ημέρες, της περί-

φημες Ημέρες της Δημιουργίας του κόσμου.  

Εμάς μας πήρε σαράντα χρόνια και, για να φτάσουμε ως εδώ. Από ηλι-

κίας είκοσι (20) ετών μέχρι και τα εξήντα ένα (61) μου χρόνια με αυτό το 

θέμα ασχολούμαι συστηματικά, χωρίς να έχω ειδικά επιστημονικά όργανα 

και χωρίς να έχουμε σπουδάσει κάποια σχετική επιστήμη με την αστρονο-

μία, φυσική, μαθηματικά κ.λπ. 

 

Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω το σύμπαν. Τις νύχτες του 

καλοκαιριού, μικρά παιδιά ακόμη κοιμόμασταν έξω, στην βεράντα, κάτω 

από το φως αστεριών.  

Τότε, για πρώτη φορά η μάνα μου, μου έλεγε για μερικά αστέρια που 

λέγονται κομήτες και τρέχουν ανεξέλεγκτα στον ουρανό. Κι εγώ τα κοί-

ταζα και χάζευα ατέλειωτες ώρες την νύχτα, που αντί να κοιμηθώ σκεφτό-

μουν πως κινούνται έτσι και δεν υπακούν στην σταθερότητα όπως τα άλλα. 

Πολλά άλλα γεγονότα με βοήθησαν να προσηλωθώ στο αντικείμενο του 

ουρανού και να θελήσω να ασχοληθώ περισσότερο με τα αστέρια και το 

περιεχόμενό του. 

 

Επανερχόμενοι λοιπόν στα παραπάνω, λέμε ότι μια θεωρία, όταν κατορ-

θώνει και επεξηγεί τα πάντα στο σύμπαν, στον μικρόκοσμο αλλά και στον 

μακρόκοσμο έχει ήδη περάσει το βάπτισμα του πυρός και είναι σοβαρή 

και στέρεη, όσο στέρεο είναι και όλο το σύμπαν. 

Εμείς λοιπόν αυτό κάναμε: προκειμένου να αποδείξουμε ότι η θεωρία 

μας είναι σωστή την δοκιμάζουμε και την επαληθεύουμε σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της ενέργειας του σύμπαντος και της ύλης του. Από τις μέχρι 

τώρα πάρα πολλές τέτοιες επαληθεύσεις, δοκιμές και εφαρμογές της, βλέ-

πουμε να ισχύει σε όλα. Δεν είναι αυτός σοβαρός λόγος να την αποδε-

χτούμε; Τουλάχιστον να την ακολουθήσουμε;  
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12. Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας των αληγών και των α-

νταληγών ανέμων, κάτω από νέα θεώρηση (νέα θεώρηση = εμβάθυνση 

της ήδη υπάρχουσας). 

Η εξήγηση της αρχικής παραγωγής των δύο ζωνών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των επιμέρους ζωνών ή υποζωνών Βαν 

Άλεν. 

Η εξήγηση της τροφοδοσίας με ενέργεια από πλευράς γης, των ζω-

νών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της αρχικής θέσης-ύψος της δημιουργίας των φορτίων 

των ζωνών Βαν Άλεν. 

 

 

 

Ας πάρουμε μια εικόνα για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα: 

 

 
 

Πηγή εικόνας: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τό-

μος 3, σελ. 57. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Στο αριστερό μέρος της εικόνας βλέπουμε τις θερμές μάζες του αέρα να 

ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αφού δηλαδή θερμαίνεται ο αέρας και γίνεται 
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ελαφρύτερος στις περιοχές του ισημερινού, στην συνέχεια ανεβαίνει προς 

τα επάνω (πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα). 

Μαζί του έλκει και υδρατμούς από το θαλασσινό νερό που εξατμίζεται. 

Καθώς όμως ανεβαίνει ψηλότερα στις ισημερινές περιοχές, ένα μέρος 

του κατευθύνεται προς τα βόρεια  (=προς το βόρειο ημισφαίριο) και ένα 

μέρος του κατευθύνεται προς τα νότια (=προς το νότιο ημισφαίριο). 

Το ερώτημα είναι: Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Γιατί δηλαδή ένα μέρος αυτού του αέρα να κατευθύνεται προς τα βόρεια 

και ένα μέρος του προς τα νότια;  

Αυτό το ερώτημα το απαντήσαμε, αλλά θα το ξαναπούμε: 

 

α. Η δημιουργία-παραγωγή των αληγών ανέμων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ζωών και των υποζωνών Βαλ Άλεν. 

Η εξήγηση του καθορισμού του ύψους, ή του αρχικού ύψους των ζωνών 

Βαν Άλεν. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Εν προ-

κειμένου, τα θεμελιώδη ιόντα είναι δύο ειδών: 

α) Όσα μεν φέρουν ισχυρά φορτία, ή αλλιώς όσα φέρουν μεγάλες σχε-

τικά ποσότητες ύλης (υδρατμούς κ.λπ.) μένουν στα πιο χαμηλά στρώματα 

της ατμόσφαιρας. Αυτά είναι τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α. Αυτά συμπερι-

φέρονται περισσότερο σαν μάζα που αλληλεπιδρά μεταξύ τους (λόγω των 

θεμελιωδών ιόντων), παρά σαν ενέργεια. 

β) Όσα όμως φέρουν σχετικά μικρότερες ποσότητες μικρομάζας ή μι-

κροΰλης, αυτά συμπεριφέρονται περισσότερο σαν ενέργεια και λιγότερα 

σαν ύλη. Αυτά είναι τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β. Αυτά τα τελευταία συ-

μπεριφέρονται περισσότερο σαν ενέργεια παρά σαν μάζα, ανάλογα όπως 

κάνουν και τα φωτόνια.  

 Αυτά, τα τελευταία, δηλαδή τα σωματίδια τύπου β, επειδή είναι απαλ-

λαγμένα από την παραπάνω μικρομάζα ή μικροΰλη ανεβαίνουν σε ακόμη 

υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μπορούν να φτάσουν μέχρι το 

ύψος των ζωνών Βαν Άλεν. Αυτό εξαρτάται από την φόρτιση αυτών των 

θεμελιωδών ιόντων με ανάλογα μικρότερα ή μεγαλύτερα φορτία τέτοιας 

μικρομάζας ή μικροΰλης.  

Έτσι εξηγείται και η αρχική παραγωγή των ζωνών Βαν Άλεν, τις οποίες 

και έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα βιβλία της ίδιας αυτής σειράς των 

βιβλίων μας. Στην συνέχεια αυτές τροφοδοτούνται με ενέργεια από πλευ-

ράς γης με τον παραπάνω τρόπο που προαναφέραμε.  

Καθώς όλο και περισσότερο τροφοδοτούνται με θεμελιώδη ιόντα τύπου 

β, οι περιοχές στο ύψος της Γης που βρίσκεται γύρω της, τότε όταν φορτι-

στούν αρκετά αρχίζουν να απωθούνται για τον εξής απλό λόγο: στις σχε-

τικά κοντινέ αποστάσεις τε θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται 

με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Εξαιτίας αυτού δημιουργούν 

τότε τις επιμέρους διπλές ζώνες ή ζεύγη των ακτινοβολιών Βαν Άλεν ή 
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γενικά λέμε δημιουργούν δύο μεγάλες ζώνες. Οι επιμέρους υποζώνες, συμ-

βαίνει επειδή καθώς οι δύο αρχικές περιοχές φορτίζονται συνέχεια με θε-

μελιώδη ιόντα τύπου β, και εξασκούν έλξεις τα ετερώνυμά τους φορτία 

θεμελιωδών ιόντων, τότε πάλι συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο: στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις απωθούνται και έτσι προκύπτει η διάσπαση της αρ-

χικής ζώνης Βαν Άλεν και η δημιουργία μιας νέας υποζώνης της. 

Το αρχικό ύψος των ζωών Βαν Άλεν καθορίζεται στο σημείο που αυτά 

τα εκτοξευόμενα από την επιφάνεια της Γης φορτία θεμελιωδών ιόντων 

τύπου β συναντούν τις δυναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου 

και μάλιστα εκείνων των φορτίων τους που φέρουν θεμελιώδη ιόντα τύπου 

β (επειδή αυτά αλληλεπιδρούν περισσότερο με άλλα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που β). Εκεί λοιπόν είναι η περιοχή που δημιουργούνται αυτές οι ζώνες. 

 

β. Η δημιουργία-παραγωγή των ανταληγών ανέμων. 

Βέβαια, στα κενά που δημιουργούν οι αληγείς αυτοί άνεμοι, αυτοί που 

ξεκινούν από την ισημερινή ζώνη και ανυψώνονται κινούμενοι προς τους 

δύο πόλους της γης, έρχονται να καλύψουν οι διπλανοί τους άνεμοι, δη-

λαδή οι αέριες μάζες που γειτονεύουν με αυτές. Τότε αυτές οι κινήσεις των 

γειτονικών αυτών αέριων μαζών παράγουν-δημιουργούν τους ανταληγείς 

ανέμους. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε την ανάλογη ερμηνεία των διαφόρων φαι-

νομένων κάτω από την νέο οπτική των παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων. 
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13. Η εξήγηση της θέσης των συστημάτων των θεμελιωδών ιόντων 

που απωθούνταν από τον κάθε συμπάντειο πόλο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των λιμνών θεμελιωδών ιόντων μαζί με 

ύλη την οποία έχουν έλξει από τον συμπάντειο πόλο και την μετέφεραν 

μαζί τους. 

Η εξήγηση γιατί η ύλη στον μεσοσυμπάντειο χώρο δεν είναι δια-

σκορπισμένη παντού, αλλά είναι μόνον εκεί όπου οι λίμνες των θεμε-

λιωδών ιόντων. 

 Η εξήγηση της σχετικά αραιής ύλης στον μεσοσυμπάντειο χώρο, 

που βρίσκεται εκτός των ηλιακών ή γαλαξιακών συστημάτων ή άλλων 

πηγών βαρύτητας. 

Στην πρώιμη επομένως εποχή της τέταρτης ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου είχαμε την μεταφορά των ελαφρών στοιχείων στον μεσο-

συμπάντειο χώρο, ενώ σε μια επόμενη περίοδο της ίδιας αυτής εποχής, 

είχαμε την δημιουργία των βαρύτερων στοιχείων. 

Τα χημικά στοιχεία στον μεσοσυμπάντειο χώρο κατέκλυσαν αυτόν 

την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου.   

Η εξήγηση ότι «Διπολικά πεδία και μαγνητόσφαιρες έχουν η Γη, 

ο Κρόνος και οι άλλοι γίγαντες πλανήτες». 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια: 

 

«Ο Δίας έχει ισχυρότατο μαγνητικό δίπολο, 14 φορές ισχυρότερο από 

εκείνο της Γης, με ισχύ 4,2 gauss στον ισημερινό και 10 με 14 στους πό-

λους.[32] Κινήσεις αγώγιμων στοιχείων μέσα στο μεταλλικό υδρογόνο σχη-

ματίζουν ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο παγιδεύει τα ιονισμένα σωματίδια 

του ηλιακού ανέμου. Η μαγνητόσφαιρά του, δηλαδή το μαγνητισμένο πε-

ριβάλλον του, σχηματίζεται γύρω του καθώς το μαγνητικό του πεδίο αλ-

ληλεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο, αυτό το ταχύτατο, μαγνητισμένο και ιο-

νισμένο αέριο που εκπέμπει συνεχώς ο Ήλιος στο διαπλανητικό χώρο με 

τεράστια ταχύτητα. 

Διπολικά πεδία και μαγνητόσφαιρες έχουν η Γη, ο Κρόνος και οι άλλοι 

γίγαντες πλανήτες. Η μαγνητόσφαιρα του Δία μοιάζει με γιγάντια σφαι-

ρική σταγόνα προς τον Ήλιο με ακτίνα 100 έως 150 ακτίνες του Δία, και 

ατρακτοειδής προς τη σκοτεινή πλευρά που εκτείνεται ίσως και πέρα από 

μία αστρονομική μονάδα. Ο Δίας έχει έντονες ζώνες ακτινοβολίας (ζώνες 

Van Allen) και εμφανίζεται πολικό σέλας όπως στη Γη. Η έκταση της μα-

γνητόσφαιρας αυξομειώνεται, καθώς μεταβάλλεται η πίεση του ηλιακού 

ανέμου και κάποια σωμάτια (ενεργητικά ηλεκτρόνια) που επιταχύνονται 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-worldbook-32
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Van_Allen&action=edit&redlink=1
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από τη μαγνητόσφαιρα φθάνουν έως τη Γη, όπου τα παρατηρούν τα δια-

στημόπλοια όταν υπάρχει μαγνητική σύνδεση με τον Δία μέσω του δια-

πλανητικού μαγνητικού πεδίου κάθε δεκατρείς μήνες». 

 

Το ερώτημα: Αν η Γη είχε δημιουργηθεί πριν από τον πλανήτη Δία, ό-

πως εξηγήσαμε, τότε γιατί να έχει ασθενέστερο το μαγνητικό της πεδίο σε 

σχέση με αυτόν; 

 

Η απάντηση βρίσκεται στο ότι τα μαγνητικά φορτία του Δία προήλθαν 

από το ηλιακό μας σύστημα, το οποίο προήλθε από τον έναν συμπάντειο 

πόλο. Καθώς δηλαδή εκτοξεύονταν ή απωθούνταν τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων από τον κάθε συμπάντειο πόλο, την τέταρτη ημέρα, είλκυαν 

μαζί του και ύλη από την παραχθείσα σε αυτούς τους συμπάντειους πό-

λους. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργηθούν λίμνες τέτοιων θεμελιω-

δών ιόντων στον μεσοσυμπάντειο χώρο.  

Με όσο δύναμη απωθούνταν ένα τέτοιο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων 

από έναν συμπάντειο πόλο, μεταφέρονταν και σε ανάλογη απόσταση-θέση 

ως προς αυτόν τον συμπάντειο πόλο. 

 

Η έλξη λοιπόν αυτή των απωθούμενων θεμελιωδών ιόντων από τον 

κάθε συμπάντειο πόλο γίνονταν μαζί με την έλξη που αυτά ασκούσαν 

πάνω στην παραχθείσα ύλης στον ίδιο αυτόν πόλο και ειδικότερα στην πε-

ριοχή από την οποία απωθούνταν. Έτσι έχουμε το φαινόμενο η ύλη του 

κάθε συμπάντειου πόλου να απωθείται μαζί με τα απωθούμενα θεμελιώδη 

ιόντα (αφού έλκονταν από αυτά) και έτσι κατέληγε να μετακινείται προς 

κάποια περιοχή του μεσοσυμπάντειου χώρου. 

Αυτός είναι ο λόγος που η ύλη στο σύμπαν δεν υπήρξε διάσπαρτη και 

διασκορπισμένη, αλλά πάντα ήταν σε έλξη με τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

Έτσι εξηγείται η σχετικά αραιά ύλη στον μεσοσυμπάντειο χώρο και ε-

κτός των ηλιακών ή γαλαξιακών συστημάτων ή άλλων πηγών βαρύτητας. 

 

Η Γη μας, όπως εξηγήσαμε δημιουργήθηκε σε ενδιάμεσο χώρο, στον 

μεσοσυμπάντειο χώρο και όχι σε κάποιον από τους δύο συμπάντειους πό-

λους (ήδη το εξηγήσαμε αυτό αναλυτικά). 

Αυτός είναι ο λόγος που τα σμήνη αυτών των απωθηθέντων θεμελιωδών 

ιόντων από τον κάθε συμπάντειο πόλο φέρουν ισχυρότερα τα μαγνητικά 

τους φορτία από εκείνα της Γης μας, παρότι η Γη μας δημιουργήθηκε προ-

γενέστερα από αυτούς τους πλανήτες. 

 

Αναφέρθηκε επίσης το εξής: 

«…Διπολικά πεδία και μαγνητόσφαιρες έχουν η Γη, ο Κρόνος και οι 

άλλοι γίγαντες πλανήτες…». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
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Παρατηρούμε ότι οι μικροί πλανήτες δεν έχουν μαγνητόσφαιρα ή του-

λάχιστον έντονη τέτοια. 

Το ερώτημα είναι: «Που οφείλεται αυτή η διαφορά μεταξύ των πλανη-

τών ως προς την μαγνητόσφαιρά τους;». 

Αυτό οφείλεται στο εξής: Η τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δεν έγινε σε μια μόνον εποχή. Αυτή συντελέστηκε σε αλλεπάλληλα κύ-

ματα άπωσης θεμελιωδών ιόντων από τους συμπάντειους πόλους. 

Έτσι, σε ένα πρώιμο κύμα άπωσης θεμελιωδών ιόντων και ύλης είχαμε 

την δημιουργία του αρχικού μας ήλιου. 

Σε μια δεύτερη-μεταγενέστερη τέτοια άπωση θεμελιωδών ιόντων από 

τους συμπάντειους πόλους, την ίδια αυτή συμπάντεια εποχή, που εν προ-

κειμένου είναι η τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, έχουμε αυτή 

να περιλαμβάνει περισσότερο βαρύτερα χημικά στοιχεία. Αυτό προκύπτει 

λόγω της αύξησης της πίεσης μεταξύ της προοδευτικής συμπίεσης που συ-

νέβη κατά την φάση της έλξης των δύο συμπάντειων πόλων και έτσι προ-

οδευτικά και κατά κβάντα ενέργειας είχαμε αυτή την άπωση και την έ-

ξοδο-απομάκρυνση των θεμελιωδών ιόντων και της παραχθείσας ύλης 

τους προς το μεσοσυμπάντειο χώρο. 

Στην πρώιμη επομένως εποχή υπήρχε περισσότερα τα ελαφρά στοιχεία, 

ενώ σε μια επόμενη περίοδο της ίδιας αυτής εποχής, είχαμε την δημιουργία 

περισσότερο βαρύτερων στοιχείων. 

Τα χημικά στοιχεία δηλαδή στον μεσοσυμπάντειο χώρο κατέκλυσαν αυ-

τόν την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου.   

Έτσι όταν ο ήλιος εκτόξευσε υλικό από το εσωτερικό του κατά την πρώ-

ιμη αυτή περίοδο δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι πλανήτες, όταν ήταν ακόμη 

πιο δυνατός και πιο νέος. Αργότερα, με την μεταφορά νέων χημικών στοι-

χείων από μια νέα διέλευση τέτοιων μαζών βαρύτερων χημικών στοιχείων 

από κοντά του και την έλξη τους λόγω της βαρύτητας του ήλιου, απέκτησε 

βαρύτερα υλικά. Αυτά, όταν ασκήθηκαν οι επόμενες εσωτερικές πιέσεις 

από την βαρύτητα, δημιούργησαν και τους μικρότερους πλανήτες του η-

λιακού μας συστήματος. 
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14. Η εξήγηση της παραγωγής των επιμέρους ακτινοβολιών, π.χ. 

των επτά ορατών ακτινοβολιών χρωμάτων, κατά την σύγκρουση των 

θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πράσινου χρώματος καθώς και όλων 

των άλλων χρωμάτων στα αστέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του ενεργειακού φορτίου του 

κάθε μήκους κύματος.  

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Η εξήγηση της έλξης κυμάτων με το ίδιο μήκος κύματος. Γιατί δη-

λαδή τα κύματα προτιμούν να έλκονται με άλλα τέτοια που έχουν το 

ίδιο μήκος τους. 

Η εξήγηση της διαβάθμισης της ενέργειας πάνω σε υποατομικά σω-

ματίδια. 

Η εξήγηση ότι από την παραπάνω διαβάθμιση της ενέργειας  προ-

έρχονται και η διαβάθμιση των ακτινοβολιών και των ενεργειακών 

καταστάσεών τους. 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα που διαβάσαμε: 
 

Γιατί δεν υπάρχουν πράσινα αστέρια; 

Posted on 29/11/2011 

 

physicsgg 

Φυσικοί και Φυσική από το διαδίκτυο 

 

 

Το χρώμα που έχει ένα άστρο εξαρτάται από τη θερμοκρασία του: τα θερ-

μότερα άστρα έχουν χρώμα μπλε ή λευκό, τα λιγότερο θερμά κίτρινο ή πορ-

τοκαλί και τα ψυχρότερα κόκκινο. 

Τι θερμοκρασία έχει ένα άστρο που φαίνεται πράσινο; 

Αυτή η ερώτηση δεν έχει νόημα γιατί δεν υπάρχουν πράσινα άστρα! 

Στη συνέχεια δίνεται μια εξήγηση στο φαινόμενο αυτό….. 

Όταν θερμαίνουμε ένα μέταλλο τότε παρατηρούμε ότι το χρώμα του αλ-

λάζει αρχικά σε κόκκινο, μετά γίνεται πορτοκαλί και στις πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες μπλε – λευκό. Στη συνέχεια λιώνει… 

Κάθε σώμα που έχει κάποια θερμοκρασία εκπέμπει φως. Η ποσότητα 

του φωτός που εκπέμπεται και το μήκος κύματός του, εξαρτάται από την 

θερμοκρασία του σώματος. 

https://physicsgg.me/


57 

 

Τα ψυχρά αντικείμενα εκπέμπουν ραδιοκύματα. Τα αντικείμενα που έ-

χουν εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασίες εκπέμπουν υπεριώδες φως ή ακτί-

νες Χ. Σε ένα πολύ στενό εύρος θερμοκρασιών τα θερμά αντικείμενα εκ-

πέμπουν ορατό φως (με μήκη κύματος από περίπου 300 νανόμετρα μέχρι 

περίπου 700 νανόμετρα). 

Σκεφτείτε για λίγο – αυτό είναι πολύ σημαντικό – τα σώματα δεν εκπέ-

μπουν μόνο ένα μήκος κύματος. Αντίθετα, εκπέμπουν φωτόνια με ένα με-

γάλο εύρος μηκών κύματος. 

Εάν χρησιμοποιούσατε κάποιο είδος ανιχνευτή που ανιχνεύει τα μήκη 

κύματος του φωτός (των φωτονίων) που εκπέμπει ένα αντικείμενο και στη 

συνέχεια σχεδιάζατε τον αριθμό τους συναρτήσει του μήκους κύματος, θα 

παίρνατε την αποκαλούμενη καμπύλη ακτινοβολίας του μέλανος σώμα-

τος. 

Πρόκειται για μια κάπως κωδωνοειδή καμπύλη, που σταματάει απότο-

μα στα μικρότερα μήκη κύματος, όπως για παράδειγμα η καμπύλη του 

σχήματος που ακολουθεί: 
 
 

 
 
 

 

Ο οριζόντιος άξονας παριστάνει το μήκος κύματος (το χρώμα) – και ένα 

φάσμα αναφοράς των ορατών χρωμάτων είναι ένθετο στο σχήμα. 

https://physicsgg.wordpress.com/2011/08/21/h-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83/
https://physicsgg.wordpress.com/2011/08/21/h-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83/
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Βλέπουμε το χαρακτηριστικό σχήμα της καμπύλης του μέλανος σώματος 

και παρατηρούμε ότι όσο το αντικείμενο γίνεται θερμότερο το μέγιστό της 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά – σε μικρότερα μήκη κύματος. 

Για ένα αντικείμενο με θερμοκρασία 4500 βαθμούς Kelvin η κορυφή 

της καμπύλης βρίσκεται στο πορτοκαλί χρώμα, με θερμοκρασία 6000 K 

στο μπλε-πράσινο (η θερμοκρασία του Ήλιου είναι 5700 Κ), και όσο αυ-

ξάνει η θερμοκρασία του η κορυφή μετατοπίζεται προς το μπλε ή και μι-

κρότερα μήκη κύματος που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας. 

Αλλά για μια στιγμή … αφού το μέγιστο για τη θερμοκρασία του Ήλιου 

αντιστοιχεί στο μπλε-πράσινο, τότε γιατί δεν τον βλέπουμε γαλαζοπράσι-

νο; 

Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα. Και η απάντηση είναι ότι ναι μεν τα 

περισσότερα φωτόνια είναι γαλαζοπράσινα, εκπέμπει όμως φωτόνια και 

με άλλα χρώματα. 

Παρατηρήστε την καμπύλη που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία του Ή-

λιου – εκπέμπει επίσης φωτόνια με χρώμα βαθύτερου μπλε, όπως και φω-

τόνια με χρώμα κόκκινο. 

Όταν παρατηρούμε τον Ήλιο όλα αυτά τα χρώματα αναμειγνύονται και 

τα μάτια μας βλέπουν ένα χρώμα – το λευκό. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο 

Ήλιος είναι κίτρινος … αλλά αν πράγματι ήταν κίτρινος τότε τα σύννεφα 

θα φαίνονταν κίτρινα, όπως και το χιόνι επίσης ή όταν μια ακτίνα φωτός 

θα περνούσε μέσα από ένα πρίσμα θα αναλυόταν κυρίως στο κίτρινο 

χρώμα! 

Εντάξει όσον αφορά τον Ήλιο, θα πει κάποιος, δεν φαίνεται πράσινος. 

