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Η Δημιουργία του κόσμου 
  

 
 

 

 Η τρίτη ημέρα  
 

της δημιουργίας του κόσμου 
 

- 
 

Η΄  ΜΕΡΟΣ 
 

 

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

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

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

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

εκάλεσεν θαλάσσας. και είδεν ο Θεός ότι καλόν…. 

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

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

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

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

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

αυτώ κατά γένος επί της γης.  

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

ημέρα τρίτη». 

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

 Η τρίτη ημέρα  

της δημιουργίας του κόσμου 

- 

Η΄  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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1. Η ιστορία και η προϊστορία των φυτών πάνω στην γη μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ορογένεσης της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της καταβύθισης ορισμένων περιοχών 

της Γης, αλλά και της δημιουργίας των τεκτονικών αυλάκων της Γης. 

Η εξήγηση της απότομης ορογένεσης της Γης, κυρίως στις παλιότε-

ρες γεωλογικές περιόδους. 

Εκδοχές εξαφάνισης των ζώων της γης κατά περιόδους. 

 

 

 

Στο σημείο αυτό θα πάρουμε την βοήθεια της Γεωλογίας, για να προσδιορί-

σουμε την ιστορία και την προϊστορία των φυτών πάνω στην Γη. 

Όσον αφορά την δημιουργία του φλοιού της Γης, της μεγάλης ενιαίας θάλασ-

σας και των μετέπειτα υπολεκανών της, ήδη μιλήσαμε σε προηγούμενα βιβλία.  

Ας πάρουμε λοιπόν ένα σχετικό απόσπασμα από ένα βιβλίο για να καταλά-

βουμε το νόημά της. 

 

 

«Ιστορική γεωλογία  

Η ιστορία της Γης διαιρείται σε πέντε αιώνες:  

α) αρχαϊκός ή αρχαιοζωικός (που περιλαμβάνει και τον προτεροζωικό, 

ορισμός που δεν επικράτησε τελικά), 

β) πρωτογενής ή παλαιοζωικός, 

γ)  δευτερογενής ή μεσοζωικός, 

δ) τριτογενής ή καινοζωικός, 

ε) τεταρτογενής, υποδιαίρεσή που, κατά τη γερμανική σχολή, αποτελεί 

την τελευταία περίοδο του καινοζωικού αιώνα.  

Οι αιώνες διαιρούνται σε περιόδους, οι περίοδοι σε υποπεριόδους και 

αυτές σε εποχές και βαθμίδες. 

 

Αρχαϊκός αιώνας. 

Καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον πρώτο σχηματισμό – εξαιτίας 

της ψύξης – του φλοιού της Γης, ως την εμφάνιση των πρώτων θετικών 

λειψάνων ζωής επάνω στη Γη. Οι πιο παλαιοί αυτοί σχηματισμοί της λι-

θόσφαιρας αντιπροσωπεύονται από εκρηξιγενή και κυρίως μεταμορφω-

μένα πετρώματα (γνεύσιοι, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, φυλλίτες και μάρ-

μαρα). Η διάρκειά του αρχαϊκού αιώνα υπολογίζεται περίπου σε 

1.500.000.000 χρόνια. Τελευταία, με τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων, έχει 

υπολογιστεί η απόλυτη ηλικία ορισμένων ορυκτών των αρχαϊκών πετρω-

μάτων σε 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Η έντονη ορογενετική δραστηριότητα 

και οι δυσμενείς γεωχημικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εμφάνιση της 

ζωής, παρά μόνο στο τέλος του, ενώ η ισχυρή μεταμόρφωση των πετρω-

μάτων δεν επέτρεψες τη συντήρηση απολιθωμάτων παρά σπανιότατα. Τα 
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απολιθώματα αυτά, που βρέθηκαν στα τελευταία στρώματα του αιώνα, α-

νήκουν σε μια πανίδα τόσο ποικίλη και σχετικά εξελιγμένη – με Πρωτό-

ζωα, Κοιλεντερόζωα, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα, Κυανοφύκη – 

ώστε να προϋποθέτει την ύπαρξη άλλων, πιο πρωτόγονων οργανισμών: Η 

τελευταία αυτή χρονική περίοδος του αιώνα, με τα πρώτα ίχνη ζωής, θεω-

ρείται κατ’ άλλους, σαν ένας ξεχωριστός αιώνας, ο Πρωτοζωικός ή Ηω-

ζωικός και κατ’ άλλους, σαν περίοδος του Αρχαϊκού, ή Αλγκόνκιος. 

 

 

 

 
 

 

Τα στρώματά του, πάντως, βρίσκονται ασύμφωνα πάνω στα παλιότερα 

αρχαϊκά. 

Τα αρχαϊκά στρώματα ή εμφανίζονται πυρήνες ορέων, απογυμνωμένοι 

από νεότερες αποθέσεις, ή αποτελούν τις κεντρικές ζώνες παλιότερων και 

νεότερων ορεινών αλυσίδων και ονομάζονται ασπίδες (καναδική ασπίδα, 

σιβηρική ασπίδα, βαλτική ασπίδα κ.λπ.)∙ και στις δύο περιπτώσεις τα αρ-

χαϊκά πετρώματα είναι έντονα πτυχωμένα, ανορθωμένα και κατατεμαχι-

σμένα. Κατά τη διάρκεια του Αλγκονκίου υπήρξαν σημαντικά το ορογε-

νετικά φαινόμενα, η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι πτυχώσεις, όπως 

η Λαυρέντιος, η Αλγκονκική και η Χουρώνιος πτύχωση που είναι η αιτία 

της δημιουργίας των μεγάλων οροσειρών της Β. Αμερικής, της Φιλανδίας, 

της Ροδεσίας, των Ινδιών και της Αυστραλίας. 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 8, σελ. 226-

227. 
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Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 8, σελ. 227. 
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«Ιστορική γεωλογία  

Παλαιοζωικός αιώνας: 

Υποδιαιρείται σε 5 περιόδους: Κάμβριο, Σιλούριο, Δεβόνιο, Λιθανθρα-

κοφόρο και Πέρμιο. 

 

 

 
 

 

Έντονα ορογενετικά γεγονότα τον εποσφραγίζουν, η καληδόνιος πτύ-

χωση στο τέλος του Σιλουαρίου και η ερκύνιος πτύχωση κατά το Λιθαν-

θρακοσπέρμιο. Αποτέλεσμα, τα Ουράλια Όρη, τα Αλτάι της Ασίας, τα Απ-

παλάχια της Αμερικής. Χαρακτηρίζεται επίσης από τη μεγάλη εξάπλωση 

των παγετώνων και κυρίως κατά το Πέρμιο, που κατέλαβε το νότιο ημι-

σφαίριο (Αυστραλία), ενώ το κλίμα υπήρξε γενικά θερμό, πράγμα που α-

ποδείχνει η εξάπλωση των κοραλλιογενών υφάλων. Η εμφάνιση των τρι-

λοβιτών, των θωρακοφόρων ιχθύων, των Στεγοκεφάλων αμφιβίων, των 

πρωτόγονων ερπετών, και των κρυπτογάμων φυτών, όπως και η έλλειψη 

θηλαστικών, πτηνών, φανερογάμων φυτών κλπ., παρουσίαζαν μια όψη 

ζωής τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Τα πετρώματα του Παλαιο-

ζωικού αιώνα είναι κρυσταλλοσχιστώδη, εκρηξιγενή και ιζηματογενής, 

πάχους πολλών συνήθως χιλιομέτρων. 

 

Κάμβριο: (το αρχαιότερο σύστημα του Παλαιοζωικού, που άρχισε πριν 

από 550.000.000 χρόνια και διάρκεσε 70.000.000 χρόνια περίπου). Χαρα-

κτηρίζεται από ορογενετική ηρεμία και έλλειψη ηφαιστειακής δραστηριό-

τητας. Οι καμβριανοί σχηματισμοί είναι κυρίως ιζηματογενείς αποθέσεις 
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αβαθών θαλασσών. Χαρακτηριστικοί είναι οι υφαλογενείς ασβεστόλιθοι 

με αρχαιοκυαθίδες που είναι ευρύτατα εξαπλωμένοι. 

 

Σιλούριο: χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση νέων ειδών τριλοβιτών και 

γραπτολίθων, των πρώτων χερσαίων ασπονδύλων και από την πλούσια α-

νάπτυξη των ναυτιλοειδών. Βρέθηκαν επίσης τα αρχαιότερα γνωστά λεί-

ψανα ιχθύων (τα οδοντίδια) και τα θραύσματα οστέινων πλακών από θω-

ρακισμένους ιχθύς. Μεγάλη υπήρξε η ανάπτυξη της θαλάσσιας χλωρίδας 

(φύκη) που προετοίμασε μεταβολές για την προσαρμογή τους στη χερσαία 

ζωή (δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο ότι είναι χερσαία μερικά λείψανα 

φυτών που βρέθηκαν στην Αγγλία). Χαρακτηριστικά πετρώματα του σι-

λουαρίου είναι οι γραουβάκες, οι ψαμμίτες, οι αργιλικοί σχιστόλιθοι, οι 

γραπτολιθοφόροι σχιστόλιθοι, οι τιλλίτες, όπως και εκρηξιγενή πετρώ-

ματα. Η ηφαιστειότητα άφησε τα ίχνη πτυχώσεων στην Αγγλία, Σκοτία, 

Ουαλία, στη Σκανδιναβία και στη Γροιλανδία (καληδόνιος πτύχωση, που 

διάρκεσε από το τέλος του Γοτλανδίου ως την αρχή του δεβονίου). Συνέ-

πεια των ίδιων πτυχώσεων είναι και η βορειοατλαντική ήπειρος που σχη-

ματίστηκε στη Β. και ΒΑ. Ευρώπη. Στη Β. Αμερική είχε επιδράσει παλιό-

τερα (τέλος ορδοβισίου) η τακόνιος πτύχωση, που θεωρείται πρόδρομος 

της καληδονίου (παλαιοκαληδόνιος). 

 

Δεβόνιο: (η διάρκειά του είναι περίπου 50.000.000 χρόνια). Χαρακτη-

ριστικό γεωλογικό συμβάν είναι η μεγάλη επίκλυση της θάλασσας, με α-

ποτέλεσμα τη θαλασσοκρατική κατάστση του δεβονίου. Τότε σχηματί-

στηκε και η Τηθύς θάλασσα ή Μεσογαία, που υπήρξε ο πρόδρομος της 

σημερινής Μεσογείου. Κατά την περίοδο αυτή πρωτοεμφανίζονται τα αμ-

φίβια, ενώ οι πλακόδερμοι ιχθύες, οι γωνιατίτες (αμμωνίτες), τα τετρακο-

ράλλια, τα θαλάσσια φύκη και οι Αρχαιοπτέριδες (χερσαία φυτά), παρου-

σιάζουν μεγάλη ανάπτυξη. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα και μάλιστα η 

υποθαλάσσια, υπήρξε αρκετά έντονη. 

 

Λιθανθρακοφόρο: (η διάρκειά του υπολογίζεται σε 85.000.000 χρόνια). 

Η σημασία του είναι ιδιαίτερη, για τα παχύτερα στρώματα ορυκτών αν-

θράκων, που σχηματίστηκαν στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και 

στη Γαλλία, τόσο μέσα στη θάλασσα, όσο και στην ξηρά. Η χλωρίδα, κατά 

το λιθανθρακοφόρο, παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, για πρώτη φορά στην 

ιστορία της Γης, εξαιτίας του κλίματος κυρίως, με άφθονες πτέριδες, γυ-

μνόσπερμα και άλλα. Αρχίζουν επίσης να πρωτοεμφανίζονται μερικά κω-

νοφόρα, ενώ τα δάση, σε συνδυασμό με τους βάλτους, καλύπτουν την 

ξηρά, που υπερίσχυε της θάλασσας ως προς την πανίδα. Σημαντική είναι 

η εμφάνιση των πρώτων χερσαίων τετραπόδων – των αμφίβιων στεγοκε-

φάλων – των πρώτων ερπετών (κοτυλοσαύρων), των πρώτων εντόμων και 

των πρωτοζώων της οικογένειας Φουσουλινίδες. Αντίθετα, εξαφανίζονται 
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οι θωρακισμένοι ιχθύες. Το λιθανθρακοφόρο, όπως και το πέρμιο, υπήρ-

ξαν εποχές έντονης ορογένεσης, με αποτέλεσμα πτυχώσεις, που ανήκουν 

στο βαρίσκιο κύκλο πτυχώσεων ο οποίος διήρκεσε καθόλο το λιθανθρα-

κοπέρμιο, όπως ονομάζονται οι δύο αυτές περίοδοι, εξαιτίας των κοινών 

χαρακτηριστικών τους. Τη γένεση των πτυχωσιγενών ορέων συνόδευε έ-

ντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα με αποτέλεσμα την άνοδο τεράστιων 

μαζών μάγματος και το σχηματισμό πλουτώνιων πετρωμάτων. 

 

Ο παλαιοζωικός αιώνας χαρακτηρίζεται γενικά από τη μικρή εξάπλωση 

της θάλασσας, το σχηματισμό μεγάλων ερημικών εκτάσεων, τη σημαντική 

εξάπλωση των παγετώνων, που άρχισαν στο τέλος του λιθανθρακοφόρου 

και κατέλαβαν το νότιο ημισφαίριο, και τη μεγάλη ανάπτυξη του φυτικού 

βασιλείου, με το σχηματισμό των πλούσιων αποθέσεων λιθανθράκων. 

  

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 8, σελ. 227-

228 & 230. 
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Βλέπουμε ότι τα φυτά εμφανίστηκαν στην θάλασσα, την Κάμβριο περίοδο 

(550.00.000 έως 70.000.000 χρόνια πριν).   
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«Ιστορική γεωλογία  

Μεσοζωικός ή δευτερογενής αιώνας: 

Διαιρείται σε τρεις περιόδους: τριαδικό, ιουρασικό, κρητιδικό. 
 

 

 

 
 

 

Ο αιώνας αυτός χαρακτηρίζεται από τη σχετική ορογενετική ηρεμία, 

προοίμιο ενός μεγάλου ορογενετικού παροξυσμού (αλπική ορογένεση), 

που αποκορυφώθηκε κατά τον καινοζωικό αιώνα, ενώ η ηφαιστειότητα 

υπήρξε ελάχιστη, εκτός από ορισμένες περιοχές. Από τα πετρώματα του 

μεσοζωικού αιώνα λείπουν σχεδόν τελείως τα εκρηξιγενή και οι τόφφοι, 

ενώ παρουσιάζονται πολύ διαδεδομένοι οι ιζηματογενείς ασβεστόλιθοι, με 

πλήθος μικροσκοπικών απολιθωμάτων, οι άργιλοι, οι ψαμμίτες και οι δο-

λομίτες. Από άποψη πανίδας, ο αιώνας αυτός χαρακτηρίζεται από την εμ-

φάνιση των πρώτων θηλαστικών, των πτηνών, των οστεακάνθων, ιχθύων 

και από την καταπληκτική εξάπλωση και ανάπτυξη των ερπετών∙ γι’ αυτό 

και λέγεται αιώνας των ερπετών. Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν και αμ-

μωνίτες (καθοδηγητικά απολιθώματα). Για πρώτη φορά εμφανίζονται και 

τα Αγγειόσπερμα φυτά με άνθη. 

 

Τριαδικό: υπάρχουν τρεις τύποι, ανάλογα με τη φάση: ο αγγλικός τύπος, 

ηπειρωτικής φάσης, με χερσαία ιζήματα (Αγγλία, Σκοτία, Β,. Γαλλία, Β, 
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Αμερική, Ινδία, Αυστραλία, Κίνα και αλλού)∙ ο γερμανικός τύπος χερ-

σαίας ή λιμναίας φάσης και ενδοχωρικής θάλασσας (Γερμανία) κι ο αλπι-

νικός ή μεσογειακός τύπος, φάσης βαθιών θαλασσών (Μεσόγειος, Μαλα-

ϊκό αρχιπέλαγος, Άλπεις, Ιμαλάια, Β. Σιβηρία, Αλάσκα κ.α.). Η αλλαγή 

του ζωικού κόσμου ως προς τον παλαιοζωικό, είναι μεγάλη, εξαφανίζονται 

πολλά είδη, εμώ εμφανίζονται άλλα για πρώτη φορά, όπως τα θηλαστικά, 

οι χελώνες, τα κροκοδείλεια. Χαρακτηριστικοί είναι και οι Μεγαλόδοντες 

και διάφορα είδη αμμωνιτών. 

 

Ιουρασικό: τα όριά του είναι λίγο αμφίβολα. Διακρίνουμε και εδώ διά-

φορες φάσεις: την παράκτια και των αβαθών θαλασσών (γερμανική πε-

ριοχή), τη φάση των βαθιών θαλασσών της Τηθύος (αλπινική ή μεσο-

γειακή περιοχή) και τη χερσαία φάση στα δέλτα των ποταμών (περιοχή 

Άνδεων και Ρωσίας). Η πανίδα είναι πλούσια με μόνη νέα εμφάνιση τα 

γένη Αρχαιοπτέρυξ και Αρχαιόρνις, που μοιάζουν με πτηνά, έχουν δηλαδή 

πτέρυγες και γνωρίσματα ερπετών. Η χλωρίδα είναι πλούσια και σχηματί-

στηκαν εκτεταμένα κοιτάσματα ορυκτών ανθράκων. 

 

Κρητιδικό: χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους: το παλαιοκρητιδικό ή κα-

τώτερο και το νεοκρητιδικό ή ανώτερο. Παρουσιάζει ποικίλο πετρογρα-

φικό χαρακτήρα, με αποθέσεις αβαθών θαλασσών (παράκτιοι, νηριτικής 

φάσης και υφαλογενείς), ενώ τα πελαγικής φάσης αποθέματα σπανίζουν. 

Χαρακτηριστική είναι η απόθεση της λευκής κρητίδας* (που έδωσε και το 

όνομά της στην περίοδο αυτή), οι ασβεστόλιθοι, κατάλληλοι για δομήσιμα 

υλικά, τα κοιτάσματα άνθρακα (λιγνίτες, λιθάνθρακες, ανθρακίτες), επί-

σης το πετρέλαιο, η άσφαλτος, τα σιδηρομεταλλεύματα κ.ά. Η πανίδα είναι 

πλουσιοτάτη, με άφθονα χαρακτηριστικά απολιθώματα, όπως οι ρουδι-

στές, η γκλομποτρουνκάνα, νέα είδη αμμωνιτών, ενώ φτάνουν στον κολο-

φώνα της ανάπτυξής τους τα ερπετά, με τους Πλειστόσαυρους, Δεινόσαυ-

ρους, Βροντόσαυρους κ.ά. Η χλωρίδα είναι επίσης πλούσια και εμφανίζο-

νται τα Αγγειόσπερμα (δικοτυλήδονα και μονοκοτυλήδονα) φυτά. Η ηφαι-

στειότητα εκδηλώνεται μόνο σε ορισμένα μέρη της Γης, ενώ αρχίζουν 

πρόδρομοι πτυχώσεις της μεγάλης αλπινικής ορογένεσης. 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 8, σελ. 228-

230 
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«Ιστορική γεωλογία  

Καινοζωικός ή τριτογενής αιώνας: 
 

 

 

 

 
 

 

Το χρονικό διάστημα της μετάβασης από το κρητιδικό στον καινοζωικό 

αιώνα, παρουσιάζει τέτοια απότομη και συχνά δυσεξήγητη μεταβολή στις 

φυσικές συνθήκες και στους όρους ύπαρξης των ζωντανών οργανισμών, 

ώστε να θεωρείται ως σημείο καμπής στην εξέλιξη της Γης και του οργα-

νικού κόσμου. Μετά την επίκλυση της θάλασσας κατά το νεοκρητιδικό , 

αρχίζει μια διαρκής ανάδυση ξηράς, που σιγά –σιγά αρχίζει να παρουσιά-

ζει αναλογίες, ως προς τη διαμόρφωσή της με τη σημερινή. Ιδιαίτερα ση-

μαντική σημασίας, είναι το σύνολο των απλικών  ορογενετικών κινήσεων, 

που συνοδεύονται από έντονες ηφαιστειακές εκδηλώσεις. Αποτέλεσμα ή-

ταν οι μεγάλες πτυχωσιγενείς οροσειρές, όπως οι Άλπεις, τα Πυρηναία, τα 

Καρπάθια, τα Απέννινα, οι Δειναρικές, οι Ελληνίδες και οι Ταυρίδες ορο-

σειρές, ο Καύκασος, τα Ιμαλάια και άλλες ψηλές οροσειρές. Τα πετρώ-

ματα του κρητιδικού είναι επίσης διαφορετικά, πιο ψαθυρά, γιατί προέρ-

χονται από την αποσάθρωση αυτών που προϋπήρχαν (ψαθυροί ασβεστό-

λιθοι, μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, άργιλοι). Συνήθως είναι αποθέσεις 

αβαθών θαλασσών ή παράκτιες – σπάνια βαθιών θαλασσών – όπως επίσης 

και λιμναίες, ποτάμιες κλπ.  
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Ο καινοζωικός αιώνας χωρίζεται στο τριτογενές και στο τεταρτογενές, 

όπου το πρώτο υποδιαιρείται σε πέντε υποπεριόδους: παλαιόκαινο, η-

ώκαινο, ολιγόκαινο, μειόκαινο και πλειόκαινο, ενώ το τεταρτογενές (κατ’ 

άλλους τεταρτογενής αιώνας) σε πλειστόκαινο και ολόκαινο. Κατά τη 

διάρκεια του αιώνα αυτού εξαφανίστηκαν ολόκληρες ομάδες ζώων (σαυ-

ροειδή, ερπετά, ιχθυόσαυροι, δεινόσαυροι, ρουδιστές κλπ.), ενώ εμφανί-

ζονται και εξελίσσονται άλλες, που σιγά-σιγά πλησιάζουν περισσότερο 

προς τις σημερινές μορφές. Σε όλες τις ηπείρους επικρατούν τα θηλαστικά, 

τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτική εξέλιξη. 

 

Τριτογενές:  

α) παλαιόκαινο: χαρακτηρίζεται από συνεχή εναλλαγή φάσεων, λι-

μναίων, ποτάμιων και αβαθών κυρίως θαλασσών, εξαιτίας της συνεχούς 

επίκλυσης και απόσυρσης της θάλασσας. Κατά το παλαιόκαινο, αρχίζει 

στη Ν. Ευρώπη (Μεσόγειο), η εμφάνιση των Νουμμουλιτών, που εξαφα-

νίζονται στο ολιγόκαινο. Τα πετρώματα είναι κυρίως ασβεστόλιθοι σε πα-

χύτατα στρώματα, μάργες και λιμναίες αποθέσεις. 

 

β) ηώκαινο: κατά τη διάρκειά του οι ορογενετικές κινήσεις (αλπική πτύ-

χωση) επέφεραν την οριστική ανύψωση των Πυρηναίων και των Ορέων 

της Προβηγκίας. Τα πετρώματα που κυριαρχούσαν είναι οι νουμμουλιτο-

φόροι ασβεστόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες, άργιλος, σχιστόλιθοι. Χαρακτηρι-

στική είναι και η διάπλαση του φλύσχη, που είναι μια εναλλαγή απόθεσης, 

ψαμμιτών, αργιλικών σχιστολίθων, κροκαλοπαγών και συχνά ενστρώσεων 

ασβεστόλιθου, μέσα στην Τηθύ θάλασσα. Οι Νουμμουλίτες παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη ανάπτυξή τους ενώ μέσα στις ίδιες θερμές θάλασσες ζουν 

και άλλα μεγάλα τρηματοφόρα, όπως Λεπιδοκυκλίνες, οι Αλβεολίνες κι 

ακόμα ενίχοι, ελασματοβράγχια, ασβεστολιθικά φύκη κλπ. Από τα σπον-

δυλωτά εξελίσσονται διάφορες ομάδες θηλαστικών, τυπικές για την περί-

οδο αυτή και εμφανίζονται οι πρώτοι γνήσιοι πίθηκοι και τα γνήσια τρω-

κτικά, όπως και τα Κρεόδοντα και τα Κονδύλαρθρα. 

 

γ) Ολιγόκαινο: μεγάλη έξαρση παρουσιάζουν τα ορογενετικά φαινό-

μενα, που δημιούργησαν τις οροσειρές των Άλπεων και των Απεννίνων. 

Έντονη επίσης υπήρξε και η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι Νουμουλίτες 

εξαφανίζονται. Οι αποθέσεις του είναι χερσαίες, βαθιών θαλασσών και α-

βαθών, ενώ τα πετρώματα είναι περίπου όμοια με του ηωκαίνου. 

 

δ) Μειόκαινο: Σ’ αυτή την περίοδο συνεχίστηκε εντονότερη η ανύψωση 

των αλπικών οροσειρών, των Απεννίνων, των Καρπαθίων, των Πυρη-

ναίων, όπως και των Ιμαλαΐων (ίσως για πρώτη φορά). Η ηφαιστειακή δρα-

στηριότητα είναι πολύ έντονη. Στην Α. Ευρώπη και στη Νότιο Ασία, σχη-

ματίστηκαν, σε μεγάλη έκταση, πολλές αλμυρές λίμνες. Χερσαίες και θα-

λάσσιες φάσεις εναλλάσσονται συνεχώς με αβεστολίθους γλυκών υδάτων, 
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τραβερτίνες, ποτάμιες αποθέσεις, κοιτάσματα ανθράκων, γύψου, ορυκτού 

άλατος, θείου και φωσφοριτών από τη μια και κοραλλιογενείς ασβεστολί-

θους, μάργες, ψαμμίτες κ.ά. από την άλλη (νηριτικής φάσης). Επίσης πα-

ρουσιάζονται ηφαιστειογενή πετρώματα μεγάλου πάχους, κυρίως βασάλ-

τες. Η εξέλιξη των θηλαστικών συνεχίζεται (προβοσκειδοειδή, τριδάκτυ-

λοι ίπποι, κερασφόρα μηρυκαστικά κ.λπ.). Κατά το μειόκαινο παρουσιά-

στηκε το τόσο ενδιαφέρον της «αποδήμησης» ορισμένων ομάδων αφρικα-

νικών και ασιατικών θηλαστικών, που μετατοπίστηκαν προς την Ευρώπη. 

 

ε) Πλειόκαινο: στην περίοδο αυτή οι ξηρές και οι θάλασσες εμφανίζουν 

σιγά-σιγά μια διαμόρφωση συνεχώς πλησιέστερη προς την σημερινή. 

Κατά τη διάρκειά τους, η Ερυθρά Θάλασσα καταβυθίστηκε, δημιουργή-

θηκε ο πορθμός του Γιβραλτάρ, ενώ ο πορθμός της Μάγχης δεν υπήρχε 

ακόμα,  η δε Αιγηίς χώριζε τη Μεσόγειο θάλασσα από την Ποντιοκασπική 

ενδοχωρική θάλασσα∙ δημιουργήθηκαν επίσης οι «τεκτονικές αύλακες» 

(υπεραιγαία αύλακα κ.ά.). Η χλωρίδα και η πανίδα μοιάζουν, με τη συνεχή 

τους εξέλιξη , όλο και περισσότερο προς τις σημερινές. 

 

Τεταρτογενές.  

Είναι οι αποθέσεις της τελευταίας υποδιαίρεσης της εξέλιξης της Γης, 

που συνεχίζεται και σήμερα. Σχετικά είναι η πιο σύντομη από όλες, τα πε-

τρώματά της που δεν είναι πολύ συνεκτικά αποτελούνται, κυρίως από αρ-

γίλους, κροκάλες, άμμους, πηλούς κ.ά. και αποτελούν το έδαφος όλων σχε-

δόν των βαθυπέδων, καλύπτοντας συχνά τους παλιότερους σχηματισμούς. 

 

α) Πλειστόκαινο ή διλούβιο: χαρακτηρίζεται από γεγονότα ιδιαίτερης 

σημασίας, όπως η βέβαια εμφάνιση του ανθρώπου (στο πλειστόκαινο α-

ντιστοιχεί η παλαιολιθική εποχή) και η εξαιρετική εξάπλωσή των παγετώ-

νων, που παρουσίαζαν μια εναλλαγή με περιόδους θερμές. Οι παγετώδεις 

περίοδοι είναι τρεις για τη Β. Γερμανία, με δύο μεσοπαγετώδεις, και τέσ-

σερις για τις Άλπεις, με τρεις μεσοπαγετώδεις περιόδους. Αυτές είναι: η 

γύντσια, η μινδέλια, η ρίσσια και η βούρμια. Οι βαθιές αυτές μεταβολές 

των κλιματικών συνθηκών επέδρασαν πολύ στη χλωρίδα και στην πανίδα, 

με αποτέλεσμα τη μετανάστευση ομάδων θηλαστικών και την εξαφάνιση 

άλλων κλπ. Συνεχίστηκαν μειωμένες οι εκδηλώσεις των τελευταίων απλι-

κών πτυχώσεων και οι συναφείς μαγματικές εκδηλώσεις. 

 

β) Ολόκαινο ή αλλούβιο: ανήκει στη σύγχρονη εποχή. Οι κατακόρυφες 

μετακινήσεις του φλοιού της Γης παύουν και ο οριζόντιος διαμελισμός της 

ξηράς παίρνει την οριστική του διαμόρφωση όπως επίσης η χλωρίδα και η 

πανίδα. Ο άνθρωπος περνά από τα στάδια της νεολιθικής εποχής, του χαλ-

κού, του ορείχαλκου και φτάνει στην εποχή του σιδήρου. Οι αλλουβιακές 

αποθέσεις δημιουργούν τις εύφορες σημερινές πεδιάδες». 
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Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 8, 

σελ. 228-230 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

α) Γράφηκε παραπάνω: «…Ο καινοζωικός αιώνας χωρίζεται στο τριτο-

γενές και στο τεταρτογενές, όπου το πρώτο υποδιαιρείται σε πέντε υποπε-

ριόδους: παλαιόκαινο, ηώκαινο, ολιγόκαινο, μειόκαινο και πλειόκαινο, 

ενώ το τεταρτογενές (κατ’ άλλους τεταρτογενής αιώνας) σε πλειστόκαινο 

και ολόκαινο. Κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού εξαφανίστηκαν ολόκλη-

ρες ομάδες ζώων (σαυροειδή, ερπετά, ιχθυόσαυροι, δεινόσαυροι, ρουδι-

στές κλπ.), ενώ εμφανίζονται και εξελίσσονται άλλες, που σιγά-σιγά πλη-

σιάζουν περισσότερο προς τις σημερινές μορφές. Σε όλες τις ηπείρους ε-

πικρατούν τα θηλαστικά, τα οποία παρουσιάζουν εκπληκτική εξέλιξη...». 

Να παρατηρήσουμε ότι ο οργανικός κόσμος δεσμεύει θεμελιώδη ιόντα 

για την ενέργειά του. Αυτή η δέσμευση των θεμελιωδών ιόντων γίνεται 

από τα φυτά μέσω της χλωροφύλλης των. Τα θεμελιώδη ιόντα εξασκούν 

πιέσεις, δηλαδή έλξεις ή απώσεις μεταξύ τους μέσα στον ίδιο τον οργανι-

σμό στον οποίο βρίσκονται. 

Ένας λόγος απώλειας ειδών ζώων από την γη είναι ότι μερικά ζώα δεν 

μπόρεσαν να αντέξουν στην διακύμανση των ισχυρών πιέσεων των θεμε-

λιωδών ιόντων. Π.χ. μια πτώση ενός μεγάλου μετεωρίτη στην Γη μας είχε 

ως συνέπεια την μεγάλη συχνότητας διαμόρφωση των κυμάτων των παρα-

γόμενων θεμελιωδών ιόντων. Αυτά επιδρούν στα ζώα διαφορετικά στο κα-

θένα, ανάλογα με τα ειδικά αισθητήριά τους. Έτσι μερικά ζώα δεν άντεξαν 

την παραπάνω ισχυρή διαμόρφωση των παραγόμενων κυμάτων θεμελιω-

δών ιόντων και χάθηκαν.  

Αυτός είναι ένας πιθανός λόγος που δεν έμεινε ούτε ένα από αυτά, ενώ 

θα μπορούσε να μείνουν μερικά τέτοια που ζούσαν σε διαφορετικές περιο-

χές του πλανήτη μας.  

Μια άλλη από τις εκδοχές είναι πράγματι η πτώση μεγάλου μετεωρίτη. 

Αυτή η πτώση μπορεί να προκαλέσει έκλυση μεγάλης ποσότητας θεμελιω-

δών ιόντων, ένα δηλαδή κύμα εναέριου τσουνάμι που να προκαλέσει με 

την σειρά του αντίστοιχη πίεση πάνω στους οργανισμούς. Αυτό σχετίζεται 

με όσα είπαμε παραπάνω.  

Άλλη εκδοχή είναι να εκλύθηκαν μεγάλες ποσότητες ραδιενέργειας από 

το εσωτερικό της γης και να επέφεραν επίσης μεταβολές στους οργανι-

σμούς των ζώων και όσα ήσαν περισσότερο ευαίσθητα να εξαφανιστούν. 

Αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και την θέση ότι μερικά ζώα εξαφανίστηκαν, 

ενώ άλλα αργότερα μετεξελίχθηκαν. 

Αυτό έχει μεγάλη βάση, όπως θα αναπτύξουμε και παρακάτω.  
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β) Γράφηκε παραπάνω: «….γ) Ολιγόκαινο: μεγάλη έξαρση παρουσιά-

ζουν τα ορογενετικά φαινόμενα, που δημιούργησαν τις οροσειρές των Άλ-

πεων και των Απεννίνων. Έντονη επίσης υπήρξε και η ηφαιστειακή δρα-

στηριότητα. Οι Νουμουλίτες εξαφανίζονται. Οι αποθέσεις του είναι χερ-

σαίες, βαθιών θαλασσών και αβαθών, ενώ τα πετρώματα είναι περίπου ό-

μοια με του ηωκαίνου….». 

Παρατηρούμε ότι η ανύψωση των Άλπεων και των άλλων οροσειρών 

παρουσιάζεται και δημιουργείται επειδή υπάρχει η εσωτερική πίεση των 

δύο περιστροφικών βραχιόνων που μεταφέρουν μάγμα από το εσωτερικό 

της γης και έτσι με την πίεση που εξασκούν προς τον φλοιό της Γης, ωθούν 

αυτόν προς τα επάνω.  

Απόδειξη αυτής της εσωτερικής πίεσης υπήρξε και η έντονη ηφαι-

στειακή δραστηριότητα την ίδια αυτή περίοδο. 

Για τον ίδιο λόγο, και στην επόμενη γεωλογική υποπερίοδο, την μειό-

καινο, συνεχίζονται οι ίδιες ανυψώσεις οροσειρών, δημιουργία αλμυρών 

λιμνών, ηφαιστειακή δραστηριότητα.  

Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα δηλαδή αιτιολογείται επειδή το 

υλικό του εσωτερικού της Γης είχε αυξηθεί και καθώς η πίεση σε αυτό τοι 

εσωτερικό της ήταν μεγάλη, στην φάση της άπωσής του αυτό εκτοξεύο-

νταν με δύναμη απευθείας συχνά, και όχι μέσω της πορείας των μεγάλων 

διπλών ελίκων των δύο περιστροφικών βραχιόνων της, προς τον φλοιό της 

Γης. 

 

γ) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «….ε) Πλειόκαινο: στην περίοδο αυτή οι 

ξηρές και οι θάλασσες εμφανίζουν σιγά-σιγά μια διαμόρφωση συνεχώς 

πλησιέστερη προς την σημερινή. Κατά τη διάρκειά τους, η Ερυθρά Θά-

λασσα καταβυθίστηκε, δημιουργήθηκε ο πορθμός του Γιβραλτάρ, ενώ ο 

πορθμός της Μάγχης δεν υπήρχε ακόμα,  η δε Αιγηίς χώριζε τη Μεσόγειο 

θάλασσα από την Ποντιοκασπική ενδοχωρική θάλασσα∙ δημιουργήθηκαν 

επίσης οι «τεκτονικές αύλακες» (υπεραιγαία αύλακα κ.ά.). Η χλωρίδα και 

η πανίδα μοιάζουν, με τη συνεχή τους εξέλιξη , όλο και περισσότερο προς 

τις σημερινές….». 

Η καταβύθιση ορισμένων περιοχών της Γης έχει την αιτιολογία της στην 

φάση της τελικής πλέον διαμόρφωσης του φλοιού της, όταν δηλαδή δεν 

ασκούνται πλέον άλλες πιέσεις προς τον φλοιό της. 

Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο όπου οι πιέσεις του εσωτερικού της Γης 

έχουν απωθήσει τον φλοιό της σε μια α απόσταση από το κέντρο της, αλλά 

δεν έχουν πλέον άλλη δύναμη να τον απωθήσουν παραπέρα. Επομένως 

διατηρείται σταθερή η απόσταση μεταξύ του φλοιού της Γης και του κέ-

ντρου της. Έτσι λέμε ότι διαμορφώθηκε ο τελικός φλοιός της Γης στην 

υποπερίοδο αυτή. 

Αυτός είναι ο λόγος που παύει και η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην 

Γη, αλλά και καθώς πλέον δεν υπάρχει άλλη δύναμη άπωσης από το εσω-

τερικό της Γης προς τον φλοιό της, τότε μεγάλα τμήμα του φλοιού της Γης 
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υποχωρούν, λόγω της άπωσης που δέχτηκαν από τις προηγούμενες γεωλο-

γικές περιόδους και υποπεριόδους, Αυτή η υποχώρησή τους δημιούργησε 

τους λεγόμενους τεκτονικούς αύλακες της Γης. 

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα μειώθηκε, επειδή πλέον το υλικό που έ-

φερε το εσωτερικό της Γης σε μεγάλες ποσότητες είχε ήδη εκτοξευθεί από 

αυτήν αφενός, και αφετέρου δεν έχουμε πλέον τις μεγάλες πιέσεις της στο 

εσωτερικό της. Αυτό οφείλεται στον εξής λόγο: Καθώς η Γη πιέζονταν 

προς τον φλοιό της και αύξαινε σε διάμετρο, οι δύο εσωτερικοί της βραχί-

ονες απωθούνταν πλέον και εύρισκαν θέσεις για να απωθηθούν στο εσω-

τερικό της πλέον, ενώ σε προηγούμενες γεωλογικές περιόδους, όταν η διά-

μετρος της Γης ήταν ακόμη μικρή, τότε αυτοί στην φάση της άπωσής τους 

βρίσκονταν εκτός του εσωτερικού της και έφταναν ίσως και μέχρι την τότε 

επιφάνειά της και έτσι προκαλούσαν τις απότομες ορογενέσεις της κ.λπ. 
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2. Η ηλικία της γης. Είναι σφάλμα να λέμε ότι η ηλικία της Γης υ-

πολογίζεται στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, περίπου. 

Η αληθινή ηλικία της Γης είναι αυτή αφότου άρχισε η αλληλεπί-

δραση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. 

 

 

 

Ας πάρουμε σχετικό λήμμα από την  Βικιπαίδεια: 

Λήμμα: Γεωλογική ιστορία > physics4u- Η Γεωλογική χρονική κλίμακα 

 

 

 

Η Γεωλογική χρονική κλίμακα 

 

Οι επιστήμονες διαιρούν τη Γη σε διάφορες περιόδους - τη Γεωλογική 

Χρονική Κλίμακα, σύμφωνα με τους τύπους των βράχων και το είδος των 

απολιθωμάτων που ανευρίσκονται σε αυτούς.  

Η στρωματογραφία είναι ο προσδιορισμός της σχετικής ηλικίας των 

διαφόρων πετρωμάτων βάση των απολιθωμάτων. Γιατί ο γεωλογικός χρό-

νος μπορεί να μετρηθεί μόνο αν βρούμε τα ίχνη που έχει αφήσει με το 

πέρασμά του πάνω στα πετρώματα της Γης. 

Τα διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί επάνω στην Γη έχουν αφήσει 

τα ίχνη τους πάνω στα πετρώματα είτε με την μορφή απολιθωμάτων, από-

θεσης ιζημάτων, εκχύσεις λαβών , πτυχώσεων και ρηγμάτων. Η εύρεση 

της σειράς στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων όπως είναι καταγε-

γραμμένη πάνω στα πετρώματα οδηγεί στην σχετική χρονολόγησή τους. 

Δηλαδή ποιο γεγονός έγινε πριν από κάποιο άλλο. 

Στην φύση όμως υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία όμως μπορούν 

να έχουν μια άμεση ποσοτική σχέση με τον χρόνο που πέρασε. Τέτοια φαι-

νόμενα είναι η μετατροπή ενός ραδιοϊσοτόπου ενός στοιχείου σε ένα άλλο 

σταθερό. Μετρώντας τον χρόνο της μετατροπής αυτής φτιάχνουμε την α-

πόλυτη χρονολόγηση. 

Αν τώρα δίπλα στην σχετική χρονολόγηση βάλουμε την απόλυτη χρο-

νολόγηση φτιάχνουμε τον γεωλογικό χρόνο στον οποίο μπορούν να κατα-

γραφούν ποια γεγονότα έγιναν πριν από άλλα, αλλά και πότε ακριβώς. 

Οι υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου ξεκινώντας από τις μεγαλύτε-

ρες προς τις μικρότερες είναι οι αιώνες, οι εποχές και οι περίοδοι 

Αυτές οι περίοδοι είναι αρκετά αυθαίρετες, όπως όλες οι χρονικές ταξι-

νομήσεις που κάνει ο άνθρωπος, αλλά μπορούν τουλάχιστον να εξυπηρε-

τήσουν τους ερευνητές.   Έτσι ο Παλαιοζωικός Αιώνας, η εποχή της "αρ-

χαίας μορφής ζωής" χαρακτηρίζεται από τα απολιθώματα των ασπόνδυ-

λων, των πρωτόγονων τετράποδων κ.λπ., ο Μεσοζωικός Αιώνας ή η εποχή 
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της "μέσης ζωής", από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων κ.λπ., ενώ ο Και-

νοζωικός Αιώνας ή η εποχή της "πρόσφατης ζωής" από τα θηλαστικά και 

τα σύγχρονα φυτά και τα ασπόνδυλα. 

 

Αυτοί οι Αιώνες διαιρούνται σε Περιόδους, κι αυτό το σύστημα καθιε-

ρώθηκε στο τέλος του τελευταίου αιώνα.  Οι Περίοδοι διαιρούνται στη 

συνέχεια σε Εποχές, και οι Εποχές διαιρούνται σε Ηλικίες. 

Οι επιστήμονες ξέρουν ότι οι Αιώνες κράτησαν εκατομμύρια χρόνια, 

επειδή μπορούν να τα χρονολογήσουν την ποσότητα της ραδιενέργειας 

που εμφανίζεται στους βράχους. 

Το Γεωλογικό Χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

να καθορίσει τα σημαντικότερα στάδια στην ιστορία της ζωής πάνω στη 

Γη. Συχνά κάθε Αιώνας τελειώνει με μια σημαντική εξαφάνιση, η οποία 

εξαλείφει τις κυρίαρχες μορφές της ζωής εκείνης της εποχής και προετοι-

μάζει το έδαφος για τις νεοφερμένες μορφές. 

 

 

Γεωλογικοί Αιώνες 

 

Εποχή του Άδη ή Καταρχαιοζωικός Αιώνας 

 

 
 

Αυτή η εποχή αρχίζει με το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και 

της Γης - που προσδιορίζεται ότι έγινε πριν 4,567 δισεκατομμύρια χρόνια 

- τον σχηματισμό της πρώτης ατμόσφαιρας και ωκεανών καθώς επίσης και 

το βομβαρδισμό από τους εναπομείναντες πλανητοειδείς και τα συντρίμ-

μια. Τελείωσε δε πριν 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Το όνομα του το πήρε 

γιατί ήταν μια καταχθόνια περίοδος, που κράτησε περίπου 760 εκατομμύ-

ρια χρόνια, όταν η Γη υπέφερε από συχνό και άγριο βομβαρδισμό από κο-

μήτες, αστεροειδείς και άλλα πλανητικά συντρίμμια. Κάποια στιγμή, στις 

αρχές αυτής της εποχής σχηματίστηκε το φεγγάρι, όταν έπεσε πάνω στην 

αρχική Γη ένα αντικείμενο σαν τον Άρη μεγάλο, που κονιορτοποίησε και 

τα δύο. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά η πρώτη πρωτόγονη ζωή 

προέκυψε τότε σε αυτό το αρχικό στάδιο. Ήταν μια εποχή που χαρακτηρί-

στηκε από μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα και το σχηματισμό των 

πρώτων ηπείρων. Μέχρι το τέλος της Εποχής του Άδη, η Γη είχε μια ατμό-

σφαιρα (δεν θα μπορούσαν να την αναπνεύσουν οι περισσότεροι σημερι-

νοί οργανισμοί), και οι ωκεανοί γέμισαν με προκαρυωτικές μορφές ζωής. 
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Η Εποχή του Άδη δεν θεωρείται ότι είναι μία γεωλογική περίοδος με 

την ακριβή σημασία της λέξης. Δεν υπάρχει κανένας βράχος στη Γη από 

εκείνη την περίοδο - εκτός από τους μετεωρίτες. Κατά τη διάρκεια της 

εποχής αυτής, σχηματιζόταν ακόμα το ηλιακό σύστημα, πιθανώς μέσα σε 

ένα μεγάλο νέφος αερίου και σκόνης γύρω από τον ήλιο, που οι ειδικοί τον 

αποκαλούν δίσκο προσαύξησης. Η σχετική αφθονία βαρύτερων στοιχείων 

στο ηλιακό μας σύστημα δείχνει ότι αυτό το αέριο και η σκόνη προήλθαν 

από μια έκρηξη σουπερνόβα - μια γιγάντια  έκρηξη ενός παλαιού, τερά-

στιου. Τα βαρύτερα στοιχεία παράγονται μέσα στα αστέρια μέσω της πυ-

ρηνικής σύντηξης των στοιχείων. Μπορούμε να δούμε τέτοιες παρόμοιες 

διαδικασίες σήμερα στα νεφελώματα - όπως το νεφέλωμα M16. 

Ο ήλιος σχηματίστηκε μέσα σε ένα τέτοιο νέφος αερίου και σκόνης, που 

συμπιέστηκε με τη βοήθεια της βαρύτητας έως ότου άρχισε να υποβάλλε-

ται σε πυρηνική τήξη το υδρογόνο και να εκπέμπει φως και θερμότητα. Τα 

περιβάλλοντα σωματίδια άρχισαν να συγχωνεύονται κάτω από την επί-

δραση της  βαρύτητας σε μεγαλύτερα κομμάτια, ή τους πλανητοειδείς 

(planetesimals), οι οποίες συνέχισαν να συσσωρεύονται φτιάχνοντας τους 

πλανήτες. Ότι υλικό απέμεινε διαμόρφωσε τους αστεροειδείς και τους κο-

μήτες. 

Επειδή οι συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων πλανητοειδών απελευθε-

ρώνουν πολλή θερμότητα, η Γη και άλλοι πλανήτες θα ήταν σε κατάσταση 

τήξης στην αρχή της ιστορίας τους τους. Η στερεοποίηση του λειωμένου 

υλικού σε βράχους συνέβη όταν η Γη ψύχθηκε. Οι παλαιότεροι μετεωρίτες 

και οι σεληνιακοί βράχοι είναι περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ετών, αλλά 

οι παλαιότεροι γνωστοί γήινοι βράχοι αυτήν την περίοδο είναι 3,8 δισεκα-

τομμυρίων ετών. Κάποτε κατά τη διάρκεια των πρώτων 800 εκατομμυρίων 

από ιστορία της, η επιφάνεια της Γης άλλαξε κι έγινε από υγρή σε στερεή. 

Μόλις σχηματίστηκε ο στερεός βράχος στη Γη, άρχισε η γεωλογική ιστο-

ρία της. Αυτό πιθανότατα έγινε πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια αλλά 

λείπουν οι τότε βράχοι για να το επιβεβαιώσουν. Η διάβρωση και η τεκτο-

νική των πλακών έχουν καταστρέψει πιθανώς όλους τους στερεούς βρά-

χους, που ήταν αρχαιότεροι από 3,8 δισ. χρόνια. Η εποχή που βλέπουμε τα 

πρώτα ίχνη των βράχων στη Γη είναι ο Αρχαιοζωϊκός Αιώνας. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Αρχαιοζωικός Αιώνας 

 

 
 

Ο Αιώνας αυτός κράτησε διπλάσιο χρόνο από όσο ο Φανεροζωϊκός - 

κράτησε από 3,8 έως 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν - και ήταν μια εποχή 

που διάφορα μικρόβια άκμασαν στους αρχέγονους ωκεανούς. 

Εάν ήσαστε σε θέση να ταξιδέψετε πίσω στην τότε Γη, πιθανώς δεν θα 

αναγνωρίζατε ότι ήταν ο ίδιος πλανήτης που κατοικούμε σήμερα. Η ατμό-

σφαιρα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που αναπνέουμε σήμερα, ήταν 

πιθανώς ένα μίγμα μεθανίου, αμμωνίας, και άλλων αερίων ενώ θα ήταν 

τοξική για τα περισσότερα είδη στον πλανήτη μας σήμερα. Επίσης κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ψύχθηκε αρκετά ο γήινος φλοιός έτσι ώ-

στε μπόρεσαν οι βράχοι και οι ηπειρωτικές πλάκες να σχηματιστούν. 

Οι ήπειροι δηλαδή αναπτύχθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 

Η τότε αναγωγική (αναερόβια) ατμόσφαιρα επέτρεψε  να αναπτυχθούν τα 

αρχαία-αναερόβια μικρόβια, ενώ οι τεκτονικές λιθοσφαιρικές πλάκες εί-

χαν διαφορετικό σχήμα από αυτό του επόμενου αιώνα, του Προτεροζωϊ-

κού και των πιο πρόσφατων. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, ένας τύ-

πος οργανισμού, τα Κυανοβακτήρια (γαλαζοπράσινα φύκη) παρήγαγαν ο-

ξυγόνο ως μεταβολικό υποπροϊόν. Τελικά η συγκέντρωση αυτού του ιδιαί-

τερα αντιδραστικού αερίου επρόκειτο να αποδειχθεί μοιραία για πολλές 

μορφές ζωής, και μετέτρεψε την ατμόσφαιρα. 

 

Προτεροζωϊκός Αιώνας 

 

 
 

Ο Πρωτεροζωϊκός αιώνας κράτησε ακόμα περισσότερο από τον Αρχαι-

οζωϊκό (από 2,5 δισεκατομμύρια έως 543 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ 

τότε είχαμε μεγάλες αλλαγές στην ατμόσφαιρα, από αναγωγική έγινε οξει-

δωτική. Αυτό ανάγκασε τους αρχικά αναερόβιους κατοίκους της Γης σε 

μερικά περιορισμένα και χωρίς οξυγόνο καταφύγια, διευκολύνοντας έτσι 
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την άνοδο της αεροβικής ζωής (προκαρυωτικά και τα πιο σύνθετα ευκα-

ριωτικά κύτταρα (μάλλον εμφανίστηκαν πριν 1,8 δισ. χρόνια πριν), που 

χρειάζονται οξυγόνο για να ζήσουν). Οι στρωματολίτες (αποικίες κυανο-

βακτηρίων), που είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 

Αιώνα αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα. 

Άρχισε η νέα μετακίνηση των ηπείρων και έγινε ο σχηματισμός της υ-

περηπείρου Rodinia, αλλά και διάφορες μεγάλες Εποχές του Πάγου. Στο 

τέλος του Πρωτεροζωϊκού εμφανίστηκε μια έντονη Εποχή του Πάγου - η 

Γη έγινε μια τεράστια χιονοσφαίρα με πάγο πάχους αρκετών χιλιομέτρων 

- αντικαθιστώντας την προηγούμενη θερμή περίοδο. Οι θερμές συνθήκες 

επέτρεψαν την εμφάνιση του πρώτου μετάζωου. 

 

 

 

Παλαιοζωικός Αιώνας 

 

 
 

Στις αρχές του Παλαιοζωικού Αιώνα (543 έως 248 εκατομμύρια χρόνια 

πριν), που κράτησε κοντά  400 εκατομμύρια χρόνια, το ατμοσφαιρικό ο-

ξυγόνο απέκτησε τα σημερινά επίπεδά του, ενώ συγχρόνως δημιουργή-

θηκε η ασπίδα του όζοντος, εμποδίζοντας την υπεριώδη ακτινοβολία να 

φτάσει στο έδαφος και επέτρεψε στη σύνθετη ζωή να αναπτυχθεί και στα 

ρηχά νερά και αργότερα στη στεριά. Στον Παλαιοζωικός συναντούμε δύο 

από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της ζωής πάνω στην Γη. 

Στην αρχή του, είχαμε μια τρομακτική "έκρηξη" στην ποικιλομορφία, και 

σχεδόν όλο το ζωικό βασίλειο εμφανίστηκε μέσα σε μερικά εκατομμύρια 

χρόνια. Στο τέλος όμως του Παλαιοζωικού, είχαμε τη μεγαλύτερη μαζική 

εξαφάνιση στην ιστορία. Εξαφανίστηκε περίπου το 90% όλων των θαλασ-

σίων ζωικών ειδών. Οι αιτίες και των δύο αυτών των γεγονότων ακόμα δεν 

έχουν γίνει πλήρως κατανοητές και αποτελεί το θέμα πολλών ερευνών ενώ 

δεν λείπουν και οι διαφωνίες για αυτά τα αίτια. 

Σε αυτή την εποχή συναντάμε τα ασπόνδυλα, τα ψάρια, τα τετράποδα 

και (κατά τη διάρκεια της Πέρμιαν περιόδου) τα ερπετά. Από την Σιλούρια 

περίοδο, η ζωή ξεκινώντας από τη θάλασσα αποίκισε τη στεριά. Στα τέλη 

του Αιώνα αυτού, άκμασαν πρώτα τα πτεριδόφυτα  και μετά τα γυμνό-

σπερμα φυτά. Τις γενικά ήπιες έως τροπικές συνθήκες με τις θερμές ρηχές 

θάλασσές ακολούθησαν δύο ψυχρές Παγετώδεις Εποχές, η Ορδοβίτσια  

και η Πέρμια-Λιθανθρακοφόρος. 
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Κατά τη διάρκεια του Παλαιοζωικού υπήρξαν έξι σημαντικές ηπειρωτι-

κές μάζες και η κάθε μία περιείχε διαφορετικά μέρη των σημερινών ηπεί-

ρων. Παραδείγματος χάριν, στην αρχή του Παλαιοζωικού, η Αφρική ήταν 

στο Νότιο Πόλο. Αυτές οι Παλαιοζωικές ήπειροι δοκίμασαν πολυάριθμες 

εισχωρήσεις και υποχωρήσεις των θαλασσών στο εσωτερικό τους. Οι με-

γάλες αποθέσεις των ασβεστόλιθων είναι στοιχεία αυτών των περιοδικών 

εισχωρήσεων των θαλασσών. 

Προς το τέλος του Παλαιοζωικού οι ήπειροι, συγκεντρώθηκαν σε μια 

ενιαία ήπειρο - την Παγγαία - ήρθε ξηρασία και αναγκαστικά το τέλος των 

μεγάλων λιθανθρακοφόρων ελών και της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας 

τους. Στον Παλαιοζωικό Αιώνα, στο τέλος της Πέρμιας Περιόδου, παρου-

σιάστηκε μια τεράστια εξαφάνιση των ειδών και ίσως είναι η πιο σοβαρή 

εξάλειψη που έχει δει ο πλανήτης. 

 

Μεσοζωικός Αιώνας 

 

 
 

Ο Αιώνας αυτός (248 έως 65 εκατομμύρια χρόνια πριν) είχε τη μισή 

περίπου διάρκεια του Παλαιοζωικού, και ήταν μια εκπληκτική εποχή. Με-

σοζωικό σημαίνει "μεσαία ζώα", και είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του 

οποίου η παγκόσμια πανίδα άλλαξε δραστικά από αυτήν που είχε φανεί 

στον Παλαιοζωικό Αιώνα. Οι δεινόσαυροι, που είναι ίσως οι δημοφιλέστε-

ροι οργανισμοί του Μεσοζωικού, εξελίχθηκαν στην Τριαδική Περίοδο, 

αλλά μέχρι την Ιουρασική δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά. Ο Μεσοζωικός 

ήταν επίσης μια εποχή μεγάλης αλλαγής και στην επίγεια βλάστηση. Στην 

αρχή του Μεσοζωικού κυριάρχησαν οι φτέρες, τα γυμνόσπερμα και άλλα 

ασυνήθιστα φυτά. Τα σύγχρονα γυμνόσπερμα, όπως είναι τα κωνοφόρα, 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις απαρχές της Τριαδικής Περιόδου. 

Οι αρχόσαυροι, τα ερπετά του Τριαδικής Εποχής, που είχαν μέχρι τότε 

κατακτήσει τη Γη,  έδωσαν τόπο στους δεινοσαύρους, η μεγαλύτερη επί-

γεια πανίδα που εμφανίστηκε ποτέ στη Γη. Ενώ οι δεινόσαυροι κυριάρχη-

σαν στη ξηρά, άλλα θαλάσσια ερπετά εξουσίαζαν τους ωκεανούς και τα 

ασπόνδυλα, ειδικά οι αμμωνίτες, είχαν πολλές ποικιλίες. Οι Πτερόσαυροι 

και τα πιο πρόσφατα πουλιά κυριάρχησαν στον ουρανό. Εντούτοις, τα θη-

λαστικά, παρέμειναν μικρά και ασήμαντα. Οι κλιματολογικές συνθήκες ή-

ταν θερμές και τροπικές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η υπερήπειρος Παγγαία διασπάστηκε στη Λαυρασία και τη Γκοντβάνα, 

στις οποίες εξελίχτηκαν διαφορετικά είδη δεινοσαύρων. Κατά τη διάρκεια 
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αυτής της εποχής  εξελίχθηκαν οι σύγχρονες μορφές των κοραλλιών, των 

εντόμων, νέων ψαριών καθώς και ανθοφόρων φυτών. Στο τέλος της Κρη-

τιδικής Περιόδου οι δεινόσαυροι και πολλά άλλα ζώα σε στεριά και θά-

λασσα εξαφανίστηκαν απότομα. Γι' αυτή την εξαφάνιση είναι υπεύθυνη η 

πτώση ενός αστεροειδούς συνδεδεμένη μαζί με μια τεράστια ηφαιστειακή 

δράση (όξινη βροχή). 

 

 

Καινοζωικός Αιώνας 

 

 
 

  

Με εξαφάνιση των δεινοσαύρων και το τέλος του Μεσοζωικού, τα θη-

λαστικά κληρονομούν γρήγορα τη Γη. Τα αρχαϊκά θηλαστικά υπήρχαν 

μαζί με τα πουλιά και τα σύγχρονα ερπετά όπως και τα ασπόνδυλα. Σε 

αυτόν τον Αιώνα (άρχισε πριν 65 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζεται μέ-

χρι σήμερα) δημιουργήθηκε η σημερινή μορφή των ηπείρων και οι αρχικές 

τροπικές συνθήκες αντικαταστάθηκαν από ένα πιο ψυχρό και ξηρότερο 

κλίμα, που προκλήθηκε ενδεχομένως από την άνοδο των Ιμαλαΐων. Η εμ-

φάνιση της χλόης σήμανε ότι αυξήθηκε η τροφή των θηλαστικών, και ο 

πιο ψυχρός και ξηρός κόσμος επέτρεψε σε ομάδες σύγχρονων θηλαστικών 

να εξελιχθούν, σε είδη που τώρα έχουν εκλείψει ενώ διατηρήθηκαν και 

μερικές αρχαίες μορφές. Μεταξύ των νεοφερμένων ήταν  οι ανθρωποειδείς 

πίθηκοι που κατέληξαν στους ανθρωποειδείς αυστραλοπίθηκους της Α-

φρικής. Οι μειωμένες θερμοκρασίες και η εξάπλωση των πάγων στην Α-

νταρκτική οδήγησαν σε μια νέα Εποχή Πάγου. Πολύ πρόσφατα, συγκρι-

νόμενη με την γεωλογική ιστορία της Γης, εμφανίστηκε ο Άνθρωπος (ο 

Όρθιος Άνθρωπος, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ και του Κρομανιόν) και 

μαζί η χρήση των εργαλείων και της φωτιάς. Επίσης, έγινε η εξαφάνιση 

της Μεγαπανίδας, και η εμφάνιση του πολιτισμού και των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που έχουν μετασχηματίσει την υδρόγειο, αλλά με ένα φο-

βερό κόστος. Αυτό της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής. 

……………………………….. 

 

Η καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία υπάρχει τα 2,5 τελευταία δευτε-

ρόλεπτα ή τα 10.000 τελευταία χρόνια. 

Ο πρώτος Homo Sapiens εμφανίστηκε πριν 37 δευτερόλεπτα ή πριν 

2.000.000 χρόνια. 
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Ο Καινοζωικός Αιώνας άρχισε πριν 20,2 λεπτά ή 64,5 εκατομμύρια χρό-

νια. 

Η Κρητιδική Περίοδος - που στο τέλος της έγινε η Μεγάλη Εξαφάνιση 

- άρχισε πριν 45,7 λεπτά και τελείωσε πριν 20,2 λεπτά ή άρχισε πριν 146 

και τελείωσε πριν 64,5 εκατομμύρια χρόνια. 

 

Η Ιουρασσική Περίοδος - που κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι - άρχισε 

πριν 65 λεπτά έως πριν 45,7 λεπτά ή  άρχισε πριν 208 έως πριν 146 εκα-

τομμύρια χρόνια. 

Τα πρώτα ψάρια εμφανίστηκαν όταν το ρολόι έδειχνε 21:22 και οι δει-

νόσαυροι κατά τις 22:50 

Κανένα από αυτά τα ζώα δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί μέχρι η Γη να 

γίνει ένας ευνοϊκός βιότοπος για τη ζωή. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Από τα παραπάνω να κρατήσουμε την χρονική διάρκεια του κάθε γεω-

λογικού αιώνα και τα σημαντικότερα γεγονότα του. 

 

Εκείνος το οποίο θέλουμε να σταθούμε είναι κάτι που διαβάσαμε στην 

αρχή του. Αναφέρθηκε λοιπόν στην αρχή το εξής, και υπογραμμίζουμε τα 

όσα θέλουμε να αναφέρουμε: 

«Οι επιστήμονες διαιρούν τη Γη σε διάφορες περιόδους - τη Γεωλογική Χρο-

νική Κλίμακα, σύμφωνα με τους τύπους των βράχων και το είδος των απολι-

θωμάτων που ανευρίσκονται σε αυτούς.  

Η στρωματογραφία είναι ο προσδιορισμός της σχετικής ηλικίας των διαφό-

ρων πετρωμάτων βάση των απολιθωμάτων. Γιατί ο γεωλογικός χρόνος μπορεί 

να μετρηθεί μόνο αν βρούμε τα ίχνη που έχει αφήσει με το πέρασμά του πάνω 

στα πετρώματα της Γης. 

Τα διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί επάνω στην Γη έχουν αφήσει τα ίχνη 

τους πάνω στα πετρώματα είτε με την μορφή απολιθωμάτων, απόθεσης ιζημά-

των, εκχύσεις λαβών, πτυχώσεων και ρηγμάτων. Η εύρεση της σειράς στην 

αλληλουχία αυτών των γεγονότων όπως είναι καταγεγραμμένη πάνω στα πε-

τρώματα οδηγεί στην σχετική χρονολόγησή τους. Δηλαδή ποιο γεγονός έγινε 

πριν από κάποιο άλλο. 

Στην φύση όμως υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία όμως μπορούν να 

έχουν μια άμεση ποσοτική σχέση με τον χρόνο που πέρασε. Τέτοια φαινόμενα 

είναι η μετατροπή ενός ραδιοϊσοτόπου ενός στοιχείου σε ένα άλλο σταθερό. 

Μετρώντας τον χρόνο της μετατροπής αυτής φτιάχνουμε την απόλυτη χρονο-

λόγηση. 
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Αν τώρα δίπλα στην σχετική χρονολόγηση βάλουμε την απόλυτη χρονολό-

γηση φτιάχνουμε τον γεωλογικό χρόνο στον οποίο μπορούν να καταγραφούν 

ποια γεγονότα έγιναν πριν από άλλα, αλλά και πότε ακριβώς. 

Οι υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες 

προς τις μικρότερες είναι οι αιώνες, οι εποχές και οι περίοδοι». 

 

Όμως η καταγραφή των στρωματώσεων της Γης, και γενικότερα των 

πετρωμάτων, γιατί μόνον αυτά μπορεί να μετρήσει η ραδιοχρονολόγηση, 

έγινε απ’ όταν εμφανίστηκαν αυτά τα πετρώματα. 

Η παραπάνω μέθοδος χρονολόγησης με τα ραδιοϊσότοπα δεν ισχύει και 

δεν μπορεί να μετρήσει τους χρόνους πριν  την δημιουργία των πετρωμά-

των, απλά επειδή αυτά δεν υπήρχαν. 

 

Επομένως, είναι σφάλμα να λέμε ότι η ηλικία της Γης υπολογίζεται στα 

4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, περίπου. 

Η αληθινή ηλικία της Γης είναι αυτή αφότου άρχισε η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, όπως εξηγήσαμε. 
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Συνολική εικόνα των γεωλογικών αιώνων. 
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3. Η ανάπτυξη τη ζωής πάνω στη Γη σε διαδοχικά στάδια πρώτα 

από την θάλασσα. 

Επαλήθευση της Αγίας Γραφής.  
 

 

 

 

 
Η ανάπτυξη των ζώων πάνω στη 

Γη. 

1) Η ζωή εμφανίστηκε πριν από 

2.000.000.000 χρόνια. Πριν από 

500.000.000 χρόνια, ζούσαν στη θά-

λασσα σπόγγοι, σκουλήκια, βραγχιό-

ποδα, τριλοβίτες και άλλοι απλούστε-

ροι οργανισμοί. 

 Η ανάπτυξη των ζώων πάνω στη Γη. 

2) Τα ψάρια πρωτοεμφανίστηκαν στη 

Σιλούρια περίοδο που άρχισε 

365.000.000 χρόνια πριν. Στη φωτογρα-

φία φαίνονται κατά προσέγγιση η ζωή 

των ψαριών σε μια λίμνη πριν 

300.000.000 χρόνια. Τα ερπετά εμφανί-

στηκαν πριν από 240.000.000 χρόνια. Στο 

σχήμα που αναπαριστάνει μια σκηνή πριν 

από 215.000.000 χρόνια, βλέπουμε Διμε-

τρόδοντα, Εδαφόσαυρο και ερπετά που 

μοιάζουν με σαύρες. 

   

 

 

 
Η ανάπτυξη των ζώων πάνω στη Γη. 

4) Στη διάρκεια της Ιουράσιας περιόδου που άρχισε πριν από 160.000.000 χρόνια, 

εμφανίστηκαν ιπτάμενα ερπετά και πουλιά. Στο κάτω μέρος της εικόνας είναι ο αρ-

χαιοπτέρυγας, το πιο γνωστό πουλί και στο πάνω μέρος ραμφόρυγχος, ένα ιπτάμενο 

ερπετό. 

   

 

  

Η ανάπτυξη των ζώων πάνω στη Γη. 

5) Στην Ιουράσιο περίοδο εμφανίστηκαν και θηλαστικά. Η σκηνή αποτελεί ανα-

παράσταση της ζωής πριν 28.000.000 χρόνια. Δεξιά ο μέρουπους ο δινόχυος, ο πα-

ράιππος ο μονόκερως και ο οξυδάκτυλος. 
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Πηγή των εικόνων και των σχολίων της προηγούμενης σελίδας: 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 12, σελ. 181. 
 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις: 

 

Σχολιάζουμε και σημειώνουμε το γεγονός ότι εξελεγκτικά, η ζωή πάνω 

στην Γη άρχισε πρώτα από την θάλασσα και μετά τα ζώα κατοίκησαν-

μεταφέρθηκαν-αποίκισαν την στεριά.    

Αυτό επαληθεύει και τον λόγο της Αγίας Γραφής που αναφέρει τα εξής:  

«Και είπεν ο Θεός∙ εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά 

πετόμενα επί της γης, κατά το στερέωμα του ουρανού. Και εγένετο ούτως. 

και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών, ά 

εξήγαγε τα ύδατα κατά γένη αυτών, και πάν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος. 

και είδεν ο Θεός, ότι καλά. 

και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώ-

σατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις, και τα πετεινά πληθυνθέτωσαν επί της γης.  

και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη».  

Αγία Γραφή, στο Α  ́Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 20-23. 

 

Εξηγήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα ότι τα ζώα που απέκτη-

σαν όργανα όσο και τα φυτά που μεταφέρθηκαν στην στεριά αυτό έχει την 

αρχή τους στην πέμπτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου. 
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4. Η απάντηση ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου. 

Η απάντηση ότι ο Θεός μεριμνά για την δημιουργία του. 

 

 

 

Ας μιλήσουμε για το θέμα, έχοντας ως αφορμή μια σχετική συνέντευξη 

ενός μεγάλου φυσικού επιστήμονα, του κ. Νανόπουλου.  

 

 

«Πιστεύετε ότι η γενιά μας θα ζήσει μια ανακάλυψη που θα αλλάξει 

τόσο πολύ την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο μας, όπως αυτή που 

βίωσαν οι άνθρωποι της εποχής του Γαλιλαίου με το «η γη γυρίζει»; 

Θα πω την εξής προκλητική πρόταση: Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι 

ζούμε στη χρυσή εποχή της Κοσμολογίας, και ίσως αυτά τα οποία ζούμε 

τώρα, παρότι μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι πολύ μεγα-

λύτερα. Είναι προκλητικό, αλλά είναι στηριγμένο και δεν το λέω μόνο εγώ. 

Και δεν μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για το τώρα. Υπάρχουν στο τραπέζι 

θεωρίες, μοντέλα – και δικά μου- που εξηγούν πώς έγινε ακόμα και η αρχή 

του σύμπαντος.  

Το σύμπαν είναι μία τυχαία διακύμανση από το κβαντικό κενό. Έχοντας 

φτάσει στο σημείο να λέμε αυτή την κουβέντα, απαντάμε σε όλα τα φιλο-

σοφικά ερωτήματα. Όλοι αυτοί που ψάχνουν χιλιάδες χρόνια, αυτό ήθε-

λαν. Μπορεί να μην μπορούσαν να το εκφράσουν, αλλά αυτό ήταν. 

Η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερνοημοσύνη που αναμένονται να εξελι-

χθούν τα επόμενα χρόνια, με τις δυνατότητες που θα έχουν, πιστεύετε ότι 

θα μας οδηγήσουν πολύ πιο σύντομα από ότι στο παρελθόν σε νέες μεγά-

λες ανακαλύψεις; 

 

 

  

Μετά από τόσες δεκαετίες ενασχόλησης με την κοσμολογία, έχετε 

καταλήξει σε μια πεποίθηση για το τι είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος; 

Ο κβαντικός κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο … Υπάρχει 

το γκρι, το ενδιάμεσο… Αν μετρήσετε την ενέργεια σε ολόκληρο το σύ-

μπαν, που είναι θετική, και βάλετε και την έννοια της βαρύτητας που είναι 

αρνητική, θα δείτε ότι η συνολική ενέργεια στο σύμπαν είναι μηδέν. 

Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε από το τίποτα και στο τίποτα πηγαίνουμε 

κατά κάποιον τρόπο. Αν το σύμπαν είναι τυχαίο, φανταστείτε πόσο τυχαίοι 

είμαστε εμείς. Όλα αυτά έχουν στηριχθεί σε στοιχεία που ενισχύουν αυτή 

την εικόνα. Δεν είναι ζήτημα φιλοσοφίας ή γούστου. 

 

 



31 

 

Θεωρίες όπως αυτές που συζητούνται τελευταία που υποστηρίζουν 

ότι είμαστε digital, ή ότι η ζωή στη γη πιθανόν να προήρθε από τον 

Άρη (άρα όλοι είμαστε λίγο πολύ αρειανοί), έχουν βάση; 

Σε αυτό είμαι «αγνωστικιστής». Όταν ακούω κάτι κοιτάω ποιος το έχει 

πει και τι άλλο έχει πει. Όχι ότι κάποιος που έχει πει σοβαρά πράγματα δεν 

μπορεί να πει και «βλακείες». Από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό, θα 

ακουστεί και μία «βλακεία». Ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος που απεικόνισε το 

DNA σε διπλή έλικα, για παράδειγμα, πίστευε ότι έχουν έρθει μόρια από 

αστρικές σκόνες, έξω από τη γη και έπαιξαν ρόλο στην κατασκευή μας 

…ως εκεί. Digital, όχι. 

