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Η Δημιουργία του κόσμου 
  

 
 

 

 Η τρίτη ημέρα  
 

της δημιουργίας του κόσμου 
 

- 
 

Ζ΄  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». 
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Η Δημιουργία του κόσμου 

 Η τρίτη ημέρα  

της δημιουργίας του κόσμου 

- 

Ζ΄  ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

Η Γη μας προς το τέλος της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, 

συνοπτικά, φιλοξενούσε πάνω της μορφές ζωής του φυτικού βασιλείου 

αλλά και τα πρώτα ζώα, που διέφεραν όμως από τα σημερινά. 

Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε ακόμη ο Ήλιος που θα έδινε ισχυρά τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων του, ώστε να αναπτυχθούν εκείνα τα είδη 

των φυτών που μπορούν να πάρουν μεγάλα φορτία από τα θεμελιώδη ιό-

ντα του, και στην συνέχεια από αυτά τα τραφούν και τα ζώα για να απο-

κτήσουν και αυτά τα διάφορα όργανά τους, που χρειάζονται ενισχυμένα 

τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων για τις κινήσεις τους. 
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Εισαγωγή 

στο τέλος της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου 

 

 

 

Η Γη μας προς το τέλος της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, 

συνοπτικά, φιλοξενούσε πάνω της μορφές ζωής του φυτικού βασιλείου 

αλλά και τα πρώτα ζώα, που διέφεραν όμως από τα σημερινά. 

Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε ακόμη ο Ήλιος που θα έδινε ισχυρά τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων του, ώστε να αναπτυχθούν εκείνα τα είδη 

των φυτών που μπορούν να πάρουν μεγάλα φορτία από τα θεμελιώδη ιό-

ντα του, και στην συνέχεια από αυτά τα τραφούν και τα ζώα για να απο-

κτήσουν και αυτά τα διάφορα όργανά τους, που χρειάζονται ενισχυμένα 

τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων για τις κινήσεις τους. 

Η ζωή όμως είχε αναπτυχθεί στα φυτά, που ήδη είχαν εξέλθει από την 

θάλασσα και αποίκισαν την στεριά. Έχουμε και την χερσαία ζωή μερικών-

αρχαϊκών ζώων την ίδια αυτή περίοδο που όμως δεν φέρουν όργανα και 

ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων. Γι’ αυτό αυτά τα πρώτα, τα αρχαϊκά 

ζώα δεν είναι εκείνα τα είδη των ζώων που έχουν τις μεγάλες και σημαντι-

κές κυνηγετικές ή αμυντικές τους ικανότητες. Μπορεί να είναι μονοκύτ-

ταροι οργανισμοί μεγάλου μεγέθους, μπορεί να είναι πρωτόζωα ή σκου-

λήκια μεγάλα κ.λπ., αλλά δεν φέρουν όργανα. Ο λόγος είναι ότι δεν φέ-

ρουν ακόμη ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων, γιατί αυτά τα ι-

σχυρά φορτία των θεμελιωδών ιόντων είναι υπεύθυνα, όταν φορτίσουν ι-

σχυρά ομάδες κυττάρων, να τα ενισχύσουν, να τα ομαδοποιήσουν, να τα 

βάλουν να κινηθούν με συστολές-διαστολές, να κινήσουν έτσι τους νευ-

ρώνες τους, το μυαλό τους κ.λπ. 

Οι συνθήκες, στο τέλος της τρίτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, 

δεν είναι ακόμη πρόσφορες για να  ήσαν πρόσφορες για να φιλοξενήσουν 

τα ζώα, εκείνα τα ζώα με τα όργανά τους, έτσι όπως τα γνωρίζουμε σή-

μερα. 

Γι’ αυτό αυτά τα αρχαϊκά ζώα, ας τα ονομάσουμε πρωτόζωα, αλλά δεν 

είναι τα ζώα με την σημερινή τους μορφή, έτσι όπως τα γνωρίζουμε σή-

μερα. Αυτά θα εμφανιστούν, όπως εξηγήσαμε, μετά την δημιουργία του 

Ηλίου και των αστέρων στο σύμπαν, μετά δηλαδή την τέταρτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Μεγάλο και σπουδαίο παράγοντα για την ύπαρξη και ανάπτυξη της κάθε 

μορφής των φυτών-δένδρων παίζει η θερμοκρασία. Προς το τέλος αυτής 

της τρίτης ημέρας οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης είναι καλές και 

ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. 

Ας μιλήσουμε όμως για την θερμοκρασία, που σταθεροποιείται στην ε-

πιφάνεια της Γης αυτή την περίοδο. 
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1. Η έννοια της θερμοκρασίας και τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

 

«Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μετρά την ενέργεια κίνησης 

ή ταλάντωσης της ύλης σε ατομικό επίπεδο. Η ανταλλαγή της ενέργειας 

αυτής, όταν πιάνουμε κάτι με το χέρι για παράδειγμα, μας δίνει την αί-

σθηση του ζεστού και του κρύου, με την κατάσταση μεγαλύτερης ενέρ-

γειας να αντιστοιχεί στο «ζεστό» ή «θερμό», όταν συνολικά παίρνουμε ε-

νέργεια, και της κατάστασης μικρότερης ενέργειας, κατά την οποία αντι-

λαμβανόμαστε να χάνουμε συνολικά ενέργεια, να αντιστοιχεί στο «κρύο». 

Η θερμοκρασία στη πράξη είναι ακριβώς το μέτρο εκείνο με το οποίο 

προσδιορίζεται η "θερμική κατάσταση" των διαφόρων σωμάτων, είναι δη-

λαδή ένα φυσικό μέγεθος που συνδέεται με την μέση κινητική ενέργεια 

των σωματιδίων ενός συστατικού, το οποίο και χαρακτηρίζει πόσο θερμό 

ή πόσο ψυχρό είναι αυτό. 

Το αίτιο που δημιουργεί το αίσθημα του θερμού ή ψυχρού είναι η θερ-

μότητα που όταν χορηγείται (απορροφάται) ή αφαιρείται (εκλύεται) από 

ένα σώμα προκαλεί "μεταβολή θερμοκρασίας" (ύψωση ή υποβιβασμό). 

Συνεπώς θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες. Η μεν 

θερμότητα είναι μορφή ενέργειας, η δε θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος. 

Η θερμοκρασία μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται θερμόμετρα, 

η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο φαινόμενο της διαστολής ή συστο-

λής ως αποτέλεσμα παροχής ή αφαίρεσης της θερμότητας. Αλλά και η με-

ταβολή της θερμοκρασίας (ύψωση ή υποβιβασμός) είναι επίσης αποτέλε-

σμα της παροχής ή αφαίρεσης της θερμότητας. Έτσι με την παρατήρηση 

της διαστολής ή συστολής του υδραργύρου, που χρησιμοποιείται συνήθως 

στα θερμόμετρα, διαπιστώνεται και η μεταβολή της θερμοκρασίας η οποία 

αναγνώσκεται στη κατάλληλα βαθμολογημένη σε βαθμούς θερμοκρασίας 

κλίμακα του θερμομέτρου. Γενικώς τα θερμόμετρα διακρίνονται σε 

"κοινά" ή "υδραργυρικά" και σε "θερμόμετρα οινοπνεύματος" (για χαμη-

λότερες θερμοκρασίες). Χρησιμοποιούνται επίσης και "ηλεκτρικά θερμό-

μετρα" που βασίζονται στην αρχή του θερμοηλεκτρικού στοιχείου, επίσης 

τα "οπτικά" ή ηλεκτρικά "πυρόμετρα" καθώς και άλλα ειδικών κατηγο-

ριών. Η βαθμολογία των θερμομέτρων γίνεται σε βαθμούς Celsius (Κελ-

σίου) oC , στο μετρικό σύστημα, και σε βαθμούς Fahrenheit (Φαρενάιτ) 
oF, στο αγγλικό σύστημα. 

 Στο θερμόμετρο Κελσίου το μηδέν της κλίμακας (0°C) αντιστοιχεί στη 

θερμοκρασία τήξεως του πάγου, το δε 100 (100°C) στη θερμοκρασία 

βρασμού του ύδατος. Η ενδιάμεση αυτών απόσταση υποδιαιρείται σε 

100 ίσα μέρη που καλούνται "βαθμοί Κελσίου". 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%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%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B9%CF%84
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 Στο θερμόμετρο Φαρενάιτ η θερμοκρασία τήξεως του πάγου αντιστοιχεί 

στους 32°F, η δε θερμοκρασία βρασμού στους 212°F. Το ενδιάμεσο αυ-

τών διάστημα υποδιαιρείται σε 180 ίσα μέρη που καλούνται "βαθμοί 

Φαρενάιτ". 

 

Εκ των παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι 180 βαθμοί Φαρενάιτ που πε-

ριέχονται μεταξύ 32°F και 212°F, αντιστοιχούν στους 100 βαθμούς Κελ-

σίου, που περιέχονται μεταξύ 0°C και 100°C. Επομένως ένας βαθμός Κελ-

σίου ισούται με 0,55 βαθμούς Φαρενάιτ μείον 17,6 (δίνεται μία όσο γίνεται 

ευκολομνημόνευτη ανάλυση της εξίσωσης) . Όπου και ακολουθούν οι σχέ-

σεις: C = (F - 32)100/180 ή C = (F - 32)/1,8 και F = 180/100 X C + 32 ή 

F = 1,8 C + 32 

 

 Σημείωση: Εκτός των παραπάνω κλιμάκων Κελσίου και Φαρενάιτ υ-

πάρχει και η κλίμακα Κέλβιν για μέτρηση της απόλυτης θερμοκρασίας 

καθώς επίσης και η ογδοντάβαθμη κλίμακα Ρεωμύρου που δίδει την 

θερμοκρασία σε βαθμούς Ρεωμύρου (oR) χωρίς όμως πρακτική αξία αν 

και χρησιμοποιείται μόνο σε εργαστηριακές μετρήσεις. 

 

Θερμόμετρα ονομάζονται γενικά τα όργανα μέτρησης της θερμοκρα-

σίας των διαφόρων σωμάτων. 

Τα θερμόμετρα βασίζονται στις ιδιότητες που έχουν διάφορα σώματα , 

τα λεγόμενα και "θερμομετρικά" να διαστέλλονται ή να συστέλλονται και 

γενικά να μεταβάλλουν σχήμα ή όγκο ανάλογα: με την αυξομείωση της 

θερμοκρασίας, ή και με την υπόθεση ότι οι πιέσεις αερίου σταθερού όγκου 

είναι ανάλογοι της θερμικής κατάστασης αυτού, ή επί της μεταβολής της 

ηλεκτρικής αντίστασης διαφόρων μετάλλων, ακριβώς λόγω της μεταβολής 

της θερμοκρασίας τους, ή τέλος επί της αρχής της μεταβολής ακτινοβολίας 

ενός σώματος συνεπεία αυξομείωσης επίσης της θερμοκρασίας του». 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια, η ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια.   

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

α) Γράφηκε πιο πάνω ότι: 

«Θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μετρά την ενέργεια κίνησης ή 

ταλάντωσης της ύλης σε ατομικό επίπεδο. Η ανταλλαγή της ενέργειας αυτής, 

όταν πιάνουμε κάτι με το χέρι για παράδειγμα, μας δίνει την αίσθηση του ζεστού 

και του κρύου, με την κατάσταση μεγαλύτερης ενέργειας να αντιστοιχεί στο 

«ζεστό» ή «θερμό», όταν συνολικά παίρνουμε ενέργεια, και της κατάστασης 

μικρότερης ενέργειας, κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε να χάνουμε συνολικά 

ενέργεια, να αντιστοιχεί στο «κρύο»». 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CF%89%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
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Η θερμοκρασία στην ουσία μετράει την δύναμη άπωσης μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων. 

 

β) Γράφηκε πιο πάνω ότι: 

«Η θερμοκρασία στη πράξη είναι ακριβώς το μέτρο εκείνο με το οποίο προσ-

διορίζεται η "θερμική κατάσταση" των διαφόρων σωμάτων, είναι δηλαδή ένα 

φυσικό μέγεθος που συνδέεται με την μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων 

ενός συστατικού, το οποίο και χαρακτηρίζει πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι 

αυτό. 

Το αίτιο που δημιουργεί το αίσθημα του θερμού ή ψυχρού είναι η θερμότητα 

που όταν χορηγείται (απορροφάται) ή αφαιρείται (εκλύεται) από ένα σώμα προ-

καλεί "μεταβολή θερμοκρασίας" (ύψωση ή υποβιβασμό). Συνεπώς θερμότητα 

και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες. Η μεν θερμότητα είναι μορφή ε-

νέργειας, η δε θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος». 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

Το αίτιο της θερμοκρασίας, δηλαδή η θερμότητα, είναι τα ίδια τα θεμε-

λιώδη ιόντα. Αυτά όταν έλκονται προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας, 

την οποία μεταφέρουν στον γύρω τους χώρο, κατά την κατεύθυνση κί-

νησής των, στην φάση της άπωσής των.  

 

γ) Ας πάμε στα θερμόμετρα τώρα, όπως παραπάνω ο ορισμός τους. 

Επομένως, τα διαφορετικά θερμόμετρα, αν τα συγκρίνουμε με το θερ-

μόμετρο υδραργύρου, θα παρατηρήσουμε στην ουσία την αναλογία-αντι-

στοιχία των θεμελιωδών ιόντων υδραργύρου σε σύγκριση με το κάθε άλλο 

θερμόμετρο που είναι από άλλο υγρό. 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%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%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82
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2. Αντιστοιχία δύναμης θεμελιωδών ιόντων στις διάφορες μορφές 

ενέργειας. 

Καθορισμός-περιγραφή της μονάδας ενεργειακού υπολογισμού. 

 

 

 

Ας πάμε πάλι στα θερμόμετρα. Αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

ότι: 

«Επομένως, τα διαφορετικά θερμόμετρα, αν τα συγκρίνουμε με το θερ-

μόμετρο υδραργύρου, θα παρατηρήσουμε στην ουσία την αναλογία-αντι-

στοιχία των θεμελιωδών ιόντων υδραργύρου σε σύγκριση με το κάθε άλλο 

θερμόμετρο που είναι από άλλο υγρό». 

Να δούμε καλύτερα το θέμα, και γι’ αυτό να πάρουμε ένα σχετικό από-

σπασμα από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια: 

 

 Υδραργυρικό θερμόμετρο: Χρησιμοποιείται ως μέσο ένδειξης η δια-

στολή - συστολή του υδραργύρου. 

 Οινοπνευματικό θερμόμετρο ή Θερμόμετρο υγρού: Είναι όλα του τύ-

που του υδραργυρικού θερμομέτρου και απλά αντικαθίσταται ο υδράρ-

γυρος με άλλο υγρό (αιθυλική αλκοόλη ή πεντάνιο με κάποια χρωστική 

ουσία, επειδή αυτά είναι διαφανή), αν προορίζονται για μετρήσεις χα-

μηλών θερμοκρασιών. 

 

 
 

 Διμεταλλικό σπειροειδές έλασμα από θερμόμετρο αντιδρά στη θερμό-

τητα από τη φλόγα αναπτήρα. Μόλις η φλόγα απομακρυνθεί το έλασμα 

επανέρχεται σταδιακά στην αρχική του κατάσταση 

 Μεταλλικό θερμόμετρο ή Θερμόμετρο ελατηρίου: Χρησιμοποιούν ένα 

διμεταλλικό σπειροειδές επίπεδο ελατήριο, το οποίο συστέλλεται και 

διαστέλλεται ανομοιόμορφα ανάλογα με τη θερμοκρασία και μεταβάλ-

λει τη διάμετρό του. Στο άκρο του ελατηρίου είναι προσαρμοσμένος έ-

νας δείκτης ο οποίος δίνει τις ενδείξεις σε κατάλληλα βαθμολογημένη 

κλίμακα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. 

 Ηλεκτρικό θερμόμετρο: Στηρίζονται στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο, 

σύμφωνα με το οποίο αν ένας αγωγός έχει διαφορετική θερμοκρασία 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%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&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bimetal_coil_reacts_to_lighter.gif
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στα άκρα του, τότε σε αυτά αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού, η οποία 

είναι δυνατό να μετρηθεί με  

 γαλβανόμετρο. Σε αυτό τον τύπο ανήκουν τα θερμόμετρα στον πίνακα 

οδήγησης αυτοκινήτων. Ανάλογα με την κατασκευή και την επιλογή υ-

λικών είναι δυνατό να παρέχουν μεγάλη ακρίβεια, ιδιαίτερα στις μετρή-

σεις υψηλών θερμοκρασιών, όπου οι άλλοι δύο τύποι θερμομέτρων 

μειονεκτούν. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Από τα παραπάνω γίνεται δυνατό, να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του 

φορτίου των θεμελιωδών ιόντων όταν καίμε κάτι (και το παίρνουμε στο 

θερμόμετρο υδραργύρου) ή όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από μια 

ράβδο-αγωγό, το οποίο πάλι μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στήλη υ-

δραργύρου (διαστολή υδραργύρου). 

Με άλλα λόγια μπορούμε να πάρουμε σαν βάση μέτρησης της ισχύος 

τους την διαστολή του υδραργύρου στο θερμόμετρό του. 

 

Ομοίως, μπορούμε να μετατρέψουμε σε ηλεκτρική ενέργεια και μέ-

τρησή της, όταν έχουμε σταθερά διατομή του αγωγού (π.χ. από χαλκό), 

σταθερό μήκος του, σταθερή την διαφορά δυναμικού στους δύο πόλους 

του. 

Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε και να υπολογίσουμε την ισχύ των θε-

μελιωδών ιόντων στις διάφορες μορφές ενέργειας. 

Έτσι, δημιουργούμε τώρα, μια άλλη μονάδα ενεργειακού υπολογισμού. 

 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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3. Η εξήγηση και η επαλήθευση του κυματοσωματιδιακού δυισμού. 

  

 

«Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό 

της κβαντικής θεωρίας, και μία ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με την 

κλασική θεώρηση της φύσης. Συνίσταται στο γεγονός ότι οι θεμελιώδεις 

οντότητες της φύσης παρουσιάζουν και κυματική και σωματιδιακή συ-

μπεριφορά. 

Η αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού της ύλης: Όλα τα φυσικά σω-

ματίδια έχουν και κυματική συμπεριφορά παράλληλα με τη σωματιδιακή, 

όχι όμως ταυτόχρονα. Οι σχέσεις που συνδέουν τα σωματιδιακά χαρακτη-

ριστικά ενέργειας και ορμής με τα κυματικά της συχνότητας και μήκους 

κύματος είναι οι: 

 

f = E / h,   λ = h / p 

 

είναι δηλαδή οι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για το φως αλλά λυμένες 

ως προς συχνότητα και μήκος κύματος, αφού είναι τώρα η παράγωγη ιδιό-

τητα[1]. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ηλεκτρόνια εκπέμπονται από την ύλη, λαμ-

βάνοντας την απαιτούμενη ενέργεια από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

 

 

Τα σωματίδια (ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο κ.α.) στην κλασσική φυ-

σική θεωρούνται ως "τμήματα ύλης", παρόμοια με τα μακροσκοπικά αντι-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#cite_note-1
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
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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
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κείμενα (κάτι σαν την μπάλα του γκολφ αλλά πολύ μικρότερων διαστά-

σεων).Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι εντοπισμένα στο 

χώρο, δηλαδή μπορούμε με κάποια ακρίβεια να περιγράψουμε τις συντε-

ταγμένες τους με 3 αριθμούς (στον τρισδιάστατο χώρο). Από την άλλη με-

ριά, το "κύμα" είναι μία διαταραχή ενός ελαστικού μέσου, ή ενός πεδίου, 

που διαδίδεται με κάποια ταχύτητα. Το πεδίο "απλώνεται" στο χώρο και 

για να το περιγράψουμε απαιτείται ένα ορισμένο πλήθος αριθμών (βαθμοί 

ελευθερίας) για κάθε σημείο του χώρου. Οι δύο εικόνες, αν κριθούν με 

βάση τις αισθήσεις μας, είναι τελείως ασύμβατες: το κύμα και το κομμάτι 

ύλης που λέμε σωματίδιο φαίνονται διαφορετικά πράγματα. 

Η φύση όμως δεν ακολουθεί πάντα αυτό που σε μάς "φαίνεται" φυσιο-

λογικό. Αρχικά αποδείχθηκε ότι το φως έχει και τις δύο ιδιότητες: είναι 

κύμα, αλλά και σωματίδιο (φωτόνιο, Πλανκ: 1900). Αργότερα με μία τολ-

μηρή υπόθεση ο Ντε Μπρολί απέδωσε κυματικές ιδιότητες στο ηλεκτρό-

νιο που περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα του υδρογόνου, με μήκος κύ-

ματος αντιστρόφως ανάλογο της ενέργειάς του. 

Η ανάκριση της φύσης (πείραμα) έχει αποδείξει άπειρες φορές έκτοτε 

ότι αυτή η θεώρηση είναι σωστή. Τα σωματίδια έχουν και κυματικές ιδιό-

τητες (παρουσιάζουν κυματική συμπεριφορά, για παράδειγμα συμβολή 

και περίθλαση) και τα κύματα έχουν και σωματιδιακές (συμπεριφέρονται 

σαν ρεύμα σωματιδίων, ιδίως κατά την εκπομπή και την απορρόφησή 

τους). Σε κάποια φαινόμενα εκδηλώνεται η κυματική φύση ενός σωματι-

δίου, ενώ σε κάποια άλλα εκδηλώνεται η σωματιδιακή του φύση. Η δια-

φορά με την κλασική θεώρηση του κύματος, στην περίπτωση που ένα σω-

ματίδιο εκδηλώνει την κυματική του φύση, είναι ότι δεν πρόκειται για υ-

λικό κύμα αλλά για κύμα πιθανότητας. 

Οι δύο φύσεις αυτές είναι συμπληρωματικές. Η μία δεν αναιρεί την 

άλλη». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι:  

«Η αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού της ύλης: Όλα τα φυσικά σω-

ματίδια έχουν και κυματική συμπεριφορά παράλληλα με τη σωματιδιακή, 

όχι όμως ταυτόχρονα…».  

Εμείς αυτό ακριβώς αποδείξαμε επαληθεύοντας όλα τα φυσικά φαινό-

μενα που αναφέραμε σε μια μεγάλη λίστα από αυτά. 

Αναφέραμε και αποδείξαμε ότι όλα τα φυσικά σωματίδια έχουν και κυ-

ματική συμπεριφορά παράλληλα με τη σωματιδιακή, επειδή ακριβώς μέσα 

τους φέρουν εσωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων. Αυτοί οι πόλοι τους 

μπορεί να φορτίζονται και όταν το φορτίο τους αυτό αυξηθεί συμπεριφέ-

ρονται πλέον σαν ενέργεια και όχι σαν ύλη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
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%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
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%9C%CE%B1%CE%BE_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α και τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, φέρουν 

ακριβώς αυτά χαρακτηριστικά: μπορούν να συμπεριφέρονται άλλοτε σαν 

μάζες και άλλοτε σαν ενέργεια. 

Στην ουσία όλη μας η εργασία ήταν μια επαλήθευση της κβαντομηχα-

νικής και ιδιαίτερα της αρχής του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού. 

 

Πάνω στο ίδιο θέμα θα αναπτύξουμε και παρακάτω, το μέρος που ανα-

λογεί και επεξηγεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες ένα ηλεκτρόνιο (ή 

οποιοδήποτε άλλο υποατομικό σωματίδιο) συμπεριφέρεται άλλοτε σαν η-

λεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ενέργεια, και πότε συμπεριφέρεται σαν 

μάζα. 
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4. Η εξήγηση και η έννοια του κβαντικού εναγκαλισμού ή αλλιώς 

της της κβαντικής διεμπλοκής. 

 

 

«Η κβαντική μηχανική (ή κβαντική φυσική ή κβαντομηχανική), εί-

ναι αξιωματικά θεμελιωμένη θεωρία της φυσικής, που αναπτύχθηκε με 

σκοπό την ερμηνεία φαινομένων που η νευτώνια μηχανική αδυνατούσε να 

περιγράψει. Η κβαντομηχανική περιγράφει τη συμπεριφορά της ύλης στο 

μοριακό, ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Ο όρος κβάντο (quantum, μι-

κρή ποσότητα - προέρχεται από το λατινικό επίθετο quantus όμως στο ου-

δέτερο γένος: quantum «πόσο») αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που χα-

ρακτηρίζουν συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια ενός α-

τόμου ύλης σε κατάσταση ηρεμίας. 

Η κβαντομηχανική είναι μια θεωρία της φυσικής μηχανικής. Θεωρείται 

πιο θεμελιώδης από την κλασική μηχανική, καθώς εξηγεί φαινόμενα που 

η κλασική μηχανική και η κλασική ηλεκτροδυναμική αδυνατούν να ανα-

λύσουν, όπως: 

1. Την κβάντωση (διακριτοποίηση) πολλών φυσικών ποσοτήτων, όπως 

για παράδειγμα την κίνηση του ηλεκτρονίου μόνο σε συγκεκριμένες 

ενεργειακές τροχιές σε ένα άτομο. 

2. Τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό, δηλαδή την εκδήλωση, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, κυματικής συμπεριφοράς από σωματίδια ύλης, κυρίως η-

λεκτρόνια. 

3. Τον κβαντικό εναγκαλισμό, που σχετίζεται με την περιγραφή της κα-

τάστασης ενός συστήματος από επαλληλία καταστάσεων. 

4. Το φαινόμενο σήραγγας, χάρη στο οποίο σωματίδια μπορούν να υπερ-

πηδήσουν φράγματα δυναμικού και να βρεθούν σε περιοχές του χώρου 

απαγορευμένες από την κλασική μηχανική. 

 

Θεωρείται επίσης θεμελιώδης επειδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για 

παράδειγμα όταν μελετώνται μακροσκοπικά σώματα, οι νόμοι που περι-

γράφουν τα κβαντικά φαινόμενα συγκλίνουν με τους νόμους της κλασικής 

μηχανικής, κι έτσι η δεύτερη θεωρείται οριακή περίπτωση της πρώτης. Η 

περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως αρχή της αντιστοιχίας, που αρχικά δια-

τύπωσε ο Νιλς Μπορ. 

Η κβαντομηχανική σε έναν αιώνα πειραματισμού δεν έχει διαψευστεί. 

Κρύβεται πίσω από πολλά φυσικά φαινόμενα και ιδιαιτέρως τα χημικά 

φαινόμενα καθώς και τη φυσική της στερεάς κατάστασης». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Σχόλια παρατηρήσεις: 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%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%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BB%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Όσον αφορά τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό, μιλήσαμε ήδη στο προη-

γούμενο κεφάλαιο. 

Να μιλήσουμε για την έννοια και την εξήγηση της ορολογίας του κβα-

ντικού εναγκαλισμού, ή αλλιώς της κβαντικής διεμπλοκής. Για τον σκοπό 

αυτό, ας πάρουμε το σχετικό απόσπασμα πάλι από την Βικιπαίδεια, ελεύ-

θερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Κβαντική διεμπλοκή.  

 

«Η κβαντική διεμπλοκή είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο δύο σωμα-

τίδια ή ομάδες σωματιδίων που δημιουργούνται μαζί ή αλληλεπιδρούν συ-

νενώνοντας τις κυματοσυναρτήσεις τους και μένουν σε κατάσταση διε-

μπλοκής μεταξύ τους, ασχέτως του χώρου που μεσολαβεί πλέον από το 

ένα στο άλλο. Αν σταλεί το ένα από τα δύο στο άλλο άκρο του σύμπαντος 

και συμβεί κάτι σε οποιοδήποτε από τα δύο, το άλλο αντιδρά ακαριαία. 

Έτσι, φαίνεται είτε πως η πληροφορία μπορεί να ταξιδέψει με άπειρη τα-

χύτητα, είτε πως στην πραγματικότητα τα δύο αντικείμενα βρίσκονται α-

κόμα σε «επαφή», σε σύνδεση μεταξύ τους, σε κατάσταση διεμπλοκής. 

Η κβαντική διεμπλοκή είναι υπαρκτό φαινόμενο και παρατηρείται σε 

πειράματα, όχι μόνο στο μικρόκοσμο, αλλά και σε μεγαλύτερες κλίμακες». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Σχόλια - παρατηρήσεις: 

 

Έχουμε εξηγήσει ότι η κατάσταση «διεμπλοκής» που αναφέρεται παρα-

πάνω, δεν είναι κάτι άλλο από την αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Μόνο που τα 

σωμάτια αυτά για να μπορούν να αλληλεπιδράσουν από τόσο μεγάλες α-

ποστάσεις πρέπει να είναι θεμελιώδη ιόντα τύπου β, ή ακόμη-ακόμη τα 

καθαρά, αρχικά όμως, θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων, όταν δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου ύλη στο σύμπαν. 

Η τέτοια ισχυρότατη αλληλεπίδρασή τους συμβαίνει για τον εξής λόγο: 

Τα καθαρού, κυρίως, τύπου  θεμελιώδη ιόντα (τα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που β και τύπου γ) δεν αλληλεπιδρούν εύκολα με την ύλη, αφού δεν φέ-

ρουν σχεδόν καθόλου ύλη, και για τον λόγο αυτό διατηρείται πάρα πολύ η 

ενέργειά τους, όπως μιλήσαμε ήδη (βλ. λέιζερ κ.λπ.). Έτσι τα παραπάνω 

θεμελιώδη ιόντα τύπου β, δεν «βλέπουν» την ύλη αρχικά και θα χρειαστεί 

πολύ ύλη να περάσουν για να χάσουν κάποιες μικρομάζες, κάποιες μαγνη-

τικές-ηλεκτρομαγνητικές μικρομάζες, όπως ακριβώς χάνει και το ίδιο το 

φως καθώς καμπυλώνεται δίπλα σε έναν αστέρα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Αυτός είναι ο λόγος που εξαρχής στην σειρά των βιβλίων μας μιλήσαμε 

για την ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των δύο 

συμπάντειων πόλων. 
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5. Η εξήγηση και η έννοια του φαινομένου της σήραγγας ή κβαντο-

σηράγγωσης. 

 

 

Να μιλήσουμε τώρα για την έννοια και την εξήγηση της ορολογίας του  φαι-

νομένου της σήραγγας ή κβαντοσηράγγωσης. Για τον σκοπό αυτό, ας πάρουμε 

το σχετικό απόσπασμα πάλι από την Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυ-

κλοπαίδεια. 

 

«Το φαινόμενο σήραγγας ή κβαντοσηράγγωση είναι το φαινόμενο 

κατά το οποίο ένα κβαντικό σωματίδιο διασχίζει ένα φράγμα σωματιδίων, 

το οποίο φαίνεται πως είναι απίθανο να ξεπεραστεί.  

Το φαινόμενο παίζει ρόλο στην πυρηνική σύντηξη[1] και σε εφαρμογές 

στη μικροηλεκτρονική[2].  

Προτάθηκε θεωρητικά στις αρχές του 20ού αιώνα και έγινε αποδεκτό 

ως φυσικό φαινόμενο στα μέσα του αιώνα αυτού[3]». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

Ας πάρουμε πάλι και ένα άλλο σχετικό απόσπασμα: 

«Φαινόμενο σήραγγας  

Το φαινόμενο σήραγγας αποτελεί άλλο ένα περίεργο αλλά πραγματικό 

φαινόμενο. Σύμφωνα με αυτό, σωματίδια πολύ μικρών διαστάσεων όπως 

το ηλεκτρόνιο μπορούν να ξεπεράσουν ένα φράγμα ενέργειας, να ξεπερά-

σουν θα λέγαμε απλοϊκά ένα εμπόδιο κατά τη διαδρομή τους περνώντας 

διαμέσου». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

  

 

Σχόλια παρατηρήσεις: 

 

Ένα κβαντικό σωματίδιο μπορεί να διασχίσει ένα φράγμα σωματιδίων 

όταν αυτό φέρει ισχυρότερη ενέργεια από εκείνα που βρίσκονται πάνω στο 

φράγμα της πορείας του. 

Αν όμως στο φράγμα έχουμε ισχυρότερη την φόρτιση των εκεί σωματι-

δίων από θεμελιώδη ιόντα, τότε το προσπίπτον σωματίδιο ανακλάται στο 

φράγμα και δεν μπορεί να το διαπεράσει (βλ. σχετικά για την ανάκλαση 

των κυμάτων πάνω στην ιονόσφαιρα, ή μέρος της ηλιακής ή της γηγενούς 

ακτινοβολίας κ.λπ.). 

Αν δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα του προσπίπτοντος σωματιδίου είναι ι-

σχυρότερα από εκείνα του φράγματος, τότε απωθούν τα ασθενέστερά τους 

θεμελιώδη ιόντα κυρίως τα τύπου β, και έτσι μπορούν και δημιουργούν 

ρήξεις πάνω στο φράγμα, δημιουργώντας έτσι την γνωστή μας κβαντοση-

ράγγωση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82#cite_note-Razavy-3
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Ας δούμε πάλι την εξήγηση του φαινομένου με αναλυτικότερη οπτική: 

Ένα κβαντικό σωματίδιο μπορεί να διασχίσει ένα φράγμα σωματιδίων 

όταν το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του είναι ισχυρότερο από εκείνο 

που υπάρχει στο ενεργειακό φράγμα που συναντάει. 

Με άλλα λόγια συμβαίνει το εξής: 

Έστω μια εκπομπή θεμελιωδών ιόντων ακτινοβολίας ισχύος α. Στην πο-

ρεία της συναντάει ένα πλέγμα δυνάμεων συνοχής θεμελιωδών ιόντων, ι-

σχύος έστω β. 

Αν το φορτίο των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων α, είναι ισχυρό-

τερο από εκείνο των θεμελιωδών ιόντων του β φράγματος (που μπορεί να 

είναι ένα υλικό σώμα κ.λπ.), τότε συμβαίνει το εξής: 

Τα ισχυρότερα φορτία των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων της ακτινοβολίας α, απωθούν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα 

ασθενέστερά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων του φράγματος β. Τότε δημιουργείται άπωση των τε-

λευταίων. 

Επίσης, τα ισχυρότερα φορτία των εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων της ακτινοβολίας α, απωθούν στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις τα ασθενέστερά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων του φράγματος β. Τότε δημιουργείται άπωση 

των τελευταίων. 

Έτσι, τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα της ακτινοβολίας α, που είναι 

ισχυρότερα σε σύγκριση με εκείνα που συναντούν στην πορεία τους στο 

φράγμα β, τα απωθούν. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί το φαινό-

μενο της σήραγγας ή κβαντοσηράγγωσης. 
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6. Η εξήγηση της δημιουργίας μιας τροχιάς σπιν και μιας τροχιάς 

αντισπίν ή αντιπαράλληλου σπιν.  

Η εξήγηση της άπειρης έλξης και αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών 

ιόντων που βρίσκονται στους δύο συμπάντειους πόλους. 

Η επαλήθευση ότι όλη η ύλη του σύμπαντος έχει παραχθεί από τα 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα, ή από τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Η εξήγηση της δυνατότητας δημιουργίας μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών δυναμικών γραμμών μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, 

που απέχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. 

 

 

 

«Το παράδοξο EPR: Einstein, Podolsky, Rosen 

Εδώ και αν έχει πέσει παραδοξότητα! Το φαινόμενο είναι τόσο παρά-

δοξο που οι επιστήμονες: Einstein, Podolsy, Rosen το χρησιμοποίησαν ως 

επιχείρημα για να αντικρούσουν την ισχύ της κβαντομηχανικής. Παρόλα 

αυτά, το φαινόμενο υφίσταται και η κβαντομηχανική συνεχίζει και ερμη-

νεύει καλά το μικρόκοσμο. Σύμφωνα με το παράδοξο EPR, δύο σωματίδια 

που αρχικά είχαν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και ήταν κατά κάποιο 

τρόπο «συνδεδεμένα», θα τις διατηρήσουν ακόμα και αν απομακρυνθούν 

μεταξύ τους στο άπειρο. Ειδικότερα, εάν το ένα σωματίδιο που αρχικά είχε 

αντιπαράλληλο σπιν σε σχέση με κάποιο άλλο σωματίδιο, αλλάξει την κα-

τεύθυνση του σπιν του ταυτόχρονα και το άλλο σωματίδιο θα την αλλάξει 

ακόμα και αν βρίσκεται πολύ μακριά από το πρώτο. Στην περίπτωση του 

φαινομένου EPR, δύο σώματα σε άπειρη απόσταση ουσιαστικά επικοινω-

νούν-«ανταλλάσσουν πληροφορία» (όχι ενέργεια όμως) με ταχύτητα με-

γαλύτερη της ταχύτητας διάδοσης του φωτός». 

 

Ας δούμε και λίγο τις έννοιες σπιν και παράλληλο σπιν: 

 

«Στην φυσική το σπιν είναι η ιδιοστροφορμή των σωματιδίων. Πρόκει-

ται για μια κβαντομηχανική ιδιότητα χωρίς αναλογία στην κλασική μηχα-

νική. Ενώ στην κλασική μηχανική η στροφορμή είναι ιδιότητα που σχετί-

ζεται με περιστροφές εκτεταμένων αντικειμένων το σπιν δεν σχετίζεται με 

περιστροφές εσωτερικών μαζών αλλά είναι εσωτερικό χαρακτηριστικό 

τού ίδιου τού σωματιδίου. Το ότι το spin δεν είναι ιδιοπεριστροφή, φαίνε-

ται καθαρά στη σκέδαση σωματιδίων. Η ιδιοπεριστροφή των σωματιδίων 

προφανώς αλλάζει μετά τη σκέδαση. Το σπιν όμως όχι. Άρα είναι ένα κα-

θαρά κβαντικό μέγεθος. Τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν (1,2,3) και τα 

φερμιόνια ημιακέραιο (1/2, -1/2)». 

Επίσης: 

«Σύμφωνα με την κβαντική χρωμοδυναμική το πρωτόνιο συνίσταται 

από δυο πάνω κουάρκ και ένα κάτω κουάρκ, γλοιόνια και ενδεχομένως 

https://www.maxmag.gr/epistimi/thematiko-parko-ton-ypoatomikon-somatidion-ke-kathieromeno-protypo/
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από επιπλέον ζεύγη κουάρκ και αντι-κουάρκ. Η κυριαρχούσα άποψη ήταν 

ότι αφού το πρωτόνιο είναι σταθερό, θα βρίσκεται στη χαμηλότερη δυνατή 

ενεργειακή κατάσταση. Συνεπώς θα έπρεπε η κυματοσυνάρτηση των κου-

άρκ να είναι να είναι σφαιρικά συμμετρική, χωρίς τροχιακή στροφορμή. 

Το πρωτόνιο είναι όπως και κάθε ένα από τα κουάρκ του, σωματίδιο με 

σπιν ½. Έτσι, θεωρήθηκε ότι τα δυο κουάρκ έχουν αντίθετα σπιν και το 

τρίτο έχει σπιν παράλληλο με το σπιν του πρωτονίου», 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το παραπάνω φαινόμενο οφείλεται στο ότι τα υποατομικά σωματίδια 

όταν φορτίζονται με πρόσθετο φορτίο ενέργειας θεμελιωδών ιόντων, μπο-

ρούν και αναπτύσσουν τόσο περισσότερη έλξη μεταξύ τους όσο περισσό-

τερα φορτίζονται (αφού έλκονται με ισχυρότερες δυνάμεις, στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις). 

Έτσι, η ταχύτητα διάδοσης του φωτός ισχύει για τα θεμελιώδη ιόντα 

τύπου α, τα οποία έλκουν σημαντική ποσότητα ύλης. 

Αν όμως τα θεμελιώδη ιόντα δεν έλκουν ύλη, τότε μπορεί να αναπτύ-

ξουν πολύ μεγαλύτερη ακόμη ταχύτητα, όπως π.χ. στις μαύρες τρύπες ή 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. Τα τελευταία είναι τα θεμελιώδη ιό-

ντα τύπου β. Αυτά τα εξηγήσαμε ήδη. 

Μπορεί όμως θεμελιώδη ιόντα τύπου α, όπως είναι π.χ. τα υποατομικά 

ηλεκτρόνια, να φορτιστούν με πολύ μεγάλα φορτία ενέργειας.  

Από τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων, αν ένα ηλεκτρόνιο φορτιστεί με 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αυτό θα περιστρέφεται με κατεύ-

θυνση αντίθετη εκείνης τη φοράς των δεικτών του ρολογιού μας. 

Αντίθετα, το ηλεκτρόνιο που φορτίστηκε με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, αυτό θα περιστρέφεται κατά την ίδια φορά με εκείνη των δεικτών 

του ρολογιού μας. 

Αυτά ισχύουν όταν ένα σώμα περιστρέφεται κάτω από την επίδραση 

των θεμελιωδών ιόντων. 

Ότι το πρωτόνιο φέρει δύο σπιν και ένα παράλληλο σπιν (ή ένα αντίθε-

της κατεύθυνσης), αυτό οφείλεται στο ότι το ίδιο το πρωτόνιο φέρει πε-

ρισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (τα δύο κουάρκ) και λιγότερα τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (το ένα κουάρκ), εφόσον αυτό δημιουρ-

γήθηκε στον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων, 

όπως εξηγήσαμε. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων όμως κινούνται αντίθετα με τα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και μά-

λιστα περιστρέφονται αντίθετα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέσα στο ίδιο 

το πρωτόνιο να έχουμε και σπιν, αλλά και αντιπαράλληλα σπιν ή αντισπίν. 
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Εμείς λοιπόν ας ονομάσουμε σπιν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

και αντισπίν ή αντιπαράλληλα σπιν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Τότε έχουμε τα εξής: 

Έστω ένα ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται προς την κατεύθυνση των δει-

κτών του ρολογιού μας θα εκτελεί μια τροχιά σπιν όπως ορίζουν τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ενώ το άλλο ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται 

κατά την κατεύθυνση που είναι αντίθετη προς την φορά των δεικτών του 

ρολογιού μας θα εκτελεί μια τροχιά αντιπαράλληλου σπιν ή αντισπίν όπως 

την ορίζουν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

 

Γράφηκε παραπάνω ότι: «…Ειδικότερα, εάν το ένα σωματίδιο που αρ-

χικά είχε αντιπαράλληλο σπιν σε σχέση με κάποιο άλλο σωματίδιο, αλλά-

ξει την κατεύθυνση του σπιν του ταυτόχρονα και το άλλο σωματίδιο θα 

την αλλάξει ακόμα και αν βρίσκεται πολύ μακριά από το πρώτο. Στην πε-

ρίπτωση του φαινομένου EPR, δύο σώματα σε άπειρη απόσταση ουσια-

στικά επικοινωνούν-«ανταλλάσσουν πληροφορία» (όχι ενέργεια όμως) με 

ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας διάδοσης του φωτός». 