Ίσως όμως σε ένα άστρο λίγο θερμότερο ή λίγο ψυχρότερο απ’ αυτόν να 

κυριαρχεί το πράσινο χρώμα. 

Κι όμως αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ένα θερμότερο άστρο θα έχει περισ-

σότερο μπλε και ένα ψυχρότερο περισσότερο κόκκινο χρώμα, αλλά δεν 

είναι αυτό το θέμα – τα μάτια μας δεν θα το δουν ποτέ πράσινο. 

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα άστρα, αλλά στα μάτια μας. 

Στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ανθρώπινου ματιού υπάρχουν τα 

κύτταρα που ονομάζονται φωτοϋποδοχείς ή φωτοαισθητήρες. Οι φωτοϋ-

ποδοχείς περιλαμβάνουν δύο τύπους κυττάρων τα κωνία και τα ραβδία. Τα 

ραβδία είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του αμυδρού φωτός ενώ τα κωνία 

(ή κωνικά κύτταρα) για την αντίληψη των χρωμάτων. Υπάρχουν τρία είδη 

κωνικών κυττάρων: 

S-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μικρού μήκους κύματος και πα-

ρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 4.200 Å (420 

nm). Είναι ευαίσθητα στο μπλε φως. 

Μ-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεσαίου μήκους κύματος και πα-

ρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.300 Å (530 

nm). Είναι ευαίσθητα στο πράσινο φως. 
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L-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεγάλου μήκους κύματος και πα-

ρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.600 Å (560 

nm). Είναι ευαίσθητα στο κόκκινο φως. 

Όταν το φως φτάνει σ’ αυτά η καθεμιά κατηγορία ενεργοποιείται σε 

διαφορετικό ποσοστό. Αν το χρώμα προέρχεται από μια κόκκινη φράουλα, 

τότε ενεργοποιούνται τα κόκκινα κωνία, ενώ τα πράσινα μάλλον «αδιαφο-

ρούν». Αν προέρχεται από ένα πορτοκάλι τότε ενεργοποιούνται διπλάσιοι 

κόκκινοι κώνοι σε σχέση με τους πράσινους και καθόλου μπλε. Όταν ε-

γκέφαλος παίρνει τα σήματα από τα τρία είδη κώνων αντιλαμβάνεται ένα 

αντικείμενο χρώματος πορτοκαλί. Όταν ενεργοποιείται ίσος αριθμός πρά-

σινων κώνων με τους κόκκινους – χωρίς μπλε – τότε ο εγκέφαλος αντι-

λαμβάνεται το κίτρινο και ούτω καθεξής. 

Έτσι ο μόνος τρόπος για να δούμε ένα άστρο πράσινο είναι να εκπέμπει 

μόνο πράσινο φως. 

Όπως φαίνεται στο γράφημα παραπάνω αυτό είναι λίγο πολύ αδύνατο. 

Κάθε άστρο που θα εξέπεμπε πράσινο χρώμα θα έστελνε επίσης και αρ-

κετό κόκκινο και μπλε χρώμα, με αποτέλεσμα να φαίνεται λευκό. Και αλ-

λάζοντας τη θερμοκρασία του άστρου αυτό θα φαίνονταν στα μάτια μας 

πορτοκαλί ή κόκκινο ή μπλε αλλά ποτέ πράσινο. 

Δεν υπάρχουν πράσινα άστρα όχι γιατί αυτά δεν εκπέμπουν το πρά-

σινο χρώμα, αλλά γιατί τα μάτια μας είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε 

όταν αυτό αναμιγνύεται με άλλα χρώματα να εξαφανίζεται. 

Όμως ….. τον Ιανουάριο του 2006, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble 

πήρε αυτήν την λεπτομερή εικόνα του αστρικού σμήνους NGC 1846 . 

 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RGB-combinations.png
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Το σφαιρωτό αυτό σμήνος περιέχει όλα τα γνωστά είδη άστρων με τα 

συνηθισμένα χρώματα που αναφέραμε παραπάνω, από τα πιο θερμά χρώ-

ματος μπλε προς το λευκό, στα ψυχρότερα με χρώμα κίτρινο, πορτοκαλί 

και τα ψυχρότερα όλων με χρώμα κόκκινο. 

Αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά στην προηγούμενη εικόνα θα δείτε κάτι 

που θα έπρεπε να σας προβληματίσει πολύ: υπάρχει ένα πράσινο αντικεί-

μενο. 
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Και ενώ στις φωτογραφίες πολλών αστρικών αντικειμένων χρησιμοποι-

ούνται ψεύτικα χρώματα για να μεγιστοποιείται η αντίθεση και η ορατό-

τητά τους, το παραπάνω πράσινο αντικείμενο δεν ανήκει σ’ αυτές τις πε-

ριπτώσεις – είναι πράγματι πράσινο. 

Περί τίνος πρόκειται; – αφού ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχουν πράσινα 

αστέρια….. 

Υπάρχουν όμως μάζες αερίων νεφελωμάτων που περιέχουν κυρίως ο-

ξυγόνο.  

Το πράσινο χρώμα οφείλεται στα άτομα του οξυγόνου που διεγείρονται 

από κάποια πηγή που εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία και στη συνέχεια 

αποδιεγείρονται εκπέμποντας κυρίως πράσινο φως (μήκος κύματος 558 

νανομέτρων). Πρόκειται για το γνωστό φαινόμενο του φθορισμού. 
 

 

Στην ίδια διαδικασία οφείλεται κυρίως και το Σέλας (Aurora)…. Το ο-

ξυγόνο της γήινης ατμόσφαιρας απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία που 

εκπέμπει ο ήλιος επανεκπέμποντας την, στην περιοχή του πράσινου μή-

κους κύματος. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
https://physicsgg.wordpress.com/2011/03/17/%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82-aurora/
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ή για παράδειγμα το χρώμα του νεφελώματος NGC 7009 
 

 

 

http://www.astro.washington.edu/users/balick/WFPC2/n7009.caption.html
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Όταν θα βλέπουμε ένα πράσινο αστρικό αντικείμενο στις εικόνες των 

τηλεσκοπίων θα ξέρουμε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι άστρο (εφόσον δεν 

χρησιμοποιούνται ψευδή χρώματα). 

Η ύπαρξη του πράσινου χρώματος θα υποδηλώνει την παρουσία αερίου 

οξυγόνου στην μεσοαστρική ύλη που υφίσταται το φαινόμενο του φθορι-

σμού. 

Πηγή: blogs.discovermagazine.com-scienceblogs.com-wikipedia.org 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Ανάλογα με την επιτάχυνση των προσπιπτόντων στο υλικό ηλεκτρο-

νίων, έχουμε ανάλογη παραγωγή ενέργειας θεμελιωδών ιόντων. Η δυνατή 

συμπίεση που προκαλείται από την σύγκρουση καθώς τα ηλεκτρόνια του 

φωτός κ.λπ. πέφτουν σε μια επιφάνεια, παράγει αντίστοιχα μεγαλύτερες 

ποσότητες θεμελιωδών ιόντων. 

Επομένως με βάση την πίεση που παράγεται στο προσπίπτον υλικό, θα 

πάρουμε και αντίστοιχη παραγωγή θεμελιωδών ιόντων, τα οποία με την 

σειρά τους θα φορτίσουν άλλα ηλεκτρόνια από τον γύρω τους χώρο ή από 

τα άτομα του υλικού στο οποίο πέφτουν.  

Η πίεση όμως αυτή, των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων, ποικίλει καθώς 

σε άλλες περιοχές είναι μεγαλύτερη και σε άλλες ασθενέστερη, ανάλογα 

με την επιφάνεια και την καθετότητα πρόσπτωσης. Για τον λόγο αυτό, από 

μια πτώση ηλεκτρονίων πάνω σε μια επιφάνεια παράγονται διαφόρου τύ-

που ενεργειακά φορτία θεμελιωδών ιόντων, ανάλογα δηλαδή με την πίεση 

που παράγεται από την πτώση τους αυτή. Έτσι, παράγονται φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων (από την πτώση αυτή) που δεν είναι ίδια σε όλα τα ηλε-

κτρόνια, καθώς υπάρχει διαβάθμισή της ανάλογα με τα φορτία ενέργειας 

που έχουν φορτιστεί (αυτό πάλι ανάλογα με την γωνία πρόσπτωσής των, 

ανάλογα με την καθετότητά τους, ανάλογα με το υλικό στο οποίο πέφτουν 

κ.λπ.).  

Παίζει ρόλο, επίσης, ότι π.χ. τα πρώτα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται 

κατά την σύγκρουση-συμπίεση φωτονίων κ.λπ. παράγουν ισχυρότερα 

φορτία θεμελιωδών ιόντων, σε σύγκριση με τα δεύτερα. Με άλλα λόγια 

καθώς τα ηλεκτρόνια πέφτουν κατά κβάντα-πακέτα ενέργειας πάνω στην 

επιφάνεια, τότε τα πρώτα κύματα των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων πέ-

φτουν με πολύ μεγαλύτερη πίεση σε σύγκριση με το επόμενο-δεύτερο 

κύμα από αυτά, επειδή το δεύτερο κύμα συναντά αφενός μεν δυνάμεις από 

το πρώτο κύμα που ανακλώνται, και αφετέρου επειδή ήδη έχουν δεσμευτεί 

αρκετά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία από το πρώτο κύμα, που ήδη 

απομακρύνεται από την εστία-σημείο πρόσπτωσής των. 

Επίσης, τα δεύτερα-επόμενα φορτία θεμελιωδών ιόντων που παράγο-

νται είναι ασθενέστερα, αφού ήδη έχουν παραχθεί θεμελιώδη ιόντα ισχυρά 

και επειδή πάνω τους πέφτουν τα δεύτερα-επόμενα φωτόνια και για τον 

http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/07/29/why-are-there-no-green-stars/
http://scienceblogs.com/startswithabang/2011/11/why_star_corpses_go_green_and.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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λόγο αυτό συναντούν αντίσταση-άπωση, αφού στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις απωθούνται. Έτσι, τα επόμενα-δεύτερα παραγόμενα θεμελιώδη 

ιόντα φέρουν μεγαλύτερο μήκος κύματος σε σύγκριση με τα παραγόμενα 

πρώτα κύματα κ.ο.κ. 

Με βάση δε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη κ.λπ. συμπιέσεις των παράγονται 

ισχυρότερα, λιγότερο ισχυρότερα, ακόμη λιγότερα ισχυρότερα κ.ο.κ. κύ-

ματα θεμελιωδών ιόντων, τα οποία φέρουν και το ανάλογο χρώμα τους, 

όπως εξηγήσαμε, αφού το κάθε χρώμα αντιστοιχεί στην ισχύ του φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων κατά τον χρόνο έλξης-παραγωγής των. 

 

Αν λοιπόν από την συμπίεση ηλεκτρονίων πάνω σε ένα σώμα παρα-

χθούν μια σειρά ενέργειας, μια σειρά ενέργειας με διαβάθμιση ισχύος δη-

λαδή, που αντιπροσωπεύουν και όλα τα χρώματα (εξηγήσαμε ότι το κάθε 

χρώμα σημαίνει διαβάθμιση ενέργειας θεμελιωδών ιόντων), τότε το ερώ-

τημα είναι γιατί να απωθηθεί εκείνο το χρώμα από την παραχθείσα παλέτα 

χρωμάτων που φέρει το αντικείμενο στο οποίο πέφτουν τα ηλεκτρόνια του 

φωτός. 

Η απάντηση είναι ότι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα, αρχικά, απωθού-

νται, στο σημείο-εστία της σύγκρουσης-παραγωγής των, επειδή στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται μεταξύ τους τα παραγόμενα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.  

Η άπωση μεταξύ των παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, κατά την σύγκρουση του φωτός με 

μια επιφάνεια, γίνεται συνολικά, δηλαδή γίνεται σε όλες στις επιμέρους 

εκείνες ειδικές ακτινοβολίες-ενέργειες που απαρτίζουν τα επιμέρους-ει-

δικά χρώματα του φωτός. Με άλλα λόγια από μια τέτοια σύγκρουση θεμε-

λιωδών ιόντων, έχουμε και επτά άλλες επιμέρους συγκρούσεις, όπως προ-

κύπτει από την διάσπαση του φωτός (κατά την σύγκρουση) αλλά και μέ-

ρους του υλικού πάνω στο οποίο αυτό πέφτει. 

Από την διάσπαση των θεμελιωδών ιόντων του φωτός προκύπτουν τα 

επτά ξεχωριστά ζεύγη των ακτινοβολιών του λευκού φωτός, αλλά αυτά 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις και πάλι έλκονται μεταξύ τους και επα-

νασυνθέτουν το φως.  

Από το άλλο μέρος όμως, καθώς το φως πέφτει πάνω σε ένα σημείο ενός 

υλικού σώματος, μέρος από το υλικό αυτό, ελάχιστα μικροσωματίδια δια-

σπώνται από το υλικό και στην συνέχεια αποσπώνται-έλκονται από το 

φως. 

Αν λοιπόν τα φορτία των αποσπασθέντων αυτών φορτίων από την ύλη 

του σώματος φέρουν ένα χρώμα, μια συγκεκριμένη ακτινοβολία-ενέργεια, 

τότε και το φως που τα έλκει επίσης χρωματίζεται από αυτά, καθώς αυτά 

υπερισχύουν σε φορτίο θεμελιωδών ιόντων αφενός αλλά και εξαιτίας του 

χρώματος του υλικού που έλκουν. 

Λέμε δηλαδή ότι επειδή οι ακτινοβολίες που έχουν παραχθεί από την 

σύγκρουση του φωτός επανασυντίθεται και επαναποτελούν φως, τότε δεν 
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υπάρχουν μεγάλα ελεύθερα και διαθέσιμα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία για να υπερισχύσουν έναντι της ακτινοβολίας ή της ενέργειας που 

παράγεται από το σώμα πάνω στο οποίο πέφτει το φως. Έτσι, η ενέργεια ή 

τα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται από το σώμα αυτό (πάνω στο οποίο 

πέφτει το φως, στο σημείο της σύγκρουσής φωτός και σώματος), φέρουν 

ισχυρότερο το φορτίο τους σε σχέση με το φως. 

Αυτά τα φορτία των παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων του σώματος αυ-

τού, λειτουργούν τότε όπως τα ελεύθερα ιόντα στην χημεία, όπως δηλαδή 

τα ηλεκτρόνια της τελευταίας τροχιάς ενός ατόμου. Άλλωστε οι ιδιότητες 

των ηλεκτρονίων οφείλονται σε αυτά τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

Πάνω στο ίδιο θέμα να πούμε και τα εξής: 

Εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι τα επτά ζεύγη ακτινοβολιών δημιουρ-

γούνται επειδή στο κάθε πρωτόνιο (αλλά και στο κάθε ηλεκτρόνιο) η συ-

νολική του μάζα απαρτίζεται από επτά επιμέρους μάζες, καθώς αυτές δη-

μιουργήθηκαν λόγω της συμπίεσης μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, 

όπως αναφέραμε. 

Έτσι, κατά την συμπίεση μεταξύ των ηλεκτρονίων των φωτονίων και 

των πρωτονίων μιας επιφάνειας παράγονται τέτοιες ακριβώς μικρομάζες, 

μια μαγνητική σκόνη, ένα μαγνητικό σμήνος ενέργειας, αλλά από επτά τέ-

τοια ξεχωριστά είδη ενέργειας. 

Αυτά λοιπόν καθώς απωθούνται, στην συνέχεια έλκονται. 

Εξηγήσαμε ότι υπάρχει μεταξύ τους αλληλεπίδραση, και συγκεκριμένα 

αναφέραμε ότι αλληλεπιδρούν τα θεμελιώδη ιόντα με το ίδιο μήκος κύμα-

τος, δηλαδή εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν σχεδόν την ίδια ισχύ 

μεταξύ τους. 

Αυτή η αλληλεπίδραση εξηγείται επειδή αυτά τα θεμελιώδη ιόντα που 

έχουν δημιουργηθεί την ίδια συμπάντεια περίοδο-εποχή, φέρουν μεταξύ 

τους και ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία.  

Έτσι οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και δυναμικές γραμ-

μές είναι ισχυρότερα σε αυτά τα ίδιου μήκους κύματος θεμελιώδη ιόντα. 

 

Επομένως, σε μια σύγκρουση φωτονίων ή ηλεκτρονίων υψηλής ενέρ-

γειας (δηλαδή θεμελιώδη ιόντα τύπου β), αρχικά θα έχουμε άπωση μεταξύ 

τους. Στην συνέχεια θα έχουμε έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων εκεί-

νων που φέρουν το ίδιο μήκος κύματος και έτσι θα παραχθούν τα αντί-

στοιχα χρώματα από αυτήν την έλξη τους, που είναι διαφορετική στα θε-

μελιώδη ιόντα που έχουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Αυτό το φαινόμενο να έλκονται θεμελιώδη ιόντα ή κύματα με το ίδιο 

μήκος κύματος και να αυξάνουν το φορτίο τους, οφείλεται όπως εξηγή-

σαμε παραπάνω ότι παράγονται θεμελιώδη ιόντα «ιόντα», δηλαδή έχουν 

την τάση να έλκονται μεταξύ τους, εκείνα που είναι σχεδόν ίδια με τα 

άλλα, δηλαδή εκείνα που δημιουργήθηκαν την ίδια συμπάντεια εποχή. 

Αυτό πάλι προκύπτει, όπως αναφέραμε, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα τύπου 
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β που δημιουργήθηκαν την ίδια συμπάντεια εποχή έχουν ισχυρότερα τα 

μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορτία και αλληλεπιδρούν ισχυρότερα 

μεταξύ τους, επειδή ακριβώς τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορτία 

είναι ίδιου τύπου, ίδιας δυναμικής. Αυτή είναι ιδιότητα των θεμελιωδών 

ιόντων. 

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει και η διαφορετική ενέργεια που φέρει το 

κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα, όπως γνωρίζουμε. 

Να το θυμηθούμε όμως, διαβάζοντας απόσπασμα από την Βικιπαίδεια:   

 
 

 

Ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

Περιοχή του φάσματος Περιοχή συχνοτήτων Ενέργεια φωτονίων 

Ραδιοκύματα 0-300 ΜΗz 0-10-6 eV 

Μικροκύματα  300 MHz - 300GHz 10-6 - 10-3 eV 

υπέρυθρη ακτινοβολία  300GHz - 400THz 10-3 - 1,6eV 

ορατή ακτινοβολία  400-800THz 1,6 - 3,2 eV 

υπεριώδης ακτινοβολία  800THz - 3 ·10 17Hz 3eV - 2000eV 

ακτίνες Χ  3· 10 17Hz - 5· 10 19 Hz 1200 eV - 2,4 ·10 5 eV 

ακτίνες γ  5 ·10 19Hz - 3· 10 22Hz 10 5eV - 10 7eV 

Κοσμικές ακτίνες  3 ·10 22Hz - 10 7eV - 

 

Κύριο λήμμα: Ραδιοκύματα 

Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλών σχετικά συ-

χνοτήτων. Καλύπτουν περιοχή συχνοτήτων 0-300MHz. Η ενέργεια των 

φωτονίων τους είναι πολύ χαμηλή και φτάνει μέχρι τα 10-6 eV. Παράγονται 

από κεραίες και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις τηλεπικοινωνίες. Χωρί-

ζονται σε επιμέρους κατηγορίες με βάση την συχνότητα τους ή ισοδύναμα 

με βάση το μήκος κύματός τους. Η χαμηλότερη ζώνη συχνοτήτων των ρα-

διοκυμάτων είναι η περιοχή των βιομηχανικών κυμάτων και η υψηλότερη 

ζώνη είναι η περιοχή των υπερβραχέων. 

Κύριο λήμμα: Μικροκύματα 

Τα μικροκύματα θεωρούνται και αυτά τμήμα των ραδιοκυμάτων λόγω 

του ότι παράγονται από κεραίες και έχουν πλήθος εφαρμογών στις τηλεπι-

κοινωνίες. Παρουσιάζουν όμως και διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με τα 

υπόλοιπα ραδιοκύματα, λόγω της υψηλότερης ενέργειας των φωτονίων 

τους. Τα μικροκύματα καλύπτουν περιοχή συχνοτήτων από 300MHz -

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_Spectrum_Properties_edit_frequency.png
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300GHz και η ενέργεια των φωτονίων τους κυμαίνεται από 10-6 - 10-3 eV. 

Χωρίζονται και αυτά σε τρεις επιμέρους ζώνες. Την ζώνη των δεκατομε-

τρικών μικροκυμάτων ή UHF, στην ζώνη των εκατοστομετρικών μικρο-

κυμάτων ή SHF και στην ζώνη των χιλιοστομετρικών μικροκυμάτων EHF 

 

Κύριο λήμμα: Υπέρυθρη ακτινοβολία 

Η Υπέρυθρη ακτινοβολία καλύπτει ζώνη συχνοτήτων από 300GHz - 

400THz και η ενέργεια των φωτονίων της είναι από 10-3 - 1,6eV. Υπέρυ-

θρη ακτινοβολία εκπέμπουν όλα τα σώματα λόγω θερμότητας. Βρίσκει 

πολλές εφαρμογές στην τεχνολογία. Οι υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιού-

νται στα οπτικά ηλεκτρονικά μέσα όπως τα CD player, στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες με οπτικές ίνες αλλά και με ασύρματη εκπομπή υπερύθρων. 

Πολύ σημαντική εφαρμογή έχει η υπέρυθρη φωτογραφία που βρίσκει ε-

φαρμογές στην αρχαιολογία, τη γεωργία, την οικολογία, τη δασοπονία, τη 

γεωλογία και την υδρολογία[1] 

 

Κύριο λήμμα: φως 

Η ζώνη του ορατού φωτός είναι μία στενή ζώνη του φάσματος της ηλε-

κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην οποία είναι ευαίσθητο το αισθητήριο 

της όρασης των ζωντανών οργανισμών. καλύπτει περιοχή συχνοτήτων 

400-800THz και η ενέργεια των φωτονίων κυμαίνεται από 1,6 - 3,2 eV. Το 

ορατό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες τις οποίες το ανθρώπινο μάτι 

τις αντιλαμβάνεται ως διαφορετικά χρώματα. 

 

Κύριο λήμμα: Υπεριώδης ακτινοβολία 

Η Υπεριώδης ακτινοβολία καλύπτει την περιοχή συχνοτήτων από 

800THz - 3 ·1017Hz και η ενέργεια των φωτονίων της είναι μεταξύ 3eV - 

2000eV . Εκπέμπεται από εξαιρετικά θερμά σώματα όπως τα άστρα. Η 

υπεριώδης είναι ακτινοβολία υψηλής ενέργειας και αρκετά επιβλαβής για 

τους ζωντανούς ιστούς. 

 

Κύριο λήμμα: ακτίνες Χ 

Η ακτινοβολία Χ εκτείνεται από 3· 1017 Hz - 5· 1019 Hz και η ενέργεια 

των φωτονίων της είναι 1200 eV - 2,4 ·105 eV. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος 

παραγωγής ακτίνων Χ είναι μέσω της επιτάχυνσης ηλεκτρονίων από δυ-

ναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους 

σε στόχο ο οποίος αποτελείται από μεταλλικό υλικό μεγάλου ατομικού α-

ριθμού. 

 

Κύριο λήμμα: ακτίνες γ 

Η ακτινοβολία γ είναι ακτινοβολία εξαιρετικά υψηλής συχνότητας που 

κυμαίνεται από 5 ·1019 Hz - 3· 1022 Hz. Οι ενέργειες των φωτονίων της 

είναι πολύ υψηλές και κυμαίνονται 105eV - 107eV. Οι ακτίνες γ παράγο-

νται από ραδιενεργούς πυρήνες και από αστέρια στο διάστημα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
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Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της περιοχής συχνοτή-

των που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό 

φάσμα εκτείνεται θεωρητικά από σχεδόν μηδενικές συχνότητες έως το ά-

πειρο. Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητι-

κών κυμάτων το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες. 

Αυτές είναι τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η 

ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι 

ακτίνες γ. 

 

 
 

 

Ανάλυση των εννοιών: 

 

Συχνότητα ονομάζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων ενός γεγονότος 

στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα χαρακτηρίζει οποιοδήποτε φυσικό 

μέγεθος μεταβάλλεται περιοδικά, δηλαδή επαναλαμβάνει τις ίδιες τιμές σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Επομένως εκφράζει περιοδικές κινήσεις στις 

οποίες μεταβάλλεται περιοδικά η θέση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση του 

αντικειμένου, περιοδικά ηλεκτρικά σήματα όπως το εναλλασσόμενο 

ρεύμα ή οι ηλεκτρικοί παλμοί χρονισμού ενός υπολογιστικού συστήματος 

όπου μεταβάλλεται περιοδικά η ένταση του ρεύματος και η ηλεκτρική 

τάση και τέλος ηλεκτρομαγνητικά κύματα όπου μεταβάλλεται περιοδικά 

η τιμή του ηλεκτρικού ή του μαγνητικού πεδίου τους για συγκεκριμένη 

θέση ή χρονική στιγμή. 