 

 

Έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι δεν πιστεύετε στην ύπαρξη του 

θεού. Τι είναι αυτό που μας κάνει να έχουμε ανάγκη την πίστη; 

Για μένα ο θεός είναι μία ανθρώπινη ανακάλυψη. Από την αρχή της Γης, 

οι πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να εξηγήσουν ποιος ευθυνόταν 

για ότι έβλεπαν… κεραυνούς, αστραπές κ.λπ. κ.λπ. Ο άνθρωπος έχει την 

ανάγκη να πιστεύει σε κάτι από το οποίο μπορεί να πιαστεί… παρόλη τη 

γνώση και την τεχνολογία. Βέβαια χωρίς να θέλω να γίνω ρατσιστής, θα 

πρέπει να δούμε σε ποιες κοινωνίες υπάρχει ακόμα αυτή η πίστη στο θεό. 

Δεν υπάρχει αυτό για παράδειγμα στη Σουηδία… Είναι ζήτημα μόρφωσης, 

κουλτούρας… 

Πιστεύω στην ανεξιθρησκεία. Είναι θέμα του καθενός… Είμαι όμως ε-

ναντίον των ανθρώπων που βγαίνουν και διαλαλούν… Έχω τις προσωπι-

κές μου απόψεις και πιστεύω ότι η επιστήμη μπορεί να μας τα εξηγήσει 

όλα αυτά… Δεν μπορώ εγώ όμως να πείσω κανέναν, είναι θέμα και εσω-

τερικής ανάγκης. Η ζωή είναι μικρή και πρέπει ο καθένας να τη ζει με τον 

δικό του τρόπο. Θέλω όμως την «ανοχή» που δείχνω εγώ να την δείχνει κι 

ο άλλος». 

 
«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ» 

Καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος: Έρχεται ο μετα-άνθρωπος -Τι λέει για τον θεό, 

τον πλανήτη Άρη και την προσωπική του ζωή 

ΕΛΛΑΔΑ 

16|02|2019 23:53 

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 

Πηγή: Καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος: Έρχεται ο μετα-άνθρωπος -Τι λέει για 

τον θεό, τον πλανήτη Άρη και την προσωπική του ζωή | iefimerida.gr  

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε ότι όλο το σύμπαν προήλθε από τα δύο αρχικά σύνολα θε-

μελιωδών ιόντων, τα οποία ονομάσαμε συμπάντειους πόλους. 

https://www.iefimerida.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.iefimerida.gr/news/479406/kathigitis-dimitris-nanopoylos-erhetai-o-meta-anthropos-ti-leei-gia-ton-theo-ton-planiti#ixzz5fl3fT9gO
https://www.iefimerida.gr/news/479406/kathigitis-dimitris-nanopoylos-erhetai-o-meta-anthropos-ti-leei-gia-ton-theo-ton-planiti#ixzz5fl3fT9gO


32 

 

Αυτή όμως η ύπαρξη αυτών των συνόλων, που με βάση την μεταξύ τους 

μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδρασή τους δημιούργησαν τον 

χώρο και τον χρόνο, παραπέμπει άμεσα στην ύπαρξη του δημιουργού τους, 

που είναι ο Δημιουργός Θεός. 

Η σοφία, η δύναμη και οι συνολικές ιδιότητες που όρισε να έχουν αυτά 

τα θεμελιώδη ιόντα είναι το κύριο έργο του Θεού κατά την στιγμή που 

αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο μας.  

 

Επίσης, απ’ όλα όσα παραθέσαμε προκύπτει η ενεργή και ζώσα παρου-

σία του Θεού στον κόσμο, μέσω της πρόνοιάς του αλλά και της δυνατό-

τητα εξέλιξής των όντων (φυτών-ζώων), γιατί εξηγήσαμε ότι καθένα ζώο 

δεν μπορεί σήμερα όση εκπαίδευση κι αν υποστεί, σε όποιες συνθήκες κι 

αν το βάλουμε να αλλάξει είδος ή γένος, αφού δεν μπορεί από μόνο του 

αλλά και με κανένα φυσικό τρόπο (όπως αποδεικνύεται βάζοντάς το στις 

ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και αλλαγές, ή σε άλλες καταστάσεις 

πείνας κ.λπ.) να αλλάξει το DNA του.  

Επομένως δεν είναι δυνατό να μιλάμε ότι δεν προνοεί ο Θεός για τον 

κόσμο. Άλλωστε, πως μπορεί να μη νοιάζεται ένας δημιουργός για το δη-

μιούργημά του; Θα ήταν τόσο άτοπο, όταν βλέπουμε το πάνσοφο έργο που 

δημιούργησε, το ορατό μας σύμπαν, που είχαμε την τιμή να αναφερθούμε 

κι εμείς σ’ αυτό.  

Επομένως, η εξέλιξη των ειδών στα φυτά και στα ζώα χωρίς τις δυνάμεις 

των θεμελιωδών ιόντων που έθεσε ο Θεός αφενός, και χωρίς τους νόμους 

των θεμελιωδών ιόντων που στηρίζει ο Ίδιος ο Θεός με την Πρόνοιά Του 

για τον κόσμο, δεν υπάρχει. Καμμιά είδους εξέλιξη δεν υπάρχει χωρίς τον 

Θεό. 

 

Ας μας απαντήσει λοιπόν ο οποιοσδήποτε πάνω σε αυτά που αναπτύ-

ξαμε κατά την διαδρομή αυτής της σειράς των βιβλίων μας. Γιατί, εμείς 

τεκμηριώσαμε και επαληθεύσαμε τα όσα αναφέραμε και δεν μιλήσαμε υ-

ποθετικά σε κάτι. 

 

Σημείωση: 

Η παράθεση των θέσεών μας, που αναφέραμε μόλις παραπάνω, δεν έχει 

ως σκοπό να αντιπαρατεθούμε προς τον οποιονδήποτε επιστήμονα, αλλά 

έχει ως σκοπό να προστατεύσουμε την αλήθεια, αφού παραθέσαμε την 

δική μας άποψη με επιχειρήματα και με βάση τα δεδομένα της φυσικής και 

των άλλων επιστημών, το οποίο έργο και συνεχίζουμε να πράττουμε. 
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5. Η εξήγηση της δημιουργίας των βροχών στην Γη μας. 

Πριν την περίοδο της δημιουργίας των βροχών η βαρύτητα της Γης 

ήταν ισότροπη. 

Η εξήγηση της ύπαρξης της αρχικής πηγής νερού στην Εδέμ, των 

ποταμών στην Γη μας, στην περίοδο που δεν υπήρχαν και δεν είχαν 

εμφανιστεί ακόμη καθόλου οι βροχές σε αυτήν μέχρι τότε. 

Η έννοια της ισότροπης βαρύτητας.  

Η εξήγηση ότι η Γη από μόνη της, μέχρι την τέταρτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου δεν μπορούσε να περιστραφεί γύρω από τους 

δύο συμπάντειους πόλους. Αυτό γινόταν μόνον λόγω της εξάσκησης 

του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου που της εξασκούσε ο 

κάθε συμπάντειος πόλος. 

Η εξήγηση ότι ο Δημιουργός Θεός δημιούργησε με κάθε τελειότητα 

τον κόσμο του. 

Η εξήγηση ότι ο Θεός Δημιουργός οργίστηκε από πράξη του ανθρώ-

που και επέτρεψε την μερική καταστροφή του κόσμου του.  

Η εξήγηση της αιτίας της ύπαρξης της αμαρτίας στον κόσμο μας.  

Η εξήγηση του πραγματικού και του πλασματικού υπολογισμού της 

ραδιοχρονολόγησης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ασθενειών στον άνθρωπο, στα ζώα 

και στα φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση ότι τα απολιθώματα και οι μεταβολές που τους προκά-

λεσαν  οι μεγάλες εκλύσεις ραδιενέργειας από το εσωτερικό της Γης 

μας, κάνουν αυτά και τον άνθρωπο να δείχνουν γηραιότερα ή αρχαιό-

τερα, και, επομένως και η ηλικία του ανθρώπου να δείχνει μεγαλύτερη 

από την πραγματική του ηλικία πάνω στην Γη. 

 

 

 

Γράφει η Αγία Γραφή τα εξής:  

 

«…Την ημέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό,  
5 δεν υπήρχαν θάμνοι στη γη ούτε είχαν φυτρώσει χόρτα, γιατί ο Κύριος ο 

Θεός δεν είχε ακόμη βρέξει πάνω στη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος για να 

καλλιεργήσει το έδαφος.  
6 Από τη γη όμως ανέβλυζε νερό και πότιζε όλη την επιφάνεια του εδάφους.  
7 Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύ-

σηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό ον. 

8 Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ προς την ανατολή, 

όπου έβαλε τον άνθρωπο που είχε πλάσει.  

9 Έκανε να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων. Ήταν ωραία 

στην εμφάνιση και οι καρποί τους ήταν εύγευστοι...». 

Γένεση Β΄, στίχ. 4-9 
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Επίσης αναφέρει τα εξής: 

 

«…10 Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πότιζε τον κήπο, κι από ’κει 

διαχωριζόταν σε τέσσερις παραποτάμους.  

11 Το όνομα του ενός είναι Φισών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Ευειλά, 

όπου υπάρχει το χρυσάφι.  

12 Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό· εκεί υπάρχει και το βδέλλιο 

και ο λίθος όνυχας.  

13 Το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη 

χώρα Χους. 

14 Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός ρέει ανατολικά της 

Ασσυρίας. Κι ο τέταρτος ποταμός είναι ο Ευφράτης…». 

Γένεση Β΄, στίχ. 10-14 

 

Πολλά ερωτηματικά μπορεί να βάλει κανείς στο μυαλό του διαβάζοντας 

τους παραπάνω στίχους. 

 

Μερικές απορίες είναι οι εξής: 

 Πως μπορεί να μην υπήρξαν βροχές στην Γη μας, παρότι υπήρχε ο ήλιος 

και εξάτμιζε τα νερά;  

 Πως μπορεί να υπάρχουν ποτάμια στην Γη μας, χωρίς να έχει βρέξει 

πουθενά στην Γη μας; 

 Πως υπήρξε πηγή νερού από την οποία ανέβλυζε ποταμός, χωρίς να έχει 

βρέξει; 

 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να ξαναθυμη-

θούμε κάποια πράγματα που ήδη εξηγήσαμε. 

 

Εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται μεταξύ τους. 

Αν έχουμε δύο ίσα περίπου φορτία θεμελιωδών ιόντων στους δύο εξω-

τερικούς πόλους της Γης μας, αυτά θα δημιουργήσουν τις μαγνητικές-ηλε-

κτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές και επειδή είναι ίσα θα κορεστούν μα-

γνητικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να έλξουν άλλα φορτία. 

Αντίθετα αν το ένα από τα δύο αυτά φορτία είναι ισχυρότερο από το 

άλλο, αυτό το πλεονάζον μέρος μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίο ε-

νεργεί ως «ιόν» επειδή ακριβώς αλληλεπιδρά με τον γύρω του χώρο. 

Έτσι το μαγνητικό πεδίο μεταξύ των δύο εξωτερικών όλων της γης μας 

όταν προέρχεται από ίσα περίπου φορτία στους δύο αυτούς εξωτερικούς 

πόλους δεν μπορεί πλέον να έλξει άλλα φορτία αφού είναι κορεσμένο. 

Αντίθετα, αν ο ένας από τους δύο εξωτερικούς πόλους της γης μας είναι 

ισχυρότερος από τον άλλο, τότε το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 



35 

 

που πλεονάζει (η διαφορά δηλαδή μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορ-

τίου μεταξύ των δύο εξωτερικών πόλων της γης μας) επιδρά πάνω στην γη 

μας. 

Καθώς όμως εξατμίζονται τα νερά των ωκεανών από τον ήλιο και υψώ-

νονται, αν είναι ίσα και κορεσμένα αυτά τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία μεταξύ των δύο πόλων της γης μας δεν έλκονται. 

Άρα, τα νερά που εξατμίζονται από τις θάλασσες δεν έλκονται από πλε-

ονάζοντα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία στην ατμόσφαιρα της γης 

μας. 

Αυτό το τελευταίο θα είχε σαν αποτέλεσμα να μη μπορούν να παραμεί-

νουν τα εξατμισμένα νερά πάνω στην ατμόσφαιρα και επομένως δεν μπο-

ρούν να συμπυκνωθούν, να συσσωρευτούν και να δημιουργήσουν βροχές 

στην γη. 

 

Όταν η Αγία Γραφή γράφει ότι δεν έβρεχε ο Θεός μέχρι μιας εποχής, 

αυτό ακριβώς συνέβαινε.  

Στην συνέχεια, για να προκληθεί η βροχή, δημιούργησε διαφορά μαγνη-

τικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου ανάμεσα στους δύο εξωτερικούς πό-

λους της γης μας, ο Δημιουργός Θεός. Κι αυτό ακριβώς έκανε. Έτσι άρχι-

σαν οι βροχές στην γη, ενώ ως τότε δεν υπήρχαν. 

 

Η εξήγηση της ύπαρξης των ποταμών στην Γη μας, στην περίοδο που 

δεν υπήρχαν ακόμη οι βροχές σε αυτήν, δεν είχαν εμφανιστεί καθόλου 

βροχές μέχρι τότε. 

Πριν λοιπόν υπάρξουν οι βροχές στην Γη μας, τα νερά που εξατμίζονταν 

από τους ωκεανούς έλκονταν από την ατμόσφαιρα, αλλά δεν έπεφταν στην 

Γη κάτω, για τον εξής λόγο: 

Η ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει ορισμένο αριθμό σωματιδίων και 

υδρατμών με βάση το μαγνητικό της φορτίο. 

Αν όμως οι δύο εξωτερικοί της πόλοι φέρουν ίσα τα μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά της φορτία (αποτέλεσμα της ίσης βαρύτητας που τους εξα-

σκούν οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι [βλέπε ότι οι δύο εξωτερικοί πό-

λοι δημιουργούνται από την τροφοδοσία τους με μαγνητικά-ηλεκτρομα-

γνητικά φορτία που εκπέμπουν οι δύο εσωτερικοί πόλοι του πλανήτη]), 

τότε και στην ατμόσφαιρα υπάρχουν ίσα αυτά τα μαγνητικά-ηλεκτρομα-

γνητικά φορτία.  

Αυτό τότε έχει ως συνέπεια αυτά τα ίσα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έτσι δεν υπάρχουν ελεύθερα 

μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία (ανάλογα με τα ελεύθερα ηλεκτρικά 

ιόντα), ώστε να μπορούν να εξασκήσουν έλξη τους στον γύρω τους χώρο 

και στους γύρω τους υδρατμούς. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη ασκείται έλξη μεταξύ της ατμόσφαιρας 

και των εξατμιζόμενων υδρατμών. Αυτό είχε σαν συνέπεια αυτοί να μη 

έλκονται σε ένα μέρος, αλλά να διασκορπίζονται από τους ανέμους και να 
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φεύγουν σαν την σκόνη στην έρημο, πάνω στην τότε ατμόσφαιρα, όπως 

της περιγράψαμε. 

Αυτό το φαινόμενο, όταν δηλαδή έχουμε ίσα τα μαγνητικά-ηλεκτρομα-

γνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, ώστε να αλληλοεξουδετερώνονται (εξηγήσαμε για τα 

δηλητήρια και τα αντίδοτα κ.λπ.), έχει ως συνέπεια να μη μπορούσαν τα 

εξατμιζόμενα νερά να συγκρατηθούν από την ατμόσφαιρα. 

Παραπέρα, αν θέλουμε να δούμε καλύτερα το παραπάνω σκηνικό, θα 

λέγαμε ότι και τα φορτία που εξέπεμπε ο Ήλιος μας τότε ήταν επίσης ίσα 

σε ενέργεια θεμελιωδών ιόντων. 

Έτσι δεν υπήρχε καθόλου βροχή στην γη μας. 

Είναι μια λογική θέση. 

 

Επίσης λέμε τότε ότι αφού δεν έβρεχε στην Γη, λογικό ήταν να μη υ-

πάρχουν χόρτα και θάμνοι, όπως αναφέρει το σχετικό χωρίο. 

 

Μεγάλο μέρος του νερού, που δεν εξατμίζονταν (δεν το χτυπούσε ο ή-

λιος ή δεν προλάβαινε να εξατμιστεί), κατέβαινε σε υπόγειους υδροφόρους 

και μετά ανάβλυζε σε πηγές. Με άλλα λόγια μέσα σε μεγάλες υπόγειες 

λεκάνες συγκεντρώνονταν πολύ νερό, τόσο από τα γύρω ποτάμια, όσο και 

από τα υψηλότερα γύρω τους μεγάλα βουνά και τότε το νερό πιέζονταν 

στον υπόγειο υδροφόρο και ανέβλυζε σχηματίζοντας πηγή. 

Επομένως, η πηγή των ποταμών ήταν κι αυτή λογικό φαινόμενο. 

 

Τότε δεν υπήρχαν σεισμοί και καταποντισμοί στον κόσμο. Η Γη μας 

είχε κλείσει όλον τον στερεό φλοιό της ομαλά, αφού οι δύο εσωτερικοί-

περιστροφικοί της βραχίονες εναπέθεταν το εσωτερικό-βαρυτικό τους υ-

λικό ομαλά ολόγυρα από τον πυρήνα της, ολόγυρα από τον στερεό φλοιό 

της και δημιουργήθηκε το τόσο γόνιμο έδαφος στην συνέχεια. 

Οι σεισμοί ήρθαν αργότερα.  

Αυτός ήταν ο λόγος που δεν υπήρχαν τα μεγάλα ρήγματα στον φλοιό 

της Γης για να εξαφανίσουν το νερό. Για τον ίδιο λόγο και οι ωκεανοί της 

Γης είχαν πολύ περισσότερα νερά στις λεκάνες τους. 

Το μόνο ρήγμα που υπήρχε ήταν αυτό στην περιοχή που αναφέρει πα-

ραπάνω η Αγία Γραφή, επειδή λογικά δεν μπορούσε να υπάρξει ρήγμα με 

τις συνθήκες με τις οποίες δημιουργήθηκε η Γη μας. Αυτό, εξηγήσαμε μό-

λις παραπάνω, στην παρούσα Ενότητα, συνέβαινε επειδή οι δύο εσωτερι-

κοί-βαρυτικοί πόλοι της Γης μας είχαν ίσα τα μαγνξτικά0-ηλέκτριμα-

γνξτικά τους φορτία. Επομένως, αυτά τα εσωτερικά-βαρυτικά φορτία της 

Γης αλληλοεξουδετερώνονταν και δεν υπήρχαν ελεύθερα τέτοια για να 

προκαλέσουν τις ισχυρές πιέσεις προς τον φλοιό της, ώστε να τον διαρρή-

ξουν.  

Η διάρρηξη του φλοιού της Γης έγινε κατά παράξενο τρόπο, σύμφωνα 

με όσα αναφέραμε και δεν είχε την κανονικότητά της. 
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Έτσι, ο Θεός ενήργησε για να συμβεί αυτή η εξαίρεση και να προκύψει 

αυτή η πηγή στην Εδέμ, από την οποία πήγαζαν τα νερά της αρχικής πηγής 

της. 

Κι αυτό, εξηγήσαμε, οφείλεται ότι δημιούργησε μια μεγάλη υπόγεια λε-

κάνη, που να συγκέντρωνε τα νερά από όλα τα γύρω τους βουνά. 

Έτσι, λόγω της διαφοράς των υψομετρικών πιέσεων, το νερό ανάβλυζε 

από την πηγή στην Εδέμ. 

Επομένως είναι δυνατό και λογικό να υπάρχει η αρχική πηγή νερού στην 

Εδέμ, και χωρίς να έχει βρέξει ακόμη στην Γη. 

 

Η έννοια της ισότροπης βαρύτητας.  

Ισότροπη βαρύτητα ονομάζουμε την μορφή εκείνη τη βαρύτητας όπου 

οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι ενός ουράνιου σώματος φέρουν ίσα 

σχεδόν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων τους. 

Αν λοιπόν έχουμε ίσα ή περίπου ίσα τα εσωτερικά-βαρυτικά φορτία σε 

έναν πλανήτη, Ήλιο κ.λπ. τότε ο πλανήτης, Ήλιος κ.λπ. αυτός θα φέρει ίσα 

τέτοια φορτία στους δύο εξωτερικούς του πόλους. Στην περίπτωση αυτή 

έχουμε αλληλοεξουδετέρωση αυτών των φορτίων, επειδή αυτά κορέννυ-

νται μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά και έτσι δεν υπάρχει «ιόν», δεν υπάρ-

χουν ελεύθερα θεμελιώδη ιόντα ώστε αυτά να αλληλεπιδράσουν με τον 

γύρω τους χώρο. Έτσι ο πλανήτης ή ο Ήλιος κ.λπ. αυτός τότε δεν μπορεί 

να περιστραφεί γύρω από τον Ήλιο ή η Γη μας γύρω από τους συμπά-

ντειους πόλους. Η Γη μας μπορεί να ελχθεί από τους δύο συμπάντειους 

πόλους και να περιστραφεί γύρω τους μόνον με την έλξη που ο καθένας 

τους της εξασκούσε ο κάθε συμπάντειος πόλος. Κι αυτό ήταν εφικτό, αφού 

καθώς είπαμε η Γη μας δεν δημιουργήθηκε εξαρχής στο μέσον των δύο 

συμπάντειων πόλων (βλέπε σχετικά). 

Για το ίδιο θέμα μιλήσαμε και σε προηγούμενο βιβλίο μας, αλλά θα ε-

παναφέρουμε εδώ, στην μνήμη μας, το εξής σχετικό απόσπασμα: 

Στο 10ο βιβλίο μας με τίτλο: «23. Τι λέγεται ισόρροπη βαρύτητα και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της», αναφέραμε τα εξής: 

«Από τα παραπάνω προκύπτει και άλλοι ένα ερώτημα: 

Γιατί η Σελήνη μας δείχνει συνέχεια το ίδιο «πρόσωπό» της προς την 

Γη; 

Τι συμβαίνει; 

Πριν προχωρήσουμε, όμως, εκτός από τους παραπάνω συλλογισμούς, 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που βλέπουμε με την Σελήνη: 

Η Σελήνη, δηλαδή, δείχνει το ίδιο πρόσωπό της προς την Γη και δεν 

αλλάζει το πρόσωπό της. Μας δείχνει πάντοτε τις ίδιες περιοχές στραμμέ-

νες προς την Γη. 
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Πως όμως, μπορεί να συμβαίνει αυτό, όταν αναφέραμε ότι οι κινήσεις 

των δύο εσωτερικών βαρυτικών πόλων ενός πλανήτη (ή δορυφόρου ή Η-

λίου ή γαλαξία κ.λπ.) είναι αυτές που καθορίζουν την περιστροφή του και 

το επίπεδο της περιστροφής του; 

Η βαρύτητα όμως μεταξύ Γης και Σελήνης είναι άλλου τύπου, αφού η 

Σελήνη μας δείχνει συνέχεια το ίδιο πρόσωπό της. 

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Σελήνης δεν 

περιστρέφονται, επειδή αλληλοεξουδετερώνονται με τα αντίστοιχα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων των εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων της Γης μας. 

Αυτού του είδους η βαρύτητα λοιπόν όπου το δευτερεύον ουράνιο σώμα 

(π.χ. η Σελήνη) ως προς το πρωτεύον (ως προς την Γη), που δείχνει συνέ-

χεια το ίδιο πρόσωπό της, λέγεται ισόρροπη βαρύτητα. 

Στην βαρύτητα αυτού του είδους, τόσο η απόσταση μεταξύ πρωτεύο-

ντος και δευτερεύοντος βρίσκονται στην κρίσιμη θέση ή θέση ισορροπίας 

των αφενός, αλλά και τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων των εσωτερικών 

πόλων τους είναι τέτοια αφετέρου σε ισχύ, ώστε να μπορούν να αλληλεπι-

δρούν και να αλληλοεξουδετερώνονται αφετέρου. 

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ισόρροπης βαρύτητας. 

 

Στην περίπτωση της Σελήνης, να εξηγήσουμε και να σημειώσουμε το 

εξής: 

Όταν λέμε περιστροφή των εσωτερικών της πόλων, εννοούμε την περι-

στροφής της μάζας των δύο περιστροφικών βραχιόνων της. Αυτή η περι-

στρεφόμενη μάζα υπακούει στον νόμο του Ισαάκ Νεύτωνα. 

Όμως, εδώ αναφέρουμε ότι δεν περιστρέφονται οι δύο βαρυτικοί πόλι 

ενέργειάς της, δεν περιστρέφονται δηλαδή οι εσωτερικοί-βαρυτικοί της 

πόλοι των θεμελιωδών ιόντων. Επομένως, όσα αναφέραμε στην προηγού-

μενη ενότητα για τις φάσεις της Σελήνης (Πλημμυρίδα και Άμπωτη) αφο-

ρούν το μέρος εκείνο της βαρύτητας που υπακούει στις μάζες, ενώ εδώ 

μιλάμε για τους εσωτερικούς πόλους ενέργειας θεμελιωδών ιόντων που 

μένουν ακίνητοι. 

 

Ας δούμε όμως παραστατικά το θέμα αυτό, όπως στην συνέχεια: 

 

Αν όμως τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας ήταν ίσα, τότε: 

Θα έπρεπε η Γη μας να μη περιστρέφονταν γύρω από τον Ήλιο, αφού 

δεν θα υπήρχε ανατροπή του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου του 

εσωτερικού της Γης. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο-περιοχές της Γης 

που κύτταζε προς τον Ήλιο θα ήταν πάντα το ίδιο, και θα είχε μια συνεχή 

και αιώνια Ημέρα. 

Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει με την Σελήνη (δευτερεύον ουράνιο σώμα 

ως προς την βαρύτητά της με την Γη), ως προς την Γη (πρωτεύον ουράνιο 

σώμα ως προς την βαρύτητά τους) 
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Σχέδιο 0.0 

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας είναι ίσα καθώς και εκείνα του Ηλίου.  

Για να υπάρχει αλληλοεξουδετέρωση των τάσεων άπωσης των βαρυτικών 

κέντρων της Γης μας από τα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Ήλιου μας, αυτά 

τα δύο κέντρα πρέπει να βρεθούν σε ορισμένη απόσταση από τον Ήλιο με βάση 

και τικ συνολικό φορτίο του καθενός τους. 

 

 

Οι έλξεις-απώσεις των φορτίων: Ππ (έλξη) και Πη (άπωση) αφενός θα 

ήταν ίσες με τις έλξεις-απώσεις των φορτίων: Ηη (έλξη) και Ηπ (άπωση). 

Επομένως, τα φορτία Ππ και Ηη θα έμεναν σταθερά και δεν μετακινού-

νταν. 

Στην περίπτωση αυτή δεν θα μετακινούνται και δεν θα περιστρέφονταν 

το εσωτερικό της Γης. 

Τότε δεν θα περιστρέφονταν ο πλανήτης μας και η Γη θα είχε σταθερά 

στραμμένες τις μισές περιοχές της προς τον Ήλιο, οπότε θα είχε μια συνεχή 

και αιώνια Ημέρα. 

Δεν θα υπήρχαν μεταβολές στο κλίμα της Γης, επειδή τα ηλιακά φορτία 

θα απορροφώνταν εξίσου από τους πόλους της και θα υπήρχε έτσι και 

διαρκής και αιώνια άνοιξη. 

Λόγω της αλληλεπίδρασης του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων στο ε-

σωτερικό της, θα παράγονταν το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, θα 

παράγονταν οι δύο εξωτερικοί της πόλοι. 

Στο εσωτερικό της Γης, θα είχαμε φάση της έλξης των δύο εσωτερικών 

βαρυτικών της πόλων αλλά και φάση της άπωσής των.  

Κατά την φάση της άπωσής των θα απωθούνταν ίσες μάζες βαρυτικού 

υλικού στον κάθε έναν από τους δύο περιστροφικούς βραχίονές της, που 
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σημαίνει ότι δεν θα είχαμε την άπωση του ενός πόλους ισχυρότερη σε σύ-

γκριση με τον άλλο πόλο (αφού οι δύο εσωτερικοί πόλοι θα ήσαν ίσοι). 

Αυτό πάλι σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να περιστραφούν οι δύο εσωτε-

ρικοί-βαρυτικοί πόλοι της Γης μας και αυτός είναι ο λόγος που σε τέτοια 

περίπτωση η Γη μας θα έδειχνε μονίμως το ίδιο πρόσωπο προς τον Ήλιο, 

επειδή ακριβώς δεν θα περιστρέφονταν (αφού δεν θα είχαμε περιστροφή 

των δύο εσωτερικών όλων της, όπου ο ισχυρότερος απωθεί τον ασθενέ-

στερο και στην συνέχεια κινεί και όλον τον αποπάνω του όγκο-μάζα του 

μανδύα και του στερεού φλοιού της Γης και έτσι περιστρέφει ολόκληρη 

την Γη). 

 

Τότε θα είχαμε το εξής παράξενο φαινόμενο: 

Όλος ο πλανήτης ή ο δορυφόρος θα περιστρέφονταν γύρω από τον ά-

ξονά του, λόγω της περιστροφής των εσωτερικών μαζών του ή θα περι-

στρέφονταν κατά τον άξονα περιστροφής του, αλλά δεν θα περιστρέφο-

νταν τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά του κέντρα, με την έννοια ότι δεν θα έ-

καναν ημιπεριστροφή.  

Τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του δευτερεύοντος σώματος (ως 

προς την βαρύτητα) θα έμεναν σταθερά». 

10ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 76-78. 

 

Εδώ να προσθέσουμε τα εξής ακόμη: 

Αν τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας έφεραν ίσα τα φορ-

τία των θεμελιωδών ιόντων τους, τότε θα εξασκούνταν μεταξύ τους η ά-

πωση και θα δημιουργούνταν οι δύο εξωτερικοί πόλοι της Γης, αλλά αυτοί 

θα έφεραν μικρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο. 

Αυτό θα συνέβαινε επειδή τα ίσα εσωτερικά-βαρυτικά φορτία στο εσω-

τερικό της Γης μας θα αλληλοεξουδετερώνονταν και ένα μικρό μόνο μέρος 

τους, κατά την φάση της άπωσής των θα εκπέμπονταν προς τα άκρα τους, 

αφού όταν αυτά πλησιάσουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις θα εξα-

σκούνταν μικρές μόνον τις απώσεις των.  

 

Επομένως, η Γη μας μπορούσε να έχει ισότροπη βαρύτητα εξαρχής, ε-

φόσον έφερε ίσα περίπου τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά της φορτία. Κι 

αυτό ήταν επιλογή του Δημιουργού της, όπως εξηγήσαμε. 

Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν ότι η ατμόσφαιρά της δεν 

μπορούσε να συγκρατήσει υδρατμούς και έτσι δεν έβρεχε καθόλου.  

Επίσης, άλλο αποτέλεσμα ήταν να μη μπορεί να διαρραγεί ο στερεός 

φλοιός της, αφού τα εσωτερικά-βαρυτικά της φορτία αλληλοεξουδετερώ-

νονταν μεταξύ τους, οπότε δεν πλεόναζε το ένα για να απωθήσει το άλλο, 

το οποίο τελευταίο να ασκήσει πιέσεις στον στερεό φλοιό της και έτσι να 

υπάρξουν τα ρήγματα αυτά που προκαλούσαν σεισμούς, εκκρίσεις λάβας 

κ.λπ. 
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Οι σεισμοί και οι εκκρίσεις της λάβας έγιναν όταν ο Δημιουργός θέλησε 

να ανατρέψει την παραπάνω κατάσταση, επειδή οργίστηκε για κάτι. 

Από εδώ συμπεραίνουμε ότι υπήρξε μεγάλη προσβολή στο Πρόσωπο 

του Θεού μας και εξαιτίας αυτού ο Θεός Δημιουργός επέτρεψε την μερική 

καταστροφή του δημιουργήματός του για να τιμωρήσει τον υπαίτιο, τους 

υπαίτιους που καταφέρθηκαν εναντίον του. Κι αν λάβει κανείς ότι ο Θεός 

δεν συνομιλούσε με τα ζώα ή με τα φυτά-δένδρα, με εκείνον που συνομι-

λούσε ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος.  

Επομένως, προκύπτει ότι ο άνθρωπος καταφέρθηκε και αμφισβήτησε 

τον Δημιουργό Θεό και τον θεώρησε ψεύτη και «απατεώνα» και θέλησε 

να σκεφτεί πονηρά εναντίον του, θεωρώντας ότι θα γίνει κι αυτός κάτι σαν 

θεός αν όχι θεός. 

Αυτό το τελευταίο λέγεται αμαρτία, επειδή προσβάλλει προσωπικά τον 

Θεό Δημιουργό και από τότε τα πράγματα άλλαξαν για τον άνθρωπο. 

Η χρονολόγηση των απολιθωμάτων από εκκρίσεις λάβας (όσα από αυτά 

τα αναδυόμενα από το βάθος της Γης πετρώματα-απολιθώματα φέρουν τέ-

τοιες ηλικίες), από χιλιάδες χρόνια, από την ραδιοχρονολόγηση, προκύπτει 

ότι αυτά τα απολιθώματα πράγματι βρίσκονταν μέσα στο εσωτερικό της 

Γης μας χιλιάδες και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια. Και όταν 

αναδύθηκαν από τις εκρήξεις που ακολούθησαν δεν έφεραν πλέον την η-

λικία εκείνη που είχαν, αλλά συνέβη και το εξής συγχρόνως: 

Με την διάρρηξη του στερεού φλοιού της Γης, την ενεργοποίηση σει-

σμών και εκκρίσεων λάβας, εκλύθηκαν και τεράστια ποσά ενέργειας από 

το εσωτερικό της Γης μας. Τελικά εκλύθηκαν και τεράστια ποσά ραδιε-

νέργειας από το εσωτερικό της. 

Αυτή η εκλυθείσα σε μεγάλες ποσότητες ραδιενέργεια είχε, μεταξύ των 

άλλων και το εξής αποτέλεσμα:  

Εμείς γνωρίζουμε σήμερα τον ρυθμό μεταστοιχείωσης ενός ραδιενερ-

γού σώματος και της μετατροπής του σε ένα άλλο.  

Αν όμως πάνω στο υλικό αυτό που μελετούμε πέσουν ξαφνικά τερά-

στιες ποσότητες ραδιενέργειας από το εσωτερικό της Γης μας, τότε θα ε-

πιταχυνθεί ανάλογα και ο ρυθμός της ραδιοχρονολόγησής του. 

Εξηγήσαμε την έννοια ενός Χαραλάμπειου συστήματος θεμελιωδών ιό-

ντων τύπου α και τύπου β. 

Επομένως, με την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων ραδιενέργειας από το ε-

σωτερικό της Γης, που προέκυψαν λόγω της οργής του Θεού προς τον άν-

θρωπο, έχουμε επίδρασή της πάνω σε πλήθος ζώων, φυτών-δένδρων και 

επίσης του ίδιου του ανθρώπου. 

Από τότε ήρθαν και οι ασθένειες στον κόσμο, εφόσον ο άνθρωπος «προ-

σβλήθηκε» κατά το DNA του από την παραπάνω επίδραση. 

Επίσης, τα ζώα και τα φυτά προσβλήθηκαν και έτσι έχει πάθει προ-

σβολή το ίδιο το DNA τους. 

Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει από τον ταχύτερο ρυθμό ραδιοχρο-

νολόγησης ή γρηγορότερης ταχύτητας του ρυθμού της μεταστοιχείωσης 
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των ραδιενεργών υλικών, που μελετούμε, είναι η ίδια η ηλικία του ανθρώ-

που πάνω στην Γη. Αφού δηλαδή επέδρασαν ισχυρότεροι ρυθμοί ραδιο-

χρονολόγησης, τα απολιθώματα της ζωής των ανθρώπων, που ήσαν σύγ-

χρονά τους, δείχνουν ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική. Αυτό συμβαί-

νει επειδή επέδρασαν ισχυρότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων πάνω στα α-

πολιθώματα και τους προκάλεσαν μεγαλύτερες μεταβολές, ώστε να δεί-

χνουν γηραιότερα ή αρχαιότερα, και, επομένως και η ηλικία του ανθρώπου 

να δείχνει μεγαλύτερη από την πραγματική του ηλικία πάνω στην Γη. 