Αυτό συμβαίνει επειδή τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, είναι καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα και μπορούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους από πάρα πολύ 

μεγάλες αποστάσεις, αφού δεν διαμεσολαβούν άλλες εστίες αλληλεπίδρα-

σής τους από την ύλη, γιατί αυτά δεν αλληλεπιδρούν με την ύλη, εκτός κι 

αν τρέχουν μέσα σε αυτήν για μεγάλο διάστημα. 

Τέτοια καθαρά θεμελιώδη ιόντα ή θεμελιώδη ιόντα τύπου β, όπως εξη-

γήσαμε είναι και τα πρώτα κύματα μια ισχυρής συμπίεσης όπως π.χ. είναι 

ένα σεισμός, όταν συμπιέζονται μεγάλες μάζες. 

Η έκλυση τέτοιων καθαρών θεμελιωδών ιόντων από την συμπίεση της 

μάζας σημαίνει ότι η μάζα και γενικά η ύλη δημιουργήθηκε από αυτά τα 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα τα οποία φέρει μέσα της σε «στερεοποιημένη» 

μορφή. 

Σημειώνουμε και πάλι ότι οι ταχύτητες αυτών των θεμελιωδών ιόντων 

είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ταχύτητες του φωτός. Ανάλογα με την δια-

βάθμιση της καθαρότητάς τους, παράγουν και την αντίστοιχη ταχύτητά 

τους. 

Έτσι, τα δύο υποατομικά σωματίδια που είναι φορτισμένα με διαφορε-

τικού τύπου θεμελιώδη ιόντα τύπου β, αλληλεπιδρούν ή «ανταλλάσσουν 

πληροφορίες» όπως γράφηκε πιο πάνω. Αυτά όμως δεν ανταλλάσσουνε 

ενέργεια, επειδή το καθένα διατηρεί την δική του ενέργεια που είναι ξεχω-

ριστή από το άλλο. 

Λόγω της παραπάνω τεράστιας απόστασης αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

καθαρών θεμελιωδών ιόντων τύπου β, είναι δυνατή η δημιουργία των συ-

μπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, σε τόσο 

μεγάλες αποστάσεις δηλαδή.  

Για τα κουάρκ κ.λπ. θα μιλήσουμε και πιο κάτω (βλ. κεφάλαιο: 9 του 

παρόντος βιβλίου, σελ.36-38).  

https://www.maxmag.gr/epistimi/thematiko-parko-ton-ypoatomikon-somatidion-ke-kathieromeno-protypo/
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7. Η εξήγηση της αρχής της αβεβαιότητας Heisenberg. 

Ο υπολογισμός της απωλεσθείσας-μετατραπείσας μάζας σε θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου α και σε θεμελιώδη ιόντα τύπου β ή καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα.  

 

 

 

«Αρχή της αβεβαιότητας Heisenberg 

Η αρχή της αβεβαιότητας αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα φαινομέ-

νου που είναι τόσο παράδοξο ώστε οδηγεί σε διάφορα ανέκδοτα μεταξύ 

φυσικών και μη φυσικών. Σύμφωνα με την αρχή αυτή δεν μπορούμε ταυ-

τόχρονα να ξέρουμε την θέση και την ορμή ενός σωματιδίου. Με άλλα 

λόγια υπάρχει αβεβαιότητα στον ταυτόχρονο υπολογισμό και των δυο με-

γεθών. Η αρχή αυτή ισοδύναμα διατυπώνεται και με την ενέργεια και τον 

χρόνο, δηλαδή υπάρχει αβεβαιότητα πάλι στον ταυτόχρονο υπολογισμό 

ενέργειας και χρόνου». 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η θέση και η ορμή ενός υποατομικού σωματιδίου δεν είναι δυνατό να 

μετρηθεί και να καθοριστεί με τα σημερινά όργανα, επειδή ακριβώς αυτό 

όταν είναι ενέργεια δεν στέκεται σε ένα μέρος, αφού όπως εξηγήσαμε η 

καθαρή ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων αλληλεπιδρά μέχρι και τους δύο 

συμπάντειους πόλους. 

Επομένως, στην ενεργειακή φυσική, η καθαρή μορφής ενέργεια ή η ε-

νέργεια των θεμελιωδών ιόντων τύπου β, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί. 

Αυτό το λέμε όταν η ορμή της ενεργειακού σωματιδίου φέρει θεμελιώδη 

ιόντα τύπου β. 

 

Μπορεί όμως ένα σωματίδιο τύπου α, όταν αυξήσει υπερβολικά το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο να κινηθεί όπως ακριβώς ένα σω-

ματίδιο τύπου β. Αυτό γίνεται επειδή η μάζα του σωματιδίου αυτού κάτω 

από πολύ μεγάλες συνθήκες συμπίεσης ή θερμοκρασίας μπορεί να μετα-

τραπεί σε ενέργεια, σταδιακά θεμελιωδών ιόντων τύπου α και στην συνέ-

χεια θεμελιωδών ιόντων τύπου β. 

Η μάζα που χάθηκε, έχει μετατραπεί στα καθαρά θεμελιώδη ιόντα από 

τα οποία και έχει παραχθεί. 

Επομένως, γνωρίζοντας βαθμούς θερμοκρασίας ή πίεσης που εξα-

σκούμε σε μια μάζα ενός στοιχείου, μπορούμε να υπολογίσουμε πόση από 

αυτή μετατράπηκε σε θεμελιώδη ιόντα τύπου α και β, με βάση την ενέρ-

γεια που χορηγούμε για να την υπολογίσουμε. 
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8. Η εξήγηση του μηχανισμού φόρτισης των εσωτερικών-βαρυτι-

κών πόλων ενός ηλεκτρονίου, όταν αυτό βρεθεί σε ένα μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο. 

Πότε ένα κβάντο είναι ενέργεια, πότε δηλαδή έχει ισχυρότερες τις 

ιδιότητες της ενέργειας και πότε είναι μάζα, πότε δηλαδή έχει ισχυρό-

τερες τις ιδιότητες της μάζας του. 

Εξήγηση της δυνατότητας και του μηχανισμού της μεταφοράς μα-

γνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου από έναν μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό πόλο εσωτερικό-βαρυτικό σε έναν άλλον εξωτερικό ή και 

το αντίστροφο. 

Η εξήγηση της έλξης της Γης μας από τον Ήλιο και της έλξης του 

Ήλιου από την Γη μας μέσω των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

φορτίων τους. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της βαρύτητας δύο περιστρεφόμενων 

ουράνιων σωμάτων. 

Η ιστορία της κβαντικής θεωρίας και μηχανικής και η επεξήγηση 

των σταθμών της.  

 

 

 

 

Ας πάρουμε κατ’ αρχήν ένα σχετικό απόσπασμα από την Βικιπαίδεια, την 

ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, που περιγράψει την όλη ιστορία της: 

 

 

 

«MAX PLANCK: Ο απρόθυμος επαναστάτης - Αφιέρωμα στα 100 

χρόνια της κβαντικής θεωρίας 

 

Ήταν πριν 100 χρόνια όταν ο Max Planck δημοσίευσε μια εργασία η 

οποία γέννησε την μετέπειτα κβαντομηχανική, έτσι τουλάχιστον λέει η ι-

στορία. 

Η ιστορία αποκαλύπτει, όμως, ότι ο Planck δεν αναγνώρισε αμέσως τις 

συνέπειες της εργασίας του και ξεκίνησε τη νέα επιστημονική επανάσταση 

αντίθετα προς τη θέλησή του. 

Σύμφωνα με την καθιερωμένη ιστορία, την οποία ατυχώς βρίσκει κανείς 

ακόμη σε πολλά διδακτικά εγχειρίδια φυσικής, η κβαντική θεωρία γεννή-

θηκε όταν αναγνωρίστηκε ότι η κλασσική φυσική προβλέπει μια ενερ-

γειακή κατανομή για την ακτινοβολία του μέλανος σώματος η οποία δια-

φέρει ριζικά από αυτήν που παρατηρήθηκε πειραματικά. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1890, έτσι συνεχίζει η ιστορία, ο Γερμανός 

φυσικός Wilhelm Wien ανέπτυξε μια μαθηματική έκφραση της ενεργεια-

κής κατανομής, που αντιστοιχούσε πολύ καλά με την πειραματική αλλά 
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δεν είχε θεωρητική θεμελίωση. Όταν ο λόρδος Rayleigh και ο James Jeans 

ανέλυσαν την ακτινοβολία του μαύρου σώματος από τη σκοπιά της κλασ-

σικής φυσικής, το αποτέλεσμα για το φάσμα διέφερε δραστικά και από το 

πείραμα και από τον νόμο του Wien. Αντιμέτωπος με αυτή την ανωμαλία 

ο Planck έψαχνε για μια λύση. Κατά την πορεία της αναζήτησης αναγκά-

στηκε να εισάγει την έννοια των «κβάντων ενέργειας». Με την υπόθεση 

των ενεργειακών κβάντων, επιτεύχθηκε τέλειο ταίριασμα της θεωρίας και 

του πειράματος. 

Και Ιδού γεννήθηκε η Κβαντομηχανική. 

Η ιστορία αυτή είναι ένας μύθος, πιο κοντά στο παραμύθι παρά στην 

ιστορική αλήθεια. Η κβαντική θεωρία δεν είχε την καταγωγή της σε οποια-

δήποτε αποτυχία της κλασσικής φυσικής, αλλά αντίθετα στη βαθειά εντρύ-

φηση του Planck στη θερμοδυναμική. 

 

Η αινιγματική εντροπία 

Κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, πολλοί φυσικοί βρέθηκαν να 

συζητάνε αν είναι σωστή η μηχανιστική εξήγηση του κόσμου, η οποία μέ-

χρι τότε απολάμβανε σεβασμού. Η ερώτηση που κυριαρχούσε ήταν αν η 

Νευτώνια μηχανική που είχε πίσω της επιτυχίες αιώνων θα εξακολου-

θούσε να μπορεί να περιγράφει όλη τη φύση. 

Στις συζητήσεις αυτές, οι οποίες επεκτείνονταν ως τα θεμέλια της φυσι-

κής, η ηλεκτροδυναμική και η θερμοδυναμική αποτελούσαν κεντρικές πε-

ριοχές. Όσον αφορά την ηλεκτροδυναμική, το θεμελιώδες πρόβλημα ήταν 

η σχέση μεταξύ μηχανικής και ηλεκτροδυναμικής, ή μεταξύ ύλης και του 

υποθετικού αιθέρα. Θα μπορούσαν οι νόμοι της μηχανικής να αναχθούν 

σ  ́αυτούς της ηλεκτροδυναμικής; 

Οι ειδικοί στη θερμοδυναμική, τον ίδιο καιρό, επικεντρώνονταν στη 

σχέση μεταξύ των νόμων της μηχανικής και των δύο βασικών νόμων της 

θερμότητας, την αρχή διατήρησης της ενέργειας και τον δεύτερο νόμο της 

θερμοδυναμικής. Η συζήτηση αυτή οδηγούσε στην κατάσταση της στατι-

στικής- μοριακής φυσικής και ως εκ τούτου εξέταζε την θεμελιώδη ερώ-

τηση αν όλη η ύλη αποτελείται από άτομα. Αν και οι δύο συζητήσεις είχαν 

πολλά κοινά σημεία, η κβαντική θεωρία ξεπήδησε από την συζήτηση της 

θερμοδυναμικής. 

Ο Max Karl Ernst Ludwig Planck ενδιαφερόταν ζωηρά, σχε-

δόν ως έμμονη ιδέα, με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. 

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό (σε μια από τις πολλές διατυπώσεις 

του) δεν υπάρχει καμιά διαδικασία της οποίας το μοναδικό απο-

τέλεσμα να είναι η μεταφορά θερμότητας από ένα ψυχρότερο 

σώμα σε ένα θερμότερο. Με τη βοήθεια της έννοιας της εντροπίας, που 

εισήχθη από τον Rudolf Clausius το 1865, ο νόμος μπορεί να επαναδιατυ-

πωθεί με την έκφραση ότι η εντροπία ενός μονωμένου συστήματος είτε 

αυξάνεται είτε παραμένει σταθερή. 
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Γεννημένος το 1858, και γιος ενός καθηγητή του δικαίου, ο Planck έγινε 

καθηγητής φυσικής στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1889. Η διδακτο-

ρική του διατριβή από το πανεπιστήμιο του Μονάχου ήταν πάνω στον δεύ-

τερο θερμοδυναμικό νόμο, ο οποίος αποτέλεσε και θέμα πολλών δημοσι-

εύσεών του μέχρι το 1905. Οι σκέψεις του Planck επικεντρώνονταν στην 

ιδέα της εντροπίας και πως θα κατανοήσουμε την μη αντιστρεπτότητα στη 

βάση της διατύπωσης του δεύτερου νόμου με τη γλώσσα της εντροπίας. 

Στα 1890 η συζήτηση για το δεύτερο νόμο επικεντρώθηκε στη στατι-

στική ή πιθανοκρατική ερμηνεία την οποία ο Ludwig Boltzmann πρότεινε 

στην αρχική της μορφή το 1872 και την επεξέτεινε το 1877. Σύμφωνα με 

την μοριακή-μηχανιστική ερμηνεία του Boltzmann, η εντροπία ενός συ-

στήματος είναι το συλλογικό αποτέλεσμα των μοριακών κινήσεων. Ο δεύ-

τερος νόμος έχει μόνο στατιστική ισχύ. Η θεωρία του Βoltzmann η οποία 

προϋπέθετε την ύπαρξη ατόμων και μορίων αμφισβητήθηκε από τον 

Wilhelm Ostwald και άλλους «ενεργητικολόγους» που ήθελαν να απαλλά-

ξουν τη φυσική από τη χρήση εννοιών όπως τα άτομα και μόρια και να την 

θεμελιώσουν στην ενέργεια και στα συναφή μεγέθη. 

Ποια ήταν η θέση του Planck σ’ αυτή τη διαφωνία; Κανείς θα περίμενε 

ότι θα έπαιρνε το μέρος των νικητών, ή τέλος πάντων αυτών που σύντομα 

αποδείχτηκαν νικητές δηλαδή του Boltzmann και των ατομιστών. Αλλά 

δεν συνέβη έτσι. Η πίστη του Planck στην απόλυτη ισχύ του δεύτερου νό-

μου τον έκανε όχι μόνο να απορρίψει την στατιστική άποψη του 

Boltzmann για την θερμοδυναμική αλλά επίσης να αμφισβητήσει την ατο-

μική υπόθεση στην οποία στηριζόταν. Ήδη από το 1882 ο Planck συμπέ-

ρανε ότι η ατομική δομή της ύλης ερχόταν σε αντίθεση με τον νόμο της 

αύξησης της εντροπίας. Είχε προβλέψει ότι: «Θα υπάρξει μια σύγκρουση 

μεταξύ αυτών των δύο υποθέσεων που θα κάνει τη μια από τις δύο να σβή-

σει». 

Όσο για το αποτέλεσμα της διαμάχης έγραψε ότι: « Παρά την μεγάλη 

επιτυχία της ατομικής θεωρίας στο παρελθόν, τελικά θα πρέπει να την ε-

γκαταλείψουμε και να ταχθούμε υπέρ της υπόθεσης της συνεχούς δομής 

της ύλης.» 

Παρόλα αυτά η αντίθεση του Planck στον ατομισμό εξασθένισε κατά τη 

δεκαετία του 1890 καθώς αναγνώρισε τη δύναμη της υπόθεσης και την 

ενοποίηση που θα έφερνε σε μια πληθώρα φυσικών και χημικών φαινομέ-

νων. Η στάση του όμως προς τον ατομισμό παρέμεινε σκεπτικιστική και 

συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στη μακροσκοπική θερμοδυναμική και 

να αγνοεί τη στατιστική θεωρία του Boltzmann. Πράγματι το 1895 ήταν 

έτοιμος να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για να διε-

ρευνηθεί η αντιστρεπτότητα με ένα μοντέλο της μικρομηχανικής ή της μι-

κροηλεκτροδυναμικής που δεν θα περιείχε εκπεφρασμένα την ατομική υ-

πόθεση. Το πρόγραμμα αυτό δεν εξέφραζε μόνο το βαθύ ενδιαφέρον του 

Planck στην έννοια της εντροπίας αλλά επίσης έδειχνε την αριστοκρατική 
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του στάση προς τη φυσική: Εστίαζε την προσοχή του στις θεμελιώδεις ό-

ψεις και περιφρονούσε τις πιο πεζές και εφαρμοσμένες ιδέες. Η εμμονή 

του στην εντροπία την οποία συμμερίζονταν μόνο λίγοι φυσικοί, δεν εμ-

φανιζόταν να είναι κεντρικής σημασίας ή ότι εξασφαλίζει ουσιώδη αποτε-

λέσματα. Και όμως γι’ αυτόν συνέχιζε να είναι. 

 

Ακτινοβολία μέλανος σώματος 

Από τη σκοπιά του Planck και των συγχρόνων του, ήταν φυσικό να α-

ναζητείται μια εξήγηση του νόμου της εντροπίας στην ηλεκτροδυναμική 

του Maxwell. Εν πάσει περιπτώσει η θεωρία του Maxwell ήταν θεμελιώ-

δης και υποτίθετο ότι ερμήνευε τη συμπεριφορά των μικροσκοπικών τα-

λαντωτών που παράγουν την ακτινοβολούμενη θερμότητα από ένα μαύρο 

σώμα. Ο Planck αρχικά πίστευε ότι είχε δικαιολογήσει την μη αντιστρεψι-

μότητα της διαδικασίας ακτινοβολίας μέσω της έλλειψης συμμετρίας ως 

προς το χρόνο στις εξισώσεις του Maxwell. Δηλαδή ότι οι νόμοι της ηλε-

κτροδυναμικής διακρίνουν μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, μεταξύ 

χρόνου που κυλάει προς τα εμπρός και χρόνου που κυλάει προς τα πίσω. 

Όμως το 1897 ο Boltzmann κατέρριψε αυτό το επιχείρημα. Ο Boltzmann 

έδειξε ότι η ηλεκτροδυναμική δεν εξασφαλίζει “βέλος του χρόνου” περισ-

σότερο από ότι η μηχανική. Ο Planck έπρεπε να βρει άλλο δρόμο για να 

δικαιολογήσει την μη αντιστρεπτότητα. 

Η μελέτη της ακτινοβολίας του μέλανος σώματος είχε ξεκινήσει το 

1859, όταν ο Robert Kirchhoff, ο προκάτοχος της έδρας του Planck στο 

Βερολίνο σχολίαζε ότι αυτή η ακτινοβολία ήταν θεμελιώδους φύσης. Την 

δεκαετία του 1890 αρκετοί πειραματικοί και θεωρητικοί φυσικοί ερευνού-

σαν την φασματική κατανομή της ακτινοβολίας. Σημαντική πρόοδος είχε 

επιτελεσθεί το 1896 όταν ο Wien βρήκε ένα μαθηματικό νόμο που ήταν σε 

συμφωνία με τις ακριβείς μετρήσεις που εκτελούνταν στο Physikalisch-

Technische Reichsanstalt στο Βερολίνο. 

Σύμφωνα με τον Wien, η ένταση κάθε περιοχής του φά-

σματος, u, δηλαδή η πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα συ-

χνότητας εξαρτάται από τη συχνότητα, f, και την θερμοκρα-

σία, T, σύμφωνα με τη σχέση u (f,T) = af5 exp (bf/T)-1, όπου 

a και b είναι σταθερές που προσδιορίζονται εμπειρικά. Ο νό-

μος του Wien εστερείτο όμως μιας ικανοποιητικής θεωρητι-

κής βάσης και γι’ αυτόν τον λόγο δεν έγινε αποδεκτός από 

τον Planck. Είναι σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι η μη ικανοποί-

ηση του Planck δεν οφειλόταν στον ίδιο τον τύπο του Wien 

τον οποίο αποδεχόταν πλήρως αλλά στον τρόπο παραγωγής 

του από τον Wien. Ο Planck δεν ενδιαφερόταν να παράγει 

έναν σωστό μεν αλλά εμπειρικό νόμο, αλλά να θεμελιώσει μια ισχυρή α-

πόδειξή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πίστευε, ότι θα μπορούσε να δικαιολο-

γήσει το νόμο της εντροπίας. 
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Οδηγημένος από την κινητική θεωρία των αερίων του Boltzmann, ο 

Planck διατύπωσε ότι αποκαλούσε «αρχή στοιχειωδών διαταραχών» η ο-

ποία δεν στηριζόταν ούτε στην μηχανική ούτε στην ηλεκτροδυναμική. Την 

χρησιμοποίησε για να ορίσει την εντροπία ενός ιδανικού ταλαντωτή (δι-

πόλου) αλλά ήταν προσεκτικός να μην ταυτίσει τέτοιους ταλαντωτές με 

συγκεκριμένα άτομα ή μόρια. Το 1899 ο Planck βρήκε μια έκφραση για 

την εντροπία των ταλαντωτών από την οποία πρόκυπτε ο νόμος του Wien. 

Ο νόμος αυτός που μερικές φορές αναφέρεται σαν νόμος των Wien-Planck 

είχε πια αποκτήσει μια θεμελιώδη υπόσταση. Ο Planck ήταν ικανοποιημέ-

νος. Τελικά, ο νόμος είχε το πρόσθετο πιστοποιητικό ότι συμφωνούσε θαυ-

μάσια με τις μετρήσεις. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. 

 

Διαφωνία με τη θεωρία 

Η αρμονία μεταξύ θεωρίας και πειράματος δεν διάρκεσε πολύ. Προς 

κατάπληξη του Planck, τα πειράματα που εκτελέστηκαν στο Βερολίνο έ-

δειξαν ότι ο νόμος των Wien-Planck δεν περιγράφει σωστά το φάσμα στις 

πολύ χαμηλές συχνότητες. Κάτι πήγαινε λάθος, και ο Planck έπρεπε να 

επιστρέψει στο γραφείο του για να ψάξει γιατί η φαινομενικά σωστή από-

δειξη παρήγαγε ένα λανθασμένο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα του φαινόταν 

ότι βρισκόταν στον ορισμό της εντροπίας του ταλαντωτή. 

Με μια αναθεωρημένη έκφραση για την εντροπία ενός απλού ταλα-

ντωτή, ο Planck πέτυχε ένα νέο νόμο της φασματικής κατανομής την οποία 

παρουσίασε σε μια συνάντηση της Ένωσης Γερμανών Φυσικών στις 19 

Οκτωβρίου του 1900. Η φασματική κατανομή δινόταν τώρα από τη σχέση 

u(f,T) = af -5[exp(bf/T)-1] -1, η οποία προσεγγίζει το νόμο του Wien σε 

σχετικά υψηλές συχνότητες. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η πρώτη έκ-

δοση του περίφημου νόμου ακτινοβολίας του Planck συμφωνούσε επίσης 

τέλεια με το πειραματικό φάσμα στην υπέρυθρη περιοχή των χαμηλών συ-

χνοτήτων. Αν και υπήρχε σ’ αυτήν μια σταθερά b την οποία ο Planck πί-

στευε ως θεμελιώδη, η επόμενη μετατόπιση από το b στο h ήταν κάτι πα-

ραπάνω από μια απλή μετονομασία της σταθεράς. Η απόδειξη του Planck 

δεν έκανε χρήση της κβάντωσης των ενεργειών και δεν βασιζόταν επίσης 

στην πιθανοκρατική ερμηνεία της εντροπίας του Boltzmann. 

Οι εξελίξεις αυτές επρόκειτο να έρθουν δυο μήνες αργότερα σε «μια 

πράξη απελπισίας» καθώς θυμόταν αργότερα ο Planck. Πριν να προχωρή-

σουμε σ’ αυτή την πράξη απελπισίας χρειάζεται να εξετάσουμε το νόμο 

των Rayleigh Jeans και την αποκαλούμενη «υπεριώδη καταστροφή» αν 

και μόνο για να την θεωρήσουμε ως ιστορικά μη ουσιώδη. Τον Ιούνιο του 

1900 ο Rayleigh υπέδειξε ότι η κλασσική μηχανική, όταν εφαρμοζόταν 

στους ταλαντωτές ενός μαύρου σώματος, οδηγούσε σε μια ενεργειακή κα-

τανομή η οποία αυξάνει με το τετράγωνο της συχνότητας. Αυτό ερχόταν 

σε προφανή σύγκρουση με τα δεδομένα. Ο Rayleigh στήριξε την επιχειρη-
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ματολογία του στο λεγόμενο θεώρημα ισοκατανομής από το οποίο προκύ-

πτει ότι η μέση ενέργεια των ταλαντωτών που αποτελούν ένα μαύρο σώμα 

θα δίνεται από τη σχέση kT όπου το k είναι η σταθερά του Boltzmann. 

Πέντε χρόνια αργότερα οι Rayleigh και Jeans παρουσίασαν αυτό που 

είναι και σήμερα γνωστό ως τύπος των Rayleigh και Jeans και γράφεται 

συνήθως με τη μορφή u (f,T) = (8πf2/c3) kT, όπου το c είναι η ταχύτητα 

του φωτός. 

 

Ο Planck στο προσκήνιο 

Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι μια ενεργειακή πυκνότητα που 

συνεχώς αυξάνεται καθώς αυξάνει η συχνότητα, και γίνεται “καταστρο-

φική”, δηλαδή τεράστια στην περιοχή του υπεριώδους. Παρά τον εξέχοντα 

ρόλο της στα εγχειρίδια της φυσικής, ο τύπος αυτός δεν έπαιξε κανένα 

ρόλο στην αρχική φάση της κβαντικής θεωρίας. Ο Planck δεν δέχτηκε το 

θεώρημα της ισοκατανομής ως θεμελιώδες και ως εκ τούτου το αγνόησε. 

Συμπτωματικά ούτε οι Rayleigh και Jeans δέχτηκαν ότι το θεώρημα έχει 

γενική ισχύ. Η “υπεριώδης καταστροφή”, μια ορολογία που έθεσε πρώτος 

ο Paul Ehrenfest το 1911 έγινε θέμα συζήτησης σε μια κατοπινή φάση της 

κβαντικής θεωρίας. 

Τον Νοέμβριο του 1900 ο Planck αναγνώρισε ότι η καινούργια του έκ-

φραση για την εντροπία μετά δυσκολίας θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι 

περισσότερο από μια φιλόδοξη μαντεψιά. Για να εξασφαλίσει μια πιο θε-

μελιώδη απόδειξη στράφηκε τώρα στην πιθανοκρατική ερμηνεία του 

Boltzmann για την εντροπία την οποία μέχρι τότε είχε αγνοήσει. Αλλά αν 

και ο Planck τώρα υιοθέτησε την άποψη του Boltzmann, δεν συμμερίστηκε 

πλήρως τη σκέψη του Αυστριακού φυσικού. Παρέμεινε πεπεισμένος ότι ο 

νόμος της εντροπίας ήταν απόλυτος και όχι πιθανοκρατικός, κι έτσι επα-

νερμήνευσε την θεωρία του Boltzmann με τον δικό του μη πιθανοκρατικό 

τρόπο. Ήταν κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου που διατύπωσε για 

πρώτη φορά ότι έγινε γνωστό έκτοτε ως «η εξίσωση Boltzmann” S =k 

logW η οποία συσχετίζει την εντροπία, S, με την μοριακή αταξία. 

Για να βρει το W o Planck έπρεπε να τα καταφέρει να μετρήσει τον 

αριθμό των τρόπων, με τους οποίους μια δεδομένη ενέργεια μπορεί να κα-

τανεμηθεί μεταξύ ενός πλήθους ταλαντωτών. Ας σημειωθεί ότι ο Planck 

όταν μιλούσε για ταλαντωτές εννοούσε τα άτομα. Ο όρος ταλαντωτής εί-

ναι μια ασαφής στοιχειώδης οντότητα που ταλαντώνεται σε μια συχνότητα 

που εξαρτάται από τη θερμοκρασία. 

Στην προσπάθειά του να βρει αυτή τη διαδικασία αρίθμησης, ο Planck 

εμπνεύστηκε από τον Boltzmann και εισήγαγε αυτό που αποκάλεσε «ενερ-

γειακά στοιχεία». Συγκεκριμένα, την υπόθεση ότι η ολική ενέργεια Ε των 

ταλαντωτών του μαύρου σώματος, διαιρείται σε πεπερασμένες ποσότητες 

ενέργειας, ε, με μια διαδικασία που έμεινε γνωστή σαν «κβάντωση». Σ’ 

αυτή του τη δημοσίευση το 1900 που παρουσιάστηκε στη Γερμανική Έ-

νωση Φυσικών στις 14 Δεκεμβρίου εκατό χρόνια πριν ο Planck θεώρησε 
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την ενέργεια «ως αποτελούμενη από πλήρως καθορισμένο αριθμό πεπερα-

σμένων και ίσων μερών, και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώ τη φυσική 

σταθερά h = 6,55x10-27(erg sec)». Ο ίδιος συνέχισε: «…αυτή η σταθερά 

όταν πολλαπλασιαστεί με την συνηθισμένη συχνότητα των συντονιστών 

δίνει το ενεργειακό στοιχείο, ε, σε ergs και διαιρώντας το Ε με το ε παίρ-

νουμε τον αριθμό P των ενεργειακών στοιχείων που κατανέμονται στους 

Ν συντονιστές». 

 

Σύνοψη της θεωρίας του 

Με πιο απλά λόγια η θεωρία του ήταν η εξής: Αν ένα μέλαν σώμα απο-

τελείται από ταλαντούμενα άτομα (ταλαντωτές) τότε η ενέργεια που εκπέ-

μπουν (η ενέργεια του μέλανος σώματος) εξαρτάται από τη συχνότητα τα-

λάντωσης. Άρα όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα ταλάντωσης των ατό-

μων τόσο μεγαλύτερη ενέργεια θα εκπέμπουν. Οι ταλαντωτές όμως είχαν 

ορισμένους τρόπους ταλάντωσης και οι συχνότητες τους έπρεπε να μετα-

βάλλονται με ορισμένα βήματα κι όχι ομαλά. Επομένως, η εκλυόμενη ε-

νέργεια μπορούσε να πάρει διακριτές τιμές μονάχα, αφού δεν επιτρεπόταν 

να έχει όλες τις δυνατές ενέργειες. Γι’ αυτό και η ενέργεια έφευγε από το 

μέλαν σώμα σε διακριτά πακέτα, που ο Αϊνστάιν αργότερα τα είπε κβάντα 

ή φωτόνια. Η θεωρία του ήταν ριζικά αντίθετη του Maxwell γιατί η τελευ-

ταία δεχόταν συνεχή την ενέργεια κι όχι διακριτή (κβαντισμένη). 

Η θεωρία του στηρίζεται σε δύο υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι η ενέργεια 

των ταλαντωτών ή ατόμων μπορεί να πάρει ορισμένες συγκεκριμένες τιμές 

(πολλαπλάσια της συχνότητας ταλάντωσης των ατόμων) και η δεύτερη ότι 

η εκπομπή ακτινοβολίας του μέλανος σώματος σχετίζεται με την ενέργεια 

των ατόμων, που μεταβάλλεται από κάποια τιμή ή στάθμη, σε μια χαμη-

λότερη τιμή. Κι όταν η ενέργεια των ατόμων μειώνεται, το άτομο τότε εκ-

πέμπει ένα κβάντο ενέργειας. Η πλήρης διαλεύκανση του φαινομένου έ-

γινε πάλι από τον Αϊνστάιν στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 

Η κβαντική θεωρία είχε γεννηθεί. Και βέβαια η σταθερά του Planck είχε 

εμφανιστεί, με το ίδιο σύμβολο και περίπου την ίδια τιμή όπως τη χρησι-

μοποιούμε σήμερα. Αλλά η καρδιά της κβαντικής θεωρίας είναι η κβά-

ντωση της ενέργειας, και δεν είναι καθόλου προφανές ότι κάτι τέτοιο είχε 

στο μυαλό του ο Planck. Όπως ο ίδιος εξήγησε σε ένα γράμμα του το 1931, 

η εισαγωγή των κβάντων ενέργειας το 1900 ήταν “μια καθαρά φορμαλι-

στική υπόθεση και πραγματικά δεν της έδωσα πολλή σκέψη διότι με ο-

ποιοδήποτε τίμημα έπρεπε να φτάσω σε θετικό αποτέλεσμα”. 

Ο Planck δεν έδωσε έμφαση στη διακριτή φύση των ενεργειακών διαδι-

κασιών και δεν ενδιαφερόταν για τη λεπτομερή συμπεριφορά των αφηρη-

μένων ταλαντωτών του. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την κβαντική ασυνέ-

χεια (οτιδήποτε και αν σήμαινε αυτό) ήταν η εντυπωσιακή ακρίβεια του 

νέου νόμου ακτινοβολίας και οι φυσικές σταθερές που εμφανίζονταν σ’ 

αυτόν. 
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Ένας συντηρητικός επαναστάτης 

Αν συνέβη μια επανάσταση στη φυσική τον Δεκέμβριο του 1900, κανέ-

νας δεν φάνηκε να το παρατήρησε. Ο Planck δεν αποτελούσε εξαίρεση, 

και η σημασία που αποδόθηκε στη δουλειά του οφείλεται κυρίως σε ιστο-

ρική ανακατασκευή. 

Αν και ο νόμος ακτινοβολίας του Planck έγινε γρήγορα αποδεκτός, αυτό 

που θεωρούμε εμείς σήμερα ως την κύρια πνευματική συνεισφορά του, 

δηλαδή την βάση για την κβάντωση της ενέργειας μόλις που παρατηρή-

θηκε στην εποχή του. Πολύ λίγοι φυσικοί εξέφρασαν ενδιαφέρον για την 

απόδειξη του τύπου του Planck, και κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών 

του 20ου αιώνα κανείς δεν θεωρούσε ότι τα αποτελέσματά του έρχονταν 

σε αντίθεση με τα θεμέλια της κλασσικής φυσικής. Όσο για τον ίδιο τον 

Planck αγωνίστηκε σκληρά για να κρατήσει τη θεωρία του στο στέρεο έ-

δαφος της κλασσικής φυσικής που αγαπούσε τόσο πολύ. Σαν τον Κοπέρ-

νικο, ο Planck έγινε ένας επαναστάτης ενάντια στη θέλησή του. 

Ο Planck ήταν το αρχέτυπο του κλασσικού νου, ένα ευγενές προϊόν του 

καιρού του και του πολιτισμού του. Σε όλη τη διακεκριμένη καριέρα του 

ως φυσικός και αξιωματούχος του χώρου των επιστημών, διατήρησε την 

άποψη ότι ο τελικός σκοπός της επιστήμης ήταν μια ενοποιημένη εικόνα 

του κόσμου εδραιωμένη σε απόλυτους και παγκόσμιους επιστημονικούς 

νόμους. Πίστευε σταθερά ότι τέτοιοι νόμοι υπήρχαν και ότι ανακλούσαν 

τους εσωτερικούς μηχανισμούς της φύσης, δηλαδή μια αντικειμενική 

πραγματικότητα, όπου οι ανθρώπινες σκέψεις και πάθη δεν είχαν θέση. Ο 

δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ήταν πάντα το αγαπημένο του παρά-

δειγμα για το πώς μπορεί προοδευτικά ένας νόμος της φυσικής να ελευθε-

ρωθεί από ανθρωπομορφικές συσχετίσεις και να μετατραπεί σε ένα κα-

θαρά αντικειμενικό και παγκόσμιο νόμο. Μετά το 1900 ο Planck αναγνώ-

ρισε τον πιθανοκρατικό νόμο της εντροπίας του Boltzmann ως πολύ ση-

μαντικό και θεμελιώδη, αλλά γρήγορα σταμάτησε να παραδέχεται το κε-

ντρικό του μήνυμα, ότι υπάρχει μια πεπερασμένη πιθανότητα (έστω και αν 

αυτή είναι εξαιρετικά μικρή) να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου η ε-

ντροπία ενός μονωμένου συστήματος. Μόνο γύρω στο 1912 αυτός εγκα-

τέλειψε τους τελευταίους ενδοιασμούς και παραδέχτηκε την πλήρως στα-

τιστική φύση του δευτέρου νόμου. 

Όσον αφορά την κβαντική ασυνέχεια, το κρίσιμο χαρακτηριστικό ότι η 

ενέργεια δεν μεταβάλλεται συνεχώς αλλά με «άλματα» πίστευε για πολύ 

χρόνο ότι αυτό ήταν μια μαθηματική υπόθεση, μια τεχνητή επινόηση η 

οποία δεν αναφερόταν σε πραγματικές ανταλλαγές ενέργειας μεταξύ της 

ύλης και της ακτινοβολίας. Από αυτή την άποψη δεν υπήρχε λόγος να υ-

ποπτευθεί μια κατάρρευση των νόμων της κλασσικής μηχανικής και της 

ηλεκτροδυναμικής. Το ότι ο Planck δεν έβλεπε τη θεωρία του σαν μια ρι-

ζική απαγκίστρωση από την κλασσική φυσική φαίνεται επίσης και από την 

παράξενη σιωπή του. Μεταξύ του 1901 και του 1906 δεν δημοσίευσε τί-

ποτα απολύτως πάνω στο νόμο της ακτινοβολίας του μέλανος σώματος ή 



29 

 

της κβαντικής θεωρίας. Μόνο γύρω στο 1908, επηρεασμένος σε μεγάλο 

βαθμό από την διεισδυτική ανάλυση του Ολλανδού φυσικού Hendrik 

Lorentz, ο Planck στράφηκε στην άποψη ότι το κβάντο δράσης αντιπρο-

σωπεύει ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από την κλασ-

σική φυσική. 

Τα επόμενα τρία χρόνια ο Planck πείσθηκε ότι η κβαντική θεωρία ση-

μάδεψε την αρχή ενός καινούριου κεφαλαίου στη ιστορία της φυσικής και 

μ’ αυτή την έννοια η φύση της θεωρίας ήταν επαναστατική. «Η υπόθεση 

των κβάντων δεν θα εξαφανιστεί ποτέ από τον κόσμο» δήλωσε υπερήφανα 

σε μια ομιλία του το 1911. « Δεν πιστεύω ότι πάω πολύ μακριά αν εκ-

φράσω τη γνώμη ότι μ’ αυτήν την υπόθεση μπαίνουν τα θεμέλια για την 

κατασκευή μιας θεωρίας η οποία κάποια μέρα προορίζεται να φωτίσει τα 

γρήγορα και λεπτά γεγονότα του μοριακού κόσμου με καινούριο φως.» 

 

Einstein: ο πραγματικός ιδρυτής της κβαντικής θεωρίας; 

 

Έτσι τώρα τον Δεκέμβριο του 2000 είναι άραγε η κατάλ-

ληλη στιγμή να γιορτάσουμε την εκατονταετία της κβαντι-

κής θεωρίας; Με άλλα λόγια, ήταν πράγματι ο Planck αυτός 

που εισήγαγε την κβαντική υπόθεση έναν αιώνα πριν; Ο ι-

στορικός και φιλόσοφος της επιστήμης Thomas Kuhn, ο ο-

ποίος ανέλυσε προσεκτικά την πορεία του Planck προς το νόμο της ακτι-

νοβολίας του μαύρου σώματος και τις συνέπειές του σκέφτηκε σίγουρα ότι 

η τιμή αυτή δεν ανήκει στον Planck. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις τόσο υπέρ όσο και κατά της αμφιλε-

γόμενης άποψης του Kuhn η οποία έχει συζητηθεί αρκετά από τους ιστο-

ρικούς της φυσικής. Υπάρχει μια σημαντική περίπτωση ότι έπρεπε να πε-

ριμένουμε λίγα ακόμη χρόνια πριν γιορτάσουμε την κβαντική εκατονταε-

τία. Από την άλλη πλευρά η περίπτωση αυτή αμφισβητείται και θεωρείται 

λογικοφανές να διαλέξουμε το 2000 ως εκατονταετία και τον Planck ως 

τον πατέρα της κβαντικής θεωρίας. Επιπρόσθετα υπάρχει μακρά παρά-

δοση να αποδίδουμε την πατρότητα της θεωρίας στον Planck, ο οποίος σε 

τελευταία ανάλυση πήρε το Nobel φυσικής το 1918 «για την ανακάλυψη 

των κβάντων της ενέργειας». Τα Ιωβηλαία και οι επισημότητες ενισχύουν 

την παράδοση, δεν την αμφισβητούν. 