 

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στον χώρο ηλεκτρο-

μαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομα-

γνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι συγχρονισμένα τα-

λαντούμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία ταλαντώνονται σε 

κάθετα επίπεδα μεταξύ τους και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης[1]. 

Διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός 

(c=299.792.458 m/s) αλλά και μέσα στην ύλη με ταχύτητα λίγο μικρότερη 

απ' την ταχύτητα του φωτός. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B7_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
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Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από επιταχυνόμενα ηλε-

κτρικά φορτία. Δημιουργούνται επίσης όταν ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατό-

μου χάνει μέρος της ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά ή 

ενεργειακή στάθμη κοντά στον πυρήνα. Αυτό έχει ως συνέπεια να δη-

μιουργηθεί μια ταλάντωση που διαδίδεται πλέον στο χώρο με τη μορφή 

ενός ταυτόχρονα ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Τα δύο αυτά πεδία 

είναι, αφενός μεν, κάθετα μεταξύ τους, αφετέρου και κάθετα με τη διεύ-

θυνση διάδοσης του παραγόμενου κύματος, του λεγόμενου ηλεκτρομα-

γνητικού κύματος. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσκρούσει σε κά-

ποιο άτομο τα δύο συνδυαζόμενα αυτού πεδία μπορούν να προσφέρουν 

μεταφερόμενη ενέργεια σε ένα ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα να το εξανα-

γκάσουν να μεταπηδήσει αυτό σε ανώτερη ενεργειακή στάθμη, ή ακόμα 

και να το απελευθερώσει από το άτομο σε περίπτωση που βρίσκεται στην 

εξωτερική στοιβάδα (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). 

 

 

 
 

 

Η άπωση των δύο επιμέρους κυμάτων, των δύο φορτίων θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο κύμα, είναι η 

ίδια που συμβαίνει και στις στοιβάδες του ατόμου από τον πυρήνα του. 

Αυτό οφείλεται στα θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν στον νοητό κύριο ά-

ξονα κίνησης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, όπου μιλήσαμε ότι εκεί 

υπάρχουν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν 

στο εσωτερικό ενός ανεμοστρόβιλου ή στον άξονα περιστροφής ενός ά-

στρου, γαλαξία κ.λπ., επειδή αυτά ορίζουν αυτόν τον άξονα περιστροφής 

τους κ.λπ. 

 

Ανάλογο φαινόμενο ιδιότητας θεμελιωδών ιόντων έχουμε και στην πα-

ραγωγή ακτίνων Χ, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει πιο πάνω. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
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Παραγωγή ακτίνων Χ 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής ακτίνων Χ είναι μέσω της επι-

τάχυνσης ηλεκτρονίων από δυναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων χιλιά-

δων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο ο οποίος αποτελείται από μεταλ-

λικό υλικό μεγάλου ατομικού αριθμού, συνήθως βολφράμιο ή μολυβδένιο 

για τις ακτινογραφίες.  

 

 
 
 

 

 

 

Τα ηλεκτρόνια προσπίπτοντας στο στόχο χάνουν σταδιακά την ενέργεια 

τους, εφ’ όσον υφίστανται επιβραδύνσεις από τα άτομα του υλικού του 

στόχου. Εντούτοις η ενέργεια που αποδίδουν στα άτομα του στόχου είναι 

αρκετή για να διεγείρει και ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των 

ατόμων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμπλήρωση των στοιβάδων αυτών 

από ηλεκτρόνια υψηλότερων ενεργειακά στοιβάδων και έτσι παράγονται 

τα φωτόνια των ακτίνων Χ. Επειδή τα ηλεκτρόνια που έχουν επιταχυνθεί 

αρχικά εναποθέτουν συγκεκριμένες τιμές ενέργειας στα άτομα του στόχου, 

το φάσμα που προέρχεται από την αποδιέγερση και συμπλήρωση των στοι-

βάδων των ατόμων του μεταλλικού στόχου, είναι γραμμικό. Υπάρχει όμως 

και ένα συνεχές τμήμα του φάσματος των ακτίνων Χ το οποίο προέρχεται 

από τη λεγόμενη ακτινοβολία πέδησης (Bremsstrahlung) που δίνεται από 

τα ηλεκτρόνια που επιταχύνονται από το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που υ-

πάρχει κοντά στον μεγάλου ατομικού αριθμού πυρήνα. 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82


71 

 

Η ενέργεια που παράγεται είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά μπορούν και φορτίζουν ένα ηλεκτρόνιο 

που συναντούν στην πορεία τους και έτσι του δίνουν ενέργεια. Η φόρτιση 

γίνεται επειδή και το ηλεκτρόνιο φέρει εσωτερικά δύο πόλους θεμελιωδών 

ιόντων.  

Έτσι, το ηλεκτρόνιο είναι δυνατό να απορροφήσει ενέργεια από τον 

γύρω του χώρο και να την αποθηκεύσει.  

Τότε, ανάλογα με την ενέργεια αυτή, το ηλεκτρόνιο είναι διαβαθμι-

σμένο, δηλαδή άλλα ηλεκτρόνια φέρουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας και 

άλλα μικρότερα ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα προκύπτουν και η διαβάθμιση της ενέργειας πάνω σε ακόμη 

μικρότερα υποατομικά σωματίδια και έτσι προέρχονται και η διαβάθμιση 

των ακτινοβολιών και των ενεργειακών καταστάσεών τους. 

 

Έτσι, η παραγωγή του πράσινου φωτός, εκεί όπου υπάρχει, προκύπτει 

από την παραπάνω ύπαρξη πράσινου χρώματος στο σώμα όταν σε αυτό 

πέσει το φως. Εμείς τότε βλέπουμε π.χ. το πράσινο χρώμα από το χρώμα 

του φύλλου ενός φυτού.  
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15. Το χρώμα των φυτών και των ανθών τους. 

Η εξήγηση των διαφορετικών χρωμάτων, εξαιτίας και σε συνάρ-

τηση με το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν. 

Η εξήγηση του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ενός σώματος με 

βάση το χρώμα του όταν αυτό θερμαίνεται. 

 

 

 

Μιλήσαμε, σε άλλο κεφάλαιο, για τα χρώματα που φέρουν οι ηλεκτρο-

μαγνητικές ακτινοβολίες, ότι είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας τους, ό-

πως γνωρίζουμε και όπως αναπτύξαμε. (Για το ίδιο θέμα παραθέτουμε στο 

τέλος του παρόντος κεφαλαίου σχετικό απόσπασμα από άλλο βιβλίο μας, 

για να το θυμηθούμε). 

Έτσι, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία έχουμε την παραγωγή θεμελιωδών 

ιόντων, αλλά ισχυρότερα είναι τα παραγόμενα ιόντα θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων.  

Όσο η θερμοκρασία μειώνεται, έχουμε την παραγωγή θεμελιωδών ιό-

ντων, αλλά τώρα ισχυρότερα είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, 

Όπως εξηγήσαμε και στην εξήγηση του θερμοηλεκτρικού φαινομένου 

(βλ. σχετικά θερμοηλεκτρικό ζεύγος πιο πάνω κ.λπ.). 

Μιλήσαμε πιο πάνω ότι μερικά σώματα όταν θερμαίνονται γίνονται γα-

λάζια και αυτό δηλώνει ότι αυξάνεται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (αντί κανονικά να αυξάνεται και να 

είναι πιο ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων που μας δίνει το πράσινο χρώμα). 

Αυτό συμβαίνει επειδή το γαλάζιο χρώμα σημαίνει υψηλότερη ενέργεια 

σε σχέση με την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων που μας δίνει το κόκκινο 

χρώμα π.χ. σε ένα αστέρι. 

Στην πραγματικότητα συμβαίνει-ισχύει το εξής:  

Όσα χημικά στοιχεία και ενώσεις έχουν δημιουργηθεί στην συμπάντειο 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, (ή σε οποιονδήποτε άλλο 

πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, π.χ. στο εσωτερικό ενός γαλαξία 

κ.λπ.) φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όπως π.χ. το οξυγόνο κ.λπ. 

Αυτά τα χημικά στοιχεία όταν θερμαίνονται, αυξάνουν το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους πιο 

πολύ, συγκριτικά με το παραγόμενο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων γίνονται κόκκινα. 

Ως σκέτα όμως μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία του συμπάντειου 

αυτού πόλου φέρουν χρώμα πράσινο ή προς το πράσινο (προς το πράσινο 

σημαίνει διαβάθμιση του πράσινου, όπως είναι π.χ., το κίτρινο και σημαί-

νει αυξημένο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων η-
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λεκτρονίων, όπως του οξυγόνου). Αντίθετα, η πρόσμιξη-έλξη των μαγνη-

τικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων των δύο συμπάντειων πόλων σημαίνει 

μίξη-πρόσμιξη όχι μόνον των φορτίων αυτών, αλλά και «ανάμειξη» των 

μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών τους φορτίων εξαιτίας των οποίων δη-

μιουργείται και η αντίστοιχη ποικιλία-συνδυασμός των φορτίων τους, δη-

λαδή των «αποχρώσεών» τους. Και, εξηγήσαμε ότι, τα φορτία του συμπά-

ντειου πόλου β είναι φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, που ως 

σκέτα μεν μας δείχνουν το πράσινο ή το κίτρινο χρώμα, ενώ οι προσμίξεις 

των μας δείχνουν το κόκκινο χρώμα. Με άλλα λόγια αυξημένο φορτίο θε-

μελιωδών  ιόντων ηλεκτρονίων για όλα τα χημικά στοιχεία και τις χημικές 

ενώσεις σημαίνει ότι αυτά δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο πόλο β των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο πόλο 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) και εξαιτίας αυτού έχουν τότε, όταν πα-

ράγεται σε αυξημένο βαθμό η ενέργεια-φορτίο των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων, το  χρώμα τους κόκκινο ή προς το κόκκινο, όπως π.χ. το κί-

τρινο (που σημαίνει μια διαβάθμιση λιγότερου φορτίου θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων σε σχέση με το κόκκινο). 

 

Αν πάρουμε π.χ. ένα σώμα και το θερμάνουμε, αυτό σταδιακά θα πάρει 

χρώματα όπως κόκκινο , μετά κάτι άλλο και τελικά γαλάζιο. 

Το κόκκινο χρώμα σημαίνει παραγωγή θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων του πάνω σε πυκνότερη μάζα. Όσο δηλαδή πυκνώνει η μάζα ενός 

σώματος που φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από πράσινο γίνεται 

κόκκινο το χρώμα του. 

Στην συγκεκριμένη δηλαδή θερμοκρασία, το σώμα αυτό, ή μάλλον τα 

χημικά στοιχεία του που είναι δραστικά ως προς την παραγωγή θεμελιω-

δών ιόντων παράγουν περισσότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (όπως κόκκινο γίνεται το βάμμα του η-

λιοτροπίου όταν πέσει πάνω του ένα οξύ και το οξύ εξηγήσαμε σημαίνει 

αυξημένο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων). 

Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία αυξηθεί και άλλο, τότε το σώμα αυτό, ή 

μάλλον τα δραστικά χημικά του στοιχεία που εκλύουν-παράγουν θεμε-

λιώδη ιόντα, παράγουν περισσότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (όλως γαλάζιο γίνεται το 

χρώμα του βάμματος του ηλιοτροπίου, όταν πέσει πάνω του μια βάση). Η 

παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων γίνεται από τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους στο 

πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο ενός ατόμου. Ανάλογα όμως που έχει δημιουργηθεί 

αυτό το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, φέρει περισσότερα ή λιγότερα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Ας πάρουμε πάλι ένα τελευταίο παράδειγμα. 
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Η ατμόσφαιρα φαίνεται γαλάζια γιατί φέρει ισχυρότερα τα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ όταν φαί-

νεται κόκκινη φέρει ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της, όπως αναφέραμε.  

Αυτά πάλι τα χρώματα εξαρτώνται και από την θερμοκρασία. Έτσι όταν 

είναι μεσημέρι όλα φαίνονται λευκά, εξηγήσαμε σχετικά γι’ αυτό.  

Γενικά, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες δημιουργίας των χρωμάτων: 

α) Ο ένας είναι η θερμοκρασία, καθοριστικός παράγοντας παρασκευής 

των χρωμάτων (κατά την φάση της δημιουργίας των πάντα για την στιγμή 

αυτή μιλάμε), καθώς και  

β) Ο άλλος παράγοντας είναι το ίδιο το φορτίο θεμελιωδών ιόντων που 

φέρουν ισχυρότερα μέσα τους, κι αυτό εξαρτάται σε ποιόν συμπάντειο 

πόλο (ή σε οποιονδήποτε άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων) δημιουργήθηκαν 

αρχικά. 

Κυρίως, στο δεύτερο παράγοντα να σημειώσουμε ότι τα σκέτα-αρχικά 

παραχθέντα θεμελιώδη ιόντα, μας έδιναν άλλα χρώματα (πράσινο ή κί-

τρινο) στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου, ή αλλιώς όσο καθαρότερα 

είναι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων κατά την έλξη τους με άλλα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων [βαθμός καθαρότητας, από μικρομάζα, μα-

γνητική μικρομάζα], τόσο περισσότερο προς το πράσινο μας έδιναν χρώ-

ματα. Όσο φορτίζονταν και είλκυαν μαγνητική μικρομάζα μας έδιναν χρώ-

ματα προς το κίτρινο), τότε μας έδιναν χημικά στοιχεία και χημικές ενώ-

σεις προς το κίτρινο, λιγότερο υποβαθμισμένα κ.ο.κ. η κλίμακα των απο-

χρώσεών τους έχει προέλθει. 

 

 

 

Σχετικό απόσπασμα, όπως αναφέραμε και στην αρχή του παρόντος κε-

φαλαίου:  

 

 

«Η ακριβής έννοια της διαφοράς δυναμικού 

 

«Θερμοηλεκτρικό ζεύγος 

Τι θερμοηλεκτρικό ζεύγος ή θερμοστοιχείο είναι διάταξη που χρησιμο-

ποιείται για τη μέτρηση θερμοκρασιών ή για τη μεταφορά θερμότητας. Έ-

χει μορφή βρόχου, που κατασκευάζεται από δύο διαφορετικά υλικά, συ-

νήθως μέταλλα. Τα σημεία όπου ενώνονται τα μέταλλα ονομάζονται ζεύ-

ξεις. Όταν οι δύο ζεύξεις έχουν διαφορετική θερμοκρασία, στο βρόχο α-

ναπτύσσεται ηλεκτρική τάση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια στη 

μάζα των μετάλλων κινούνται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας των 

δύο άκρων. Έτσι δημιουργείται ροή ηλεκτρικού ρεύματος και επομένως 

ηλεκτρική τάση (διαφορά δυναμικού). 
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Αν οι ζεύξεις δύο αγωγών από διαφορετικά μέταλλα διατηρηθούν σε θερ-

μοκρασίες, στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αυτή την αρχή βασίζε-

ται η λειτουργία του θερμοηλεκτρικού ζεύγους. 

 

 

Η κίνηση των ηλεκτρονίων στα δύο μέταλλα είναι διαφορετική και έτσι 

οι τάσεις που εμφανίζονται στα δύο μισά του βρόχου διαφέρουν. Το μέγε-

θος της τάσης που παράγεται εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας 

στις ζεύξεις. Λόγω αυτού του φαινομένου, το θερμοηλεκτρικό ζεύγος, σε 

συνδυασμό με βολτόμετρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμόμετρο α-

κριβείας».  

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος3, σελ. 372-373. 

 

Επεξηγήσεις: 

Από τα συμπεράσματα του παραπάνω κεφαλαίου-ενότητας να επισημά-

νουμε τα εξής: 

Η ζεύξη, σημείο του αγωγού που είναι στο κρύο φέρει ισχυρότερο το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των πρωτο-

νίων. 

Η ζεύξη, σημείο του αγωγού που είναι στο θερμό φέρει ισχυρότερο το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των ηλε-

κτρονίων. 

Επομένως,  

προκύπτει διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο ζεύξεων και έχουμε την 

κίνηση των ηλεκτρονίων από το θερμό προς το ψυχρό».  
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16. Το σύμπαν φέρει δύο πόλους. 

Η εξήγηση της μεγάλης ταχύτητας κίνησης των γαλαξιών οφείλεται 

στην επίδρασή πάνω τους μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου 

θεμελιωδών ιόντων τύπου β, που εξασκείται από ίδιου τύπου φορτίου 

από τους δύο συμπάντειους πόλους. 

Η εξήγηση γιατί δεν συλλαμβάνεται στην Γη μας αυτό το φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων τύπου β, που εξασκείται στον γαλαξία μας. 

 

 

 

«Μαγνητικό πεδίο γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό. 

Το σχήμα 270 παριστάνει την μορφή των δυναμικών γραμμών του μα-

γνητικού πεδίου, που σχηματίζεται γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο 

αγωγό, ο οποίος θεωρείται ότι έχει άπειρο μήκος. Παρατηρούμε ότι οι δυ-

ναμικές γραμμές είναι συγκεντρικές περιφέρειες κύκλων, το επίπεδο των 

οποίων είναι κάθετο προς τον αγωγό. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι μαγνη-

τικές δυναμικές γραμμές – σε αντίθεση προς τις ηλεκτρικές δυναμικές 

γραμμές – δεν έχουν αρχή και τέλος, είναι δηλαδή κλειστές γραμμές. 

 

 
 

 

Η φορά βρίσκεται με την βοήθεια του δεξιόστροφου κοχλία, υποδηλώ-

νεται-σημειώνεται στο παραπάνω σχήμα με μικρά βέλη….». 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 208-209. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Παρατηρούμε ότι οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές διαγράφουν κύ-

κλους γύρω από τον αγωγό. 
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Αυτή είναι η τάση και η ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων να κινούνται 

κυκλικά, επειδή ακριβώς απωθούνται από τα άλλα θεμελιώδη ιόντα του 

αγωγού. 

Εν προκειμένου για το σύμπαν, λέμε ότι μεταξύ των δύο πόλων του α-

ναπτύσσονται-εξασκούνται οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητι-

κές δυναμικές γραμμές. Αυτές είναι όπως ο αγωγός που συνδέει δύο ηλε-

κτρικούς-μαγνητικούς πόλους. 

Κάθετα προς αυτόν τον αγωγό απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, από τις 

ίδιες τις συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές 

και έτσι δημιουργείται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πλάτος του σύ-

μπαντος. 

Τα μεγάλα συστήματα των γαλαξιών κινούνται λόγω των έλξεων που 

τους εξασκούν οι δύο αυτοί συμπάντειοι πόλοι θεμελιωδών ιόντων και έ-

τσι τρέχουν από τον έναν συμπάντειο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο 

προς τον άλλο. 

Έτσι εξηγείται και η μεγάλη ταχύτητα φυγής των. Η φυγή τους δηλαδή 

αυτή δεν δικαιολογεί αυτή την τρομακτική ταχύτητα, αφού δεν συλλαμβά-

νεται τέτοια ισχυρή πηγή μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου ούτε 

στην Γη μας, όπως θα έπρεπε. 

Επομένως, η αιτία κίνησης των γαλαξιών είναι τα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που β, που εξηγήσαμε ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πάρα πολύ έντονα 

με άλλα τέτοια θεμελιώδη ιόντα τύπου β, όπως φέρουν οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι. 

Αυτός είναι και ο λόγος που αυτό το φορτίο δεν αλληλεπιδρά έντονα με 

θεμελιώδη ιόντα τύπου α, που φέρουν άλλες πηγές βαρύτητας, όπως και η 

Γη μας. Παρόλα αυτά η Γη μας φέρει και θεμελιώδη ιόντα τύπου β, με τα 

οποία αλληλεπιδρούν βαρυτικά με τέτοιες ισχυρές πηγές ενέργειας, όπως 

ήδη εξηγήσαμε (βλ. κεντρικό πυρήνα της Γης μας). 

 

Για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια του τίτλου αυτής, της παρόντος 

κεφαλαίου, είναι ανάγκη να παραθέσουμε και τo επόμενο κεφάλαιο, που 

αποτελεί συνέχεια του παρόντος. 
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17. Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό ενός γαλαξία, ηλίου κ.λπ. δεν μπο-

ρεί να έχουμε τέσσερις, οκτώ κ.λπ. εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, 

αλλά μόνον δύο τέτοιους. 

Ο προσδιορισμός-εύρεση των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων 

του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσωτερικός-βαρυτικός μα-

γνητικός-ηλεκτρομαγνητικός πόλος του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσωτερικός-βαρυτικός μα-

γνητικός-ηλεκτρομαγνητικός πόλος του σύμπαντός μας.  

Όλος ο μεσοσυμπάντειος χώρος μαζί με τα αστέρα και τους γαλαξίες 

και τους πλανήτες περιστρέφεται μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων.  

Η εξήγηση της ακριβούς θέσης των δύο συμπάντειων πόλων: του 

συμπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, και του συ-

μπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β.  

Ο προσδιορισμός-υπολογισμός της ηλικίας του σύμπαντός μας. 

Η εξήγηση ότι η Γη μας έχει περιστραφεί-περάσει επτά φορές, συ-

νολικά, από τον ένα συμπάντειο πόλο προς τον άλλο.  

 

 

Ας πάρουμε την παρακάτω εικόνα από ένα βιβλίο: 

 

 
 

Πηγή: «ΣΥΜΠΑΝ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. 

Μετάφραση: Διονύσιος Νικολακόπουλος, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμάζη, 

Διόρθωση: Ανθή Ροδοπούλου. Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπω-

τική Α.Ε., σελ. 11.  
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Σχόλια –επεξηγήσεις: 

 

Όπως βλέπουμε την εικόνα του γαλαξία μας, έτσι όπως είναι στραμμένο 

δηλαδή το ραδιοτηλεσκόπιό μας στον γαλαξία μας, παρατηρούμε τα εξής, 

σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα αναπτύξαμε: 

 

Ο βόρειος μαγνητικός πόλος είναι πάνω, όπου γράφει και «Βόρειο γα-

λαξιακό σπιρούνι». 

Στα δεξιά, όπως βλέπουμε την φωτογραφία, αλλά και στα αριστερά της 

είναι οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι του γαλαξία μας. Προς τις δύο 

αυτές κατευθύνσεις απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα τους. 

Εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί να έχουμε τέσσερις ή οκτώ κ.λπ. εσωτερι-

κούς-βαρυτικούς πόλους, επειδή: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκοντα με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και δημιουργούν πόλο. Εκεί όπου η ισχυρότερη πηγή θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων έλκονται και τα άλλα γύρω τους και δημιουργούν 

έναν μόνον πόλο.  

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκοντα με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων και δημιουργούν πόλο. Εκεί όπου η ισχυρότερη πηγή θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έλκονται και τα άλλα γύρω τους και δημιουρ-

γούν έναν μόνον πόλο. 

Από τους δύο αυτούς εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιό-

ντων αυτός που φέρει τα περισσότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων ή αλλιώς 

αυτός που είναι ο ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι αυ-

τός που βλέπουμε προς τα αριστερά μας, καθώς κυττάμε την παραπάνω 

εικόνα. Αυτό εξηγείται (ότι δηλαδή είναι ο ισχυρότερος), επειδή προς τα 

εκεί έλκονται τα περισσότερα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία του 

γαλαξία μας. Αυτός λοιπόν ο αριστερά μας εσωτερικός-βαρυτικός πόλων 

θεμελιωδών ιόντων είναι ο ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

είναι δηλαδή ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όπως εξηγή-

σαμε. 

Επομένως, ο άλλος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος θεμελιωδών ιόντων 

του γαλαξία μας, ή ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων είναι αυτός 

που βρίσκεται στα δεξιά της εικόνας, καθώς την κυττάμε. Αυτό εξηγείται, 

επειδή ο εσωτερικός-βαρυτικός αυτός πόλος φέρει τα λιγότερα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία.  

Επομένως, οι εσωτερικές μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές μεταφέρονται στο εσωτερικό του γαλαξία μας και από τους δύο 

εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους, αλλά οι περισσότερες έχουν κατεύ-

θυνση από τον δεξιό του εσωτερικό πόλο προς τον αριστερό του, δηλαδή 

από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τον άλλον εσωτε-

ρικό του πόλο, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 
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Έτσι, το εσωτερικό του γαλαξία μας, έτσι όπως τον βλέπουμε, δημιουρ-

γεί τα φορτία των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών 

από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

Η ισχυρή εκπομπή ραδιοκυμάτων υψηλής έντασης που παρατηρείται 

κατά μήκος του γαλαξία, σημαίνει ότι αυτός φέρει δύο εσωτερικούς πό-

λους που απωθούνται κατά την διεύθυνση του μήκους που δημιουργούν 

το πεπλατυσμένο του. Με άλλα λόγια ο γαλαξίας μας φέρει δύο εσωτερι-

κούς-βαρυτικούς πόλους οι οποίοι φέρουν ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό πεδίο. Στην φάση της άπωσής των απωθούνται κατά την διεύ-

θυνση που μας δείχνει αυτή η ισημερινή ζώνη του γαλαξία ή ζώνη ραδιο-

κυμάτων υψηλής έντασης. Αντίθετα, στην φάση της έλξης των το μαγνη-

τικό-των δύο γαλαξιακών πόλων α και β, έλκεται και παράγει λάμψεις και 

αύξηση της εκπομπής των ραδιοκυμάτων του. 