Αν μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε και να έχουμε την υγεία μας, θα 

μιλήσουμε και σε επόμενα βιβλία μας για το ίδιο θέμα αναλυτικότερα, 

αλλά και για την εντροπία και τόσα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. 

Εμείς όμως τώρα πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή να πάρουμε με την 

σειρά τα πράγματα, όπως έχουν εξελιχθεί κατά την δημιουργία του κό-

σμου. Μέσα από τα όσα αναφέρουμε και παραθέτουμε ο μέσος αναγνώ-

στης μας, θεωρούμε, ότι μπορεί να καταλάβει πως ακριβώς έχουν εξελιχθεί 

όλα. Θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι θεάρεστη, επειδή ο Θεός απεχθάνεται 

το ψέμα κι εμείς εργαζόμαστε με τεκμηριωμένες θέσεις για να ανεβούμε 

πνευματικά στον χρόνο και στον χώρο, μέχρι την αρχή του κόσμου διανύ-

οντας τεράστιες αποστάσεις χωροχρόνου χωρίς να αυθαιρετούμε ή να 

παίρνουμε διάφορες υποθέσεις υποκειμενικά ενεργούντες και αυθαίρετα. 

Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε την αλήθεια στον Μωϋσή, όσον α-

φορά την δημιουργία του κόσμου και δεν νομίζουμε ότι θα είχε αντίρρηση 

να ασχοληθεί ο καθένας μας με το ίδιο θέμα.  

Ας προχωρήσουμε λοιπόν.  
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6. Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος στην πε-

ριοχή που χτυπήσαμε, χωρίς όμως να χύνεται το αίμα εκτός των αγ-

γείων του. 

Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας των λευκών αιμοσφαι-

ρίων του αίματός μας στην περιοχή που χτυπήσαμε. 

Η εξήγηση της πάλης μεταξύ των ιών που θέλουν να εισβάλουν στα 

κύτταρά μας και των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του πόνου στο σώμα μας. 

Η εξήγηση της έννοιας του πόνου και της εξέλιξής του.   

Η εξήγηση της μετάδοσης του πόνου από ένα σημείο του σώματός 

μας προς ένα άλλο ή προς μια γειτονική του περιοχή. 

Η εξήγηση ότι με μια μικρή πίεση, σε περιοχή του σώματός μας που 

πονάει, αποσυμφορείται μέρος του πόνου μας από την περιοχή αυτή. 

Τι είναι τα εξωγενή θεμελιώδη ιόντα και πως επιφέρουν τον θάνατο 

ενός οργανισμού. 

 

 

 

«Νευρικό ερέθισμα και ηλεκτρισμός 

 

 
 

 

1. Σε ένα νευρώνα, ο οποίος δεν βρίσκεται σε διέγερση, η κυτταρική μεμ-

βράνη είναι στο εξωτερικό θετικά φορτισμένη, ενώ στο εσωτερικό αρ-

νητικά. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού είναι 

περίπου 0,1 V. 

2. Όταν στο άκρο του νευρώνα δημιουργηθεί ένας ερεθισμός, τότε ξεκινά 

μια σειρά χημικών αντιδράσεων που έχει ως τελικό αποτέλεσμα να φορ-

τίζεται αρνητικά το εξωτερικό της κυτταρικής μεμβράνης και θετικά το 
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εσωτερικό, δηλαδή τοπικά έχουμε αντιστροφή της πολικότητας. Έτσι 

δημιουργείται μια νευρική ώση και ξεκινά η διάδοση του νευρικού ερε-

θίσματος. 

3. Στην συνέχεια η νευρική ώση προκαλεί μια ίδια μεταβολή στο γειτονικό 

τμήμα του νευρώνα, ενώ το προηγούμενο επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση.  

4. Με αυτό τον τρόπο η νευρική ώση ταξιδεύει από το ένα άκρο του νευ-

ρώνα στο άλλο ως ένα κύμα τοπικών ηλεκτρικών μεταβολών».  

 

ΦΥΣΙΚΗ» Γ΄ Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 

ομάδα συγγραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Παναγιώτης, 

Καμπούρης Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λαμπρινή, Α-

θήνα 2008, σελ.79.  

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Ο νευρώνας σε κατάσταση ηρεμίας. 

Στον νευρώνα η εξωτερική μεμβράνη φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, 

δηλαδή φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αφού σε αυτά οφείλεται το θε-

τικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ο νευρώνας στο εσωτερικό του φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, δη-

λαδή φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, αφού σε αυτά οφείλεται το αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

Ο νευρώνας σε κατάσταση πίεσης ή μη ηρεμίας. 

Αν ασκηθεί πίεση πάνω σε έναν νευρώνα, τότε θα έχουμε την εξής αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων: 

Έστω κάτι μας χτύπησε στο χέρι μας. Κρατάμε ένα σφυρί και χτυπάμε 

μια βελόνα. Με το άλλο χέρι μας κρατάμε την βελόνα μέχρι να μπει σε ένα 

ξύλο. Ξαφνικά κάνουμε μια αστοχία και αντί να χτυπήσουμε την βελόνα 

χτυπάμε το αριστερό μας μεγάλο δάχτυλο. 

Τότε πονάμε. 

Ο νευρώνας μετέδωσε το ερέθισμα στον εγκέφαλο. 

Τι έχει γίνει; 

Καθώς το σφυρί χτύπ0ησε το δάχτυλο του χεριού μας δημιούργησε πί-

εση πάνω σε αυτό. Πίεση, όπως εξηγήσαμε, σημαίνει ότι εξαναγκάζουμε 

να πλησιάσουμε πάρα πολύ μεταξύ τους τα πρωτόνια των ατόμων που βρί-

σκονται στα κύτταρά μας (που βρίσκονται μέσα στα μόρια της ύλης του 

σώματός μας, ειδικότερα στο σημείο του δαχτύλου που μιλάμε).  

Αυτό το πλησίασμα μεταξύ των πρωτονίων όμως στα άτομα εκείνα που 

πλησίασαν μεταξύ τους, παράγει θεμελιώδη ιόντα. Έτσι από την πίεση πα-

ράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 
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Αυτά όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. Καθώς απω-

θούνται έλκουν και μικροΰλη.  

Όταν το ερέθισμα της πίεσης προέρχεται από το εξωτερικό μέρος της 

μεμβράνης του νευρώνα, τότε συμπιέζονται τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων στο εσωτερικό του και ένα μέρος τους απωθείται και φεύγει. 

Τότε το εσωτερικό του νευρώνα καταλαμβάνεται από το άλλο είδος θεμε-

λιωδών ιόντων που άσκησε και την πίεση προς τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων. Έτσι, το εσωτερικό του νευρώνα στην περίπτωση της πίεσης 

καταλαμβάνεται από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Η πίεση που ασκείται στον νευρώνα δημιουργείται όταν συμπιέζεται ή 

αποσυμπιέζεται η μυϊκή μάζα στην οποία αυτός ο νευρώνας βρίσκεται. 

Όταν όμως περάσει-απομακρυνθεί η συμπίεση στον νευρώνα (περάσει 

ο πόνος μας), τότε τα παραγόμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων απορ-

ροφώνται από τον γύρω τους υλικό χώρο, που κυρίως είναι: α) το εσωτε-

ρικό των πρωτονίων, μιας και αυτά φέρουν στο εσωτερικό τους τούς δύο 

εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων κατά πρώτο, β) το ε-

σωτερικό των ηλεκτρονίων, που επίσης φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους το καθένα τους, και κατά δεύτερο. Έτσι τα πρωτόνια αλλά 

και τα ηλεκτρόνια της περιοχής εκείνης όπου έγινε το χτύπημα στο δά-

χτυλό μας είναι φορτισμένα και η περιοχή είναι σε διέγερση με θεμελιώδη 

ιόντα. 

Στην περιοχή εκείνη λόγω της αυξημένης παραγωγής θεμελιωδών ιό-

ντων έλκεται αίμα. Αυτό γίνεται επειδή τα μεγάλα φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια της περιοχής του χτυπήματος 

έλκουν άλλα τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια από γειτονικά τους άτομα και 

κυρίως από το αίμα. Τότε το αίμα έλκεται προς την περιοχή εκείνη. Έτσι 

αυξάνεται η κυκλοφορία του στην περιοχή του χτυπήματος του δαχτύλου 

μας.  

Έτσι αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή εκείνη του χτυ-

πήματος, αφού τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έλκουν τα πρωτόνια-ηλε-

κτρόνια του αίματός μας. 

 

 Αν μέσα στο αίμα υπάρχουν ειδικά σωμάτια που φέρουν αυξημένο 

αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων, όπως είναι π.χ. τα λευκά αιμο-

σφαίρια, αυτά έλκονται ακόμη πιο πολύ στην περιοχή που χτυπήσαμε. 

 

Αν πάλι μέσα σε μια κυτταρική μεμβράνη ένας ιός ρίχνει μια τοξική 

ουσία, π.χ. ένα οξύ κ.λπ. προκειμένου να την τρυπήσει για να μπει μέσα 

της, τότε πάλι παράγονται θεμελιώδη ιόντα από την επίδραση αυτή του 

οξέος του. Στην περίπτωση αυτή πάλι έλκεται αίμα, επειδή μέσα στο αίμα 

υπάρχουν θεμελιώδη ιόντα. Ειδικότερα έλκονται και σωματίδια που φέ-

ρουν μεγάλα φορτία θεμελιωδών ιόντων όπως είναι τα λευκά αιμοσφαίρια. 

Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των λευκών αιμοσφαιρίων μας αντιδρούν-αλλη-

λεπιδρούν με τα θεμελιώδη ιόντα του οξέος του ιού κ.λπ. και έτσι γίνεται 
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μια πάλη μεταξύ των πρωτονίων τους αυτών, μεταξύ των ατόμων τους αυ-

τών, μεταξύ των μορίων τους αυτών, μεταξύ τελικά του αίματός μας και 

των ιών που θέλουν να εισβάλουν στα κύτταρά μας. 

 

Να επανέλθουμε όμως. Μιλήσαμε παραπάνω ότι όταν όμως περάσει-

απομακρυνθεί η συμπίεση στον νευρώνα (περάσει ο πόνος μας), τότε τα 

παραγόμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων απορροφώνται από τον γύρω 

τους υλικό χώρο, ειδικότερα από τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. 

Έτσι, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα που έχουν απομείνει στην πε-

ριοχή αυτή απορροφώνται από την εκεί ύλη. 

Μέρος όμως από τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έχουν απωθηθεί και 

έχουν μεταφερθεί μέσω της έλξης των νευρικών κυττάρων που συνδέονται 

μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στην περί-

πτωση των νευρικών κυττάρων, που επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταφέ-

ρονται προς όλο το δίκτυο αυτών των νευρικών κυττάρων. Η εξάπλωση 

αυτή των θεμελιωδών ιόντων οφείλεται στο γεγονός ότι τα φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων που απωθούνται έλκονται στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις από ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται 

στους συνδεόμενους νευρώνες. Στην συνέχεια, όταν ελχθούν πολλά τέτοια 

φορτία, αρχίζουν να απωθούνται μεταξύ τους και, καθώς απωθούνται, τεί-

νουν να έλκουν και την μάζα-ύλη πάνω στην οποία βρίσκονται. 

Στην φάση αυτή της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων στους νευρώνες 

του σώματός μας, ειδικότερα στο σημείο που αυτά τα θεμελιώδη ιόντα έλ-

κουν και ύλη, εκείνοι οι νευρώνες ασκούν πίεση πάνω στα κύτταρα της 

μάζας όχι μόνο των νευρώνων αλλά και της γύρω τους περιοχής. Τότε προ-

καλείται το αίσθημα του πόνου, καθώς τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

που απωθούνται εξασκούν έλξεις πάνω στα μόρια, πάνω στην μάζα της 

περιοχή αυτής. 

Τότε λέμε ότι η περιοχή αυτή πονάει. 

Έτσι, παρότι πονάει το νεύρο ενός δοντιού μας, μετά παρατηρούμε ότι 

ο πόνος αυτός «μεταδίδεται» και στα γύρω του δόντια κ.λπ. 

Αυτός είναι ο λόγος που αν βάλουμε π.χ. λίγη ποσότητα νερού πάνω στο 

δόντι που πονάει και το κρατήσουμε εκεί για λίγο, νιώθουμε ότι περνάει ο 

πόνος. Αυτό εξηγείται επειδή το νερό που βάζουμε στο στόμα μας, στο 

δόντι που πονάει, ασκεί μια μικρή πίεση προς αυτό και παράγονται θεμε-

λιώδη ιόντα. Στην συνέχεια τα πρωτόνια του νερού έλκουν μέρος από τα 

παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στο σημείο του δοντιού που πονάει και έτσι 

αποσυμφορείται ο πόνος, μειώνονται δηλαδή τα παραγόμενα φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων στο σημείο εκείνο. 

Ακριβώς για τον ίδιο λόγο πιέζουμε την περιοχή που πονάει μερικές φο-

ρές, επειδή ανακουφιζόμαστε από ένα μέρος του πόνου μας. 

Παρατηρούμε δηλαδή, ότι καθώς πιέζουμε την περιοχή του πόνου, νιώ-

θουμε ότι μέρος του πόνου μας μάς περνάει. 
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Ας δούμε το ίδιο θέμα από άλλη οπτική. 

Μια μέρα, καθώς σηκώθηκα το πρωί, ένιωσα πονοκέφαλο. Εκείνα τα 

χρόνια υπήρχαν οι εξωτερικές τουαλέτες. Στην δική μας υπήρχε μια λάμπα 

λίγο πιο πάνω από το κεφάλι μας. Ο ίδιος σχεδόν ακουμπούσα την λάμπα 

όταν πήγαινα να ουρήσω.  

Μόλις πλησίασα στην λάμπα το κεφάλι μου (αφού εκεί έπρεπε να είμαι 

για να ουρήσω) ένιωσα όχι απλά μια ζέστα, αλλά ένιωσα τον πόνο από το 

κεφάλι μου να περνάει. 

Τι είχε συμβεί; 

Η λάμπα, έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό φέρει θεμελιώδη ιόντα τα οποία 

εκπέμπει στον γύρω του χώρο. 

Αυτά λοιπόν ήρθαν σε αλληλεπίδραση με εκείνα που παρήγαγαν τον 

πόνο στο κεφάλι μου και έτσι το κεφάλι μου σταμάτησε να πονάει πολύ. 

Μεγάλο μέρος του πόνου μου, δεν το ένιωθα πλέον. 

Ανάλογα μπορεί να δούμε όταν κυρώνουμε πολύ και σχεδόν πονάμε 

καθώς ο παγωμένος βοριάς με το πολικό ψύχος μας τσούζει στην κυριολε-

ξία.  

Αν όμως πάμε σε ένα μαγαζί ή κάπου αλλού και νιώσουμε ζέστα, αμέ-

σως περνάει ο πόνος μας. Αν μάλιστα καθώς μας τσούζει το κρύο σφίγ-

γουμε το σώμα μας όσο μπορούμε, για να μη περνάει ο αέρας μέσα μας. Ο 

άνθρωπος άθελά του κάνει τέτοιες κινήσεις, π.χ. στο πολύ κρύο σφίγγεται, 

προκειμένου να είναι λιγότερο εκτεθειμένος στο κρύο. 

Όσον αφορά με το κρύο νερό πονάει το χαλασμένο δόντι μας, αυτό ο-

φείλεται στην συστολή του νεύρου και των θεμελιωδών ιόντων που αυτό 

φέρει, αφού εξηγήσαμε ότι με την αύξηση του κρύου παράγονται θεμε-

λιώδη ιόντα με ισχυρότερα εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Επομένως, με το κρύο, εξαναγκάζουμε το νεύρο να συσταλεί και μαζί 

με την συστολή του αυτή να συμπιεστούν τα θεμελιώδη ιόντα της περιοχής 

του. Τότε, λόγω της συμπίεσης αυτής, θα ακολουθήσει άπωση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και αυτά καθώς έλ-

κουν και μάζα από την περιοχή αυτή (από την ίδια περιοχή της συστολής 

των) δημιουργούν τον πόνο σε αυτήν. 

 

Επομένως, ένα μέρος του πόνου μας δηλαδή περνάει με διάφορους τρό-

πους, επειδή συμβαίνει αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόμενων θεμε-

λιωδών ιόντων από το σώμα μας και εκείνων που βρίσκονται γύρω μας. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω έχουμε και την ερμηνεία της παρακάτω κλίμα-

κας πόνου, όπως αναφέρει ο πίνακα 3.2: 

   

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΡΡΕΕΙ 

Ένταση ρεύματος        Αποτελέσματα 

0-1 mA Δεν είναι αισθητά 

1-8 mA Ελάχιστα αισθητά – ακίνδυνα 

8-15 mA Οδυνηρό – προκαλεί σύσπαση των μυών 

10-20 mA Πολύ οδυνηρό. Προκαλεί σύσπαση των μυών και δεν μπο-

ρούμε να απομακρυνθούμε από το σημείο επαφής. 

20-50 mA Προκαλεί σύσπαση των μυών και συμπτώματα ασφυξίας 

50-100 mA Προσβάλλει την καρδιά και επιφέρει τον θάνατο 

 

ΦΥΣΙΚΗ» Γ΄ Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 

ομάδα συγγραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Παναγιώτης, 

Καμπούρης Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λαμπρινή, Α-

θήνα 2008, σελ.79.  

 

Στον παραπάνω πίνακα να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Η καρδιά με τις έλξεις-απώσεις ή συστολές-διαστολές παράγει θεμε-

λιώδη ιόντα αφενός, αλλά και κινείται από αυτά.  

Ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων είναι οι συστολές και διαστολές και 

αυτά μεταφέρουν τις ιδιότητές τους στην ύλη. 

Αν λοιπόν περάσουν μεγάλες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων στο σώμα 

μας, π.χ. μέσω του ηλεκτρισμού, τότε αυτά τα εισερχόμενα θεμελιώδη ιό-

ντα «επιβάλλουν» τις δικές τους απώσεις και έλξεις που είναι διαφορετικές 

από εκείνες που παράγονται στην καρδιά. 

Τότε, τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα που εισέρχονται στον οργανισμό 

μας, μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω των ιώσεων κ.λπ. δίνουν τον 

δικό τους ρυθμό κίνησης στην καρδιά που είναι ξεχωριστός από τον δικό 

της. Η καρδιά τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει, επειδή βρίσκεται κάτω από 

την επίδραση των ισχυρότερων θεμελιωδών ιόντων που έχουν εισέλθει στο 

σώμα μας. Έτσι η καρδιά παύει να λειτουργεί. 

Αυτή είναι και η αιτία θανάτου του σώματος, αφού η καρδιά του δεν 

μπορεί να εκτελέσει τις δικές της κινήσεις ή εξαναγκάζεται να κάνει τις 

κινήσεις που την «υποχρεώνουν» τα ξένα θεμελιώδη ιόντα, τα λεγόμενα 

εξωγενή θεμελιώδη ιόντα. 
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7. Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος στην πε-

ριοχή που χτυπήσαμε, χωρίς όμως να χύνεται το αίμα εκτός των αγ-

γείων του. 

Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας των λευκών αιμοσφαι-

ρίων του αίματός μας στην περιοχή που χτυπήσαμε. 

Η εξήγηση της πάλης μεταξύ των ιών που θέλουν να εισβάλουν στα 

κύτταρά μας και των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του πόνου στο σώμα μας. 

Η εξήγηση της μετάδοσης του πόνου από ένα σημείο του σώματός 

μας προς ένα άλλο ή προς μια γειτονική του περιοχή. 

Η εξήγηση ότι με μια μικρή πίεση, σε περιοχή του σώματός μας που 

πονάει, αποσυμφορείται μέρος του πόνου μας από την περιοχή αυτή. 

 

 

 

Ας θυμηθούμε πάλι την εικόνα τα σχόλια της του βιβλίου: «ΦΥΣΙΚΗ» 

Γ  ́Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ομάδα συγ-

γραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Παναγιώτης, Καμπούρης 

Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λαμπρινή, Αθήνα 2008, 

σελ. 79, όπως αναπτύξαμε στην προηγούμενη ενότητα. 

 

 
 

 

Τώρα, ας πάμε να αναπτύξουμε τα παρακάτω: 

 

Ο νευρώνας σε κατάσταση ηρεμίας. 

Στον νευρώνα η εξωτερική μεμβράνη φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, 

δηλαδή φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αφού σε αυτά οφείλεται το θε-

τικό ηλεκτρικό φορτίο. 
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Ο νευρώνας στο εσωτερικό του φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, δη-

λαδή φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, αφού σε αυτά οφείλεται το αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

Ο νευρώνας σε κατάσταση πίεσης ή μη ηρεμίας. 

Αν ασκηθεί πίεση πάνω σε έναν νευρώνα, τότε θα έχουμε την εξής αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων: 

Έστω κάτι μας χτύπησε στο χέρι μας. Κρατάμε ένα σφυρί και χτυπάμε 

μια βελόνα. Με το άλλο χέρι μας κρατάμε την βελόνα μέχρι να μπει σε ένα 

ξύλο. Ξαφνικά κάνουμε μια αστοχία και αντί να χτυπήσουμε την βελόνα 

χτυπάμε το αριστερό μας μεγάλο δάχτυλο. 

Τότε πονάμε. 

Ο νευρώνας μετέδωσε το ερέθισμα στον εγκέφαλο. 

Τι έχει γίνει; 

Καθώς το σφυρί χτύπ0ησε το δάχτυλο του χεριού μας δημιούργησε πί-

εση πάνω σε αυτό. Πίεση, όπως εξηγήσαμε, σημαίνει ότι εξαναγκάζουμε 

να πλησιάσουμε πάρα πολύ μεταξύ τους τα πρωτόνια των ατόμων που βρί-

σκονται στα κύτταρά μας (που βρίσκονται μέσα στα μόρια της ύλης του 

σώματός μας, ειδικότερα στο σημείο του δαχτύλου που μιλάμε).  

Αυτό το πλησίασμα μεταξύ των πρωτονίων όμως στα άτομα εκείνα που 

πλησίασαν μεταξύ τους, παράγει θεμελιώδη ιόντα. Έτσι από την πίεση πα-

ράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. Καθώς απω-

θούνται έλκουν και μικροΰλη.  

Όταν το ερέθισμα της πίεσης προέρχεται από το εξωτερικό μέρος της 

μεμβράνης του νευρώνα, τότε συμπιέζονται τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων στο εσωτερικό του και ένα μέρος τους απωθείται και φεύγει. 

Τότε το εσωτερικό του νευρώνα καταλαμβάνεται από το άλλο είδος θεμε-

λιωδών ιόντων που άσκησε και την πίεση προς τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων. Έτσι, το εσωτερικό του νευρώνα στην περίπτωση της πίεσης 

καταλαμβάνεται από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Η πίεση που ασκείται στον νευρώνα δημιουργείται όταν συμπιέζεται ή 

αποσυμπιέζεται η μυϊκή μάζα στην οποία αυτός ο νευρώνας βρίσκεται. 

Όταν όμως περάσει-απομακρυνθεί η συμπίεση στον νευρώνα (περάσει 

ο πόνος μας), τότε τα παραγόμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων απορ-

ροφώνται από τον γύρω τους υλικό χώρο, που κυρίως είναι: α) το εσωτε-

ρικό των πρωτονίων, μιας και αυτά φέρουν στο εσωτερικό τους τούς δύο 

εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων κατά πρώτο, β) το ε-

σωτερικό των ηλεκτρονίων, που επίσης φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους το καθένα τους, και κατά δεύτερο. Έτσι τα πρωτόνια αλλά 

και τα ηλεκτρόνια της περιοχής εκείνης όπου έγινε το χτύπημα στο δά-

χτυλό μας είναι φορτισμένα και η περιοχή είναι σε διέγερση με θεμελιώδη 

ιόντα. 
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Στην περιοχή εκείνη λόγω της αυξημένης παραγωγής θεμελιωδών ιό-

ντων έλκεται αίμα. Αυτό γίνεται επειδή τα μεγάλα φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια της περιοχής του χτυπήματος 

έλκουν άλλα τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια από γειτονικά τους άτομα και 

κυρίως από το αίμα. Τότε το αίμα έλκεται προς την περιοχή εκείνη. Έτσι 

αυξάνεται η κυκλοφορία του στην περιοχή του χτυπήματος του δαχτύλου 

μας.  

Έτσι αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή εκείνη του χτυ-

πήματος, αφού τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έλκουν τα πρωτόνια-ηλε-

κτρόνια του αίματός μας. 

 

 Αν μέσα στο αίμα υπάρχουν ειδικά σωμάτια που φέρουν αυξημένο 

αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων, όπως είναι π.χ. τα λευκά αιμο-

σφαίρια, αυτά έλκονται ακόμη πιο πολύ στην περιοχή που χτυπήσαμε. 

 

Αν πάλι μέσα σε μια κυτταρική μεμβράνη ένας ιός ρίχνει μια τοξική 

ουσία, π.χ. ένα οξύ κ.λπ. προκειμένου να την τρυπήσει για να μπει μέσα 

της, τότε πάλι παράγονται θεμελιώδη ιόντα από την επίδραση αυτή του 

οξέος του. Στην περίπτωση αυτή πάλι έλκεται αίμα, επειδή μέσα στο αίμα 

υπάρχουν θεμελιώδη ιόντα. Ειδικότερα έλκονται και σωματίδια που φέ-

ρουν μεγάλα φορτία θεμελιωδών ιόντων όπως είναι τα λευκά αιμοσφαίρια. 

Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των λευκών αιμοσφαιρίων μας αντιδρούν-αλλη-

λεπιδρούν με τα θεμελιώδη ιόντα του οξέος του ιού κ.λπ. και έτσι γίνεται 

μια πάλη μεταξύ των πρωτονίων τους αυτών, μεταξύ των ατόμων τους αυ-

τών, μεταξύ των μορίων τους αυτών, μεταξύ τελικά του αίματός μας και 

των ιών που θέλουν να εισβάλουν στα κύτταρά μας. 

 

Να επανέλθουμε όμως. Μιλήσαμε παραπάνω ότι όταν όμως περάσει-

απομακρυνθεί η συμπίεση στον νευρώνα (περάσει ο πόνος μας), τότε τα 

παραγόμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων απορροφώνται από τον γύρω 

τους υλικό χώρο, ειδικότερα από τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. 

Έτσι, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα που έχουν απομείνει στην πε-

ριοχή αυτή απορροφώνται από την εκεί ύλη. 

Μέρος όμως από τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έχουν απωθηθεί και 

έχουν μεταφερθεί μέσω της έλξης των νευρικών κυττάρων που συνδέονται 

μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στην περί-

πτωση των νευρικών κυττάρων, που επικοινωνούν μεταξύ τους, μεταφέ-

ρονται προς όλο το δίκτυο αυτών των νευρικών κυττάρων. Η εξάπλωση 

αυτή των θεμελιωδών ιόντων οφείλεται στο γεγονός ότι τα φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων που απωθούνται έλκονται στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις από ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται 

στους συνδεόμενους νευρώνες. Στην συνέχεια, όταν ελχθούν πολλά τέτοια 

φορτία, αρχίζουν να απωθούνται μεταξύ τους και, καθώς απωθούνται, τεί-

νουν να έλκουν και την μάζα-ύλη πάνω στην οποία βρίσκονται. 
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Στην φάση αυτή της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων στους νευρώνες 

του σώματός μας, ειδικότερα στο σημείο που αυτά τα θεμελιώδη ιόντα έλ-

κουν και ύλη, εκείνοι οι νευρώνες ασκούν πίεση πάνω στα κύτταρα της 

μάζας όχι μόνο των νευρώνων αλλά και της γύρω τους περιοχής. Τότε προ-

καλείται το αίσθημα του πόνου, καθώς τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

που απωθούνται εξασκούν έλξεις πάνω στα μόρια, πάνω στην μάζα της 

περιοχή αυτής. 

Τότε λέμε ότι η περιοχή αυτή πονάει. 

Έτσι, παρότι πονάει το νεύρο ενός δοντιού μας, μετά παρατηρούμε ότι 

ο πόνος αυτός «μεταδίδεται» και στα γύρω του δόντια κ.λπ. 

Αυτός είναι ο λόγος που αν βάλουμε π.χ. λίγη ποσότητα νερού πάνω στο 

δόντι που πονάει και το κρατήσουμε εκεί για λίγο, νιώθουμε ότι περνάει ο 

πόνος. Αυτό εξηγείται επειδή το νερό που βάζουμε στο στόμα μας, στο 

δόντι που πονάει, ασκεί μια μικρή πίεση προς αυτό και παράγονται θεμε-

λιώδη ιόντα. Στην συνέχεια τα πρωτόνια του νερού έλκουν μέρος από τα 

παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στο σημείο του δοντιού που πονάει και έτσι 

αποσυμφορείται ο πόνος, μειώνονται δηλαδή τα παραγόμενα φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων στο σημείο εκείνο. 

Ακριβώς για τον ίδιο λόγο πιέζουμε την περιοχή που πονάει μερικές φο-

ρές, επειδή ανακουφιζόμαστε από ένα μέρος του πόνου μας. 
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8. Το ίδιο το φως, δεν είναι αυτό καθαυτό που προκαλεί τις χημικές 

αντιδράσεις στα φυτά και την φωτοσύνθεση.  

Οι χημικές αντιδράσεις στα φυτά προκαλούνται από το περιεχόμενο 

του φωτός που είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ανθοφόρου οφθαλμού και του άν-

θους.  

Η εξήγηση της μυρωδιάς του λουλουδιού. 

 

 

 

Το ίδιο το φως είναι ενέργεια. Δεν μπορεί να φωτοβολεί κάτι αν δεν 

έχουμε ένωση θετικών και αρνητικών ηλεκτρικών φορτίων. Και τα φορτία 

αυτά, στο φως υπάρχουν. 

Ότι το φως δεν ακτινοβολεί σταθερά, αλλά την μια φωτοβολεί και την 

άλλη δεν φωτοβολεί, σημαίνει ότι την φορά που φωτοβολεί έχουμε έλξη 

αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων, ενώ τη  επόμενη φορά που δεν φωτοβολεί 

δεν έχουμε έλκη, αλλά έχουμε άπωση. 

 

 
 

Νυχτολούλουδο. Η φωτογραφία από το Internet (βλ. Νυχτολούλουδο) 

 

 

Με την φόρτιση θεμελιωδών ιόντων πάνω σε ένα φύλλο φυτού, έχουμε 

την επίδραση αυτών των θεμελιωδών ιόντων πάνω στα διάφορα μόρια που 
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περνούν από εκεί, όπου βρίσκεται το φως. Με άλλα λόγια, καθώς το φως 

πέφτει πάνω στα φύλλα ή και στον κορμό ακόμη, κυρίως όμως στα φύλλα 

που έχουν μεγάλες επιφάνειες και περνούν από εκεί τροφές διάφορες, εξα-

σκεί ισχυρή την επίδραση των θεμελιωδών ιόντων. 

Με την εξάσκηση αυτή παράγονται χημικές αντιδράσεις, όπως ακριβώς 

τις εξηγήσαμε (βλ. στο σχετικό κεφάλαιο).   

Έτσι, το φυτό συλλέγοντας φως στα φύλλα του, φορτίζεται με θεμε-

λιώδη ιόντα. Στην συνέχεια παράγονται χημικές αντιδράσεις των ουσιών 

που κυκλοφορούν στους χυμούς του με τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

 
 

Νυχτολούλουδο. Η φωτογραφία από το Internet (βλ. Νυχτολούλουδο) 

Αυτό το νυχτολούλουδο είχε η μάνα μου στο πατρικό μας σπίτι, όταν ή-

μουν παιδί.  

Πως μεγαλώνει την νύχτα και ανθίζει, χωρίς τον ήλιο; Ήταν η παιδική 

απορία μου. 

 

 

Θεμελιώδη ιόντα δεν παράγονται μόνον την ημέρα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας.  

Θεμελιώδη ιόντα παράγονται και την νύχτα, μόνο που την νύχτα με την 

μείωση της θερμοκρασίας είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων, ενώ την ημέρα με την αύξηση της θερμοκρασίας είναι ισχυρότερα 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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Αυτός δηλαδή είναι ο λόγος που μερικά φυτά ανθίζουν την νύχτα ΄[η 

αυξάνουν την νύχτα, όπως το νυχτολούλουδο κ.λπ. επειδή δηλαδή η αύ-

ξηση του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων πάλι παράγει αλληλεπίδραση 

πάνω στις ουσίες του φυτού και έτσι προκαλούνται και πάλι χημικές αντι-

δράσεις σε αυτό. 

Εμείς τότε βλέπουμε το φυτό του νυχτολούλουδου να ανθίζει την νύχτα 

και να μοσχοβολάει η γειτονιά μας. 

Με άλλα λόγια, δεν είναι το ίδιο το φως που προκαλεί τις χημικές αντι-

δράσεις στα φυτά, αλλά το περιεχόμενο του φωτός που είναι τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Παρόμοιο φαινόμενο βλέπουμε και σε άλλα φυτά. Για παράδειγμα, με-

ρικές φορές ένα βράδυ του καλοκαιριού μπορεί να πάμε σε ένα χωράφι με 

καλαμπόκια. Οι αγρότες ρίχνουν και λίπασμα στα φυτά αυτά για να κά-

νουν πολύ παραγωγή. 

Αν είναι σχεδόν απόλυτη ησυχία το βράδυ, μακριά από τις πόλεις και τα 

χωράφια, μέσα στα χωράφια, και σταματήσουμε με προσοχή στις καλα-

μποκιές μπορούμε να ακούσουμε κάποιους μικρούς θορύβους. Οι μικροί 

αυτοί θόρυβοι προέρχονται από τις ίδιες τις καλαμποκιές. Οι αγρότες λένε 

ότι «σκάζουν» τα καλαμπόκια καθώς αυξάνονται, επειδή μεγαλώνουν και 

την νύχτα. 

  

Παραπάνω μιλήσαμε και για την μυρωδιά του νυχτολούλουδου. Με την 

ευκαιρία να πούμε δυο λόγια για το θέμα αυτό.   

Η εξήγηση της δημιουργίας του ανθοφόρου οφθαλμού και του άνθους. 

Η εξήγηση της μυρωδιάς του λουλουδιού. 

Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται στο φυτό, στα σημεία που ήδη συ-

γκεντρώνονται, εκεί δημιουργείται μια ισχυρή πηγή έλξης και της ύλης και 

των χυμών του φυτού. Στο σημείο εκείνο δημιουργείται ο ανθοφόρος οφ-

θαλμός, και στην συνέχεια το άνθος. Στην συνέχεια, τα θεμελιώδη ιόντα, 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. 

Στην φάση της άπωσής τους, όταν αυτή συμβαίνει στην περιοχή του 

άνθους τους, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται έλκουν και ύλη από 

την εστία άπωσής τους (όπως εξηγήσαμε γίνεται στον σεισμό, στην ακτι-

νοβολία κ.λπ.) και έτσι καθώς απωθούνται αυτό το υλικό διασκορπίζεται 

ολόγυρα του άνθους, σφαιρικά, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα διαδίδονται 

σφαιρικά. 
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9. Η εξήγηση πότε τα φυτά-δένδρα βγάζουν πρώτα τα άνθη και μετά 

τα φύλλα του. 

Η εξήγηση πότε τα φυτά-δένδρα βγάζουν πρώτα τα φύλλα και μετά 

τα άνθη τους. 

Η εξήγηση της αύξησης των ριζών και του κορμού-κλαδιών των φυ-

τών-δένδρων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των οφθαλμών στα φυτά-δένδρα. 

 

 

3 Μαρτίου σήμερα. Στις 5 η ώρα το απόγευμα είμαι στα Γιάννενα, σε 

μια εκκλησία, στην Περίβλεπτο (σε κηδεία ήμουν). 

Στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Περίβλεπτου, της Παναγίας εί-

ναι η Εκκλησία (της Κοίμησης της Θεοτόκου ειδικότερα), υπάρχουν κή-

ποι. Αυτές τις μέρες, στα Γιάννενα, οι τριανταφυλλιές σκάνε μύτες που θα 

γίνουν μικρά φύλλα. Άνθη ακόμα δεν υπάρχουν.   