Όπως υποδεικνύει ο Kuhn, πουθενά στις δημοσιεύσεις του 1900 και 

1901 δεν έγραψε καθαρά ο Planck ότι η ενέργεια ενός μεμονωμένου ταλα-

ντωτή μπορεί να πάρει μόνο διακριτές τιμές σύμφωνα με τη σχέση Ε = nhf 

όπου n είναι ένας ακέραιος. Αν αυτό είναι ότι εννοούσε, γιατί δεν το έλεγε 

επίσης; Και αν αναγνώριζε ότι είχε εισάγει την ενεργειακή κβάντωση, μια 

παράξενη, όχι κλασσική έννοια, γιατί παρέμεινε σιωπηλός 4 χρόνια; Επι-

πλέον στις διαλέξεις του από το 1906 πάνω στη θεωρία της θερμικής ακτι-

νοβολίας, ο Planck συζητούσε για μια συνεχή θεωρία που δεν έκανε ανα-

φορά σε διακριτές ενέργειες ταλαντωτών. Αν «είχε δει το φως» τόσο νωρίς 
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στα 1900, όπως δήλωνε αργότερα, τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη 6 χρόνια 

αργότερα; Η απάντηση Θα μπορούσε να είναι ότι δεν άλλαξε γνώμη γιατί 

δεν είχε δει το φως; 

Αυτά είναι μόνο μερικά σχόλια που κάνει ο Kuhn και εκείνοι οι ιστορι-

κοί της φυσικής που υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Σαν όλα τα ιστορικά 

σχόλια η αντιδικία για την κβαντική ασυνέχεια εδράζεται σε μια σειρά από 

ενδείξεις και αντίθετες ενδείξεις που μόνο ποιοτικά μπορούν να εκτιμη-

θούν και ως σύνολο. Δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με τον καθαρό τρόπο 

που ξέρουμε από τη φυσική (ή μάλλον από μερικά βιβλία φυσικής) 

Αν δεν ήταν ο Planck αυτός που εισήγαγε την υπόθεση των ενεργειακών 

κβάντων το 1900 τότε ποιος την εισήγαγε; Ο Lorentz και ο Boltzmann έ-

χουν αναφερθεί ως υποψήφιοι αλλά μια πολύ ισχυρότερη περίπτωση μπο-

ρεί να αναφερθεί ότι ήταν ο Einstein αυτός που πρώτος αναγνώρισε την 

ουσία της κβαντικής θεωρίας. Οι αξιοσημείωτες συμβολές του Einstein 

στις πρώτες φάσεις της κβαντικής θεωρίας είναι πολύ γνωστές και πέραν 

πάσης αμφισβήτησης. Η πιο φημισμένη του συνεισφορά είναι η θεωρία 

που διατύπωσε το 1905 για τα κβάντα φωτός ή φωτόνια. Αλλά επίσης έ-

κανε σπουδαίες συνεισφορές το 1907 στη κβαντική θεωρία των ειδικών 

θερμοτήτων των στερεών και το 1909 στις ενεργειακές διαταραχές. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νεαρός Einstein είδε βαθύτερα από τον 

Planck και μόνον ο Einstein αναγνώρισε ότι η κβαντική ασυνέχεια ήταν 

ένα ουσιαστικό μέρος από τη θεωρία του Planck για την ακτινοβολία του 

μαύρου σώματος. Αν αυτό καθιστά τον Einstein «τον άνθρωπο που ανα-

κάλυψε την κβαντική ασυνέχεια» όπως διατείνεται ο Γάλλος ιστορικός της 

φυσικής Olivier Darrigol, είναι ένα άλλο θέμα. Το σπουδαίο είναι ότι ο 

ρόλος του Planck στην ανακάλυψη της κβαντικής θεωρίας ήταν περιπε-

πλεγμένος και λίγο αμφιλεγόμενος. Να αποδώσουμε μόνο σ’ αυτόν την 

ανακάλυψη, όπως κάνουν μερικά βιβλία φυσικής είναι πολύ απλουστευ-

τικό. Άλλοι φυσικοί, και ιδιαίτερα ο Einstein αναμείχθηκαν με κρίσιμο 

τρόπο στη δημιουργία της κβαντικής θεωρίας. Η ανακάλυψη θα έπρεπε να 

αντιμετωπισθεί ως μια εκτεταμένη διαδικασία και όχι ως μια στιγμή ενό-

ρασης που γνωστοποιήθηκε μια συγκεκριμένη ημέρα στο τέλος του 1900. 

Η θεωρία του Einstein το 1907 για τις ειδικές θερμότητες ήταν ένα ση-

μαντικό στοιχείο στη διαδικασία εδραίωσης της κβαντικής θεωρίας σαν 

ένα σπουδαίο πεδίο της φυσικής. Η αλλαγή της κατάστασης στην κβαντική 

θεωρία αναγνωρίστηκε και επίσημα στο πρώτο συνέδριο του Solvay το 

1911, με «την θεωρία ακτινοβολίας και τα κβάντα» ένα γεγονός που προ-

κάλεσε την φάση απογείωσης της κβαντικής θεωρίας. Οι συμμετέχοντες 

στο συνέδριο στις Βρυξέλες αναγνώρισαν ότι με την κβαντική θεωρία άλ-

λαζε η πορεία της φυσικής. Που θα οδηγούσε η εξέλιξη κανείς δεν ήξερε. 

Για παράδειγμα δεν πίστευαν ότι η κβαντική θεωρία είχε κάτι να κάνει με 

την ατομική δομή. Δυο χρόνια αργότερα, με την έλευση της ατομικής θε-

ωρίας του Niels Bohr η κβαντική θεωρία πήρε νέα τροπή που προοδευτικά 
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οδήγησε στην κβαντομηχανική και σε νέες βάσεις την εικόνα του φυσικού 

κόσμου. 

Οι δρόμοι της ιστορίας είναι πραγματικά απρόβλεπτοι. 

O Συγγραφέας: Ο Helge Kragh είναι καθηγητής της ιστορίας των επι-

στημών και της τεχνολογίας στο τμήμα Ιστορίας της Επιστήμης στο πανε-

πιστήμιο του Aarhus στη Δανία. 
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Πηγή: Απόσπασμα από Βικιπαίδεια με λήμμα: «κβάντα». 

 

 

Ας επικεντρώσουμε και στο εξής σχετικό απόσπασμα: 

 

«…Το 1900 ο Πλανκ εισήγαγε την έννοια του της κβάντωσης, μέσα από 

την προσπάθεια του να βρει τύπο για την εκπομπή φωτός. Πέντε χρόνια 

αργότερα, ο Αϊνστάιν γενίκευσε την ιδέα του Πλανκ, προτείνοντας πως η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνίσταται από κβάντα...».  

Πηγή: Απόσπασμα από Βικιπαίδεια με λήμμα: «κβάντα». 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Όσον αφορά το ηλεκτρόνιο, που ο Αϊνστάιν δέχονταν ότι αυτό πρέπει 

να το θεωρούμε και ως κύμα και ως σωματίδιο, αυτό ισχύει για τον εξής 

λόγο: 

Όταν η ενέργεια που φέρει μέσα του το ηλεκτρόνιο (φέρει θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) είναι ισχυρότερη από 

τις ιδιότητες της αδράνειας της μάζας του, τότε το ηλεκτρόνιο είναι ενέρ-

γεια. 

Αντίθετα, όταν το ηλεκτρόνιο δεν έχει ενέργεια μέσα του αρκετά ισχυρή 

ώστε αυτή να είναι ισχυρότερη από τις ιδιότητες της μάζας του, τότε το 

ηλεκτρόνιο είναι σωματίδιο (=υποατομικό σωματίδιο). 

Η ικανότητα ενός σωματιδίου να συμπεριφέρεται άλλοτε περισσότερο 

ως ενέργεια και άλλοτε περισσότερο ως μάζα οφείλεται στο εξής γεγονός: 

Όταν το σωματίδιο (=υποατομικό σωματίδιο), έστω το ηλεκτρόνιο, βρε-

θεί σε μια περιοχή ισχυρού μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θεμε-
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λιωδών ιόντων πρωτονίων ή θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε το πε-

δίο αυτό φορτίζει τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται στους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του ηλεκτρονίου κατά τον εξής 

τρόπο:  

α) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του πεδίου φορτίζουν τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων μέσα στο ηλεκτρόνιο (εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων), ενώ  

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του πεδίου φορτίζουν επίσης τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων μέσα στο ηλεκτρόνιο (εξηγήσαμε ότι τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων). 

Η φόρτιση αυτή γίνεται μέσω των δύο εξωτερικών πόλων του ηλεκτρο-

νίου κατά τον εξής τρόπο: 

 

ι) Η φόρτιση με πρόσθετο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο σε ένα 

ηλεκτρόνιο. 

Έστω ένα ηλεκτρόνιο (=ένα οποιαδήποτε υποατομικό σωματίδιο) βρε-

θεί σε ένα μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που είναι ισχυρότερο από 

το δικό του. Έστω αυτό το πεδίο είναι π.χ. η αύξηση της θερμοκρασίας σε 

ένα σώμα. 

Καθώς το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται, στο εξωτερικό του μέρος δη-

μιουργούνται οι δύο εξωτερικοί μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί του πόλοι, 

όπως αναφέραμε σε άλλο κεφάλαιο. 

Αυτό με την περιστροφή τους έλκουν τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία που υπάρχουν στο πεδίο τους, και έτσι αλληλεπιδρούν με αυτά. 

Στην φάση που εξασκείται η έλξη της βαρύτητας (βλέπε συστολή-έλξη 

και διαστολή-άπωση μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων του 

ηλεκτρονίου), τότε τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των δύο εξω-

τερικών πόλων του ηλεκτρονίου έλκονται από τα αντίστοιχά τους εσωτε-

ρικά-βαρυτικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων του ηλεκτρονίου (κατά τον 

τρόπο που εξηγήσαμε, δηλαδή: τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του εσω-

τερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο ηλε-

κτρόνιο, έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του εξωτερικού πόλου θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων στο ίδιο ηλεκτρόνιο. Ομοίως, τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων στο ηλεκτρόνιο, έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων του εξωτερικού πόλου θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο ίδιο η-

λεκτρόνιο).  

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 

στο οποίο βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο, έλκονται αρχικά από τους δύο εξω-
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τερικούς του πόλους και στην συνέχεια από τους δύο εσωτερικούς-βαρυ-

τικούς του πόλους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φορτίζονται και οι δύο 

εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι του ηλεκτρονίου αυτού. 

Έτσι, το ηλεκτρόνιο προσλαμβάνει μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορ-

τία από το περιβάλλον του και αυξάνει το δικό του μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο. 

Αν αυτή η αύξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου σε ένα 

ηλεκτρόνιο γίνει τόσο μεγάλη ώστε το ίδιο αυτό ηλεκτρόνιο να συμπερι-

φέρεται ως μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τότε το ηλεκτρό-

νιο αυτό θεωρείται ως ενέργεια. 

 

ιι) Η εκφόρτιση του πρόσθετου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορ-

τίου από το ηλεκτρόνιο. 

Έστω τώρα ότι το ηλεκτρόνιο αυτό που θεωρείται ενέργεια ή ηλεκτρο-

μαγνητική ακτινοβολία, απομακρυνθεί ή απωθηθεί από το παραπάνω πε-

δίο και βρεθεί σε έναν άλλο χώρο όπου δεν υπάρχει πια πεδίο ισχυρότερο 

από το δικό του. 

Τότε το ηλεκτρόνιο αυτό δεν δέχεται πλέον άλλο πρόσθετο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. 

Τότε συμβαίνει το εξής γεγονός: 

Στην φάση της άπωσης μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων 

θεμελιωδών ιόντων στο παραπάνω ηλεκτρόνιο (ή σε οποιοδήποτε άλλο υ-

ποατομικό σωματίδιο), δεν μεταφέρεται ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο προς τους εσωτερικούς του πόλους. 

 

Η μεταφορά του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου από τον ένα 

πόλο προς τον άλλο (π.χ. από τους εξωτερικούς πόλους προς τους εσωτε-

ρικούς, ή αντίστροφα, από τους εσωτερικούς προς τους εξωτερικούς) γί-

νεται για τον εξής λόγο: 

α) Αν μεν είναι ισχυρότερο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων π.χ. ενός 

εξωτερικού πόλου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο ηλεκτρόνιο αυτό 

(σε σύγκριση με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων στο εσωτερικό του ηλεκτρονίου), τότε το ισχυρότερο 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

του εξωτερικού πόλου του ηλεκτρονίου, δεν έλκεται μόνον με το ίδιο φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που βρίσκεται στον εσωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων του ίδιου ηλεκτρονίου, αλλά συγχρόνως α-

πωθεί και το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του άλλου εσω-

τερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του ίδιου 

αυτού ηλεκτρονίου. Λόγω της άπωσης αυτής καθίσταται δυνατή η είσοδος 

και η δυνατότητα διέλευσης του εξωτερικού φορτίου των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων προς το εσωτερικό του ηλεκτρονίου, ώστε να φορτίσει 

τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αυτού 
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του ίδιου ηλεκτρονίου. Ομοίως, το ίδιο γίνεται από τον άλλον εξωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι το ηλεκτρόνιο αυτό φορτίζεται εσωτερικά, στους δύο εσωτερι-

κούς-βαρυτικούς του πόλους με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και με θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

β) Αν όμως το ηλεκτρόνιο βρεθεί σε περιοχή της οποίας το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι ασθενέστερο από το δικό του, τότε συμβαί-

νει το αντίστροφο:  

Το ισχυρότερο φορτίο π.χ. των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του εσω-

τερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του, δεν έλ-

κεται και δεν φορτίζει μόνον με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τον 

εξωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αλλά συγχρόνως α-

πωθεί και το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (αφού στις σχετικά κοντινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα απωθούνται). Έτσι καθίσταται δυνατή η μεταφορά του πρόσθετου 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου από τους εσωτερικούς πόλους ε-

νός ηλεκτρονίου προς τους δύο εξωτερικούς του πόλους. Αυτός είναι ο 

μηχανισμός εκφόρτισης μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου από 

τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους ενός ηλεκτρονίου και η μετα-

φορά φορτίου τους προς τους εξωτερικούς του πόλους.  

 

Το ίδιο συμβαίνει και με την Γη μας. Εμείς βλέποντας την αύξηση του 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου στους δύο πόλους της, σημαίνει 

ότι αυξάνεται η επίδραση μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου από 

τον Ήλιο μας, που στην συνέχεια έλκεται από το εσωτερικό της, από τους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους στην φάση της έλξης των. Τότε 

ο Ήλιος έλκει την Γη μας. 

Στην φάση της άπωσης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Γης 

μας, τότε εκπέμπεται από αυτήν μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, που 

φορτίζει τους δύο εξωτερικούς της πόλους και στην συνέχεια η Γη, μέσω 

αυτών, έλκει τον Ήλιο. 

Το παραπάνω φαινόμενο γίνεται επειδή και ο Ήλιος και η Γη περιστρέ-

φονται.  

Αν δεν περιστρέφονταν τα δύο παραπάνω ουράνια σώματα, θα ίσχυε η 

απευθείας έλξη των φορτίων τους και όχι η έλξη τους μεταξύ των δύο ε-

ξωτερικών πόλων τους. 

Αυτό το παραπάνω φαινόμενο της βαρύτητας ίσχυε όταν για πρώτη 

φορά ήρθε σε βαρύτητα ο Ήλιος μας και η Γη μας. 

Στην πράξη όμως, δεν χρησιμοποιούμε την βαρύτητα που διέρχεται και 

μεταξύ των δύο εξωτερικών πόλων τους, αλλά χρησιμοποιούμε αυτήν μό-

νον απευθείας, χάριν ευκολίας για την κατανόησή της. Στην ουσία όμως η 

βαρύτητα μεταξύ δύο περιστρεφόμενων σωμάτων περνάει και μεταξύ των 
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δύο εξωτερικών πόλων τους. Αυτό το βλέπουμε και στην φόρτιση ή εκ-

φόρτιση του πολικού σέλαος της Γης μας. 

 

Στην συνέχεια, αυτό, λόγω αποβάλλεται από τους δύο εξωτερικούς πό-

λους του ηλεκτρονίου για τον εξής λόγο: 

Επειδή το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών δυναμικών γραμμών μεταξύ των δύο εξωτερικών πόλων του η-

λεκτρονίου είναι ισχυρότερο από εκείνο του χώρου στον οποίο αυτό εξα-

σκείται, φορτίζει όλα τα άλλα υποατομικά και υπερατομικά σωματίδια και 

υλικά που συναντάει εκεί, και έτσι εκφορτίζεται το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο από τους εξωτερικούς πόλους του ηλεκτρονίου, ενώ συγ-

χρόνως φορτίζει και τα γύρω του αντικείμενα ή άλλα υποατομικά σωματί-

δια. 
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9. Η έννοια της ύλης και της αντιύλης. 

Η εξήγηση των κοινών χαρακτηριστικών της ύλης και της αντιύλης. 

Τα υποατομικά σωματίδια της ύλης κι που δημιουργηθήκαν το κα-

θένα τους. 

Τι είναι τα φερμιόνια.  

Τι είναι τα κουάρκ και τα λεπτόνια. 

 

 
 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα από την Βικιπαίδεια: 

 

 

«Το... λίκνο της επιστήμης: Πώς η κβαντομηχανική εξηγεί τα πάντα 

 

Είναι το λίκνο της σύγχρονης επιστήμης. Η Κβαντομηχανική, η θεωρία 

που αμφισβητήθηκε όσο καμία άλλη, αποτελεί το εργαλείο που σήμερα 

μας ωθεί σε νέες, πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. 

Το 1900 ο Πλανκ εισήγαγε την έννοια του της κβάντωσης, μέσα από 

την προσπάθεια του να βρει τύπο για την εκπομπή φωτός. Πέντε χρόνια 

αργότερα, ο Αϊνστάιν γενίκευσε την ιδέα του Πλανκ, προτείνοντας πως η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνίσταται από κβάντα. Αργότερα, ο 

σπουδαίος φυσικός αρνήθηκε να πιστέψει πως αυτό που είχε προτείνει χα-

ρακτηρίζει ολόκληρο τον μικρόκοσμο. Πως η Κβαντική μηχανική είναι 

τελικά αυτή που εξηγεί όσα ως τότε ήταν... ανεξήγητα. 

 

 

 

 

 

Τι είναι η κβαντική θεωρία 

Η δομή της ύλης βασάνιζε τους επιστήμονες για πολλές χιλιετίες. Οι 

αρχαίοι Έλληνες είχαν δομήσει ολόκληρη θεωρία που εξηγούσε, λανθα-

σμένα, τον τρόπο με τον οποίο συντίθεται κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο. 

Μετά από αρκετές χιλιετίες, η θεωρία των 4+1 στοιχείων (νερό, φωτιά, 

αέρας, γη, αιθέρας) απορρίφθηκε. Τελικά, έπρεπε να φτάσουμε στον 20ο 

αιώνα, ώστε η κβαντική θεωρία να μας αποκαλύψει τα συνθετικά της ύλης, 

μετά από τεράστια αμφισβήτηση. 

Σύμφωνα με αυτήν, η ύλη αποτελείται από πάρα πολύ μικρά σωματίδια 

δομής, τα φερμιόνια που χωρίζονται σε κουάρκ και λεπτόνια. Ο συνδυα-

σμός κουάρκ και ηλεκτρονίων, τα οποία ανήκουν στα λεπτόνια, δημιουρ-

γούν τα άτομα και ως εκ τούτου την ύλη. Στα λεπτόνια, πλην των ηλεκτρο-

νίων, εντάσσονται τα μιόνια τα ταυ αλλά και τα νετρίνα τους. Κάπως έτσι, 
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από τα άτομα περνάμε στα μόρια και από τα μόρια στον... μακρόκοσμο 

που μας είναι γνωστός. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Για να περιγράψουν τον τρόπο που αυτά τα ελάχιστα σωματίδια αντι-

δρούν και συμπεριφέρονται, οι επιστήμονες δημιούργησαν την κβαντική 

θεωρία. Μια θεωρία που προέκυψε σχεδόν... από ανάγκη, αφού τα πειρα-

ματικά δεδομένα την έφεραν στην επιφάνεια. Η κβαντομηχανική συνεπά-

γεται διάφορα παράξενα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα πως δύο σω-

ματίδια μπορούν να υπάρχουν την ίδια στιγμή σε δύο διαφορετικά σημεία, 

και για αυτό το λόγο οι επιστήμονες δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να την... 

χωνέψουν. Σήμερα ωστόσο, αποτελεί την πιο καλά και σταθερά θεμελιω-

μένη θεωρία στην φυσική. Πολύ σημαντικότερη από την κλασική (νευτώ-

νια) φυσική, αλλά και την κλασική ηλεκτροδυναμική». 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια, λήμμα: κβαντομηχανική» > «Το... λίκνο της επι-

στήμης: Πώς η κβαντομηχανική εξηγεί τα πάντα», ή:  

https://www.iefimerida.gr/news/254047/likno-tis-epistimis-pos-i-

kvantomihaniki-exigei-ta-panta-eikones 

  

Σχόλια – επεξηγήσεις: 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: « …Σύμφωνα με αυτήν, η ύλη αποτελείται 

από πάρα πολύ μικρά σωματίδια δομής, τα φερμιόνια που χωρίζονται σε 

κουάρκ και λεπτόνια. Ο συνδυασμός κουάρκ και ηλεκτρονίων, τα οποία 

ανήκουν στα λεπτόνια, δημιουργούν τα άτομα και ως εκ τούτου την ύλη. 

Στα λεπτόνια, πλην των ηλεκτρονίων, εντάσσονται τα μιόνια, τα ταυ αλλά 

και τα νετρίνα τους…». 

Εξηγήσαμε ότι η ύλη δημιουργήθηκε όταν συνέβησαν ισχυρότατες έλ-

ξεις μεταξύ των δύο αρχικών συνόλων ενέργειας στον συμπάντειο πόλο α 

και στον συμπάντειο πόλο β. 

Έτσι προέκυψαν δύο διαφορετικές κατηγορίες ύλης: η ύλη που δημιουρ-

γήθηκε στον συμπάντειο πόλο α και φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και η 

ύλη που δημιουργήθηκε στον συμπάντειο πόλο β και φέρει αρνητικό ηλε-

κτρικό φορτίο. 

Επομένως η ύλη «χτίστηκε» δημιουργήθηκε από τα δύο αυτά αρχικά 

σύνολα ενέργειας, αλλά διαφέρει ως προς την ποσότητα της ενέργειας η 

ύλη που δημιουργήθηκε στον συμπάντειο πόλο α και φέρει το θετικό ηλε-

κτρικό φορτίο λόγω των εκεί θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της. Αντί-

θετα, η ύλη που δημιουργήθηκε στον συμπάντειο πόλο β φέρει το αρνητικό 

ηλεκτρικό φορτίο της λόγω των εκεί θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων  και 

γι’ αυτό λέγεται και αντιύλη. 

Όλη η δημιουργηθείσα ύλη τόσο στον συμπάντειο πόλο α, όσο και στον 

συμπάντειο πόλο β είναι τα γνωστά μας φερμιόνια. 

Όσα μικροσωματίδια (υποατομικά σωματίδια) δημιουργηθήκαν στον 

συμπάντειο πόλο α και φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο λέγονται κουάρκ. 

Όσα μικροσωματίδια (υποατομικά σωματίδια) δημιουργηθήκαν στον 

συμπάντειο πόλο β και φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο λέγονται λε-

πτόνια. Στα λεπτόνια ανήκουν και τα ηλεκτρόνια, τα μιόνια, τα ταυ αλλά 

και τα νετρίνα τους. 
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10. Η εξήγηση ότι μόνον στην πρώτη-αρχική σφοδρότατη έλξη με-

ταξύ των δύο συμπάντειων πόλων παράχθηκε η ύλη του σύμπαντος. 

Η εξήγηση ότι η αρχική παραχθείσα ύλη, τα λεπτόνια, δεν μειώνεται 

αλλά παραμένει σταθερή.  

Η εξήγηση ότι σαν την αρχική παραχθείσα ύλη δεν μπορεί  πλέον να 

παραχθεί άλλη στο σύμπαν. 

Η εξήγηση της αρχικής παραχθείσας ύλης του σύμπαντος να συμπε-

ριφέρεται και σαν σωματίδια (υποατομικά σωματίδια), αλλά και σαν 

ενέργεια. 

Η έννοια του κβάντο. 

Η διαφορά των λεπτονίων από τα κβάντα 

 

 

 

«Τί είναι το κβάντο 

Στα λατινικά η λέξη «quantus» σημαίνει ποσό. Στην φυσική το κβάντο 

αναφέρεται σε μια μονάδα ποσότητας η οποία είναι αδιάσπαστη. Με αυτήν 

την έννοια δηλαδή, περιγράφεται το μικρότερο υποπολλαπλάσιο της ύλης 

και όχι μόνο. Στην περίπτωση του φωτός για παράδειγμα, το κβάντο είναι 

το φωτόνιο. Δεν υπάρχει κάτι μικρότερο από αυτό. Το φως είναι... φωτό-

νια. Αντίστοιχα, οι κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα ενός 

ατόμου γίνονται σε συγκεκριμένες, ενεργειακές, τροχιές οι οποίες είναι 

κβαντισμένες. Κάθε ηλεκτρόνιο ανήκει σε μια στιβάδα, η οποία του δίνει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί όμως να βρεθεί ανάμεσα σε 

δύο στιβάδες. 
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Τα... παράξενα της Κβαντικής Θεωρίας 

Το πρώτο και χαρακτηριστικότερο αποτέλεσμα της Κβαντικής Θεωρίας 

είναι η πασίγνωστη διττή φύση των θεμελιωδών στοιχείων. Όπως πρώτος 

απέδειξε ο Πλανκ το 1900, το φως συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο αλλά 

και σαν κύμα. Παρόλα αυτά, ένα σωματίδιο πρέπει, σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή, να λειτουργεί είτε ως σώμα είτε ως κύμα. Αυτή ήταν μια ανακά-

λυψη που τάραξε την επιστημονική κοινότητα. Κάθε πράγμα πρέπει να 

έχει και μια ταυτότητα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, που εξηγείται 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κι όμως, όχι. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας του Πλανκ έφεραν στους επιστήμονες 

την... αβεβαιότητα. Πλέον δεν ήξεραν πως να εξηγήσουν τις ιδιότητες, για 

παράδειγμα, του φωτός. Μετά από 27 χρόνια, ήρθε ένα εξίσου εντυπω-

σιακό αποτέλεσμα να επιβεβαιώσει την... αβεβαιότητα. Ο Χάιζενμπεργκ 

απέδειξε πως είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή η θέση και η ταχύτητα ενός υποατομικού σωματιδίου. Πρέπει πά-

ντα να περιοριζόμαστε στην εύρεση μιας εκ των δύο. Κάπως έτσι πήρε το 

όνομα της η γνωστή «Αρχή της Απροσδιοριστίας» ή και «Αρχή της Αβε-

βαιότητας». 

Όσα παράξενα όμως και να προκύψουν από την Κβαντική Θεωρία, το 

σίγουρο είναι πως τα πειράματα αποδεικνύουν σαφέστατα την εγκυρότητα 

της. Θεμελιωμένη όσο καμία άλλη, η Κβαντομηχανική αποτελεί το σημα-

ντικότερο αντικείμενο μελέτης, για το επόμενο βήμα στην επιστήμη. Τε-

λικά, μάλλον ο θεός... ξέρει πολύ καλά πώς να παίζει ζάρια. 
 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια, λήμμα: κβαντομηχανική» > «Το... λίκνο της επι-

στήμης: Πώς η κβαντομηχανική εξηγεί τα πάντα», ή:  

https://www.iefimerida.gr/news/254047/likno-tis-epistimis-pos-i-

kvantomihaniki-exigei-ta-panta-eikones 

 

Επίσης: 

 

Τι είναι η κβαντομηχανική ή αλλιώς κβαντική φυσική; 

Πρόκειται για έναν κλάδο της φυσικής που αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα. 

Η κβαντική φυσική ή κβαντομηχανική αφορά σωματίδια υπερβολικά μι-

κρών διαστάσεων. Τα σωματίδια αυτά όχι μόνο δεν είναι ορατά με το 

γυμνό μάτι, αλλά εν τέλει δεν είναι μόνο σωματίδια (!). Σύμφωνα με τον 

De Broglie σε πολύ μικρές διαστάσεις πλέον αυτά που θεωρούσαμε σω-

ματίδια είναι ΚΑΙ κύματα. Έτσι χαρακτηρίζονται από ορμή (μάζα x ταχύ-

τητα, χαρακτηριστικό των σωματιδίων ύλης) αλλά και από μήκος κύματος 

(χαρακτηριστικό των κυμάτων)! Κλασσικό παράδειγμα αυτού δυισμού της 

ύλης όπως ονομάζεται είναι το φως. Σύμφωνα με τους φυσικούς το φως 

θεωρείται και κύμα αλλά χαρακτηρίζεται και ως σωματίδια τα λεγόμενα 

φωτόνια! Άλλα σωματίδια που είναι επίσης και κύματα είναι τα ηλεκτρό-

νια. 

https://www.maxmag.gr/epistimi/thematiko-parko-ton-ypoatomikon-somatidion-ke-kathieromeno-protypo/
https://www.maxmag.gr/epistimi/cern-anakalypsi-neou-somatidiou/
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https://www.maxmag.gr/science/kvantomichaniki-mia-parexigimeni-

theoria/ 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Στα λατινικά η λέξη «quantus» σημαί-

νει ποσό. Στην φυσική το κβάντο αναφέρεται σε μια μονάδα ποσότητας η 

οποία είναι αδιάσπαστη. Με αυτήν την έννοια δηλαδή, περιγράφεται το 

μικρότερο υποπολλαπλάσιο της ύλης και όχι μόνο. Στην περίπτωση του 

φωτός για παράδειγμα, το κβάντο είναι το φωτόνιο. Δεν υπάρχει κάτι μι-

κρότερο από αυτό. Το φως είναι... φωτόνια…». 

 Αυτό το μικρότερο υποπολλαπλάσιο της ύλης έχει προκύπτει λόγω των 

μεγαλύτερων συγκρούσεων που συνέβησαν ποτέ στο σύμπαν.  

Με άλλα λόγια υπήρξαν τόσο σφοδρές εκείνες οι συγκρούσεις που δη-

μιούργησαν αυτά κουάρκ και τα λεπτόνια, όπως εξηγήσαμε. Εξαιτίας δη-

λαδή της πολύ ισχυρής τους σύγκρουσης έχουμε αυτή την πολύ «συγκολ-

λητική» ιδιότητα της αρχικής παραχθείσας ύλης των κουάρκ και των λε-

πτονίων (φερμιόνια).  

Από τότε δεν υπήρχαν νέες τέτοιες σφοδρότατες συγκρούσεις, και ανα-

φέραμε τους λόγους, τους οποίους να επαναλάβουμε: 

Υπήρχε μόνον η καθαρή ενέργεια των δύο συμπάντειων πόλων οπότε 

είχαμε τις έλξεις των αλλά και τις συγκρούσεις των δύο συνόλων αυτών 

ενέργειας στον μέγιστο βαθμό, εφόσον δεν είχε αναλωθεί ποσότητα από 

αυτά τα δύο αρχικά σύνολα για να παραχθεί η ύλη πρώτον. Επίσης η πα-

ραχθείσα ύλη συντίθεται και από τις δύο αυτές μορφές ενέργειας, που ση-

μαίνει ότι αν μια ποσότητα θεμελιωδών ιόντων η ενέργειας πέσει πάνω 

τους (πάνω στην παραχθείσα ύλη), τότε θα ασκηθεί και άπωση μεταξύ 

τους, εφόσον στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα απω-

θούνται μεταξύ τους, οπότε μειώνεται αισθητά και ισχυρά η δύναμη της 

έλξης τους, που δεν μπορεί πλέον να παράγει τέτοια κουάρκ και λεπτόνια, 

δεν μπορεί να παράγει πλέον η ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων φερμιό-

νια. 

Αυτή λοιπόν η αρχική παραχθείσα ύλη δεν μειώνεται αλλά παραμένει 

σταθερή, επειδή φέρει και το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας που μπορεί να 

φέρει η ύλη, αφού δημιουργηθήκαν από τις καθαρές μορφές ενέργειας τις 

οποίες και φέρει μέσα της. 

Αυτός είναι ο λόγος που η αρχική αυτή παραχθείσα ύλη του σύμπαντος, 

τε φερμιόνια, δεν συμπεριφέρονται μόνον ως υποατομικά σωματίδια, αλλά 

συμπεριφέρονται και σαν ενέργεια. 

Αυτή λοιπόν είναι και η έννοια του κβάντο. 

Κβάντο είναι τα αρχικά παραχθέντα σωματίδια της ύλης, τόσο στον συ-

μπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, όσο και στον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β. 
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Αυτά τα παραχθέντα μικροσωματίδια στους δύο συμπάντειους πόλους 

ονομάζονται κβάντα και αυτά φέρουν διττή φύση, όπως πρώτος απέδειξε 

ο Πλανκ το 1900, ότι το φως συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο αλλά και σαν 

κύμα. 

Επίσης:  

Όταν λέμε λεπτόνια εννοούμε τα υποατομικά σωματίδια που δημιουρ-

γήθηκαν στους δύο συμπάντειους πόλους. 

Όταν λέμε κβάντα εννοούμε τα λεπτόνια που φέρουν συγχρόνως και ε-

νέργεια μέσα τους. 
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11. Η εξήγηση της έννοιας της θεμελιώδους ενέργειας από την οποία 

δημιουργήθηκαν τα πρωτόνια και όλα τα υποατομικά σωματίδια που 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της θεμελιώδους ενέργειας από την οποία δημιουργήθη-

καν τα ηλεκτρόνια και όλα τα υποατομικά σωματίδια που φέρουν αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ο μηχανισμός παραγωγής μεγαλύτερων ή μικρότερων υποατομι-

κών σωματιδίων από την έλξη και σύγκρουση των θεμελιωδών ιόντων 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α και β. 

Η Ενεργειακή Φυσική και το γνωστικό αντικείμενό της. 

 

 

Η Σωματιδιακή Φυσική 

 

 
 

 

Σύνοψη των σωματιδίων και των δυνάμεων της σωματιδιακής φυ-

σικής 

 

Η Σωματιδιακή φυσική ή Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων εί-

ναι κλάδος της φυσικής που μελετά τα στοιχειώδη σωματίδια που συγκρο-

τούν την ύλη καθώς και την συμπεριφορά (ακτινοβολία), και τις αλληλε-

πιδράσεις μεταξύ τους. Λέγεται επίσης και φυσική υψηλών ενεργειών, 

επειδή πολλά στοιχειώδη σωμάτια δεν υφίστανται υπό τις συμβατικές συν-

θήκες που συναντάμε στη φύση όπως τη γνωρίζουμε στον πλανήτη μας, 

αλλά μπορούν να δημιουργηθούν και να ανιχνευθούν μέσω ενεργειακών 

κρούσεων με άλλα σωματίδια, όπως γίνεται στους επιταχυντές σωματι-

δίων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Όπως είναι πλέον γνωστό, όλες οι μορφές της ύλης αποτελούνται από 

άτομα τα οποία και θεωρούνται τα θεμελιώδη σωματίδια ή σωμάτια κάθε 

στοιχείου. Αλλά και αυτά τα άτομα είναι συνδυασμοί πιο μικρών σωματι-

δίων, που αποκαλούνται υποατομικά σωματίδια. Για παράδειγμα, ο πυρή-

νας του ατόμου αποτελείται από νετρόνια και πρωτόνια. Πέρα όμως απ’ 

αυτά, οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ακόμη πιο "μικρά" (στοιχειώδη) 

σωματίδια. Αν δηλαδή τα υποατομικά σωματίδια εξαναγκαστούν να συ-

γκρουστούν με μεγάλες ταχύτητες τότε εμφανίζονται νέα σωματίδια, που 

καλούνται στοιχειώδη. Ο κλάδος της φυσικής που εξετάζει αυτά τα τελευ-

ταία ανακύπτοντα στοιχειώδη σωματίδια ονομάζεται Φυσική των στοι-

χειωδών σωματιδίων, και εκ του τρόπου παραγωγής αυτών Φυσική υ-

ψηλών ενεργειών. 

Η Σωματιδιακή Φυσική συνδέεται πλέον σημαντικά με την μοντέρνα 

κοσμολογία, καθώς το ίδιο το σύμπαν είναι ένας τεράστιος φυσικός επιτα-

χυντής, ενώ η μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων μας δίνει πολλές πλη-

ροφορίες για την γέννηση και την εξέλιξη του σύμπαντος». 

Πηγή: Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Όπως είναι πλέον γνωστό, όλες οι μορ-

φές της ύλης αποτελούνται από άτομα τα οποία και θεωρούνται τα θεμε-

λιώδη σωματίδια ή σωμάτια κάθε στοιχείου. Αλλά και αυτά τα άτομα είναι 

συνδυασμοί πιο μικρών σωματιδίων, που αποκαλούνται υποατομικά σω-

ματίδια…». 

Εμείς δεν προτείναμε ως βάση του σύμπαντος τα διάφορά υποατομικά 

σωματίδια. 

Αυτά, εξηγήσαμε, προήλθαν και δημιουργήθηκαν λόγω των συγκρού-

σεων αρχικά της ύλης. Με άλλα λόγια, πολύ πριν υπάρξει η ύλη, τα υποα-

τομικά σωματίδια δημιουργήθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης της ενέρ-

γειας, η ενέργεια προϋπήρχε της ύλης. 

Έτσι, εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των δύο συνόλων ενέρ-

γειας προέκυψαν τα πρώτα υποατομικά σωματίδια. Επειδή αυτό το φαινό-

μενο επαναλήφθηκε και άλλες φορές, εξηγήσαμε επτά φορές, έχουν προ-

κύψει περαιτέρω συνθέσεις της αρχικής ύλης όταν πάνω στην ήδη υπάρ-

χουσα ύλη συμπιέζονταν νέα κύματα ενέργειας σε μια επόμενη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, δηλαδή σε μια επόμενη έλξη μεταξύ των δύο 

συμπάντειων πόλων α και β. 

Όπως πιο πάνω η φυσική μιλάει για «θεμελιώδη σωματίδια ή σωμάτια 

κάθε στοιχείου», εμείς πιο πέρα αναφέραμε και επικεντρώσαμε σε θεμε-

λιώδη ενέργεια που είχε υπάρξει πολύ πριν δημιουργηθούν τα παραπάνω 

αυτά θεμελιώδη σωματίδια ή σωμάτια κάθε στοιχείου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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Έτσι στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων δη-

μιουργήθηκαν όλα τα υποατομικά σωματίδια που φέρουν το θετικό ηλε-

κτρικό φορτίο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια του συμπά-

ντειου πόλου α έφερε ακριβώς αυτό το είδος την ενέργεια, δηλαδή με θε-

τικό το ηλεκτρικό της φορτίο. Ανάλογα δε με την δύναμη σύγκρουσης 

(πρώτα κύματα, δεύτερα κύματα κ.λπ.), καθώς τα δύο σύνολα ενέργειας 

έλκονταν κατά κβάντα (έλκονταν αρχικά, μετά μεσολαβούσε μια μικρό ά-

πωση και είχαμε π.χ. μεγάλα τα παραγόμενα υποατομικά σωματίδια). Στην 

επόμενη φορά που οι δύο αυτοί συμπάντειοι πόλοι είχαν πλησιάσει ακόμη 

περισσότερο μεταξύ τους (λόγω της έλξης των) θα έχουμε μικρότερη την 

έλξη τους, αφού στις αποστάσεις καθώς πλησιάζουν αυτά τα δύο σύνολα 

ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ τους, τότε ενισχύεται και η με-

ταξύ τους άπωσης, και επομένως τα δεύτερα αυτά κύματα έλξης των πα-

ρήγαγαν μικρότερα τα δημιουργούμενα υποατομικά σωματίδια κ.ο.κ. πα-

ράγονταν η κλίμακα των μεγαλύτερων και των μικρότερων υποατομικών 

σωματιδίων. Έτσι δημιουργήθηκαν η ποικιλία και τα διαφορετικά είδη των 

υποατομικών σωματιδίων που φέρουν το θετικό ηλεκτρικό τους φορτίο, 

από τα οποία χτίστηκε ολόκληρη η ύλη. 

Ομοίως, στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

δημιουργήθηκαν όλα τα υποατομικά σωματίδια που φέρουν το αρνητικό 

ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια του συμπά-

ντειου πόλου β έφερε ακριβώς αυτό το είδος την ενέργεια, δηλαδή με αρ-

νητικό το ηλεκτρικό της φορτίο. Ανάλογα δε με την δύναμη σύγκρουσης 

(πρώτα κύματα, δεύτερα κύματα κ.λπ.), καθώς τα δύο σύνολα ενέργειας 

έλκονταν κατά κβάντα (έλκονταν αρχικά, μετά μεσολαβούσε μια μικρό ά-

πωση και είχαμε π.χ. μεγάλα τα παραγόμενα υποατομικά σωματίδια). Στην 

επόμενη φορά που οι δύο αυτοί συμπάντειοι πόλοι είχαν πλησιάσει ακόμη 

περισσότερο μεταξύ τους (λόγω της έλξης των) θα έχουμε μικρότερη την 

έλξη τους, αφού στις αποστάσεις καθώς πλησιάζουν αυτά τα δύο σύνολα 

ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ τους, τότε ενισχύεται και η με-

ταξύ τους άπωσης, και επομένως τα δεύτερα αυτά κύματα έλξης των πα-

ρήγαγαν μικρότερα τα δημιουργούμενα υποατομικά σωματίδια κ.ο.κ. πα-

ράγονταν η κλίμακα των μεγαλύτερων και των μικρότερων υποατομικών 

σωματιδίων. Έτσι δημιουργήθηκαν η ποικιλία και τα διαφορετικά είδη των 

υποατομικών σωματιδίων που φέρουν το αρνητικό ηλεκτρικό τους φορτίο, 

από τα οποία χτίστηκε ολόκληρη η ύλη. 

 

Τα σωματίδια, τα υποατομικά σωματίδια, είναι πολλά και κατατάξαμε 

αυτά σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα σε ποιόν συμπάντειο πόλο δη-

μιουργήθηκαν. Αργότερα, αυτά μεταφέρθηκαν στον μεσοσυμπάντειο 

χώρο, από τις απώσεις στον κάθε συμπάντειο πόλο και την μεταφορά τους 

από τις συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές. 
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Όμως τα υποατομικά σωματίδια δεν είναι το ζητούμενο της εργασίας 

μας. Μέχρις αυτά τα όρια, δηλαδή μέχρι και τα υποατομικά σωματίδια 

φτάνουν τα όρια της υπάρχουσας-σύγχρονης φυσικής.   

Παραπέρα, υπάρχουν δυνάμεις μέσα σε αυτά τα υποατομικά σωματίδια, 

οι οποίες δεν αναφέρονται στην υπάρχουσα σύγχρονη Φυσική Επιστήμη. 

Αυτές τις δυνάμεις οφείλουμε να τις αναφέρουμε και να τις συμπεριλά-

βουμε σε μια άλλη φυσική, στην Ενεργειακή Φυσική, όπως ήδη μιλήσαμε, 

αλλά και όπως θα αναπτύξουμε και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο της ίδιας-

παρούσης σειράς των βιβλίων μας. 

Μιλάμε και τονίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Ενεργειακή 

Φυσική, επειδή χάρη σε αυτές τις δυνάμεις που φέρει γενικά η ύλη, υπάρ-

χουν και όλες οι ιδιότητές της. 