 

 

Ας δούμε και την επόμενη εικόνα: 

 

 
 

Πηγή: «ΣΥΜΠΑΝ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. 

Μετάφραση: Διονύσιος Νικολακόπουλος, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμάζη, 

Διόρθωση: Ανθή Ροδοπούλου. Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπω-

τική Α.Ε., σελ. 6.  

 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις: 
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Όπως βλέπουμε την εικόνα του γαλαξία μας, έτσι όπως είναι στραμμένο 

δηλαδή το ραδιοτηλεσκόπιό μας στον γαλαξία μας, παρατηρούμε τα εξής, 

σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα αναπτύξαμε: 

Η κοσμική ακτινοβολία είναι ισχυρότερη στο μέσον του κόσμου σε μια 

ζώνη υψηλότερης ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων. 

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, ότι οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι βρίσκονται προς την ίδια διεύθυνση, εφόσον αυτοί είναι που συστέλ-

λονται και, κυρίως, διαστέλλονται προς την διεύθυνση που βλέπουμε (ό-

πως μας δείχνουν τα ραδιοκύματα). 

Στο αριστερό μέρος της εικόνας, όπως την βλέπουμε, είναι πιο πυκνές 

αυτές οι ραδιοεκπομπές, επειδή εκεί έχουμε ισχυρότερη την έλξη των μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων από τους δύο συμπάντειους πό-

λους. Επειδή, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (επί σύμπαντος μιλάμε) 

είναι ισχυρότερος και εδώ ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

άρα ο συμπάντειος πόλος που βρίσκεται προς τα αριστερά της παραπάνω 

εικόνας είναι ο συμπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Επειδή ο πόλος αυτός έλκει τα θεμελιώδη ιόντα και τα μαγνητικά τους 

φορτία, όπως ακριβώς ο νότιος-ισχυρότερος (στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις) μαγνητικός πόλος της Γης μας (που βρίσκεται στο βόρειο ημι-

σφαίριο) φέρει αυξημένα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά του φορτία και 

για τον λόγο αυτό εν προκειμένου φέρει ισχυρότερα και τα φορτία των 

ραδιοκυμάτων, που καθώς έλκονται και απωθούνται ισχυρότερα εκεί, έ-

χουμε την αύξησή τους από το αριστερό μέρος της ισημερινής ζώνης του 

σύμπαντός μας, του κόσμου μας. 

Επομένως, ο άλλος συμπάντειος πόλος βρίσκεται προς το άλλο μέρος 

της ίδιας διεύθυνσης, δηλαδή προ το άλλο μέρος αυτής της ισημερινής του 

ζώνης, που είναι προς το δεξιό μέρος της εικόνας που βλέπουμε. 

 

Στην παραπάνω εικόνα, μια παρατήρηση σημαντική: 

Διαβάζουμε, στο δεξιό μέρος της εικόνας: «Η κόκκινη και ροζ ζώνη α-

ντιστοιχούν σε κοσμική ακτινοβολία προερχόμενη από τον Γαλαξία μας». 

Να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό: 

Σε άλλο κεφάλαιο έχουμε εξηγήσει ότι η Γη μας αρχικά δημιουργήθηκε 

προς το μέρος όπου βρισκόταν πιο κοντά προς τον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (βλέπε Υπόμνημα που ακολουθεί την πα-

ρούσα Ενότητα).  

Τώρα βλέπουμε στην σημερινή της θέση να βρίσκεται πιο κοντά προς 

τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

Αυτό σημαίνει ότι η Γη μας έχει μετακινηθεί προς το όλο σύμπαν και 

έχει πλησιάσει προς τον άλλο συμπάντειο πόλο α, τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων.  

Επομένως, προκύπτει ότι ο γαλαξίας και η Γη μας γυρίζουν από τον έ-

ναν πόλο προς τον άλλο, δηλαδή όλος ο μεσοσυμπάντειος χώρος μαζί με 
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τα αστέρα και τους γαλαξίες και τους πλανήτες περιστρέφεται μεταξύ των 

δύο συμπάντειων πόλων. 

Η ακριβής θέση των δύο συμπάντειων πόλων βρίσκεται εκεί όπου υπάρ-

χουν τα δύο ισχυρά κέντρα επί της ισημερινής ζώνης του σύμπαντος και 

ειδικότερα στις εξής θέσεις: 

Προς τα δεξιά της εικόνας, καθώς κυττάζουμε τον χάρτη του σύμπα-

ντος, και στην περιοχή από 2,0 έως 2,8 εκατοστά από το τέρμα δεξιό άκρο 

του σύμπαντός μας (επί της κλίμακας του παραπάνω χάρτη του σύμπα-

ντος) βρίσκεται ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α. Αυτός ο 

πόλος έχει πάχος περίπου ένα (12) εκατοστό. 

Προς τα αριστερά της εικόνας, καθώς κυττάζουμε τον χάρτη του σύ-

μπαντος, και στην περιοχή από 1,5 έως 3,5 εκατοστών από το τέρμα αρι-

στερό άκρο του σύμπαντός μας (επί της κλίμακας του παραπάνω χάρτη 

του σύμπαντος), βρίσκεται ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, που βρίσκεται προς τα 

αριστερά του όλου σύμπαντός μας (καθώς κυττάζουμε την παραπάνω ει-

κόνα), είναι πιο πλατύς και πιο παχύς, επειδή φέρει ισχυρότερα τα φορτία 

του, αφού εξηγήσαμε ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (εν προκειμέ-

νου στις σχετικά συμπάντειες κοντινές αποστάσεις) είναι ισχυρότερος ο 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Αν κανείς μπορούσε να υπολογίσει την παραγωγή-δημιουργία της μά-

ζας-ύλης που έχει παραχθεί και φαίνεται από την ακτινοβολούμενη ραδιο-

εκπομπή της ισημερινής κυρίως ζώνης του σύμπαντός μας, θα μπορούσε 

να υπολογίσει και την όλη-συνολική ηλικία του σύμπαντός μας. 

Αναλογικό υπολογισμό μπορεί να κάνει κανείς αν υπολογίσει τις ανά-

λογες μάζες σε ένα πρωτόνιο που να έχει φτάσει στην σημερινή του διό-

γκωση-αύξηση της ύλης του, σε σύγκριση με εκείνη την μάζα του που είχε 

όταν πρωτοδημιουργήθηκε. 

Λέμε δηλαδή ότι: 

Στην αρχική δημιουργία της μάζας ενός πρωτονίου θα έχουμε μάζα έ-

στω π1 

Στην σημερινή της μορφή η μάζα του πρωτονίου είναι π2. 

Άρα η μάζα του πρωτονίου έχει αυξηθεί: π2 – π1, έστω π. 

Έστω η σημερινή μάζα του σύμπαντος είναι σ2, έστω η αρχική μάζα 

του σύμπαντός μας είναι σ1. Τότε σ2 – σ1 = σ, δηλαδή σ είναι η διαφορά 

της μάζας που παράχθηκε-δημιουργήθηκε από την πρώτη μέχρι την σημε-

ρινή ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

Τότε, με την απλή μέθοδο των τριών θα έχουμε: 

Για την μάζα π2 έχουμε την ανάλογη μάζα σ2 (του σύμπαντος). 

Για την μάζα  Χ;   »         »        »           »    σ1;    »          » 
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Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την δημιουργία του σύμπαντός μας 

και την ηλικία του, αφού πάρουμε ως μέτρο την περίπτωση ενός ραδιενερ-

γού υλικού, που θεωρούμε ότι δημιουργήθηκε τότε. 

Ανάλογο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε και από τον χρωματισμό 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας των κοσμικών ραδιοκυμάτων. 

Το ροζ χρώμα που βλέπουμε σημαίνει παλιά φορτία ενέργειας, επειδή 

αυτά έχουν εξασθενήσει, ενώ όπως εξηγήσαμε το μπλε χρώμα σημαίνει 

πιο ισχυρά τα φορτία της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

(βλέπε σχετικά τα όσα για τα χρώματα και την ενέργειά τους εξηγήσαμε). 

 

Όσον αφορά την Γη μας, αυτή έχει περάσει επτά φορές αυτή την περι-

στροφή της από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, μια για την κάθε 

μία ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Για την κάθε ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, εξηγήσαμε ότι είχαμε 

την έλξη και την άπωση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. 

Κατά την φάση της έλξης των αυτοί (οι συμπάντειοι πόλοι) είλκυαν και 

όλη την μεσοσυμπάντεια μάζα (μεταξύ των οποίων και η Γη μας), ενώ 

κατά την επόμενη φάση της άπωσής τους απωθούσαν από τον κάθε συ-

μπάντειο πόλο αυτές τις μάζας τους (μεταξύ των οποίων και η Γη μας). 

Έτσι, η Γη μας πέρασε επτά φορές από τον έναν στον άλλο (και στους 

δύο συνολικά) συμπάντειους πόλους. 

Αυτό δεν γνωρίζω αν βοηθάει στο παραπάνω, επειδή δεν έχω στην διά-

θεσή μου τις συμπάντειες αποστάσεις. 

Ας δούμε το θέμα: 

α) Κατά την πρώτη φορά, ή κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, η Γη μας έχει ελχθεί από τον συμπάντειο πόλο α, που την είχε 

έλξει επειδή έφερε ετερώνυμο μαγνητικά το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

της φορτίο. Στην άπωση που ακολούθησε αυτή απωθήθηκε από τον συ-

μπάντειο πόλο α, αφού φορτίστηκε από αυτόν με τα δικά του φορτία. 

β) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

γ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

δ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 
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ε) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

στ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

ζ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

Με άλλα λόγια η Γη μας έχει περάσει-περιστραφεί επτά (7) φορές από 

τον ένα συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, από την αρχή της δημιουργίας 

της μέχρι σήμερα.  

Έτσι, σήμερα η Γη μας βρίσκεται στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, αφού έχει ελχθεί από αυτόν, όπως εξηγήσαμε. 

 

Για το ίδιο θέμα θα επανέλθουμε στο 24ο Βιβλίο μας, πρώτα ο Θεός να 

μας δίνει Δύναμη και υγεία. 
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Υπόμνημα παραπάνω Ενότητας: 

 

«15. Η θέση ότι η Γη μας δημιουργήθηκε πιο κοντά προς τον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β. 

 

 

 
 

Η παραπάνω φωτογραφία είναι από το βιβλίο: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια 

«Νέα Δομή», τόμος όγδοος, Αθήνα 1996, «Γη» Σελ. 254. 

 

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι με βάση της χημική σύνθεση της 

Γης μας, αλλά και με βάση τα όσα αναφέραμε ότι το οξυγόνο δημιουργή-

θηκε αρχικά στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

ενώ το υδρογόνο στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α,  

συνάγουμε ότι η Γη μας έχει δημιουργηθεί πολύ πιο κοντά στον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, παρά προς τον συμπά-

ντειο πόλο α. 

Αυτός είναι ο λόγος που την βάλαμε να υπάρχει κάπου πιο κοντά προς 

τον πόλο β». 

Πηγή: 14ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλα-

μπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 97-97 

 

Επίσης: 

Αν θέλουμε ακόμη πιο πέρα να δούμε το θέμα, υπολογίζουμε πόσο τοις 

εκατό περιεκτικότητα σε οξυγόνο έχει η Γη, άρα τόσο πιο κοντά προς τον 

συμπάντειο εκείνο πόλο βρίσκονταν όταν δημιουργήθηκε. 

 



86 

 

 

18. Τα ηλεκτρόνια είναι γνωστό ότι φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο.  

Όμως, τα ηλεκτρόνια μπορούν να είναι φορτισμένα και με θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο, όπως είναι π.χ. οι οπές. 

Το ηλιακό φως όταν πέσει πάνω στα φυτά, μπορεί να τα φορτίσει 

και με θετικό αλλά και με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

 

 

Ας δούμε κάτι σχετικό: 

 

 

 
 

 

«Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και Φαινόμενα – Ο ΗΛΙΟΣ», Εκδόσεις 

Κ. Καπόπουλος, TIME-LIFE BOOKS, σελ. 97. 
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Στην περίπτωση του φωτοβολταϊκού κυττάρου βλέπουμε, δηλαδή ότι 

μπορούν ηλεκτρόνια να φορτίζονται θετικά, αλλά και άλλα ηλεκτρόνια να 

φορτίζονται αρνητικά. Ας το δούμε αυτό στο φωτοβολταϊκό κύτταρο: 

«Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει σε κρυστάλλους πυριτίου, ένα 

φωτόνιο διεισδύει σ’ ένα άτομο πυριτίου και εκδιώκει ένα ηλεκτρόνιο από 

την τροχιά του, δημιουργώντας έτσι έναν κενό δεσμό, μία «οπή», στην τε-

τραεδρική κρυσταλλική δομή (φάση Γ στο Σχ. 1). Το απελευθερωμένο η-

λεκτρόνιο, που έχει αρνητικό φορτίο, αρχίζει να κινείται μέσα στους κρυ-

στάλλους αναζητώντας την οπή του, η οποία αποτελεί ένα θετικό φορτίο. 

Αλλά και η οπή «κινείται» με τη σειρά της, αλλάζοντας θέσεις κατ’ αρχήν 

μ’ ένα κοντινό ηλεκτρόνιο και εν συνεχεία εναλλάξ με άλλα, πιο απομα-

κρυσμένα από την αρχική της θέση». 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Το απελευθερωμένο ηλεκτρόνιο, που έχει 

αρνητικό φορτίο, αρχίζει να κινείται μέσα στους κρυστάλλους αναζητώ-

ντας την οπή του, η οποία αποτελεί ένα θετικό φορτίο…». 

Οι οπές, αναφέρθηκε, ότι φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτές μπο-

ρεί να είναι ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με θετικό ηλεκτρικό φορτίο.  

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι οπές κινούνται, ή όπως αναφέρεται: «Αλλά 

και η οπή «κινείται» με τη σειρά της, αλλάζοντας θέσεις κατ’ αρχήν μ’ ένα 

κοντινό ηλεκτρόνιο και εν συνεχεία εναλλάξ με άλλα, πιο απομακρυσμένα 

από την αρχική της θέση». Η κίνηση των οπών δηλώνει ότι πρόκειται για 

ηλεκτρόνια με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Επειδή τα ηλεκτρόνια κινούνται, 

γι’ αυτό λέμε ότι οι οπές κινούνται. Κι αυτές οι οπές φέρουν θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο. 

Το ηλιακό φως όμως φέρει και θετικά, αλλά και αρνητικά ηλεκτρικά 

φορτία, αφού όπως εξηγήσαμε αυτά έλκονται και παράγουν φως (όταν 

πέφτουν πάνω σε ένα μαύρο σώμα κ.λπ. απωθούνται λόγω της μεγάλης 

εκεί συσσώρευσής των. Στην συνέχεια καθώς απωθούνται μπορούν να 

συλλεγούν μέσω δύο ακροδεκτών και με καλώδια να μεταφέρουμε τα 

φορτία τους σε μια λάμπα, ώστε να παράγει φως. 

Το φως δηλαδή που παράγεται στο εκπεμπόμενο ηλιακό φως αποτελεί-

ται από αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, τα οποία οφείλονται στα θεμελιώδη 

ιόντα του, που με την σειρά τους είναι σε θέση να φορτίζουν τα ηλεκτρόνια 

του φωτός ή τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια των ατόμων των μορίων των 

φυτών, πάνω στα οποία φυτά πέφτουν. 

Έτσι, τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια των φυτών φορτίζονται με θεμε-

λιώδη ιόντα από το ηλιακό φως. 

Άλλωστε για τον λόγο αυτό παράγεται τος φως, το ηλιακό φως που 

βλέπουμε να έρχεται π.χ. πάνω στα φυτά.  
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19. Το έδαφος δημιουργήθηκε μετά από πάρα πολλές αλληλεπιδρά-

σεις μεταξύ του περιβάλλοντος αλλά και της βιολογίας της Γης μας 

αφενός, και της αποσάθρωσης του ανώτερου στρώματος του φλοιού 

της Γης αφετέρου. 

Η όλη διαδικασία δημιουργίας του εδάφους είναι τέτοια που να έχει 

τον ρόλο αλλά και τις προϋποθέσεις για την βλάστηση και την ανά-

πτυξη των φυτών της Γης.  

Επομένως, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το έργο της δημιουργίας 

του εδάφους της Γης μας. 

 

 

 

Σε ανάπτυξη του θέματος με τίτλο: «Είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας;», 

που δημοσιεύθηκε στις 27-03-2018, της κ. Κωνσταντίνα Γ. Δαϊλάκη, Δι-

κηγόρος, MSc in Energy Law, διαβάζουμε τα εξής: 

 

«[…] «φυσικό περιβάλλον» εμπίπτον στην προστασία του άρθρ. 24 παρ. 

1 του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά 

και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή 

διαχείριση είναι ουσιώδης όρος της βιώσιμης ανάπτυξης, ως αποτελούσα 

την αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήμα-

τος. Τα αυτά ισχύουν, κατά μείζονα λόγο, προκειμένου περί της γεωργικής 

γης υψηλής παραγωγικότητας (εφεξής και ως «ΓΓΥΠ»), της οποίας η δια-

τήρηση και προστασία επιβάλλεται κατ’ αρχήν από την συνταγματικώς 

κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμου αναπτύξεως…. 

 

Εξάλλου κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 

2637/1998  εκδόθηκε η με αρ. 168040/3.9.2010 κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1528/7.9.2010)(εφεξής ως 

«ΚΥΑ») με αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων ποιότητας και πα-

ραγωγικότητας, τη διαβάθμιση της γεωργικής γης σε ποιότητες και την 

κατάταξή της σε κατηγορίες παραγωγικότητας. 

 Ειδικότερα, η εν λόγω ΚΥΑ, εκδόθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλει-

στικά και μόνο ως βάση για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της 

αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας και την έκδοση της κοινής υ-

πουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 και ως 

εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται ευθέως για τον κατά περίπτωση χαρακτηρισμό 

εκτάσεων κατά το μεταβατικό στάδιο από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Α-

νάπτυξης. Ωστόσο, η εν λόγω υπουργική απόφαση μπορεί να τύχει αναλο-

γικής εφαρμογής και στις περιπτώσεις αυτές, καθ’ όσον περιλαμβάνει τους 
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επιστημονικούς ορισμούς και τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό και την 

κατάταξη της γεωργικής γης σε ποιότητες. 

 Σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση: 

 Ως Γεωργική (Αγροτική) Γη ορίζεται "το ανώτερο στρώμα του 

φλοιού της Γης το οποίον προήλθε από αποσάθρωση συνεπεία ατμοσφαι-

ρικών και βιολογικών επιδράσεων, έχει ικανοποιητική περιεκτικότητα σε 

οργανική ουσία, υφίσταται την επίδραση του κλίματος και των μηχανικών 

μέσων καλλιέργειας και χρησιμεύει σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και 

σαν στήριγμα των καλλιεργούμενων φυτών και των ζώων". 

 Ως Ποιότητα της Γεωργικής Γης ορίζεται: "η φυσική κατάσταση και 

η γονιμότητα της γης δηλαδή η δυνατότητα του εδάφους να ενεργεί ως ένα 

φυσικό μέσο για την αειφορική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών ώ-

στε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες επιβίωσης των ανθρώπων και των 

ζώων" 

 Ως Παραγωγικότητα της Γεωργικής Γης ορίζεται: "η αποδοτικότητα 

της Γεωργικής Γης για την παραγωγή οικονομικής σημασίας φυτικών 

προϊόντων συναρτήσει της ποιότητας της, των κλιματικών συνθηκών, των 

υποδομών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής"…». 

  

Κωνσταντίνα Γ. Δαϊλάκη 

Δικηγόρος, MSc in Energy Law 

 

 

 Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω κρατούμε ότι: «…Το έδαφος δη-

μιουργήθηκε μετά από πάρα πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλ-

λοντος αλλά και της βιολογίας της Γης μας αφενός, και της αποσάθρωσης 

του ανώτερου στρώματος του φλοιού της Γης αφετέρου…». 

Η δημιουργία του εδάφους της Γης μας είναι πολυσύνθετο έργο και δεν 

είναι μια απλή κατασκευή. 

Η όλη διαδικασία δημιουργίας του είναι τέτοια που να έχει τον ρόλο 

αλλά και τις προϋποθέσεις για την βλάστηση και την ανάπτυξη των φυτών 

της Γης.  

Επομένως, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το έργο της δημιουργίας του 

συγκεκριμένου εδάφους της Γης μας, με την έννοια ότι είναι γόνιμο για να 

αναπαράγει και να φιλοξενήσει κάθε μορφή του φυτικού βασιλείου της. 
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20. Η Γη μας αρχικά καλύπτονταν από νερά.  

Στην συνέχεια έγινε-δημιουργήθηκε η ξηρά. 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«Το αρχαιότερο μέχρι τώρα πέτρωμα έχει βρεθεί στο ΒΔ Καναδά -ηλι-

κίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών- ενώ το αρχαιότερο ορυκτό -κρύ-

σταλλοι ζιρκονίου ηλικίας 4,4 δισεκατομμυρίων χρόνων- που βρέθηκε 

στην περιοχή Jack Hills της βορειοδυτικής Αυστραλίας, αναθεωρεί τις 

γνώσεις μας για το σχηματισμό της γης και των ωκεανών. Οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν μια διάταξη μικροανάλυσης ιόντων υψηλής ακρίβειας και 

ένα φασματογράφο μάζας για την ανάλυση των κρυστάλλων, δίνοντας 

νέες εξηγήσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στη γη πριν 

4,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Επειδή ο σχηματισμός του ζιρκονίου απαιτεί 

την ύπαρξη νερού, θεωρούν ότι κατά την κρυσταλλοποίησή του η γη είχε 

ήδη ηπείρους και ωκεανούς. Μέχρι τώρα πίστευαν ότι οι ωκεανοί είχαν 

δημιουργηθεί πολύ αργότερα. Η εύρεση και άλλων κρυστάλλων της ίδιας 

ηλικίας θα επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες αυτές.  

Το καταπληκτικό είναι ότι τα πετρώματα, εκτός από το μεγάλο ταξίδι 

που κάνουν, κουβαλούν μαζί τους και την ιστορία της προέλευσής τους. 

Και σ’ αυτήν μπορεί να ρίξει φως η ραδιοχρονολόγηση». 

Πηγή: το διαδίκτυο, www.google.com, Ραδιοχρονολόγηση: γεωλογικό 

ρολόι ακριβείας, στις 30/12/2010. 
 

Για το ίδιο θέμα, θα αναπτύξουμε και σε επόμενα κεφάλαια που ακο-

λουθούν αμέσως πιο κάτω. 
 

 

 

 

  

http://link.springer.de/link/service/journals/00410/bibs/9134001/91340003.htm
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21. Οι λειχήνες, που θεωρούνται από τα πρώτα φυτά στην γη μας, 

αν δεν υπήρχαν πριν την δημιουργία του ήλιου μας, άρα δεν υπήρχαν 

πριν την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου στη ξηρά. 

Τα φυτά δηλαδή μετοίκησαν από την θάλασσα στην ξηρά της γης 

μας μετά την δημιουργία του ήλιου, μετά την τέταρτη ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Οι λειχήνες πιθανότατα υπήρξαν τα πρώτα φυτά που έζησαν στην 

ξηρά και προετοίμασαν τις συνθήκες εκείνες για την μετοίκηση των 

φυτών από την θάλασσα στην ξηρά. 