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι τριανταφυλλιές πρώτα βγάζουν τα φύλλα 

και μετά τα άνθη τους.  

 

 
 

Η τριανταφυλλιά που βλέπαμε στον κήπο της Παναγίας της Περί-

βλεπτου στα Γιάννενα. Πρώτα βγάζει τα φύλλα και μετά τα άνθη της.  
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Αυτό έχει την εξής ερμηνεία: 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται σε ένα φυτό (ή δένδρο) με ασθε-

νείς τις μεταξύ τους απώσεις, τότε από μεν το υπόγειο μέρος αυξάνουν οι 

ρίζες, ενώ από το υπέργειο μέρος οι απώσεις δημιουργούν εξογκώματα 

από τα οποία προκύπτουν φύλλα.  

Οι απώσεις δηλαδή στο υπέργειο μέρος του φυτού έλκουν και ύλη-μάζα 

-ουσίες από τα φυτά αυτά και έτσι στα σημεία που αυτές οι απώσεις εξα-

σκούνται προκύπτουν τα φύλλα της τριανταφυλλιάς. Η τριανταφυλλιά 

τότε βγάζει τα καινούργια της φύλλα, αρχές Μαρτίου (στα Γιάννενα μι-

λάμε), που στην συνέχεια θα αναπτυχθούν πιο πολύ για να πάρουν το τε-

λικό τους σχήμα. 

Στην συνέχεια, μόλις με τις έλξεις-απώσεις των θεμελιωδών ιόντων, κι-

νηθούν οι χυμοί στο φυτό (δένδρο) αυτό δυναμώνει και τότε δουλεύουν 

περισσότεροι οι ρίζες του κ.λπ. Τότε καθώς αυξάνονται τα θεμελιώδη ιό-

ντα αλλά και οι κινήσεις των χυμών του, έχουμε ισχυρότερες τις απώσεις 

στο ίδιο αυτό φυτό. Στην περίπτωση αυτή θα εξασκηθούν ισχυρότερα τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων και θα βρουν νέα εξογκώματα από το υ-

πέργειο μέρος του φυτού-δένδρου που θα είναι τα άνθη του.  

 

Μύτικας, χωριό δίπλα από την Πρέβεζα. Η αμυγδαλιά της πεθεράς μου 

άνθισε περίπου στα μέσα του Φεβρουαρίου. Πρώτα γέμισε άνθη και δεν 

είχε καθόλου φύλλα. 

Και στην αμυγδαλιά έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Ασκούνται απώσεις στο 

δένδρο, μόνο που εδώ οι απώσεις είναι ισχυρότερες, σε σύγκριση με τον 

ρυθμό που γίνονταν στην τριανταφυλλιά. Από τις ισχυρές αυτές απώσεις, 

εξασκούνται ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, στο υπέργειο μέρος του φυτού-δένδρου να εξασκούνται πε-

ρισσότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων και τότε παράγονται τα άνθη.  

Με τον καιρό, όταν εξασκηθούν αυτά τα ισχυρότερα φορτία θεμελιω-

δών ιόντων και κυκλοφορήσουν οι χυμοί του φυτού-δένδρου και αυτό ξυ-

πνήσει από την χειμερία του νάρκη, τότε τα επόμενα φορτία θεμελιωδών 

ιόντων που θα εξασκήσουν την μεταξύ τους άπωση θα είναι πιο ασθενή. 

Τότε αυτά θα παράγουν πάλι νέα εξογκώματα που θα είναι τα φύλλα. Ό-

ταν, τέλος, προχωρήσει ο Μάρτιος και βγουν και τα φύλλα, τότε το φυτό, 

επειδή οι χυμοί του τρέχουν και στο υπόγειο και στο υπέργειο μέρος του, 

έλκουν αυτά τα θεμελιώδη ιόντα που εξασκούνται στα υπόγεια και στα 

υπέργεια μέρη του και έτσι σταματούν αυτές οι απώσεις του. Τότε το φυτό 

σταματάει να βγάζει άνθη ή φύλλα. 

Οι έλξεις και οι απώσεις του τότε αυξάνουν το βάθος των ριζών ή το 

ύψος του κορμού και των κλαδιών του.  

Ανάλογα δηλαδή αν ένα φυτό-δένδρο φορτίζεται λιγότερο ή περισσό-

τερο με θεμελιώδη ιόντα (αυτό εξαρτάται από το ίδιο το υλικό του φυτού) 

βγάζει πρώτα τα φύλλα του ή βγάζει πρώτα τα άνθη του. Αν δηλαδή φορ-

τιστεί με λιγότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων θα βγάλει πρώτα τα φύλλα 
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του. Αν όμως φορτιστεί με περισσότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων θα 

βγάλει πρώτα τα άνθη του.   

Εξηγήσαμε, όμως, στο προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα ότι στις περιο-

χές όπου έλκονται τα θεμελιώδη ιόντα πάνω στο υπέργειο μέρος του φυ-

τού-δένδρου, εκεί λόγω της έλξης των έλκονται και ουσίες και θρεπτικά 

υλικά και έτσι παράγονται τα εξογκώματα αυτά, που λέγονται και οφθαλ-

μοί. Από τους οφθαλμούς αυτούς θα αναπτυχθούν τα φύλλα και τα άνθη. 

 

 
 

Η αμυγδαλιά  στο σπίτι της πεθεράς μου στον Μύτικα ν. Πρέβεζας. 

Αυτή πρώτα βγάζει τα άνθη της και μετά τα φύλλα της. 

 

Στην συνέχεια, αφού το φυτό βγάλει τα φύλλα και τα άνθη του, ήδη 

έχουν κυκλοφορήσει οι χυμοί του σε αυτό. Έχουν το ξύπνημα του φυτού 

από την χειμερία νάρκη του. Τότε τα φυτό-δένδρο έλκει και συστατικά από 

το έδαφος, φορτίζεται πιο πολύ και μεγαλώνουν γενικότερα οι απώσεις 

του. Τότε από την αύξηση του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων του αυξά-

νουν και οι ρίζες του αλλά και ο κορμός και τα κλαδιά του. 

Το να μπορεί ένα φυτό-δένδρο να προτιμάει να βγάζει πρώτα τα φύλλα 

και μετά τα άνθη του, ή και το αντίστροφο, αυτό δεν οφείλεται μόνον στην 

εξωτερική λήψη θεμελιωδών ιόντων, αλλά οφείλεται πιο πολύ στο DNA 

του, πως δηλαδή είναι κατασκευασμένα να ενεργεί έτσι. Έτσι, παρότι δύο 

δένδρα-φυτά δέχονται τα ίδια εξωτερικά ερεθίσματα -φόρτιση με θεμε-

λιώδη ιόντα- όμως παρουσιάζουν διαφορά ως προς τα παραπάνω. 

 



59 

 

10. Η εξήγηση της δημιουργίας των γονάτων στα φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση του μικρού ή του μεγάλου μήκους των γονάτων στα 

φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση πότε αναπτύσσεται ένα φυτό-δένδρο και πότε σταματάει 

η ανάπτυξή του. 

 

 

 

Ας πάρουμε μια εικόνα ως αφορμή:  

 

 
 

 

Δένδρο ροδιάς σε μεγάλη γλάστρα. Διακρίνονται τα γόνατα του μικρού 

αυτού δένδρου.  Η ροδιά αυτή βρίσκεται ακόμη σε χειμερία νάρκη, στις 

3 Μαρτίου, στο χωριό Τύρια Κρανέας, ν. Πρέβεζας. 
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Καθώς κυκλοφορούν οι χυμοί στο φυτό-δένδρο και αυτό μεγαλώνει, δεν 

μεγαλώνει συνεχώς, αλλά κατά «κβάντα» ενέργειας, δηλαδή κατά διαστή-

ματα μήκους. Αυτό συμβαίνει επειδή τα θεμελιώδη ιόντα στο φυτό-δένδρο 

απωθούνται και καθώς απωθούνται μέχρις ενός σημείο (ανάλογα με  την 

ισχύ άπωσης που οφείλεται στην ανάπτυξη της θερμοκρασίας τον Μάρτιο, 

ή στην μείωση της θερμοκρασίας τον Οκτώβριο), στο σημείο λοιπόν, μέχρι 

του οποίου απωθούνται εκεί παραμένουν για λίγο διάστημα. Στο σημείο 

εκείνο συλλέγονται πολλά τέτοια θεμελιώδη ιόντα στο υπέργειο τμήμα του 

φυτού και εκεί έλκουν τότε περισσότερες ουσίες και χυμούς. Εκεί τότε δη-

μιουργούν τα γόνατα του φυτού-δένδρου που είναι ένα προσωρινό σταμά-

τημα στην αύξησή του.  

Αυτός ο ρυθμός αλλά και η δύναμη άπωσης των θεμελιωδών ιόντων σε 

ένα φυτό-δένδρο δεν εξαρτάται μόνον από τα θεμελιώδη ιόντα που απω-

θούνται μέσα σε αυτό, αλλά και στο ίδιο το υλικό του φυτού που τελικά 

ανάγεται στο DNA του φυτού-δένδρου αυτού και είναι ορισμένο για το 

κάθε φυτό. 

Έτσι με βάση τα παραπάνω έχουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο το μήκος 

του γόνατος ανάπτυξης στο κάθε φυτό-δένδρο. 

Για να αναπτυχθεί ή να μεγαλώσει το φυτό και να αυξηθεί πέρα από το 

σημείο όπου ένα γόνατο, πρέπει να βρει δύναμη θεμελιωδών ιόντων που 

να υπερνικήσει το φράγμα που δημιούργησαν τα εκεί θεμελιώδη ιόντα που 

σταμάτησαν και σχημάτισαν το γόνατο. Επομένως, πρέπει να πάρει ουσίες 

και να τις κυκλοφορήσει με μεγαλύτερη δύναμη, ώστε να σπάσει την αντί-

σταση που δημιουργούν τα γόνατα. Αν δεν το κατορθώσει, τότε εκεί στα-

ματάει και η ανάπτυξη του φυτού-δένδρου. 
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11. Η εξήγηση της αύξησης του ύψους των φυτών και του μήκους 

των ζώων. 

Η εξήγηση της αύξησης των θεμελιωδών ιόντων στις περιοχές με 

ανθοφόρους οφθαλμούς και η μετατροπή τους σε καρπούς. 

Η εξήγηση του χρώματος του καρπού ενός φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του καρπού ενός φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της ωρίμανσης ενός καρπού ή της γήρανσής του καθώς 

και του μίσχου του. 

Η εξήγηση της ατροφίας και της ξήρανσης του μίσχου ενός καρπού 

στο φυτό-δένδρο. 

Η εξήγηση της πτώσης του καρπού από ένα φυτό ή από ένα δένδρο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ριζών και του κορμού και των βλα-

στών ενός φυτού-δένδρου, από έναν καρπό του. 

Η εξήγηση και ο μηχανισμός που, από ένα καρπό, αναπτύσσονται 

πρώτα οι ρίζες στο φυτό-δένδρο και μετά ο κορμός και οι βλαστοί του. 

Η εξήγηση του διάφορου σχηματισμού των ριζών ενός φυτού-δέν-

δρου. 

Η εξήγηση του διάφορου σχηματισμού του κορμού και των κλαδιών 

ενός φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της επίθεσης ενός μύκητα ή ιού εναντίον των κυττάρων 

σε ένα σημείο-περιοχή του σώματός μας. 

Η εξήγηση της διάρρηξης της κυτταρικής μεμβράνης από έναν ιό 

και της εισόδου του μέσα στο κύτταρο. 

Η εξήγηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων μας από έναν ιό, 

χωρίς την άδεια του δικού μας DNA, χωρίς την άδεια του δικού μας 

Οργανισμού. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός καρκινικού όγκου.  

Η ακριβής διαδικασία της διαίρεσης ενός κυττάρου και ο πολλα-

πλασιασμός του με βάση το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων των ιών. 

 

 

Ας πάρουμε ως αφορμή ένα κείμενο: 

«Τα φύκη διαφοροποιούνται από τους µύκητες και τα πρωτόζωα κυρίως 

ως προς την ικανότητα που έχουν να φωτοσυνθέτουν. Τα φύκη ποικίλουν 

από µονοκύτταρους µικροοργανισµούς µέχρι µεγάλα επιµήκη πολυκυττα-

ρικά συσσωµατώµατα τα οποία έχουν µήκος έως και 30m. Τα κύτταρα 

από τα οποία αποτελούνται αυτά τα συσσωµατώµατα διατηρούνται ανε-

ξάρτητα και αυτό το γεγονός τα διαφοροποιεί από τα φυτά που είναι κι 

αυτά φωτοσυνθετικοί οργανισµοί.  

Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων όπου παρατηρείται και παρουσία 

φυκών είναι τα σταλαγµατικά φίλτρα και οι λίµνες οξείδωσης» 
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«Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Μικροάλγη», πτυχιακή εργασία κ. 

Καλλιόπης Καλογιάννη, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής 

Παραγωγής, Ηράκλειο 2010. Εισηγητής: Μιχάλης Φουνουλάκης, καθηγη-

τής. Σελ. 3 της παραπάνω εργασίας.   

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Τα μεγάλα επιμήκη συσσωματώματα δημιουργούνται κατά τον τρόπο 

που εξηγήσαμε: έλξεις και απώσεις των θεμελιωδών ιόντων, που όταν αυ-

ξάνουν οι θερμοκρασίες γίνονται ισχυρότερες, έχουν ως αποτέλεσμα να 

έλκονται μεγάλες ή μικρότερες μάζες της ύλης από αυτά. Αυτές οι έλξεις 

της ύλης από τα θεμελιώδη ιόντα στις περιοχές που επικάθονται, όταν α-

πωθηθούν, δημιουργούν τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του φυτού αυ-

τού, που είναι συσσωμάτωμα. 

Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι έλξεις – απώσεις, και δεν μπορούν πλέον 

να απωθηθούν άλλο τα θεμελιώδη ιόντα, τότε έχουμε το σταμάτημα του 

ύψους και της ανάπτυξής των. Αυτή η μείωση της άπωσης μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας που υπάρχει καθώς 

και των «εντολών» που παίρνει το κάθε φυτό από το DNA του. Άλλες φο-

ρές μπορεί να αυξάνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος συνέχεια, αλλά 

το φυτό να μη αυξάνεται άλλο, για τον εξής λόγο: Οι «εντολές» που παίρ-

νει το φυτό από το DNA του δεν το τροφοδοτούν στα διάφορα επιμέρους 

μεσογονάτια διαστήματα για να αυξηθεί αυτό, επειδή την ώθηση και την 

προδιαγραφή της αύξησης ενός τμήματος του φυτού θα την δώσουν τα 

θεμελιώδη ιόντα από το DNA του. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

θεμελιώδη ιόντα από το εσωτερικό DNA  του φυτού, δεν μπορεί αυτό να 

αυξηθεί όσο κι αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξάνει συνέχεια. 

Άλλωστε έτσι εξηγείται και η διαφορετική αύξηση του ύψους των διαφό-

ρων φυτών ή του μήκους των ζώων. 

Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα ολοένα και μειώνουν το φορτίο τους π.χ. 

λόγω μείωσης της θερμοκρασίας τους ή λόγω της άπωσής των, τότε έλκο-

νται μεταξύ τους. Η έλξη τους αυτή γίνεται εντονότερη στα σημεία όπου 

υπάρχουν ανθοφόροι οφθαλμοί, που όπως εξηγήσαμε περιλαμβάνουν ι-

σχυρότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

Εκεί, λοιπόν, στους ανθοφόρους οφθαλμούς, μόλις ολοκληρωθεί το 

σταμάτημα του ύψους του φυτού, ή του μήκους του ζώου, έχουμε ακόμη 

μεγαλύτερη την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, τα οποία πλέον δεν 

διατίθενται για την αύξηση του φυτού-ζώου, αφού πλέον έχει σταματήσει 

το ύψος του. Αυτός είναι ο λόγος τότε που αυξάνουν οι περιοχές των αν-

θοφόρων οφθαλμών και στην συνέχεια αυτοί μετατρέπονται σε καρπούς. 

 

Ανάλογα με την ποσότητα αλλά και το αυξημένο ή όχι φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων που συγκεντρώνεται σε έναν τέτοιο καρπό, αυτός θα πάρει και 
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το ανάλογο χρώμα. Για το θέμα των χρωμάτων, ήδη έχουμε εξηγήσει πάρα 

πολλά σε προηγούμενα κεφάλαια. 

 

Έστω τώρα ένας καρπός. Αυτός ωριμάζει με το πέρασμα του χρόνου. 

Αυτό σημαίνει ότι εκεί συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερα θεμε-

λιώδη ιόντα, τα οποία έλκουν και ύλη. 

Αυτά κατά την φάση της έλξης των συγκεντρώνονται και αυτή η συγκέ-

ντρωση της ύλης των παράγει τον καρπό του φυτού-δένδρου. 

Στα σημεία της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων μέσα στον καρπό, δη-

μιουργείται ενίσχυση της εκεί απωθούμενης ύλης, επειδή αυτή συμπιέζε-

ται καθώς απωθείται. Έτσι ο καρπός αποκτάει ισχυρό περίβλημα, το περι-

κάρπιο. 

Αυτή το σκληρό περίβλημα προκαλείται από την συμπίεση της απωθού-

μενης ύλης που έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα. Αυτή η συμπίεση τους στα 

σημεία όπου το περικάρπιο φτάνει να είναι ισχυρή και έτσι δημιουργείται 

μεγάλη η εκεί συμπίεσή τους.  

 

Τέλος, όταν συγκεντρωθούν πολλά θεμελιώδη ιόντα στο καρπό (π.χ. με 

το πέρασμα πολλών χυμών που μεταφέρουν τέτοια θεμελιώδη ιόντα στους 

φορτισμένους χυμούς τους που προέρχονται από την φωτοσύνθεση κ.λπ.), 

αυτά απωθούνται μεταξύ τους. Ο μίσχος του καρπού τότε εξασθενεί λόγω 

αυτής της άπωσης και γι’ αυτό αρχίζει να μαραίνεται κάπως. Αυτό δηλαδή 

το μάραμα-ξήρανση του μίσχου του καρπού οφείλεται στην αυξημένη ά-

πωση των θεμελιωδών ιόντων με τα οποία φορτίστηκε ήδη ο καρπός. Αυ-

τόν καθώς απωθούνται εμποδίζουν την διέλευση των τροφών στον καρπό 

και έτσι ο καρπός δεν τρέφεται πλέον. Τότε ο καρπός αυτός λέμε ότι μα-

ραγκιάζει όταν ωριμάσει πολύ, επειδή δεν ανανεώνεται το φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων του. Αυτή είναι η εξήγηση της εξασθένησης του καρπού 

ενός φυτού καθώς και του μίσχου του. Ο μίσχος του φυτού ατροφεί τότε 

και ξηραίνεται.  

Ο καρπός, τότε, καθώς ο μίσχος εμποδίζει την διέλευση των τροφών, 

κάνει ώστε η βαρύτητα να έλξει το μήλο κι αυτό να πέσει στην γη κάτω, 

όπως είπε και ο Νεύτων. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Αυτός είναι ο καρπός από ένα βελανίδι. Αυτό φύτρωσε μέσα σε μια 

γλάστρα. Στο πάνω μέρος του ήταν η ρίζα η οποία κόπηκε μόλις 

τράβηξα το βελανίδι από το χώμα. 

 

 

Εξηγήσαμε, ήδη, από το προηγούμενο κεφάλαιο ότι: 

Για να αναπτυχθεί ή να μεγαλώσει το φυτό και να αυξηθεί πέρα από το 

σημείο όπου ένα γόνατο, πρέπει να βρει δύναμη θεμελιωδών ιόντων που 

να υπερνικήσει το φράγμα που δημιούργησαν τα εκεί θεμελιώδη ιόντα που 

σταμάτησαν και σχημάτισαν το γόνατο. Επομένως, πρέπει να πάρει ουσίες 

και να τις κυκλοφορήσει με μεγαλύτερη δύναμη, ώστε να σπάσει την αντί-

σταση που δημιουργούν τα γόνατα. Αν δεν το κατορθώσει, τότε εκεί στα-

ματάει και η ανάπτυξη του φυτού-δένδρου. 
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Αν τα δύο άκρα ενός καρπού όταν φορτίζεται με θεμελιώδη ιόντα, π.χ. 

την άνοιξη όταν αυξάνουν οι θερμοκρασίες, είναι οι δύο πόλοι θεμελιωδών 

ιόντων του, τότε: 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ριζών στο φυτό-δένδρο από τον καρπό 

του. 

Ο ένας πόλος του που έλκεται από την Γη φέρει φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, αφού η Γη στα ανώτερα στρώματά της φέρει ισχυρό-

τερο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Τότε τα θεμελιώδη 

ιόντα του πόλου αυτού είναι θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία έλ-

κονται από τα ισχυρότερά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της 

επιφάνειας της Γης μας. Καθώς όμως απωθούνται (λόγω της άπωσης που 

εξασκούνται μεταξύ των δύο αυτών πόλων στον καρπό του βελανιδιού), 

έλκουν και μάζα από το εσωτερικό του βελανιδιού προς το μέρος προς το 

οποίο απωθούνται αφενός από το βελανίδι (λόγω της άπωσης που τους 

εξασκεί ο άλλος εσωτερικός πόλος του βελανιδιού) και αφετέρου επειδή 

τα έλκουν ετερώνυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων της επιφάνειας της Γης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετακινούνται μάζες από το εσωτερικό του 

βελανιδιού προς το μέρος που απωθούνται και έλκονται τα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων, δηλαδή καθώς κινούνται προς το μέρος της Γης. 

Αυτές οι μάζες θα αποτελέσουν και τις ρίζες. Είναι δε το σχήμα τους 

ανάλογο με εκείνοι ενός κεραυνού, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα προχωρούν-

μετακινούνται ανάλογα με τα φορτία που συναντούν στο έδαφος αφενός, 

αλλά κι εδώ ανάλογα και με το DNA τους αφετέρου. 

 

Η εξήγηση της δημιουργίας του κορμού και των κλαδιών στο φυτό-δέν-

δρο από τον καρπό του. 

Αφού ο ένας πόλος θεμελιωδών ιόντων στον καρπό του είναι ο πόλος 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και από εκεί ξεκινούν οι ρίζες του 

φυτού-δένδρου στον καρπό του, τότε ο άλλος πόλος θεμελιωδών ιόντων 

είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του. 

Από τον πόλο αυτό τότε, αφού εξασκούνται εσωτερικές απώσεις μέσα 

στο καρπό, θα αναπτυχθεί ο κορμός και οι βλαστοί του φυτού-δένδρου. 

Επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που απωθούνται από το μέ-

ρος-πόλο αυτό του καρπού (του φυτού-δένδρου) είναι θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων σε άπωση, έλκουν μαζί τους και ουσίες από το εσωτερικό του 

ίδιου αυτού καρπού καθώς προχωρούν προς την έξοδό τους. 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, όμως που έχουν δημιουργήσει 

τις ρίζες στο φυτό-δένδρο έλκονται από την Γη και προχωρούν προς την 

διεύθυνση του κέντρου της. Ανάλογα, αν είναι πολύ ή λιγότερο ισχυρά 

αυτά τα φορτία έλκονται περισσότερο ή λιγότερο από το κέντρο της Γης 

και έχουμε τους διάφορους σχηματισμούς των ριζών. 



66 

 

Στην συνέχεια, μόλις βρουν και ο κορμός-κλαδιά, εξασκούνται αντί-

στοιχες πιέσεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται στο υπό-

γειο και στο υπέργειο μέρος του φυτού-δένδρου και θα έχουμε τους αντί-

στοιχους σχηματισμούς και στο υπέργειο μέρος του φυτού-δένδρου. 

 

Αν προσέξουμε στον παραπάνω καρπό του βελανιδιού, θα παρατηρή-

σουμε ότι στα δύο του άκρα υπάρχουν οι δύο πόλοι θεμελιωδών ιόντων. 

Στο πάνω άκρο όπου ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, απ’ 

όπου ξεκινούν οι ρίζες, και στο κάτω άκρο του ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων απ’ όπου ξεκινάει ο κορμός και τα κλαδιά του. 

Επειδή και ο καρπός αυτός είναι ένα Χαραλάμπειο σύστημα τύπου α (με 

μάζα που φέρει το κύριο φορτίο θεμελιωδών ιόντων), θα έχουμε το ίδιο 

φαινόμενο που συναντάμε σε έναν μαγνήτη: σε έναν μαγνήτη δηλαδή, ε-

ξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα ξεκινούν συγχρόνως και από τους δύο 

πόλους του, αλλά επειδή είναι ισχυρότερος ο πόλος των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, στον πόλο αυτό των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έχουμε ισχυρότερα τα μαγνητικά του 

φορτία και εκεί φαίνεται να καταλήγουν οι μαγνητικές-δυναμικές γραμμές 

του, ενώ στην πραγματικότητα και από τους δύο μαγνητικούς πόλους του 

εκπέμπονται μαγνητικά φορτία, επειδή απωθούνται εσωτερικά (άπωση με-

ταξύ των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του μαγνήτη, που έχει ως α-

ποτέλεσμα να μειώνεται το μαγνητικό φορτίο στο ενδιάμεσο των δύο μα-

γνητικών του πόλων). 

Τότε, λοιπόν, επειδή στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

είναι ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις, από εκεί ξεκινούν γρηγορότερα τα φορτία άπωσης και 

μαζί τους έλκουν και ύλη, ώστε να προχωρήσουν προς την γη κάτω δη-

μιουργώντας τις ρίζες του φυτού-δένδρου. 

Έτσι, η πρόνοια έχει δημιουργήσει πρώτα τις ρίζες στο φυτό-δένδρο και 

μετά αυτές αφού θρέψουν το φυτό, υπάρχουν θρεπτικές ουσίες για να τρα-

φεί αυτό και να πετάξει κορμό και βλαστούς. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Ας πάμε να θυμηθούμε πάλι για λίγο ακόμη τον καρπό του βελανιδιού, 

προκειμένου να δούμε και να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα από τις 

ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων, τα οποία βέβαια αφορούν την ίδια την 

ζωή μας: 

 

 

 
 

 

Ένας μύκητας, ένας ιός που προκαλεί ασθένειες κάνει το εξής: 

Καθώς στο εσωτερικό του γίνεται αυτή η άπωση (σε μικρότερο ή μεγα-

λύτερο βαθμό, ανάλογα με τους τους) αρχίζει η άπωση μεταξύ των θεμε-

λιωδών ιόντων. Τότε από το ένα του άκρο, εκλύονται τέτοιες ουσίες που 

φέρουν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτός ο μύκητας ή ο ιός έχει αυτή 

την τάση του, επειδή η ίδια η φύση του τον εξαναγκάζει να κάνει αυτό, 

εφόσον δέχεται εσωτερικά αυτές τις πιέσεις θεμελιωδών ιόντων. 

Αν λοιπόν πολλοί τέτοιοι μήκυνες ή ιοί εκκρίνουν μαζικά τέτοιες ου-

σίες, αρχίζει να προσβάλλεται το σημείο εκείνο του σώματός μας, όπου 

γίνεται αυτή η πράξη για τον εξής λόγο: 
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Τα θεμελιώδη ιόντα που εκκρίνουν οι μύκητες, ιοί έλκονται με ετερώ-

νυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία που βρίσκονται μέσα στα 

κύτταρά μας. Για τον λόγο αυτό, ο μύκητας ή ο ιός, χωρίς να το γνωρίζει, 

επιτίθεται εναντίον των κυττάρων μας, για τον παραπάνω λόγο. 

Αν λοιπόν το φορτίο που εκκρίνουν οι μύκητες-ιοί είναι ισχυρότερο από 

τις δυνάμεις συνοχής της κυτταρικής μεμβράνης τότε η κυτταρική μεμ-

βράνη υποχωρεί στην επίθεσή τους και ο μύκητας, ιός μπαίνει μέσα στο 

κύτταρο. 

Αφού ο ιός λοιπόν περάσει μέσα στο κύτταρο, στην συνέχεια γίνεται η 

έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του κυττάρου μας με το 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του ιού. Από την έλξη αυτή 

θα παραχθούν νέα κύτταρα, χωρίς να επέμβει το δικό μα DNA των δικών 

μας κυττάρων (και τα δικά μας κύτταρα με βάση την έλξη των θεμελιωδών 

ιόντων πολλαπλασιάζονται).  

Για το ίδιο θέμα, εξηγήσαμε ότι αν έχουμε ισχυρά τέτοια φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων στον Οργανισμό μας, που προέρχονται π.χ. από φυτοφάρ-

μακα, από ραδιενέργεια κ.λπ. εκεί θα δημιουργηθούν εστίες θεμελιωδών 

ιόντων που θα έλξουν γύρω τους και ύλη, εφόσον χάρη στα ισχυρά φορτία 

τους έλκουν αυτήν μέσα από τους εσωτερικούς πόλους των πρωτονίων-

ηλεκτρονίων της. Τότε θα δημιουργηθεί ο καρκινικός όγκος στην περιοχή 

αυτή.  

Επειδή η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων των ιών και 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του DNA μπορεί να είναι ισχυρότερη 

από την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της μιας αλυ-

σίδας DNA (που φέρει ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων) με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της άλλης αλυσίδας 

DNA, τότε θα έχουμε την διαίρεση του κυττάρου, όχι με βάση τα φορτία 

της δικής μας αλυσίδας DNA, αλλά με βάση τα φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων των ιών που έχουν εκκρίσει ισχυρότερα φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και τα οποία υποκαθιστούν και αντικαθι-

στούν την δική μας αλυσίδα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων DNA.  
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12. Η εξήγηση της αύξησης του ανθρώπου κατά ύψος. 

Η εξήγηση της αύξησης των εσωτερικών οργάνων και του σώματός 

του ανθρώπου, αλλά και κάθε είδους ζώου και φυτού. 

Η έννοια του μονοκόμματου είδους αλλά και του πολυγονάτιου εί-

δους. 

Η εξήγηση ότι τα πολυγονάτια είδη φυτών και ζώων δεν προήλθαν 

από τα μονοκόμματα φυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορετικό το 

DNA τόσο στα μονοκόμματα όσο και στα πολυγονάτια φυτά. 

Πότε σταματάει η αύξηση του φυτού-ζώου. Πως εξηγείται το στα-

μάτημα του ύψος του φυτού-ζώου. 

 

 

 

Στο χωριό μου η γιαγιά μου κάποτε μου έδειχνε το κεφάλι του μικρότε-

ρου αδελφού μου. Στο πάνω και πίσω μέρος του κεφαλιού, μου έλεγε, οι 

άνθρωποι έχουν ένα «στεφάνι». Αυτός είναι ένας κύκλος που κάνουν τα 

μαλλιά του καθενός στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. 

Η γιαγιά μου, επίσης έλεγε, ότι μερικοί άνθρωποι έχουν δύο τέτοια στε-

φάνια στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους. Αυτό το έλεγε η γιαγιά μου, 

επειδή η παράδοση ανέφερε ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει δυο στεφάνια 

θα παντρευτεί δύο φορές. 

Έτσι έλεγε η γιαγιά μου η Κωστάντω, ο Θεός να την αναπαύσει. 

Όταν πέρασαν τα χρόνια, τον ελεύθερο χρόνο μου διάβαζα μερικά βι-

βλία που είχαν σχέση με το σύμπαν. Με συνάρπαζε το όλο σύμπαν και 

προσπαθούσα να μαθαίνω περισσότερα γι’ αυτό, αλλά συγχρόνως να στέ-

κουν και στην λογική. Επιζητούσα μια πραγματική και λογική ερμηνεία 

της δημιουργίας του. 

Με τα χρόνια, νομίζω, μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο του 

ανεμοστρόβιλου.  

Τι σχέση έχει το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου με το πάνω μέρος του 

κεφαλιού του ανθρώπου, που η γιαγιά μου ονόμαζε στεφάνι;  

Έχει την εξής σχέση: Οι δυνάμεις που επενεργούν στο πάνω μέρος του 

κεφαλιού του ανθρώπου δεν είναι άλλες από την ενέργεια των θεμελιωδών 

ιόντων του ανθρώπου. 

Αυτά απωθούνται μεταξύ τους. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται, αυτά 

πρώτα απωθούνται και καθώς απωθούνται έλκουν και ύλη και έτσι ο άν-

θρωπος αυξάνεται σε ύψος. 

Όταν όμως απωθηθούν πέραν ενός ορίου, τότε πλέον απορροφούνται 

από την ύλη που έχουν έλξει και τότε το ύψος τους σταματάει, αφού οι 

δυνάμεις της ύλης που έχουν έλξει στα άκρα μας τα θεμελιώδη ιόντα δεν 

απωθούνται άλλο. 
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Μάλιστα αυτές οι απώσεις δεν συμβαίνει μόνον στα πάνω και κάτω ά-

κρα του ανθρώπου, δηλαδή στο κεφάλι και στα πόδια μας. Αυτές οι απώ-

σεις συμβαίνουν και σε κάθε περιοχή του σώματός μας που υπάρχουν τα 

αντίστοιχα γόνατα που έχει ένα κλαδί δένδρου (μιλήσαμε για την ανά-

πτυξη των γονάτων των δένδρων). 

Έτσι όλες οι απώσεις, το σύνολο των απώσεων στον ανθρώπινο οργα-

νισμό δεν εξασκείται μόνον στο πάνω άκρο (κεφάλι του) και στα κάτω 

άκρα του (τα πόδια) αλλά και σε κάθε ενδιάμεση περιοχή μεταξύ αυτών 

των πάνω και κάτω άκρων του. Αυτό γίνεται επειδή η κάθε τέτοια ενδιά-

μεση περιοχή φορτίζεται από τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα και έτσι α-

ποκτάει δύο επιμέρους πόλους και μπορεί και αυξάνεται. 

Η τέτοια ώθηση και άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που παρέ-

χεται προς κάθε τέτοια ενδιάμεση περιοχή του σώματός μας (ενδιάμεση 

ως προς τα δύο άκρα του) συμβαίνει επειδή αυτή την κατεύθυνση την δί-

νουν οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων, έτσι όπως υπάρχουν στο DNA 

του καθενός σώματός μας, και γενικότερα στο κάθε DNA του κάθε φυτού 

ή δένδρου. 

Με άλλα λόγια το DNA του κάθε είδους ζώου ή φυτού-δένδρου φέρει 

μέσα του αυτές τις περιοχές σε μικρογραφία και μόλις τα θεμελιώδη ιόντα 

των αντίθετων φύλλων του είδους αυτού ελχθούν και δημιουργήσουν το 

γονιμοποιημένο ωράριο ή κύτταρο, τότε θα προδιαγραφεί και η όλη του 

ανάπτυξη καθώς και η μερική ανάπτυξη όλων των περιοχών του ενδιάμε-

σου χώρου των άκρων του, αλλά και των οργάνων του. 

 

Η εξήγηση του φαινόμενου του «στεφανιού» που έλεγε η γιαγιά μου, 

στο πάνω και πίσω μέρος του κεφαλιού μας είναι η άπωση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων ένας πόλος βρίσκεται στο κεφάλι μας και ο άλλος πό-

λος θεμελιωδών ιόντων βρίσκεται στα κάτω άκρα μας. Ας δούμε όμως μια 

παρένθεση. 

Η εξήγηση της ύπαρξης του πλήθους των ενδιάμεσων αντίστοιχων γο-

νάτων στον ανθρώπινο οργανισμό που είναι π.χ. όργανα ή μέρη του σώ-

ματός μας (π.χ. μηρός) εξηγείται από την σταδιακή αύξηση των θεμελιω-

δών ιόντων όπως αυτά αναπτύσσονται. 

Καθώς δηλαδή απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, αν ήταν συνεχής αυτή 

η άπωση και δεν διακόπτονταν, τότε θα δημιουργούνταν ένας μονοκόμμα-

τος οργανισμός χωρίς άλλα όργανα και αντίστοιχα μεσογονάτια διαστή-

ματα ή ενδιάμεσες περιοχές στο ζώο ή άνθρωπο. Τέτοιος μονοκόμματος 

οργανισμός είναι π.χ. ένα μανιτάρι. 