Εμείς, λοιπόν, εργαζόμαστε μέσα από τα γνωστά μας πειράματα, αλλά 

πιο πέρα αναλύουμε τα αποτελέσματά τους με βάση την επίδραση αυτών 

των δυνάμεων των θεμελιωδών ιόντων σε όλη την ύλη, σε όλο το σύμπαν, 

αφού από αυτές δημιουργήθηκε όλο το σύμπαν και η ύλη, όπως ήδη εξη-

γήσαμε.  
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12. 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 θυμηθούμε 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, που αναφέρεται, ενώ 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 (εξη-

γήσαμε 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. 
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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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13. Η κεντρομόλος όσο και η φυγόκεντρος δύναμη δεν είναι φαντα-

στικές αλλά είναι υπαρκτές και αισθητές. 

Δεν υπάρχουν πλασματικές δυνάμεις όταν αντιδρούν με τις υπαρ-

κτές δυνάμεις, αλλά όλες τους είναι υπαρκτές, παρότι μπορεί να είναι 

αόρατες. 

Τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς οφείλονται στο διαφορετικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός συστήματος αναφοράς μικρού ή 

μεγάλου. 

Πότε ένα σώμα βρίσκεται σε αδράνεια και πότε βρίσκεται σε κί-

νηση. 

Οι δυνάμεις που ενεργούν μέσα στην ύλη υπάρχουν και είναι αυτές 

χάρη στις οποίες η ύλη συμπεριφέρεται όπως την βλέπουμε και την 

παρατηρούμε προσεκτικά, παρότι τις ίδιες αυτές δυνάμεις δεν τις βλέ-

πουμε, αλλά τις αισθανόμαστε αισθητά πάρα πολύ καλά. 

Οι παραπάνω δυνάμεις αποτελούν τις ενεργειακές δυνάμεις και η 

μελέτη τους ανάγεται και κατατάσσεται στην Ενεργειακή Φυσική, για 

την οποία και αναφέραμε σε άλλα κεφάλαια. 

Η τεκμηρίωση και η θεμελιώδη της Ενεργειακής Φυσικής, ως ξε-

χωριστής Φυσικής Επιστήμης. 

Η εξήγηση της δύναμης που μας παρασέρνει στο ασανσέρ κατά την 

φορά που αυτό κινείται και η οποία εξασκείται όταν το ασανσέρ στα-

ματάει απότομα. 

 

 

 

«4-8 Πραγματικές και πλασματικές δυνάμεις 

Όλοι γνωρίζουμε τις παράξενες δυνάμεις που εμφανίζονται, όταν παρα-

τηρούμε την κίνηση σε κάποια συστήματα αναφοράς. Όταν οδηγείτε ένα 

κλειστό αυτοκίνητο, που τρέχει με σταθερή ταχύτητα πάνω σε ευθύ ομαλό 

δρόμο, οι δυνάμεις που δρουν επάνω σας είναι ίδιες με τις δυνάμεις που 

δρουν επάνω σας, όταν κάθεστε σε μια καρέκλα. Όταν όμως οδηγείτε ε-

πάνω σε στροφή του δρόμου και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα, αισθάνεστε 

μια δύναμη: Η πόρτα του αυτοκινήτου σπρώχνει το σώμα σας. Αν σκεφ-

θείτε αυτό το γεγονός στο σύστημα αναφοράς του αυτοκινήτου, φαίνεται 

σαν να υπάρχει αιτία ανησυχίας. Μια δύναμη δρα επάνω σας, αλλά δεν 

κινείσθε. Πιθανόν να πείτε ότι μια άλλη δύναμη σας σπρώχνει προς την 

πόρτα και σας κρατά εκεί. Αυτή η δύναμη που δρα από το κέντρο της 

στροφής προς τα έξω ισορροπεί τη δύναμη που ασκείται από την πόρτα. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξηγήσετε, γιατί δεν κινείσθε σε σχέση 

με το αυτοκίνητο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πραγματικό δίλημμα: Πως μπο-

ρεί η μεταβολή στην κίνηση ενός συστήματος αναφοράς (του αυτοκινή-

του) να δημιουργήσει καινούργιες δυνάμεις; Αυτή η φυγόκεντρος δύναμη 

είναι πραγματική; 
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Για να απαντήσουμε σ’ αυτές τις ερωτήσεις αρχίζουμε κάνοντας ένα 

απλό πείραμα. Παίρνουμε πεσσό ξηρού πάγου, τον κρατούμε ακίνητο ε-

πάνω σε οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβή και τον αφήνουμε. Το συμβαίνει; 

Απολύτως τίποτε. Ο πεσσός μένει ακίνητος και συμπεραίνουμε ότι δεν δρα 

επάνω του καμία συνολική δύναμη. Ειδικότερα καμιά οριζόντια δύναμη 

δεν δρα στον πεσσό. 

Τώρα κάνουμε το ίδιο πείραμα επάνω σε τραπέζι με επιφάνεια χωρίς 

τριβή, που βρίσκεται επάνω σε περιστρεφόμενη κυκλική εξέδρα σαν κι 

αυτή που βλέπετε στα αλογάκια του λούνα-Παρκ. Η εξέδρα γυρίζει ανο-

μοιόμορφα σε σχέση με τη γη (και εμείς μαζί). Τώρα τι παρατηρούμε, όταν 

αφήσουμε τον πεσσό; Ο πεσσός δεν μένει ακίνητος αλλά κινείται σε σχέση 

με εμάς - δηλαδή σε σχέση με το περιστρεφόμενο επίπεδο - σε μια κα-

μπύλη που δείχνεται στο σχήμα 4-17.  

 

 

 
 

 

Σχήμα 4-47 

Όταν αφήσουμε ένα πεσσό επάνω σε ένα τραπέζι χωρίς τριβή, ενώ βρι-

σκόμαστε σε ένα δωμάτιο επάνω σε ένα μεγάλο περιστρεφόμενο επί-

πεδο, ο πεσσός φαίνεται να κινείται κατά καμπύλη τροχιά. 

 

 

 

Τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα! Εδώ οι παρατηρήσεις μας δεί-

χνουν ότι κατά την απουσία δυνάμεων ένα σώμα κινείται κατά καμπύλη κι 

όχι κατά ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα. Τι αντίθεση με την αρχή 
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της αδράνειας του Γαλιλαίου! Πως μπορούμε να συμφιλιώσουμε τις πα-

ρατηρήσεις μας με το νόμο του Γαλιλαίου; Θα μπορούσαμε να πούμε; Κά-

νουμε λάθος και πιστεύουμε ότι καμιά δύναμη δεν δρα στον πεσσό. Μια 

τέτοια κίνηση δείχνει ότι υπάρχει κάποια περίπλοκη δύναμη. Αλλά τι α-

σκεί αυτή η δύναμη; Δεν βλέπουμε τίποτε. Έτσι ξαναγυρίζουμε στο δί-

λημμα από το οποίο ξεκινήσαμε.  

Τώρα, ας δούμε όλη αυτή την κατάσταση με το μάτι του παρατηρητή 

που στέκεται στη γη. Μας βλέπει να κινούμαστε σε κύκλο με σταθερή τα-

χύτητα. Κρατούμε ένα πεσσό, που κινείται σε κύκλο μαζί μας. Όταν τον 

αφήνουμε, ο πεσσός κινείται σε ευθεία γραμμή, εφαπτομένη του κύκλου 

και με σταθερή ταχύτητα, όπως λέει ότι πρέπει να γίνει η αρχή του Γαλι-

λαίου. Ο άνθρωπος που στέκεται στη γη καταλαβαίνει το δίλημμά μας και 

μας εξηγεί ότι οι δυσκολίες μας προέρχονται όχι από σφάλμα των νόμων 

της δυναμικής, αλλά από το γεγονός ότι κάνουμε τις παρατηρήσεις μας 

από σύστημα αναφοράς που περιστρέφεται. Αυτό το περιστρεφόμενο σύ-

στημα είναι επιταχυνόμενο σύστημα και μπορούμε να λύσουμε όλα μας τα 

προβλήματα, αν λάβουμε υπόψη μας την κίνηση αυτού του περιστρεφόμε-

νου συστήματος. Τώρα γνωρίζουμε από που πηγάζουν οι δυσκολίες μας. 

Η φαινομενική παραβίαση της αρχής του Γαλιλαίου και του νόμου της κί-

νησης του Νεύτωνα οφείλεται στην επιτάχυνση του περιστρεφόμενου συ-

στήματος αναφοράς σε σχέση με τη γη. 

Έτσι, αν ο παρατηρητής που βρίσκεται επάνω στο περιστρεφόμενο επί-

πεδο κρατήσει τον πεσσό σε ακινησία σχετικά με τον εαυτό του, θα ανα-

καλύψει πως πρέπει να τον έλκει με δύναμη που έχει σταθερό μέτρο και 

κατεύθυνση προς τα μέσα προς ένα ορισμένο σημείο. Σκέπτεται ότι, αφού 

ο πεσσός βρίσκεται σε ακινησία (σχετικά με αυτόν), πρέπει να υπάρχει μια 

δύναμη ίση και αντίθετη, που δρα προς τα έξω επάνω στον πεσσό. Ονο-

μάζει αυτή την κάπως μυστηριώδη δύναμη φυγόκεντρο δύναμη. Από την 

άλλη μεριά, ο παρατηρητής που στέκεται στη γη βλέπει ότι ο πεσσός επι-

ταχύνεται προς το κέντρο του περιστρεφόμενου επιπέδου και ότι ο παρα-

τηρητής που γυρίζει μαζί του ασκεί την κεντρομόλο δύναμη που χρειάζε-

ται. Ο παρατηρητής που βρίσκεται στη γη δεν χρειάζεται τη φυγόκεντρο 

δύναμη. 

Τώρα, τι συμβαίνει με τη δύναμη που αισθανόμαστε, όταν καθόμαστε 

σε αυτοκίνητο που στρίβει σε γωνία; Είναι η δύναμη που ασκείται από την 

πόρτα επάνω μας. Αυτή η δύναμη είναι πραγματική. Αλλά μπορεί να γίνει 

μυστηριώδης, αν ξεχάσουμε ότι κινούμαστε σε μια καμπύλη. Στο σύστημα 

αναφοράς της γης όλα είναι ξεκάθαρα. Η πόρτα του αυτοκινήτου πρέπει 

να ασκήσει επάνω μας μια πραγματική κεντρομόλο δύναμη που θα μας 

επιτρέψει να πάρουμε τη στροφή αντί να κινηθούμε σε ευθεία προς τα ε-

μπρός. Σ’ αυτό το παράδειγμα η κίνηση στο σύστημα αναφοράς, όπου ι-

σχύει ο νόμος του Νεύτωνα, είναι επιταχυνόμενη και οι δυνάμεις που πα-

ράγουν την επιτάχυνση είναι πραγματικές. Το αυτοκίνητο, μαζί με την 

πόρτα του κι εμάς τους ίδιους, δεν θα πάρει την στροφή, αν δεν το σπρώξει 
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ο δρόμος από το πλάι. Όμως η φυγόκεντρος δύναμη δεν είναι πραγματική. 

Δεν είναι δύναμη με την έννοια της ώθησης ή της έλξης, που ασκείται από 

ένα αντικείμενο επάνω σε άλλο. Είναι μια πλασματική «εικονική» ή «ψεύ-

τικη» δύναμη, που εισάγουμε για να εξισορροπήσουμε την επιτάχυνση στο 

περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Την εισάγουμε, για να φαίνεται σαν 

να μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος της κίνησης του Νεύτωνα στο σύστημα 

αναφοράς του αυτοκινήτου. 

Η φυγόκεντρος δύναμη είναι έννοια που μεταχειριζόμαστε πολύ, χωρίς 

να την καταλαβαίνουμε καλά. Αν την μεταχειριζόμαστε, πρέπει να θυμό-

μαστε ότι είναι ένα κατασκεύασμα, για να κάνουμε διορθώσεις στη δυνα-

μική περιγραφή της κίνησης σε σύστημα αναφοράς που περιστρέφεται. Σε 

σύστημα όπου ισχύει ο νόμος του Νεύτωνα η δύναμη αυτή δεν υπάρχει». 

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

WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 86-88 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις; 

 

Στην παραπάνω περίπτωση του κεφαλαίου: «4-8 Πραγματικές και πλα-

σματικές δυνάμεις», οι λεγόμενες φανταστικές δυνάμεις δεν είναι καθόλου 

φανταστικές. Σωστά γράφηκε ότι αυτές εξισορροπούν τις φυγόκεντρες δυ-

νάμεις, ως κεντρομόλες, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινές, μόνο που δεν 

είναι ορατές. Αυτό, γιατί δεχόμαστε αισθητά την πίεση και την εξάσκηση 

γενικά αυτών των δυνάμεων, που όμως επειδή δεν φαίνονται και είναι αό-

ρατες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Αυτές λοιπόν τις δυνάμεις ε-

ξετάζουμε και μελετούμε σε όλη αυτή την σειρά των βιβλίων  μας και αυ-

τές οι δυνάμεις δεν μπαίνουν στο εργαστήριο όπως οι άλλες μορφές δυνά-

μεων, π.χ. η δυναμική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, χημική ενέργεια 

κ.λπ., επειδή ακριβώς είναι αόρατες.  

 

Οι δυνάμεις αυτές παράγονται, για τον εξής λόγο, κι ας δούμε ένα πα-

ράδειγμα:  

Στην στροφή ασκείται πίεση του αυτοκινήτου μας πάνω στον δρόμο. 

Από την πίεση αυτή εξαναγκάζουμε τα πρωτόνια κυρίως (δευτερευόντως 

τα ηλεκτρόνια) να πλησιάσουν μεταξύ τους. Τότε παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα, που είναι φορτία που προέρχονται από τα πρωτόνια κυρίως, και τα 

οποία είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά όμως καθώς παράγονται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθού-

νται. Η άπωση αυτή παίρνει την διεύθυνση του αντικειμένου πάνω στο 

οποίο παράγονται αυτά. Έτσι, όταν παράγονται στην στροφή, καθώς απω-

θούνται στις (σχετικά κοντινές αποστάσεις) η κατεύθυνση κίνησής των έ-

χει ως εξής: Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που έστω 

είναι τα ισχυρότερα (αυτό έχει να κάνει με την φόρτισή των πρωτονίων με 
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τα αντίστοιχά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων), απωθούν τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. Τα τελευταία απωθούνται προς το μέρος του δρό-

μου. Επειδή όμως και τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

απωθούν επίσης και αμοιβαία τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, η ά-

πωση αυτή μεταξύ τους μεταφέρεται και προς το μέρος-κατεύθυνση πα-

ραγωγής των, όπου είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Τα τελευταία 

τότε απωθούνται προς το εσωτερικό του αυτοκινήτου, προς το μέρος δη-

λαδή που τα απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Έτσι, εμείς 

αισθανόμαστε αυτή την πίεση, την δύναμη, την οποία όμως δεν την βλέ-

πουμε, αλλά δεν παύει να είναι υπαρκτή και αισθητή. Γι’ αυτό δεν την 

ονομάζουμε φανταστική, αλλά αόρατη ίσως.  

Στις σχετικά όμως μακρινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Τότε έχουμε την 

έλξη τους αλλά και την επαναφορά του ανθρώπου στην προηγούμενή του 

θέση, καθώς δεν ασκούνται δυνάμεις άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων.    

Εννοείται ότι τα θεμελιώδη ιόντα καθώς απωθούνται ή έλκονται έλκουν 

και τα μόρια και τα αντικείμενα και τον άνθρωπο, κι εμάς, προς την κα-

τεύθυνση κίνησής των.  

 

Όσον αφορά τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς, αυτά οφείλονται 

στην διαφορετική κατάσταση των θεμελιωδών ιόντων. Αν τα θεμελιώδη 

ιόντα σε έναν χώρο κορέννυνται μεταξύ τους μαγνητικά, παύουν να αλλη-

λεπιδρούν ισχυρά πλέον μεταξύ τους δυναμικά. Έτσι, παραμένουν σε έλξη 

μεταξύ τους και δεν κινούνται, με αποτέλεσμα να μη κινούνται και τα σώ-

ματα στα οποία βρίσκονται, δηλαδή τότε τα σώματα αυτά δεν κάνουν κά-

ποια μετατόπιση - μετακίνηση. Η κατάστασή τους τότε είναι σταθερή και 

τα σώματα στα οποία βρίσκονται τελούν σε αδράνεια. 

Αν όμως υπάρξει φόρτιση με νέα φορτία θεμελιωδών ιόντων στον χώρο 

όπου τα θεμελιώδη ιόντα, τότε θα υπάρξει μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητική 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους (θα ανατραπεί η υπάρχουσα μαγνητική ισορ-

ροπία τους) και θα προκληθεί η κίνησή τους που θα οφείλεται: ή στην με-

ταξύ τους άπωση, ή στην μεταξύ τους έλξη. Έτσι ο χώρος αυτός θα τεθεί 

σε κίνηση και θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα αναφοράς σε σχέση με 

τον προηγούμενο χώρο, όπου δεν κινούνταν. 

Έτσι εξηγείται η δημιουργία ενός συστήματος αναφοράς μικρού ή με-

γάλου. 

 

Ένα άλλο παράδειγμα:  

Κινούμαστε με το ασανσέρ, ανεβαίνοντας. Πάμε π.χ. από το ισόγειο 

προς τον 6ο όροφο μιας πολυκατοικίας. Ξαφνικά το ασανσέρ σταματάει, 

όταν φτάσει στον 6ο όροφο. Εμείς όμως νιώθουμε μια δύναμη που εξακο-

λουθεί να κινείται προς τα πάνω, προς την κατεύθυνση κίνησης του ασαν-

σέρ. 
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Τι έχει συμβεί; 

Με την κίνηση παράγονται θεμελιώδη ιόντα στο ίδιο το ασανσέρ, στον 

ίδιο τον κλωβό του.  

Αν αυτό (το ασανσέρ) σταματήσει κάπως απότομα (με το απότομα γί-

νεται περισσότερο αισθητό αυτό που θα πούμε), τότε παράγεται σύ-

γκρουση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων του κλωβού, λόγω της απότομης 

παύσης της κίνησης του κλωβού. 

Με άλλα λόγια, με το απότομο σταμάτημα, εξαναγκάζουμε τα πρωτόνια 

και τα ηλεκτρόνια της ύλης του κλωβού, να πλησιάσουν μεταξύ τους, να 

πλησιάσουν δηλαδή μέσα στην ύλη του κλωβού του ασανσέρ. 

Αυτά όμως τα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται κατά την στιγμή της 

παύσης της κίνησης του ασανσέρ, μόλις παράγονται, στην συνέχεια απω-

θούνται, αφού στις σχετικά κοντινές τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απω-

θούνται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.  

Έτσι ένα μέρος των παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων τους απωθείται 

προς το μέρος-κατεύθυνση κίνησης του ασανσέρ (δηλαδή από τον 6ο ό-

ροφο και προς τα επάνω, π.χ. απωθείται προς τον έβδομο όροφο κ.λπ.) και 

ένα άλλο μέρος των θεμελιωδών ιόντων τους απωθείται προς την αντίθετή 

τους κατεύθυνση, δηλαδή προς το μέρος της κίνηση την οποία είχε το α-

σανσέρ πριν  σταματήσει (από τα πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από τον 6ο 

όροφο προς το ισόγειο).  

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως διαπερνούν την ύλη, αφού τα ίδια δεν είναι 

ύλη. Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα καθώς παράγονται, μέρος τους φτάνει και 

προς τον ίδιο το σώμα μας που βρίσκεται στον 6ο όροφο, στην στιγμή που 

το ασανσέρ σταμάτησε. 

Τότε το σώμα μας φορτίζεται από αυτά και συμβαίνει και στο σώμα μας 

το εξής φαινόμενο: 

Όταν συσσωρευτούν αρκετά φορτία θεμελιωδών ιόντων στο σώμα μας 

που βρίσκεται εκεί στον κλωβό, τότε εξασκείται και στο σώμα μας η ίδια 

δύναμη άπωσής των, οπότε: 

α) Ένα μέρος τους συνεχίζει να απωθείται και μέσω του σώματός μας 

προς το επάνω μέρος του 6ου ορόφου (π.χ. προς την κατεύθυνση του 7ου 

ορόφου ή γενικά προς τα επάνω), ενώ, 

β) Ένα άλλο μέρος συνεχίζει να απωθείται μέσω του σώματός μας προς 

την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τα κάτω, προς το ισόγειο. 

Επειδή όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις το ένα από τα δύο είδη 

παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερο, δηλαδή επειδή τα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι τα ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις, τότε ο άνθρωπος μόλις σταματήσει το ασανσέρ στον 6ο ό-

ροφο, αισθάνεται την δύναμη αυτή να τον έλκει προς τα επάνω. 

Λέμε δηλαδή ότι η δύναμη αυτή που έλκει τον άνθρωπο προς τα επάνω 

μόλις σταματήσει το ασανσέρ, είναι πραγματική, αφού όλοι μας την νιώ-

θουμε, όσες φορές κι αν κάνουμε το πείραμα. 

Ανάλογα μπορούμε να ερμηνεύσουμε και άλλα φαινόμενα. 
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Η υπάρχουσα φυσική όμως δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την δύναμη, 

δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό φαινόμενο της παραγωγής δύναμης που δεν 

φαίνεται. Γι’ αυτό και η σύγχρονη φυσική μιλάει για πλασματικές δυνά-

μεις, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Αυτό το φαινόμενο, και πολλά άλλα που οφείλονται στην αλληλεπί-

δραση των δυνάμεων ενέργειας, ή αλλιώς που οφείλονται στα θεμελιώδη 

ιόντα, τα εξετάζει η Ενεργειακή Φυσική. 

 

Πάνω στο ίδιο θέμα, θεωρούμε χρήσιμο να μιλήσουμε και για τις δυνά-

μεις της οπτικής, αφού και το οπτικό κύμα στηρίζεται πάνω στα ίδια τα 

θεμελιώδη ιόντα και να δούμε την παραγωγή των πλασματικών ή φαντα-

στικών αυτών δυνάμεων που αναφέρουμε στο παρόν κεφάλαιο και πάνω 

στην ίδια την οπτική. Πιο πριν όμως να κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση 

και επεξήγηση πάνω στα φαινόμενα της οπτικής, όπως ακολουθούν. 
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14. Φανταστικές δυνάμεις και φακοί-οπτική φυσική. 

Εξήγηση θεμελιωδών αρχών της Οπτικής. 

 

 

Στον προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε για τις φανταστικές ή πλασματικές 

δυνάμεις. 

Εξηγήσαμε ότι αυτές όχι μόνον δεν είναι καθόλου πλασματικές ή φανταστι-

κές, αλλά ότι είναι πέρα για πέρα υπαρκτές, γιατί τις αισθανόμαστε. 

Στα παραδείγματά μας εκεί, αναφέραμε τις δυνάμεις που νιώθουμε όταν το 

αυτοκίνητό μας στρίβει και μας παρασέρνει προς την άσφαλτο, ενώ εξηγήσαμε 

και τις δυνάμεις που μας παρασέρνουν στο ασανσέρ. 

Στο παρόν θα μιλήσουμε για τις ίδιες δυνάμεις και στην οπτική φυσική. 

 

 

14.β. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώλου. 

Συγκλίνων φακός. 

Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να συστέλλεται, επειδή συστέλλο-

νται τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Η εξήγηση της συστολής των θεμελιωδών ιόντων και των φωτονίων 

στον συγκλίνοντα φακό. 

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας του οπτικού κέντρου ή Ε-

στίας του στον συγκλίνοντα φακό. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 9.7 

Ένας συγκλίνων φακός προσεγγίζεται με ένα τριγωνικό πρίσμα  

του οποίου η κορυφή βρίσκεται στην κορυφή του φακού. 
 

Η παραπάνω εικόνα είναι από το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Internet: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7287/ 
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«Είδη ειδώλων σε φακούς 

Εφαρμόζουμε τους παραπάνω κανόνες προκειμένου να προσδιορίσουμε 

τα χαρακτηριστικά των ειδώλων και στα δύο είδη φακών. 

α. Συγκλίνων φακός 

Τοποθετούμε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα κερί, σε απόσταση 

μεγαλύτερη της εστιακής. Αν τοποθετήσουμε μια οθόνη πίσω από το 

φακό, παρατηρούμε ότι πάνω σε αυτή θα σχηματίζεται το είδωλο αντε-

στραμμένο και μικρότερο του αντικειμένου. 

Στην εικόνα 9.11 παρουσιάζεται ο γραφικός προσδιορισμός του ειδώ-

λου του κεριού. Παρατηρούμε ότι όσο το αντικείμενο παραμένει σε από-

σταση μεγαλύτερη της εστιακής το είδωλό του είναι μικρότερο του αντι-

κειμένου και αντεστραμμένο. Επίσης είναι πραγματικό γιατί σχηματίζεται 

από τις διαθλώμενες ακτίνες και όχι από τις προεκτάσεις τους. 

Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούνται οι συγκλίνοντες φακοί για την 

προβολή σε μια οθόνη διαφανειών ή κινούμενων εικόνων και την προβολή 

μιας πραγματικής εικόνας στο φιλμ μιας φωτογραφικής μηχανής (εικόνα 

9.12). 

Γιατί όταν χρησιμοποιείς ένα μεγεθυντικό φακό τον κρατάς πολύ κοντά 

στο αντικείμενο που θέλεις να μεγεθύνεις (εικόνα 9.10); Ο μεγεθυντικός 

φακός είναι ένας συγκλίνων φακός. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, 

σχηματίζουμε το είδωλό ενός αντικειμένου το οποίο τοποθετούμε σε από-

σταση μικρότερη της εστιακής (εικόνα 9.13). Παρατηρούμε ότι τέμνονται 

οι προεκτάσεις των διαθλώμενων ακτίνων. Σχηματίζεται φανταστικό εί-

δωλο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβληθεί σε οθόνη, αλλά είναι πά-

ντοτε μεγαλύτερο του αντικειμένου και όρθιο (εικόνα 9.13)». 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Internet: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C201/296/2071,7287/ 

Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα, ΦΑΚΟΙ: Η ΟΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΚΟΣΜΟ 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το πρίσμα, εξηγήσαμε ότι έλκει τις ακτινοβολίες του φωτός, αφού η 

μάζα του γυαλιού έλκει τα φωτόνια. Όπου η μεγαλύτερη μάζα του πρίσμα-

τος, εκεί και η μεγαλύτερη έλξη των φωτονίων. 

Στον συγκλίνοντα φακό, επομένως, όπου το μεγαλύτερο μέρος της μά-

ζας του πρίσματος βρίσκεται στο μέσον του, εκεί έλκονται και η μεγαλύ-

τερη ποσότητα των φωτονίων. 

Έτσι τα φωτόνια στον συγκλίνοντα φακό έλκονται προς το μέρος όπου 

η μεγαλύτερη μάζα του γυαλιού.  



60 

 

Τα φωτόνια όμως του φωτός φέρουν ισχυρότερη την ενέργεια (θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου β). Με την διέλευση της ακτινοβολίας από τον συγκλί-

νοντα φακό, τα φωτόνια αλληλεπιδρούν με τα θεμελιώδη ιόντα που βρί-

σκονται στην μάζα των πρωτονίων του γυάλινου πρίσματος (στους εσωτε-

ρικούς-βαρυτικούς τους πόλους) και έτσι λόγω της αλληλεπίδρασής των 

αλλάζουν πορεία και εν προκειμένου συγκλίνει η πορεία τους.  

Η σύγκλιση αυτή της πορείας τους καθορίζεται με βάση την ενέργεια 

που υπάρχει στην μάζα του συγκλίνοντα φακού, γιατί εξηγήσαμε ότι αυτή 

φέρει μέσα στα πρωτόνιά της, κυρίως, θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με τα οποία αλληλεπιδρά προς τα διερχόμενα 

θεμελιώδη ιόντα των φωτονίων. 

Τα φωτόνια όμως, κατά την νέα πορεία τους (μετά την αλληλεπίδρασή 

τους με τον συγκλίνοντα φακό) είναι αυτά που μεταφέρουν και την οπτική 

εικόνα του αντικειμένου (μεταφέρουν το οπτικό κύμα, το ηχητικό κύμα, 

το πυρηνικό κύμα κ.λπ.). Καθώς λοιπόν τα φωτόνια υπέστησαν έλξη προς 

το κέντρο του φακού, κατά την πορεία τους (όταν έπεσαν πάνω στον συ-

γκλίνοντα φακό), αναγκαστικά έπαθαν συστολή, επειδή η ενέργεια των 

θεμελιωδών ιόντων μπορεί και να συσταλεί αλλά και να διασταλεί (βλ. 

συστολή και διαστολή του σύμπαντος ή των δύο συμπάντειων πόλων α και 

β λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων). 

Έτσι, τα φωτόνια συστέλλονται στον συγκλίνοντα φακό, όπως εξηγή-

σαμε.  

 

Επίσης:  

Τα φωτόνια όμως είναι θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Με άλλα λόγια στα φωτόνια υπερισχύει η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων έναντι της μάζας τους. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ελχθούν όλα μαζί και να δημιουργήσουν 

ένα κέντρο (ενώ αν η μάζα τους ήταν το κυριότερο φορτίο ενέργειας [με 

ηλεκτρική – ηλεκτρομαγνητική φόρτιση], δεν θα μπορούσαν να παρά-

γουν-δημιουργήσουν ένα κέντρο, επειδή θα έφεραν ομόσημα ηλεκτρικά 

φορτία οι μάζες τους (ηλεκτρόνια κυρίως) και θα απωθούνταν). Έτσι, όλα 

μαζί τα θεμελιώδη ιόντα των φωτονίων έλκονται καθώς λόγω της μάζας 

των (λόγω της βαρύτητας-έλξης που εξασκούν τα θεμελιώδη ιόντα απόντα 

εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της μάζας των πρωτονίων προς τα διερχόμενα 

τέτοια των φωτονίων της ακτινοβολίας) και δημιουργούν το οπτικό κέ-

ντρο, την Εστία του Φακού. 

Ότι η Εστία ή το οπτικό κέντρο βρίσκονται στο πίσω μέρος του φακού, 

εξηγήσαμε, ότι τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, δεν επηρεάζονται από την ύλη 

κατά την πορεία τους, αλλά μπορούν να περάσουν μέσα από αυτήν. Έτσι 

μπορεί να περάσουν μέσα από τον αποκλίνοντα φακό και να δημιουργή-

σουν την Εστία τους πίσω από αυτόν. 
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14.β. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώλου. 

Αποκλίνων φακός. 

Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να διαστέλλεται, επειδή διαστέλ-

λονται τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Η εξήγηση της διαστολής των θεμελιωδών ιόντων και τω φωτονίων 

στον αποκλίνοντα φακό. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Εστίας ή του οπτικού κέντρου στον 

αποκλίνοντα φακό. 

 

 

«Ο αποκλίνων φακός απομακρύνει τα θεμελιώδη ιόντα στο πίσω μέρος 

του φακού». 

 

 

 
 

Εικόνα 9.6 

Ένας αποκλίνων φακός προσεγγίζεται με ένα 

τριγωνικό πρόσημα του οποίου η κορυφή βρίσκε-

ται στο κέντρο του φακού 
 

Η παραπάνω εικόνα είναι από το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Internet: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7287/ 

 

 

Επίσης: 

 

β. Αποκλίνων φακός 

Το είδωλο ενός αντικειμένου που σχηματίζεται με ένα αποκλίνοντα 

φακό είναι πάντοτε φανταστικό, όρθιο και μικρότερο από το αντικείμενο 

ανεξάρτητα από τη θέση του αντικειμένου (εικόνες 9.14, 9.15). 

Ένας αποκλίνων φακός χρησιμοποιείται συχνά στο σκόπευτρο μιας φω-

τογραφικής μηχανής. Όταν κοιτάζεις το αντικείμενο που θέλεις να φωτο-

γραφίσεις μέσα από το σκόπευτρο της μηχανής, βλέπεις το φανταστικό 
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όρθιο είδωλό του (εικόνα 9.16). Οι αναλογίες του ειδώλου είναι ίδιες με 

της φωτογραφίας που πρόκειται να τραβηχτεί. 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Internet: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C201/296/2071,7287/ 

Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα, ΦΑΚΟΙ: Η ΟΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΚΟΣΜΟ 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το πρίσμα, εξηγήσαμε ότι έλκει τις ακτινοβολίες του φωτός, αφού η 

μάζα του γυαλιού έλκει τα φωτόνια. Όπου η μεγαλύτερη μάζα του πρίσμα-

τος, εκεί και η μεγαλύτερη έλξη των φωτονίων. 

Στον αποκλίνοντα φακό, επομένως, όπου το μεγαλύτερο μέρος της μά-

ζας του πρίσματος βρίσκεται στα άκρα του, εκεί έλκονται και η μεγαλύ-

τερη ποσότητα των φωτονίων. 

Έτσι τα φωτόνια στον αποκλίνοντα φακό έλκονται προς το μέρος όπου 

η μεγαλύτερη μάζα του γυαλιού, δηλαδή τα φωτόνια έλκονται προς τα ά-

κρα του.  

Τα φωτόνια όμως του φωτός φέρουν ισχυρότερη την ενέργεια (θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου β). Με την διέλευση της ακτινοβολίας από τον αποκλί-

νοντα φακό, τα φωτόνια αλληλεπιδρούν με τα θεμελιώδη ιόντα που βρί-

σκονται στην μάζα των πρωτονίων του πρίσματος (στους εσωτερικούς-

βαρυτικούς τους πόλους) και έτσι λόγω της αλληλεπίδρασής των αλλάζουν 

πορεία και εν προκειμένου αποκλίνει η πορεία τους.  

Η απόκλιση αυτή της πορείας τους καθορίζεται με βάση την ενέργεια 

που υπάρχει στην μάζα του αποκλίνοντα φακού, γιατί εξηγήσαμε ότι αυτή 

φέρει μέσα στα πρωτόνιά της κυρίως θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με τα οποία αλληλεπιδρά προς τα διερχόμενα 

θεμελιώδη ιόντα των φωτονίων. 

Τα φωτόνια όμως, κατά την νέα πορεία τους (μετά την αλληλεπίδρασή 

τους με τον αποκλίνοντα φακό) είναι αυτά που μεταφέρουν και την οπτική 

εικόνα του αντικειμένου (μεταφέρουν το οπτικό κύμα, το ηχητικό κύμα, 

το πυρηνικό κύμα κ.λπ.). Καθώς λοιπόν τα φωτόνια υπέστησαν έλξη προς 

τα άκρα κατά την πορεία τους (όταν έπεσαν πάνω στον αποκλίνοντα φακό) 

αναγκαστικά έπαθαν διαστολή, επειδή η ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων 

μπορεί και να διασταλεί αλλά και να συσταλεί (βλ. διαστολή και συστολή 

του σύμπαντος ή των δύο συμπάντειων πόλων α και β λόγω της αλληλεπί-

δρασης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων). 

Έτσι, τα φωτόνια διαστέλλονται στον αποκλίνοντα φακό, όπως εξηγή-

σαμε.  

 

Επίσης:  
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Τα φωτόνια όμως είναι θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Με άλλα λόγια στα φωτόνια υπερισχύει η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων έναντι της μάζας τους. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ελχθούν όλα μαζί και να δημιουργήσουν 

ένα κέντρο (ενώ αν η μάζα τους ήταν το κυριότερο φορτίο ενέργειας [με 

ηλεκτρική – ηλεκτρομαγνητική φόρτιση] δεν θα μπορούσαν να παράγουν-

δημιουργήσουν ένα κέντρο, επειδή θα έφεραν ομόσημα ηλεκτρικά φορτία 

οι μάζες τους (ηλεκτρόνια κυρίως) και θα απωθούνταν). Έτσι, όλα μαζί τα 

θεμελιώδη ιόντα των φωτονίων έλκονται καθώς, λόγω της μάζας των 

(λόγω της βαρύτητας-έλξης που εξασκούν τα θεμελιώδη ιόντα απόντα ε-

σωτερικά-βαρυτικά κέντρα της μάζας των πρωτονίων προς τα διερχόμενα 

τέτοια των φωτονίων της ακτινοβολίας), δημιουργούν το οπτικό κέντρο, 

την Εστία του Φακού. 

Ότι η Εστία ή το οπτικό κέντρο βρίσκονται στο πίσω μέρος του φακού, 

εξηγήσαμε, ότι τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, δεν επηρεάζονται από την ύλη 

κατά την πορεία τους, αλλά μπορούν να περάσουν μέσα από αυτήν. Έτσι 

μπορεί να περάσουν μέσα από τον αποκλίνοντα φακό και να δημιουργή-

σουν την Εστία τους πίσω από αυτόν. 
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14.γ. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώλου. 

Τι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες τις έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα. 

Χωρίς τα θεμελιώδη ιόντα δεν φέρουν τις ιδιότητές τους οι ηλεκτρο-

μαγνητικές ακτινοβολίες. 

Η εξήγηση της θέσης της Εστίας ή οπτικού κέντρου ενός φακού. 

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας μεγαλύτερου ή μικρότερου 

ειδώλου σε ένα αντικείμενο όταν το φως περάσει μέσα από συγκλίνο-

ντα ή αποκλίνοντα φακό. 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη 

ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια: 

 

«Οι κυρτοί φακοί είναι παχύτεροι στο μέσον και λεπτότεροι στο άκρο 

και μετατρέπουν μια δέσμη παράλληλων φωτεινών ακτίνων σε συγκλί-

νουσα, γι’ αυτό και ονομάζονται συγκλίνοντες φακοί. Ο μεγεθυντικός φα-

κός είναι συγκλίνων φακός (εικόνα 9.3α). Οι κοίλοι φακοί είναι λεπτότεροι 

στο μέσο και παχύτεροι στα άκρα. Μετατρέπουν μια δέσμη παράλληλων 

φωτεινών ακτίνων σε αποκλίνουσα, γι’ αυτό ονομάζονται αποκλίνοντες 

φακοί (εικόνα 9.3β). Τέτοιου είδους φακοί χρησιμοποιούνται στο σκόπευ-

τρο της φωτογραφικής μηχανής. 

Το σημείο Ε1 στο οποίο συγκεντρώνονται οι φωτεινές ακτίνες της συ-

γκλίνουσας δέσμης ή οι προεκτάσεις της αποκλίνουσας ονομάζεται κύρια 

εστία του φακού. 

Στην εικόνα 9.4 φαίνονται μερικά από τα χαρακτηριστικά των φακών 

με σφαιρικές επιφάνειες. 

 

 
 

 

Η γραμμή Κ1Κ2 που συνδέει τα κέντρα των δύο σφαιρικών επιφανειών 

λέγεται κύριος άξονας του φακού. Το σημείο του κυρίου άξονα που βρί-

σκεται στο μέσο του φακού ονομάζεται κέντρο του φακού. Η απόσταση 

της κύριας εστίας από το κέντρο του φακού ονομάζεται εστιακή απόσταση 

του φακού. Ένας λεπτός φακός διαθλά τις φωτεινές δέσμες που έρχονται 

από δεξιά του με τον ίδιο τρόπο που διαθλά και αυτές που έρχονται από 
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αριστερά του. Συνεπώς έχει δύο κύριες εστίες (Ε1, Ε2). Για λεπτούς φα-

κούς οι δύο εστιακές αποστάσεις είναι ίσες. 

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένας φακός, μπορούμε να θεωρή-

σουμε ότι αποτελείται από ένα σύνολο πρισμάτων διαφορετικών μεγεθών 

και σχημάτων (εικόνα 9.5). 

Γιατί ο φακός που είναι λεπτότερος στο κέντρο προκαλεί απόκλιση των 

φωτεινών δεσμών, ενώ ο παχύτερος σύγκλιση; 

Μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα πολύ λεπτό κοίλο φακό με ένα τριγω-

νικό πρίσμα του οποίου η κορυφή βρίσκεται στο κέντρο του φακού. Σχε-

διάζουμε την πορεία μιας λεπτής φωτεινής δέσμης που προσπίπτει στο 

φακό παράλληλα στον κύριο άξονά του. Στο κεφάλαιο 8 μάθαμε ότι, όταν 

μια φωτεινή ακτίνα εισέρχεται παράλληλα προς τη βάση ενός τριγω….». 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το ηλεκτρονικό βιβλίο στο Internet: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C201/296/2071,7287/ 

Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα, ΦΑΚΟΙ: Η ΟΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΚΟΣΜΟ 

 

 

Ας δούμε κι άλλο ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια: 

 

«9.2 Είδωλα Φακών 

Όταν σε αρκετή απόσταση από ένα συγκλίνοντα φακό τοποθετήσουμε 

ένα αντικείμενο, π.χ. ένα κερί, τότε σε οθόνη πίσω από το φακό είναι δυ-

νατόν να σχηματιστεί πραγματικό είδωλο και αντεστραμμένο (εικόνα 9.9). 

Πλησιάζοντας το αντικείμενο προς το φακό το μέγεθος του ειδώλου με-

γαλώνει και μετά από ορισμένο σημείο δεν είναι δυνατή η προβολή του σε 

οθόνη. Σε αυτή τη θέση βρίσκεται η εστία του φακού. Πλησιάζοντας το 

αντικείμενο ακόμη περισσότερο μπορούμε να διακρίνουμε το είδωλο μόνο 

μέσα από το φακό. Το είδωλο είναι πλέον φανταστικό. Είναι επίσης όρθιο 

και μεγαλύτερο του αντικειμένου. Ο φακός λειτουργεί ως μεγεθυντικός 

(εικόνα 9.10).». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η θέση της λεγόμενης Εστίας ή οπτικό κέντρο παίζει τον εξής ρόλο: 

Είναι το σημείο όπου οι σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ίσες με τις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις.  

Επομένως: 

 

1) Αν το είδωλο σχηματιστεί στο οπτικό κέντρο, θα είναι ίσο με το πρω-

τότυπο και όρθιο.  
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Δεν υπερισχύουν οι σχετικά κοντινές αποστάσεις (ώστε το είδωλο να 

είναι μεγεθυμένο, αλλά ούτε και οι σχετικά μακρινές αποστάσεις (ώστε το 

είδωλο να είναι σμικρυμένο-μικρότερο). 