 

 

«Λειχήνες 

 

 
 

 

Οικολογία 

Επειδή οι λειχήνες είναι μορφολογικά μικρές σχετικά με τα περισσό-

τερα γήινα φυτά, αλλά απαιτούν ηλιακό φως για να αναπτυχθούν, οι πε-

ρισσότερες μορφές προσκολλώνται είτε σε μεγάλους ογκόλιθους, άλλες 

ακίνητες επιφάνειες ή ξυλώδη φυτά σε κατά ένα μέρος εντελώς ανοιχτές η 

εκτεθειμένες καταστάσεις. Ωστόσο, όπου υπάρχει επαρκής υγρασία, οι 

λειχήνες αναπτύσσονται σε επιφάνειες (κυρίως σε δέντρα με αργή ανά-

πτυξη) σε δάση ως μέρος μιας επίφυτης κοινότητας. Η σταθερότητα (δη-

λαδή μακροζωία) μιας επιφάνειας είναι κοινός τόπος της κατοικίας των 

λειχήνων. Οι λειχήνες είναι σχετικά αργές στην ανάπτυξή τους και δεν α-

νταγωνίζονται πάντα καλά τα επίσης αργά σε ανάπτυξη βρύα ή βότανα 

όταν συνθήκες επαρκούς υγρασίας ευνοούν τα τελευταία. 
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Οι λειχήνες αποτελούν μέρος της διαθέσιμης τροφής για πολλά ζώα, ό-

πως τον τάρανδο, που ζουν σε αρκτικές περιοχές. Αν και οι λειχήνες τυ-

πικά αναπτύσσονται σε σκληρά περιβάλλοντα στη φύση, πολλές λειχήνες 

είναι ευαίσθητες στην ανθρώπινη μόλυνση. Έτσι μπορούν εν δυνάμει να 

χρησιμοποιηθούν ως οργανισμοί δείκτες μόλυνσης. Όταν αναπτύσσονται 

σε ορυκτά εδάφη, μερικές λειχήνες σταδιακά αλλοιώνουν το υπέδαφός 

τους εκκρίνοντας οξέα που διαλύουν τα ορυκτά, συμβάλλοντας στην δια-

δικασία αποσάρθρωσης κατά την οποία οι βράχοι μετατρέπονται σταδιακά 

σε χώμα. Ενώ η συμβολή τους αυτή στην αποσάρθρωση είναι συνήθως 

καλή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπινες πέτρινες κατα-

σκευές». 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%87

%CE%AE%CE%BD%CE%B1 

 

Επίσης: 

 

«…Oι λειχήνες είναι άλλη μια πρωτόγονη κατηγορία οργανισμών, οι ο-

ποίοι αποτελούν μια παράδοξη συμβίωση δύο ειδών που ανήκουν σε δια-

φορετικά βασίλεια, αλλά λειτουργούν ως μία βιολογική μονάδα. Η συμβί-

ωση γίνεται από ένα φύκος και ένα μύκητα. Στο σχηματισμό αυτό μετέ-

χουν από την πλευρά των φυκών, τα κυανοφύκη ή τα χλωροφύκη και από 

τους μύκητες οι "δισκομύκητες" ή οι "βασιδιομύκητες". Kατά τη συμβί-

ωσή τους ο μύκητας τρέφεται από τις οργανικές ουσίες που παράγουν τα 

πράσινα κύτταρα των φυκών, ενώ το φύκος παίρνει ανόργανα συστατικά 

από τον μύκητα 

Διακρίνονται διάφορες κατηγορίες 

λειχήνων, ανάλογα με την δομή τους: 

• θαμνοειδείς 

• φυλλοειδείς 

• κρουστώδεις 

• κοκκώδεις 

Οι λειχήνες βρίσκονται πάνω σε 

βράχους, χώμα, δέντρα ή τεχνητές δο-

μές σε καθαρά περιβάλλοντα. Μπο-

ρούν να ζήσουν σε διάφορα οικοσυ-

στήματα σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις αφιλόξενες έρημους, στην Αρ-

κτική και στην Ανταρκτική. Θεωρούνται πρωτοπόρα είδη μαζί με τα βρυ-

όφυτα σε κάποια περιβάλλοντα, επειδή συχνά είναι οι πρώτοι οργανισμοί 

που εισβάλλουν σε ένα νεοεκτιθέμενο βράχο ή έδαφος. Ένας λειχήνας 

μπορεί ν’ απορροφά κάποια άλατα από τα υποστρώματα στα οποία αυξά-

νεται, αλλά γενικά τρέφεται μέσω της φωτοσύνθεσης που εκτελούν τα 

φύκη. Έτσι, οι λειχήνες των δέντρων δεν είναι παράσιτα και δεν τρέφονται 

από αυτά, απλά τα χρησιμοποιούν ως σπίτι τους. Οι λειχήνες των βράχων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.parnitha-np.gr/images/vrya/thamnoeidis_leixinas.jpg
http://www.parnitha-np.gr/images/vrya/fylloeidis_leixinas.jpg


93 

 

όμως μπορεί να ελευθερώνουν χημικές ουσίες, οι οποίες επιταχύνουν την 

αποσάθρωση του βράχου σε έδαφος και προάγουν έτσι την δημιουργία 

νέων εδαφών. 

Οι λειχήνες κατείχαν σπουδαία θέση στην κινέζικη ιατρική και στη σύγ-

χρονη εποχή χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρασκευή αντιβιοτικών. 

Επίσης, τα αιθέρια έλαια που περιέχουν γίνονται βάση αρωμάτων και αλ-

κοολούχων ποτών. Έχουν κάποια θρεπτική αξία και κάποιες φυλές στην 

έρημο της Β. Αφρικής καπνίζουν μείγμα λειχήνων. Ακόμα, χρησιμοποιού-

νται σε μακέτες και βραχόκηπους, αλλά και για βαφή από τους Ινδιάνους 

της Αμερικής. Η πιο ενδεδειγμένη χρήση τους όμως είναι ως δείκτες της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί στην 

αύξηση της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων. Δεν έχουν μηχανισμούς ά-

μυνας στους ρύπους όπως τα ανώτερα φυτά και έτσι κάποια είδη, όταν δεν 

εμφανίζονται σε μια περιοχή, σηματοδοτούν την ύπαρξη ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης εκεί. 

Στην Πάρνηθα είχαν διαπιστωθεί τη δεκαετία του 1960 περί τα 50 είδη 

λειχήνων». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, 

Ανάπτυξη-επιμέλεια: Ειρήνη Απλαδά, Βιολόγος-M.Sc. Περιβαλλοντικής 

Βιολογίας και Διαχείρισης Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, 

mail: iaplada@yahoo.com, ©2006 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις:  

 

Σημειώνουμε μόνο ότι αν οι λειχήνες θεωρούνται από τα πρώτα φυτά 

στην γη μας, το ότι «…απαιτούν ηλιακό φως για να αναπτυχθούν…», ση-

μαίνει ότι δεν υπήρχαν πριν την ύπαρξη του ήλιου. 

Επομένως, οι λειχήνες, που θεωρούνται από τα πρώτα φυτά στην γη μας, 

αν δεν υπήρχαν πριν την δημιουργία του ήλιου μας, άρα δεν υπήρχαν πριν 

την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου στη ξηρά. 

Τα φυτά δηλαδή μετοίκησαν από την θάλασσα στην ξηρά της γης μας 

μετά την δημιουργία του ήλιου. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι : «…Όταν αναπτύσσονται σε ορυκτά εδάφη, 

μερικές λειχήνες σταδιακά αλλοιώνουν το υπέδαφός τους εκκρίνοντας ο-

ξέα που διαλύουν τα ορυκτά, συμβάλλοντας στην διαδικασία αποσάρθρω-

σης κατά την οποία οι βράχοι μετατρέπονται σταδιακά σε χώμα…». Αυτό 

επιβεβαιώνει τα ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων που φέρουν οι λειχή-

νες.  

Αυτό μας βάζει να σκεφτούμε ότι οι λειχήνες πιθανότατα υπήρξαν το 

πρώτο φυτό στην ξηρά, αφού αυτές μπορούν να ζήσουν πάνω στα σκέτα 

βράχια. Στην συνέχεια παράγουν χώμα, στο οποίο μπορούν να ζήσουν τα 

άλλα φυτά του πλανήτη μας. 
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Επομένως οι λειχήνες προετοίμασαν και δημιούργησαν τις συνθήκες ε-

κείνες για να μετοικήσουν και τα άλλα φυτά στην ξηρά. 
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22. Η αναπαραγωγή στις λειχήνες είτε με βλαστική αναπαραγωγή ή 

μέσω διανομής διασπορών που περιέχουν κύτταρα φυκιών και μυκή-

των.  

 

 

«Αναπαραγωγή  

Οι λειχήνες συνήθως αναπαράγονται σεξουαλικά, είτε με βλαστική α-

ναπαραγωγή ή μέσω διανομής διασπορών που περιέχουν κύτταρα φυκιών 

και μυκήτων. 

Οι λειχήνες αναπαράγονται και σεξουαλικά με έναν τυπικό για μύκητα 

τρόπο, δημιουργώντας φυκώδες και μυκητώδες πολλαπλασιαστικό υλικό 

το οποίο ακολουθώντας την βλάστηση πρέπει να συναντηθεί με έναν συμ-

βατό συνεργάτη πριν δημιουργηθεί μια λειτουργική λειχήνα». 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%87

%CE%AE%CE%BD%CE%B1 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις:  

 

Η δυνατότητα αναπαραγωγής που αναφέρεται πιο πάνω έχει την αιτία 

της στα ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που μπορούν να συγκεντρώνονται σε επιμέ-

ρους τμήματά της. 

Από την έλξη τους αυτή μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, όταν αυτή εί-

ναι ισχυρή, έλκονται και ισχυρά φορτία μορίων και ατόμων του DNA τους. 

Αυτά (τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων, που έλκουν και άτομα ύλης) ελ-

κόμενα ενεργούν ως εξής: 

Την μια έλκονται και την άλλη απωθούνται. 

Με άλλα λόγια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Αυτός ο μηχανισμός οδηγεί σε συμπίεση της ύλης των κυττάρων τους 

που είναι φορτισμένα με διαφορετικά φορτία, και τα οποία με τον παρα-

πάνω τρόπο, μετά από πολλές τέτοιες διαδοχικές συμπιέσεις των, αναπα-

ράγονται. 

 

Το ίδιο παραπάνω φαινόμενο μπορεί να γίνει και με τμήματα των φυκών 

πάνω στα οποία αυτές οι λειχήνες βρίσκονται. 

Με άλλα λόγια η συμπίεση θεμελιωδών ιόντων και η έλξη κυττάρων 

DNA από αυτά, είναι η αιτία της παραγωγής διαδόχων, και χωρίς την πα-

ρουσία ανθέων και σπόρων. 

Άλλωστε ο σπόρος την ίδια εργασία εκτελεί.  
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24. Η ικανότητα των βρύων να αναπαράγονται χωρίς την παρουσία 

ανθέων και σπόρων. 

Τα βρύα λόγω του ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιόντων αντέχουν 

στις ακραίες συνθήκες ζέστας και κρύου 

 

 

Βρύο 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

 
 

Βρύα σε δασώδη κήπο στο Κυότο 

 

 

«Βρύο είναι το σχετικά μικρό και απλό φυτό, που διαθέτει ριζοειδή και 

αναπαράγεται με σπόρια, εκβλάστηση και αναγέννηση από αποκομμένα 

φύλλα, ενώ δεν διαθέτει άνθη και καρπούς. Συνήθως τα βρύα είναι πρά-

σινα, ζουν στην ξηρά και δεν διαθέτουν σύστημα μεταφοράς νερού και 

θρεπτικών συστατικών. Τα βρύα πλέον ταυτίζονται με τη συνομοταξία 

των βρυόφυτων· παλιότερα σε αυτήν τη συνομοταξία εντάσσονταν και 

άλλες ομάδες φυτών. Τα βρύα περιλαμβάνουν 14.000 με 15.000 είδη. 

Τα ριζοειδή είναι μέρη του φυτού με πάχος ένα κύτταρο και βοηθούν 

στη σταθεροποίηση του φυτού και την απορρόφηση νερού. Τα βρύα ευδο-

κιμούν σε βράχους, στο έδαφος, σε πεσμένους κορμούς δέντρων. Συνήθως 

εντοπίζονται σε κρύα και υγρά περιβάλλοντα, όπως δάση, βάλτοι και ρυά-

κια. Έχουν εντοπιστεί βρύα στους πόλους και στις ερήμους, στις οποίες 

σχηματίζουν αμμοθίνες σταθεροποιώντας την άμμο». 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8D%CE%BF 

 

Επίσης: 

«Τα βρύα ανήκουν σε μια πρωτόγονη κατηγορία φυτών, τα βρυόφυτα. 

Είναι συνήθως πράσινα, μικρά και μεταξύ των απλούστερων φυτικών ορ-

γανισμών της ξηράς (λίγα είναι υδρόβια). Δεν παράγουν άνθη ή καρπούς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8D%CE%BF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyotogarden.jpg
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και τα περισσότερα δεν έχουν εσωτερικά μέσα μεταφοράς νερού ή θρεπτι-

κών. Αναπαράγονται με σπόρια και μπορούν επίσης να σχηματίσουν νέα 

φυτά από μικρά τμήματα βλαστών και φύλλων που έχουν αποκοπεί. 

 

 
 

 

Τα βρυόφυτα δεν έχουν ρίζες αλλά έχουν λεπτές (ένα κύτταρο πάχος!) 

ριζοειδείς δομές, οι οποίες χρησιμεύουν στην προσκόλληση και απορρό-

φηση νερού. Αυτά είναι γνωστά ως ριζοειδή. Τα περισσότερα είδη έχουν 

πολύ μικρή αντίσταση στην ξηρασία και περιορίζονται σε περιοχές που 

είναι υγρές και προστατευόμενες. Συχνά βρίσκονται σε βράχους, στο έδα-

φος, σε πεσμένους κορμούς και πάνω σε δέντρα, αλλά προτιμούν τα κρύα 

και υγρά περιβάλλοντα των δασών, τους βάλτους και τις όχθες των ρυα-

κιών. Υπάρχουν όμως και είδη που αντέχουν στις ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες και ανευρίσκονται ακόμα και στην Αρκτική, στην Ανταρκτική 

και σε έρημους. Επίσης αυξάνονται σε αμμοθίνες, όπου παίζουν σημα-

ντικό ρόλο στην σταθεροποίηση της άμμου. 

Παγκοσμίως ο αριθμός των βρυόφυτων υπολογίζεται στα 14.000-

15.000 είδη. Στην Βρετανία βρίσκονται μόλις περισσότερα από 1.000». 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια, θέμα με τίτλο: Ανάπτυξη-επιμέλεια: Ειρήνη Α-

πλαδά, Βιολόγος-M.Sc. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Χερ-

σαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, mail: iaplada@yahoo.com, 

©2006 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις:  
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Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Βρύο είναι το σχετικά μικρό και απλό 

φυτό, που διαθέτει ριζοειδή και αναπαράγεται με σπόρια, εκβλάστηση και 

αναγέννηση από αποκομμένα φύλλα, ενώ δεν διαθέτει άνθη και καρ-

πούς…». 

Αυτό εξηγείται όπως ακριβώς και στις λειχήνες. Με άλλα λόγια η συ-

μπίεση θεμελιωδών ιόντων και η έλξη κυττάρων DNA από αυτά, είναι η 

αιτία της παραγωγής διαδόχων, και χωρίς την παρουσία ανθέων και σπό-

ρων. 

Άλλωστε ο σπόρος την ίδια εργασία εκτελεί.  

 

Τα βρύα λόγω του ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιόντων αντέχουν στις 

ακραίες συνθήκες ζέστας και κρύου, επειδή ακριβώς φέρουν και τα δύο 

επειδή θεμελιωδών ιόντων με αυξημένο το φορτίο τους. 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
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24. Η ηλικία της τρίτης ημέρας του σύμπαντος. 

Οι άλγες και τα πρώτα φυτά άρχισαν την ζωή τους από την θά-

λασσα, μιας και η ξηρά δεν υπήρχε ακόμη 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

«Τα πρώτα φυτά που αναπτύχθηκαν στη Γη 

 

 
 

Απολιθώματα βρυόφυτων, που εκτιμάται ότι είναι από τα πρώτα που 

αναπτύχθηκαν στη Γη, ανακάλυψαν επιστήμονες στην Αργεντινή. 

Η παρουσία των φυτών είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στην ι-

στορία της Γης, καθώς τα επίγεια φυτά άλλαξαν το κλίμα του πλανήτη και 

την ποιότητα του εδάφους, ενώ επέτρεψαν στις υπόλοιπες πολυκυτταρικές 

μορφές ζωής να εξελιχθούν. 

Ερευνητές ανακάλυψαν σπόρους από πέντε διαφορετικούς τύπους βρυ-

όφυτων. Πρόκειται για έναν αρχέγονο τύπο φυτού που θεωρείται ότι εξε-

λίχθηκε από την πολυκυτταρική πράσινη άλγη. 
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Τα βρυόφυτα είναι πολύ απλά φυτά που δεν έχουν κοτσάνι ή ρίζες και 

θεωρούνται οι πρόγονοι όλων των επίγειων φυτών. 

Οι σπόροι που βρέθηκαν χρονολογούνται από 473 μέχρι 471 εκατ. χρό-

νια πριν και προέρχονται από φυτά πέντε διαφορετικών ειδών. 

Πριν τη σημαντική ανακάλυψη στην Αργεντινή, τα φυτά που θεωρού-

νταν τα αρχαιότερα είχαν ανακαλυφθεί στη Σαουδική Αραβία και στην 

Τσεχία. 

Τα συγκεκριμένα χρονολογούνταν από 463 μέχρι 461 εκατ. χρόνια 

πριν». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Οι σπόροι που βρέθηκαν χρονολογού-

νται από 473 μέχρι 471 εκατ. χρόνια πριν και προέρχονται από φυτά πέντε 

διαφορετικών ειδών…». 

Αυτό σημαίνει ότι η πρώιμη χρονική εποχή της τρίτης ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου, με βάση τα ευρήματα στην Γη μας, ανάγεται πριν 

από 473 εκατομμύρια χρόνια περίπου. 

 

2) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Ερευνητές ανακάλυψαν σπόρους 

από πέντε διαφορετικούς τύπους βρυόφυτων. Πρόκειται για έναν αρχέγονο 

τύπο φυτού που θεωρείται ότι εξελίχθηκε από την πολυκυτταρική πράσινη 

άλγη…». 

 
Στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε λίγο σχετικό θέμα για τις άλγες, για ενημέρωσή 

μας:  

«1.1 Μικροάλγη Περιγραφή  

Τα µικροάλγη κατατάσσονται στα ευκαρυωτικά φύκη, που αποτελούν µια πολυφυ-

λετική κατηγορία οργανισμών. Το Βασίλειο των Φυτών (regnum Plantae) συμπεριλαμ-

βάνει τις συνοµοταξίες των πράσινων φυκών. Με το όνοµα «άλγες» χαρακτηρίζονται 

συλλογικά πολλές ταξινομημένες ομάδες φυτών και πιο συγκεκριμένα τα λεγόμενα: 

κυανόφυτα, χλωρόφυτα, χαρόφυτα, ροδόφυτα, γλαυκόφυτα, διάτοµα, φυτοπλαγκτόν, 

φαιόφυτα, χρυσόφυτα, πυρρόφυτα και ευγληνόφυτα.  

Όλα τα παραπάνω είδη αποτελούν απλές φωτοσυνθετικές πηγές µε µμονοκύτταρα 

παραγωγικά συστήματα. Σε διαστάσεις κυμαίνονται από µονοκύτταρους οργανισμούς 

µέχρι µη αγγειακά νηµατοειδή ή θαλοειδή φυτά. Υποδιαιρέσεις και ορισµένες κλάσεις 

αυτών είναι γνωστότερα ως φύκη, λόγω της κατάληξης του ονόματός τους.  

Τα φύκη διαφοροποιούνται από τους µμύκητες και τα πρωτόζωα κυρίως ως προς 

την ικανότητα που έχουν να φωτοσυνθέτουν. Τα φύκη ποικίλουν από µμονοκύτταρους 

µμικροοργανισμούς µμέχρι µμεγάλα επιμήκη πολυκυτταρικά συσσωµατώµατα τα ο-

ποία έχουν µμήκος έως και 30m. Τα κύτταρα από τα οποία αποτελούνται αυτά τα συσ-

σωµατώµατα διατηρούνται ανεξάρτητα και αυτό το γεγονός τα διαφοροποιεί από τα 

φυτά που είναι κι αυτά φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων 

όπου παρατηρείται και παρουσία φυκών είναι τα σταλαγµατικά φίλτρα και οι λίμνες 

οξείδωσης.  

Η κατάταξη των φυκών βασίζεται κυρίως στον τύπο της χλωροφύλλης που φέρουν, 

στη δομή του κυττάρου τους και στο είδος του οργανικού υλικού που αποταµιεύεται. 
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Έτσι διακρίνουμε τα χλωρόφυτα, τα χρυσόφυτα, τα πυρρόφυτα, τα ροδόφυτα, τα φαι-

όφυτα και τα ευγλενόφυτα. Τα είδη των φυκών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε ε-

γκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων είναι τα χλωρόφυτα,τα χρυσόφυτα και τα ευγλε-

νόφυτα. 

Τα χλωρόφυτα είναι η κύρια κατηγορία φυκών που απαντώνται σε υδάτινα περι-

βάλλοντα τα οποία ποικίλουν από ολιγοτροφικά καθαρά νερά µμέχρι ευτροφικά αλ-

μυρά νερά. Τα χλωρόφυτα παρουσιάζουν µια ποικιλία κυτταρικής οργάνωσης αλλά 

µόνο µονοκυτταρικοί και νηµατοειδείς τύποι απαντώνται σε υδάτινα συστήματα. Με-

ρικά είναι κινητά και φέρουν µαστίγιο. Το τελικό προϊόν της φωτοσύνθεσης είναι το 

άµυλο και αποθηκεύεται σε θέσεις που ονομάζονται πυρηνοειδή. Τα πιο κοινά γένη 

χλωρόφυτων είναι τα Chlamydomonas, Scenedesmus και Spyrogyra.  

Τα χρυσόφυτα περιλαμβάνουν τη σημαντική ομάδα των διατόµων. Τα διάτοµα είναι 

πολύ διαδεδομένα σε γλυκά και αλμυρά υδάτινα συστήματα καθώς και σε ιζήµατα και 

στο έδαφος. Περιέχουν χλωροφύλλες a και c και τα κυτταρικά τους τοιχώματα περιέ-

χουν πυρίτιο. Αποτελούν την πηγή των γεωλογικών σχηματισμών που είναι γνωστοί 

ως «γη διατόµων». Χαρακτηριστικά γένη διατόµων είναι τα: Navicula, Tabbelaria και, 

Synedra.  

Τα ευγλενόφυτα είναι µονοκύτταροι µμικροοργανισμοί που φέρουν ένα ή περισσό-

τερα µαστίγια. Τα µονοβλέφαρα, καθαρού πράσινου χρώµατος αχλαδόµορφα επιµήκη 

µονοκύτταρα µικροφύκη συναντώνται στα στάσιµα γλυκα και ακάθαρτα νερά και α-

νήκουν στην Τάξη Euglenales, στην οµάδα των Flagellatae (Μαστιγωτά). Τα φύκη 

αυτά δεν έχουν σταθερό κυτταρικό τοίχωµα αλλά περιβάλλονται από µια δοµή που 

λέγεται πλασµοκάλυµµα. Σε µερικά είδη η δοµή αυτή προσδίδει ευκαµψία και το κύτ-

ταρο εµφανίζεται να έχει µια ρευστή διαστελλόµενη και συστελλόµενη µορφή. Τυπικό 

γένος των ευγλενόφυτων είναι το Euglena, τα είδη του οποίου .  

Περιγραφή  

Τα µικροάλγη αποτελούν µια τεράστια ομάδα ετερότροφων φωτοσυνθετικών οργα-

νισµών που δύνανται να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Μπορούν να 

καλλιεργηθούν κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες και μπορούν να παράγουν 

µεγάλη ποικιλία οικονοµικά ενδιαφερόντων βιοπροϊόντων, όπως λίπη, έλαια, σάκχαρα 

και λειτουργικές βιοενεργές ενώσεις. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανά-

πτυξη µελλοντικών σεναρίων για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. Συγκεκριµένα 

είδη µικροαλγών είναι αποτελεσµατικά στην παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου µέσω 

της βιοφωτόλυσης, ενώ άλλα παράγουν φυσικά υδρογονάνθρακες κατάλληλους για ά-

µεση χρήση σαν υγρά καύσιµα υψηλής ενέργειας. 