Αν όμως αυτά τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται σταδιακά κατά διαστή-

ματα, και με βάση την παροχή και το επιτρεπτό που τους δίνει το αρχικό 

τους DNA (που είναι η μικρογραφία της ανάπτυξης που θα πάρουν), τότε 

μόλις παύσει προσωρινά η παροχή τέτοιας απωστικής δύναμης, στην συ-

νέχεια ακολουθεί η φόρτιση αυτής της περιοχής. Με άλλα λόγια, τα θεμε-

λιώδη ιόντα στην φάση της άπωσής των έλκουν και ύλη. Μόλις δηλαδή 
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παύσει το φορτίο άπωσής των, τότε τα θεμελιώδη ιόντα που είχαν απωθη-

θεί φορτίζουν τα σημεία-περιοχή στην οποία βρίσκονται, ή τότε λέμε ότι 

φορτίζουν τα άκρα της περιοχής αυτής (που μπορεί να μη είναι οπωσδή-

ποτε ένα πάνω ή κάτω άκρο, αλλά μπορεί να είναι και μια ενδιάμεση πε-

ριοχή του σώματός μας). Μετά, μόλις ο άνθρωπος φάει ή πάρει νέες δυνά-

μεις, πάλι παράγονται θεμελιώδη ιόντα και τότε εξασκούνται οι δυνάμεις 

άπωσης. Τότε και πάλι αυξάνονται τα όργανά μας και το σώμα μας γενι-

κότερα. 

Αυτό γίνεται μέχρις εκείνου του ορίου που παρέχεται αυτή η ικανότητα 

άπωσης των θεμελιωδών ιόντων από το «ταμείο» ή από αυτόν τον «Κω-

δικό» που υπάρχει στο DNA του κάθε είδους φυτού ή ζώου.  

Όταν όμως εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις του DNA που παρέχονται 

προς το όλο είδος, προς την ύλη του όλους είδους ενός φυτού ή ζώου, τότε 

αυτό δεν έχει πλέον την τάση να αυξάνει στο ύψος του αλλά παραμένει σε 

σταθερό ύψος, έως δηλαδή αυτιού του ορίου που ορίζει το δικό του DNA 

του είδους αυτού. Μικρές τροποποιήσεις στο ύψος λόγω περισσότερης πα-

ροχής τροφής σε κάποιον, ή μεγαλύτερης άσκησής του κ.λπ. πάντα υπάρ-

χουν, αλλά σε γενικό νόμο και πλάνο το ύψος καθορίζεται από αυτό το 

DNA του κάθε είδους. 

Αυτά λοιπόν τα είδη που δεν είναι μονοκόμματα, αλλά περιλαμβάνουν 

πολλές επιμέρους περιοχές και όργανα τα ονομάζουμε πολυγονάτια είδη.  

 

Αυτή η παραπάνω διαφορά που φέρει ο DNA κάνει και την διαφορά στα 

φυτά-ζώα και έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πολυγονάτια φυτά προ-

ήλθαν από τα μονοκόμματα φυτά, επειδή ακριβώς πρόκειται για διαφορε-

τικό το DNA τόσο στα μονοκόμματα όσο και στα πολυγονάτια φυτά. 

Κανονικά η απωστική δύναμη παρέχεται από την φύση με την αύξηση 

της θερμοκρασίας, όπως στα φυτά (στα περισσότερα είδη των φυτών-δέν-

δρων). Στο ζώο ή στον άνθρωπο όμως παρέχεται και μέσω των τροφών και 

γι’ αυτό ο άνθρωπος αυξάνεται όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον χει-

μώνα. 

 

Αναφέραμε ότι κατά την άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ένας 

πόλος βρίσκεται στο κεφάλι μας και ο άλλος πόλος θεμελιωδών ιόντων 

βρίσκεται στα κάτω άκρα μας. Ιδιαίτερα ένας μεγάλος ενδιάμεσος χώρος 

θεμελιωδών ιόντων είναι και εκείνος του κεντρικού νευρικού μας συστή-

ματος που αρχίζει από τον εγκέφαλο και φτάνει μέχρι τα γεννητικά μας 

όργανα. 
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13. Η εξήγηση της ικανότητας του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται, 

αλλά και να αξιολογεί τα προβλήματα και ερεθίσματα που δέχεται. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της φαντασίας και της απελευθερωμέ-

νης σκέψης στον άνθρωπο. 

Η εξήγηση της αντίληψης των θεμελιωδών ιόντων του γήινου μα-

γνητικού πεδίου, αλλά και των θεμελιωδών ιόντων που κινούνται στην 

ατμόσφαιρα της γης από τα ζώα. 

Η εξήγηση της παραγωγής εικόνων από το κέντρο του νευρικού μας 

συστήματος. 

Η εξήγηση της παραγωγής εικόνας στον εγκέφαλο της νυχτερίδας 

κ.λπ. από ειδική περιοχή διέγερσης του κέντρου του νευρικού της συ-

στήματος. 

Η εξήγηση της παραγωγής της φαντασίας που προέρχεται από την 

αυξομείωση της παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων στον εγκέφαλό 

μας, και έξω από αυτόν, καθώς και η εξήγηση της παραγωγής της ει-

κόνας στον εγκέφαλό μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μνήμης στον εγκέφαλό μας. 

Η διαφορά της γνωστικής λειτουργίας των θεμελιωδών ιόντων στον 

εγκέφαλο ενός ζώου, από την επενέργεια του δικού του πνεύματος. 

 

 

 

Ο εγκέφαλος ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο 

POSTED ON 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 BY ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ 

 

 
 

Μπορεί να φαίνεται σαν ξεχωριστή δύναμη κάποιου υπερήρωα, αλλά, 

σύμφωνα με επιστήμονες, ο άνθρωπος διαθέτει την ικανότητα να ανιχνεύει 

https://katohika.gr/diethni/o-egkefalos-anichnevei-to-magnitiko-pedio/
https://katohika.gr/author/nikos/
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το μαγνητικό πεδίο της Γης. Πολλά ζώα, από τα περιστέρια μέχρι τις χε-

λώνες, χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο προκειμένου να προσανατολι-

στούν, ενώ –όπως έδειξαν οι έρευνες– τα βοοειδή επιθυμούν να ευθυγραμ-

μίζονται με το μαγνητικό πεδίο όταν στέκονται στα βοσκοτόπια. Ακόμα 

και οι σκύλοι φαίνονται να το χρησιμοποιούν όταν αφοδεύουν. Ωστόσο, 

μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο κατά πόσον ο άνθρωπος μπορούσε να 

διαισθανθεί το μαγνητικό πεδίο. Τώρα, οι επιστήμονες διαθέτουν στοιχεία, 

τα οποία υποδεικνύουν ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. 

«Δεν έχουμε απολέσει ως είδος το σύστημα διαίσθησης του μαγνητικού 

πεδίου που διέθεταν οι πρόγονοί μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια», τόνισε 

ο καθηγητής Τζόσεφ Κίρσβινκ, επικεφαλής της έρευνας στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας. «Αποτελούμε μέρος της μαγνητικής βιό-

σφαιρας της Γης». 

Στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση eNeuro, Α-

μερικανοί και Ιάπωνες επιστήμονες αφηγούνται πώς κατέληξαν στην ανα-

κάλυψή τους, αφού κατασκεύασαν έναν εξάπλευρο κλωβό, οι πλευρές του 

οποίου ήταν κατασκευασμένες από αλουμίνιο έτσι ώστε να μην υπάρχουν 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Στα τοιχώματα υπήρχαν και ελάσματα 

μέσα από τα οποία περνούσαν ρεύματα δημιουργώντας ένα μαγνητικό πε-

δίο ανάλογο με της Γης. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα εισέρχονταν στον 

κλωβό και κάθονταν σε μια ξύλινη καρέκλα στο σκοτάδι με το πρόσωπο 

στραμμένο προς τον Βορρά. Την ίδια στιγμή υποβάλλονταν και σε ηλε-

κτροεγκεφαλογράφημα. 

Σε κάποια στάδια του πειράματος τα μαγνητικά πεδία δημιουργούνταν 

προς μία κατεύθυνση, ενώ σε άλλα εναλλάσσονταν. Κάποιες φορές, οι συ-

σκευές έμπαιναν σε λειτουργία, αλλά δεν δημιουργείτο μαγνητικό πεδίο, 

γεγονός που σήμαινε ότι ο εθελοντής εκτίθετο μόνο στο μαγνητικό πεδίο 

της Γης. 

 

Όπως διαπιστώθηκε, σε δεδομένες χρονικές στιγμές καταγραφόταν μεί-

ωση στα εγκεφαλικά κύματα Άλφα των εθελοντών, κάτι που σήμαινε ότι 

ο εγκέφαλος επεξεργαζόταν πληροφορίες. Αυτό συνέβαινε όταν το μαγνη-

τικό πεδίο μεταβάλλονταν, γεγονός που υποδείκνυε ότι ο ανθρώπινος ε-

γκέφαλος μπορούσε να διαισθανθεί τις μεταβολές. 

kathimerini.gr 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η εξήγηση είναι απλή: 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης φέρει θεμελιώδη ιόντα τα οποία έλκουν και 

ηλεκτρόνια ή άλλα υποατομικά σωματίδια και επειδή στις σχετικά κοντι-

νές αποστάσεις είναι ισχυρότερος ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, ή ο νότιος μαγνητικός πόλος της Γης (ή βόρειος γεωγραφικός) 
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έλκονται τότε οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές από τον νότιο αυτό μα-

γνητικό πόλο της Γης, που είναι και ισχυρότερος, όπως εξηγήσαμε.  

Ο άνθρωπος, επίσης φέρει θεμελιώδη ιόντα, τα οποία απωθούνται στο 

εσωτερικό του. 

Το ένα άκρο στο οποίο απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα είναι το κεφάλι 

του και εκεί ειδικότερα που βρίσκεται το κέντρο του νευρικού του συστή-

ματος. Εκεί, στο κέντρο του νευρικού μας συστήματος, στον εγκέφαλό μας 

(που βρίσκεται στον ένα πόλο του σώματός μας) μεταφέρονται τα απω-

θούμενα θεμελιώδη ιόντα έλκοντας και μάζες-μικρομάζες από το εσωτε-

ρικό του σώματός μας, χάρη στις οποίες ο εγκέφαλος καταλαβαίνει την 

σοβαρότητα ενός προβλήματος-ερεθίσματος. 

Επειδή όμως στο κέντρο του νευρικού συστήματος του ανθρώπου με-

ταφέρονται πολλά θεμελιώδη ιόντα από το εσωτερικό του ανθρώπου, ο 

άνθρωπος δεν εννοεί και δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτά. Αυτό οφείλεται 

στο ανεπτυγμένο σύστημα σκέψης που υπάρχει στον εγκέφαλό μας, το ο-

ποίο από την ίδια την εργασία του παράγει τέτοια θεμελιώδη ιόντα. 

Αυτή δε η αυξημένη παραγωγή θεμελιωδών ιόντων συντελεί ώστε αυτά 

να έλκουν και μικρομάζες-μικροΰλη καθώς απωθούνται και έτσι «πετούν» 

στην κυριολεξία μαζί με την μικρομάζα που έχουν έλξει από τον ανθρώ-

πινο εγκέφαλο. Τότε στον άνθρωπο δημιουργείται η φαντασία, αφού ο 

νους του μπορεί να πετάξει εν μέρει, δηλαδή ένα πολύ-πολύ μικρό μέρος 

της μικρομάζας του εγκεφάλου του μπορεί να απωθηθεί έλκοντας και θε-

μελιώδη ιόντα και έτσι σχεδόν απελευθερώνεται ο νους του. 

Αντίθετα, στα ζώα η αυξημένη φαντασία δεν μπορεί να συμβεί, επειδή 

αυτά δεν έχουν στον εγκέφαλό τους την μεγάλη παραγωγή θεμελιωδών 

ιόντων, δηλαδή δεν έχουν την επεξεργασμένη σκέψη που μπορεί να παρά-

γει ο άνθρωπος και χάρη στην οποία παράγονται θεμελιώδη ιόντα εκεί στα 

κέντρα εργασίας της σκέψης, τα οποία θεμελιώδη ιόντα καθώς απωθού-

νται έλκουν και μικροΰλη.    

 

Στα ζώα, επομένως, αφού δεν παράγονται μεγάλες ποσότητες θεμελιω-

δών ιόντων, λόγω απουσίας της μεγάλης επεξεργασίας της σκέψης τους, 

αυτά είναι σε θέση να εντοπίσουν ευκολότερα τα θεμελιώδη ιόντα της κί-

νησης του μαγνητικού πεδίου της γης. Για τον λόγο αυτό αντιλαμβάνονται 

αυτό το μαγνητικό της πεδίο. 

Επίσης, επειδή οι άνεμοι π.χ. από την Αφρική προς την Ελλάδα, αρχές 

άνοιξης οφείλονται στην κίνηση των θεμελιωδών ιόντων (εξηγήσαμε πως 

αλλάζουν θέση οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι της γης κατά την άνοιξη, σε 

άλλο κεφάλαιο), τα ζώα μπορούν και αντιλαμβάνονται αυτές τις κινήσεις.  

Έτσι, π.χ. ο πελαργός, ακολουθεί αυτές τις κινήσεις των θεμελιωδών 

ιόντων που οφείλονται στις κινήσεις-μετακινήσεις των εσωτερικών-βαρυ-

τικών πόλων της Γης μας. Για τον λόγο αυτό, νωρίς την άνοιξη, μόλις α-

ντιλαμβάνεται αυτές τις κινήσεις τους, τις ακολουθεί, επειδή γνωρίζει ότι 
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πηγαίνει σε μέρος που τον ευνοεί. Για τον λόγο αυτό, τους βλέπουμε τους 

πελαργούς στην Ελλάδα, αρχές Μαρτίου. 

 

Επομένως, τα θεμελιώδη ιόντα της Γης έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα 

του εγκεφάλου των ζώων κυρίως, επειδή στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της Γης έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων του εγκεφάλου μας (για να επανέλθουμε στην αρ-

χική εικόνα που βάλαμε παραπάνω), και το αντίστροφο: τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων της Γης, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων του εγκεφάλου των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. 

Μόνο που στον άνθρωποι αυτά δεν γίνονται αντιληπτά, λόγω της άλλης-

μεγαλύτερης παραγωγής θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του, στην πε-

ριοχή του εγκεφάλου του, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. 

 

Έτσι ο εγκέφαλος του ανθρώπου, για να επανέλθουμε στην αρχική ει-

κόνα που βάλαμε παραπάνω, αισθάνεται αυτή την έλξη των θεμελιωδών 

ιόντων, του γήινου μαγνητικού πεδίου. Επειδή όμως ο άνθρωπος επεξερ-

γάζεται τα διάφορα ερεθίσματα στις περιοχές του εγκεφάλου του, παράγο-

νται άλλα θεμελιώδη ιόντα επίσης σε μεγάλες σχετικά ποσότητες και δεν 

είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται εκείνα του μαγνητικού πεδίου της Γης 

εύκολα και ξεκάθαρα. 

 

Ας πούμε και κάτι άλλο σχετικό νομίζω: 

Στην προηγούμενη Ενότητα με τίτλο: ««Η εξήγηση της αύξησης του 

ανθρώπου κατά ύψος. Η εξήγηση της αύξησης των εσωτερικών οργά-

νων και του σώματός του ανθρώπου, αλλά και κάθε είδους ζώου και 

φυτού. Η έννοια του μονοκόμματου είδους αλλά και του πολυγονάτιου 

είδους. Η εξήγηση ότι τα πολυγονάτια είδη φυτών και ζώων δεν προ-

ήλθαν από τα μονοκόμματα φυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορε-

τικό το DNA τόσο στα μονοκόμματα όσο και στα πολυγονάτια φυτά. 

Πότε σταματάει η αύξηση του φυτού-ζώου. Πως εξηγείται το σταμά-

τημα του ύψος του φυτού-ζώου», αναφέραμε τα εξής: 

«Στο χωριό μου η γιαγιά μου κάποτε μου έδειχνε το κεφάλι του μικρό-

τερου αδελφού μου. Στο πάνω και πίσω μέρος του κεφαλιού, μου έλεγε, οι 

άνθρωποι έχουν ένα «στεφάνι». Αυτός είναι ένας κύκλος που κάνουν τα 

μαλλιά του καθενός στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. 

Η γιαγιά μου, επίσης έλεγε, ότι μερικοί άνθρωποι έχουν δύο τέτοια στε-

φάνια στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους. Αυτό το έλεγε η γιαγιά μου, 

επειδή η παράδοση ανέφερε ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει δυο στεφάνια 

θα παντρευτεί δύο φορές. 

Έτσι έλεγε η γιαγιά μου η Κωστάντω, ο Θεός να την αναπαύσει. 

Όταν πέρασαν τα χρόνια, τον ελεύθερο χρόνο μου διάβαζα μερικά βι-

βλία που είχαν σχέση με το σύμπαν. Με συνάρπαζε το όλο σύμπαν και 
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προσπαθούσα να μαθαίνω περισσότερα γι’ αυτό, αλλά συγχρόνως να στέ-

κουν και στην λογική. Επιζητούσα μια πραγματική και λογική ερμηνεία 

της δημιουργίας του. 

Με τα χρόνια, νομίζω, μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο του 

ανεμοστρόβιλου.  

Τι σχέση έχει το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου με το πάνω μέρος του 

κεφαλιού του ανθρώπου, που η γιαγιά μου ονόμαζε στεφάνι;  

Έχει την εξής σχέση: Οι δυνάμεις που επενεργούν στο πάνω μέρος του 

κεφαλιού του ανθρώπου δεν είναι άλλες από την ενέργεια των θεμελιωδών 

ιόντων του ανθρώπου. 

Αυτά απωθούνται μεταξύ τους. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται, αυτά 

πρώτα απωθούνται και καθώς απωθούνται έλκουν και ύλη και έτσι ο άν-

θρωπος αυξάνεται σε ύψος…».  

 

Κλείνοντας, να πούμε και τα εξής: 

Αυτή η μικροΰλη που έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα από την περιοχή του 

εγκεφάλου μας, είτε λόγω ειδικής λειτουργίας του νευρικού μας συστήμα-

τος, είτε λόγω άπωσής των από το σώμα ενός φυτού-ζώου και κατάληξής 

των προς τα άκρα τους, όταν είναι ισχυρές, τότε τα θεμελιώδη ιόντα απω-

θούνται και έξω από την περιοχή όπου ο εγκέφαλός μας. Τότε στο ζώα, 

που τα θεμελιώδη αυτά ιόντα είναι περισσότερα, μπορεί να συμβεί η «ρύθ-

μιση» μιας εικόνας που προέρχεται από τον ίδιο τον εγκέφαλό τους. 

Αυτό σημαίνει ότι με τις κατάλληλες νευρικές κινήσεις (κυρίως νευρι-

κές του κέντρου του νευρικού τους συστήματος στον εγκέφαλό τους), μπο-

ρούν να πλάθουν τα ίδια τα ζώα, κυρίως ο άνθρωπος μια εικόνα, σαν να 

πρόκειται για τετρασδιάστατη εικόνα, που με την συμβολή των θεμελιω-

δών ιόντων αυτή γίνεται τετρασδιάστατη. 

Έτσι ένα ζώο ή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει σχηματίσει μια τέτοια 

εικόνα στον ύπνο του (όνειρο) ή στον ξύπνιο του (οπτασία ή σκέτη ει-

κόνα), η οποία όμως προέρχεται από αυτή την δράση των θεμελιωδών ιό-

ντων μιας περιοχής του εγκεφάλου του.  

Έτσι ένα ζώο ή ένας άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί εικόνες στο μυαλό 

του, με την διέγερση του κέντρου του νευρικού του συστήματος κυρίως, 

οι οποίες εικόνες προέρχεται ακριβώς από αυτή την άπωση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων που επειδή είναι ισχυρή παράγουν έλκουν και μικρο-

ΰλη και παράγουν εικόνες τετρασδιάστατες.  

Έτσι ένας άνθρωπος όταν έχει ισχυρές δυνάμεις στο κέντρο του νευρι-

κού του συστήματος, μπορεί να σκέφτεται περισσότερο, μπορεί να παρά-

γει εικόνες, μπορεί να διαχειρίζεται με την δική του αυξομείωση της πα-

ραπάνω διέγερσής του και την ικανότητα της έλξης-άπωσης μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων και να φαντάζεται ό,τι θέλει, π.χ. να φαντάζεται μια 

ωραία εικόνα. Ένα ζώο επίσης μπορεί να έχει μια ειδική τέτοια παραγωγή 

εικόνας, όπως π.χ. μια νυχτερίδα που βλέπει το βράδυ σε απόλυτο σκοτάδι. 
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Έτσι, ενώ στον άνθρωπο αυτή η παραγωγή εικόνας γίνεται μετά από 

εγκεφαλική επεξεργασία, σύμφωνα με την θέλησή του, στα ζώα μπορεί να 

γίνει χωρίς μεγάλη εγκεφαλική επεξεργασία, επειδή αυτά έχουν ειδική πε-

ριοχή διέγερσής των στο κέντρο του νευρικού τους συστήματος. 

 

 

Αν, τώρα, η μεταφορά της μικροΰλης προέρχεται απ0ό το οπτικό νεύρο 

του ματιού μας και τα θεμελιώδη ιόντα περάσουν αυτή την μικροΰλη στο 

κέντρο όρασης του εγκεφάλου μας, τότε στο παραπάνω κέντρο όρασης 

που θα σταματήσουν, καθώς διατρέχουν το νευρικό οπτικό νεύρο, εκεί θα 

ελχθούν. Από την έλξη τους αυτή θα σχηματίσουν την εικόνα στο κέντρο 

όρασης του κεφαλιού μας. Ο εγκέφαλός μας, με ειδική προσαρμογή της 

νευρικής του διέγερσής είναι σε θέση να αναπαράγει την εικόνα, και αυτό 

ονομάζουμε μνήμη. 

 

Όλη αυτή η λειτουργία του εγκεφάλου ενός ζώου δεν είναι αυτό που 

λέμε πνεύμα, ούτε αυτό που λέμε ψυχή. Το πνεύμα είναι οι δυνλάμεις ε-

κείνες που συγκροτούν όλο το ζώο και του δίνουν τον Κωδικό στο DNA 

του προκειμένου αυτό να ζήσει όπως ορίστηκε. Ανάλογα γίνεται και στο 

φυτό. 

Υπάρχει διαφορά δηλαδή μεταξύ του πνεύματος και της εγκεφαλικής 

παραπάνω λειτουργίας, την οποία αναφέραμε. 

Το πνεύμα μπορεί να κινήσει από μόνο του το ζώο, χωρίς αυτό να επε-

ξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία στον εγκέφαλό του. Π.χ. η νυχτερίδα δεν 

έχει τέτοια τεράστια παραγωγή θεμελιωδών ιόντων για να δικαιολογήσει 

την παραγωγή τετρασδιάστατης εικόνας, αλλά εκεί επενεργεί το ίδιο το 

πνεύμα της, το είναι της, που αυτό γνωρίζει το παραπάνω θέμα σαν να το 

έχει διδαχθεί η νυχτερίδα από δεκάδες ετών με πλήρεις τις εγκεφαλικές 

λειτουργίας της. Το ζώο δηλαδή, δεν γνωρίζει το ίδιο πως παράγονται οι 

εικόνες, η μνήμη του και τόσα άλλα στον εγκέφαλό του, όμως αυτά τα 

«γνωρίζει» το πνεύμα του. Εξαιτίας αυτού μιλάμε ότι τα ζώα, φέρουν το 

καθένα τοι δικό του πνεύμα, που ανταποκρίνεται στο δικό του DNA. 
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14. Η εξήγηση της δημιουργίας των υπέργειων ριζών του ξενιστή 

(κισσού κ.λπ.). 

Η εξήγηση ενός ξενιστή να επιλέγει τα φυτά-δένδρα προς τα οποία 

και προσκολλάται. 

 

 

Το φυτό ξενιστής, π.χ. κισσός, ανιχνεύει τα θεμελιώδη ιόντα που κυκλο-

φορούν στους κορμούς των άλλων δένδρων. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

φυτό ξενιστής φέρει τα δικά του μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία με 

τα οποία έλκεται με ένα άλλο φυτό-δένδρο (όπως και τα μικρόβια). 

Μάλιστα ο ξενιστής επιλέγει το φυτό-δένδρο για τον εξής λόγο: Τα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία ενός ξενιστή είναι ετερώνυμα με ε-

κείνα ενός φυτού-δένδρου. Για τον λόγο αυτό έλκεται με αυτά που φέρουν 

περίπου τα ίδια, περίπου τα ίσα τέτοια μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορ-

τία (εξηγήσαμε ότι τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία έχουν την 

τάση να έλκονται όταν φέρουν το ίδιο περίπου μήκος κύματος οπότε και 

αλληλοεξουδετερώνονται 

Με τα δικά του, πολύ ευαίσθητα θεμελιώδη ιόντα, έρχεται σε έλξη με 

εκείνα τα ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων (όπως εξηγήσαμε 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκο-

νται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) που κυκλοφορούν μέσα και στο 

δένδρο και στον κισσό. 

Τότε έλκεται και τα άτομα και τα μόρια και οι ύλη των και έτσι ο κισσός 

προσκολλάται στο δένδρο. 

Από την προσκόλληση αυτή έχουμε την δημιουργία των ριζών στον 

κισσό, πάνω στον βλαστό του δένδρου. 

Ο κισσός έτσι αποκτάει υπέργειο ρίζωμα, πάνω στο δένδρο, εξαιτίας της 

έλξης των θεμελιωδών ιόντων, που φέρουν ετερώνυμά του τέτοια φορτία. 

  



79 

 

 

15. Η εξήγηση της δημιουργίας των εχθρών ορισμένων φυτών-δέν-

δρων. 

Η εξήγηση της ύπαρξης ενός φυτού καθώς και του ετερώνυμου του 

σε μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία.  

Τι ονομάζουμε κόμβους DNA και ποιον ρόλο εξυπηρετούν.  

Η εξήγηση γιατί στο κάθε είδος ενός πρώτου φυτού αναπτύσσεται 

ένα και μόνον ένα ορσμένο είδος δεύτερου φυτού. 

Η εξήγηση που ο λύκος επιτίθεται στα κουκιά.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των θηλυκών και των αρσενικών 

ανθέων, ή και των μικτών ανθέων. 

Η εξήγηση της ικανότητας ενός φυτού-δένδρου να έχει και αρσενικά 

αλλά και θηλυκά άνθη.  

Η εξήγηση του πάχους-πλάτους του κορμού ενός φυτού-δένδρου. 

 

 

 
 

 

Όταν φυτεύουμε κουκιά, βλέπουμε ανάμεσα σε αυτά να αναπτύσσεται 

ο εχθρός τους, που είναι ένα φυτό που λέγεται κατά το κοινό όνομά του 

«λύκος», ενώ είναι το «φανερόγαμο φυτό Orobanche minor».  

Ο λύκος, λοιπόν, αναπτύσσεται στα κουκιά για τον εξής λόγο: 

Αν τα κουκιά φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων π.χ. πρωτονίων, αλλά σε σχετικά μεγάλο βαθμό, τότε αυτό εξασκεί 

έλξεις ολόγυρά του. 
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Αυτός είναι ο λόγος που ολόγυρα από τα κουκιά συλλέγονται φορτία με 

ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία. 

Αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στα φυτά, ευνο-

ούν πάρα πολύ την ανάπτυξη του άλλου φυτού που λέγεται λύκος. 

Αυτά δηλαδή έχουν μεταξύ τους ετερώνυμα μαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων και έλκονται. 

Αν όμως με την έλξη ετερώνυμών τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτίων ευνοείται η φύτευση ή η ανάπτυξη του λύκου, ενδέχεται το φυτό 

λύκος που αναπτύσσεται εκεί (αφού του δίνονται οι ανάλογες προϋποθέ-

σεις) να αυξηθεί ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο σε 

σύγκριση με τα γειτονικά του κουκιά. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην 

«επιθετικότητα» του DNA του, αφού μπορεί να έχει από φύσης του αυξη-

μένο το παραπάνω φορτίο του. 

Τότε λέμε ότι ο λύκος φέρει ισχυρότερο φορτίο (μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό) από τα κουκιά, ή απλά εμείς βλέπουμε τον λύκο να κατατρώγει 

τα κουκιά.  

Έτσι δίπλα στα κουκιά φύονται οι εχθροί τους οι λύκοι. 

 

 
 

Η παραπάνω τελευταία εικόνα είναι από το διαδίκτυο. 
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε με λεπτομέρεια τον λύκο των 

κουκιών. 

 

Εξηγήσαμε ότι τα φορτία των θεμελιβδών ιόντων π.χ. πρωτονίων που 

φέρουν τα κουκιά, εξασκούν ολόγυρά τους έλξεις και έτσι έλκουν 

ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά φορτίζουν 

μερικές περιοχές κοντά τους, π.χ. στο έδαφος, εκεί όπου έλκονται. 

 

Αυτές οι έλξεις που εξασκούν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων των 

κουκιών δεν είναι καθόλου τυχαίες. Με άλλα λόγια συμβαίνει τα 

θεμελιώδη ιόντα του κάθε είδους φυτού να εξασκούν ορισμένες κινήσεις 

στα θεμελιώδη ιόντα τους, από τις οποίες κινήσεις έλκονται ομοίως 

ορισμένα θεμελιώδη ιόντα και κατά το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους 

πεδίο. Έτσι σε κάθε ένα φυτό που φέρει το ένα είδος θεμελιβδών ιόντων, 

αντιστοιχεί και άλλο ένα είδος φυτού που φέρει το άλλο είδος μαγνητικού-

ηλεκτρομαγνητικού φορτίου θεμελιβδών ιόντων. 

Επομένως, αν τα φυτά κουκιά φέρουν π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων ισχυρότερα, τότε θα υπάρχει και το άλλο είδος φυτού που φέρει 

το αντίστοιχό τους είδος θεμελιβδών ιόντων, που είναι τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων επειδή έλκονται με ίσες σχεδόν δυνάμεις θεμελιβδών 

ιόντων, και το οποίο φυτό εν προκειμένου είναι ο λύκος. Έτυσι 

προσδιορίζεται το φυτό που θα φυτρώσει κοντά στο κουκιά, επειδή θα 

πρέπει να φέρει ίσο περίπου φορτίο θεμελιβδών ιόντων με τα κουκιά, 

επειδή τα ίσα φορτία θεμελιβωδών ιόντων αλληλεπιδρούν ισχυρότερα 

μεταξύ τους (όπως οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που φέρουν ίσα 

περίπου μήκη κύματος). 

 

Αυτό γίνεται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και έτσι έχουμε αυτό 

που λέμε φυτό αφενός και «αντίδοτο» φυτού αφετέρου.  

Επομένως, αν ένα είδος φυτού φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιβδών ιόντων πρωτονίων, τότε θα υπάρχει 

και το άλλο είδος φυτού που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιβδών ιόντνω ηλεκτρονίων, όχι έτσι 

απλά, αλλά κατά τον εξής τρόπο: 

 

Εξηγήσαμε ότι όπως τα κύματα έλκονται ισχυρότερα αυτά που φέρουν 

το ίδιο μήκος κύματος, έτσι και στα φυτά έχουμε αντίστοιχη έλξη μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν περίπου ίσα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία, επειδή εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα που 

φέρουν περίπου ίσα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορτία 

έλκονται ευκολότερα ή αλληλεπιδρούν ευκολότερα. 

 

Με βάση το φορτίο θεμελιωβδών ιόντων που φέρουν τα κουκιά, αυτό 

κατανέμεται από το DNA τους και δημιουργούνται οι διακλαδώσεις τους, 
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το ρίζωμά τους και γενικόερα η ανάπτυξή τους. Από τα σημεία που 

αναπτύσσονται οι βλαστοί κ.λπ. αυτά τα σημεία τα ονομάζουμε κόμβους 

DNA, δηλαδή σημεία στα οποία συγκεντρώνονται θεμελιώδη ιόντα από 

το DNA του φυτού, και τα οποία επεκτείνονται ή έλκουν ύλη και έτσι 

επέρχεται η ανάπτυξη του φυτού. 

Αυτοί οι κόμβοι DNA λοιπόν εξασκούν έλξεις όχι μόνον στην ύλη, που 

προστίθεται στην συνέχεια και δημιουργούν τα διάφορα τμήματα του 

φυτού, αλλά οι έλξεις αυτές εξασκούνται και σε όλο τον γύρω τους χώρο. 

Έτσι, με τον καιρό, εξασκούν ανάλογες έλξεις προς τον γύρω τους χώρο, 

στις οποίες έλξεις θα έρθουν τέτοιες δυνάμεις θεμελιωδών ιόντων που να 

αντιστοιχούν σε αυτά (που να «κουμπώνουν» με αυτούς τους κόμβους 

DNA του πρώτου φυτού).  

Με τον τρόπο αυτό, από τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που έχουν 

ελχθεί (από τους κόμβους DNA) θα αναπτυχθούν μόνον εκείνα τα είδη 

από τα δεύτερα φυτά, τα οποία φέρουν τα αντίστοιχα θεμελιώδη ιόντα που 

έλκονται.  

Με τον τρόπο αυτό από όλα τα είδη των φυτών, κοντά στα κουκιά θα 

αναπτυχθούν μόνον οι λύκοι και δεν θα αναπτυχθούν π.χ. οι τσουκνίδες, ή 

οι μολόχες, ή οι φτέρες κ.λπ. 

 

Καθώς όμως αυξάνονται συνέχεια αυτές οι έλξεις και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρώτων και των δέυτερων φυτών (μεταξύ 

κουκιών και λύκων), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη 

ιόντα έλκονται και έτσι ο λύκος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο προς 

τα κουκιά και τους παίρνει (στην ουσία τους έλκει) τις τροφές τους. 

Αυτός είναι ο λόγος που ο λύκος επιτίθεται στα κουκιά. 

Αυτός είναι ο λόγος που όταν φύεται ένα είδος φυτού σε ένα μέρος, εκεί 

φύεται και ένα αντίθετό του. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Η εξήγηση της δημιουργίας των θηλυκών και των αρσενικών ανθέων, ή 

και των μικτών ανθέων. 

 

 
 

Αν αυτό το φαινόμενο συμβεί στο ίδιο είδος φυτού, τότε θα 

δημιουργηθούν τα θηλυκά και τα αρσενικά άνθη κατά τον παρακάτω 

τρόπο: 

Έστω το DNA του ενός είδους φυτού που φέρει ισχυρότερο το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, το 

ονομάζουμε πρώτο φυτό ή θηλυκό φυτό. 

Έστω επίσης ότι ως προς το ίδιο φυτό, υπάρχει άλλο ένα είδος φυτού 

που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, το οποίο αυτό δεύτερο το ονομάζουμε 

δεύτερο φυτό ή αρσενικό φυτό. 

Αν όμως το ίδιο το φυτό φέρει σε άλλα σημεία ισχυρότερο το ένα από 

τα δύο αυτά είδη φορτίου θεμελιβδών ιόντων και σε άλλα σημεία φέρει 

ισχυρότερο το άλλο είδος φορτίου θεμελιβδών ιόντων, τότε είναι μικτό 

φυτό, δηλαδή φέρει και θηλυκά αλλά και αρσενικά φορτία, φέρει δηλαδή 

σε άλλα σημεία ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιβδών ιόντων πρωτονίων 

(θηλυκά άνθη) και σε άλλα σημεία φέρει ισχυρότερα τα φορτία των 

θεμελιβδών ιόντων ηλεκτρονίων (αρσενικά άνθη). 
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Η ικανότητα να έχει ένα φυτό και αρσενικά άνθη που είναι π.χ. να έχει 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (πιο φέρουν ισχυρόυτερο το φορτίο των 

θεμελιβδών ιόντων ηλεκτρονίων), αλλά και θηλυκά άνθη (που φέρουν 

ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων), έγγειται στο ότι τα ίδια τα 

θεμελιώδη ιόντα καθώς απωθούνται και μέσα στον ίδιο τον κορμό ή 

κλαδιά ενός φυτού-δένδρου, απωθούνται και κατά την άπωσή τους, αν 

φέρουν και τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων ισχυρά τα φορτία τους, τότε 

αυτά κατά την άπωσή τους όχι απλά απωθούνται, αλλά έλκουν και μάζες 

από τα άτομα-μόρια-χημικές ουσίες που έλκουν και έτσι δημιουργούν τα 

θηλυκά όσο και τα αρσενικά άνθη. 

 

Η ικανότητα αυτή της δημιουργίας των ανθέων σε ένα φυτό-δένδρο 

εξαρτάται από τις απώσεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται 

μέσα στους κορμούς τους. 