 

2) Αν το είδωλο σχηματιστεί σε σημείο πριν από την Εστία (πριν από το 

οπτικό κέντρο), τότε εκεί τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων που προέρχονται από τον φακό βρίσκονται σε περιοχή 

όπου είναι οι λεγόμενες «σχετικά κοντινές αποστάσεις», λόγω της κοντι-

νής σχετικά απόστασής των από τον φακό. Εκεί εξασκείται ισχυρότερα η 

άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων και αυτά λόγω ακριβώς αυτής της 

άπωσης αποκλίνουν μεταξύ τους οι ακτινοβολίες, αφού τις ακτινοβολίες 

τις έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα. Οι ακτινοβολίες δηλαδή οφείλουν τις ιδιό-

τητές τους στα θεμελιώδη ιόντα, όπως ακριβώς και τα υποατομικά σωμα-

τίδια και η ύλη γενικότερα (θυμηθείτε ότι στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις π.χ. στο κοίλο μέρος ενός λυγισμένου ηλεκτροφόρου αγωγού δεν υ-

πάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, παρότι ο αγωγός διαρρέεται από το ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

 

3) Αν το είδωλο σχηματιστεί μετά από το σημείο όπου η Εστία (μετά 

από το οπτικό κέντρο), τότε εκεί τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που προέρχονται από τον φακό βρίσκονται 

στις περιοχές όπου είναι οι λεγόμενες «σχετικά μακρινές αποστάσεις», 

λόγω της μακρινής σχετικά απόστασής των από τον φακό.  

Σε αυτές τις μακρινές σχετικά αποστάσεις έχουμε, όπως εξηγήσαμε, την 

έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων. Αυτό σημαίνει ότι καθώς έλκονται αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα, έλκονται και τα ηλεκτρομαγνητικά τους φορτία, έλκονται και οι η-

λεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οπότε εξασθενούν και έτσι το είδωλό 

σχηματίζεται και παρουσιάζεται μικρότερο και ασθενέστερο. 
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14.δ. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώλου. 

Η αιτία που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Η αιτία που γίνεται α-

ντιληπτός ο υλικός κόσμος. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ειδώλου στον επίπεδο καθρέφτη 

μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής των δύο ειδώλων στον καθρέφτη μας: 

και του ειδώλου που σχηματίζεται από την εκπομπή του φωτός, αλλά 

και εκείνο που σχηματίζεται από την ανάκλαση του φωτός. 

 

 

Στο κεφάλαιο 13 του παρόντος βιβλίου, λίγο πιο πάνω, με τίτλο: 

«13. Η κεντρομόλος όσο και η φυγόκεντρος δύναμη δεν είναι φανταστι-

κές αλλά είναι υπαρκτές και αισθητές. Δεν υπάρχουν πλασματικές δυνά-

μεις όταν αντιδρούν με τις υπαρκτές δυνάμεις, αλλά όλες τους είναι υπαρ-

κτές, παρότι μπορεί να είναι αόρατες. Τα διαφορετικά συστήματα αναφο-

ράς οφείλονται στο διαφορετικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους. Η 

εξήγηση της δημιουργίας ενός συστήματος αναφοράς μικρού ή μεγάλου. 

Πότε ένα σώμα βρίσκεται σε αδράνεια και πότε βρίσκεται σε κίνηση. Οι 

δυνάμεις που ενεργούν μέσα στην ύλη υπάρχουν και είναι αυτές χάρη στις 

οποίες η ύλη συμπεριφέρεται όπως την βλέπουμε και την παρατηρούμε 

προσεκτικά, παρότι τις ίδιες αυτές δυνάμεις δεν τις βλέπουμε, αλλά τις αι-

σθανόμαστε αισθητά πάρα πολύ καλά. Οι παραπάνω δυνάμεις αποτελούν 

τις ενεργειακές δυνάμεις και η μελέτη τους ανάγεται και κατατάσσεται 

στην Ενεργειακή Φυσική, για την οποία και αναφέραμε σε άλλα κεφάλαια. 

Η τεκμηρίωση και η θεμελιώδη της Ενεργειακής Φυσικής, ως ξεχωριστής 

Φυσικής Επιστήμης. Η εξήγηση της δύναμης που μας παρασέρνει στο α-

σανσέρ κατά την φορά που αυτό κινείται και η οποία εξασκείται όταν το 

ασανσέρ σταματάει απότομα»,  

μιλήσαμε για τις πλασματικές ή φανταστικές δυνάμεις. Αναφέραμε ει-

δικότερα ότι δεν υπάρχουν πλασματικές ή φανταστικές δυνάμεις, όταν αυ-

τές υποπίπτουν στις αισθήσεις μας. Όπως εξηγήσαμε, αυτές τις λεγόμενες 

πλασματικές ή φανταστικές δυνάμεις τις εξετάζει η Ενεργειακή Φυσική. 

 

Σε άλλο βιβλίο, σε σχετικό κεφάλαιο, εξηγήσαμε ότι όταν το φως μετα-

φέρει την εικόνα π.χ. του προσώπου μας, τότε: 

Καθώς τα φωτόνια, ή οι τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, προσκρούουν 

πάνω στην επίπεδη επιφάνεια του καθρέφτη μας, παράγονται επίσης νέα 

θεμελιώδη ιόντα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ελάχιστες μικρομάζες των φω-

τονίων συγκρούονται μεταξύ τους. 

Να σημειώσουμε ότι αυτές οι ελκόμενες από τα θεμελιώδη ιόντα των 

φωτονίων ελάχιστες μικρομάζες ή μαγνητικές μικρομάζες είναι η αιτία 

που βλέπουμε τα αντικείμενα γύρω μας. Δηλαδή, τα θεμελιώδη ιόντα των 
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φωτονίων έλκουν τέτοιες μαγνητικές μικρομάζες και αυτές είναι η αιτία 

που αφήνουν τα ίχνη τους στον χώρο και γίνονται ορατά τα αντικείμενα. 

Η οπτική δηλαδή και γενικά όλος ο φαινόμενος κόσμος εξαρτάται από 

αυτά τα ίχνη, από αυτές τις ελάχιστες μαγνητικές μικρομάζες που φέρουν-

έλκουν τα φωτόνια μαζί τους. 

 

Χθες το βράδυ, λοιπόν κυττούσα στο κινητό μου τηλέφωνο το πρόσωπό 

μου, γιατί έτρεχε αίμα η μύτη μου. Στο καφενείο που πήγα, λοιπόν, με 

τρόπο παρακολουθούσα και την μύτη μου, έχοντας μπροστά μου τον κα-

θρέφτη στο κινητό μου.  

Ο επίπεδος καθρέφτης που κυττούσα δεν είχε, βέβαια, κάτι άλλο από 

πίσω του. 

Καθώς κυττούσα τον καθρέφτη, σκέφτηκα να γράψω αυτό που μπο-

ρούσα να εξηγήσω: πως δηλαδή σχηματίζεται το είδωλο στον καθρέφτη. 

Για το θέμα αυτό εξηγήσαμε και άλλη φορά, αλλά θα το πούμε και 

τώρα: 

Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στο σημείο που συγκρούονται η ελά-

χιστη ύλη των φωτονίων με εκείνη του γυαλιού του καθρέφτη, λόγω της 

σύγκρουσής των, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται., Έτσι, 

άλλα κατευθύνονται προς το πίσω μέρος του καθρέφτη καθώς συνεχίζουν 

την πορεία τους λόγω της επιτάχυνσής τους, ενώ τα άλλα κινούνται σε 

αντίθετη κατεύθυνση από τα πρώτα. 

Όταν όμως τα θεμελιώδη ιόντα βρεθούν στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις και πάλι έλκονται. Έτσι τόσο τα θεμελιώδη ιόντα από το κύμα που 

απωθήθηκε προς το μέρος της αρχικής τους κίνησης έχει μεταφερθεί σε 

απόσταση στο πίσω μέρος του καθρέφτη μας διαπερνώντας την ύλη του 

καθρέφτη έλκοντας μαζί του και ελάχιστες ποσότητες μαγνητικής μικρο-

μάζας και έτσι όταν επιστρέψει αφήνει αυτές να φανούν πάνω στην λεία 

επιφάνεια, για τον εξής λόγο. Στην λεία επιφάνεια συναντάει άλλα πρωτό-

νια και ηλεκτρόνια που ασκούν έλξεις με αυτά τα επιστρεφόμενα φωτόνια 

(ή θεμελιώδη ιόντα τύπου β) και λόγω της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής 

τους αλληλεπίδρασης εκεί καθυστερούν στα σημεία πάνω στον καθρέφτη 

και έτσι γίνεται αντιληπτή η εικόνα που φέρουν καθώς επιστρέφουν από 

το πίσω μέρος του καθρέφτη μας. Ανάλογα γίνεται και με τα επιστρεφό-

μενα φωτόνια από το μπροστινό μέρος του καθρέφτη μας. Έτσι μπορούμε 

να δούμε και τα δύο είδωλα: 

α) Βλέπουμε το είδωλο που σχηματίζεται από την εκπομπή του φωτός 

προς το πρόσωπό μας και μάλιστα βλέπουμε το πρόσωπό μας που έχει φως 

και που έχει σκοτάδι. Αυτό οφείλεται στα επιστρεφόμενα θεμελιώδη ιό-

ντα, από εκείνα που επιστρέφουν από το πίσω μέρος του καθρέφτη, εφό-

σον αυτά έφεραν αρχικά την εικόνα στον καθρέφτη μας. Επειδή είναι και 

το πιο ισχυρό είδωλο, αυτό το είδωλο σχηματίζεται από τα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι τα ι-

σχυρότερα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και αυτά μεν συνεχίζουν την 
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πορεία τους στο πίσω μέρος του καθρέφτη, ενώ απωθούν τα ασθενέστερά 

τους (ασθενέστερα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε το είδωλο που σχηματίζεται 

από το μπροστινό μέρος του καθρέφτη μας.  

β) Αν όμως εξασθενίσει το φως ή μειωθεί η ισχύς των θεμελιωδών ιό-

ντων, τότε εξασκείται ασθενέστερη η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων, οπότε μπορεί να δούμε και σκιές από 

το είδωλο, από τα επιστρεφόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που είχαν 

απωθηθεί στο μπροστινό μέρος του καθρέφτη μας. 

 

Όσον αφορά τα επιστρεφόμενα θεμελιώδη ιόντα από το μπροστινό μέ-

ρος του φακού και το λεγόμενο «φανταστικό» τους, ήδη το αναπτύξαμε, 

αλλά να το αναφέρουμε κι εδώ, στο επόμενο κεφάλαιο, επειδή συμπληρώ-

νει το ίδιο παραπάνω θέμα μας. 
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15. Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων στις σχετικά μακρινές αποστάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α, όσο και για τα 

θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α, όσο και για τα 

θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Η εξήγηση των νόμων της ανάκλασης. 

 

 

 

 
 

 

Πηγή της εικόνας: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, 

τόμος 3, σελ. 315 

 

Η προσπίπτουσα ακτίνα είναι φωτόνια, ειδικότερα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που α και θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Γίνεται η πτώση της ακτίνας στην γυάλινη επιφάνεια. 

Τότε με την πίεση-σύγκρουση, καθώς συμπιέζονται τα ηλεκτρόνια, ή τα 

φωτόνια μάζας, παράγεται άπωση μεταξύ τους, επειδή τα ηλεκτρόνια στο 

εσωτερικό τους φέρουν το καθένα τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους. 
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Εν τω μεταξύ τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα που δημιουργήθηκαν 

από την προηγηθείσα σύγκρουση των φωτονίων με την γυάλινη επιφάνεια, 

εξασκούν έλξεις και απώσεις κατά τον εξής τρόπο, όπως στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

 

 

 
 

Από το σημείο Η πέφτει μια ακτίνα φωτός. 

Αυτή με την πτώση της παράγει θεμελιώδη ιόντα τύπου α (=θεμελιώδη 

ιόντα που έλκουν σχετικά μεγάλες ποσότητες μικροΰλης και συμπεριφέ-

ρονται ως δομικοί λίθοι ιονισμένοι) και θεμελιώδη ιόντα τύπου β (= θεμε-

λιώδη ιόντα που έλκουν ελάχιστες ποσότητες μικροΰλης και συμπεριφέ-

ρονται περισσότερο σαν ενέργεια παρά σαν ύλη. 

Έτσι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα τύπου β συνεχίζουν να προχω-

ρούν στην ευθεία πορεία τους και φτάνουν μέχρι το σημείο Θ. Αυτά έστω 

ότι είναι  

Εξηγήσαμε ως τώρα ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στις σχετικά μακρινές αποστάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α, όσο και για τα θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου β. 
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Έτσι, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, αυτά τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων τύπου β, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β και 

επιστρέφουν πάλι πίσω, οπότε έλκονται από την γυάλινη επιφάνεια, όπου 

έχουν παραχθεί πολλά τέτοια θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

 

Επίσης, ως τώρα εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απω-

θούνται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α, όσο και για τα θεμε-

λιώδη ιόντα τύπου β. 

 

Έτσι, μόλις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων πλησιάσουν και πάλι 

προς την γυάλινη επιφάνεια, όπου έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων που έστω αυτά βρίσκονται εκεί, τότε εξασκείται μεταξύ τους 

άπωση.  

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων καθώς έλκονται από την γυάλινη 

επιφάνεια, παίρνουν επιτάχυνση και έτσι, μόλις φτάσουν κοντά σε αυτήν 

και αρχίζουν ν απωθούνται, με την επιτάχυνση που έχουν πάνε προς το 

αντίθετο μέρος τους. 

Τότε θα συγκρουστούν με τα άλλα θεμελιώδη ιόντα που έρχονται από 

την αντίθετή τους πλευρά ΗΘ, με κατεύθυνση-φορά  από το Η προς την 

γυάλινη επιφάνεια. 

 

Όταν όμως γίνεται η σύγκρουση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, τότε 

παράγονται επίσης νέες δυνάμεις θεμελιωδών ιόντων. Οι νέες έτσι παρα-

γόμενες δυνάμεις θεμελιωδών ιόντων, που παράγονται κατά την φορά του 

ευθύγραμμου τμήματος ΗΘ, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθού-

νται. 

Εξαιτίας της άπωσης αυτής, τα νέα τέτοια παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα 

απωθούνται κατά την διεύθυνση που είναι κάθετη προς το τμήμα άπωσής 

των ΗΘ. Έτσι προκύπτει ότι κατά την ανάκλαση στο σημείο π.χ. Ο, θα 

προκύψει αυτό που λένε: 

«Η ακτίνα η οποία προσπέφτει και η κάθετη επί την επιφάνεια η οποία 

ανακλά στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

Επίσης, ότι: «Η γωνία πρόσπτωσης i και η γωνία ανάκλασης r είναι ί-

σες» (βλ. στο παραπάνω πρώτο σχήμα). 
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16. Τα φωτόνια αλλά και τα ηλεκτρόνια, δεν φέρουν όλα το ίδιο 

ποσό ενέργειας, αλλά ανάλογα με την φόρτισή τους με θεμελιώδη ιό-

ντα φέρουν διαφορετική και την φόρτιση-ενέργειά τους.  

Ενώ τα ηλεκτρόνια σαν μάζες δεν αλλάζουν, όμως αλλάζει η ενέρ-

γεια των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν στο εσωτερικό τους κι αυτό 

οφείλεται στην ύπαρξη και αλληλεπίδραση των μαγνητικών-ηλεκτρο-

μαγνητικών φορτίων θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών τους 

πόλων. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα δεν είναι ούτε φανταστικά, 

ούτε πλασματικά, αλλά είναι και υπαρκτά και συγχρόνως είναι αυτά 

που παρέχουν την ενέργεια των πάντων, γιατί είναι η αιτία της ενέρ-

γειας. 

Ο υπολογισμός της μέτρησης της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων 

στο φως. 

Η εξήγηση και τεκμηρίωση ότι το φως, αλλά και τα θεμελιώδη ιό-

ντα του, έχουν διαφορετικά επίπεδα ενέργειας και επομένως φέρουν 

διαφορετική ενέργεια στην κάθε ενεργειακή τους κατάσταση. 

   

 

Ας πάρουμε σχετικό απόσπασμα μαζί με τις δύο εικόνες του: 

 

 

«λέιζερ 

Ηλεκτρονική συσκευή (διάταξη) που παράγει έντονη φωτεινή μονοχρω-

ματική ακτινοβολία. 

Η διάταξη λέιζερ είναι νέος τύπος φωτεινής πηγής. Αντίθετα από τις 

συνηθισμένες πηγές φωτός, αυτή εκπέμπει αναλαμπές έντονου φωτός, που 

οι ακτίνες του έχουν μεγάλη παραλληλία (θεωρούνται δηλαδή τελείως πα-

ράλληλες). Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «light 

amplification by stimulated emission of radiation», που σημαίνουν ενισχυ-

τής φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. 

 

 

Ακτίνες λέιζερ 

Οι ακτίνες λέιζερ χάρη στη μεγάλη παραλληλία τους, μπορούν να δια-

νύσουν μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να διασκορπιστούν. Μπορούν επίσης 

να συγκεντρωθούν σε ένα πολύ μικρό σημείο, οπότε η έντασή τους γίνεται 

πολύ μεγάλη, δεκάδες χιλιάδες φορές πιο μεγάλη από την ένταση της η-

λιακής ακτινοβολίας. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται για να ανοίγουν μικρές 

τρύπες σε δύστηκτα μέταλλα, στο διαμάντι κ.λπ. Οι ακτίνες λέιζερ μπο-

ρούν επίσης να λειώσουν ή και να εξαερώσουν, με μεγάλη ακρίβεια, μι-

κρές επιφάνειες, να ανοίξουν γραμμές σε διάφορα υλικά, όπως το ξύλο, το 
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χαρτί, το ύφασμα κ.ά., χωρίς να πειραχτεί το υπόλοιπο μέρος των αντικει-

μένων. Και τούτο, γιατί δεν προλαβαίνει να αναφλεγεί, επειδή η θερμο-

κρασία των ακτίνων είναι τόσο μεγάλη, ώστε κόβουν ή τρυπούν αστρα-

πιαία. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται στις χειρουργικές επεμβάσεις, 

αντί δηλαδή για νυστέρι, στην τεχνολογία, για την κοπή και συγκόλληση 

μετάλλων, για την κατασκευή προτύπων αντιστάσεων και εξαρτημάτων 

ακριβείας. Χρησιμοποιούνται επίσης σε επιστημονικές έρευνες (δομή ύ-

λης, ραδιοανιχνεύσεις, φασματοσκοπία κ.λπ.), στις τηλεπικοινωνίες και 

στη γεωδαισία (για την ευθυγράμμιση και μέτρηση με ακρίβεια μεγάλων 

αποστάσεων κ.λπ.). Οι ακτίνες λέιζερ ονομάστηκαν από μερικούς και «α-

κτίνες θανάτου. 

 

 

 
 

Το μέιζερ μπορεί να ελέγχει την ακτινοβολία που εκπέμπουν 

τα μόρια των αερίων, ενισχυμένη σε ύψιστο βαθμό ενέργειας με 

τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού πεδίου, και να τα κατευθύνει με τη 

μορφή πανίσχυρης ακτίνας ενέργειας. 

 

 

 
 

Όταν μια δέσμη κοινών ακτίνων φωτός και μια δέσμη λέιζερ σταλούν 

στη σελήνη, ή λέιζερ (αριστερά) παραμένει συγκεντρωμένη, ενώ η δέ-

σμη των κοινών ακτίνων φωτός (δεξιά) διαχέεται τόσο, ώστε χάνει 

μεγάλο μέρος από την έντασή της.  
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Λέιζερ ρουβινίου 

Η διάταξη αυτή αποτελείται από ένα κομμάτι ρουμπίνι, το οποίο περι-

βάλλεται ελικοειδώς από γυάλινο σωλήνα. Στον σωλήνα όπου υπάρχει α-

έριο με χαμηλή πίεση, διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα πολύ μικρής διάρ-

κειας και προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση. Το φως που δημιουργείται 

στον σωλήνα διεγείρει ορισμένα μόρια του ρουμπινιού. Τα μόρια αυτά ε-

ξαναγκάζονται, χάρη στην αλληλεπίδραση οπτικών συστημάτων και πε-

δίου ακτινοβολίας, να αποδιεγερθούν όλα μαζί. Το αποτέλεσμα είναι να 

εκπέμπεται, από ένα μέρος του ρουμπινιού, πολύ έντονο φως. 

Άλλου τύπου λέιζερ χρησιμοποιεί αντί για ρουμπίνι, τα αέρια ήλιο και 

νέο. 

Η διάταξη λέιζερ είναι ειδική περίπτωση του μέιζερ, και γι’ αυτό λέγεται 

και «οπτικό μέιζερ». 

Οι πρώτες επιστημονικές βάσεις για τα φαινόμενα της «εξαναγκασμέ-

νης εκπομπής» έχουν τεθεί το 1953-1954 στις Η.Π.Α. από τους φυσικούς 

Βέμπερ και Τάουνους (Tawnes) και στη Ρωσία από τους Μπαζόφ και Προ-

κόρωφ. Οι τρεις τελευταίοι, για τις σχετικές εργασίες τους αυτές, πήραν το 

1964 τα βραβείο Νόμπελ Φυσικής». 

«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 6, σελ. 2079-2080. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

Επίσης: 

 

 

«Μέιζερ. 

Αγγλική λέξη maser), που σχηματίστηκε από τα αρχικά των λέξεων mi-

croware amplification by stimulated emission of radiation (ενίσχυση μι-

κροκυμάτων με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας). Είναι διάταξη, η 

οποία στηρίζεται στο φαινόμενο της εξαναγκασμένης εκπομπής ακτινοβο-

λίας, για να ενισχύει ή και να παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ υ-

ψηλής συχνότητας (μικροκύματα). 

Η βάση της λειτουργίας. Η ουσία της λειτουργίας των μέιζερ, βρίσκεται 

στο εξής: Προσφέρουμε ορισμένη ενέργεια στα μόρια (ή άτομα ή ιόντα) 

ενός σώματος και τα διεγείρουμε, δηλαδή τα μετατρέπουμε από ορισμένη 
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ενεργειακή κατάσταση σε υψηλή ενεργειακή κατάσταση. Ύστερα, με κα-

τάλληλη εξωτερική «ώθηση», τα αποδιεγείρουμε και επανέρχονται στην 

πρώτη τους κατάσταση, οπότε έχουμε εκπομπή πρόσθετης ενέργειας με 

μορφή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό 

της εξαναγκασμένης εκπομπής έχει σημαντικές και ενδιαφέρουσες για την 

επιστήμη και την τεχνική ιδιότητες: μεγάλη ένταση, εξαιρετικά υψηλή κα-

τευθυντικότητα - παραλληλία κ.λπ. 

Χρήσεις. Οι συσκευές μέιζερ χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, 

στη ραδιοαστρονομία και σε άλλους τομείς της επιστήμης και της τεχνι-

κής. Ένας τύπος ειδικής μέιζερ είναι η διάταξη λέιζερ, που λέγεται και 

οπτικός μέιζερ. 

 

Επιστήμη και μέιζερ. 

Πρώτος ο Αϊνστάιν (από το 1917) είχε προβλέψει θεωρητικά το φαινό-

μενο της εξαναγκασμένης εκπομπής ακτινοβολίας. Επί πολλά όμως χρόνια 

δεν προσέχτηκε και δεν δόθηκε συνέχεια στη θεωρητική αυτή εργασία του 

Αϊνστάιν. Πολύ αργότερα, κατά το 1953 – 54, οι επιστήμονες Βέμπερ και 

Τάουνους στις Η.Π.Α. και οι Μπάσωφ και Προκόρωφ στη  Α.Σ.Σ.Δ., που 

εργαζόταν ξεχωριστά, έθεσαν τις βάσεις για την πρακτική εφαρμογή της 

«εξαναγκασμένης εκπομπής ακτινοβολίας» στην ενίσχυση ή και στην πα-

ραγωγή των μικροκυμάτων. Το πρώτο όμως επιτυχημένο πείραμα έγινε το 

1954». 

 

«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 6, σελ. 2267. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Τα ηλεκτρόνια που περνούν από ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο στο μέιζερ, 

φέρουν αυξημένη ποσότητα θεμελιωδών ιόντων. 

Η ενέργεια αυτή είναι υπαρκτή και όχι φανταστική.  

Αντίθετα, τα ηλεκτρόνια μιας κοινής ακτίνας φωτός δεν φέρει πολύ ι-

σχυρή ενέργεια, επειδή δεν φέρει αυξημένο φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

Έτσι, η κοινή ακτίνα φωτός διαχέεται όταν φτάσει στην σελήνη και χά-

νει μεγάλο βαθμό από την έντασή της, ενώ η ακτίνα του μέιζερ διατηρείται 

συγκεντρωμένη. 
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Τα φωτόνια δηλαδή, αλλά και τα ηλεκτρόνια, δεν φέρουν όλα το ίδιο 

ποσό ενέργειας, αλλά ανάλογα με την φόρτισή τους με θεμελιώδη ιόντα 

φέρουν διαφορετική και την φόρτιση-ενέργειά τους. Να σημειώσουμε ότι 

ενώ τα ηλεκτρόνια σαν μάζες δεν αλλάζουν, όμως αλλάζει η ενέργεια των 

θεμελιωδών ιόντων που φέρουν στο εσωτερικό τους κι αυτό οφείλεται 

στην ύπαρξη και αλληλεπίδραση των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

φορτίων θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών τους πόλων. 

 

Ο υπολογισμός της μέτρησης της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων στο 

φως. 

Γράφηκε παραπάνω ότι: «…Οι ακτίνες λέιζερ χάρη στη μεγάλη παραλ-

ληλία τους, μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να διασκορ-

πιστούν. Μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν σε ένα πολύ μικρό σημείο, 

οπότε η έντασή τους γίνεται πολύ μεγάλη, δεκάδες χιλιάδες φορές πιο με-

γάλη από την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας…». 

Μπορούμε να εργαστούμε ως εξής: 

Παίρνουμε ένα πηνίο και του παρέχουμε ηλεκτρικό ρεύμα α έντασης. 

Βλέπουμε την φωτεινότητα των ακτίνων λέιζερ να είναι α .́ 

Μετά αυξάνουμε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο πηνίο σε β, ο-

πότε, η φωτεινότητα των ακτίνων λέιζερ θα γίνει β .́ 

Με τον παραπάνω τρόπο, με βάση την παροχή που χορηγούμε φωτεινό-

τητα που παίρνουμε από μια σταθερή συσκευή – πηνίο,  

Θα πάρουμε και την αντίστοιχη φωτεινότητα της ακτινοβολίας ή του 

μήκους κύματός της. 

Έτσι με βάση το μήκος κύματος της παραγόμενης ακτινοβολίας και την 

φωτεινότητά της, παίρνουμε μια κλίμακα από τιμές των θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρει η κάθε ακτινοβολία λέιζερ. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει και η εξήγηση και τεκμηρίωση ότι το φως 

αλλά και τα θεμελιώδη ιόντα, έχουν διαφορετικά επίπεδα ενέργειας και 

επομένως φέρουν διαφορετική ενέργεια στην κάθε ενεργειακή τους κατά-

σταση. 

 

Δεν θα αναπτύξουμε άλλα στο παρόν κεφάλαιο, επειδή ήδη έχουμε α-

σχοληθεί σε προηγούμενα κεφάλαιά μας με το ίδιο θέμα. 
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17. Η τεκμηρίωση ότι κάποτε υπήρξαν οι συμπάντειες ημέρες. 

Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν έφερε δύο συμπάντειους πόλους.  

Η τεκμηρίωση ότι στον κάθε συμπάντειο πόλο έλκονταν φορτία από 

τον άλλον συμπάντειο πόλο με πολύ σφοδρές συγκρούσεις και παράγο-

νταν ύλη αλλά και τεράστιες θερμοκρασίες. 

Η ήδη παραχθείσα ύλη, συμπιέζονταν και έτσι δημιουργούσε βαρύ-

τερες μορφές ύλης και στην συνέχεια, σε επόμενη σύγκρουση δημιουρ-

γούσε ακόμη βαρύτερες μορφές και χημικά στοιχεία, όπως τα βαρέα 

μέταλλά, τα πέραν του σιδήρου 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση της μεταφοράς της παραχθείσας ύλης από 

τους δύο συμπάντειους πόλους στο μεσοσυμπάντειο χώρο, λόγω του 

ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των συμπάντειων μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών που την είλκυε.  

Η τεκμηρίωση της εξέλιξης του σύμπαντός μας. 

 

 

 

«Κοσμολογία 

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η σημερινή επιστήμη δεν είναι ακόμη σε 

θέση να δώσει  μια κοινά παραδεκτή - και κατά συνέπεια επιστημονική - 

εικόνα του σύμπαντος. Ιδεολογικές και φιλοσοφικές τοποθετήσεις επηρε-

άζουν, δυστυχώς, και τους αστρονόμους, ενώ τα σχετικά γεγονότα δεν εί-

ναι αρκετά καθαρά, ώστε να αποκλείουν τις διάφορες και συχνά αντίθετες 

ερμηνείες που δίδονται κάθε φορά. Ο μεγάλος αστρονόμος και στοχαστής 

Χαμπλ είχε πει: «Επιστημονικό γεγονός ή θεωρία είναι αυτή για την οποία 

γίνεται δυνατή η κοινή παραδοχή». Αν, όμως, εξεταστεί από αυτή τη σκο-

πιά η σημερινή κοσμολογία, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν βρίσκεται 

ακόμα στον τομέα της επιστήμης, αλλά στον τομέα της φιλοσοφίας. Γιατί 

η «κοινή παραδοχή» σε αυτή, όχι μόνο δεν έχει κατορθωθεί, αλλά ούτε και 

δυνατή είναι, παρά το πλούσιο, βέβαια, αλλά και περιορισμένο συνάμα 

υλικό, που προσφέρει η αστρονομική παρατήρηση. 

Όπως σε πολλές άλλες επιστήμες, π.χ. τη Γεωλογία, έτσι και στην Κο-

σμολογία, βασική αντίθεση χωρίζει αυτούς που ασχολούνται με αυτή. Οι 

πρώτοι πιστεύουν ότι «στον κόσμο ποτέ και πουθενά δεν συνέβηκε τίποτε 

το εξαιρετικό», ενώ οι άλλοι νομίζουν ότι «είμαστε όλοι προϊόν ενός αρ-

χικού θαύματος». Οι πρώτοι γενικά θεωρούν ότι, η τωρινή στιγμή και η 

θέση μας στο Διάστημα (ακριβέστερα στο Χωροχρόνο), δεν παρουσιάζει 

τίποτα το εξαιρετικό, ενώ οι οπαδοί του «θαύματος» λένε ότι η στιγμή που 

ζούμε είναι ένα σημείο «ανισότροπης εξέλιξης», μοναδικό και ανεπανά-

ληπτο. Η πρώτη σχολή αντιπροσωπεύεται από τους Χόυλ, Μπόντι και τους 

οπαδούς της. Σύμφωνα με τη θεωρία τους που ονομάστηκε «θεωρία του 

Σταθερού Σύμπαντος» (Steady State), το Σύμπαν δε διαφέρει σήμερα από 
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ό,τι ήταν στο άπειρο παρελθόν και θα είναι στο άπειρο μέλλον. Αυτό, βέ-

βαια, δε σημαίνει πως όλα τα τμήματα του Σύμπαντος είναι αιώνια και δεν 

παθαίνουν καμιά μεταβολή και εξέλιξη, Η «σταθερότητα» του Σύμπαντος 

εκδηλώνεται μόνο στο σύνολο. Οι γαλαξίες, τα άστρα, οι πλανήτες δη-

μιουργούνται και σβήνουν, έρχονται και φεύγουν, το συνολικό Σύμπαν ό-

μως είναι αμετάβλητοι. Όπως π.χ. αμετάβλητη μπορεί να είναι μια κοινω-

νία ανθρώπων που γεννιούνται και πεθαίνουν, ενώ ο συνολικός πληθυσμός 

της μένει σταθερός, καθώς και οι νόμοι, που ρυθμίζουν τις σχέσεις τους. 

Σύμφωνα με τον Χόυλ, το σταθερό βασικά χαρακτηριστικό του απείρου 

και διαστελλόμενου σύμπαντος είναι η πυκνότητα της ύλης, από την οποία 

αυτό αποτελείται. Η πυκνότητα και όχι η ποσότητα. Γιατί με τη διαστολή 

του άπειρου Σύμπαντος η ποσότητα της ύλης, από την οποία αποτελείται, 

πρέπει να αυξάνει συνέχεια, αν η πυκνότητα πρόκειται  α μείνει σταθερή. 

Με την πρώτη ματιά, η θεωρία του «Σταθερού Σύμπαντος» έρχεται σε 

αντίθεση με τον ίδιο τον εαυτό της, αφού ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν είναι 

από τη μια μεριά «άπειρο» και από την άλλη «διαστέλλεται». Η αντίφαση 

όμως αυτή είναι. Το άπειρο δεν έχει τις ιδιότητες ενός «πεπερασμένου» 

συνόλου, δεν είναι δηλαδή δυνατό να μετρηθεί να (λογιστεί) κι μπορεί να 

επεκτείνεται χωρίς αν αλλάζει. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αντίφαση στη 

θεωρία του Χόυλ που είναι πιο δύσκολο να παραμεριστεί.  

Είναι γνωστό πως το Σύμπαν διαστέλλεται. Οι γαλαξίες απομακρύνο-

νται ο ένα από τον άλλο και τελικά χάνονται πέρα από το «συμπαντικό 

ορίζοντα». Με την πάροδο κατά συνέπεια του χρόνου, το Σύμπαν «μας» 

(δηλαδή αυτή η περιοχή που μπορούμε να παρατηρήσουμε) γίνεται συνέ-

χεια όλο και ποιο φτωχό σε αστρικά συγκροτήματα. Επομένως, μπορεί κα-

νείς να προβλέψει ότι θα έλθει εποχή που το Σύμπαν θα «Αδειάσει». Όλοι 

οι γαλαξίες θα έχουν εξαφανιστεί και ένα μαύρο κενό θα περιβάλει το δικό 

μας Γαλαξία, αν υπάρχει και αυτός τότε. Και το χειρότερο στη θεωρία του 

«Σταθερού Σύμπαντος» είναι, πως η εικόνα αυτή θα παρουσιάζεται σε 

κάθε σημείο του Διαστήματος και όχι μόνο στη δική μας περιοχή. 

Εδώ, λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μονόπλευρη ανισότροπη ε-

ξέλιξη, που αντιφάσκει τελείως στη θεωρία του «Σταθερού Σύμπαντος». 

Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση, που βρίσκεται η σταθερότητά του; Την α-

ντίφαση αυτή έχει παραμερίσει ο Χόυλ με τρόπο, όχι και πολύ επιστημο-

νικό. Για να «σώσουν τα φαινόμενα» - καθώς έλεγαν οι αρχαίοι - οι υπο-

στηρικτές της θεωρίας του «Σταθερού Σύμπαντος» εφεύραν ένα φαινό-

μενο που ποτέ κανείς δεν παρατήρησε και που είναι σχεδόν αδύνατο να 

παρατηρηθεί: τη σταθερή δημιουργία της ύλης – και συγκεκριμένα ατό-

μων υδρογόνου – από το μηδέν. Μόνο αν στο κενό, που αφήνουν πίσω 

τους οι γαλαξίες που απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, δημιουργείται 

συνέχεια ύλη, χωρίς καμιά αιτία, μόνο τότε η σταθερότητα του Σύμπαντος 

δε θα κλονιστεί από τη φυγή των γαλαξιών. Και η ύλη αυτή πρέπει να 

δημιουργείται όχι καταναλώνοντας μιαν άλλη οντότητα – ενέργεια, όπως 
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μερικές φορές δημιουργούνται ζευγάρια από σωματίδια με την ακτινοβο-

λία – αλλά πραγματικά από το απόλυτο μηδέν. Ο Χόυλ μάλιστα για να 

προσθέσει ίσως πιο πολλή επιστημονικότητα στην υπόθεσή του, μιλά για 

«πεδίο δημιουργίας», όπου σχηματίζονται τα άτομα υδρογόνου σύμφωνα 

με ένα σταθερό φυσικό νόμο, Οι επιστήμονες της παλιάς σχολής θα θεω-

ρούσαν αυτή την abhoc επινόηση φαινομένων, για τη στήριξη μιας θεω-

ρίας ως απαράδεκτη αυθαιρεσία. Σήμερα, όμως, η θεωρία του Χόυλ βρήκε 

πολλούς οπαδούς που την υποστηρίζουν για φιλοσοφικούς πιο πολύ, παρά 

για αντικειμενικούς λόγους. 

Οι αντίπαλοι της θεωρίας του Χόυλ δεν παρέλειψαν να αντιτάξουν σε 

αυτή, ότι η δημιουργία της ύλης από το μηδέν δε διαπιστώθηκε από κανέ-

ναν και πως η διαπίστωση είναι πράγμα αδύνατο. Γιατί με το ρυθμό δια-

στολής του Σύμπαντος που έχει παρατηρηθεί, αρκεί να δημιουργούνται 

κάθε μέρα μερικά μόνο άτομα υδρογόνου σε έναν κύβο με το μέγεθος της 

Γης, για να διατηρηθεί σταθερή η πυκνότητα της ύλης στο Σύμπαν. Ακόμα 

υποστηρίχθηκε , ότι μια επιστημονική θεωρία, τότε μόνο είναι ολοκληρω-

μένη ως συνάρτηση στοχασμών, όταν δίδει την δυνατότητα ελέγχου και 

ίσως και ανασκευής. Διαφορετικά είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα αυ-

θαίρετο, επειδή τότε ανήκει πια στον τομέα της αφηρημένης υπόθεσης πε-

ρισσότερο, παρά στην επιστήμη που επαληθεύει. Άσχετα με τις απόψεις 

αυτές, πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι, αν ο Χόυλ και οι οπαδοί του 

διατύπωσαν την παραπάνω θεωρία για να αποφύγουν το μεταφυσικό 

«θαύμα» της δημιουργίας του Σύμπαντος σε μια ορισμένη στιγμή, τότε ο-

φείλουν να ομολογήσουν την αποτυχία της προσπάθειάς τους, και αυτό 

γιατί το αρχικό τούτο θαύμα μελετήθηκε και αναλύθηκε, απλά, στο καθη-

μερινό θαύμα της δημιουργίας τη ύλης από το μηδέν. Από φιλοσοφική 

πλευράς, η δημιουργία ενός ατόμου υδρογόνου «χωρίς αιτία» δε διαφέρει 

από την χωρίς αιτία επίσης δημιουργίας ενός ολόκληρου Σύμπαντος. 

 

Σε τέλεια αντίθεση με τις απόψεις των οπαδών του «Σταθερού Σύμπα-

ντος» έρχονται οι απόψεις των υποστηρικτών της μονόπλευρης εξέλιξης. 

Φιλοσοφικό στήριγμα των απόψεων αυτών είναι το γεγονός , ότι ο χρόνος 

διαφέρει βασικά από τις υπόλοιπες τρεις διαστάσεις του χωροχρόνου. 

Πραγματικά, ο χρόνος πηγαίνει προς μια μόνο κατεύθυνση και το μέλλον 

διαφέρει ουσιαστικά από το παρελθόν. Αυτή η ιστορικότητα του χρόνου 

δεν είναι δυνατό – λένε οι οπαδοί της μονόπλευρης εξέλιξης του Σύμπα-

ντος – παρά να αντανακλάται και πάνω στο σύνολο που περικλείει ο χρό-

νος, δηλαδή πάνω στο Σύμπαν. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά επιχει-

ρήματα, που συνηγορούν για την παραδοχή του «Μη Στάσιμου Σύμπα-

ντος».  

Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής: 

Σήμερα, βρίσκονται στο Σύμπαν χημικά στοιχεία, που ο σχηματισμός 

τους είναι αδύνατο να γίνεται τώρα. Όλα αυτά που λέγονται «βαρέα στοι-



81 

 

χεία» από το σίδηρο και πέρα έχουν ανάγκη, για να σχηματισθούν τα ά-

τομά τους, θερμοκρασίες και πιέσεις που δεν συναντιούνται πουθενά, ούτε 

καν στο κέντρο των βαρύτερων και θερμότερων άστρων. Πρέπει, λοιπόν, 

κάποτε να υπήρχαν κάπου καταστάσεις της ύλης που δεν υπάρχουν σή-

μερα. Άρα, το Σύμπαν έχει πάθει κάποια εξέλιξη από τότε.  

Δεύτερο επιχείρημα είναι η ύπαρξη ραδιενεργών στοιχείων. Τα άτομα 

των στοιχείων αυτών παθαίνουν αυτόματα αποσύνθεση και μετατρέπονται 

ύστερα από πολλές διεργασίες, σε άτομα σταθερών στοιχείων. Το ουράνιο 

και το θόριο π.χ. μετατρέπονται σε μόλυβδο. Μέσα σε 6 δισεκατομμύρια 

χρόνια το δεύτερο, χάνουν τα μισά από τα άτομά τους, με μετασχηματισμό 

ανάλογης ποσότητας μολύβδου. Έτσι, η ραδιενεργός διάσπαση δεν είναι 

δυνατό να συνεχίζεται από το άπειρο παρελθόν γιατί, σε μια τέτοια περί-

πτωση, δεν θα υπήρχαν σήμερα ραδιενεργά στοιχεία, αφού αυτά θα είχαν 

πριν από πολύ – πριν από άπειρο μάλιστα χρόνο – διασπαστεί. 

Υπάρχει και μια άλλη ένδειξη για το πεπερασμένο του Σύμπαντος στο 

παρελθόν. Έτσι, εφόσον ευσταθούν οι σημερινές αντιλήψεις μας για την 

εξέλιξη των άστρων, τα τελευταία, ύστερα από ζωή μερικών εκατομμυ-

ρίων ως μερικών δισεκατομμυρίων χρόνων, μετατρέπονται σε Λευκούς 

Νάνους και, τελικά, παύουν να ακτινοβολούν. Αν, λοιπόν, το Σύμπαν υ-

πάρχει από πάντα, τότε τεράστιος αριθμός άστρων θα είχε κιόλας μετα-

τραπεί σε Λευκούς Νάνους, που θα είχαν σβήσει. Καθώς όμως διαπιστώ-

νουμε από την παρατήρηση, οι Λευκοί Νάνοι δεν είναι τόσο πολυάριθμοι. 