Αφού έχουν αναπτυχθεί τα µικροάλγη, η καλλιέργειά τους έχει πολύ µικρότερες 

οικονοµικές απαιτήσεις όσο αφορά τη σοδειά και τη µεταφορά τους, σε σχέση µε τις 

συµβατικές καλλιέργειες. Επίσης το µικρό τους µέγεθος δίνει πλήθος εξελισσόµενων 

επιλογών για οικονοµικών και αποτελεσµατικών. Μπορούν να εξεταστούν εύκολα 

κάτω από συνθήκες εργαστηρίου και στη βιοµάζα τους µπορούν να ενσωµατωθούν 

αποτελεσµατικά σταθερά ισότοπα, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο γενετικές και µε-

ταβολικές έρευνες να πραγµατώνονται σε πολύ µικρότερη χρονική περίοδο από ότι τα 

συµβατικά φυτά  

Οικολογικές απαιτήσεις  

Τα µικροάλγη αντιπροσωπεύουν µια τεράστια οµάδα γενετικής ποικιλοµορφίας και 

υπάρχουν σαν µονοκύτταρα και αποικίες συχνά νηµατοειδείς. Είναι διάχυτα διανεµη-

µένα στη βιόσφαιρα και αναπτύσσονται κάτω από την ευρύτερη δυνατή ποικιλία συν-

θηκών. Μπορούν να καλλιεργηθούν σε υδαρείς συνθήκες, από γλυκού νερού µέχρι υ-

ψηλής αλατότητας. Επιβιώνουν σε υγρό, µαύρο έδαφος, στην άµµο της ερήµου και σε 

όλα τα ενδιάµεσα υποστρώµατα. Το ευρύ φάσµα των οικολογικών τους απαιτήσεων 

παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της ποικιλίας των µεταβολικών προϊόντων που 

παράγουν». 
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Πτυχιακή εργασία: «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με μικροάλγη». Εισηγητής: 

Μιχάλης Φουντουλάκης. Σπουδάστρια: Καλλιόπη Καλογιαννάκη, Ηράκλειο 2010. 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. ΤΕΙ Κρήτης. Σελίδες: 3-

5.  

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι άλγες άρχισαν την ζωή τους από 

την θάλασσα, μιας και η ξηρά δεν υπήρχε ακόμη.  

(Για την μη ύπαρξη της ξηράς στην αρχή της ηλικίας της Γης μας, αναφέ-

ραμε και στο με α/α: 20 κεφάλαιό μας: «20. Η Γη μας αρχικά καλύπτονταν 

από νερά. Στην συνέχεια έγινε-δημιουργήθηκε η ξηρά», σελ. 85-85 του 

παρόντος βιβλίου). 
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26. Η μετοίκηση των πρώτων φυτών από την θάλασσα στην ξηρά 

έγινε την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

 

Στην τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου διαβάζουμε:  

«…11 Μετά είπε ο Θεός: «Να πρασινίσει η γη: Να βλαστήσουν πάνω σ’ αυτήν 

χορτάρια που να βγάζουν σπόρους, και καρποφόρα δέντρα, που ανάλογα με το 

είδος τους να κάνουν καρπούς, οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους». 

Έτσι κι έγινε.  
12 Πρασίνισε η γη: Βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το 

είδος τους, και καρποφόρα δέντρα, που οι καρποί τους περιείχαν τους σπόρους 

τους, ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό.  
13 Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί· τρίτη ημέρα». 

Γένεση κεφ. Α, στίχ. 11-13 

 

Εδώ απλά θέλουμε να επισημάνουμε, σε συνέχεια και των παραπάνω 

κεφαλαίων που μόλις αναπτύξαμε, ότι τα φυτά δημιουργήθηκαν αρχικά 

στην θάλασσα. 

Στην συνέχεια μερικά είδη τους όπως τα βρύα και οι λειχήνες μετοίκη-

σαν στην ξηρά και προετοίμασαν τις συνθήκες, δημιούργησαν τις συνθή-

κες επίσης, για να μεταναστεύουν και τα άλλα είδη φυτών από την θά-

λασσα προς την ξηρά. 

Η αποίκηση των λειχήνων και των βρύων έγινε την τρίτη ημέρα προς 

την ξηρά, ώστε να δημιουργήσουν το έδαφος κατά την τέταρτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Στην συνέχεια, την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου είχε εν 

των μεταξύ δημιουργηθεί ο ήλιος μας και ευνοούσε την ταχύτερη ανά-

πτυξή τους. 

Έτσι τα φυτά αυξήθηκαν πάρα πολύ στην ξηρά και προετοιμάστηκαν οι 

συνθήκες δηλαδή δημιουργηθήκαν οι συνθήκες εκείνες για να εξέλθουν 

και τα ζώα. 

Σε επόμενο κεφάλαιο θα συμπληρώσουμε ότι διαφορετική είναι η ανά-

πτυξη των φυτών όταν δεν υπήρχε ακόμη ο Ήλιος και διαφορετική, αφό-

του δημιουργήθηκε ο Ήλιος μας. 
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26. Οι δυνάμεις όλου του σύμπαντος, από τις οποίες δημιουργήθη-

καν η Γη μας, ο Ήλιος μας, η ο Γαλαξίας μας την μια έλκονται και την 

επόμενη απωθούνται.  

Στο σύμπαν αυτή η έλξη-άπωση είναι διαφορετικού χρόνου και χώ-

ρου από εκείνη της Γης μας, του Ήλιου μας, του γαλαξία μας κ.λπ. 

 

 

Στον Ήλιο βλέπουμε να ισχύει η βαρύτητα και η αντιβαρύτητα, καθώς 

συμβαίνει η σχάση και η σύντηξη (μετατροπή του απλού υδρογόνου σε 

Ήλιο). 

Στην Γη, θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο αφού η βαρύτητα ισχύει. Ε-

πίσης υπάρχει και η αντιβαρύτητα, αφού από το κέντρο της ασκούνται δυ-

νάμεις άπωσης και βλέπουμε π.χ. να ασκούνται πιέσεις στις ρευστές μάζες 

της και να αναβλύζει η λάβα από τα ηφαίστεια. 

Αυτό προκύπτει, όπως εξηγήσαμε, λόγω της ιδιότητας των θεμελιωδών 

ιόντων να έλκονται και μετά να απωθούνται κ.ο.κ. 

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη τα εξής: Στην φάση της βαρύτητας, 

στην έλξη δηλαδή, στον Ήλιο έχουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού και φω-

τός, που εκπέμπεται μέχρι τη Γη μας. Για να παραχθεί φως στον Ήλιο, 

σημαίνει ότι έχουμε έλξη αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων. 

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο εσωτερικό του Ήλιου, 

κατά την φάση της βαρύτητας παράγεται ηλεκτρισμός, επειδή έλκονται η-

λεκτρικά φορτία που είναι αντίθετα. 

Ποια είναι όμως αυτά τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία στον Ήλιο που πα-

ράγουν την βαρύτητα; 

 

Εκείνο που μας βάζει να σκεφτούμε τα παραπάνω, είναι ότι παρατη-

ρούμε το εξής: 

Στον Ήλιο, την μια φορά έχουμε την βαρύτητα και την επόμενη την α-

ντιβαρύτητα. 

Αν οι δυνάμεις αυτές που έχει ο Ήλιος, η Γη μας, ο Γαλαξίας μας κ.λπ., 

οι οποίες λειτουργούν έτσι (την μια έλκονται και την επόμενη απωθού-

νται), έχουν προέλθει από άλλες ευρύτερες δυνάμεις του σύμπαντος, άρα, 

γιατί να μην ισχυριστούμε και να μη δεχτούμε ότι οι δυνάμεις του ίδιου 

του σύμπαντος λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο; 

Με άλλα λόγια στο ίδιο το σύμπαν έχουμε τέτοιες δυνάμεις που προκα-

λούν: την μια φορά έλξη, βαρύτητα και συστολή, ενώ την  άλλη φορά ά-

πωση, αντιβαρύτητα και διαστολή. 

Η διαφορά είναι ότι στο σύμπαν αυτή η έλξη-άπωση είναι διαφορετικού 

χρόνου και χώρου από εκείνη της Γης μας, του Ήλιου μας, του γαλαξία 

μας κ.λπ. Αυτό, εξηγήσαμε, εξαρτάται από την ισχύ των θεμελιωδών ιό-

ντων, την έλξη της ύλης που έχουν, τις αποστάσεις των κ.λπ. 
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27. Η έννοια και η εξήγηση του αρνητικού Χαραλάμπειου συστήμα-

τος ιόντων τύπου β. 

Πως παριστάνεται το αρνητικό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύ-

που β΄ 

Πως παριστάνεται η θετική βαρύτητα. 

Η έννοια και η εξήγηση του θετικού Χαραλάμπειου συστήματος ιό-

ντων τύπου β. 

Πως παριστάνεται το θετικό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου 

β΄ 

Πως παριστάνεται η θετική βαρύτητα. 

Η χαρτογράφηση ενός Χαραλάμπειου συστήματος ιόντων τύπου β΄ 

με αρνητικό ή με θετικό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του 

Ο υπολογισμός της ισχύος ενός θετικού ή αρνητικού Χαραλάμπειου 

συστήματος θεμελιωδών ιόντων με βάση την παραμόρφωση του χω-

ροχρόνου. 

Η σχέση της ισχύος του καθενός Χαραλάμπειου συστήματος θεμε-

λιωδών ιόντων τύπου β, σε σχέση με τον γύρω του χωροχρόνου, που 

αυτό σημαίνει την σχετικότητά του με το κάθε γειτονικό του σύστημα 

αναφοράς.  

Ο υπολογισμός της Ειδικής και της Γενικής Σχετικότητας του χω-

ροχρόνου. 

Η έννοια ότι πρέπει να είμαστε πανεπιστήμονες όταν μελετούμε τις 

αρχέγονες δυνάμεις του σύμπαντος και του κόσμου. 

Η εξήγηση του πότε ισχύει η Ευκλείδεια γεωμετρία και πότε η Μη 

Ευκλείδια γεωμετρία. 

Η παράσταση, με χρώματα, της ισχύος ενός ή περισσότερων Χαρα-

λάμπειων συστημάτων με χρώματα. 

 

 

 

«Τι σημαίνουν τα χρώματα του χάρτη; 

Με τα απλά σύμβολα (σημεία και γραμμές) ο χαρτογράφος καταφέρνει 

να μας δώσει πληροφορίες για τις πόλεις και τα χωριά, τα ποτάμια, τους 

δρόμους και για πολλά άλλα. Δεν μπορεί όμως να μας πληροφορήσει αν η 

περιοχή που μελετάμε είναι ορεινή ή πεδινή ή αν η θάλασσα που τη βρέχει 

είναι βαθιά ή ρηχή. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί μια άλλη λύση, τα 

χρώματα. 

Ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει αυτό φαίνεται στο διπλανό σχήμα (βλ. 

παρακάτω στα «Σχόλια-επεξηγήσεις). Αν, για παράδειγμα, θέλει να δείξει 

στο επίπεδο χαρτί ένα βουνό, θεωρεί ότι το βουνό αυτό είναι κομμένο σε 

οριζόντιες «φέτες». Οι γραμμές που ορίζουν κάθε «φέτα» λέγονται ισοϋ-

ψείς, γιατί ενώνουν ίσα ύψη. Αν λοιπόν φέρουμε τις κάθετες γραμμές που 
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ενώνουν τις ισοϋψείς με το χαρτί πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε, σχηματί-

ζονται καμπύλες γραμμές, που γίνονται τόσο μικρότερες όσο μεγαλύτερο 

είναι το υψόμετρο. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να χρωματίσουμε το 

εσωτερικό των καμπυλών με πράσινο και καφέ χρώμα, ώστε με μια ματιά 

να καταλαβαίνουμε αμέσως αν το έδαφος είναι πεδινό, λοφώδες ή ορεινό. 

Εκεί όπου βρίσκεται το υψηλότεροι σημείο (η κορυφή) τοποθετούμε συ-

νήθως ένα μικρό μαύρο τρίγωνο με τον κορυφή προς τα πάνω και δίπλα 

γράφουμε με αριθμό το υψόμετρο. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και όταν θέλουμε να απεικονίσουμε τη θά-

λασσα, με η διαφορά ότι σ’ αυτή την περίπτωση οι γραμμές λέγονται ισο-

βαθείς, γιατί ενώνουν ίσα βάθη. Μια ακόμα διαφορά είναι ότι για να δεί-

ξουμε τη διαφορά βάθους της θάλασσας δε χρησιμοποιούμε πολλά χρώ-

ματα, αλλά διαβαθμίσεις του μπλε. Εκεί όπου βρίσκεται το βαθύτερο ση-

μείο τοποθετούμε συνήθως ένα μικρό σκούρο μπλε τρίγωνο με την κορυφή 

προς τα κάτω και δίπλα γράφουμε με αριθμό το βάθος. 

Αυτός ο τρόπος απεικόνισης του ανάγλυφου παρουσιάζει πολλά πλεο-

νεκτήματα γι’ αυτόν που μελετά ένα χάρτη. Παρατηρώντας, για παρά-

δειγμα, ένα γεωμορφολογικό χάρτη, μπορούμε να καταλήξουμε σε σπου-

δαία συμπεράσματα, όπως: 

Για το αν μια περιοχή είναι πεδινή ή ορεινή. 

Για το ποιες πρέπει να είναι οι ασχολίες των κατοίκων της (στις πεδιάδες 

οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη, ενώ στα βουνά προτιμούν την κτηνοτρο-

φία). 

Για το αν στην περιοχή αυτή είναι εύκολο να ανοιχτούν δρόμοι ή συ-

γκοινωνιακά δίκτυα (το κόστος των ορεινών δρόμων είναι πολύ μεγάλο, 

γι’ αυτό οι μεγάλες οδικές αρτηρίες, όπως η Εθνική Οδός, τείνουν να ακο-

λουθούν τις πεδιάδες και να αποφεύγουν τα βουνά). 

Για το αν η περιοχή αυτή είναι πυκνοκατοικημένη ή αραιοκατοικημένη 

(οι άνθρωποι αποφεύγουν τα ορεινά μέρη, γιατί δεν προσφέρουν πολλές 

ευκαιρίες απασχόλησης και δυσκολεύουν τις μεταφορές των αγαθών). 
Τις εικόνες που υπάρχουν στο παραπάνω απόσπασμα θα τις παραθέσουμε στα «Σχό-

λια-επεξηγήσεις» που ακολουθούν, προκειμένου ο αναγνώστης να βλέπει ο ίδιος ά-

μεσα όσα επεξηγούμε. 

«Νέος Πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας», εκδόσεις Σαββάλας (σχο-

λική γεωγραφία), σελ 7. 

 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Ι) Αρνητικό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β΄ 

Αρνητική βαρύτητα. 

Σε άλλο κεφάλαιο μιλήσαμε για το Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύ-

που β. Τώρα να προσθέσουμε και τα εξής πάνω σε αυτό. 



107 

 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν ισχύ ισχυρότερη από εκείνη που βρί-

σκεται στον γειτονικό τους χώρο, τότε ο χώρος καμπυλώνεται αρνητικά, 

δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα «τραβούν» τον χώρο-χρόνο προς το εσωτερικό 

τους και ο χωροχρόνος αλλάζει διαστάσεις, αφού εισέρχεται σε νέο, αρνη-

τικό πεδίο. Η ισχυρότερη ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων έλκει προς το 

μέρος της όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μαγνητικού-ηλε-

κτρομαγνητικού πεδίου της.  

Ο χωροχρόνος τότε κάμπτεται, με τέτοια ένταση, όσο είναι το φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων που εξασκούν την ενέργειά τους σε αυτόν. Λέμε 

ότι ο χωροχρόνος κάμπτεται αρνητικά, επειδή τείνει να μεταβληθεί η ύλη 

σε ενέργεια  τείνει να γίνει αόρατος και να μείνει τελικά μόνον η ενέργεια. 

Απόλυτη μορφή αυτού του φαινομένου είναι η μαύρη τρύπα. Για τον λόγο 

αυτό λέμε ότι η ενέργεια της μαύρης τρύπας είναι αρνητική, όπως και η 

βαρύτητά της, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα της φέρουν αρνητική βαρύτητα 

ή ότι τελικά το Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β είναι αρνητικό. 

Αυτό το ίδιο φαινόμενο μας θυμίζει ενέργεια φυγόκεντρης δύναμης. 

Αυτό έχει σαν αιτία να έλκουν τα αντικείμενα που βρίσκονται στο μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των θεμελιωδών ιόντων τους.  

Όσο ισχυρότερη είναι αυτή η ισχύ τόσο περισσότερο κάμπτονται προς 

το μέσο του χώρου που καταλαμβάνουν, και τόσο περισσότερο παραμορ-

φώνουν σε αρνητικό βάθος τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. 

Εμείς αυτό ακριβώς εφαρμόζουμε κι εδώ, στην βαρύτητα, ή γενικά στην 

ισχύ των θεμελιωδών ιόντων. 

Όσο πιο ισχυρό το φορτίων θεμελιωδών ιόντων έχει χρώμα μπλε 

σκούρο, ενώ όσο πιο λιγότερο ισχυρό είναι αυτό το φορτίο έχει χρώμα 

ανοιχτότερο μπλε. 

Το μπλε χρώμα συμβολίζει την αρνητική ισχύ των θεμελιωδών ιόντων, 

επειδή όπως εξηγήσαμε όσο ισχυρότερη είναι η ισχύς των θεμελιωδών ιό-

ντων στο αρνητικό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β ,́ τόσο ένα α-

ντικείμενο τείνει να εξαφανιστεί και να μετατραπεί από μάζα σε ενέργεια.  

Επειδή τα θεμελιώδη ιόντα είναι η αιτία παραμόρφωσης του χωροχρό-

νου, λόγω του φορτίου τους με το οποίο αλληλεπιδρούν με την γύρω τους 

ενέργεια, στην περίπτωση των θεμελιωδών ιόντων τύπου β με αρνητικό 

βαρυτικό φορτίο, θα έχουμε ισχυρή επίδραση των παραπάνω θεμελιωδών 

ιόντων του Χαραλάμπειου συστήματος με θεμελιώδη ιόντα τύπου β, ισχυ-

ρότερη από εκείνη την ενέργεια των άλλων θεμελιωδών ιόντων που υπάρ-

χουν γύρω τους. Αυτή τότε η έλξη που εξασκούν τα παραπάνω θεμελιώδη 

ιόντα της αρνητικής βαρύτητας κάμπτει αρνητικά τον χωροχρόνο, ή τον 

κάμπτει όπως στις δύο παρακάτω εικόνες. Αυτός τότε ο χωροχρόνος λέγε-

ται αρνητικός χωροχρόνος και σχεδιάζεται με την έλξη του να βρίσκεται 

κάτω από την οριζόντια γραμμή που τον χωρίζει από τον θετικό χωρο-

χρόνο. 
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Έτσι, αναφορικά με την αρνητική βαρύτητα και τα χρώματα που της 

προσδίδουμε έχουμε τις εξής δύο εικόνες, τις οποίες πήραμε από τον γεω-

γραφικό άτλαντα: «Νέος Πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας», εκδόσεις 

Σαββάλας (σχολική γεωγραφία), σελ. 7, που είναι οι εξής: 

 

 

 
 

Παρατηρούμε ότι όσο ισχυρότερη είναι η ισχύς των θεμελιωδών ιόντων 

τόσο προχωράμε προς το βαθύτερο σημείο του ανάποδου κώνου που συμ-

βολίζει τον χωροχρόνο. 

Έτσι, όσο περισσότερη ενέργεια φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα τόσο πε-

ρισσότερο καμπυλώνεται ο χωροχρόνος και τόσο πιο πολύ πάμε-προχω-

ράμε προς το περισσότερο γαλάζιο χρώμα. 

Όσο πιο χαμηλά μας δίνουν τον ανάποδο κώνο τους τα αρνητικά θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου β, τόσο πιο ισχυρότερα είναι. 

 

 

 
 

 

Κάτοψη του αρνητικού χωροχρόνου. Όσο πιο πολύ είναι η ισχύς των 

θεμελιωδών ιόντων τόσο πιο πολύ η περιοχή τους γίνεται πιο γαλάζια. 
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ΙΙ) Θετικό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β΄ 

Θετική βαρύτητα. 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν ισχύ ασθενέστερη από εκείνη που βρί-

σκεται στον γειτονικό τους χώρο, τότε ο χώρος καμπυλώνεται θετικά, δη-

λαδή τα θεμελιώδη ιόντα «απωθούν» ή «απελευθερώνουν» τον χώρο-

χρόνο προς το εξωτερικό τους και ο χωροχρόνος αλλάζει διαστάσεις, αφού 

εισέρχεται σε νέο, θετικό πεδίο. Η ασθενέστερη ενέργεια των θεμελιωδών 

ιόντων απελευθερώνει-απωθεί προς το μέρος που βρίσκεται ολόγυρά της 

όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνη-

τικού πεδίου της.  

Ο χωροχρόνος κάμπτεται, με τέτοια ένταση, όσο είναι το φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων που εξασκούν την ενέργειά τους σε αυτόν. Λέμε ότι ο 

χωροχρόνος κάμπτεται θετικά, επειδή τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυ-

τόν εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα ενισχύεται η ύλη τους καθώς 

εξέρχονται πλήθος ενέργειας και σωματιδίων από τον χώρο των θεμελιω-

δών ιόντων, με κατεύθυνση από την εστία των προς τον γύρω τους χώρο. 

Αυτό το ίδιο φαινόμενο μας θυμίζει ενέργεια φυγόκεντρης δύναμης. 

Για τον λόγο αυτό λέμε ότι η παραπάνω ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων με θετικό το φορτίο τους είναι θετική, όπως και η βαρύτητά της, ε-

πειδή τα θεμελιώδη ιόντα της φέρουν θετική βαρύτητα ή ότι τελικά το Χα-

ραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β είναι θετικό. 

Αυτό έχει σαν αιτία να απελευθερώνουν τα αντικείμενα που βρίσκονται 

στο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των θεμελιωδών ιόντων τους.  

Όσο ασθενέστερη είναι αυτή η ισχύς τόσο περισσότερο κάμπτονται 

προς το εξωτερικό μέρος τους του χώρου που καταλαμβάνουν, και τόσο 

περισσότερο παραμορφώνουν σε θετικό βάθος τον χώρο στον οποίο βρί-

σκονται. 

Εμείς αυτό ακριβώς εφαρμόζουμε κι εδώ, στην βαρύτητα, ή γενικά στην 

ισχύ των θεμελιωδών ιόντων. 

Όσο πιο ασθενέστερο σε ισχύ είναι αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων έχει χρώμα καφέ σκούρο, ενώ όσο πιο λιγότερο ασθενές είναι έχει 

χρώμα ανοιχτότερο πράσινο, όπως ακριβώς στο σχήμα που έχει παρατεθεί 

παραπάνω. 

Τα χρώματα πράσινο, κίτρινο, καφέ συμβολίζουν την θετική βαρύτητα 

ή το θετικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τύπου β ,́ του Χαραλάμπειου 

συστήματος ιόντων.  

Έτσι χαρτογραφούμε ένα Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων τύπου β΄ με 

θετικό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του. 

Επειδή τα θεμελιώδη ιόντα είναι η αιτία παραμόρφωσης του χωροχρό-

νου, λόγω του φορτίου τους με το οποίο αλληλεπιδρούν με την γύρω τους 

ενέργεια, στην περίπτωση των θεμελιωδών ιόντων τύπου β με θετικό βα-

ρυτικό φορτίο, θα έχουμε ισχυρή επίδραση των παραπάνω θεμελιωδών ιό-

ντων του Χαραλάμπειου συστήματος με θεμελιώδη ιόντα τύπου β, αλλά 
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ασθενέστερη από εκείνη την ενέργεια των άλλων θεμελιωδών ιόντων που 

υπάρχουν γύρω τους. Αυτή τότε η έλξη που εξασκούν τα παραπάνω θεμε-

λιώδη ιόντα της θετικής βαρύτητας κάμπτει θετικά τον χωροχρόνο, ή τον 

κάμπτει όπως στις τέσσερις παρακάτω εικόνες. Αυτός τότε ο χωροχρόνος 

λέγεται θετικός χωροχρόνος και σχεδιάζεται με την έλξη του να βρίσκεται 

πάνω από την οριζόντια γραμμή που τον χωρίζει από τον αρνητικό χωρο-

χρόνο. 

 

Έτσι, αναφορικά με την θετική βαρύτητα και τα χρώματα που της προσ-

δίδουμε έχουμε τις εξής τέσσερις εικόνες, τις οποίες πήραμε από τον γεω-

γραφικό άτλαντα: «Νέος Πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας», εκδόσεις 

Σαββάλας (σχολική γεωγραφία), σελ. 7, που είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Στην αριστερή εικόνα (όπως τις βλέπουμε) παρατηρούμε μόνον πράσινο 

χρώμα. Αυτό αντιστοιχεί σε μια ισχύ των θεμελιωδών ιόντων, έστω στην 

περιοχή του πρασίνου, π.χ. ισχύς π (από το πράσινο). 

Στην δεξιά εικόνα όμως, έχουμε και το πράσινο χρώμα, αλλά και το 

καφέ, που μπορεί να είναι και υποκίτρινο. Στην δεξιά αυτή εικόνα τα θε-

μελιώδη ιόντα είναι ασθενέστερα από τα εκείνα που παρατηρήσαμε στην 

αριστερή εικόνα. Για τον λόγο αυτό, τα θεμελιώδη ιόντα κ (κ=καφέ χρώ-

μα) παραμορφώνουν λιγότερο τον χωροχρόνο, σε σύγκριση με εκείνα που 

είναι τα πράσινα π. 

Όσο πιο ψηλά μας δίνουν τον ορθό κώνο τους τα θετικά θεμελιώδη ιό-

ντα τύπου β, τόσο πιο ασθενέστερα είναι. 
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Κάτοψη του θετικού χωροχρόνου. Όσο πιο πολύ είναι η ισχύς των θε-

μελιωδών ιόντων τόσο πιο πολύ η περιοχή τους γίνεται-χρωματίζεται  πιο 

προς το καφέ (=ασθενές το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων). 