Παρότι ο κορμός είναι υπέργειο μέρος και φέρει ισχυρότερα τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, λόγω της ζέστας (όπως εξηγήσαμε 

με την ζέστα είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, κι 

αυτό συμβαίνει την ημέρα στα φυτά), αυτά έλκουν ετερώνυμά τους φορτία 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (την ημέρα). Κατά την φάση της άπωσής 

των τότε αυτή εξασκείται και οριζόντια μέσα σε έναν κορμό ή κλαδί και 

έτσι έχουμε την δημιουργία των ματιών στα φυτά-δένδρα, από τα οποία θα 

προκύψουν τα άνθη. 

Την νύχτα είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιβδών 

ιόντων πρωτονίων, αφού με την αύξηση του κρύου (ή με την μείωση της 

θερμοκρασίας) έχουμε αύξηση του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων (σε σύγκριση με εκείνο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων).  

Υπάρχει όμως και το νερό και οι χυμοί που φέρουν τα φυτά και αυτό 

περιέχει επίσης θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

Έτσι εξασκούνται πιέσεις στον κορμό, στο εσωτερικό του φυτού-

δένδρου και από αυτές προκύπτει η αύξηση του κορμού οριζόντια, ή λέμε 

ότι το φυτό-δένδρο παχαίνει ή πλαταίνει. 
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16. Η εξήγηση της διαπερατότητας ή όχι μιας ακτινοβολίας ή δέ-

σμης όταν έρθει σε σύγκρουση με μια άλλη ακτινοβολία ή δέσμη. 

Η έννοια της ανάκλασης των κυμάτων. 

Η έννοια της διαπερατότητας της ακτινοβολίας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός καρκινικού όγκου.  

Η εξήγηση της αύξησης της μάζας του καρκινικού όγκου. 

Η εξήγηση της αναπαραγωγής του DNA των κυττάρων που είναι 

φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα. 

Τι ονομάζονται Χαραλάμπεια κύτταρα. 

Τι ονομάζουμε Χαραλάμπειο μάζα-όγκο. 

 

 

«Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Όταν καίγονται ορυκτά καύσιμα ή άλλα είδη καυσίμων (όπως το ξύλο 

ή η τύρφη), τα οποία περιέχουν άνθρακα, απελευθερώνεται διοξείδιο του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το οχήματα, επίσης, εκπέμπουν καυσαέρια 

και έτσι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα. 

 

 
 

Λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αυξάνεται η ποσότητα του διοξειδίου του 

άνθρακα στον αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα εμποδίζει την ακτινοβολία, η 

οποία εκπέμπεται από την επιφάνεια της Γης, να διαφύγει. Μεγάλο μέρος αυτής 

της ακτινοβολίας ανακλάται και πάλι προς τη Γη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη μας.  

 

 

Η γήινη ατμόσφαιρα ενεργεί σαν φίλτρο και επιτρέπει στο μεγαλύτερο 

μέρος των ακτίνων το ήλιου να την διαπερνούν και να θερμαίνουν την ε-

πιφάνεια της Γης. Μεγάλο μέρος αυτής της θερμικής ενέργειας ανακλάται 

από την επιφάνεια του πλανήτη μας κι πάλι προς την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, 

σημαντικό μέρος από την ανακλώμενη ακτινοβολία δεν μπορεί να διαφύ-

γει, επειδή απορροφάται από διάφορα αέρια και κυρίως από το διοξείδιο 
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του άνθρακα. Τα αέρια θερμαίνονται και ξαναστέλνουν τη θερμική ακτι-

νοβολία πίσω στη Γη. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι δυ-

νατό να αλλάξει το κλίμα στο επόμενα 100 χρόνια . Η λεγόμενη «υδρόγεια 

θέρμανση», η οποία οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, πιθανώς 

μα λιώσει τους πάγους των Πόλων. Αυτό θα έχεις ως αποτέλεσμα να ανυ-

ψωθεί η στάθμη της θάλασσας, γεγονός που θα προκαλέσει πλημμύρες για 

τους κατοίκους της. Εάν αποδειχθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι 

τόσο επιβλαβές όσο θεωρείται, για να μειωθεί η περιεκτικότητά του στην 

ατμόσφαιρα, πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση των καυσίμων που έ-

χουν μεγάλη ποσότητα άνθρακα». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 817. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Γράφει στην πιο πάνω εικόνα: 

«Μια ποσότητα ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος από τον Ήλιο», 

και βλέπουμε ένα μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος της, να διαπερνάει την 

ατμόσφαιρα και να φτάνει στην Γη, ενώ ένα άλλο μέρος της, το μικρότερο, 

να ανακλάται από την ατμόσφαιρα της Γης προς το Διάστημα. 

Ποια είναι η ερμηνεία του φαινομένου; 

Απάντηση: 

1α) Το μέρος της ακτινοβολίας του Ήλιου, μικρού μήκους κύματος, που 

είναι και το μεγαλύτερο μπορεί και περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα της 

Γης, επειδή τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που φέρει η Ηλιακή αυτή 

ακτινοβολία είναι ισχυρότερα από εκείνα που συναντάει στην ατμόσφαιρα 

(ιονόσφαιρα) της Γης.  

Τότε: τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της Ηλιακής α-

κτινοβολίας απωθούν, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα ασθενέστερά 

τους θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της γήινης ατμόσφαιρας (ιονό-

σφαιρας). 

Επίσης, τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της Ηλιακής 

ακτινοβολίας απωθούν, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα ασθενέστερά 

τους θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της γήινης ατμόσφαιρας (ιονόσφαι-

ρας). 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα της Ηλιακής ακτινοβολίας, ως ισχυρότερα σε 

σύγκριση με εκείνα της ατμόσφαιρας της γης (ιονόσφαιρας) μπορούν και 

διαπερνούν την ατμόσφαιρα και φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της Γης. 

1β) Το μέρος της ακτινοβολίας του Ήλιου, μικρού μήκους κύματος, που 

δεν μπορεί να περάσει μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης και ανακλάται 

προς το Διάστημα, εξηγείται επειδή τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που 
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φέρει αυτή η συγκεκριμένη Ηλιακή ακτινοβολία είναι ασθενέστερα από 

εκείνα που συναντάει στην ατμόσφαιρα της Γης (ιονόσφαιρα). 

Τότε: τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ατμόσφαιρας 

της Γης απωθούν, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα ασθενέστερά τους 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της Ηλιακής ακτινοβολίας. 

Επίσης, τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της ατμό-

σφαιρας της Γης (ιονόσφαιρας) απωθούν, στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις, τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της Ηλιακής 

ακτινοβολίας.  

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα της γήινης ατμόσφαιρας (ιονόσφαιρας) ανα-

κλούν, εκείνα της Ηλιακής ακτινοβολίας, ως ισχυρότερά τους 

Έτσι, αυτή η Ηλιακή ακτινοβολία δεν μπορεί να περάσει μέσα από την 

ατμόσφαιρα της Γης (ιονόσφαιρα). 

 

2) Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και με την ακτινοβολία που εκπέ-

μπεται από την γήινη επιφάνεια, καθώς και από τα κύματα γενικά που εκ-

πέμπονται από την γήινη επιφάνεια. Το ίδιο παρατηρείται και με τα σει-

σμικά κύματα κ.λπ. 

Ας επικεντρωθούμε όμως στο συγκεκριμένο παραπάνω φαινόμενο: 

Αν τα θεμελιώδη ιόντα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επι-

φάνεια της Γης είναι ισχυρότερα σε σύγκριση με εκείνα που υπάρχουν 

στην ατμόσφαιρα της γης (ιονόσφαιρα), τότε αυτά διαπερνούν την ατμό-

σφαιρα της Γης (ιονόσφαιρα) και κατευθύνονται προς το διάστημα. 

Αν όμως τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα από την ακτινοβολία που εκ-

πέμπεται από την επιφάνεια της Γης είναι ασθενέστερη σε σύγκριση με τα 

θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρά της (ιονόσφαιρα), τότε 

δεν μπορούν να την διαπεράσουν (την ατμόσφαιρα) και ανακλώνται ώστε 

να επιστρέψουν πάλι κάτω στην επιφάνεια της Γης. 

 

3) Βλέπουμε από την παραπάνω εικόνα ότι μέρος της ηλιακής ακτινο-

βολίας μπορεί και διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης (με μικρότερο μήκος 

κύματος ή ισχυρότερη ακτινοβολία), ενώ άλλο μέρος της ηλιακής ακτινο-

βολίας δεν μπορεί να διαπεράσει την ατμόσφαιρα και ανακλάται (με με-

γαλύτερο μήκος κύματος ακτινοβολία). 

 

Αν θέλαμε, η ηλιακή ακτινοβολία να μη μπορεί να διαπεράσει την γήινη 

ατμόσφαιρα, θα έπρεπε να ενισχύσουμε με πρόσθετο φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων την ατμόσφαιρα της Γης (ιονόσφαιρα), στον εξής βαθμό-ποσότητα: 

Τα θεμελιώδη ιόντα της ατμόσφαιρας της Γης (ιονόσφαιρας) να είναι-

γίνουν ισχυρότερα από εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα της γήινής ακτινοβο-

λίας. 

Τότε όλη η ηλιακή ακτινοβολία θα ανακλώνταν και όχι μόνο ένα μέρος 

της. 
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Το ίδιο ισχύει και για τα σεισμικά κύματα, για τον καρκίνο κ.λπ. 

Ας σταθούμε λίγο στον καρκίνο: 

Αν το φορτίο μιας ομάδας κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού φορ-

τιστεί τόσο ώστε το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους να γίνει ισχυρό-

τερο από εκείνο που φέρουν τα κύτταρα του σώματός μας, τότε δημιουρ-

γούν ίδιο πόλο μέσα στον οργανισμό μας. Τότε εκεί έλκουν και άλλα φορ-

τία που περνούν δίπλα τους και έτσι αυξάνουν τα μόρια που έλκουν, αυ-

ξάνουν την μάζα τους. 

 

Αν αυτό το παραπάνω φαινόμενο της διείσδυσης-διαπερατότητας μιας 

ακτινοβολίας ή μιας δέσμης ακτινοβολιών μέσα σε άλλη μια ακτινοβολία 

ή μέσα σε μια άλλη δέσμη ή στρώμα ακτινοβολιών λειτουργεί κατά τον 

παραπάνω τρόπο, 

Ακριβώς το ίδιο μπορεί να λειτουργήσει η ακτινοβολία μέσω των θεμε-

λιωδών ιόντων που φέρουν διάφορες τροφές ή άλλες ουσίες. 

Για παράδειγμα, αν μερικά μόρια φέρουν ισχυρά φορτία θεμελιωδών 

ιόντων, τότε αυτά έλκουν ολόγυρά τους και άλλα τέτοια. Αν όμως η έλξης 

του αυτή αυξηθεί και ενισχυθεί σε βαθμό που πλέον δεν μπορούν να ελ-

χθούν από τα ρέοντα μόρια του οργανισμού στον οποίο βρίσκονται, τότε 

αυτά τα μόρια αυτονομούνται και δημιουργούν ίδια μάζα, ίδιο όγκο κυτ-

τάρων. 

Τα κύτταρα του δημιουργούμενου όγκου αυτονομούνται επειδή φέρουν 

ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων, ισχυρότερα σε κάθε περίπτωση από τα 

περιρέοντα κύτταρα του οργανισμού στον οποίο βρίσκονται.  

Παράδειγμα: αν τα θεμελιώδη ιόντα μερικών μορίων είναι ισχυρότερα 

σε σύγκριση με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν τα συνήθη 

υγιή κύτταρα, τότε τα μεμονωμένα αυτά κύτταρα εξασκούν ισχυρότερα 

έλξεις πάνω στα άλλα περιρέοντα κύτταρα και μόρια του Οργανισμού μας, 

σε σύγκριση με τις έλξεις που ασκούν τα συνήθη υγιή κύτταρά μας. 

Αυτά λοιπόν τα κύτταρα που φέρουν τέτοια αυξημένα φορτία θεμελιω-

δών ιόντων και μπορούν να έλκουν από τα διερχόμενα ή περιρέοντα υγιή 

κύτταρα, το ονομάζουμε Χαραλάμπεια κύτταρα, επειδή ακριβώς φέρουν 

θεμελιώδη ιόντα και λειτουργούν με βάση τις αυξημένες ιδιότητες των θε-

μελιωδών ιόντων τους. 

Από εκεί και στη συνέχεια γνωρίζουμε τι συμβαίνει: 

Τα ίδια τα κύτταρά μας φέρουν τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων στο 

DNA τους. Καθώς αυτό το DNA των υγιών κυττάρων φορτίζεται από το 

αυξημένο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των Χαραλάμπειων κυττάρων, 

τότε αρχίζουν να απωθούνται μεταξύ τους και φορτίζουν ομοίως τις δύο 

αλυσίδες του DNA. Αυτές αρχικά απωθούνται και στην συνέχεια διαιρού-

νται παράγοντας νέα τέτοια φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα κύτταρα. Έτσι 

αναπαράγεται αυτός ο όγκος, ανάλογα με την φόρτιση που δέχεται από τα 

θεμελιώδη ιόντα που προσέλαβε-φορτίστηκε. 
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Έτσι αναπαράγεται η καρκινική μάζα που την ονομάζουμε Χαραλά-

μπεια μάζα, λόγω ακριβώς της συμπεριφοράς της όπως και τα θεμελιώδη 

ιόντα. 

 

Στην ουσία Χαραλάμπειες μάζες έχουμε και στα φυτά-δένδρα. 

Τέτοιες μάζες βρίσκονται στα σημεία που τα φυτά κάνουν ανταλλαγή 

της ύλης, στους χλωροπλάστες των φύλλων τους. 
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17. Η θέση ότι το σύμπαν δεν προήλθε από την έκρηξη ενός αρχικού 

σημείου, από ένα υπεράτομο, δεν ευσταθεί, επειδή λόγω της μεγάλης 

θερμοκρασίας και πίεσης θα έπρεπε να παράγονται βαρέα χημικά 

στοιχεία κατ’ εξοχήν εξαρχής της δημιουργίας του κόσμου. Σήμερα 

όμως βλέπουμε ότι τα περισσότερα χημικά στοιχεία είναι ελαφρά, ό-

πως το υδρογόνου που καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος του 

Προβληματισμοί από την θεωρία της μεγάλης έκρηξης και αναπά-

ντητα ερωτήματα στην επιστημονική συνέπεια και συνέχειά της. 

 

 

 

Να πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα από την Κοσμολογία και να υπογραμμί-

σουμε συγχρόνως μερικές θέσεις της που θα αναπτύξουμε: 

 

 

«Κοσμολογία. 

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η σημερινή επιστήμη δεν είναι ακόμα σε 

θέση να δώσει μια κοινά παραδεκτή – και κατά συνέπεια επιστημονική – 

εικόνα του σύμπαντος. Ιδεολογικές και φιλοσοφικές τοποθετήσεις επηρε-

άζουν, δυστυχώς, και του αστρονόμους, ενώ τα σχετικά γεγονότα… 

[…] Ώστε πολλές ενδείξεις πείθουν, πως το Σύμπαν έχει περάσει από  

μια εποχή που επικρατούσαν καταστάσεις ανύπαρκτες σήμερα. Αυτό οδή-

γησε 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 

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 
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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 βαρύτερων 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 έπαθε 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 το 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 

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 
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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 Αΐπικ. 

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 Αΐπικ 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 ανα-

γνώστη, θα διαβάσετε πάλι το βιβλίο αυτό, ανάποδα όμως, αρχίζοντας από 

την τελευταία σελίδα και προχωρώντας προς την πρώτη. Ύστερα, «πισω-

πατώντας» 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 Αΐπικ. 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 

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 
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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. Χάιντεμαν, 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 ως τα άκρα του αντιληπτού Σύμπαντος, και έ-

τσι να πάρουμε μια γενική ιδέα των πρώτων στιγμών της ύπαρξής 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 

ύλης στο Σύμπαν είναι 3.1021 γραμμάρια κατά κυβικό εκατοστόμετρο, η 

εξέλιξη της «δημιουργίας» του συνοψίζονται ως εξής:  
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Αρχική κατάσταση του υπερατόμου ρ = 1 τρισεκατομμύριο. 

Θερμοκρασία 1 τρισεκατομμύριο απόλυτοι βαθμοί. Το υπεράτομο απο-

τελείται, 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 – επεξηγήσεις: 

 

Ας πάμε να επεξηγήσουμε τις διάφορες θέσεις που ήδη έχουμε υπογραμ-

μίσει, επειδή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρουν: 

 

α) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Γιατί η διαφορά ανάμεσα στις από-

ψεις για τη δομή του Σύμπαντος παρουσιάζεται μόνο όσο αφορά τα άκρα 

του…». 

Πράγματι, σε αυτό το σημείο εστιάσαμε κι εμείς.  

Στα άκρα του σύμπαντος υπάρχουν οι δύο συμπάντειοι πόλοι του και 

αυτούς εννοούμε άκρα του. 

 

β) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Εκτός από τις θεωρίες αυτές για το 

Σύμπαν, που ξεκινούν όλες από τη θεωρία τις Σχετικότητας και «τη φυγή 
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των γαλαξιών», έχουν γίνει προσπάθειες να ενταχθούν τα φαινόμενα αυτά 

μέσα στα πλαίσια της κλασικής Ευκλείδειας γεωμετρίας και φυσικής…». 

Πράγματι, όλες οι θεωρίες για το σύμπαν πρέπει να λάβουν  υπόψη τους 

αυτά τα δύο σημεία: την φυγή των γαλαξιών και την θεωρία της σχετικό-

τητας. Αλλά πρέπει να ερμηνεύσουν σωστά τόσο την φυγή των γαλαξιών, 

που είναι ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο, όπως αναφέραμε, όσο και την θε-

ωρία της σχετικότητας που επίσης είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα θέματα 

της φυσικής, ειδικότερα της ενεργειακής φυσικής. 

 

γ) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Η κύρια διαφορά που χαρακτηρίζει 

τις τέσσερις απόψεις για το Σύμπαν που αναφέρθηκαν κιόλας, είναι, όπως 

είπαμε πριν η πυκνότητα της ύλης, δηλαδή η πυκνότητα των γαλαξιών στο 

χώρο. Για ένα χρονικό διάστημα οι μετρήσεις των ανωτέρων ραδιογαλα-

ξιών, που είχε κάνει ο Ράυλ, φαινόταν να επιβεβαιώνουν την άποψή του 

για μια αρχική έκρηξη...» 

Αν είχε γίνει η λεγόμενη μεγάλη έκρηξη, θα έπρεπε όλη η πυκνότητα 

του σύμπαντος να ήταν ίση. Πως μπορούσε να προκαλέσει αποκλίσεις της 

ενέργειας των γαλαξιών ή γενικά του χώρου η αρχική μεγάλη έκρηξη. 

Κι αν έγινε η μεγάλη έκρηξη πως το φως και γενικά η ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία εκπέμπεται κατά κβάντα και δεν εκπέμπεται απευθείας όπως 

αρχικά θα είχε συμβεί με την μεγάλη έκρηξη; Πως δηλαδή αποδεικνύεται 

ότι έγινε η μεγάλη έκρηξη, μετά τα παραπάνω; 

 

δ) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…. Πιο πιστευτή φαίνεται να είναι η 

ανακάλυψη, από τους Πένζιας και Ουίλσον, της θερμικής ακτινοβολίας,  

που ερμηνεύεται τώρα ως το «υπόλειμμα» της τεράστιας έκρηξης, που «ε-

γκαινίασε» το Σύμπαν πριν δέκα περίπου δισεκατομμύρια χρόνια.  Πραγ-

ματικά, όπως εξακριβώθηκε από τις παρατηρήσεις των δύο πιο πάνω ερευ-

νητών, η ακτινοβολία που τελευταία ανακαλύφθηκε, παρουσιάζει θερμικό 

φάσμα εντελώς όμοιο με το φάσμα ενός μαύρου σώματος. Όλα συμβαί-

νουν σαν να βρισκόμαστε σε ένα φούρνο με θερμοκρασία 3 απόλυτων 

βαθμών κελσίου [ -270 Κελσίου]. Τα χαρακτηριστικά αυτής της απειροε-

λάχιστης αλλά ισοτροπικής και συνεχούς ακτινοβολίας επιτρέπουν όχι 

μονό κατά μια προσέγγιση αναπαράστασης της «πρωταρχικής έκρηξης», 

αλλά και της ιστορίας των πρώτων λεπτών του Σύμπαντος κατά τις κρίσι-

μες εκείνες στιγμές οπότε δημιουργήθηκαν τα χημικά στοιχεία και μετα-

τράπηκε σε ήλιο το ένα τέταρτο σχεδόν του αρχικού αποθέματος του υ-

δρογόνου…». 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η θερμική ακτινοβολία που ανακάλυ-

ψαν οι Πενζίας και Ουίλσον, όπως αναφέρθηκε έχει χαρακτηριστικά ισο-

τροπικής και συνεχούς ακτινοβολίας. 

Η συνεχής ακτινοβολία όμως δεν συμφωνεί με την κατά κβάντα εκπο-

μπή του φωτός και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το φως δηλαδή 
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έχει αυτή την ιδιότητα, της εκπομπή του κατά κβάντα, κατά πακέτα ενέρ-

γειας. Αυτό άλλωστε γίνεται και στο ίδιο το άτομο κατά την διέγερση και 

αποδιέγερση του ατόμου. Πως λοιπόν, αν η αρχική έκρηξη πράγματι ήταν 

αυτή που αναφέρεται παραπάνω, πως μπορεί το φως και όλες οι άλλες α-

κτινοβολίες να έχουν την εκπομπή τους και τα χαρακτηριστικά τους αντί-

θετα προς εκείνα της αρχικής ακτινοβολίας του σύμπαντος; 

Γιατί όπως και ο Χάιντεμαν επισήμανε: «…Και η κατανομή των ενερ-

γειών στο τμήμα αυτό του φάσματος συμπίπτει απόλυτα με τον τύπο του 

Πλανκ. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα συμπαντικό θερμικό φαινόμε-

νο, απόλυτα γενικό. Κατά Χάιντεμαν το φαινόμενο αυτό είναι το μόνο που 

μας επιτρέπει να εισχωρήσουμε αναδρομικά ως τα άκρα του αντιληπτού 

Σύμπαντος, και έτσι να πάρουμε μια γενική ιδέα των πρώτων στιγμών της 

ύπαρξής του…», αφού είναι το ίδιο το φάσμα της ακτινοβολίας της αρ-

χαίας εκείνης ακτινοβολίας που ανακάλυψαν οι Πενζίας και Ουίλσον με 

το φάσμα του τύπου του Πλανκ, άρα θα έπρεπε και το αρχαίο εκείνο φως 

να φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες ιδιότητες με το τωρινό φως 

και την τωρινή ακτινοβολία. 

   

ε) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Το νέο στοιχείο του Χάιντεμαν είναι: 

Σύμφωνα με τις αρχές της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, το Σύμπαν 

δεν θεωρείται ότι αποτελείται μόνο από χώρο και ύλη, αλλά και από ακτι-

νοβολία. Τότε, με βάση τη συνάρτηση του Αϊνστάιν, και με την υπόθεση 

ότι η σημερινή πυκνότητα της ύλης στο Σύμπαν είναι 3.1021 γραμμάρια 

κατά κυβικό εκατοστόμετρο, η εξέλιξη της «δημιουργίας» του συνοψίζο-

νται ως εξής:  

Αρχική κατάσταση του υπερατόμου ρ = 1 τρισεκατομμύριο. 

Θερμοκρασία 1 τρισεκατομμύριο απόλυτοι βαθμοί. Το υπεράτομο απο-

τελείται, 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]…». 

Η ένσταση του καθενός είναι «πως βρέθηκε αρχικά τόσο μεγάλη θερ-

μοκρασία σε αυτό το υπεράτομο».  

Επίσης, «πως δημιουργήθηκε το φως από το πουθενά». 

Τέλος, «πως δημιουργήθηκε όλη η ύλη σε χρόνο ούτε ένα δευτερόλε-

πτο». 

Επίσης, «πως λόγω της έκρηξης που έγινε έχουμε την μετατροπή της 

ενέργειας σε ύλη, όταν δεν έχουμε ακόμη την ύπαρξη των βαρέων ραδιε-

νεργών υλικών». Γιατί, είναι γνωστό σε όλους ότι το υδρογόνο είναι αυτό 

που δημιουργήθηκε αρχικά στο σύμπαν και όχι τα ραδιενεργά χημικά στοι-

χεία, ώστε να προκύψει η έκλυση ραδιενέργειας και η μετατροπή της ε-

νέργειας σε ύλη (δηλαδή αντίστροφη μετατροπή από ενέργεια σε ύλη και 

όχι από ύλη σε ενέργεια). Λέμε δηλαδή, ότι οι δυνάμεις της έκρηξης είναι 
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δυνάμεις διαστολής. Αυτό σημαίνει ότι η έκρηξη παρήγαγε δυνάμεις αντι-

βαρύτητας και «διέλυσε» το αρχέγονο υπεράτομο. Πως λοιπόν από αυτές 

τις δυνάμεις διάλυσης του υπερατόμου προέκυψαν οι δυνάμεις βαρύτητας 

ή ακόμη πιο πέρα προέκυψαν η δημιουργία της ύλης (αφού ήσαν δυνάμεις 

διαστολής και όχι δυνάμεις συστολής). Δεν γίνεται να φάσκουμε και να 

αντιφάσκουμε σε μια θεωρία. Η κάθε θεωρία πρέπει να εξηγεί όλα τα φαι-

νόμενα και να μη λύνει ένα θέμα, ενώ συγχρόνως δημιουργεί άλλο, όταν 

αυθαίρετα θέτουμε εμβόλιμα όσα ο καθένας νομίζει και είναι παντελώς 

αστήρικτα.  
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18. Ο Θεός είναι η αιτία της Δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός της 

Αγίας Γραφής είναι ο Δημιουργίας και ο Κύριος του κόσμου. 

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ο Κύριος των θεμελιωδών ιόντων τα 

οποία έχουν δημιουργήσει όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τις ιδιότητες 

που Αυτός τους έδωσε τότε, αλλά και ισχύουν και τώρα. 

Η θέση του Καντ ότι «δεν υπάρχει πρώτη αιτία ούτε αντικειμενική 

αιτιότητα» για την δημιουργία του κόσμου, απορρίπτεται ως αβάσιμη 

και ως αστήρικτη και ως αυθαίρετη. 

Η έννοια της λέξης «κόσμος» με την στενή και με την ευρεία σημα-

σία της. 

Η ακριβής και βαθύτερη έννοια και η σημασία της λέξης «σύμπαν». 

Η εξήγηση ότι ο άνθρωπος διαθέτει πνεύμα, που είναι ξεχωριστό 

από τις κάθε είδους δυνάμεις του χωροχρόνου.  

Η εξήγηση ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει καμιά σχέση με την 

ενέργεια που φέρει ο άνθρωπος ως υλικό ον, και εξ αυτού μιλάμε ότι η 

ψυχή του ανθρώπου είναι καθαρό πνεύμα, δυνάμενη να ζει εκτός τόπου 

και χρόνου. 

Η έννοια του πνευματικού έργου, ή πνευματικού-κοσμικού (ή υλι-

κού) έργου και η διαφορά του από το καθαρό πνευματικό έργο. 

Δεν υπάρχει η έννοια της κοσμοψυχής στην πράξη και πουθενά στον 

κόσμο. 

Η έννοια της κοσμοψυχής αντικαθίσταται από την έννοια των θεμε-

λιωδών ιόντων.  

Τοποθέτηση θέσεών μας πάνω στις διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες 

και σκέψεις. 

Απότιση Φόρου Τιμής στον Πυθαγόρα, στον Ευπαλίνο και στον Ό-

μηρο. 

Η έννοια του πραγματικού αέναου στο σύμπαν. 

 

 

«κοσμολογική απόδειξη: [Φιλοσ.]. Συλλογισμός που διατύπωσε ο Α-

ριστοτέλης, αφού αποδέχθηκε το ακίνητο, που κινεί τον κόσμο και είναι 

καθαρή ενέργεια. Στους χριστιανικούς χρόνους ο Αυγουστίνος και ο Θω-

μάς διαμόρφωσαν την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού στο πνεύμα του 

Χριστιανικού Θεϊσμού. Με τον Καντ κλονίστηκε αυτή η απόδειξη. Κατά 

τον Καντ δεν υπάρχει πρώτη αιτία ούτε αντικειμενική αιτιότητα. 

Κόσμος: Το σύνολο των ουράνιων σωμάτων, συμπεριλαμβανομένης 

και της Γης, σε στενότερη όμως έννοια η Γη και όσα βρίσκονται πάνω σε 

αυτή. 

Κόσμος: Πυθαγόρας ονόμασε κόσμο την περιοχή των όλων. Η περιοχή 

αυτή ερευνάται από μεταφυσικής, δογματικής, μυθολογικής και επιστημο-

νικής πλευράς. Έτσι έχουμε κόσμο αισθητό και νοητό, υλικό και πνευμα-

τικό, υποκειμενικό και αντικειμενικό κ.λπ. Ο Ηράκλειτος ορίζει την ουσία 
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του κόσμου ως «αείζωον πύρ», ο Πλάτωνας ως θεό αισθητό. Στους νεώτε-

ρους χρόνους υπάρχει η εμπειρική και η επιστημονική έννοια του κόσμου. 

Κόσμος Παλαιός: Περιληπτική ονομασία των τριών αρχαίων γνωστών 

ηπείρων [Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής]. 

Κόσμοτρο: Συσκευή για την επιτάχυνση σωματιδίων α που χρησιμο-

ποιούνται ως βλήματα σε πυρηνικές αντιδράσεις. 

Κοσμοψυχή: Η ζωτική η πνευματική αρχή που θεωρείται από διάφο-

ρους φιλόσοφους ως η ψυχή του κόσμου. Ορισμένοι θεωρούν την κοσμο-

ψυχή ως πηγή της ζωής στις υλικές και πνευματικές τις εκδηλώσεις. Άλλοι  

θεωρούν ότι είναι ο λόγος του παντός, ενώ άλλοι ότι είναι βούληση, που 

ταυτίζεται με τον Θεό». 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 12, σελ. 183-184 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Ας πάμε να δούμε και μερικά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, αναφορικά με 

την δημιουργία του κόσμου: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«κοσμολογική απόδειξη: [Φιλοσ.]. Συλλογισμός που διατύπωσε ο Α-

ριστοτέλης, αφού αποδέχθηκε το ακίνητο, που κινεί τον κόσμο και είναι 

καθαρή ενέργεια…». 

Στο παραπάνω συμφωνούμε απόλυτα, αλλά συμπληρώνουμε ότι η κα-

θαρή ενέργεια που αναφέρει ο Αριστοτέλης είναι τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«κοσμολογική απόδειξη: [Φιλοσ.]. Συλλογισμός που διατύπωσε ο Α-

ριστοτέλης, αφού αποδέχθηκε το ακίνητο, που κινεί τον κόσμο και είναι 

καθαρή ενέργεια. Στους χριστιανικούς χρόνους ο Αυγουστίνος και ο Θω-

μάς διαμόρφωσαν την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού στο πνεύμα του 

Χριστιανικού Θεϊσμού….». 

Στο παραπάνω, συμφωνούμε και με τον Αυγουστίνο και τον Θωμά, α-

φού τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα, από τα οποία δημιουργήθηκε όλο το σύ-

μπαν, δεν δημιουργήθηκαν από μόνα τους στον κόσμο. Αυτό αιτιολογείται 

επειδή τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων αν υπήρχαν από μόνα τους θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί 

με αρμονία μεταξύ τους και να αποτελούσαν ένα όλο, ενώ αυτά αποδει-

κνύεται ότι φέρουν αντίθετες ιδιότητες, αφού: στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις απωθούνται, ενώ στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. Αυ-

τές οι ιδιότητές τους σημαίνει ότι δεν υπήρξαν εξαρχής αυτά ως αυτόνομα 
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ή ως τυχαία στο σύμπαν, αλλά ότι υπήρξε ο Δημιουργός τους, ο οποίος και 

τους έδωσε αυτές τις διαφορετικές ιδιότητες, ώστε την μια να συνυπάρ-

χουν σε ένα σύνολο, ενώ στην επόμενη αν αποχωρίζονται και να δημιουρ-

γούν δύο πόλους.  

Επίσης εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων φέρουν το 

θετικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων φέ-

ρουν το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ώστε την μια να παράγουν φως, ενώ 

την επόμενη να παράγουν σκοτάδι και με τον παραπάνω τρόπο αιτιολο-

γούν και επαληθεύουν πλήρως της Αγία Γραφή, στην οποία μιλάει ο Θεός 

μέσω του Μωϋσή για την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Επίσης, τόσα 

άλλα σημεία επισημάναμε και επαληθεύσαμε μεταξύ της Αγίας Γραφής 

και της δημιουργίας του κόσμου όπως αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται 

πλέον επιστημονικά, και αυτό σημαίνει την αποδοχή του Θεού ως Δη-

μιουργού και Κύριου όλου του κόσμου. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«κοσμολογική απόδειξη: [Φιλοσ.]. Συλλογισμός που διατύπωσε ο Α-

ριστοτέλης, αφού αποδέχθηκε το ακίνητο, που κινεί τον κόσμο και είναι 

καθαρή ενέργεια. Στους χριστιανικούς χρόνους ο Αυγουστίνος και ο Θω-

μάς διαμόρφωσαν την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού στο πνεύμα του 

Χριστιανικού Θεϊσμού. Με τον Καντ κλονίστηκε αυτή η απόδειξη. Κατά 

τον Καντ δεν υπάρχει πρώτη αιτία ούτε αντικειμενική αιτιότητα». 

Από όσα μέχρι τώρα αναφέραμε και επαληθεύσαμε την αλήθεια της Α-

γίας Γραφής αναφορικά με την δημιουργία του κόσμου και την ύπαρξη του 

Θεού ως Δημιουργού και Κύριου όλου του κόσμου, απορρίπτεται ως αβά-

σιμη και ως αστήρικτη και ως αυθαίρετη όλη η θέση του Καντ ότι «δεν 

υπάρχει πρώτη αιτία ούτε αντικειμενική αιτιότητα» 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω: «Κόσμος: Το σύνολο των ουράνιων σωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της Γης, σε στενότερη όμως έννοια η Γη και 

όσα βρίσκονται πάνω σε αυτή». 

Αυτό ερμηνεύεται επειδή κάθε Χαραλάμπειο σύστημα που έχει μετα-

τραπεί μερικώς σε μάζα, είναι αυτόνομο και έχει το δικό του σύστημα α-

ναφοράς στον χωροχρόνο. Αυτό το παραπάνω Χαραλάμπειο σύστημα θε-

μελιωδών ιόντων τύπου α, ονομάζεται επίσης κόσμος. Αυτή είναι η σημα-

σία της λέξης «κόσμος» με την στενή σημασία της. 

Αν ενώσουμε όλα μαζί τα Χαραλάμπεια συστήματα θεμελιωδών ιόντων 

τύπου α και τύπου β, θα πάρουμε την συνολική εικόνα όλου του κόσμου, 

όλου του σύμπαντος δηλαδή. Αυτή είναι και η εξήγηση και η σημασία της 

λέξης σύμπαν. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω: «Κόσμος: Πυθαγόρας ονόμασε κόσμο την πε-

ριοχή των όλων. Η περιοχή αυτή ερευνάται από μεταφυσικής, δογματικής, 

μυθολογικής και επιστημονικής πλευράς. Έτσι έχουμε κόσμο αισθητό και 
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νοητό, υλικό και πνευματικό, υποκειμενικό και αντικειμενικό κ.λπ. Ο Η-

ράκλειτος ορίζει την ουσία του κόσμου ως «αείζωον πύρ», ο Πλάτωνας ως 

θεό αισθητό. Στους νεώτερους χρόνους υπάρχει η εμπειρική και η επιστη-

μονική έννοια του κόσμου». 

Θα σταθούμε λίγο στον Πυθαγόρα και όσα πιο πάνω αναφέρει. 

Μόλις στην προηγούμενη παράγραφο εξηγήσαμε την έννοια και την βα-

θύτερη σημασία της λέξης «σύμπαν». 