Όσο αφορά τα σβησμένα άστρα, ασφαλώς τέτοια υπάρχουν. Αλλά αν ήσαν 

πάρα πολλά , η έλξη τους θα είχε κλονίσει την ισορροπία όλων των αστρι-

κών συστημάτων. 

Ώστε πολλές ενδείξεις πείθουν, πως το Σύμπαν έχει περάσει από  ια ε-

ποχή που επικρατούσαν καταστάσεις ανύπαρκτες σήμερα. Αυτό οδήγησε 

διάφορους επιστήμονες, όπως τον Μιλν, τον Λεμαίτρ και άλλους, στο να 

αναπτύξουν μια θεωρία που σε γενικές γραμμές είναι η παρακάτω: 

Κάποτε, πριν από δώδεκα περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, ολόκληρη η 

ύλη του Σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σε ένα μόνο σημείο, σε ένα υπε-

ράτομο με μέγεθος όχι πολύ μεγαλύτερο από το Ηλιακό Σύστημα . 

Φυσικά η πυκνότητα της ύλης αυτής ήταν αφάνταστα μεγάλη. Ίσως το 

υπεράτομο αυτό να αποτελείτο μόνο από ένα είδος υποατομικών σωματι-

δίων π. χ. από ουδετερόνια. Το αρχικό υπεράτομο – αν εξαρτάτο από τους 

νόμους της πυρηνικής φυσικής – δεν ήταν δυνατό να μείνει για πολύ σε 

κατάσταση ισορροπίας . 

Αναγκαστικά, - ίσως εξαιτίας μετατροπής ενός μέρους των ουδετερο-

νίων σε φορτισμένα σωματίδια - θα πάθαινε ραδιενεργό διάσπαση. 

Φυσικά, η έκρηξη αυτή ήταν ασύλληπτης δύναμης και έδωσε σε μερικά 

τμήματα του αρχικού υπερατόμου ταχύτητες, που πλησίαζαν την ταχύτητα 

του φωτός. Μαθηματική ανάλυση των συνθηκών που επικρατούσαν στο 

εσωτερικό του υπερατόμου, απέδειξε ότι εκεί η θερμοκρασία και η πίεση 
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ήσαν αρκετές για το σχηματισμό και των βαρύτερων , ακόμα , ατόμων που 

γνωρίζει σημερινή η Χημεία. 

Δυστυχώς, η σύμπτωση αυτής της θεωρίας με την παρατήρηση σταματά 

στο σημείο αυτό. Γιατί, η σημερινή συχνότητα των διαφόρων χημικών 

στοιχείων στο Σύμπαν, συμφωνεί με την υπόθεση του αρχικού υπέρπυ-

κνου ατόμου. Αναλυτικότερα, να πως περιγράφεται η διαφορά αυτή: Σή-

μερα στο Σύμπαν επικρατούν τα ελαφρά άτομα. Τα 75% στο σύνολο των 

ατόμων είναι άτομα όλων των άλλων βαθύτερων στοιχείων. Ακόμα, άτομα 

με μόνο ατομικό βάρος είναι πιο σπάνια από τα άτομα με ζυγό ατομικό 

βάρος. Η κατανομή, όμως, αυτή των ατόμων δε συμβιβάζεται με καμία 

θεωρητική θερμοκρασία και καμία θεωρητική πίεση του αρχικού υπερα-

τόμου. Σήμερα, η πυρηνική φυσική έχει την δυνατότητα να υπολογίσει 

ποια θα ήταν η συχνότητα των ατόμων των διάφορων χημικών στοιχείων, 

αν τα άτομα αυτά σχηματίζονται κάτω από δοσμένες συνθήκες θερμοκρα-

σίας ή πίεσης, εφόσον η διαδικασία του σχηματισμού τους είχε φθάσει σε 

μια κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή σε μια κατάσταση όπου για κάθε είδος 

χημικού στοιχείου ο αριθμός των ατόμων του που σχηματίζονται και κα-

ταστρέφονται είναι ίσος. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι κάτω από καμία θερ-

μοκρασία και καμία πίεση, σε κατάσταση ισορροπίας, δεν ήταν δυνατό να 

«μαγειρευθεί» η ύλη που αποτελεί σήμερα το Σύμπαν. Η μόνη διέξοδος 

από την αντίφαση αυτή, είναι η υπόθεση ότι το υπεράτομο δεν πρόλαβε να 

φθάσει σε κατάσταση πυρηνικής ισορροπίας πριν εκραγεί. Αυτό, όμως,  

μας οδηγεί αναγκαστικά στο συμπέρασμα, ότι το αρχικό υπεράτομο «έ-

ζησε» μερικά μόνο λεπτά της ώρας και αμέσως έπαθα έκρηξη. Το σύμπαν, 

δηλαδή, δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά! Είναι βέβαια δύσκολο να πα-

ραδεχθεί κανένας κάτι παρόμοιο. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η θεωρία 

του αρχικού υπερατόμου βασίζεται πάνω στους γνωστούς νόμους της πυ-

ρηνικής φυσικής, και είναι καταπληκτική στα συμπεράσματά της, δεν πα-

ρουσιάζει όμως αντιφάσεις. Αν η άποψη για αρχική έκρηξη γίνει παραδε-

χτή, η πιο πέρα εξέλιξη του Σύμπαντος αποτελεί περιοχή υποθέσεων, που 

βασίζονται κυρίως σε συναρτήσεις του βάρους του αρχικού ατόμου και, 

κατά συνέπεια, της πυκνότητας της ύλης στο Σύμπαν. Εδώ, η θεωρία χω-

ρίζεται σε πολλούς κλάδους , ανάλογα με τις αρχικές προϋποθέσεις, που 

πάνω τους στηρίχθηκαν οι διάφοροι επιστήμονες, που ασχολήθηκαν με τη 

μελέτη της γένεσης  του Σύμπαντος. Αν  π.χ.  η ύλη στο Σύμπαν είναι α-

ραιή, πέρα από ένα ορισμένο σημείο, τότε η παγκόσμια έλξη ανάμεσα 

στους γαλαξίες δε θα ξεπεράσει ποτέ την ταχύτητα φυγής τους. Αυτή την 

περίπτωση του άπειρα διαστελλόμενου [εκτεινόμενου] Σύμπαντος έχει με-

λετήσει ο Ντε Σίττερ. Το σύμπαν αυτό, που τείνει να μεταβληθεί σε απέ-

ραντο κενό, έχει ονομασθεί «Σύμπαν του Ντε Σίττερ». Το Σύμπαν αυτό 

είναι ισότροπο [έχει μερικές ιδιότητες παραβολής], δεν είναι δυνατό να 

μελετηθεί και να αποδειχθεί , είναι άπειρο και τείνει προς τον Ευκλείδειο, 

δηλαδή προς την κυρτότητα μηδέν. Αν, πάλι, η ύλη είναι μόλις  αρκετή για 

να σταματήσει με την έλξη της τη φυγή των γαλαξιών , τότε έχουμε την 
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περίπτωση που εξέτασε ο Αϊνστάιν. Το Σύμπαν του Αϊνστάιν είναι θετικά 

κυρτό, απεριόριστο, ισότροπο [έχει προς όλες τις κατευθύνσεις τις ίδιες 

ιδιότητες], αλλά όχι σταθερό. Ο παραμικρός κλονισμός, η διάσπαση ενός 

ατόμου, το μεταβάλει σε Σύμπαν Ντε Σίττερ. Τέλος η πυκνότητα είναι αρ-

κετή, ώστε να κατανικήσει τη φυγή των γαλαξιών μέσα σε ορισμένο, μη 

άπειρο, χρόνο, τότε πάλι έχουμε το ταλαντευόμενο Σύμπαν του Αίπικ. 

Στην περίπτωση αυτή η κοσμογονική έκρηξη εκτοξεύει την ύλη σε τερά-

στιες , αλλά όχι άπειρες αποστάσεις . Αφού φθάσουν στο σημείο αυτό οι 

γαλαξίες σταματούν για να αρχίσουν κατόπι να πέφτουν ώσπου να ξανα-

συγκρουσθούν, σχηματίζοντας από την αρχή ένα υπεράτομο εντελώς ό-

μοιο με εκείνο που ξεκίνησαν. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται περιο-

δικά, κάθε 10-12 δισεκατομμύρια χρόνια. Φυσικά, η συγκέντρωση όλης 

της ύλης σε ένα άτομο καταστρέφει το σημάδι της προηγούμενης δομής 

του Σύμπαντος και ουσιαστικά αυτό αναγεννάται σαν το φοίνικα, το μυ-

θικό πουλί, από το φλογερό του θάνατο, χωρίς καμία φανέρωση της προη-

γούμενης του ζωής. Το Σύμπαν του Αίπικ δεν είναι ισότροπο. Είναι επι-

στητό στο χώρο, όχι όμως και στο χρόνο [αφού καταστάσεις  που υπήρξαν 

πριν από την τελευταία «αναγέννησή» του θα μας  μείνουν για πάντα ά-

γνωστες] και ανισότροπο στο χρόνο. Για να κάνουμε αντιληπτό το τελευ-

ταίο, δίνουμε την παρακάτω παραστατική εικόνα :  

Κάποτε ύστερα από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, ’σεις, αγαπητέ α-

ναγνώστη, θα διαβάσετε πάλι το βιβλίο αυτό, ανάποδα όμως, αρχίζοντας 

από την τελευταία σελίδα και προχωρώντας προς την πρώτη. Ύστερα, «πι-

σωπατώντας» θα πάτε στο βιβλιοπώλη και θα το παραδώσετε [παίρνοντας 

πίσω τα χρήματά σας]. Εκείνος θα συγκεντρώσει έτσι όλα τα βιβλία και 

θα τα στείλει στον εκδότη. Εκεί τα βιβλία θα διαλυθούν και τα φύλλα τους 

θα σταλούν στον τυπογράφο που ,αφού μαζέψει όλα τα γράμματα με ειδι-

κές μηχανές, θα στείλει το καθαρό πια χαρτί στο εργοστάσιο, όπου θα με-

τατραπεί σε ξυλεία ,για να καταλήξει κάπου στον Καναδά ή τη Φιλανδία. 

Τέλος,  «σε αντίστροφη συνέχεια» στον Καναδά ή τη Φιλανδία η ξυλεία 

που έγινε από καθαρό χαρτί  θα μετατραπεί σε πελώρια πεύκα, που θα 

θροΐζουν στον αέρα, θα μικρύνουν και θα ξαναμπούν στο χώμα, σαν σπό-

ροι πια. Ναι, ο  χρόνος θα έχει αντιστρέψει την πορεία του, όταν η «φυγή 

των γαλαξιών» θα μετατραπεί σε «επιστροφή των γαλαξιών». Αυτά κατά 

τον Αίπικ. Αν θέλετε τα πιστεύετε. Εκτός από τις θεωρίες αυτές για το 

Σύμπαν, που ξεκινούν όλες από τη θεωρία τις Σχετικότητας  και «τη φυγή 

των γαλαξιών», έχουν γίνει προσπάθειες να ενταχθούν τα φαινόμενα αυτά 

μέσα στα πλαίσια της κλασικής  Ευκλείδειας γεωμετρίας και φυσικής. Η 

προσπάθεια όμως αυτή που στηρίζεται φιλοσοφικά στο δεδομένο ότι το 

τμήμα του Σύμπαντος που προσφέρεται δεν είναι αρκετό σε έκταση – και 

που η δομή του που υποτίθεται ανισοτροπική και άπειρα πολύπλοκη – κα-

ταλήγει σε υλιστικό αγνωστικισμό. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ως 

σήμερα, για να εξακριβωθεί ποιο από τα Σύμπαντα που εξετάσαμε αντα-

ποκρίνεται περισσότερο προς τις παρατηρήσεις. Δυστυχώς όμως η έκταση 
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του χώρου που έχει διερευνηθεί ως τώρα με τα ισχυρά οπτικά και ραδιοα-

στρονομικά μέσα δεν είναι αρκετή για να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση στο 

πιο πάνω πρόβλημα. Γιατί η διαφορά ανάμεσα στις απόψεις για τη δομή 

του Σύμπαντος παρουσιάζεται μόνο όσο αφορά τα άκρα του. Και τα τηλε-

σκοπικά μας όργανα  απέχουν ακόμα πολύ από του να μας δώσουν δυνα-

τότητα να παρατηρήσουμε τα άκρα αυτά. Η κύρια διαφορά που χαρακτη-

ρίζει τις τέσσερις απόψεις για το Σύμπαν που αναφέρθηκαν κιόλας, είναι, 

όπως είπαμε πριν η πυκνότητα της ύλης, δηλαδή η πυκνότητα των γαλα-

ξιών στο χώρο. Για ένα χρονικό διάστημα οι μετρήσεις των ανωτέρων ρα-

διογαλαξιών, που είχε κάνει ο Ράυλ, φαινόταν να επιβεβαιώνουν την ά-

ποψή του για μια αρχική έκρηξη. 

Αλλά σήμερα δημιουργήθηκαν και πάλι αμφιβολίες ως προς το βάσιμο 

των συμπερασμάτων αυτών. Πιο πιστευτή φαίνεται να είναι η ανακάλυψη, 

από τους Πένζιας και Ουίλσον, της θερμικής ακτινοβολίας,  που ερμηνεύ-

εται τώρα ως το «υπόλειμμα» της τεράστιας έκρηξης, που «εγκαινίασε» το 

Σύμπαν πριν δέκα περίπου δισεκατομμύρια χρόνια.  Πραγματικά, όπως ε-

ξακριβώθηκε από τις παρατηρήσεις των δύο πιο πάνω ερευνητών, η ακτι-

νοβολία που τελευταία ανακαλύφθηκε, παρουσιάζει θερμικό φάσμα εντε-

λώς όμοιο με το φάσμα ενός μαύρου σώματος. Όλα συμβαίνουν σαν να 

βρισκόμαστε σε ένα φούρνο με θερμοκρασία 3 απόλυτων βαθμών κελσίου 

[ -270 Κελσίου]. Τα χαρακτηριστικά αυτής της απειροελάχιστης αλλά ι-

σοτροπικής και συνεχούς ακτινοβολίας επιτρέπουν όχι μονό κατά μια προ-

σέγγιση αναπαράστασης της «πρωταρχικής έκρηξης», αλλά και της ιστο-

ρίας των πρώτων λεπτών του Σύμπαντος κατά τις κρίσιμες εκείνες στιγμές 

οπότε δημιουργήθηκαν τα χημικά στοιχεία και μετατράπηκε σε ήλιο το ένα 

τέταρτο σχεδόν του αρχικού αποθέματος του υδρογόνου.                 

Ο αστρονόμος Ι. Χάιτερμαν , του Αστεροσκοπείου του Παρισιού, απο-

δίδει, σε πρόσφατη ανακοίνωση του, στην ανακάλυψη της ακτινοβολίας 

αυτής, την ίδια σημασία που είχε η ανακάλυψη της διαστολής του Σύμπα-

ντος πριν 35 χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή μετρήθηκε σε μήκη κύματος από 

0,80 ως 20 εκατοστόμετρα. Και η κατανομή των ενεργειών στο τμήμα 

αυτό του φάσματος συμπίπτει απόλυτα με τον τύπο του Πλανκ. Πρόκειται, 

κατά συνέπεια, για ένα συμπαντικό θερμικό φαινόμενο, απόλυτα γενικό. 

Κατά Χάιντεμαν το φαινόμενο αυτό είναι το μόνο που μας επιτρέπει να 

εισχωρήσουμε αναδρομικά τα άκρα του αντιληπτού Σύμπαντος, και έτσι 

να πάρουμε μια γενική ιδέα των πρώτων στιγμών της ύπαρξης του.   

Από τις έρευνες βγαίνει το ακόλουθο συμπέρασμα: Ας υποθέσουμε  ότι 

το Σύμπαν μας έχει ακτίνα κυρτότητας R και περιέχει ύλη – αέριο κατά 

πρώτη προσέγγιση – πίεσης Ρ και πυκνότητας ρ. Ας παραστήσουμε, επί-

σης, ως χρόνο Τ το χρόνο που πέρασε από την «αρχή» του Σύμπαντος αυ-

τού. Το νέο στοιχείο του Χάιντεμαν είναι: Σύμφωνα με τις αρχές της Γενι-

κής Θεωρίας της Σχετικότητας, το Σύμπαν δεν θεωρείται ότι αποτελείται 

μόνο από χώρο και ύλη, αλλά και από ακτινοβολία. Τότε, με βάση τη συ-

νάρτηση του Αϊνστάιν, και με την υπόθεση ότι η σημερινή πυκνότητα της 
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ύλης στο Σύμπαν είναι 3.1021  γραμμάρια κατά κυβικό εκατοστόμετρο , η 

εξέλιξη της «δημιουργίας» του συνοψίζονται ως εξής: Αρχική κατάσταση 

του υπερατόμου ρ=1 τρισεκατομμύριο. Θερμοκρασία 1 τρισεκατομμύριο 

απόλυτοι βαθμοί. Το υπεράτομο αποτελείται, σχεδόν, αποκλειστικά, από 

φωτόνια, δηλαδή φως. Η ύλη δεν είναι σε θέση να διατηρηθεί σε θέση με 

τις παραπάνω συνθήκες. 

Αυτή η κατάσταση όμως δεν κρατά ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τα φωτόνια 

χάνουν γρήγορα ενέργεια και μετά από δέκα δευτερόλεπτα η πρώτη πυρη-

νική αντίδραση αρχίζει να αποδίδει βαρύ υδρογόνο [δευτερόνιο]. Ένα λε-

πτό αργότερα , όπως απέδειξε η παρακολούθηση  των πρώτων αυτών στιγ-

μών με ηλεκτρονικό εγκέφαλο, που προγραμματίστηκε με όλες σχεδόν τις 

συναρτήσεις της σημερινής φυσικής, άρχισε μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη 

πυρηνικών αντιδράσεων και ο σχηματισμός των ελαφρότερων ατόμων ως 

το μαγνήσιο. Τέλος, ύστερα από ένα τέταρτο της ώρας, σχηματίστηκε η 

ύλη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Επί τριάντα όμως εκατομμύρια χρόνια 

η καθαρή ενέργεια, το φως, θα είναι το κυριότερο συστατικό του Σύμπα-

ντος, αλλά θα εξασθενεί σιγά - σιγά, για να απομείνει πια η απειροελάχιστη 

«κοσμογονική ακτινοβολία»  των πολύ ψυχρών 3 βαθμών Κελσίου. Αυτή 

είναι η τελευταία, η εντελώς τελευταία αντίληψη  για τη δημιουργία  του 

Σύμπαντος, έτσι όπως την έχουν φανταστεί οι πιο έμπειροι ειδικοί, με βάση 

τις διαπιστώσεις  που πραγματοποίησαν και τις γνώσεις που κατέχουν. Φυ-

σικά, η πιο πάνω εικόνα δεν είναι οριστική. Πιθανό να αλλάξει σημαντικά 

στο μέλλον. Είναι όμως φυσικό, μπροστά στα συμπεράσματα που κατέλη-

ξαν αυτοί που ασχολούνται με την πιο ξερή θετική επιστήμη, να θυμη-

θούμε το βιβλικό: και είπε ο Θεός: «γενηθήτω το φώς, και εγένετο φως». 

Δυστυχώς, όμως, η νέα θεωρία αναφέρεται μόνο στο παρελθόν. Δε δίνει 

καμία λύση για το μέλλον». 

  

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 12, σελ. 180-183. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Σήμερα, βρίσκονται στο Σύμπαν χη-

μικά στοιχεία, που ο σχηματισμός τους είναι αδύνατο να γίνεται τώρα. Όλα 

αυτά που λέγονται «βαρέα στοιχεία» από το σίδηρο και πέρα έχουν ανά-

γκη, για να σχηματισθούν τα άτομά τους, θερμοκρασίες και πιέσεις που 

δεν συναντιούνται πουθενά, ούτε καν στο κέντρο των βαρύτερων και θερ-

μότερων άστρων. Πρέπει, λοιπόν, κάποτε να υπήρχαν κάπου καταστάσεις 

της ύλης που δεν υπάρχουν σήμερα. Άρα, το Σύμπαν έχει πάθει κάποια 

εξέλιξη από τότε…». 
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Εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι πράγματι δεν μπορούν να δημιουρ-

γηθούν τα παραπάνω στοιχεία σε κανένα άστρο. Η θέση, το μέρος του σύ-

μπαντος όπου αυτά μπορούσαν να δημιουργηθούν είναι οι δύο συμπά-

ντειοι πόλοι, θέσεις με πλήρη ενέργεια. Κι αυτό, επειδή η συμπίεση εκεί 

των ήδη υπαρχόντων στοιχείων και της ήδη υπάρχουσα ύλης ήταν και 

πάρα πολύ σφοδρή, αλλά και σε πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, αφού 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, 

εξηγήσαμε, φέρουν και ηλεκτρικά φορτία και με την έλξη τους παρήγαγαν 

τεράστιες λάμψεις. Εξ αυτού συνέπεια είναι η δημιουργία της κάθε συμπά-

ντειας ημέρας όπως εξηγήσαμε. 

Αυτό πάλι σημαίνει ότι είχαμε δύο ξεχωριστές πηγές-σύνολα ενέργειας 

που το καθένα έφερε το δικό του ηλεκτρικό φορτίο. Επομένως, είχαμε δύο 

συμπάντειους πόλους. 

Έτσι εξηγείται η θέση της δημιουργίας των παραπάνω στοιχείων. 
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18. Το λάθος, αλλά και το άτοπο, της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, 

κατά την εκδοχή του Λεμαίτρ. 

Το λάθος της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, γενικότερα. 

 

 

 

«Η θεωρία της «μεγάλης έκρηξης» για την κοσμολογία πρωτοδιατυπώ-

θηκε από το Γ. Λεμαίτρ το 1920. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όλη η ύλη 

ήταν αρχικά συγκεντρωμένη σε ένα υπεράτομο, με διάμετρο 60 εκατομ-

μυρίων περίπου μιλίων. 

 

 
 

Το άτομο αυτό το αποτελούσαν νετρόνια (μαύροι κύκλοι), πρωτόνια 

(μεγάλοι λευκοί κύκλοι) και ηλεκτρόνια (μικροί λευκοί κύκλοι), που ήσαν 

συμπιεσμένα μεταξύ τους πολύ σφιχτά.  

Πριν από δέκα περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, το πελώριο αυτό άτομο 

εξερράγη διασκορπίζοντας τα υλικά του στο διάστημα. Ο Λεμαίτρ θεω-

ρούσε το ανθρώπινο πεπρωμένο ως μια κοσμική τραγωδία. «Βρισκόμαστε 

επάνω σε μια χόβολη που κρύωσε και κοιτάζουμε τον ήλιο με προσοχή, 

προσπαθώντας να ξαναθυμηθούμε το χαμένο μεγαλείο των πρώτων και-

ρών του κόσμου» έγραψε ο Λεμαίτρ.  

Οι απόψεις του για την εξέλιξη του σύμπαντος είναι οι παρακάτω: 

(α). Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, τα στοιχεία του αρχικού ατόμου εξα-

κολουθούσαν να παραμένουν συμπαγή και η θερμοκρασία τους είχε φτά-

σει σε δισεκατομμύρια βαθμούς. 

(β). Μετά μία ώρα, το σύμπαν διεστάλη και η θερμοκρασία έπεσε στα 

1,8 δισεκατομμύρια βαθμούς. Σωματίδια συγκεντρώθηκαν τότε και σχη-

μάτισαν ατομικούς πυρήνες (κύκλοι και σταυρούς). 

(γ). Έπειτα από 30 εκατομμύρια χρόνια, η θερμοκρασία έπεσε σε χιλιά-

δες βαθμούς και ένα μέρος από τα αέρια στερεοποιήθηκε. Οι δυνάμεις της 

βαρύτητας συνέβαλαν στη συμπύκνωση της ύλης και στη δημιουργία των 
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γαλαξιών. Η ύλη που δέχτηκε τη μεγαλύτερη αρχική ώθηση απομακρύν-

θηκε πολύ από την αρχική της θέση.  

(δ). Ο διαστελλόμενος κόσμος. Τα βέλη δείχνουν την σχετική ταχύτητα 

με την οποία οι γαλαξίες απομακρύνονται από το κέντρο». 

 

«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 6, σελ. 1952. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Δεν μας εξήγηση ο κ. Λεμαίτρ πως δημιουργήθηκε αυτό το αρχαίο 

άτομο, το πρωτοάτομο. Δεν μας έδωσε καμιά απολύτως απάντηση για την 

αιτία που αυτό απέκτησε αυτές τις ιδιότητες να έχει και δύναμη να εκραγεί, 

αλλά και δύναμη της βαρύτητας. Δεν μας εξήγησε που οφείλονται οι ιδιό-

τητες των υποατομικών αυτών σωματιδίων: πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρό-

νια. 

Δεν μας εξήγησε ο κ. Λεμαίτρ πως γίνεται η θερμοκρασία στο αρχικό 

άτομο να έχει φτάσει σε δισεκατομμύρια βαθμούς χωρίς άλλη εξωτερική 

ή εσωτερική αιτία. Γιατί, ποια ήταν αυτή η εσωτερική αιτία που να μπορεί 

να μας δώσει τέτοιας τεράστιας ισχύος θερμοκρασία; Μπορεί να το απο-

δεχτεί αυτό η επιστήμη στηριζόμενη πάνω σε επιστημονικά δεδομένα; 

 

2) Δεν μας είπε ο κ. Λεμαίτρ, πως προήλθε η διαστολή του σύμπαντος; 

Πως θεμελιώνει μια θεωρία, όταν αυτή την ίδια θεωρεία δεν μπορεί να 

την εξηγήσει ή γενικά να την κάνει αποδεκτή ή να την συμφωνήσει με τα 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;  

Αναφέρει: «Μετά μία ώρα, το σύμπαν διεστάλη και η θερμοκρασία έ-

πεσε στα 1,8 δισεκατομμύρια βαθμούς. Σωματίδια συγκεντρώθηκαν τότε 

και σχημάτισαν ατομικούς πυρήνες».  

Είναι απορίας άξιο πως μπορεί κανείς να υπολογίζει τον τότε χρόνο, ε-

φόσον ο χρόνος τότε, υποτίθεται δημιουργούνταν. Πως μιλάει κανείς, λοι-

πόν, για ηλικία στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου καθορίζοντας α-

στρικά έτη; Ο χωροχρόνος τότε είχε εντελώς άλλη έννοια. 

Επίσης, με βάση ποια επιστημονική αποδοχή και θέση μπορεί ένα τέτοιο 

άτομο να εκραγεί και να διασταλεί, στην συνέχεια μετά να συσταλεί δη-

μιουργώντας τους ατομικούς πυρήνες; Αν δηλαδή η έκρηξη ήταν τόσο 
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πολύ ισχυρή, λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας, πως μπορεί να προέκυψε 

η συστολή με την πτώση της θερμοκρασίας, αφού δεν υπήρχε κάτι άλλο 

να απορροφήσει την θερμοκρασία για να είναι δυνατό αυτή να πέσει; Λέμε 

δηλαδή ότι για να πέσει η θερμοκρασία σε ένα πρωτοάτομο, πρέπει να υ-

πάρχει γύρω του ο χώρος, επειδή ο χώρος θα απορροφήσει την θερμοκρα-

σία για να πέσει αυτή. Αν, όμως δημιουργήθηκε τότε ο χώρος, αυτός α-

πορρόφησε ην θερμοκρασία και απλά δεν είχαμε καμία διαστολή. 

Πώς λένε ότι προήλθε η διαστολή στο αρχικό σύμπαν; 

 

3) Γράφηκε ότι: «Έπειτα από 30 εκατομμύρια χρόνια, η θερμοκρασία 

έπεσε σε χιλιάδες βαθμούς και ένα μέρος από τα αέρια στερεοποιήθηκε. 

Οι δυνάμεις της βαρύτητας συνέβαλαν στη συμπύκνωση της ύλης και στη 

δημιουργία ων γαλαξιών. Η ύλη που δέχτηκε τη μεγαλύτερη αρχική ώθηση 

απομακρύνθηκε πολύ από την αρχική της θέση». 

Το ερώτημα είναι: πως μπορεί να πέσει αυτή η θερμοκρασία, όταν συ-

νεχίζει να εξασκούνται οι δυνάμεις άπωσης από το αρχικό πρωτοάτομο; 

Γιατί, για να υπάρχει αυτή η συνεχή διαστολή στο σύμπαν, σημαίνει ότι 

αυτό έφερε μέσα του ανάλογη θερμοκρασία ώστε να προκληθεί αυτή η 

άπωση και διαστολή του. 

Αν λοιπόν το σύμπαν τελούσε σε συνεχή θερμοκρασία και σε εκπομπή 

της, ώστε να δικαιολογήσει την άπωσή του, άρα πως υπήρξε η φάση της 

συστολής του για να δημιουργηθούν οι αρχικοί πυρήνες στα άτομα της 

ύλης; Αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. 

Λέμε δηλαδή, πως προέκυψαν οι δυνάμεις της βαρύτητας, αφού το όλο 

σύμπαν, ή το αρχικό εξελισσόμενο πρωτοάτομο τελεί σε συνεχή διαστολή 

λόγω της τεράστιας ακόμη θερμοκρασίας που φέρει και, επομένως, πως 

προέκυψε η βαρύτητα στην περίπτωση αυτή; 

Γιατί, εμείς γνωρίζουμε ότι η βαρύτητα δεν προκύπτει όταν γίνονται τε-

ράστιες εκρήξεις λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας σε ένα γαλαξία, σ ένα 

ήλιο κ.λπ. 

Επομένως, αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν ισχύει αυτό που γράφηκε πιο 

πάνω ότι δηλαδή «…βαρύτητας συνέβαλαν στη συμπύκνωση της ύλης και 

στη δημιουργία των γαλαξιών…». 

Η λύση του παζλ της δημιουργίας, δεν είναι να βάζεις ένα οποιοδήποτε 

κομμάτι σε μια θέση που να συμφωνεί με ένα άλλο, αλλά πρέπει να συμ-

φωνούν όλα τα κομμάτια του παζλ και να συνθέτουν το όλο σύμπαν. Δεν 

ισχύει δηλαδή η μερική ερμηνεία εκεί όπου εμείς θέλουμε, ενώ συγχρόνως 

αυτή προκαλεί άλλα τόσα άλυτα προβλήματα και έτσι αντί να δίνει λύσεις 

και απαντήσεις, προκαλεί άλλα τόσο ερωτήματα. 

 

4) Γράφηκε παραπάνω: «Ο διαστελλόμενος κόσμος. Τα βέλη δείχνουν 

την σχετική ταχύτητα με την οποία οι γαλαξίες απομακρύνονται από το 

κέντρο». 
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Μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Λεμαίτρ, ή ο οποιοσδήποτε κύριος Λε-

μαίτρ πως διαστέλλεται σήμερα ο κόσμος, αφού δεν υπάρχουν εκείνες οι 

τεράστιες θερμοκρασίες που να δικαιολογούν την τεράστια ταχύτητα φυ-

γής και απομάκρυνσης μεταξύ των γαλαξιών; Γιατί, ανάλογα και τότε έτσι 

έτρεχαν μεταξύ τους οι γαλαξίες, αλλά αυτό δεν οφείλονταν σε κάποιες 

τεράστιες θερμοκρασίες (αφού η ύπαρξη της βαρύτητας αναιρεί αυτό επι-

χείρημα). Άρα, πως γίνεται να τρέχουν με τέτοια τεράστια ταχύτητα οι γα-

λαξίες και να απομακρύνονται, ενώ απουσιάζει αυτή η αντίστοιχη τερά-

στια δύναμη άπωσής τους;  

Αλλά και επιτάχυνση να είχαν πάρει από προηγούμενους αιώνες, δεν θα 

ήταν αρκετή να τους κάνει να τρέχουν με τέτοιες ταχύτητες σήμερα, αφού 

ήδη βρίσκονται πάρα πολύ μακριά μεταξύ τους και θα είχε εξασθενήσει η 

κινητική τους ταχύτητα και η επιτάχυνση έπειτα από τόσους αιώνες μη 

τροφοδοσίας τους με κίνηση (αυτό προκύπτει από το κρύο που επικρατεί 

στον διαστημικό χώρο. Ο διαστημικός χώρος δηλαδή δεν έχει την αντί-

στοιχη ζέστα για να δικαιολογεί την επιτάχυνση των αγαλαξιών, επειδή αν 

έχεις ένα αντικείμενο και αυτό επιταχύνεται είναι ακόμη ζεστός ο χώρος 

από τον οποίο αυτό περνάει. Όταν δηλαδή κρυώνει αυτός ο χώρος, σημαί-

νει ότι εκεί δεν επενεργεί πλέον επιτάχυνση).  

 

 

Ας δούμε και το παρακάτω σχετικό απόσπασμα: 

 

«Κόσμος 

… Στη φυσική, κόσμος είναι το οργανωμένο σύμπαν, το σύνολο δηλαδή 

των ουρανίων σωμάτων, με την έννοια του συστήματος, τάξης και αρμο-

νίας…» 

«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 6, σελ. 1954-1955. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

Σχολιάζουμε δηλαδή ότι στην φυσική επιστήμη όλα πρέπει να έχουν 

μαθηματικά και τάξη. Πρέπει να προκύπτουν τα πάντα με μια λογικά απο-

δεκτή σειρά, όπως επιβάλλουν τα μαθηματικά ή ένας ανώτερος λογισμός. 
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19. Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δημιουργήθηκαν 

μερικές απλές μορφές ζωής στην θάλασσα. Δημιουργήθηκε και το θα-

λάσσιο πλαγκτόν. 

Τα ζώα με τα εσωτερικά ή εξωτερικά τους όργανα δημιουργήθηκαν 

μετά την δημιουργία του ήλιου μας, δηλαδή την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η ζωή στα βάθη των θαλασσών υπάρχει στον κόσμο, πολύ πριν δη-

μιουργηθεί ο Ήλιος μας. 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια, αλλά θα υπογραμμί-

σουμε σε όσα πρέπει να αναπτύξουμε τον συλλογισμό μας. 

 

Πλαγκτόν, ο ζωοδότης μας 

Τι κοινό έχουν τα σύννεφα στον ουρανό, τα ψάρια που βάζουμε στο 

τραπέζι μας, η υπέροχη μυρωδιά της θαλασσινής αύρας, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, αλλά και η κάθε ανάσα που παίρνουμε; 

 

 

Τι κοινό έχουν τα σύννεφα στον ουρανό, τα ψάρια που βάζουμε στο 

τραπέζι μας, η υπέροχη μυρωδιά της θαλασσινής αύρας, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, αλλά και η κάθε ανάσα που παίρνουμε; Οφείλουν την ύ-

παρξή τους σε έναν μικροσκοπικό (κυριολεκτικά) ζωοδότη του πλανήτη 

Γη που ονομάζεται πλαγκτόν. Το πλαγκτόν περιλαμβάνει όλους τους ορ-

γανισμούς που (σε γενικό πλαίσιο) είναι μικρότεροι από ένα χιλιοστόμε-

τρο και παρασύρονται με τα ρεύματα στους ωκεανούς και στις θάλασσες 

– πρόκειται για τον υδάτινο κόσμο του κόσμου μας, που να μην ξεχνάμε 

ότι καλύπτει το 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας. Και η περίεργη ο-

νομασία του είναι ελληνική, για την ακρίβεια αρχαιοελληνική: προέρχεται 

από τη λέξη «πλαγκτός», που σημαίνει «περιπλανώμενος». Χωρίς αυτούς 

τους «νομάδες» του νερού, όχι μόνο του αλμυρού αλλά και του γλυκού και 

του υφάλμυρου, χωρίς αυτά τα παράξενα, πανέμορφα, περιπλανώμενα 

πλάσματα, ο πλανήτης μας θα ήταν, αν όχι ακατοίκητος, ένας διαφορετι-

κός πλανήτης! 

Σε αυτούς τους μικρούς οργανισμούς με την τεράστια προσφορά στον 

πλανήτη, που είναι το «σπίτι» μας, αλλά και στην ίδια την ύπαρξή μας 

αφιερώνεται μια άκρως ενδιαφέρουσα, πολύπλευρη έκθεση με τίτλο 

«Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος». Η έκθεση που τελεί υπό 

την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και 

του Πανεπιστημίου Πατρών εγκαινιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη 18 Α-

πριλίου στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, 
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ώρα 19.30). Έχει μάλιστα διττό χαρακτήρα καθώς «παντρεύει» την τέ-

χνη με την επιστήμη: παρουσιάζει έργα σύγχρονης τέχνης εμπνευσμένα 

από το πλαγκτόν, αλλά την ίδια στιγμή περιλαμβάνει ομιλίες εξειδικευμέ-

νων έγκριτων επιστημόνων σχετικά με τις διαφορετικές πτυχές αυτού του 

μικρόκοσμου, του κρυμμένου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λίγο 

πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει ως τις 16 Ιουνίου, 

μέσα από αυτό το κείμενο σας καλούμε να «βυθιστείτε» μαζί μας στον 

θαυμαστό υδάτινο κόσμο του πλαγκτού, να τέρψετε τα μάτια σας παίρνο-

ντας μια γεύση από τα εικαστικά έργα που θα παρουσιαστούν, αλλά και 

να αναλογιστείτε τη σημασία των μικρών, θαλάσσιων «νομάδων» για τη 

ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας. Διότι το πλαγκτόν μοιάζει πράγματι 

σε πολλές μορφές του με έργο τέχνης – λόγω των υπέροχων μορφών και 

συμμετριών που εμφανίζει, εδώ και περίπου έναν αιώνα αποτελεί έ-

μπνευση για τους καλλιτέχνες με πρώτο διδάξαντα τον γερμανό βιολόγο, 

φυσιοδίφη και καλλιτέχνη Ερνστ Χέκελ (1834 – 1919), ο οποίος ήταν εκεί-

νος που έκανε την «παρθενική» απεικόνιση με αριστοτεχνικό τρόπο πολ-

λών πλαγκτονικών ειδών. Επιτελεί όμως και ένα πραγματικό έργο ζωής, 

το οποίο με τα δικά μας «έργα και ημέρες» απειλούμε να καταστρέψουμε, 

χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι καταστρέφουμε εμάς τους ίδιους και το 

μέλλον μας. Ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι, με αφορμή και τη νέα έκθεση, ότι 

χωρίς το πλαγκτόν δεν θα μπορούσαμε ούτε τα μάτια μας να τέρψουμε, 

ούτε την τέχνη και την επιστήμη να εκτιμήσουμε, ούτε καν να κάνουμε τα 

απλά και κοινότοπα, όπως το να φάμε και να αναπνεύσουμε, αφού απλώς 

δεν θα υπήρχαμε! 

 

 

Μικρός – μεγάλος κόσμος 

 

Στο σημερινό ταξίδι μας στον πλαγκτονικό κόσμο «καπετάνισσα» θα 

είναι η διοργανώτρια της έκθεσης, θαλάσσια βιολόγος, τέως επίκουρη κα-

θηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρία Νίνα 

Φραγκοπούλου. Όπως εξηγεί στο «Βήμα», το πλαγκτόν αποτελείται από 

μια τεράστια ποικιλία ειδών που με βάση τη λειτουργική τους θέση στο 

υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

 

Η πρώτη εξ αυτών είναι τα βακτήρια, η πυκνότητα των οποίων μπορεί 

να φθάσει μέχρι και ένα εκατομμύριο κύτταρα ανά ml θαλασσινού νερού. 

Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους έγιναν αντιληπτά στη θάλασσα μό-

λις τη δεκαετία του 1970, με την εξέλιξη της τεχνολογίας για τη δειγματο-

ληψία του πλαγκτού. Μια κατηγορία φωτοσυνθετικών βακτηρίων, τα κυα-

νοβακτήρια, εμφανίστηκαν στον πλανήτη πριν από περίπου 3 δισεκατομ-

μύρια χρόνια και θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι οργανισμοί που παρήγα-

γαν οξυγόνο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την εξέλιξη των πιο 

αναπτυγμένων μορφών ζωής. Μεταξύ αυτών, το γένος Prochlorococcus, 
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που ανακαλύφθηκε στον ωκεανό μόλις το 1986, θεωρείται ο πιο άφθονος 

φωτοσυνθετικός οργανισμός στη Γη. 

 

 

 

 
 

Η δεύτερη κατηγορία είναι το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν βρί-

σκεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου υπάρχει αρκετό φως, και 

η πυκνότητά του μπορεί να φθάσει έως και χιλιάδες κύτταρα σε ένα κου-

τάλι θαλασσινού νερού. Διακρίνεται σε τρεις βασικές ομάδες οργανισμών, 

τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα κοκκολιθοφόρα. Το φυτοπλαγκτόν ή 

μικροφύκη μαζί με τα κυανοβακτήρια αποτελούν τη βάση της τροφικής 

αλυσίδας στη θάλασσα. Όπως τα φυτά στη ξηρά, έτσι και το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα δεσμεύει με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ηλιακή ενέρ-

γεια, νερό, θρεπτικά άλατα και διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και πα-

ράγει οργανικές ουσίες απελευθερώνοντας οξυγόνο. 
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Η τρίτη κατηγορία αφορά το ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από 

τεράστια ποικιλία ειδών σε ευρύ φάσμα μεγεθών. Περιλαμβάνει είδη μι-

κροσκοπικά, μονοκύτταρα όπως τα ακτινόζωα και τα τρηματοφόρα και 

πολυκύτταρα όπως τα κωπήποδα, τα ευφαυσεώδη (ή κριλ) και τα πτερό-

ποδα. Επίσης περιλαμβάνει τα μικρά στάδια ανάπτυξης των ψαριών (ιχθυ-

οπλαγκτόν) αλλά και των περισσότερων θαλάσσιων οργανισμών. Στο ζω-

οπλαγκτόν υπάγονται και άλλοι οργανισμοί με μεγάλο μέγεθος, όπως οι 

μέδουσες και τα σιφωνοφόρα, επειδή παρασύρονται και αυτά με τα ρεύ-

ματα. Το ζωοπλαγκτόν διακρίνεται σε φυτοφάγο και σαρκοφάγο, ενώ ε-

ντοπίζεται πιο άφθονο σχετικά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. 