 

 

 

 

 
 

 

Ανάγλυφη άποψη του θετικού χωροχρόνου. Όσο πιο πολύ είναι η ισχύς 

των θεμελιωδών ιόντων τόσο πιο πολύ η περιοχή τους γίνεται-χρωματίζε-

ται  πιο προς το καφέ (=ασθενές το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων). 
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«Νέος Πλήρης Σχολικός Άτλαντας Ελλάδας», εκδόσεις Σαββάλας (σχολική 

γεωγραφία), σελ. 7 

 

 

Αν θέλαμε να παίρναμε μια συνολική άποψη για την ισχύ του φορτίου 

όλων των θεμελιωδών ιόντων ενός Χαραλάμπειου συστήματος ιόντων τύ-

που β, με βάση το χρώμα τους, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πίνακα 

όπως αυτόν της παραπάνω εικόνας.  

(Σημείωση: Στον ίδιο παραπάνω άτλαντα, στην προηγούμενη σελίδα 

του, στην σελίδα 6) μπορούμε να δούμε περισσότερα χρώματα, που αντι-

στοιχούν σε περισσότερα διαφορετικά φορτία θεμελιωδών ιόντων. Τα 

χρώματα αυτά βέβαια ισχύουν για όλη την γεωγραφία, αλλά τα παραθέ-

τουμε εδώ ενδεικτικά για να έχει μια εικόνα ο αναγνώστης μας). 

 

Γενικότερα για το χρώμα και την σημασία-έννοιά του σε σχέση με το 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων, αυτό το αναλύσαμε εκτενέστερα σε άλλα 

προηγούμενά μας κεφάλαια, στα οποία και παραπέμπουμε το θέμα για συ-

μπλήρωσή του. 

Μπορούμε π.χ. στο κάθε χρώμα του αρνητικού ή θετικού χωροχρόνου 

να πάρουμε ως μονάδα υπολογισμού του το μήκος κύματος που έχει το 

ανάλογο χρώμα της ορατής ακτινοβολίας πολλαπλασιάζοντάς το επί την 

τιμή του κάθε ενός Χαραλάμπειου συστήματος θεμελιωδών ιόντων, όπως 
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την επεξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο (βλέπε για την μέτρηση της ισχύος 

των θεμελιωδών ιόντων σε άλλο κεφάλαιο). 

Έτσι θα προκύψει ο υπολογισμός της ισχύος ενός αρνητικού ή θετικού 

Χαραλάμπειου συστήματος θεμελιωδών ιόντων με βάση την καμπυλότητα 

του χωροχρόνου του (σε σχέση με τον γύρω του χώρο δηλαδή. 

Θα έχουμε εδώ να κάνουμε με την σχέση της ισχύος του καθενός Χα-

ραλάμπειου συστήματος θεμελιωδών ιόντων τύπου β, σε σχέση με τον 

γύρω του χωροχρόνου, που αυτό σημαίνει την σχετικότητά του με το κάθε 

γειτονικό του σύστημα αναφοράς.  

Όσον αφορά τον υπολογισμό της ισχύος ενός Χαραλάμπειου συστήμα-

τος θεμελιωδών ιόντων π.χ. τύπου β, εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο τον 

υπολογισμό της ισχύος του. 

Εν προκειμένου θα μπορούμε να πάρουμε και την σχέση του με το κάθε 

γειτονικό του Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιόντων, οπότε από τα 

παραπάνω προκύπτει και ο υπολογισμός της Ειδικής και της Γενικής Σχε-

τικότητας του χωροχρόνου. 

 

Να επισημάνω όμως, ότι η δική μου δουλειά δεν είναι να χρωματίσω 

την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων, ούτε να αναπτύξω μαθηματικούς τύπους 

για την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων της καθεμιάς περιοχής (που είναι 

χρωματισμένης όπως αναφέραμε), αλλά πρέπει κατ’ αρχήν να κάνουμε 

γνωστά στον κόσμο την ύπαρξη των θεμελιωδών ιόντων, τις ιδιότητές 

τους, τις κινήσεις τους, την εξήγησή τους που επηρεάζουν και τον δικό μας 

χωροχρόνο στον οποίο ζούμε, την επίδρασή τους στην δημιουργία του κό-

σμου, στην λειτουργία του κόσμου, αλλά και στην δική μας τελικά λει-

τουργία. Μόλις τα παραπάνω γίνουν κατανοητά, τότε οι επιμέρους επιστή-

μονες μπορούν να εισχωρήσουν περισσότερο στο κάθε θέμα και να παρου-

σιάζουν τις επιμέρους και ειδικότερες εργασίες τους κατά επιστήμη ο κα-

θένας. 

Για τον λόγο όμως που τα θεμελιώδη ιόντα επιδρούν σε όλες τις επιστή-

μες, κατ’ αρχήν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που έκαναν οι αρχαίοι 

πρόγονοί μας: να εξετάσουμε ως πανεπιστήμονες το θέμα που παρουσιά-

ζουμε, επειδή από την αρχή των δυνάμεων, μπορούμε να παρακολουθή-

σουμε αυτές όπως εφαρμόζονται και κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις 

τους, κατανοώντας έτσι και την καθεμιά επιστήμη στο βάθος και στην 

αρχή της λειτουργίας της. Για τον λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να 

διαβάζουμε όλες τις επιστήμες και να μπορούμε να τις συνθέσουμε, αφού 

οι δυνάμεις που ενήργησαν για να υπάρχουν αυτές είναι οι αρχέγονες δυ-

νάμεις του κόσμου. Δεν μίλησα ποτέ ότι είμαι κάποιος πανεπιστήμων, 

αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορέσω να ερμηνεύω αυτά που συμ-

βαίνουν στον κόσμο μας, και τελικά, να μπορέσω να προχωρήσω σε τέτοιο 

βαθμό ώστε αυτή η ερμηνεία να μας φέρει μέχρι την αρχή του ακόσμου 

αυτού. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κύριος λόγος που δεν ήθελα να ασχο-
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ληθώ με την οικονομία, όταν είχα περάσει κάποτε, το έτος 1977, στην Α-

νωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

τώρα), αφού ήθελα από μόνος μου να προχωρήσω σε άλλου είδους κατη-

γορία επιστημών, όπως και έκανα γράφοντας την παρούσα σειρά των βι-

βλίων μου.  

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μεγάλο αυτό έργο μας, πρέπει να 

μάθουμε να γυμνάσουμε τον εγκέφαλό μας να απασχολείται και να θυμά-

ται πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει συγχρόνως να μάθουμε να οικοδομούμε 

σωστά τις θέσεις μας και τεκμηριωμένα. Στην συνέχεια θα μπορέσουμε να 

αναπτύξουμε τις δικές μας θεωρίες. Δεν θα μας σταθούν εμπόδιο σε αυτό 

η μεγάλη κληρονομιά των αρχαίων προγόνων μας, αλλά ούτε και οι μεγά-

λες μορφές της αναγέννησης και της σύγχρονης επιστήμης. Θα πρέπει να 

στηριχτούμε στα τεκμηριωμένα συμπεράσματά μας και κυρίως, να προσέ-

χουμε να μη «αυθαιρετούμε» επιστημονικά, ώστε να αντέχουν οι θεωρίες 

και οι θέσεις μας στον χρόνο και να είναι επαληθεύσιμες και λογικότατες. 

Προσωπικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου μεγαλύτερο από τον τελευταίο συ-

νάνθρωπό μου, αλλά ούτε και κατώτερο των πιο μεγάλων σοφών του κό-

σμου, γιατί θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ταλέντο και έμφυτες 

ικανότητες και εναπόκειται σε αυτόν να τις καλλιεργήσει για να προοδεύ-

σει. Αυτό και κάνουμε και για να μη υπερηφανεύομαι, όπως προείπα μόλις 

παραπάνω, και να μη μας συνεπαίρνει ι εγωισμός ή κάτι άλλο και αρχίσει 

να καταρρέουν τα επιχειρήματα χρησιμοποιώ τον πληθυντικό. Έτσι, δεν 

ασχολούμαι με τον εαυτό μου, αλλά με τα επιχειρήματα και τις σωστές 

θέσεις, απαλλαγμένες από υποκειμενικότητες και αγιάτρευτους προσωπι-

κούς εγωισμούς. 

Δεν σας κρύβω ότι για να φτάσω μέχρις εδώ χρησιμοποίησα πάρα πολλά 

βιβλία, περισσότερα από πενήντα καθώς και πολλά κεφάλαια από το In-

ternet. Χρησιμοποίησα επίσης πλήθος αποσπάσματα από εφημερίδες και 

περιοδικά που είχαν σχέση με όλον τον κόσμο, με όλο το σύμπαν. 

Παρότι είμαστε άνθρωποι με πόνους πολλούς, με ελαττώματα πολλά 

κ.λπ. δεν πρέπει να κυττάμε προς τα κάτω, αλλά πρέπει να υψώνουμε τα 

μάτια μας προς τον ουρανό και όχι απλά να θαυμάζουμε το σύμπαν, αλλά 

πιο πέρα να εμβαθύνουμε σε αυτό. Το σύμπαν δεν ανήκει και δεν είναι 

αποκλειστικότητα αυτών που λένε ότι ο άνθρωπος είναι αστρόσκονη, αλλά 

είναι δημιούργημα του Θεού, του Μεγάλου Θεού, όπως αναφέραμε, εφό-

σον με πλήρεις επιστημονικές θέσεις (χωρίς δηλαδή καθόλου υποκειμενι-

κότητα) μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι όλο το σύμπαν έχει δημιουργηθεί 

έτσι όπως αναφέρει ο Θεός στον Μωϋσή. 

 

Επίσης, να δούμε το εξής, επανερχόμενοι: 
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Η παραπάνω εικόνα είναι από το βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ» Β΄ Γυμνασίου, 

Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, των: Α. Ζανέτος, Ν. Λεκά-

κης, Α. Σχοινάς, Έκδοση Β ,́ Αθήνα 1993, σελ. 112.  

Στην παραπάνω εικόνα έχουμε δύο βαρομετρικά συστήματα ατμοσφαι-

ρικής πίεσης: Χαμηλό (L) και Υψηλό (H). 

Προσέχουμε τις βαρομετρικές καμπύλες που αναπαριστούν περιοχές με 

την ίδια βαρομετρική πίεση. Οι καμπύλες εν προκειμένου παριστάνουν 

πιέσεις. 

 

Ας πάρουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από την παραπάνω περιγραφή, 

που θα μας χρησιμεύσει σε κάτι άλλο. 

Γράφηκε παραπάνω, στην αρχή, ότι: 

«Με τα απλά σύμβολα (σημεία και γραμμές) ο χαρτογράφος καταφέρνει 

να μας δώσει πληροφορίες για τις πόλεις και τα χωριά, τα ποτάμια, τους 

δρόμους και για πολλά άλλα. Δεν μπορεί όμως να μας πληροφορήσει αν η 

περιοχή που μελετάμε είναι ορεινή ή πεδινή ή αν η θάλασσα που τη βρέχει 

είναι βαθιά ή ρηχή. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί μια άλλη λύση, τα 

χρώματα. 

Ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει αυτό φαίνεται στο διπλανό σχήμα (βλ. 

παρακάτω στα «Σχόλια-επεξηγήσεις). Αν, για παράδειγμα, θέλει να δείξει 

στο επίπεδο χαρτί ένα βουνό, θεωρεί ότι το βουνό αυτό είναι κομμένο σε 

οριζόντιες «φέτες». Οι γραμμές που ορίζουν κάθε «φέτα» λέγονται ισοϋ-

ψείς, γιατί ενώνουν ίσα ύψη. Αν λοιπόν φέρουμε τις κάθετες γραμμές που 

ενώνουν τις ισοϋψείς με το χαρτί πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε, σχηματί-

ζονται καμπύλες γραμμές, που γίνονται τόσο μικρότερες όσο μεγαλύτερο 

είναι το υψόμετρο. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να χρωματίσουμε το 

εσωτερικό των καμπυλών με πράσινο και καφέ χρώμα, ώστε με μια ματιά 
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να καταλαβαίνουμε αμέσως αν το έδαφος είναι πεδινό, λοφώδες ή 

ορεινό…». 

Όταν μιλάμε για δυνάμεις στον κόσμο, εμείς έχουμε συνηθίσει στην γη 

μας να τις βλέπουμε «επίπεδες» επειδή όλη η γη μας είναι ένα ίδιο, ένα 

ξεχωριστό Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων. 

Όμως υπάρχει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, τέτοια Χαραλάμπεια συ-

στήματα ιόντων τύπου α ή τύπου β.  

Έτσι, εμείς έχοντας συνηθίσει το δικό μας, το γήινο, σύστημα αναφοράς 

θεωρούμε τις δυνάμεις ότι μόνον αυτές υπάρχουν, αφού μιλάμε για το δικό 

μας σύστημα αναφοράς, παρότι μέσα σε αυτό παρατηρούμε και άλλα επι-

μέρους συστήματα, μικρότερης ισχύος όμως. 

Όταν λοιπόν βρισκόμαστε να είμαστε ή να παρατηρούμε ξεχωριστά ένα 

τέτοιο Χαραλάμπειο σύστημα τότε το θεωρούμε ότι μόνον αυτό υπάρχει. 

Εκεί ισχύει η λεγόμενη Ευκλείδεια γεωμετρία. 

Αν όμως συναρτούμε ένα Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιόντων 

τύπου α ή τύπου β, με ένα ή και περισσότερα άλλα τέτοια, τότε έχουμε την 

σύγκρισή μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή το Χαραλάμπειο σύστημα 

ιόντων δεν παρουσιάζεται ως επίπεδο, όπως στην πρώτη περίπτωση, αλλά 

παρουσιάζεται ως σύνθετο συγκρινόμενο με άλλα τέτοια με τα οποία αλ-

ληλεπιδρά. Τότε καταργείται το επίπεδο της παράστασης των δυνάμεων 

του Χαραλάμπειου συστήματος και πάμε στην άλλη περίπτωση, στην Μη 

Ευκλείδεια γεωμετρία. 

Στην περίπτωση του παραπάνω αποσπάσματος, όταν έχουμε ένα μόνον 

σύστημα αναφοράς, ή ένα μόνον κύριο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων, 

αυτό παριστάνεται ως οριζόντια «φέτα», όπως γράφηκε στο παραπάνω α-

πόσπασμα. Το χρώμα της οριζόντιας αυτής «φέτας» θα είναι τέτοιο, ανά-

λογο με την κλίμακα ισχύος των θεμελιωδών ιόντων που φέρει αυτό το 

συγκεκριμένο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων, που ανήκει στην Ευκλείδεια 

γεωμετρία. 

Στην περίπτωση, όμως, του παραπάνω αποσπάσματος, όταν έχουμε πε-

ρισσότερα του ενός τέτοια Χαραλάμπεια συστήματα θεμελιωδών ιόντων, 

και όχι ένα μόνον, αυτά παριστάνονται με ισοϋψείς καμπύλες (βλ. παρα-

πάνω πως σχηματίζονται-δημιουργούνται οι ισοϋψείς αυτές) και στην συ-

νέχεια, τις περιοχές των ισοϋψών αυτών, τις χρωματίζουμε με τα διαφορε-

τικά χρώματα που παριστάνουν την διαφορετική ισχύ των θεμελιωδών ιό-

ντων τους. 

Επειδή σε έναν τυφώνα κ.λπ. μπορεί να έχουμε την έλξη δύο τέτοιων 

διαφορετικής ισχύος Χαραλάμπειων συστημάτων θεμελιωδών ιόντων, με 

βάση την ποσότητα των θεμελιωδών ιόντων τους, θα μπορούμε να προ-

βλέπουμε και τον βαθμό της καταστροφικότητάς τους. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

 Βιβλίο 22ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 ΣΤ΄ Μέρος 1 127 
    

1 Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το τίποτε, 

επειδή ήδη υπάρχει μέσα στα πρωτόνια και 

στα ηλεκτρόνια. Στο αρχικό σύμπαν υπήρξε η 

αιτία της δημιουργίας της ύλης, όπως και αρ-

γότερα στο εσωτερικό των άστρων κ.λπ. 

Η εξήγηση ότι η ενέργεια μπορεί να αυξάνεται 

ή να μειώνεται μέσα στο πρωτόνιο-ηλεκτρό-

νιο, στο άτομο, στο μόριο, στο σώμα. 

Πότε ένα πρωτόνιο, ένα μόριο, ένα σώμα τεί-

νει να κινηθεί και πότε τείνει να μείνει ακί-

νητο.   

Η εξήγηση ότι η θερμική ενέργεια δεν μπορεί 

να μετατραπεί πλήρως σε άλλης μορφής ενέρ-

γεια. 

Στην ύλη και στην ενέργεια δεν υπάρχουν 

άλλα ισχυρότερα φορτία ενέργειας από τα θε-

μελιώδη ιόντα 

Η εξήγηση ότι «όταν η μια μετατρέπεται σε 

άλλη, ένα μέρος της ενέργειάς τους μετατρέ-

πεται σε θερμική ενέργεια». 

Η εξήγηση ότι κατά την παραγωγή ενέργειας 

ένα μέρος του βάρους ενός σώματος μετατρέ-

πεται σε ενέργεια η οποία έλκει αντίστοιχο βά-

ρος του. 

3 6 

2 Η ενοποίηση των θεωριών στον μακρόκοσμο 

και στον μικρόκοσμο. 

7 8 

3 Τα μαγνητικά φορτία εξασκούνται και από 

τους δύο πόλους της γης και όχι μόνον από τον 

ένα της μαγνητικό πόλο. 

9 11 

4 Η φόρτιση ενός υλικού με μαγνητικό φορτίο, 

είναι η μεταφορά στα πρωτόνια και ηλεκτρό-

νιά του φορτίο θεμελιωδών ιόντων κυρίως θε-

μελιωδών ιόντων τύπου β. 

Τα πρωτόνια, όσο και ηλεκτρόνια μπορούν να 

φορτίζονται με το ένα είδος ή με το άλλο είδος 

ηλεκτρικού ή μαγνητικού φορτίου. 

12  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

4 Η φόρτιση ενός υλικού με μαγνητικό φορτίο, 

είναι η μεταφορά στα πρωτόνια και ηλεκτρό-

νιά του φορτίο θεμελιωδών ιόντων κυρίως θε-

μελιωδών ιόντων τύπου β. 

Τα πρωτόνια, όσο και ηλεκτρόνια μπορούν να 

φορτίζονται με το ένα είδος ή με το άλλο είδος 

ηλεκτρικού ή μαγνητικού φορτίου. 

Οι δυνάμεις στις οφείλεται τόσο ο ηλεκτρι-

σμός, όσο και ο μαγνητισμός είναι τα θεμε-

λιώδη ιόντα και εξ αυτών προέρχεται η ενο-

ποίηση των παραγόμενων από αυτές άλλων 

δυνάμεων, καθώς και η ενοποίηση των θεω-

ριών τους. 

12 15 

5 Η έννοια των θεμελιωδών ιόντων, όταν αλλη-

λεπιδρούν το ηλεκτρικό τους φορτίο χωρίς την 

ύπαρξη αγωγού (υγρού ή στερεού). 

Το πλανητικό σύστημα, συμπλήρωση στο μο-

ντέλο του Μπορ. 

Το πλανητικό σύστημα μοιάζει με το άτομο, 

επειδή και στα δύο επενεργούν οι ίδιες ακρι-

βώς δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων και συ-

μπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

Η εξήγηση της παραγωγής του φωτός κατά 

κβάντα ενέργειας. 

Η ενιαία συνύπαρξη ηλεκτρισμού-μαγνητι-

σμού και βαρύτητας. 

Πότε παράγεται το κενό αέρα Η έννοια και η 

σύστασή του. 

Πότε παράγεται η σκοτεινή ύλη. Η έννοια και 

τα χαρακτηριστικά της. 

Πότε παράγεται το φως. 

Η εξήγηση των ηλεκτρικών δυνάμεων στο ά-

τομο. 

16 19 

6 Η αλληλοεξουδετέρωση μεταξύ δύο συνόλων 

μικτών θεμελιωδών ιόντων. 

Ο λόγος-αιτιολογία της αλληλοεξουδετέρω-

σης μεταξύ δύο συνόλων θεμελιωδών ιόντων. 

Η βαθύτερη ερμηνεία της έκρηξης της ύλης. 

Η αιτιολογία που η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει 

άλλο πέραν από το σημείο ζέσης ενός υγρού. 

Η ανίχνευση των καθαρών θεμελιωδών ιόν- 

20  
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6 Η αλληλοεξουδετέρωση μεταξύ δύο συνόλων 

μικτών θεμελιωδών ιόντων. 

Ο λόγος-αιτιολογία της αλληλοεξουδετέρω-

σης μεταξύ δύο συνόλων θεμελιωδών ιόντων. 

Η βαθύτερη ερμηνεία της έκρηξης της ύλης. 

Η αιτιολογία που η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει 

άλλο πέραν από το σημείο ζέσης ενός υγρού. 

Η ανίχνευση των καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Η αλληλεπίδραση των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων γίνεται κυρίως με τα μικτά θεμελιώδη 

ιόντα τύπου β, πριν ή μετά το συμβάν της πολύ 

μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας ή της με-

γάλής πίεσης-συμπίεσης της ύλης. 

Η αιτία που τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν 

προλαβαίνουν, αλλά και δεν μπορούν να αλ-

ληλεπιδράσουν με την ύλη. 

20 24 

7 Τι ονομάζουμε πρωτεύον ενεργειακό σώμα, 

στο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων. 

Τι ονομάζουμε δευτερεύον ενεργειακό σώμα, 

στο Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων. 

Το καθένα Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων εί-

ναι ίδιο-ξεχωριστό σύστημα αναφοράς. 

Τι ονομάζουμε διπλό Χαραλάμπειο σύστημα 

(θεμελιωδών) ιόντων. 

Η αιτία της απόκλισης του επιπέδου περιστρο-

φής του ισημερινού του δευτερεύοντος ενερ-

γειακού σώματος σε σύγκριση με το πρωτεύον 

ενεργειακό σώμα. 

Η εξήγηση της λόξωσης της εκλειπτικής. 

25 28 

8 Ο ενεργειακός κόσμος ή ο Χαραλάμπειος κό-

σμος, δηλαδή ο κόσμος της ενέργειας των θε-

μελιωδών ιόντων (των θεμελιωδών ιόντων τύ-

που β ή των καθαρών θεμελιωδών ιόντων) που 

δεν είναι ορατός με το μάτι, αλλά αφήνει πα-

ντού ίχνη της παρουσίας του. 

Ο ορισμός του Χαραλάμπειου κόσμου. 

Η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων οφείλεται στην ποσότητα της ύλης (της 

μικροΰλης που φέρουν-έλκουν). 

Η τεκμηρίωση ότι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα 

29  
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8 Ο ενεργειακός κόσμος ή ο Χαραλάμπειος κό-

σμος, δηλαδή ο κόσμος της ενέργειας των θε-

μελιωδών ιόντων (των θεμελιωδών ιόντων τύ-

που β ή των καθαρών θεμελιωδών ιόντων) που 

δεν είναι ορατός με το μάτι, αλλά αφήνει πα-

ντού ίχνη της παρουσίας του. 

Ο ορισμός του Χαραλάμπειου κόσμου. 

Η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων οφείλεται στην ποσότητα της ύλης (της 

μικροΰλης που φέρουν-έλκουν). 

Η τεκμηρίωση ότι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα 

μπορούν να κινούνται σε ευθεία. 

Η εξήγηση της κατανομής της ενέργειας των 

θεμελιωδών ιόντων στο σχήμα της παραβο-

λής. 

Η εξήγηση του τετρασδιάστατου χωροχρόνου. 

29 41 

9 Η θέση του παραβολικού ενεργειακού σχήμα-

τος της υπερβολής και η εξήγησή της στον Χα-

ραλάμπειο κόσμο. 

42 43 

10 Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα υπήρχαν εξαρχής 

στο σύμπαν και από αυτά δημιουργήθηκε όλος 

ο κόσμος με την αλληλεπίδρασή τους. 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα δεν φέρουν ηλε-

κτρικό φορτίο, επειδή ο ηλεκτρισμός παράγε-

ται μόνον όταν υπάρχει ύλη. Για τον ίδιο λόγο 

τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό 

των ανεμοστρόβιλων, της μαύρης τρύπας 

κ.λπ. δεν παράγουν ηλεκτρικό φορτίο εκεί. 

Η εξήγηση της παραγωγής των κουάρκ ως συ-

στατικό της ύλης των πρωτονίων και των ηλε-

κτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και του πλήθους 

όλων των άλλων υποατομικών σωματιδίων, ό-

πως αρδόνοια, γλουόνια κ.λπ. 