 

Ζωτική βιοποικιλότητα 

Και μπορεί το πλαγκτόν να μην το… πιάνει κυριολεκτικώς το μάτι μας, 

αφού τα περισσότερα είδη είναι αόρατα διά γυμνού οφθαλμού, ωστόσο 

αποτελεί «κυρίαρχο» των θαλασσών: η συνολική βιομάζα του είναι κατά 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή όλων των θαλάσσιων οργανισμών που μπο-

ρούμε να δούμε (ψάρια, γαρίδες, δελφίνια, φάλαινες κ.ά.), ενώ η βιοποικι-

λότητά του αντιστοιχεί σε πολλές χιλιάδες είδη (με βάση αυτά που έχουν 

μέχρι στιγμής αναγνωριστεί). Υπάρχουν βέβαια πολλές και διαφορετικές 

παράμετροι που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα και στην αφθονία του, 

διευκρινίζει η κυρία Φραγκοπούλου. «Η βιοποικιλότητα και η αφθονία του 

πλαγκτού ποικίλλουν ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, την απόσταση από 

την ακτή, το βάθος, την εποχή και τη ρύπανση. Όταν οι συνθήκες στο νερό 

είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού, συμβαίνουν πληθυσμια-

κές εκρήξεις που ονομάζονται «ανθίσεις» (blooms), με σημαντικά οφέλη για 

τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Οι πληθυσμιακές ανθίσεις κάποιες φορές εί-

ναι ορατές από το Διάστημα με τους δορυφόρους, καθώς η επιφάνεια της 

θάλασσας χρωματίζεται ανάλογα με το είδος. Άλλες φορές πάλι κάποιοι πλα-

γκτονικοί οργανισμοί εκπέμπουν φως, φαινόμενο που ονομάζεται βιοφω-

σφορισμός». 

 

Όταν λέμε ότι το πλαγκτόν είναι ζωοδότης μας, το εννοούμε. Φαντα-

στείτε ότι η συνολική ποσότητα οξυγόνου που παράγει το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ισούται με αυτήν 

που παράγουν όλα τα φυτά στην ξηρά! Μάλιστα, καθώς το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας το οποίο αναπνέουμε προέρχεται από τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς, πρέπει να ευχαριστούμε καθημερινά το πλαγκτόν αφού του 

οφείλουμε μία στις δύο αναπνοές μας! Η όλη διαδικασία δέσμευσης διο-

ξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωσης οξυγόνου από το φυτοπλαγκτόν 

είναι καθοριστική όχι μόνο για να πάρουμε ανάσα, αλλά και για πλήθος 

άλλων διεργασιών, όπως η δημιουργία ορυκτών καυσίμων αλλά και υλι-

κών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές. Η θαλάσσια βιολόγος περιγρά-

φει ότι «καθώς το φυτοπλαγκτόν κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύει διοξείδιο 

του άνθρακα, όταν πεθαίνει βυθίζεται και μαζί με το νεκρό ζωοπλαγκτόν 
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μεταφέρουν τον άνθρακα που έχουν ενσωματώσει στον πυθμένα των ωκεα-

νών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «βιολογική αντλία άνθρακα» και είναι 

πολύ σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη για διάφορους λόγους: όχι μόνο 

μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά 

σε μεγάλη χρονική κλίμακα, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, ένα μέρος 

του άνθρακα που εγκλωβίζεται στον πυθμένα μετατρέπεται με φυσικές διερ-

γασίες (η διαδικασία αυτή ονομάζεται «καταγένεση») σε ορυκτά καύσιμα, 

δηλαδή σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Επιπλέον, από την καταβύθιση 

πλαγκτονικών οργανισμών που έχουν κελύφη, όπως π.χ. τα κοκκολιθοφόρα 

και τα διάτομα, δημιουργούνται ιζηματογενή πετρώματα ασβεστίου και πυ-

ριτίου, υλικά που χρησιμοποιούμε σε κτίρια, μνημεία και σε άλλες κατα-

σκευές». 

 

Αύρα προσφοράς 

Η προσφορά όμως του πλαγκτού στον πλανήτη μας και κατ’ επέκταση 

στον καθένα μας δεν έχει τελειωμό. Ας αναδυθούμε από τον βυθό και ας… 

πετάξουμε τώρα ως τα σύννεφα, τα οποία επίσης οφείλουν σε έναν σημα-

ντικό βαθμό την ύπαρξή τους στο πλαγκτόν. Η δρ Φραγκοπούλου αναφέ-

ρει ότι με τον θάνατο πολλών ειδών φυτοπλαγκτού εκλύεται κοντά στην 

επιφάνεια της θάλασσας μια πτητική θειούχος ουσία, αδιάλυτη στο νερό, 

που ονομάζεται διμεθυλοσουλφίδιο (DMS). «Καθώς το DMS αναδύεται 

στην ατμόσφαιρα οξειδώνεται σε θειούχες ενώσεις που προσελκύουν σωμα-

τίδια νερού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στον σχηματισμό των νεφών. 

Η διεργασία αυτή αποτελεί μάλιστα σημαντικό παράγοντα της δημιουργίας 

του κλίματος. Στο DMS αποδίδεται και η ευχάριστη οσμή της θαλάσσιας 

αύρας». 

Και βέβαια το πλαγκτόν αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη 

θάλασσα και χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε κανένα από τα μεγαλύτερα θαλάσ-

σια ζώα, ούτε τελικώς τροφή για τον άνθρωπο. Ιδού πώς λειτουργεί αυτή 

η αλυσίδα ζωής: το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τροφή για πλήθος μικροσκο-

πικών οργανισμών στη θάλασσα, ενώ το φυτοφάγο και το σαρκοφάγο ζω-

οπλαγκτόν αποτελούν με τη σειρά τους τροφή για τις προνύμφες όλων των 

ψαριών αλλά και για τα ενήλικα πλαγκτονοφάγα ψάρια (π.χ. σαρδέλες και 

γαύρος). Ψηλότερα στην τροφική αλυσίδα βρίσκονται τα σαρκοφάγα ψά-

ρια ή θηρευτές (π.χ. τόνος), τα θαλασσοπούλια, τα θαλάσσια θηλαστικά 

(π.χ. δελφίνια και φάλαινες), η πολική αρκούδα και τελικά ο άνθρωπος. Το 

ζωοπλαγκτόν αποτελεί αποκλειστική τροφή για κάποια τεράστια ζώα, ό-

πως η γαλάζια φάλαινα που είναι το μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη και ο 

φαλαινοκαρχαρίας που είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον ωκεανό. Σημαντικό 

μέρος της τροφικής αλυσίδας αποτελεί και ο αποκαλούμενος «μικροβια-

κός βρόγχος». Σε αυτόν ανήκουν τα βακτήρια που τρέφονται με το νεκρό 

οργανικό υλικό που βυθίζεται και ονομάζεται θαλάσσιο χιόνι, τα οποία 

αποτελούν τροφή για τα μονοκύτταρα πρωτόζωα, που με τη σειρά τους 

αποτελούν τροφή για το πολύ μικρό σε μέγεθος ζωοπλαγκτόν. 
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Ανθρώπων έργα 

Μπορεί άραγε το τόσο ωφέλιμο σε όλα τα επίπεδα, όπως αποδεικνύεται, 

πλαγκτόν να έχει και ένα άλλο, επικίνδυνο «πρόσωπο»; Η απάντηση είναι 

ναι, αλλά πίσω της κρύβεται ένα άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του ανθρώ-

που που φέρεται… απάνθρωπα στον πλανήτη ρυπαίνοντάς τον και θέτο-

ντας τελικώς σε κίνδυνο την ίδια την ανθρωπότητα. «Όταν το πλαγκτόν 

δημιουργεί πληθυσμιακές ανθίσεις στις παράκτιες περιοχές, λόγω της απορ-

ροής θρεπτικών αλάτων αζώτου και φωσφόρου με τη ρύπανση – η οποία 

είναι βέβαια ανθρώπινο «έργο» – , μπορεί πεθαίνοντας, με την αποσύνθεσή 

του, να προκαλέσει μείωση στο διαλυμένο οξυγόνο και αρνητικές επιπτώσεις 

στους άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Το πλαγκτόν, όπως και εν γενεί το 

θαλάσσιο περιβάλλον, απειλείται από διάφορες πηγές ρύπανσης, όπως τα 

μικροπλαστικά και τα τοξικά χημικά που διά μέσου των πλαγκτονικών ορ-

γανισμών περνούν σε ανώτερα τροφικά επίπεδα» επισημαίνει η θαλάσσια 

βιολόγος. Προσθέτει ότι υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ειδών φυτοπλα-

γκτού που είναι τοξικά και σε μεγάλη πυκνότητα είναι πιθανό να προκα-

λέσουν σημαντικό πρόβλημα – έως και θάνατο – τόσο στα όστρακα και τα 

ψάρια όσο και στον άνθρωπο που τα καταναλώνει. 

Για να συνεχίσουμε με τα ανθρώπινα… απάνθρωπα έργα, δεν είναι δυ-

νατόν να μην αναφέρουμε την κλιματική αλλαγή η οποία απειλεί (και) το 

πλαγκτόν. «Η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω 

της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην κατανομή, 

στην αφθονία ή στην εποχικότητα του πλαγκτού. Καθώς το πλαγκτόν αποτε-

λεί την τροφή των ψαριών, τέτοιες αλλαγές μπορούν να αποβούν ολέθριες 

για τα παγκόσμια αποθέματα ψαριών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με την 

υπεραλίευση». 

Και όταν η ρύπανση «παντρεύεται» με την κλιματική αλλαγή, το απο-

τέλεσμα φέρει τον τίτλο της οξίνισης των ωκεανών που επίσης καταστρέ-

φει το πλαγκτόν. Καθώς αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμό-

σφαιρα, αυξάνεται αντίστοιχα και το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα στο 

θαλασσινό νερό, με συνέπεια να μειώνεται το pH και το νερό να γίνεται 

πιο όξινο. Το φαινόμενο αυτό λέγεται οξίνιση των ωκεανών και έχει ση-

μαντικές συνέπειες στους πλαγκτονικούς οργανισμούς που έχουν κελύφη 

από ανθρακικό ασβέστιο. «Επειδή μειώνονται τα ιόντα ανθρακικού ασβε-

στίου στο νερό λόγω της οξίνισης, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να συνθέ-

σουν τα κελύφη τους, ενώ όσοι έχουν ήδη σχηματισμένο κέλυφος, π.χ. κοκ-

κολιθοφόρα και πτερόποδα, κινδυνεύουν να διαλυθούν» σημειώνει η κυρία 

Φραγκοπούλου. 

Ύστερα από όλα αυτά μάλλον δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίσει το 

τεράστιο έργο που επιτελεί το μικροσκοπικό πλαγκτόν για το ωκεάνιο οι-

κοσύστημα και όχι μόνο – ένα έργο κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για 

τη ζωή μας. Για αυτό και η έκθεση που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο 

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου αποτελεί μια πολύ καλή αφορμή όχι μόνο για 

να απολαύσουμε διά γυμνού οφθαλμού τον αόρατο κόσμο του πλαγκτού – 



97 

 

μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών που τον «συνέλαβαν» και τον αποτύ-

πωσαν ο καθένας με τα δικά του μέσα – , αλλά και για να ενημερωθούμε 

σχετικά με διαφορετικές πτυχές αυτού του κόσμου που τροφοδοτεί τον κό-

σμο μας μέσα από διαλέξεις έγκριτων επιστημόνων. Πρόκειται κυριολε-

κτικά για μια περίπτωση που συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφέλιμου. Ας 

βγούμε λοιπόν για λίγο από τον «μικρόκοσμό» μας και ας μπούμε στον 

θαλάσσιο μικρόκοσμο που έχει πολλά να μας διδάξει! 

Σύγκλιση τέχνης και επιστήμης 

Μια μικρή γεύση από τις ομιλίες των έγκριτων επιστημόνων που θα 

συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της έκθεσης 

*Οι μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες 

Επαμεινώνδας Χρήστου 

Ερευνητής Α΄, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

Θα αναρωτιόταν κάποιος τι θέση έχει μια ομιλία για τις μέδουσες σε μια 

έκθεση για το πλαγκτόν. Άμεση, αφού οι μέδουσες είναι πλαγκτόν και υ-

πάρχουν σε αφθονία – μάλιστα ένα συγκεκριμένο είδος τους σε τεράστια 

αφθονία τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας προβλήματα – και στις ελλη-

νικές θάλασσες. Πέντε είναι τα καταγεγραμμένα είδη μεδουσών που κυ-

κλοφορούν στις θάλασσές μας – εξ αυτών, η Pelagia noctiluca (μωβ τσού-

χτρα όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε) είναι η πιο επικίνδυνη. Πα-

ρότι το συγκεκριμένο είδος μέδουσας είναι μικρό, διαθέτει νημάτια μή-

κους ως δύο μέτρα τα οποία πολύ δύσκολα γίνονται αντιληπτά. Η 

P.noctiluca δίνει το «παρών» σε όλη τη Μεσόγειο. Παρουσιάζει υπερδε-

καετείς κύκλους πληθυσμιακών εξάρσεων ενώ η κάθε έξαρση διαρκεί δύο 

με τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύ-

ξηση του πληθυσμού της P. Noctiluca σε ελληνικές θάλασσες και κυρίως 

στον Κορινθιακό κόλπο, η οποία προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα 

κατά τους θερινούς μήνες που είχαν τεράστιο κόστος για τον τουρισμό σε 

πολλές περιοχές. 

Παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό στους αρμοδίους εδώ και δύο καλο-

καίρια, είμαστε προ των πυλών του εφετινού καλοκαιριού και δεν έχει 

ληφθεί ακόμη κανένα μέτρο. Ακόμη όμως και τα μέτρα που προτείνονται, 

όπως η χρήση διχτυών σε κάποιες παραλίες, είναι αποσπασματικά και προ-

βληματικά. Για να υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τα αί-

τια του φαινομένου ώστε να διαχειριστούμε το πρόβλημα μακροπρόθε-

σμα, αυτό που απαιτείται είναι μια οργανωμένη βασική μελέτη η οποία θα 

μας δώσει στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος της 

περιοχής – χρειάζεται δηλαδή να μελετήσουμε τη λεπτομερή υδρολογία 

της περιοχής, τα τροφικά πλέγματα και τα ιχθυοαποθέματα. 

Με δεδομένο ότι τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, το 

μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι εκτιμήσεις με βάση 

τη διεθνή βιβλιογραφία για τα αίτια που έχουν οδηγήσει στην «έκρηξη» 

του πληθυσμού της P.noctiluca στον Κορινθιακό. Πιθανώς παίζουν ρόλο 

τα μεγάλα βάθη σε αυτόν τον κλειστό κόλπο που φθάνουν μέχρι και τα 
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900 μέτρα. Συγχρόνως υπάρχουν απότομες πλαγιές που συντελούν στην 

κάθετη μετακίνηση του νερού φέρνοντας τις μέδουσες οι οποίες διαβιούν 

στα 500 ως 600 μέτρα στην επιφάνεια. Μέσα σε όλα αυτά, τον δικό της 

ρόλο παίζει και η κλιματική αλλαγή που συνδέεται με αύξηση της θερμο-

κρασίας του νερού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επαναλάβουμε ότι απαι-

τείται μια οργανωμένη μελέτη προκειμένου να δούμε ποια από αυτά τα 

σενάρια ισχύουν και να λάβουμε οριστικά, μακροπρόθεσμα μέτρα για το 

πρόσφατο «αγκάθι» των θαλασσών μας που ονομάζεται P. noctiluca. 

* Η τελευταία άγρια τροφή στο πιάτο μας ήταν κάποτε πλαγκτόν 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας – κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστη-

μών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τα τελευταία 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός κατέγραψε μια εντυ-

πωσιακή αύξηση που οδήγησε στον διπλασιασμό του – αγγίζει πλέον τα 

7,8 δισ. Σε αυτόν τον κόσμο, η ζωική πρωτεΐνη που έρχεται από τη θά-

λασσα είναι ακόμα σε μεγάλο ποσοστό «άγρια». Μπορεί για τον δυτικό 

κόσμο το ψάρι να αποτελεί υγιεινή τροφή αλλά για μεγάλες περιοχές του 

πλανήτη η άγρια αυτή τροφή είναι ουσιαστική για την επιβίωση. Η συντρι-

πτική πλειονότητα των οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα έχει ένα 

κοινό πρότυπο κύκλου ζωής που χαρακτηρίζεται από μια σημαντική για 

το μέλλον του πληθυσμού φάση, εύθραυστη και απρόβλεπτη. Αυτά τα νε-

αρά στάδια των ψαριών, των οστράκων και των μαλακίων, με μέγεθος κά-

ποια χιλιοστά, είναι πλαγκτόν. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν έχει 

καθαρή επιλογή της μετακίνησής του, άγεται και φέρεται από τα ρεύματα, 

είναι λόγω μεγέθους και συμπεριφοράς αλλά και παντελούς έλλειψης γο-

νικής φροντίδας, ιδανική τροφή για πολλούς άλλους οργανισμούς. Η πλα-

γκτονική αυτή φάση είναι καθοριστική για το μέλλον του φυσικού πληθυ-

σμού και συνεπώς για την εκμετάλλευση από τον άνθρωπο. Σε αυτή τη 

φάση, που η έκβασή της εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τύχη, 

αναπτύσσει τεχνάσματα και συμπεριφορές για να υλοποιήσει το μεγάλο 

του όνειρο: να μεγαλώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ξεφύγει από τους 

κινδύνους και να ελέγχει τη θέση και το μέλλον του. Σε αυτόν τον αγώνα, 

τον τελευταίο αιώνα, απέκτησε και ένα νέο εμπόδιο. Τον άνθρωπο. 

*Από τον Δαρβίνο στον Ματίς σε όλες της γης τις γλώσσες 

Κωνσταντίνος Ι. Στέργιου 

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., διευθυντής Ινστιτούτου Θαλασ-

σιών Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Παρά την ιστορικά στενή σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ψά-

ρια, το ερώτημα «ποιο είναι το πιο διάσημο ψάρι;» δεν έχει τεθεί ποτέ. 

Θεωρώντας ότι η φήμη σχετίζεται με το πόσο συχνά αναφέρεται το όνομά 

σου σε διάφορες πηγές, μπορεί κάποιος να υπολογίσει τη συχνότητα εμ-

φάνισης των κοινών ονομάτων των ψαριών στα υπάρχοντα ηλεκτρονικά, 

ψηφιοποιημένα βιβλία. Το πιο διάσημο ψάρι έχει διεισδύσει σε όλες τις 

πτυχές του πολιτισμού μας (γραμματόσημα, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, 
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εκλαϊκευμένα βιβλία, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής όπως σε αυτούς του 

Ανρί Ματίς και άλλων) και είναι το μόνο είδος ψαριού για το οποίο υπάρ-

χει ξεχωριστό κεφάλαιο με το όνομά του σε ένα από τα βιβλία του Δαρβί-

νου. Το αγγλικό κοινό όνομα του πιο φημισμένου είδους ψαριού εμφανί-

ζεται επίσης στο σώμα των ψηφιοποιημένων κινεζικών, γαλλικών, γερμα-

νικών, ιταλικών και ισπανικών βιβλίων. Η οικολογική σημασία της ταυτο-

ποίησης του πιο διάσημου ψαριού, που έχει πολιτιστική κυρίως διάσταση, 

είναι ενδιαφέρουσα ειδικά σε σχέση με την αξιολόγηση των διαφορετικών 

υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και συνεπώς στη σχετική βα-

ρύτητα της έρευνας που αποσκοπούν σε αυτές. 

*Τέχνη και οικολογία: συνηγορώντας υπέρ της ζωής 

Θεώνη Αναστασοπούλου – Καπογιάννη 

δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Σορβόννης 

Πρόκειται, πρωτίστως, για μία σύγκλιση επιστήμης και τέχνης στην κα-

τεύθυνση μιας ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, που θα είναι όχι μόνο 

γνωστικού – αισθητικού αλλά και ηθικού χαρακτήρα. Δεδομένης της σύγ-

χρονης οικολογικής κρίσης, η θαλάσσια οικολογία και η τέχνη εστιάζουν 

στο “πλαγκτόν”, του οποίου η ζωτική αξία εναρμονίζεται με την αισθη-

τική. Βρίσκουν κυρίως σ’ αυτό έναν κοινό τόπο για να συνυπάρξουν δυ-

ναμικά, συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Η οικολογική γνώση, αναδει-

κνύοντας τη σημασία της βιοποικιλότητας για την ισορροπία και διατή-

ρηση της ζωής, προσδιορίζει παράλληλα τα όρια ευθραυστότητας των ορ-

γανισμών και των οικολογικών συστημάτων. Η τέχνη, από τη μεριά της, 

έχοντας λάβει υπόψη κάποιες θεμελιώδεις επιστημονικές παραδοχές και 

«αισθητικοποιώντας» τον άπειρο πλούτο των έμβιων μορφών, μπορεί ν’ 

αναδείξει την ομορφιά και τη μοναδικότητά τους. Διευρύνοντας την αυ-

στηρά επιστημονική σκοπιά, τις αναδεικνύει ως άξιες σεβασμού, υποστη-

ρίζοντας με τον τρόπο αυτό το αναφαίρετο “δικαίωμά” τους να διατηρή-

σουν αλώβητη την ατομική τους ύπαρξη. 

*Τέχνη και φύση: Από τη μαγεία στην επιστήμη; 

Διονυσία Γιακουμή 

Ιστορικός της τέχνης – επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 

Ήδη από την παλαιολιθική εποχή, ο άνθρωπος απεικόνιζε τη φύση γύρω 

του στην προσπάθειά του αρχικά να την τιθασεύσει και αργότερα να την 

κατανοήσει και να την ερμηνεύσει. Ο ρόλος του πρωτόγονου «καλλιτέ-

χνη» ήταν αλληλένδετος με τον ρόλο του μάγου, αφού οι επιτυχημένες 

αναπαραστάσεις των άγριων ζώων που δημιουργούσε συνέβαλαν με έναν 

τρόπο «μαγικό» στο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κυνήγι των βισσώ-

νων και των άλλων θηραμάτων της εποχής. Αυτό που ο σύγχρονος άνθρω-

πος ονομάζει «τέχνη» ταυτιζόταν στις απαρχές του με αυτά που σήμερα 

νοούμε ως θρησκεία και επιστήμη. Σταδιακά, σε έναν ολοένα και πιο ορ-

θολογικά εξελιγμένο κόσμο, η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μελέτης 

της φύσης, ως μέσο διάδοσης γνώσης, πεποιθήσεων και ιδεών αλλά ποτέ 

δεν έχασε εντελώς τον μαγικό της χαρακτήρα, αφού παρέμεινε ταυτόχρονα 
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ένα μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης εσωτερικών ψυχολογικών διεργα-

σιών, συναισθημάτων και προσωπικών οραμάτων. Μια τέτοια συνάντηση 

της τέχνης με την επιστήμη και τη μαγεία της φύσης μέσα από την προσω-

πική ευαισθησία, ενόραση και έκφραση είκοσι πέντε σύγχρονων ελλήνων 

καλλιτεχνών επιχειρεί και η έκθεση «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος 

κόσμος». Οι καλλιτέχνες καλούνται να βυθιστούν στον αχανή μικρόκοσμο 

του πλαγκτού, να ξανασυνδεθούν με το πρωταρχικό κύτταρο και να μυη-

θούν στα θαύματα που συντελέστηκαν και συντελούνται κάθε δευτερόλε-

πτο που περνάει μέσα στο νερό, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξή μας 

πάνω σ’ αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που καθημερινά πληγώνουμε. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

Η έκθεση θα πλαισιωθεί από σειρά διαλέξεων, σύμφωνα με το παρα-

κάτω πρόγραμμα: 

Σάββατο 28 Απριλίου, 11:00 – 12:00 

Ζωτική και αισθητική αξία πλαγκτού 

Νίνα Φραγκοπούλου, τέως επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σάββατο 5 Μαΐου, 11:00 – 12:00 

Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος, ξενάγηση στην έκθεση 

Διονυσία Γιακουμή, ιστορικός τέχνης – επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γου-

ναρόπουλου. 

Σάββατο 12 Μαΐου, 11:00 – 12:00 

Η τελευταία άγρια τροφή στο πιάτο μας ήταν κάποτε πλαγκτόν 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας – κο-

σμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σάββατο 19 Μαΐου, 11:00 – 12:00 

Από τον Δαρβίνο στον Ματίς σε όλες της γης τις γλώσσες, 

Κωνσταντίνος Στέργιου, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., διευθυ-

ντής Ινστιτούτου Θαλασσιών Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

12:00 – 13:00, Επανάληψη της ξενάγησης στην έκθεση 

Σάββατο 2 Ιουνίου, 11:00 – 12:00 

Οι μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες 

Επαμεινώνδας Χρήστου, Ερευνητής Α’, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

Σάββατο 9 Ιουνίου, 11:00 – 12:00 

Τέχνη και οικολογία: συνηγορώντας υπέρ της ζωής 

Θεώνη Αναστασοπούλου – Καπογιάννη, δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστη-

μίου Σορβόννης 

 

 

Επιμέλεια και οργάνωση: δρ. Νίνα Φραγκοπούλου, θαλάσσια βιολόγος 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αθηνά Λατινοπούλου, εικαστικός 

Συντονισμός της έκθεσης στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου: Διονυσία 

Γιακουμή, ιστορικός τέχνης – Επιμελήτρια 
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Την έκθεση θα συνοδεύει ηλεκτρονικός κατάλογος στα ελληνικά και 

στα αγγλικά (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου 

www.gounaropoulos.gr, πεδίο «ΕΚΘΕΣΕΙΣ», υποπεδίο «ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ») 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην έκθεση και σε όλες τις εκδηλώσεις 

Ωράριο λειτουργίας: 

Τρίτη – Τετάρτη: 09.00 – 13.30 & 18.00 – 21.00 

Πέμπτη – Σάββατο: 09.00 – 15.00. Κυριακή – Δευτέρα: κλειστά 

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 

Ασσάνη Ιωάννα, Βαρβάκη Κάτια, Γαβαλάς Γιάννης, Δαββέτας Δημο-

σθένης, Δημητράκης Γιάννης, Καρακατσάνης Βασίλης, Κατσιπάνος Θεό-

φιλος, Κελαϊδή Μαρία, Κοροβέση Αγγελικά, Λαγός Νίκος, Λαζαράκης 

Χρήστος, Λατινοπούλου Αθηνά, Λόη Αγγελική, Μαλταμπέ Δήμητρα, 

Ματσούκη Ειρήνη, Μιχαλακοπούλου Ελένη, Παπατζανάκη Αντωνία, 

Παυλοπούλου Ελένη, Ρήνας Βαγγέλης, Σιδηροπούλου Ελένη, Σκανδάλη 

Δήμητρα, Τανιμανίδης Παναγιώτης, Τριανταφύλλου Αντώνης, Τσακίρης 

Γιώργος, Iotoff. 

 

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδια, 13 Απριλίου 

2018, 11:41 Ενημερώθηκε: 15 Απριλίου 2018, 05:45,  

Επιμέλεια: Τσώλη Θεοδώρα 

 

 

Τώρα, στις επόμενες σελίδες, να πάρουμε τα αποσπάσματα που μας εν-

διαφέρουν, όσα δηλαδή επικεντρώσαμε.  

http://www.gounaropoulos.gr/
https://www.tovima.gr/editor/%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bb%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%b1
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Αποσπάσματα στα οποία επικεντρώσαμε: 

 

Να κρατήσουμε τα εξής: 

 

Το πλαγκτόν περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που (σε γενικό 

πλαίσιο) είναι μικρότεροι από ένα χιλιοστόμετρο και παρασύρονται με τα 

ρεύματα στους ωκεανούς και στις θάλασσες – πρόκειται για τον υδάτινο 

κόσμο του κόσμου μας… 

…το πλαγκτόν αποτελείται από μια τεράστια ποικιλία ειδών που με 

βάση τη λειτουργική τους θέση στο υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες. 

 

Η πρώτη εξ αυτών είναι τα βακτήρια, …..  

Μια κατηγορία φωτοσυνθετικών βακτηρίων, τα κυανοβακτήρια, εμφα-

νίστηκαν στον πλανήτη πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια και 

θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι οργανισμοί που παρήγαγαν οξυγόνο, δη-

μιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την εξέλιξη των πιο αναπτυγμένων 

μορφών ζωής. 

 

Η δεύτερη κατηγορία είναι το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν βρί-

σκεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου υπάρχει αρκετό φως,….  

Το φυτοπλαγκτόν ή μικροφύκη μαζί με τα κυανοβακτήρια αποτελούν 

τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη θάλασσα.  

Όπως τα φυτά στη ξηρά, έτσι και το φυτοπλαγκτόν στη θάλασσα δε-

σμεύει με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ηλιακή ενέργεια, νερό, θρε-

πτικά άλατα και διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και παράγει οργανικές 

ουσίες απελευθερώνοντας οξυγόνο. 

 

Η τρίτη κατηγορία αφορά το ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από 

τεράστια ποικιλία ειδών σε ευρύ φάσμα μεγεθών.  

Περιλαμβάνει είδη μικροσκοπικά, μονοκύτταρα όπως τα ακτινόζωα και 

τα τρηματοφόρα και πολυκύτταρα όπως τα κωπήποδα, τα ευφαυσεώδη (ή 

κριλ) και τα πτερόποδα. Επίσης περιλαμβάνει τα μικρά στάδια ανάπτυξης 

των ψαριών (ιχθυοπλαγκτόν) αλλά και των περισσότερων θαλάσσιων ορ-

γανισμών. 

 

Ζωτική βιοποικιλότητα 

Και μπορεί το πλαγκτόν να μην το… πιάνει κυριολεκτικώς το μάτι μας, 

αφού τα περισσότερα είδη είναι αόρατα διά γυμνού οφθαλμού, ωστόσο 

αποτελεί «κυρίαρχο» των θαλασσών …. 

«Η βιοποικιλότητα και η αφθονία του πλαγκτού ποικίλλουν ανάλογα με 

το γεωγραφικό πλάτος, την απόσταση από την ακτή, το βάθος, την εποχή και 

τη ρύπανση. Όταν οι συνθήκες στο νερό είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του 
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φυτοπλαγκτού, συμβαίνουν πληθυσμιακές εκρήξεις που ονομάζονται «ανθί-

σεις» (blooms), με σημαντικά οφέλη για τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Οι 

πληθυσμιακές ανθίσεις κάποιες φορές είναι ορατές από το Διάστημα με τους 

δορυφόρους, καθώς η επιφάνεια της θάλασσας χρωματίζεται ανάλογα με το 

είδος. Άλλες φορές πάλι κάποιοι πλαγκτονικοί οργανισμοί εκπέμπουν φως, 

φαινόμενο που ονομάζεται βιοφωσφορισμός». 

 

Όταν λέμε ότι το πλαγκτόν είναι ζωοδότης μας, το εννοούμε. Φαντα-

στείτε ότι η συνολική ποσότητα οξυγόνου που παράγει το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ισούται με αυτήν 

που παράγουν όλα τα φυτά στην ξηρά! Μάλιστα, καθώς το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας το οποίο αναπνέουμε προέρχεται από τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς, πρέπει να ευχαριστούμε καθημερινά το πλαγκτόν αφού του 

οφείλουμε μία στις δύο αναπνοές μας! Η όλη διαδικασία δέσμευσης διο-

ξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωσης οξυγόνου από το φυτοπλαγκτόν 

είναι καθοριστική όχι μόνο για να πάρουμε ανάσα, αλλά και για πλήθος 

άλλων διεργασιών, όπως η δημιουργία ορυκτών καυσίμων αλλά και υλι-

κών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές. Η θαλάσσια βιολόγος περιγρά-

φει ότι «καθώς το φυτοπλαγκτόν κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύει διοξείδιο 

του άνθρακα, όταν πεθαίνει βυθίζεται και μαζί με το νεκρό ζωοπλαγκτόν 

μεταφέρουν τον άνθρακα που έχουν ενσωματώσει στον πυθμένα των ωκεα-

νών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «βιολογική αντλία άνθρακα» και είναι 

πολύ σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη για διάφορους λόγους: όχι μόνο 

μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά 

σε μεγάλη χρονική κλίμακα, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, ένα μέρος 

του άνθρακα που εγκλωβίζεται στον πυθμένα μετατρέπεται με φυσικές διερ-

γασίες (η διαδικασία αυτή ονομάζεται «καταγένεση») σε ορυκτά καύσιμα, 

δηλαδή σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Επιπλέον, από την καταβύθιση 

πλαγκτονικών οργανισμών που έχουν κελύφη, όπως π.χ. τα κοκκολιθοφόρα 

και τα διάτομα, δημιουργούνται ιζηματογενή πετρώματα ασβεστίου και πυ-

ριτίου, υλικά που χρησιμοποιούμε σε κτίρια, μνημεία και σε άλλες κατα-

σκευές». 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Το φυτοπλαγκτόν, το πλαγκτόν δηλαδή που παράγεται στην θάλασσα, 

απελευθερώνει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, όπως κάνουν και τα φυτά στην 

ξηρά. 

Αυτή η απελευθέρωση του οξυγόνου από τα φυτά γίνεται λόγω της ά-

πωσης των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (τα οποία φέρει ως ισχυρό-

τερο φορτίο του το οξυγόνο) από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων όταν 

αυτά βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 
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Αυτό για να συμβεί πρέπει οι μικροοργανισμοί του πλαγκτόν να δεχτούν 

ισχυρές δόσεις-φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτά σήμερα τα βρίσκουν από το ηλιακό φως.  

Πολύ πριν υπάρξει ο ήλιος και το ηλιακό φως το πλαγκτόν δέχονταν 

αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων από τα βάθη των υποθαλάσσιων 

ορυγμάτων των ωκεανών. 

Αυτό και σήμερα ακόμη μπορούμε να το καταλάβουμε, αφού εκεί στα 

βάθη των ωκεανών όπου υπάρχουν ηφαίστεια ή άλλα ρήγματα του υποθα-

λάσσιου χώρου, εκεί αναβλύζουν τέτοια θεμελιώδη ιόντα, ή  καταφθάνουν 

τέτοια φορτία προερχόμενα από το εσωτερικό της Γης. Αυτά φορτίζουν το 

εκεί πλαγκτόν και προσελκύουν και άλλα ψάρια. 

 

Έτσι, τέτοια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων μπορούσαν να βγουν και στα διάφορα ορύγματα της θάλασσας που 

προήλθαν από ρήξεις του στερεού φλοιού της Γης. Στα μέρη εκείνα (στα 

υποθαλάσσια αυτά ορύγματα) καθώς αναδύονταν θεμελιώδη ιόντα αυτά 

έλκονταν στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Όταν συναντούσαν διάφορα μέταλλα ή κάπως πιο πυκνά αντικείμενα, 

επίσης τα φόρτιζαν 

Από την φόρτισή τους αυτή έχουμε την συστολή και διαστολή τους. 

Αρχικά έχουμε την συστολή και διαστολή όλης της φορτιζόμενης μάζας 

που κινούνταν σαν ένας μηχανισμός, όπως π.χ. η καδιά μας χωρίς τις βαλ-

βίδες της. 

Στην συνέχεια, όσο πιο πολύ δέχονταν τέτοια φορτία, αποκτούσαν μπο-

ρούσαν να έλξουν και άλλα υλικά από τον γύρω τους χώρο, ίσα βρίσκο-

νταν σε τέτοιους χώρους όπου τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν τέτοια υ-

λικά με μεγαλύτερη πυκνότητα της μάζας τους. Έτσι εκεί δημιουργήθηκαν 

μεγαλύτερες μάζες που συστέλλονταν και διαστέλλονταν. 

Με τον παραπάνω τρόπο προέκυψαν οι μικρές και οι μεγάλες συστελ-

λόμενες και διαστελλόμενες μάζες στον θαλάσσιο χώρο, πολύ πριν υπάρ-

ξει η Ήλιος μας. 

Έτσι, από την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου προέκυψαν και 

δημιουργήθηκαν στην θάλασσα μορφές απλής ζωής που συστέλλονταν και 

διαστέλλονταν αλλά ακόμη δεν είχαν όργανα. 

Η δημιουργία των οργάνων τους στα ζώα προϋπόθετε ακόμα μεγαλύτε-

ρες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων, για τον εξής λόγο:  

Όταν μια μάζα ύλης παρουσιάζει ή δημιουργεί μορφή ζωής για να πα-

ράξει-δημιουργήσει δικά της όργανα, εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, θα 

πρέπει να αυξήσει πάρα πολύ τα μέταλλα ή άλλα θρεπτικά υλικά που φέ-

ρει. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μέταλλα, στην συνέχεια, μπορούν να φορ-

τιστούν επιμέρους και να ασκήσουν επιμέρους έλξεις μέσα στις ήδη δη-

μιουργηθείσες μάζας που συστέλλονται και διαστέλλονται, οπότε τότε οι 

επιμέρους αυτές μάζες στα ζώα-φυτά παράγουν τα όργανα. 
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Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται μεγάλες πηγές φόρτισης των συ-

στελλόμενων και διαστελλόμενων μαζών αυτών, ή των πρώτων μορφών 

της απλής ζωής. 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον Ήλιο μας, που μεταφέρει τέτοια ι-

σχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων στην Γη μας. 

Αυτός είναι ο λόγος που επαληθεύεται η Αγία Γραφή όταν μιλάει ότι τα 

ζώα αρχικά στην θάλασσα δημιουργήθηκαν, όπου και το πλαγκτόν ως 

τροφή τους, αλλά καις την συνέχεια στην ξηρά. 

Επομένως, κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν μπο-

ρούσαν να υπάρχουν τα ζώα που φέρουν όργανα ή σύνθετη μορφή της 

ζωής. 

Υπήρχαν μόνον τα φυτά και το πλαγκτόν αλλά και οι απλές μορφές της 

ζωής στην θάλασσα που τρέφονταν από το πλαγκτόν αυτής. 

 

 

 

Όσον αφορά την παραδοχή της θέσης ότι ζωή μπορεί να υπάρξει στα 

μεγάλα βάθη των ωκεανών, πριν ακόμη υπάρξει ο Ήλιος μας, ας παραθέ-

σουμε πάλι το εξής απόσπασμα, από σχετικό βιβλίο: 

 

    

«8. Πόσο εκτείνεται μέσα στον φυσικό κόσμο η βιόσφαιρα; 

Απάντηση 

Ζωντανούς οργανισμούς συναντάμε σε μεγάλο τμήμα του φυσικού κό-

σμου. Στην ατμόσφαιρα έχουν παρατηρηθεί πουλιά να πετάνε σε ύψος πε-

ρίπου 8 χλμ. (γύρω από το Έβερεστ) και έχουν βρεθεί μικρόβια σε ύψος 

μεγαλύτερο των 10 χλμ. Στις θάλασσες, στις λεγόμενες αβύσσους, έχουν 

παρατηρηθεί οργανισμοί σε βάθος 11 χλμ. Στη λιθόσφαιρα οι οργανισμοί 

εξαπλώνονται σχεδόν μέχρι τους Πόλους, αφού ορισμένοι αντέχουν ακόμη 

και σε θερμοκρασία -90ο C. Επίσης, έχουν εντοπιστεί οργανισμοί σε διά-

φορα σπήλαια, σε βάθος ακόμη και 2 χλμ. από την επιφάνεια της Γης. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι η βιόσφαιρα επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος του 

φυσικού περιβάλλοντος». 

«Γεωγραφία – Γεωλογία» βοήθημα για την Α΄ Γυμνασίου, Νίκος Τζα-

βάρας. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2009, σελ. 102. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Στις θάλασσες, στις λεγόμενες αβύσ-

σους, έχουν παρατηρηθεί οργανισμοί σε βάθος 11 χλμ. Στη λιθόσφαιρα 

οι οργανισμοί εξαπλώνονται σχεδόν μέχρι τους Πόλους, αφού ορισμέ-
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νοι αντέχουν ακόμη και σε θερμοκρασία -90ο C. Επίσης, έχουν εντοπι-

στεί οργανισμοί σε διάφορα σπήλαια, σε βάθος ακόμη και 2 χλμ. από 

την επιφάνεια της Γης…». 

Επισημαίνουμε μόνον ότι στα βάθη των 11 χιλιόμετρων μέσα στην ά-

βυσσο της θάλασσας ή στα βάθη των 2 χιλιομέτρων μέσα στα σπήλαια, 

δεν περάνει καν ο Ήλιος. Κι όμως εκεί εντοπίζεται ζωή. 

Με άλλα λόγια δεν είναι σκέτος ο Ήλιος πηγή της ζωής. 

Τα φυτά και τα ζώα μπορούν να υπάρχουν κι εκεί που δεν υπάρχει ο 

Ήλιος. Ο Ήλιος επομένως, δεν είναι αυτός που καθορίζει πλήρως την βιό-

σφαιρα. Ο άλλος παράγοντας, εξηγήσαμε ότι είναι τα θεμελιώδη ιόντα. 
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20. Η έννοια της φυσικής και της τεχνητής μετάλλαξης ή εξέλιξης 

ενός φυτού-δένδρου ή ενός ζώου. 

Η εξήγηση του λάθους της θεωρίας ότι π.χ. με την μεγάλη αύξηση 

της θερμοκρασίας (στις εποχές του καύσωνα της Γης) ή όταν μειωθεί 

πάρα πολύ η θερμοκρασία (στις εποχές των παγετώνων), μπορούσε να 

υπάρχει η μετεξέλιξη ή μετάλλαξη ή η οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη των 

φυτών-δένδρων και των ζώων, πολύ δε περισσότερο των ανθρώπων.  

Η εξήγηση της σταδιακής ανάπτυξης ενός φυτού-δένδρου ή ενός 

ζώου. 

Τα θεμελιώδη ιόντα είναι η αιτία όχι μόνον της δημιουργίας των 

διαφόρων ειδών στα φυτά-δένδρα και στα ζώα, όχι μόνον στην δη-

μιουργία-παραγωγή των ποικιλιών στο κάθε είδος, αλλά και στον κα-

θορισμό του φύλλου στο φυτό-δένδρο και στο ζώο. 

Η αιτία της δημιουργίας των ποικιλιών και των ειδών-γενών των 

φυτών-δένδρων και των ζώων.  

 

 

 

Ας δούμε λίγο την παρακάτω εικόνα: 

 

 
 

Πηγή της εικόνας: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαί-

δεια για μαθητάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημά-
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κης Ασημακόπουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνα-

σιάρχης-συγγραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγη-

τής Κ.Σ.Δ.-συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. 

Συντάκτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

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

2090. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα είναι δύο ειδών: τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερα, εξηγήσαμε, 

όσο αυξάνει η θερμοκρασία του φυτού-δένδρου, αλλά και ενός αντικειμέ-

νου. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, εξηγήσαμε, ισχυρότερα, εξηγή-

σαμε, όσο μειώνεται η θερμοκρασία του φυτού-δένδρου, αλλά και ενός 

αντικειμένου (όσο αυξάνει το κρύο δηλαδή, βλέπε υπεραγωγούς κ.λπ.). 

 

Όμως, το κάθε φυτό έχει ένα ορισμένο DNA και με βάση αυτό αναπτύσ-

σονται και εξαπλώνονται οι δυνάμεις του. Έτσι, με βάση το σχέδιο της 

κατασκευής του DNA ενός φυτού-δένδρου αυτό το συγκεκριμένο φυτό θα 

αναπτυχθεί, όπως δηλαδή είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει. 

Το ίδιο το DNA, εξηγήσαμε είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει 

και με βάση αυτό αναπτύσσεται η διαφορετικότητα στο κάθε φυτό και έτσι 

προκύπτουν τα διάφορα είδη του. 

Τέλος, στο κάθε είδος, πάλι μπορεί αυτό το DNA να έχει προγραμματι-

σμό για μερικές προσαρμογές και έτσι προκύπτουν οι διάφορες ποικιλίες 

ενός φυτού-δένδρου. 

Αυτό τον προγραμματισμό, εξηγήσαμε, δεν είναι σε θέση να τον κάνει 

το φυτό. 

Η προσαρμογή ή μετάλλαξη ή εξέλιξη ενός φυτού-δένδρου ή ενός ζώου 

γίνεται όπως αυτή έχει προκαθοριστεί από το DNA του και σε καμιά περί-

πτωση δεν μπορεί ένα ζώο ή ένα φυτό να επέμβει στο DNA του για να 

πάθει αυτή την μετάλλαξη, αυτή την εξέλιξη.  

 

Έτσι, το DNA ενός φυτού προκαθορίζει και την ενέργεια που θα διοχε-

τευθεί προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προκύψει σταδιακά, το συγκεκρι-

μένο σχήμα ενός φυτού. 

Για να καταλάβει κανείς αυτό, δηλαδή για να καταλάβει την εξέλιξη ή 

φυσική μετάλλαξη από την οποία μπορεί να περάσουν  τα φυτά-δένδρα ή 
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τα ζώα, δεν έχει παρά να παρακολουθήσει το ίδιο το φυτό-δένδρο ή ζώο 

καθώς αυτό αναπτύσσεται και μεγαλώνει. 

Έτσι, κατά το στάδιο της ανάπτυξης ενός φυτού-δένδρου ή ενός ζώου 

μπορεί αυτό να πάρει διάφορες μορφές και έτσι να υπάρχει η διαφορετι-

κότητα του ενός φυτού-δένδρου ή ζώου σε σύγκριση με ένα άλλο φυτό-

δένδρο ή ζώο της ίδιας ακόμη ποικιλίας. 

Αυτές οι δυνατές μεταβολές του DNA που γίνονται με φυσικό τρόπο, 

με την από μόνο του σχεδιασμό της ανάπτυξης του φυτού-δένδρου ή του 

ζώου ονομάζουμε φυσική μετάλλαξη ή φυσική εξέλιξη. Όσες όμως τις κά-

νει ο άνθρωπος στο εργαστήρια από τον 20ό αιώνα και μετά, τις ονομά-

ζουμε τεχνητή εξέλιξη ή μετάλλαξη. 

Η ενέργεια όμως που υπάρχει μέσα στο DNA κάθε φυτού-δένδρου ή 

ζώου δεν είναι άλλο παρά θεμελιώδη ιόντα. Συγκεκριμένα η ενέργεια του 

DNA είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, 

και εξηγήσαμε πως δημιουργείται η διπλή έλικα αυτής της αρχή της ζωής 

στο DNA τους. 

 

Επομένως, το ίδιο το DNA ενός φυτού-δένδρου ή ενός ζώου μπορεί να 

παρουσιάσει διαφορετικά ποσά ενέργειας θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων και διαφορετικά ποσά ενέργειας θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα με την επίδραση της θερμοκρασίας 

παράγονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (εξηγήσαμε ότι αν αυξάνε-

ται η θερμοκρασία παράγονται περισσότερα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, ενώ αν μειώνεται παράγονται περισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων). 

Αν η θερμοκρασία όμως αυξηθεί πάρα πολύ, τότε παράγονται πάρα 

πολλά τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων σε σύγκριση με τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων και δεν προκαλείται η μεταξύ τους άπωση, αφού υ-

περισχύουν σχεδόν απόλυτα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Για τον 

λόγο αυτό στην περίπτωση της μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας δεν 

αναπτύσσονται τα φυτά-δένδρα, ούτε και τα ζώα. 

Αντίθετα, αν η θερμοκρασία μειωθεί πάρα πολύ, τότε αυξάνονται πάρα 

πολύ τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, ενώ δεν αυξάνονται ανάλογα τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που είναι πολύ λίγα. Εξαιτίας αυτιού 

δεν εξασκείται η μεταξύ τους άπωση, αφού τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων κυριαρχούν στο φυτό-δένδρο ή στο ζώο. Έτσι το φυτό-δένδρο ή το 

ζώο δεν μπορούν πάλι να αναπτυχθούν όταν κάνει πάρα πολύ κρύο. 

Αυτά τα γράφουμε για να καταρριφθεί μια για πάντα η θεωρία ότι π.χ. 

με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας (στις εποχές του καύσωνα της 

Γης) ή όταν μειωθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία (στις εποχές των παγετώ-

νων), μπορούσε να υπάρχει η μετεξέλιξη ή μετάλλαξη ή η οποιαδήποτε 

άλλη εξέλιξη των φυτών-δένδρων και των ζώων, πολύ δε περισσότερο των 

ανθρώπων.  
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Έτσι, ανάλογα με την θερμοκρασία, το κάθε φυτό-δένδρο ή ζώο παράγει 

θεμελιώδη ιόντα και τότε αυτά αλληλεπιδρούν με το DNA του. Στην αρ-

χική του όμως φάση της ανάπτυξης το ίδιο το DNA του αλληλεπιδρά μέσω 

του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού του φορτίου με άλλα παραγόμενα θε-

μελιώδη ιόντα που παράγουν το έδαφος, διάφορες τροφές ή άλλα αντικεί-

μενα στο γύρω του περιβάλλον όπου βρίσκεται. Έτσι, λόγω αυτής της μα-

γνητικής-ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης έχουμε τα άτομα και το μό-

ριο του DNA του φυτού-δένδρου ή ζώου να αλληλεπιδρά με το γύρω του 

περιβάλλον. 

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται η συστολή και διαστολή των θεμελιωδών 

ιόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και τα οποία μεταφέρουν-έλκουν 

και άτομα ή μικρομόρια της ύλης στην οποία βρίσκονται. Εμείς για να 

βοηθήσουμε αυτή την μεταφορά της ύλης από το έδαφος προς τα φυτά, τα 

ποτίζουμε για να μαλακώσουν αρχικά, επίσης για να πάρουν από το ίδιο 

το νερό αυτά τα θεμελιώδη ιόντα. Υπενθυμίζουμε πάντα, ότι για να μπο-

ρέσουν τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα να έλξουν άτομα ή μικρομόρια, 

θα πρέπει να αυξηθούν σε ανάλογες ποσότητες αυτά τα θεμελιώδη ιόντα 

ή θα πρέπει να είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες, ώστε να σημειώνεται η μέ-

γιστη δυνατή έλξη και άπωση μεταξύ τους (η μαγνητική-ηλεκτρομαγνη-

τική μεταξύ τους έλξης και άπωση). 

 

Ανάλογα όμως με την τροφοδοσία με θεμελιώδη ιόντα μιας ή πολλών 

περιοχών σε ένα φυτό-δένδρο ή ζώο με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ή με 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, λέμε ότι στο ένα είδος φυτού-δένδρου ή ζώου 

κυριαρχεί το ένα είδος θεμελιωδών ιόντων έναντι του άλλου. Από αυτό θα 

παραχθούν τότε διαφοροποιήσεις στο ίδιο είδος, όχι μόνον στον βαθμό που 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα παράγουν-δημιουργούν τις ποικιλίες των ειδών, 

αλλά και στον βαθμό που θα καθορίσουν και το φύλλο του φυτού, αν δη-

λαδή ένα φυτό-δένδρο ή ζώο θα έχει περισσότερο θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων ή ένα άλλο τέτοιο θα έχει περισσότερα τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του. 

 

Στην παραπάνω εικόνα λοιπόν, υπάρχει η διαφορετικότητα μέσα στο 

ίδιο είδος, την πεταλούδα, οπότε προκύπτουν τα διάφορα υποείδη της πε-

ταλούδας. 

Η δυνατότητα μετατροπής της κάμπιας σε έντομο που πετάει, βρίσκεται 

μέσα στο ίδιο το DNA του ζώου ή του φυτού-δένδρου σε ανάλογες περι-

πτώσεις π.χ. από θαλάσσιο να γίνει χερσαίο, και δεν γίνονται αυτές οι με-

τατροπές επειδή το θέλει το ζώο από κάμπια να γίνει έντομο. Κι εμείς θέ-

λουμε από άνθρωποι να γίνουμε πουλιά ή να πετάμε στα δένδρα όπου α-

νεβαίνουν οι πίθηκοι, αλλά δεν γίνεται αυτό, επειδή δεν είναι στο δικό μας 

DNA. 
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21. Η κυκλοφορία των χυμών - θρεπτικών συστατικών σε δύο δια-

φορετικά τμήματα-μέρη δύο διαφορετικών φυτών. 

Η έννοια του εμβολιασμού των δένδρων, από πλευράς κυκλοφορίας 

των χυμών-θρεπτικών συστατικών. 

Τα φυτά-δένδρα αυξάνονται μόνον όταν γίνουν αυτόνομα σε ενέρ-

γεια θεμελιωδών ιόντων.  

 

 

Από το Internet,  είδαμε και πήραμε την εξής εικόνα μαζί με το σχόλιό 

της: 

«Μετατρέψτε ένα τριαντάφυλλο σε μια τριανταφυλλιά σε χρόνο μη-

δέν! 

Ένα ωραίο μπουκέτο λουλούδια στην κουζίνα μπορεί να φωτίσει τον 

χώρο ακόμα και σε μια συννεφιασμένη μέρα, δεν συμφωνείτε; Δυστυχώς, 

τα λουλούδια είναι σχετικά ακριβά ειδικά αν σκεφτείτε ότι κρατάνε μόνο 

μερικές ημέρες. 

 

 

 
 

Με αυτό το κόλπο όμως που έχουμε σήμερα για σας, μπορείτε να έχετε 

την δική σας τριανταφυλλιά!». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα ενεργοποιούνται τόσο με την αύξηση της θερμο-

κρασίας, όσο και με την μείωση. 

Ο καρπός της πατάτας όσο και ο βλαστός περιέχουν θεμελιώδη ιόντα, 

αφού αυτά είναι η ενέργεια που φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 



112 

 

Έτσι, καθώς π.χ. με την θερμοκρασία παράγονται θεμελιώδη ιόντα, 

αυτά καθώς διαστέλλονται κατευθύνονται από την μια περιοχή της ύλης 

σε μια άλλη-γειτονική της έλκοντας συγχρόνως και πρωτόνια-ηλεκτρόνια, 

και, μέσω αυτών, άτομα, μόρια, χημικές ενώσεις. Έτσι τα θρεπτικά συστα-

τικά περνούν από την πατάτα προς τον βλαστό της τριανταφυλλιάς. 

Επειδή ο καρπός της πατάτας, όταν ζεσταίνεται παράγει θεμελιώδη ιό-

ντα, αυτά απωθούνται. Με άλλα λόγια, καθώς ζεσταίνεται η πατάτα, τα 

παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και κατευθύνονται προς τα ά-

κρα της πατάτας, δηλαδή προς τα δύο μέρη της που είναι τα άκρα της. 

Τότε:  

α) Τότε τα θεμελιώδη ιόντα διαστέλλονται και τείνουν να ανοίξουν τον 

σπόρο της πατάτας στα δύο: ένα μέρος με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που 

δημιουργεί τις ρίζες, δηλαδή αυτό που έλκεται με το κρύο και στρέφεται 

προς τα εκεί (εφόσον εκεί όπου η μείωση της θερμοκρασίας του φυτού 

υπάρχει τέτοια ενέργεια θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και έλκονται με-

ταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της πατάτας με εκείνα τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων του υπόγειου μέρους του βλαστού της τριαντα-

φυλλιάς). 

β) Το άλλο μέρος με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων δημιουργεί τους 

βλαστούς της, αφού αυτό έλκεται με την θερμοκρασία περισσότερο και 

είναι οι βλαστοί της (εφόσον εκεί όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του 

φυτού υπάρχει τέτοια ενέργεια θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και έλκο-

νται μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της πατάτας με εκείνα 

τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του υπέργειου μέρους του βλαστού της 

τριανταφυλλιάς). 

Τώρα όμως, συμβαίνει ανάλογο: δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων κατευθύνονται προς το «υπόγειο» μέρος της τριανταφυλλιάς που 

βρίσκεται μέσα στον καρπό της πατάτας, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων κατευθύνονται προς το υπέργειο μέρος του βλαστού όπου η 

μεγαλύτερη θερμοκρασία (εφόσον εκεί υπάρχει τέτοια ενέργεια θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων). 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

όμως, όπως εξηγήσαμε, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Τότε αυτά καθώς έλκονται περνούν και από τα σημεία όπου έχουμε 

μπήξει στην πατάτα τους βλαστούς της τριανταφυλλιάς. Τότε οι βλαστοί 

αυτοί έλκουν τα διερχόμενα από αυτούς θεμελιώδη ιόντα και έτσι φορτί-

ζονται με αυτά. 

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουμε και την εξήγηση της λειτουργίας 

της ανάπτυξης ενός εμβολίου σε ένα φυτό-δένδρο.  

Στην συνέχεια αυτά καθώς φορτίζουν την τριανταφυλλιά, εξασκούν από 

μόνα τους πλέον απώσεις και έλξεις, οπότε πλέον γίνονται αυτόνομα σε 

ενέργεια φυτά-δένδρα και αυξάνονται. 
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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 23ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Ζ΄ Μέρος 1 122 
    

 Εισαγωγή, προς το τέλος της τρίτης ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου 

3 3 

1 Η έννοια της θερμοκρασίας και τα θεμελιώδη 

ιόντα. 

4 6 

2 Αντιστοιχία δύναμης θεμελιωδών ιόντων στις 

διάφορες μορφές ενέργειας. 

Καθορισμός-περιγραφή της μονάδας ενερ-

γειακού υπολογισμού. 

7 8 

3 Η εξήγηση και η έννοια του κβαντικού ενα-

γκαλισμού ή αλλιώς της της κβαντικής διε-

μπλοκής. 

9 11 

4 Η εξήγηση και η έννοια του κβαντικού ενα-

γκαλισμού ή αλλιώς της της κβαντικής διε-

μπλοκής. 

12 14 

5  Η εξήγηση και η έννοια του φαινομένου της 

σήραγγας ή κβαντοσηράγγωσης. 

15 16 

6 Η εξήγηση της δημιουργίας μιας τροχιάς σπιν 

και μιας τροχιάς αντισπίν ή αντιπαράλληλου 

σπιν. 

Η εξήγηση της άπειρης έλξης και αλληλεπί-

δρασης των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκο-

νται στους δύο συμπάντειους πόλους. 

Η επαλήθευση ότι όλη η ύλη του σύμπαντος 

έχει παραχθεί από τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, 

ή από τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β. 

Η εξήγηση της δυνατότητας δημιουργίας μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, 

που απέχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ 

τους. 

17 19 

7 Η εξήγηση της αρχής της αβεβαιότητας 

Heisenberg. 

Ο υπολογισμός της απωλεσθείσας-μετατρα-

πείσας μάζας σε θεμελιώδη ιόντα τύπου α και 

σε θεμελιώδη ιόντα τύπου β ή καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα.  

20 20 
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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 

8 Η εξήγηση του μηχανισμού φόρτισης των ε-

σωτερικών-βαρυτικών πόλων ενός ηλεκτρο-

νίου, όταν αυτό βρεθεί σε ένα μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο. 

Πότε ένα κβάντο είναι ενέργεια, πότε δηλαδή 

έχει ισχυρότερες τις ιδιότητες της ενέργειας 

και πότε είναι μάζα, πότε δηλαδή έχει ισχυρό-

τερες τις ιδιότητες της μάζας του. 

Εξήγηση της δυνατότητας και του μηχανισμού 

της μεταφοράς μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητι-

κού φορτίου από έναν μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό πόλο εσωτερικό-βαρυτικό σε έναν άλ-

λον εξωτερικό ή και το αντίστροφο. 

Η εξήγηση της έλξης της Γης μας από τον Ή-

λιο και της έλξης του Ήλιου από την Γη μας 

μέσω των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

φορτίων τους. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της βαρύτητας 

δύο περιστρεφόμενων ουράνιων σωμάτων. 

Η ιστορία της κβαντικής θεωρίας και μηχανι-

κής και η επεξήγηση των σταθμών της.  

21 35 

9 Η έννοια της ύλης και της αντιύλης. 

Η εξήγηση των κοινών χαρακτηριστικών της 

ύλης και της αντιύλης. 

Τα υποατομικά σωματίδια της ύλης κι που δη-

μιουργηθήκαν το καθένα τους. 

Τι είναι τα φερμιόνια.  

Τι είναι τα κουάρκ και τα λεπτόνια. 

36 38 

10 Η εξήγηση ότι μόνον στην πρώτη-αρχική σφο-

δρότατη έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων παράχθηκε η ύλη του σύμπαντος. 

Η εξήγηση ότι η αρχική παραχθείσα ύλη, τα 

λεπτόνια, δεν μειώνεται αλλά παραμένει στα-

θερή.  

Η εξήγηση ότι σαν την αρχική παραχθείσα ύλη 

δεν μπορεί  πλέον να παραχθεί άλλη στο σύ-

μπαν. 

Η εξήγηση της αρχικής παραχθείσας ύλης του 

σύμπαντος να συμπεριφέρεται και σαν σωμα-

τίδια (υποατομικά σωματίδια), αλλά και σαν 

ενέργεια. 

39  
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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 

10 Η εξήγηση ότι μόνον στην πρώτη-αρχική σφο-

δρότατη έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων παράχθηκε η ύλη του σύμπαντος. 

Η εξήγηση ότι η αρχική παραχθείσα ύλη, τα 

λεπτόνια, δεν μειώνεται αλλά παραμένει στα-

θερή.  

Η εξήγηση ότι σαν την αρχική παραχθείσα ύλη 

δεν μπορεί  πλέον να παραχθεί άλλη στο σύ-

μπαν. 

Η εξήγηση της αρχικής παραχθείσας ύλης του 

σύμπαντος να συμπεριφέρεται και σαν σωμα-

τίδια (υποατομικά σωματίδια), αλλά και σαν 

ενέργεια. 

Η έννοια του κβάντο. 

Η διαφορά των λεπτονίων από τα κβάντα 

39 42 

11 Η εξήγηση της έννοιας της θεμελιώδους ενέρ-

γειας από την οποία δημιουργήθηκαν τα πρω-

τόνια και όλα τα υποατομικά σωματίδια που 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της θεμελιώδους ενέργειας από την 

οποία δημιουργήθηκαν τα ηλεκτρόνια και όλα 

τα υποατομικά σωματίδια που φέρουν αρνη-

τικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ο μηχανισμός παραγωγής μεγαλύτερων ή μι-

κρότερων υποατομικών σωματιδίων από την 

έλξη και σύγκρουση των θεμελιωδών ιόντων 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α και β. 

Η Ενεργειακή Φυσική και το γνωστικό αντι-

κείμενό της. 

43 46 

12 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  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

47  
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12 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. 

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). 

47 50 

13 Η κεντρομόλος όσο και η φυγόκεντρος δύ-

ναμη δεν είναι φανταστικές αλλά είναι υ- 

51  
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13 Η κεντρομόλος όσο και η φυγόκεντρος δύ-

ναμη δεν είναι φανταστικές αλλά είναι υπαρ-

κτές και αισθητές. 

Δεν υπάρχουν πλασματικές δυνάμεις όταν α-

ντιδρούν με τις υπαρκτές δυνάμεις, αλλά όλες 

τους είναι υπαρκτές, παρότι μπορεί να είναι α-

όρατες. 

Τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς οφείλο-

νται στο διαφορετικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων τους. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός συστήματος 

αναφοράς μικρού ή μεγάλου. 

Πότε ένα σώμα βρίσκεται σε αδράνεια και 

πότε βρίσκεται σε κίνηση. 

Οι δυνάμεις που ενεργούν μέσα στην ύλη υ-

πάρχουν και είναι αυτές χάρη στις οποίες η 

ύλη συμπεριφέρεται όπως την βλέπουμε και 

την παρατηρούμε προσεκτικά, παρότι τις ίδες 

αυτές δυνάμεις δεν τις βλέπουμε, αλλά τις αι-

σθανόμαστε αισθητά πάρα πολύ καλά. 

Οι παραπάνω δυνάμεις αποτελούν τις ενερ-

γειακές δυνάμεις και η μελέτη τους ανάγεται 

και κατατάσσεται στην Ενεργειακή Φυσική, 

για την οποία και αναφέραμε σε άλλα κεφά-

λαια. 

Η τεκμηρίωση και η θεμελιώδη της Ενεργεια-

κής Φυσικής, ως ξεχωριστής Φυσικής Επιστή-

μης. 

Η εξήγηση της δύναμης που μας παρασέρνει 

στο ασανσέρ κατά την φορά που αυτό κινείται 

και η οποία εξασκείται όταν το ασανσέρ στα-

ματάει απότομα.  

51 57 

14 Φανταστικές δυνάμεις και φακοί-οπτική φυ-

σική. 

Εξήγηση θεμελιωδών αρχών της Οπτικής. 

58 69 

14.α. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου. 

Συγκλίνων φακός. 

Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να συστέλ-

λεται, επειδή συστέλλονται τα θεμελιώδη ιό-

ντα τύπου β. 

58 60 
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14.α. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου.  

Συγκλίνων φακός. 

Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να συστέλ-

λεται, επειδή συστέλλονται τα θεμελιώδη ιό-

ντα τύπου β. 

Η εξήγηση της συστολής των θεμελιωδών ιό-

ντων και των φωτονίων στον συγκλίνοντα 

φακό. 

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας του ο-

πτικού κέντρου ή Εστίας του στον συγκλίνο-

ντα φακό. 

58 60 

14.β. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου. 

Αποκλίνων φακός. 

Η ενέργεια των φωτονίων μπορεί να διαστέλ-

λεται, επειδή διαστέλλονται τα θεμελιώδη ιό-

ντα τύπου β. 

Η εξήγηση της διαστολής των θεμελιωδών ιό-

ντων και τω φωτονίων στον αποκλίνοντα 

φακό. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Εστίας ή του 

οπτικού κέντρου στον αποκλίνοντα φακό. 

61 63 

14.γ. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου. 

Τι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες τις έλ-

κουν τα θεμελιώδη ιόντα. Χωρίς τα θεμελιώδη 

ιόντα δεν φέρουν τις ιδιότητές τους οι ηλε-

κτρομαγνητικές ακτινοβολίες. 

Η εξήγηση της θέσης της Εστίας ή οπτικού κέ-

ντρου ενός φακού. 

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας μεγα-

λύτερου ή μικρότερου ειδώλου σε ένα αντικεί-

μενο όταν το φως περάσει μέσα από συγκλίνο-

ντα ή αποκλίνοντα φακό. 

64 66 

14.δ. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου. 

Η αιτία που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Η 

αιτία που γίνεται αντιληπτός ο υλικός κόσμος. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ειδώλου στον 

επίπεδο καθρέφτη μας. 

67  



119 

 

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 

14.δ. Η εξήγηση της έννοιας του φανταστικού ειδώ-

λου. 

Η αιτία που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Η 

αιτία που γίνεται αντιληπτός ο υλικός κόσμος. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ειδώλου στον 

επίπεδο καθρέφτη μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής των δύο ειδώλων 

στον καθρέφτη μας: και του ειδώλου που σχη-

ματίζεται από την εκπομπή του φωτός, αλλά 

και εκείνο που σχηματίζεται από την ανά-

κλαση του φωτός. 

67 69 

15 Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που α, όσο και για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου 

β. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται 

με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις.  

Αυτό ισχύει τόσο για τα θεμελιώδη ιόντα τύ-

που α, όσο και για τα θεμελιώδη ιόντα τύπου 

β. 

Η εξήγηση των νόμων της ανάκλασης. 

70 72 

16 Τα φωτόνια αλλά και τα ηλεκτρόνια, δεν φέ-

ρουν όλα το ίδιο ποσό ενέργειας, αλλά ανά-

λογα με την φόρτισή τους με θεμελιώδη ιόντα 

φέρουν διαφορετική και την φόρτιση-ενέργειά 

τους.  

Ενώ τα ηλεκτρόνια σαν μάζες δεν αλλάζουν, 

όμως αλλάζει η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν στο εσωτερικό τους κι αυτό 

οφείλεται στην ύπαρξη και αλληλεπίδραση 

των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων 

θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών τους 

πόλων. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα δεν εί-

ναι ούτε φανταστικά, ούτε πλασματικά, αλλά 

είναι και υπαρκτά και συγχρόνως είναι αυτά 

που παρέχουν την ενέργεια των πάντων, γιατί 

είναι η αιτία της ενέργειας. 

73  
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16 Τα φωτόνια αλλά και τα ηλεκτρόνια, δεν φέ-

ρουν όλα το ίδιο ποσό ενέργειας, αλλά ανά-

λογα με την φόρτισή τους με θεμελιώδη ιόντα 

φέρουν διαφορετική και την φόρτιση-ενέργειά 

τους.  

Ενώ τα ηλεκτρόνια σαν μάζες δεν αλλάζουν, 

όμως αλλάζει η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν στο εσωτερικό τους κι αυτό 

οφείλεται στην ύπαρξη και αλληλεπίδραση 

των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων 

θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών τους 

πόλων. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα δεν εί-

ναι ούτε φανταστικά, ούτε πλασματικά, αλλά 

είναι και υπαρκτά και συγχρόνως είναι αυτά 

που παρέχουν την ενέργεια των πάντων, γιατί 

είναι η αιτία της ενέργειας. 

Ο υπολογισμός της μέτρησης της ενέργειας 

των θεμελιωδών ιόντων στο φως. 

Η εξήγηση και τεκμηρίωση ότι το φως, αλλά 

και τα θεμελιώδη ιόντα του, έχουν διαφορε-

τικά επίπεδα ενέργειας και επομένως φέρουν 

διαφορετική ενέργεια στην κάθε ενεργειακή 

τους κατάσταση. 

73 77 

17 Η τεκμηρίωση ότι κάποτε υπήρξαν οι συμπά-

ντειες ημέρες. 

Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν έφερε δύο συ-

μπάντειους πόλους.  

Η τεκμηρίωση ότι στον κάθε συμπάντειο πόλο 

έλκονταν φορτία από τον άλλον συμπάντειο 

πόλο με πολύ σφοδρές συγκρούσεις και παρά-

γονταν ύλη αλλά και τεράστιες θερμοκρασίες. 

Η ήδη παραχθείσα ύλη, συμπιέζονταν και έτσι 

δημιουργούσε βαρύτερες μορφές ύλης και 

στην συνέχεια, σε επόμενη σύγκρουση δη-

μιουργούσε ακόμη βαρύτερες μορφές και χη-

μικά στοιχεία, όπως τα βαρέα μέταλλά, τα πέ-

ραν του σιδήρου 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση της μεταφοράς της 

παραχθείσας ύλης από τους δύο συμπάντειους 

πόλους στο μεσοσυμπάντειο χώρο, λόγω του 

78  
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17 Η τεκμηρίωση ότι κάποτε υπήρξαν οι συμπά-

ντειες ημέρες. 

Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν έφερε δύο συ-

μπάντειους πόλους.  

Η τεκμηρίωση ότι στον κάθε συμπάντειο πόλο 

έλκονταν φορτία από τον άλλον συμπάντειο 

πόλο με πολύ σφοδρές συγκρούσεις και παρά-

γονταν ύλη αλλά και τεράστιες θερμοκρασίες. 

Η ήδη παραχθείσα ύλη, συμπιέζονταν και έτσι 

δημιουργούσε βαρύτερες μορφές ύλης και 

στην συνέχεια, σε επόμενη σύγκρουση δη-

μιουργούσε ακόμη βαρύτερες μορφές και χη-

μικά στοιχεία, όπως τα βαρέα μέταλλά, τα πέ-

ραν του σιδήρου 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση της μεταφοράς της 

παραχθείσας ύλης από τους δύο συμπάντειους 

πόλους στο μεσοσυμπάντειο χώρο, λόγω του 

ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των συ-

μπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών που την είλκυε.  

Η τεκμηρίωση της εξέλιξης του σύμπαντός 

μας. 

78 86 

18 Το λάθος, αλλά και το άτοπο, της θεωρίας της 

μεγάλης έκρηξης, κατά την εκδοχή του Λε-

μαίτρ. 

Το λάθος της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, 

γενικότερα. 

87 90 

19 Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δημιουργήθηκαν μερικές απλές μορφές ζωής 

στην θάλασσα. Δημιουργήθηκε και το θαλάσ-

σιο πλαγκτόν. 

Τα ζώα με τα εσωτερικά ή εξωτερικά τους όρ-

γανα δημιουργήθηκαν μετά την δημιουργία 

του ήλιου μας, δηλαδή την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η ζωή στα βάθη των θαλασσών υπάρχει στον 

κόσμο, πολύ πριν δημιουργηθεί ο Ήλιος μας. 

91 106 

20 Η έννοια της φυσικής και της τεχνητής μετάλ-

λαξης ή εξέλιξης ενός φυτού-δένδρου ή ενός 

ζώου. 

Η εξήγηση του λάθους της θεωρίας ότι π.χ. με 

107  
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20 Η έννοια της φυσικής και της τεχνητής μετάλ-

λαξης ή εξέλιξης ενός φυτού-δένδρου ή ενός 

ζώου. 

Η εξήγηση του λάθους της θεωρίας ότι π.χ. με 

την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας (στις ε-

ποχές του καύσωνα της Γης) ή όταν μειωθεί 

πάρα πολύ η θερμοκρασία (στις εποχές των 

παγετώνων), μπορούσε να υπάρχει η μετεξέ-

λιξη ή μετάλλαξη ή η οποιαδήποτε άλλη εξέ-

λιξη των φυτών-δένδρων και των ζώων, πολύ 

δε περισσότερο των ανθρώπων.  

Η εξήγηση της σταδιακής ανάπτυξης ενός φυ-

τού-δένδρου ή ενός ζώου. 

Τα θεμελιώδη ιόντα είναι η αιτία όχι μόνον της 

δημιουργίας των διαφόρων ειδών στα φυτά-

δένδρα και στα ζώα, όχι μόνον στην δημιουρ-

γία-παραγωγή των ποικιλιών στο κάθε είδος, 

αλλά και στον καθορισμό του φύλλου στο 

φυτό-δένδρο και στο ζώο. 

Η αιτία της δημιουργίας των ποικιλιών και των 

ειδών-γενών των φυτών-δένδρων και των 

ζώων.  

107 110 

21 Η κυκλοφορία των χυμών - θρεπτικών συστα-

τικών σε δύο διαφορετικά τμήματα-μέρη δύο 

διαφορετικών φυτών. 

Η έννοια του εμβολιασμού των δένδρων, από 

πλευράς κυκλοφορίας των χυμών-θρεπτικών 

συστατικών. 

Τα φυτά-δένδρα αυξάνονται μόνον όταν γί-

νουν αυτόνομα σε ενέργεια θεμελιωδών ιό-

ντων.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

 

19. Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δημιουργήθηκαν 

μερικές απλές μορφές ζωής στην θάλασσα. Δημιουργήθηκε και το θα-

λάσσιο πλαγκτόν. 

Τα ζώα με τα εσωτερικά ή εξωτερικά τους όργανα δημιουργήθηκαν 

μετά την δημιουργία του ήλιου μας, δηλαδή την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια, αλλά θα υπογραμμί-

σουμε σε όσα πρέπει να αναπτύξουμε τον συλλογισμό μας. 
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Πλαγκτόν, ο ζωοδότης μας 

Τι κοινό έχουν τα σύννεφα στον ουρανό, τα ψάρια που βάζουμε στο 

τραπέζι μας, η υπέροχη μυρωδιά της θαλασσινής αύρας, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, αλλά και η κάθε ανάσα που παίρνουμε; 
 

…………. 

 

Σύγκλιση τέχνης και επιστήμης 

Μια μικρή γεύση από τις ομιλίες των έγκριτων επιστημόνων που θα 

συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της έκθεσης 

*Οι μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες 

Επαμεινώνδας Χρήστου 

Ερευνητής Α΄, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

Θα αναρωτιόταν κάποιος τι θέση έχει μια ομιλία για τις μέδουσες σε μια 

έκθεση για το πλαγκτόν. Άμεση, αφού οι μέδουσες είναι πλαγκτόν και υ-

πάρχουν σε αφθονία – μάλιστα ένα συγκεκριμένο είδος τους σε τεράστια 

αφθονία τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας προβλήματα – και στις ελλη-

νικές θάλασσες. Πέντε είναι τα καταγεγραμμένα είδη μεδουσών που κυ-

κλοφορούν στις θάλασσές μας – εξ αυτών, η Pelagia noctiluca (μωβ τσού-

χτρα όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε) είναι η πιο επικίνδυνη. Πα-

ρότι το συγκεκριμένο είδος μέδουσας είναι μικρό, διαθέτει νημάτια μή-

κους ως δύο μέτρα τα οποία πολύ δύσκολα γίνονται αντιληπτά. Η 

P.noctiluca δίνει το «παρών» σε όλη τη Μεσόγειο. Παρουσιάζει υπερδε-

καετείς κύκλους πληθυσμιακών εξάρσεων ενώ η κάθε έξαρση διαρκεί δύο 

με τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύ-

ξηση του πληθυσμού της P. Noctiluca σε ελληνικές θάλασσες και κυρίως 

στον Κορινθιακό κόλπο, η οποία προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα 

κατά τους θερινούς μήνες που είχαν τεράστιο κόστος για τον τουρισμό σε 

πολλές περιοχές. 

Παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό στους αρμοδίους εδώ και δύο καλο-

καίρια, είμαστε προ των πυλών του εφετινού καλοκαιριού και δεν έχει 

ληφθεί ακόμη κανένα μέτρο. Ακόμη όμως και τα μέτρα που προτείνονται, 

όπως η χρήση διχτυών σε κάποιες παραλίες, είναι αποσπασματικά και προ-

βληματικά. Για να υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τα αί-

τια του φαινομένου ώστε να διαχειριστούμε το πρόβλημα μακροπρόθε-

σμα, αυτό που απαιτείται είναι μια οργανωμένη βασική μελέτη η οποία θα 

μας δώσει στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος της 

περιοχής – χρειάζεται δηλαδή να μελετήσουμε τη λεπτομερή υδρολογία 

της περιοχής, τα τροφικά πλέγματα και τα ιχθυοαποθέματα. 

Με δεδομένο ότι τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, το 

μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι εκτιμήσεις με βάση 

τη διεθνή βιβλιογραφία για τα αίτια που έχουν οδηγήσει στην «έκρηξη» 

του πληθυσμού της P.noctiluca στον Κορινθιακό. Πιθανώς παίζουν ρόλο 

τα μεγάλα βάθη σε αυτόν τον κλειστό κόλπο που φθάνουν μέχρι και τα 



127 

 

900 μέτρα. Συγχρόνως υπάρχουν απότομες πλαγιές που συντελούν στην 

κάθετη μετακίνηση του νερού φέρνοντας τις μέδουσες οι οποίες διαβιούν 

στα 500 ως 600 μέτρα στην επιφάνεια. Μέσα σε όλα αυτά, τον δικό της 

ρόλο παίζει και η κλιματική αλλαγή που συνδέεται με αύξηση της θερμο-

κρασίας του νερού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επαναλάβουμε ότι απαι-

τείται μια οργανωμένη μελέτη προκειμένου να δούμε ποια από αυτά τα 

σενάρια ισχύουν και να λάβουμε οριστικά, μακροπρόθεσμα μέτρα για το 

πρόσφατο «αγκάθι» των θαλασσών μας που ονομάζεται P. noctiluca. 
Πηγή: Βικιπαίδεια, 13 Απριλίου 2018, 11:41 Ενημερώθηκε: 15 Απριλίου 2018, 

05:45 

……………. 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Το φυτοπλαγκτόν, το πλαγκτόν δηλαδή που παράγεται στην θάλασσα, 

απελευθερώνει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, όπως κάνουν και τα φυτά στην 

ξηρά. 

Αυτή η απελευθέρωση του οξυγόνου από τα φυτά γίνεται λόγω της ά-

πωσης των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (τα οποία φέρει ως ισχυρό-

τερο φορτίο του το οξυγόνο) από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων όταν 

αυτά βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Αυτό για να συμβεί πρέπει οι μικροοργανισμοί του πλαγκτόν να δεχτούν 

ισχυρές δόσεις-φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτά σήμερα τα βρίσκουν από το ηλιακό φως.  

Πολύ πριν υπάρξει ο ήλιος και το ηλιακό φως το πλαγκτόν δέχονταν 

αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων από τα βάθη των υποθαλάσσιων 

ορυγμάτων των ωκεανών. 

Αυτό και σήμερα ακόμη μπορούμε να το καταλάβουμε, αφού εκεί στα 

βάθη των ωκεανών όπου υπάρχουν ηφαίστεια ή άλλα ρήγματα του υποθα-

λάσσιου χώρου, εκεί αναβλύζουν τέτοια θεμελιώδη ιόντα, ή  καταφθάνουν 

τέτοια φορτία προερχόμενα από το εσωτερικό της Γης. Αυτά φορτίζουν το 

εκεί πλαγκτόν και προσελκύουν και άλλα ψάρια. 

 

Έτσι, τέτοια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων μπορούσαν να βγουν και στα διάφορα ορύγματα της θάλασσας που 

προήλθαν από ρήξεις του στερεού φλοιού της Γης. Στα μέρη εκείνα (στα 

υποθαλάσσια αυτά ορύγματα) καθώς αναδύονταν θεμελιώδη ιόντα αυτά 

έλκονταν στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Όταν συναντούσαν διάφορα μέταλλα ή κάπως πιο πυκνά αντικείμενα, 

επίσης τα φόρτιζαν 

Από την φόρτισή τους αυτή έχουμε την συστολή και διαστολή τους. 

Αρχικά έχουμε την συστολή και διαστολή όλης της φορτιζόμενης μάζας 

που κινούνταν σαν ένας μηχανισμός, όπως π.χ. η καδιά μας χωρίς τις βαλ-

βίδες της. 
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Στην συνέχεια, όσο πιο πολύ δέχονταν τέτοια φορτία, αποκτούσαν μπο-

ρούσαν να έλξουν και άλλα υλικά από τον γύρω τους χώρο, ίσα βρίσκο-

νταν σε τέτοιους χώρους όπου τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν τέτοια υ-

λικά με μεγαλύτερη πυκνότητα της μάζας τους. Έτσι εκεί δημιουργήθηκαν 

μεγαλύτερες μάζες που συστέλλονταν και διαστέλλονταν. 

Με τον παραπάνω τρόπο προέκυψαν οι μικρές και οι μεγάλες συστελ-

λόμενες και διαστελλόμενες μάζες στον θαλάσσιο χώρο, πολύ πριν υπάρ-

ξει η Ήλιος μας. 

Έτσι, από την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου προέκυψαν και 

δημιουργήθηκαν στην θάλασσα μορφές απλής ζωής που συστέλλονταν και 

διαστέλλονταν αλλά ακόμη δεν είχαν όργανα. 

Η δημιουργία των οργάνων τους στα ζώα προϋπόθετε ακόμα μεγαλύτε-

ρες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων, για τον εξής λόγο:  

Όταν μια μάζα ύλης παρουσιάζει ή δημιουργεί μορφή ζωής για να πα-

ράξει-δημιουργήσει δικά της όργανα, εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, θα 

πρέπει να αυξήσει πάρα πολύ τα μέταλλα ή άλλα θρεπτικά υλικά που φέ-

ρει. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μέταλλα, στην συνέχεια, μπορούν να φορ-

τιστούν επιμέρους και να ασκήσουν επιμέρους έλξεις μέσα στις ήδη δη-

μιουργηθείσες μάζας που συστέλλονται και διαστέλλονται, οπότε τότε οι 

επιμέρους αυτές μάζες στα ζώα-φυτά παράγουν τα όργανα. 

Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται μεγάλες πηγές φόρτισης των συ-

στελλόμενων και διαστελλόμενων μαζών αυτών, ή των πρώτων μορφών 

της απλής ζωής. 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον Ήλιο μας, που μεταφέρει τέτοια ι-

σχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων στην Γη μας. 

Αυτός είναι ο λόγος που επαληθεύεται η Αγία Γραφή όταν μιλάει ότι τα 

ζώα αρχικά στην θάλασσα δημιουργήθηκαν, όπου και το πλαγκτόν ως 

τροφή τους, αλλά καις την συνέχεια στην ξηρά. 

Επομένως, κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν μπο-

ρούσαν να υπάρχουν τα ζώα που φέρουν όργανα ή σύνθετη μορφή της 

ζωής. 

Υπήρχαν μόνον τα φυτά και το πλαγκτόν αλλά και οι απλές μορφές της 

ζωής στην θάλασσα που τρέφονταν από το πλαγκτόν αυτής. 

   

Περισσότερα στις σελίδες 91-105 του παρόντος βιβλίου. 
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