Πότε η παραχθείσα αρχική μάζα στο σύμπαν, 

αλλά και τα παραχθέντα μικτά θεμελιώδη ιό-

ντα απέκτησαν ηλεκτρικό φορτίο. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής, στην αρχή 

της 1ης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

44 47 
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10 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις αναφέρεται στα 

μικρά θεμελιώδη ιόντα και όχι τα καθαρά θε-

μελιώδη ιόντα. 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκο-

νται και δεν απωθούνται και παράγουν ένα σύ-

νολο, έναν πόλο.  

Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια και γενικά οι 

μεγάλες σχετικά μάζες στο σύμπαν, δημιουρ-

γήθηκαν μόνον κατά την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση του μαύρου χρώματος κατά την 

φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων τύ-

που β, και συνέχεια της έλξης των. Η εξήγηση 

της νύχτας κατά την αρχική φάση της πρώτης 

ημέρας της δημιουργίας του κόσμου (βλ. στίχο 

(2) της Αγίας Γραφής, στο Α΄ Κεφάλαιο της 

γένεσης). 

 

 

44 

 

 

47 

11 Η θεωρία του σύμπαντος την οποία εισηγού-

μαστε. 

48 49 

12 Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας των α-

ληγών και των ανταληγών ανέμων, κάτω από 

νέα θεώρηση (νέα θεώρηση = εμβάθυνση της 

ήδη υπάρχουσας). 

Η εξήγηση της αρχικής παραγωγής των δύο 

ζωνών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των επιμέρους ζω-

νών ή υποζωνών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της τροφοδοσίας με ενέργεια από 

πλευράς γης, των ζωνών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της αρχικής θέσης-ύψος της δη-

μιουργίας των φορτίων των ζωνών Βαν Άλεν. 

50 52 

13 Η εξήγηση της θέσης των συστημάτων των θε-

μελιωδών ιόντων που απωθούνταν από τον 

κάθε συμπάντειο πόλο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των λιμνών θεμε-

λιωδών ιόντων μαζί με ύλη την οποία έχουν 

έλξει από τον συμπάντειο πόλο και την μετέ- 

53  
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13 Η εξήγηση της θέσης των συστημάτων των θε-

μελιωδών ιόντων που απωθούνταν από τον 

κάθε συμπάντειο πόλο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των λιμνών θεμε-

λιωδών ιόντων μαζί με ύλη την οποία έχουν 

έλξει από τον συμπάντειο πόλο και την μετέ-

φεραν μαζί τους. 

Η εξήγηση γιατί η ύλη στον μεσοσυμπάντειο 

χώρο δεν είναι διασκορπισμένη παντού, αλλά 

είναι μόνον εκεί όπου οι λίμνες των θεμελιω-

δών ιόντων. 

 Η εξήγηση της σχετικά αραιής ύλης στον με-

σοσυμπάντειο χώρο, που βρίσκεται εκτός των 

ηλιακών ή γαλαξιακών συστημάτων ή άλλων 

πηγών βαρύτητας. 

Στην πρώιμη επομένως εποχή της τέταρτης η-

μέρας της δημιουργίας του κόσμου είχαμε την 

μεταφορά των ελαφρών στοιχείων στον μεσο-

συμπάντειο χώρο, ενώ σε μια επόμενη περίοδο 

της ίδιας αυτής εποχής, είχαμε την δημιουργία 

των βαρύτερων στοιχείων. 

Τα χημικά στοιχεία στον μεσοσυμπάντειο 

χώρο κατέκλυσαν αυτόν την τέταρτη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου.   

Η εξήγηση ότι «Διπολικά πεδία και μαγνητό-

σφαιρες έχουν η Γη, ο Κρόνος και οι άλλοι γί-

γαντες πλανήτες». 

53 55 

14 Η εξήγηση της παραγωγής των επιμέρους α-

κτινοβολιών, π.χ. των επτά ορατών ακτινοβο-

λιών χρωμάτων, κατά την σύγκρουση των θε-

μελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πράσινου χρώ-

ματος καθώς και όλων των άλλων χρωμάτων 

στα αστέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του ενερ-

γειακού φορτίου του κάθε μήκους κύματος.  

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητι-

κής αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων που φέρουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Η εξήγηση της έλξης κυμάτων με το ίδιο μή-

κος κύματος. Γιατί δηλαδή τα κύματα προτι- 

56  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
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14 Η εξήγηση της παραγωγής των επιμέρους α-

κτινοβολιών, π.χ. των επτά ορατών ακτινοβο-

λιών χρωμάτων, κατά την σύγκρουση των θε-

μελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πράσινου χρώ-

ματος καθώς και όλων των άλλων χρωμάτων 

στα αστέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του ενερ-

γειακού φορτίου του κάθε μήκους κύματος.  

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητι-

κής αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων που φέρουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Η εξήγηση της έλξης κυμάτων με το ίδιο μή-

κος κύματος. Γιατί δηλαδή τα κύματα προτι-

μούν να έλκονται με άλλα τέτοια που έχουν το 

ίδιο μήκος τους. 

Η εξήγηση της διαβάθμισης της ενέργειας 

πάνω σε υποατομικά σωματίδια. 

Η εξήγηση ότι από την παραπάνω διαβάθμιση 

της ενέργειας  προέρχονται και η διαβάθμιση 

των ακτινοβολιών και των ενεργειακών κατα-

στάσεών τους. 

56 71 

15 Το χρώμα των φυτών και των ανθών τους. 

Η εξήγηση των διαφορετικών χρωμάτων, ε-

ξαιτίας και σε συνάρτηση με το φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων που φέρουν. 

Η εξήγηση του φορτίου των θεμελιωδών ιό-

ντων ενός σώματος με βάση το χρώμα του ό-

ταν αυτό θερμαίνεται. 

72 75 

16 Το σύμπαν φέρει δύο πόλους. 

Η εξήγηση της μεγάλης ταχύτητας κίνησης 

των γαλαξιών οφείλεται στην επίδρασή πάνω 

τους μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου 

θεμελιωδών ιόντων τύπου β, που εξασκείται 

από ίδιου τύπου φορτίου από τους δύο συμπά-

ντειους πόλους. 

Η εξήγηση γιατί δεν συλλαμβάνεται στην Γη 

μας αυτό το φορτίο θεμελιωδών ιόντων τύπου 

β, που εξασκείται στον γαλαξία μας. 

76 77 

17 Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό ενός γαλαξία, η-

λίου κ.λπ. δεν μπορεί να έχουμε τέσσερις, ο- 

78  
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17 Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό ενός γαλαξία, η-

λίου κ.λπ. δεν μπορεί να έχουμε τέσσερις, ο-

κτώ κ.λπ. εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, 

αλλά μόνον δύο τέτοιους. 

Ο προσδιορισμός-εύρεση των δύο εσωτερι-

κών-βαρυτικών πόλων του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσω-

τερικός-βαρυτικός μαγνητικός-ηλεκτρομα-

γνητικός πόλος του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσω-

τερικός-βαρυτικός μαγνητικός-ηλεκτρομα-

γνητικός πόλος του σύμπαντός μας.  

Όλος ο μεσοσυμπάντειος χώρος μαζί με τα α-

στέρα και τους γαλαξίες και τους πλανήτες πε-

ριστρέφεται μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων.  

Η εξήγηση της ακριβούς θέσης των δύο συ-

μπάντειων πόλων: του συμπάντειου πόλου 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, και του 

συμπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων β.  

Ο προσδιορισμός-υπολογισμός της ηλικίας 

του σύμπαντός μας. 

Η εξήγηση ότι η Γη μας έχει περιστραφεί-πε-

ράσει επτά φορές, συνολικά, από τον ένα συ-

μπάντειο πόλο προς τον άλλο.  

78 85 

18 Τα ηλεκτρόνια είναι γνωστό ότι φέρουν αρνη-

τικό ηλεκτρικό φορτίο.  

Όμως, τα ηλεκτρόνια μπορούν να είναι φορτι-

σμένα και με θετικό ηλεκτρικό φορτίο, όπως 

είναι π.χ. οι οπές. 

Το ηλιακό φως όταν πέσει πάνω στα φυτά, 

μπορεί να τα φορτίσει και με θετικό αλλά και 

με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

86 87 

19 Το έδαφος δημιουργήθηκε μετά από πάρα 

πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλ-

λοντος αλλά και της βιολογίας της Γης μας α-

φενός, και της αποσάθρωσης του ανώτερου 

στρώματος του φλοιού της Γης αφετέρου. 

Η όλη διαδικασία δημιουργίας του εδάφους εί-

ναι τέτοια που να έχει τον ρόλο αλλά και τις 

88  
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19 Το έδαφος δημιουργήθηκε μετά από πάρα 

πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλ-

λοντος αλλά και της βιολογίας της Γης μας α-

φενός, και της αποσάθρωσης του ανώτερου 

στρώματος του φλοιού της Γης αφετέρου. 

Η όλη διαδικασία δημιουργίας του εδάφους εί-

ναι τέτοια που να έχει τον ρόλο αλλά και τις 

προϋποθέσεις για την βλάστηση και την ανά-

πτυξη των φυτών της Γης.  

Επομένως, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το 

έργο της δημιουργίας του εδάφους της Γης 

μας. 

88 89 

20 Η Γη μας αρχικά καλύπτονταν από νερά.  

Στην συνέχεια έγινε-δημιουργήθηκε η ξηρά. 

90 90 

21 Οι λειχήνες, που θεωρούνται από τα πρώτα 

φυτά στην γη μας, αν δεν υπήρχαν πριν την δη-

μιουργία του ήλιου μας, άρα δεν υπήρχαν πριν 

την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου στη ξηρά. 

Τα φυτά δηλαδή μετοίκησαν από την θάλασσα 

στην ξηρά της γης μας μετά την δημιουργία 

του ήλιου, μετά την τέταρτη ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Οι λειχήνες πιθανότατα υπήρξαν τα πρώτα 

φυτά που έζησαν στην ξηρά και προετοίμασαν 

τις συνθήκες εκείνες για την μετοίκηση των 

φυτών από την θάλασσα στην ξηρά. 

91 94 

22 Η αναπαραγωγή στις λειχήνες είτε με βλα-

στική αναπαραγωγή ή μέσω διανομής διασπο-

ρών που περιέχουν κύτταρα φυκιών και μυκή-

των 

95 95 

23 Η ικανότητα των βρύων να αναπαράγονται 

χωρίς την παρουσία ανθέων και σπόρων. 

Τα βρύα λόγω του ισχυρού φορτίου θεμελιω-

δών ιόντων αντέχουν στις ακραίες συνθήκες 

ζέστας και κρύου 

96 98 

24 Η ηλικία της τρίτης ημέρας του σύμπαντος. 

Οι άλγες και τα πρώτα φυτά άρχισαν την ζωή 

τους από την θάλασσα, μιας και η ξηρά δεν υ-

πήρχε ακόμη. 

99 102 

25 Η μετοίκηση των πρώτων φυτών από την θά- 103  
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ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 
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ΑΠΟ ΕΩΣ 

25 Η μετοίκηση των πρώτων φυτών από την θά-

λασσα στην ξηρά έγινε την τρίτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

103 103 

26 Οι δυνάμεις όλου του σύμπαντος, από τις ο-

ποίες δημιουργήθηκαν η Γη μας, ο Ήλιος μας, 

η ο Γαλαξίας μας την μια έλκονται και την ε-

πόμενη απωθούνται.  

Στο σύμπαν αυτή η έλξη-άπωση είναι διαφο-

ρετικού χρόνου και χώρου από εκείνη της Γης 

μας, του Ήλιου μας, του γαλαξία μας κ.λπ. 

104 104 

27 Η έννοια και η εξήγηση του αρνητικού Χαρα-

λάμπειου συστήματος ιόντων τύπου β. 

Πως παριστάνεται το αρνητικό Χαραλάμπειο 

σύστημα ιόντων τύπου β΄ 

Πως παριστάνεται η θετική βαρύτητα. 

Η έννοια και η εξήγηση του θετικού Χαραλά-

μπειου συστήματος ιόντων τύπου β. 

Πως παριστάνεται το θετικό Χαραλάμπειο σύ-

στημα ιόντων τύπου β΄ 

Πως παριστάνεται η θετική βαρύτητα. 

Η χαρτογράφηση ενός Χαραλάμπειου συστή-

ματος ιόντων τύπου β  ́με αρνητικό ή με θετικό 

το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του 

Ο υπολογισμός της ισχύος ενός θετικού ή αρ-

νητικού Χαραλάμπειου συστήματος θεμελιω-

δών ιόντων με βάση την παραμόρφωση του 

χωροχρόνου. 

Η σχέση της ισχύος του καθενός Χαραλά-

μπειου συστήματος θεμελιωδών ιόντων τύπου 

β, σε σχέση με τον γύρω του χωροχρόνου, που 

αυτό σημαίνει την σχετικότητά του με το κάθε 

γειτονικό του σύστημα αναφοράς.  

Ο υπολογισμός της Ειδικής και της Γενικής 

Σχετικότητας του χωροχρόνου. 

Η έννοια ότι πρέπει να είμαστε πανεπιστήμο-

νες όταν μελετούμε τις αρχέγονες δυνάμεις 

του σύμπαντος και του κόσμου. 

Η εξήγηση του πότε ισχύει η Ευκλείδεια γεω-

μετρία και πότε η Μη Ευκλείδια γεωμετρία. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

105 116 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

 

 

27 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα  

 

Η παράσταση, με χρώματα, της ισχύος ενός ή 

περισσότερων Χαραλάμπειων συστημάτων με 

χρώματα. 

 

 

105 
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

 

«18. Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό ενός γαλαξία, ηλίου κ.λπ. δεν 

μπορεί να έχουμε τέσσερις, οκτώ κ.λπ. εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους, αλλά μόνον δύο τέτοιους. 

Ο προσδιορισμός-εύρεση των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων 

του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσωτερικός-βαρυτικός μα-

γνητικός-ηλεκτρομαγνητικός πόλος του γαλαξία μας. 

Ποιος είναι ο βόρειος και ποιος ο νότιος εσωτερικός-βαρυτικός μα-

γνητικός-ηλεκτρομαγνητικός πόλος του σύμπαντός μας.  

Όλος ο μεσοσυμπάντειος χώρος μαζί με τα αστέρα και τους γαλαξίες 

και τους πλανήτες περιστρέφεται μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων.  

Η εξήγηση της ακριβούς θέσης των δύο συμπάντειων πόλων: του 

συμπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, και του συ-

μπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β.  

Ο προσδιορισμός-υπολογισμός της ηλικίας του σύμπαντός μας. 

Η εξήγηση ότι η Γη μας έχει περιστραφεί-περάσει επτά φορές, συ-

νολικά, από τον ένα συμπάντειο πόλο προς τον άλλο.  

 

……… 

Ας δούμε και την επόμενη εικόνα: 
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Phg;hQ «SYMPAN», Panoramik;o Lejik;o. A Dorling Kindersley 

Book. Μετάφραση: Διονύσιος Νικολακόπουλος, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρ-

μάζη, Διόρθωση: Ανθή Ροδοπούλου. Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Ε-

κτυπωτική Α.Ε., σελ. 6.  

 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις: 

 

Όπως βλέπουμε την εικόνα του γαλαξία μας, έτσι όπως είναι στραμμένο 

δηλαδή το ραδιοτηλεσκόπιό μας στον γαλαξία μας, παρατηρούμε τα εξής, 

σύμφωνα με τα όσα μέχρι τώρα αναπτύξαμε: 

Η κοσμική ακτινοβολία είναι ισχυρότερη στο μέσον του κόσμου σε μια 

ζώνη υψηλότερης ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων. 

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, ότι οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι βρίσκονται προς την ίδια διεύθυνση, εφόσον αυτοί είναι που συστέλ-

λονται και, κυρίως, διαστέλλονται προς την διεύθυνση που βλέπουμε (ό-

πως μας δείχνουν τα ραδιοκύματα). 

Στο αριστερό μέρος της εικόνας, όπως την βλέπουμε, είναι πιο πυκνές 

αυτές οι ραδιοεκπομπές, επειδή εκεί έχουμε ισχυρότερη την έλξη των μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων από τους δύο συμπάντειους πό-

λους. Επειδή, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (επί σύμπαντος μιλάμε) 

είναι ισχυρότερος και εδώ ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

άρα ο συμπάντειος πόλος που βρίσκεται προς τα αριστερά της παραπάνω 

εικόνας είναι ο συμπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Επειδή ο πόλος αυτός έλκει τα θεμελιώδη ιόντα και τα μαγνητικά τους 

φορτία, όπως ακριβώς ο νότιος-ισχυρότερος (στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις) μαγνητικός πόλος της Γης μας (που βρίσκεται στο βόρειο ημι-

σφαίριο) φέρει αυξημένα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά του φορτία και 

για τον λόγο αυτό εν προκειμένου φέρει ισχυρότερα και τα φορτία των 

ραδιοκυμάτων, που καθώς έλκονται και απωθούνται ισχυρότερα εκεί, έ-

χουμε την αύξησή τους από το αριστερό μέρος της ισημερινής ζώνης του 

σύμπαντός μας, του κόσμου μας. 

Επομένως, ο άλλος συμπάντειος πόλος βρίσκεται προς το άλλο μέρος 

της ίδιας διεύθυνσης, δηλαδή προ το άλλο μέρος αυτής της ισημερινής του 

ζώνης, που είναι προς το δεξιό μέρος της εικόνας που βλέπουμε. 

 

Στην παραπάνω εικόνα, μια παρατήρηση σημαντική: 

Διαβάζουμε, στο δεξιό μέρος της εικόνας: «Η κόκκινη και ροζ ζώνη α-

ντιστοιχούν σε κοσμική ακτινοβολία προερχόμενη από τον Γαλαξία μας». 

Να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό: 

Σε άλλο κεφάλαιο έχουμε εξηγήσει ότι η Γη μας αρχικά δημιουργήθηκε 

προς το μέρος όπου βρισκόταν πιο κοντά προς τον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (βλέπε Υπόμνημα που ακολουθεί την πα-

ρούσα Ενότητα).  
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Τώρα βλέπουμε στην σημερινή της θέση να βρίσκεται πιο κοντά προς 

τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

Αυτό σημαίνει ότι η Γη μας έχει μετακινηθεί προς το όλο σύμπαν και 

έχει πλησιάσει προς τον άλλο συμπάντειο πόλο α, τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων.  

Επομένως, προκύπτει ότι ο γαλαξίας και η Γη μας γυρίζουν από τον έ-

ναν πόλο προς τον άλλο, δηλαδή όλος ο μεσοσυμπάντειος χώρος μαζί με 

τα αστέρα και τους γαλαξίες και τους πλανήτες περιστρέφεται μεταξύ των 

δύο συμπάντειων πόλων. 

Η ακριβής θέση των δύο συμπάντειων πόλων βρίσκεται εκεί όπου υπάρ-

χουν τα δύο ισχυρά κέντρα επί της ισημερινής ζώνης του σύμπαντος και 

ειδικότερα στις εξής θέσεις: 

Προς τα δεξιά της εικόνας, καθώς κυττάζουμε τον χάρτη του σύμπα-

ντος, και στην περιοχή από 2,0 έως 2,8 εκατοστά από το τέρμα δεξιό άκρο 

του σύμπαντός μας (επί της κλίμακας του παραπάνω χάρτη του σύμπα-

ντος) βρίσκεται ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α. Αυτός ο 

πόλος έχει πάχος περίπου ένα (12) εκατοστό. 

Προς τα αριστερά της εικόνας, καθώς κυττάζουμε τον χάρτη του σύ-

μπαντος, και στην περιοχή από 1,5 έως 3,5 εκατοστών από το τέρμα αρι-

στερό άκρο του σύμπαντός μας (επί της κλίμακας του παραπάνω χάρτη 

του σύμπαντος), βρίσκεται ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, που βρίσκεται προς τα 

αριστερά του όλου σύμπαντός μας (καθώς κυττάζουμε την παραπάνω ει-

κόνα), είναι πιο πλατύς και πιο παχύς, επειδή φέρει ισχυρότερα τα φορτία 

του, αφού εξηγήσαμε ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (εν προκειμέ-

νου στις σχετικά συμπάντειες κοντινές αποστάσεις) είναι ισχυρότερος ο 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Αν κανείς μπορούσε να υπολογίσει την παραγωγή-δημιουργία της μά-

ζας-ύλης που έχει παραχθεί και φαίνεται από την ακτινοβολούμενη ραδιο-

εκπομπή της ισημερινής κυρίως ζώνης του σύμπαντός μας, θα μπορούσε 

να υπολογίσει και την όλη-συνολική ηλικία του σύμπαντός μας. 

Αναλογικό υπολογισμό μπορεί να κάνει κανείς αν υπολογίσει τις ανά-

λογες μάζες σε ένα πρωτόνιο που να έχει φτάσει στην σημερινή του διό-

γκωση-αύξηση της ύλης του, σε σύγκριση με εκείνη την μάζα του που είχε 

όταν πρωτοδημιουργήθηκε. 

Λέμε δηλαδή ότι: 

Στην αρχική δημιουργία της μάζας ενός πρωτονίου θα έχουμε μάζα έ-

στω π1 

Στην σημερινή της μορφή η μάζα του πρωτονίου είναι π2. 

Άρα η μάζα του πρωτονίου έχει αυξηθεί: π2 – π1, έστω π. 

Έστω η σημερινή μάζα του σύμπαντος είναι σ2, έστω η αρχική μάζα 

του σύμπαντός μας είναι σ1. Τότε σ2 – σ1 = σ, δηλαδή σ είναι η διαφορά 
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της μάζας που παράχθηκε-δημιουργήθηκε από την πρώτη μέχρι την σημε-

ρινή ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

Τότε, με την απλή μέθοδο των τριών θα έχουμε: 

Για την μάζα π2 έχουμε την ανάλογη μάζα σ2 (του σύμπαντος). 

Για την μάζα  Χ;   »         »        »           »    σ1;    »          » 

Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την δημιουργία του σύμπαντός μας 

και την ηλικία του, αφού πάρουμε ως μέτρο την περίπτωση ενός ραδιενερ-

γού υλικού, που θεωρούμε ότι δημιουργήθηκε τότε. 

Ανάλογο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε και από τον χρωματισμό 

της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας των κοσμικών ραδιοκυμάτων. 

Το ροζ χρώμα που βλέπουμε σημαίνει παλιά φορτία ενέργειας, επειδή 

αυτά έχουν εξασθενήσει, ενώ όπως εξηγήσαμε το μπλε χρώμα σημαίνει 

πιο ισχυρά τα φορτία της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

(βλέπε σχετικά τα όσα για τα χρώματα και την ενέργειά τους εξηγήσαμε). 

 

Όσον αφορά την Γη μας, αυτή έχει περάσει επτά φορές αυτή την περι-

στροφή της από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, μια για την κάθε 

μία ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Για την κάθε ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, εξηγήσαμε ότι είχαμε 

την έλξη και την άπωση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. 

Κατά την φάση της έλξης των αυτοί (οι συμπάντειοι πόλοι) είλκυαν και 

όλη την μεσοσυμπάντεια μάζα (μεταξύ των οποίων και η Γη μας), ενώ 

κατά την επόμενη φάση της άπωσής τους απωθούσαν από τον κάθε συ-

μπάντειο πόλο αυτές τις μάζας τους (μεταξύ των οποίων και η Γη μας). 

Έτσι, η Γη μας πέρασε επτά φορές από τον έναν στον άλλο (και στους 

δύο συνολικά) συμπάντειους πόλους. 

Αυτό δεν γνωρίζω αν βοηθάει στο παραπάνω, επειδή δεν έχω στην διά-

θεσή μου τις συμπάντειες αποστάσεις. 

Ας δούμε το θέμα: 

α) Κατά την πρώτη φορά, ή κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, η Γη μας έχει ελχθεί από τον συμπάντειο πόλο α, που την είχε 

έλξει επειδή έφερε ετερώνυμο μαγνητικά το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

της φορτίο. Στην άπωση που ακολούθησε αυτή απωθήθηκε από τον συ-

μπάντειο πόλο α, αφού φορτίστηκε από αυτόν με τα δικά του φορτία. 

β) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

γ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 
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ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

δ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

ε) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

στ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο 

ακριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα 

πόλο της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

ζ) Στην επόμενη έλξη, έλκεται από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων α, αφού φέρει αυξημένα τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της. Στην συνέχεια απωθείται από αυτόν (το ίδιο α-

κριβώς που γίνεται με ένα ηλεκτρόνιο όταν μετακινείται από τον ένα πόλο 

της μπαταρίας μας προς τον άλλο, βλέπε την διαδικασία). 

Με άλλα λόγια η Γη μας έχει περάσει-περιστραφεί επτά (7) φορές από 

τον ένα συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, από την αρχή της δημιουργίας 

της μέχρι σήμερα.  

Έτσι, σήμερα η Γη μας βρίσκεται στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, αφού έχει ελχθεί από αυτόν, όπως εξηγήσαμε». 
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