Το σύμπαν λοιπόν είναι όλα μαζί τα Χαραλάμπεια συστήματα θεμελιω-

δών ιόντων τύπου α και τύπου β. Αυτά φορούν κάθε μορφής ενέργεια και 

κάθε μορφής μάζα που υπάρχει παντού στον χώρο και εξαιτίας των οποίων 

υπάρχει και ο χρόνος (βλ. Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιόντων). 

Είναι λάθος όμως να θεωρείται ότι η ενέργεια επειδή δεν φαίνεται να 

ταυτίζεται (έτσι) με την ψυχή ή την μεταφυσική.  

Ο αισθητός κόσμος είναι η μάζα, η οποία δημιουργήθηκε από την ενέρ-

γεια των θεμελιωδών ιόντων. 

Νοητός κόσμος ενέργειας (και όχι σκέτος νοητός κόσμος) είναι η ενέρ-

γεια των θεμελιωδών ιόντων που υπάρχει μέσα στην μάζα, που υπάρχει 

συγκεκριμένα μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στα πρω-

τόνια και στα ηλεκτρόνια στην ύλη, αλλά και παντού όπου αναφέρουμε 

Χαραλάμπεια συστήματα ιόντων τύπου β (δηλαδή συστήματα θεμελιωδών 

ιόντων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με ισχυρότερη την ενέργεια, σε 

σύγκριση με την ύλη που φέρουν, εξαιτίας της οποίας ισχυρότερης ενέρ-

γειας συμπεριφέρονται ως ενέργεια και όχι ως ύλη). 

Υποκειμενικός είναι ο κόσμος που ζει ο καθένας, δηλαδή το δικό του 

Χαραλάμπειο σύστημα ενέργειας, όσον αφορά την ύλη του και την ενέρ-

γεια των θεμελιωδών ιόντων που φέρει. Από την παραπάνω συνολική του 

δύναμη μάζας και ενέργειας του δικού του Χαραλάμπειου συστήματος θε-

μελιωδών ιόντων συγκροτείται και η υλική του υπόσταση. 

Αντικειμενικός είναι κόσμος που υπάρχει γύρω μας, το σύνολο των Χα-

ραλάμπειων ιόντων τύπου α κυρίως αλλά και τύπου β. Αυτά (τα Χαραλά-

μπεια συστήματα ιόντων) εξασκούν αλληλεπίδραση με τον δικό μας κό-

σμο, που αναφορά με το υλικό μας μέρος μιλάμε ότι εξασκούν αλληλεπί-

δραση με το δικό μας Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων, με τον υλικό εαυτό 

μας δηλαδή.  

Η ενέργεια που στηρίζει τον υλικό μας κόσμο, η ενέργεια δηλαδή του 

ιδίου-καθενός μας Χαραλάμπειου συστήματος ιόντων, είναι η ενέργεια 

των θεμελιωδών ιόντων και καμιά σχέση δεν έχει με την ενέργεια που πα-

ρέχει το πνεύμα μας. Αυτό εξηγείται επειδή η ενέργεια της ψυχής μας ε-

νεργεί και εκτός τόπου και χρόνου και εκτός χωροχρόνου, κάτι που δεν 

συμβαίνει με τα θεμελιώδη ιόντα. 

Έτσι εξηγείται ότι ο άνθρωπος διαθέτει πνεύμα, που είναι ξεχωριστό 

από τις κάθε είδους δυνάμεις του χωροχρόνου.  
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Έτσι εξηγείται ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει καμιά σχέση με την 

ενέργεια που φέρει ο άνθρωπος ως υλικό ον, και εξ αυτού μιλάμε ότι η 

ψυχή του ανθρώπου είναι καθαρό πνεύμα, δυνάμενη να ζει εκτός τόπου 

και χρόνου.  

Τα μεν θεμελιώδη ιόντα με την αλληλεπίδρασή τους, λόγω των ιδιοτή-

των που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός, παρήγαγαν-δημιούργησαν τον υ-

λικό κόσμο, ενώ η ψυχή δημιουργεί στον κάθε άνθρωπο πνευματικά έργα, 

τα καθαρά πνευματικά έργα. Πνευματικά έργα δημιουργούν και τα ζώα, 

ακόμη και τα φυτά (όσα αισθάνονται), αλλά δεν δημιουργούν τα λεγόμενα 

καθαρά πνευματικά έργα, δηλαδή όσα έργα δεν είναι για την εξυπηρέτηση 

των σωματικών αναγκών τους καθώς και που έχουν ως κύριο και χαρα-

κτηριστικό τους γνώρισμα να μην αποβλέπουν στην ύλη, δεν έχουν δη-

λαδή την ύλη, ή την εξυπηρέτηση της ύλης, ως σκοπό τους. Αυτή είναι και 

η διαφορά ενός πνευματικού έργου, μιας πνευματικής εργασίας από το λε-

γόμενο καθαρό πνευματικό έργο ή από την καθαρή πνευματική εργασία. 

Για τον λόγο αυτό το πνευματικό έργο το ονομάζουμε και κοσμικό έργο ή 

υλικό έργο. 

Για τον ίδιο θέμα, αναφερόμενοι και στο απόσπασμα: «Κοσμοψυχή: Η 

ζωτική η πνευματική αρχή που θεωρείται από διάφορους φιλόσοφους ως 

η ψυχή του κόσμου. Ορισμένοι θεωρούν την κοσμοψυχή ως πηγή της ζωής 

στις υλικές και πνευματικές τις εκδηλώσεις. Άλλοι  θεωρούν ότι είναι ο 

λόγος του παντός, ενώ άλλοι ότι είναι βούληση, που ταυτίζεται με τον 

Θεό», λέμε ότι δεν υπάρχει τέτοια κοσμοψυχή πουθενά στο σύμπαν, ε-

πειδή όπως εξηγήσαμε η ψυχή του ανθρώπου τίθεται ή μπορεί να κινηθεί 

και εκτός τόπου και χρόνου, εκτός χωροχρόνου δηλαδή, το οποίο αποδει-

κνύει ότι δεν έχει καμιά σχέση με την ύλη και την ενέργεια των θεμελιω-

δών ιόντων στην οποία εδράζεται όλος ο υλικός κόσμος του σύμπαντός 

μας. Η ψυχή δηλαδή βρίσκεται και εκτός Χαραλάμπειου συστήματος θε-

μελιωδών ιόντων κάθε μορφής. 

Οι υποστηρικτές της κοσμοψυχής, μη γνωρίζοντας την ύπαρξη των θε-

μελιωδών ιόντων, θεώρησαν ότι η ψυχή παρέχει στον άνθρωπο την ζωή. 

Η ανάπτυξη όμως του θέματος στην παρούσα σειρά των βιβλίων μας κα-

ταδεικνύει και αποκαλύπτει άλλα. Επομένως, η έννοια της κοσμοψυχής 

αντικαθίσταται από την έννοια των θεμελιωδών ιόντων. 

 

Με την ευκαιρία, δεν μπορώ να μη πω δυο λόγια και να μη εκφράσω 

τον θαυμασμό μου γι’ αυτό που θυμήθηκα τώρα: Όταν ήμουν μικρός πήγα 

στρατιώτης και υπηρέτηση στο νησί Σάμος αρκετούς μήνες. 

Αρχικά υπηρετούσα στο 298 ΤΕ (Τάγμα Εθνοφυλακής) που είχε έδρα 

το χωριό Χώρα. Μετά μετατέθηκα στον 2ο Λόχο του παραπάνω τάγματος 

που ο 2ος αυτός Λόχος βρισκόταν πάνω σε ένα μικρό βουνό, λίγο μακρύ-

τερα από το χωριό Πυθαγόρειο. Υπηρετούσα ως διαβιβαστής πεζικού και 

τον ελεύθερο χρόνο μου συνήθιζα να γράφω πάρα πολλά για διάφορα θέ-

ματα, μέχρι και θέματα κοσμολογίας. 
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Όταν είχαμε έξοδο, επισκεπτόμασταν το Πυθαγόρειο, ένα όμορφο πα-

ραλιακό χωριό που το καλοκαίρι βούλιαζε στην κυριολεξία από τουρίστες. 

Μέχρι 21 αεροπλάνα μετρούσα να κατεβαίνουν καθημερινά στο αεροδρό-

μιο του νησιού, την τουριστική περίοδο.  

Σκεπτόμουν λοιπόν ότι ο περίφημος μαθηματικός Πυθαγόρας κατάγο-

νταν από το χωριό αυτό. Σκεπτόμουν ώρες ατέλειωτες πως κατόρθωσε να 

προκόψει τόσο πολύ στα μαθηματικά και τον θαύμαζα. 

Δεν σκεπτόμουν μόνο, αλλά κατέγραφα παρά πολλά από όσα σκεφτό-

μουν. Για να μπορέσω να έχω μεγαλύτερη συγκέντρωση σκέψης, έφευγα 

από τον κόσμο, και τότε θυμόμουν το ίδιο έκαναν και οι μοναχοί προκει-

μένου να συγκεντρωθούν στον σκοπό τους. Αυτό δεν ήταν αδυναμία να 

ζω με τους ανθρώπους, αλλά όποτε κάποιος θέλει να σκεφτεί τόσο μεγάλα 

θέματα που άπτονται όλου του κόσμου, ζητά να αποτραβηχτεί από τον θό-

ρυβο της παρέας. Με έβλεπαν λοιπόν οι υπαξιωματικοί και ο λοχαγός και 

με κυττούσαν κάπως περίεργα που όλο έγραφα και γέμιζα το ένα μετά το 

άλλο τα μπλοκ. Τότε δεν είχαμε ούτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε 

tablet, ούτε internet, ούτε κινητά τηλέφωνα. Έφτασε η δουλειά να ψάχνουν 

τις φόρμες μου που είχα στον θάλαμο για να διαβάσουν τι έγραφα. Ποιος 

ξέρει τι θα με νόμιζαν! Ο ίδιος όμως προσπαθούσα να είμαι προσηλωμένος 

στα όσα σκεφτόμουν, ενώ συγχρόνως έπρεπε να μετέχω σε ασκήσεις με 

πραγματικά πυρά, να είμαι έτοιμος και ως διαβιβαστής πεζικού σε κάθε 

στιγμή που χτυπούσε συναγερμός ή είχαμε άλλες εργασίες. Αυτά όλα με 

δυσκόλευαν αρκετά, αλλά στον λίγο ελεύθερο χρόνο μου, καθόμουν κάτω 

από κάποιο μεγάλο δένδρο με ίσκιο (το καλοκαίρι) και εκεί έγραφα μόνος 

μου με παρέα τα τζιτζίκια.  

Σε λίγο-μικρή απόσταση από τον Λόχο μου, υπήρχε ένα μοναστήρι που 

λεγόταν Παναγία η Σπηλιανή. Αυτό είχε ένα μικρό εκκλησία μέσα σε μια 

σπηλιά. Στην εκκλησία της μας υποδέχονταν τότε ένας σεβαστός γέρο-

ντας, συνταξιούχος ταχυδρομικός, ο γέροντας κύριος Ιπποκράτης. Αυτός 

λοιπόν, όταν εμείς παιδιά μικρά, φαντάροι, επισκεπτόμασταν το μονα-

στήρι, μας υπηρετούσε κι εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση πως ένας 

γέροντας συνταξιούχος κάθεται για να φτιάξει καφέ να μας προσφέρει ή 

μια πορτοκαλάδα. Εγώ όμως επισκεπτόμουν το μοναστήρι όχι μόνο για να 

προσκυνήσω την Παναγία που υπεραγαπούσα, αλλά με την ευκαιρία να 

δω και το περίφημο Ευπαλίνειο όρυγμα.  

Τότε δεν μπορούσα να εξηγήσω πως έγινε αυτή η κατασκευή, μέχρι που 

το κατάλαβα μετά από πολλά χρόνια, βλέποντας την εργασία του περίφη-

μου μηχανικού Ευπαλίνου από εκπομπή της τηλεόρασης. 

Το χωριό του Πυθαγόρα από την μια, το μεγάλο έργο του μηχανικού 

Ευπαλίνου από την άλλη, μου έδωσαν να καταλάβω ότι είναι κατορθωτό 

να κάνω κι εγώ κάτι. Σκεφτόμουν δηλαδή: Αυτοί (Πυθαγόρας και Ευπα-

λίνος) πως μπόρεσαν και έγιναν τόσο μεγάλοι στην σοφία και στην γνώση; 

Μήπως θα μπορούσα κι εγώ εργαζόμενος ομοίως να τους ακολουθήσω; 
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Έτσι απέκτησα ένα κίνητρο για να σοβαρευτώ και να καταλάβω ότι έ-

πρεπε να ασχοληθώ με σοβαρότητα στην εργασία που κάνω, όσον αφορά 

όλο τον κόσμο. 

Μέχρι τότε, ασχολούμουν κάπως ερασιτεχνικά, προσπαθώντας να 

δώσω απαντήσεις για τον κόσμο λαμβάνοντας υπόψη μου όσα η φυσική 

μας παρείχε, όσα η κοσμολογία και οι άλλες επιστήμες μας παρείχαν. Ό-

μως αισθανόμουν, ή μάλλον καταλάβαινα μέσα μου μου ότι δεν είναι έτσι 

τα πράγματα και ότι όλες οι επιστήμες θέλουν κάποια συμπλήρωση για να 

ολοκληρωθούν και να «δέσουν», να ενοποιηθούν σε μια γενικότερη αρχή. 

Αυτό και έκανα. 

Οι παραπάνω, με το έργο τους ο καθένας μου έδωσαν δύναμη να σοβα-

ρευτώ και να αντιμετωπίσω με τεκμηριωμένες θέσεις τα όσα έγραφα. Τόσο 

πολύ είχα επηρεαστεί από τους δύο παραπάνω ώστε απέκτησα τεράστια 

ενέργεια για να διαμορφώσω τις δικές μου θέσεις ερευνώντας προσεκτικά 

όλες τις επιστήμες σε βάθος. Επειδή ζούσα ένα διάστημα στα μέρη αυτά 

όπου αυτοί έζησαν και εργάστηκαν, θεώρησα ότι μπορούσα να εμπνευστώ 

από αυτούς και νομίζω ότι επηρεάστηκα αρκετά. 

Οι δύο παραπάνω σοφοί με ενέπνευσαν και μαζί με αυτούς ο Όμηρος, 

που είχε συγγράψει τα δύο έπη του Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 

Με την ευκαιρία, δηλαδή, στο παρόν αποτίω Φόρο Τιμής και στους 

τρεις παραπάνω, όπως ανέφερα.  

Όσον αφορά τον Πυθαγόρα, αυτός είναι πασίγνωστος. 

Όσον αφορά τον Ευπαλίνο και το έργο του, ας πάρουμε επίσης μερικά 

στοιχεία από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια: 

«Το Ευπαλίνειο όρυγμα είναι μια σήραγγα μήκους 1.036 μέτρων κοντά 

στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η οποία κατασκευάστηκε κατά τον 6ο αιώνα 

π.Χ. για να χρησιμεύσει σαν υδραγωγείο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

ήταν ότι ανοίχθηκε ταυτόχρονα και από τις δυο πλευρές του βουνού: το 

όρυγμα αυτό ήταν αμφίστομον, όπως το χαρακτήρισε ο Ηρόδοτος, χάρις 

στον οποίον έγινε γνωστό. Οι δυο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο 

μέσον με αξιοθαύμαστη ακρίβεια, κάτι που ήταν σημαντικό επίτευγμα για 

τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. 

Ιστορικά στοιχεία 

Η κατασκευή του ορύγματος έγινε με εντολή του τυράννου Πολυκράτη 

και εκτιμάται ότι η κατασκευή του κράτησε 10 χρόνια. Ο σχεδιαστής και 

μηχανικός του έργου ήταν ο Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου από τα Μέ-

γαρα. Το άνοιγμα της σήραγγας είναι περίπου 1.80x1.80 μ. και το μήκος 

της 1036 μέτρα. Μερικά μέτρα κάτω από την κύρια σήραγγα έχει σκαφτεί 

μια μικρότερη, από την οποία περνούσε το νερό. 

Εκτιμάται ότι ο σκοπός του ορύγματος ήταν όχι μόνο να μεταφερθεί 

νερό από την πηγή πίσω από το βουνό προς στην πρωτεύουσα της Σάμου 

(το σημερινό Πυθαγόρειο), αλλά αυτό να γίνει με τρόπο που δεν ήταν ανι-

χνεύσιμος από επιδρομείς, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα, αν έβλεπαν 

τον επιφανειακό αγωγό, να τον καταστρέψουν και να στερήσουν την πόλη 
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από τον βασικότερο πόρο της. Από το όρυγμα λοιπόν το νερό οδηγούνταν 

μέσα από το τείχος της πόλης. 

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν δυο παράλληλες σήραγγες, είναι ότι 

κατά το χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου η πηγή βρισκόταν 

σε ορισμένο ύψος (υψηλότερο από το επίπεδο της στοάς), αλλά μετά την 

κατασκευή της κύριας στοάς, η πηγή άρχισε να αναβλύζει χαμηλότερα, 

συνεπώς δε μπορούσε πλέον με φυσική ροή να οδηγηθεί στη στοά αυτή. 

Για το λόγο αυτό έγινε αναγκαία η διάνοιξη μιας βοηθητικής, μικρότερης 

σήραγγας, σε χαμηλότερο επίπεδο. Η μικρότερη σήραγγα διανοίχτηκε 

μέσα από την κύρια στοά, με τη βοήθεια κάθετων ορυγμάτων. 

Ο Ηρόδοτος, η μοναδική πηγή που έχουμε για το Ευπαλίνειο όρυγμα, 

περιγράφει και την κύρια αλλά και τη βοηθητική σήραγγα….». 

Επανερχόμενοι στο αρχικό απόσπασμα: «Κόσμος: Πυθαγόρας ονόμασε 

κόσμο την περιοχή των όλων. Η περιοχή αυτή ερευνάται από μεταφυσικής, 

δογματικής, μυθολογικής και επιστημονικής πλευράς. Έτσι έχουμε κόσμο 

αισθητό και νοητό, υλικό και πνευματικό, υποκειμενικό και αντικειμενικό 

κ.λπ.», συμπληρώνουμε και τα εξής: 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι «ο Πλάτωνας ως θεό αισθητό» (θεωρεί τον 

κόσμο). Πάνω σε αυτό να σημειώσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι «ο Θεός 

αισθητός», αλλά είναι έργο του Θεού. Θέλουμε να πούμε ότι δεν μας πα-

ρέχει ο κόσμος μας την σύνδεσή μας με τον Θεό, απλά μόνον ως έργο του 

Θεού, μπορεί να εκληφθεί με αυτή την έννοια και όχι ότι όταν γνωρίζουμε 

ή αγγίζουμε τον κόσμο και την δημιουργία του, αγγίζουμε ή ερχόμαστε σε 

επαφή με τον θεό, επειδή ακριβώς ο Θεός είναι πνεύμα, και μάλιστα 

«Πνεύμα», απόλυτα κυρίαρχος σε κάθε μορφής πνεύμα και ύλη.  

Ο Θεός δηλαδή είναι σε θέση να δημιουργεί να παρέχει αυτεξούσιο 

τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και στον ίδιο τον κόσμο. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι όπως ο άνθρωπος, έτσι και ο κόσμος μπορεί να εργάζεται και να 

λειτουργεί μόνος του, επειδή ο Θεός του έχει δώσει τέτοιες ιδιότητες και 

ικανότητες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή ο Θεός έδωσε το αυτεξούσιο 

στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μπορεί να λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι 

δεν υπάρχει κόσμος ή ό,τι άλλο θέλει, κάνοντας κακή χρήση του αυτεξου-

σίου του και να αναιρεί την αλήθεια των γεγονότων.  

Μια μέρα βρεθήκαμε στην πλατεία του χωριού μου όπου ένα παιδάκι 

«φυσούσε», δημιουργούσε χρωματιστές φουσκάλες. Είχε βάλει σαπου-

νάδα μέσα σε ένα κουτί και με ένα καλαμάκι τις φυσούσε και αυτές απο-

χωρίζονταν από αυτό. 

Ο Θεός δημιουργός, δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι μπορεί να δημιουρ-

γήσει κάτι και αφού του δώσει ή εμφυσήσει ιδιότητες και ικανότητες, το 

αφήνει να ενεργεί από μόνο του. Αυτό στον μεν άνθρωπο λέγεται αυτε-

ξούσιο, στο δε σύμπαν λέγεται αιώνια κίνηση. Το τελευταίο είναι και το 

πραγματικό αέναο στο σύμπαν μας επειδή έχει και ανάγει τις ιδιότητες και 

την δύναμή του στον Θεό Δημιουργό. 
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19. Η εξήγηση της υπαρκτής και πραγματικής δημιουργίας και λει-

τουργίας των μαγνητικών δυναμικών γραμμών.  

Η εξήγηση της λειτουργίας ενός μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου. 

Η έννοια της συστολής και διαστολής του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού πεδίου θεμελιωδών ιόντων. 

Η έννοια της συστολής και διαστολής του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού πεδίου θεμελιωδών ιόντων του σύμπαντος. 

Η εξήγηση της πύκνωσης των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

φορτίων στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της κίνησης των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων στον χώρο που βρίσκεται μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. Η 

εξήγηση της περιστροφής του σύμπαντος προς την φορά των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου στο πρωτόνιο και στο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της κατεύθυνσης της περιστροφής του σύμπαντος. 

Η εξήγηση της ύπαρξης και των δύο ειδών μαγνητικού φορτίου σε 

ένα μαγνητικό πεδίο και όχι μόνο του ενός είδους μαγνητικού φορτίου. 

Εξήγηση των φαινομένων του μαγνητισμού και εφαρμογές τους στο 

σύμπαν, στον μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο. 

 

 

 

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

[…] Οι δυναμικές γραμμές απεικονίζουν το βαρυτικό πεδίο. Είναι νοη-

τές γραμμές που χαράσσονται αν υποθέσουμε ότι το άνυσμα της έντασης 

του βαρυτικού πεδίου ολισθαίνει κατά την κατεύθυνσή του από σημεία 

που βρίσκονται πολύ μακριά από τη Γη και μέχρι την επιφάνειά της. Υ-

πάρχει ισοδυναμία ανάμεσα στην ένταση του βαρυτικού πεδίου και την 

επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Μη ομογενές πεδίο είναι το πεδίο της Γης αλλά και κάθε άλλου ουρά-

νιου σώματος επειδή έχει στα διάφορα σημεία του διαφορετική 

ένταση….» 

«ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Συγ-

γραφική ομάδα: Ιωάννης Α. Βλάχος, Ιωάννης Γ. Γραμματικάκης, Βασίλης 

Α. Καραπαναγιώτης, Παναγιώτης Β, Κόκκοτας, Περικλής Εμ. Περιστερό-

πουλος, Γεώργιος Β. Τιμοθέου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Ζ  ́2005, σελ. 186. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις:  
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α) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Οι δυναμικές γραμμές απεικονίζουν το 

βαρυτικό πεδίο». 

Εξηγήσαμε ότι οι γραμμές αυτές δεν είναι νοητές, ούτε φανταστικές, 

αλλά υπάρχουν λόγω του πυκνώματος της ενέργειας των θεμελιωδών ιό-

ντων στις ίδιες περιοχές όπου απεικονίζεται το βαρυτικό πεδίο. 

Τα θεμελιώδη ιόντα καθώς ασκούν μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, 

αυτό το πεδίο μπορεί να έλξει και ύλη (υποατομικά σωματίδια κ.λπ.).  

 

β) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Υπάρχει ισοδυναμία ανάμεσα στην έ-

νταση του βαρυτικού πεδίου και την επιτάχυνση της βαρύτητας». 

Η ίδια η βαρύτητα είναι έλξη θεμελιωδών ιόντων και επομένως βρίσκε-

ται σε αλληλεπίδραση με το βαρυτικό ή το όποιο άλλο μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο. 

Αν π.χ. το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μεταξύ των δύο εξωτε-

ρικών πόλων της Γης είναι ισχυρότερο σε φορτίο θεμελιωδών ιόντων, τότε 

τα θεμελιώδη ιόντα της Γης που ασκούν έλξει πάνω τους, δεν μπορούν να 

το καταργήσουν.  

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Μη ομογενές πεδίο είναι το πεδίο της 

Γης αλλά και κάθε άλλου ουράνιου σώματος επειδή έχει στα διάφορα ση-

μεία του διαφορετική ένταση». 

Όταν λέμε «Μη ομοιογενές πεδίο», αυτό προκύπτει επειδή τα ίδια τα 

θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Όταν όμως δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι θεμελιωδών ιό-

ντων βρίσκονται και οι δυο στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, τότε τα ση-

μεία που βρίσκονται πιο κοντά έλκονται ισχυρότερα. 

Αυτό να το δούμε στην επόμενη εικόνα: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή εικόνας:  

Βικιπαίδεια, ελεύθερη 

ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια.  
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Αντίθετα, αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι θεμελιωδών ιό-

ντων βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τότε τα σημεία που 

βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους, απωθούνται με ισχυρότερη δύναμη. 

Αυτό να το δούμε στην επόμενη εικόνα: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή εικόνας:  

Βικιπαίδεια, ελεύθερη 

ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια.  

 

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα πεδίο θεμελιωδών ιόντων  διαστέλ-

λεται όταν οι δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί του πόλοι βρίσκονται 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Αντίθετα, ένα πεδίο θεμελιωδών ιόντων  συστέλλεται όταν οι δύο μα-

γνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί του πόλοι βρίσκονται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις.  

δ) Όσα όμως μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις στους δύο συμπά-

ντειους πόλους, αυτά έλκονται αλλά επειδή ισχυρότερα στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις είναι τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτός είναι ο λόγος που αυτός ο πόλος των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έλκει τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και έτσι φαίνονται τα παρα-

πάνω φορτία να κινούνται από την άνοδο προς την κάθοδο.  

Έτσι εμείς βλέπουμε πυκνότερη την περιοχή του σύμπαντος προς τον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, επειδή αυτή έλκει τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς το μέρος της. Αντίθετα, όταν από 

εκεί απωθούνται φορτία θεμελιωδών ιόντων, έχουμε και την εκπομπή τους 

(εξηγήσαμε πότε απωθούνται τέτοια φορτία από έναν πόλο θεμελιωδών 

ιόντων, βλ. πόλοι μπαταρίας κ.λπ.). 

Ας πάρουμε την παρακάτω εικόνα από ένα βιβλίο: 
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Πηγή: «ΣΥΜΠΑΝ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. 

Μετάφραση: Διονύσιος Νικολακόπουλος, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμάζη, 

Διόρθωση: Ανθή Ροδοπούλου. Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπω-

τική Α.Ε., σελ. 11.  

 

Επίσης: 

 

 
 

Ήδη μιλήσαμε σχετικά και στο 22ο Βιβλίο μας για το παραπάνω θέμα. 
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Από τις δύο παραπάνω εικόνες του σύμπαντός μας έχουμε να πούμε τα 

εξής: 

Ο ισχυρότερος συμπάντειος πόλος είναι αυτός που βλέπουμε στα αρι-

στερά των δύο εικόνων, καθώς τις κυττάζουμε. 

Αυτός λοιπόν ο ισχυρότερος από τους δύο πόλους, στις σχετικά (για το 

σύμπαν) κοντινές αποστάσεις, είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων (εξηγήσαμε ότι αυτός έλκει τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και γι’ αυτό έχει αυξημένο το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο του). 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων συστέλλονται και διαστέλλονται στο ίδιο το σύμπαν, 

με αποτέλεσμα καθώς έλκουν και τις μάζες του, να παρατηρούμε το φαι-

νόμενο της συστολής και της διαστολής του ίδιου του σύμπαντός μας. 

Επομένως, κι εδώ βλέπουμε να επαληθεύεται πλήρως η Αγία Γραφή ό-

ταν μιλάει για ημέρες Δημιουργίας του κόσμου. 

 

ε) Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε και την δημιουργία του μαγνητι-

κού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ολόγυρα τόσο στο πρωτόνιο, όσο και στο 

ηλεκτρόνιο. Δηλαδή, από το μέρος των θεμελιωδών ιόντων που απωθού-

νται μεταξύ τους, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, έχουμε την δημιουρ-

γία των δύο εξωτερικών πόλων τόσος στο πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρό-

νιο, αφού όπως εξηγήσαμε το καθένα από αυτά φέρει και μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αλλά και μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Όσα όμως μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τόσο στο πρωτόνιο, 

όσο και στο ηλεκτρόνιο, αυτά έλκονται αλλά επειδή ισχυρότερα στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις είναι τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτός είναι ο λόγος που αυτός ο πό-

λος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έλκει τα μαγνητικά-ηλεκτρομα-

γνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και έτσι φαίνονται τα 

παραπάνω φορτία να κινούνται από την άνοδο προς την κάθοδο.  

 

στ) Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε και την δημιουργία του μαγνητικού-

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ολόγυρα από τα άκρα ενός μαγνήτη, αφού έ-

χουμε εξηγήσει ότι τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία που βρίσκο-

νται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται (όπως αναφέραμε και 

παραπάνω). Τότε τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων απωθούνται προς τα 

δύο άκρα του μαγνήτη και δημιουργούν εκεί τους δύο πόλους του. Επειδή 

όμως στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται, έχουμε τότε την έλξη 
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μεταξύ τους και την δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πε-

δίου. Όμως ένα πεδίο γύρω από τον μαγνήτη δεν φέρει μόνο το ένα είδος 

μαγνητικού φορτίου αλλά και τα δύο είδη μαζί. Αυτό μπορεί να μας το 

επιβεβαιώσει η μαγνητική βελόνη, η οποία έλκεται και από τους δύο συγ-

χρόνως πόλους του μαγνήτη. Μάλιστα όταν την πλησιάσουμε κοντά στον 

ένα πόλο του κινείται-απωθείται προς τα αριστερά, ενώ όταν την πλησιά-

σουμε προς τον άλλο πόλο του κινείται-απωθείται προς τα δεξιά. Άλλω-

στε, αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει μονομερές μαγνητικό πεδίο, αλλά 

πάντοτε τα μαγνητικά φορτία βρίσκονται σε ζεύγος θεμελιωδών ιόντων, 

όπως έχουμε εξηγήσει. 

ζ) Μεταξύ των δύο αυτών συμπάντειων πόλων εξασκείται η άπωση, ό-

πως εξηγήσαμε στις περιοχές τους  (στις περιοχές των δύο συμπάντειων 

πόλων που εκτείνονται σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις, όπου φτάνουν τα 

φορτία τους και είναι τα ισχυρότερα στον χώρο) που βρίσκονται στις σχε-

τικά κοντινές (γι’ αυτούς τους δύο συμπάντειους πόλους) αποστάσεις.  

Καθώς λοιπόν εξασκείται η άπωση μεταξύ τους, γίνεται τότε το εξής 

φαινόμενο: 

Ο ισχυρότερος σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο συμπάντειος 

πόλος απωθεί τον ασθενέστερό του στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, δη-

λαδή ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων απωθεί τον πόλο που 

φαίνεται στα δεξιά μας, απωθεί δηλαδή τον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Η κατεύθυνση περιστροφής όμως των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(όπως εξηγήσαμε σε άλλα κεφάλαιο) είναι η ίδια με την κατεύθυνση της 

φοράς των δεικτών του ρολογιού μας.  

Με άλλα λόγια στην παραπάνω εικόνα το όλο σύμπαν θα περιστραφεί, 

όπως το βλέπουμε στις δύο παραπάνω εικόνες), με κατεύθυνση από τα α-

ριστερά του προς τα δεξιά του και σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού 

μας, αν έχουμε μαζί μας ένα ρολόι (που να κυττάζει προς τις δύο αυτές 

εικόνες έτσι όπως καθόμαστε στην οθόνη του Η/Υ. Ο αριθμός 12 του ρο-

λογιού μας θα βρίσκεται στο μέσον των δύο αυτών πόλων). Έτσι προσδιο-

ρίζουμε και την κατεύθυνση περιστροφής του ίδιου του σύμπαντός μας.  

 

Ας δούμε και το επόμενο κεφάλαιο. 

  



113 

 

 

20. Η εξήγηση της φαινόμενης κίνησης των μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών μεταξύ δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πόλων θεμε-

λιωδών ιόντων. 

Η πραγματική κίνηση του πεδίου μεταξύ των δύο μαγνητικών-ηλε-

κτρομαγνητικών πόλων θεμελιωδών ιόντων. 

Πότε έχουμε την άπωση και πότε έχουμε την έλξη μεταξύ των μα-

γνητικών δυναμικών γραμμών ανάμεσα σε δύο μαγνητικούς-ηλεκτρο-

μαγνητικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων.  

 

  

Ας πάμε να πάρουμε ένα σχήμα-εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή εικόνας: 

Βικιπαίδεια, 

ελεύθερη 

ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια 

 

 

Επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερος ο πόλος των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτός είναι και ο νότιος μαγνητικός 

πόλος (ή ο βόρειος γεωγραφικός μαγνητικός πόλος της Γης). 

Επομένως, επειδή ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων φέρει 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, αυτός έλκει τα φορτία των θεμελιβδών ιόντων 

από τον άλλον πόλο θεμελιωδών ιόντων, από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων που φέρει το θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Μέρος όμως των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, απωθείται από τον 

πόλο αυτό των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, επειδή δημιουργεί πεδίο 

ολόγυρά του (βλ. μαγνητική έγκλιση της μαγνξτικής βελόνης και στον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ή στον  νότιο γεωγραφικό της 

πόλο της Γης ή στον βόρειο-ασθενέστρο μαγνητικό της πόλο, όπως και 

στην παρακάτω εικόνα). Θα μιλήσουμε όμως για το ίδιο θέμα και στην 

συνέχεια.  

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Πηγή εικόνας: 

Βικιπαίδεια, 

ελεύθερη 

ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια 

 

 

 

Εμείς όμως νομίζουμε ότι η φορά των μαγνητικών δυναμικών γραμμών 

είναι όπως παραπάνω και δεν τοποθετούμε και το πεδίο που αναπτύσσεται 

στον βόρειο-ασθενέστερο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, που 

φέρει το θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ήδη όμως έχουμε εξηγήσει σχετικά για το θέμα σε προηγούμενα 

κεφάλαια, αλλά να συμπληρώσουμε και τα εξής.  

 

Με βάση όμως το παρόν αλλά και το προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε 

να πούμε και τα εξής: 

Έστω έχουμε δύο μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους 

θεμελιωδών ιόντων, και αυτοί είναι έστω οι δύο εξωτερικοί πόλοι της Γης 

μας. 

Ο καθένας τους όμως περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη έκταση ολόγυρα 

από το κέντρο του κάθε τέτοιου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πόλου 

(το κέντρο του, μιλάμε για το κέντρο ενέργειάς του και όχι για το 

γεωμετρικό του κέντρο). 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Τα σημεία-περιοχές μεταξύ των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων που 

φέρουν μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία, και τα οποία σημεία-

περιοχές βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, 

απωθούνται μεταξύ τους. Από την άπωσή τους αυτή θα παραχθεί το πεδίο 

ολόγυρα από τον κάθε τέτοιο εξωτερικό πόλο της Γης (εξαιτίας του οποίου 

προκύπτει και η έγκλιση της μαγνητικής βελόνης στον κάθε πόλο της Γης, 

και στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή στον βόρειο 

μαγνητικό της πόλο της Γης). 
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Τα σημεία-περιοχές μεταξύ των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων που 

φέρουν μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία, και τα οποία σημεία-

περιοχές βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις μεταξύ τους, 

έλκονται μεταξύ τους. Από την έλξη του αυτή θα δημιουργηθούν άλλες 

μαγνητικές-δυναμικές γραμμές που θα κινηθούν από τον πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, προς τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (επειδή ο τελευταίος είναι ο ισχυρότερος στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις. Βλέπε το αρχικό παραπάνω σχήμα του παρόντος 

κεφαλαίου).  
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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 24ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Η΄ Μέρος 1 124 
    

1 Η ιστορία και η προϊστορία των φυτών πάνω 

στην γη μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ορογένεσης 

της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της καταβύθισης 

ορισμένων περιοχών της Γης, αλλά και της δη-

μιουργίας των τεκτονικών αυλάκων της Γης. 

Η εξήγηση της απότομης ορογένεσης της Γης, 

κυρίως στις παλιότερες γεωλογικές περιόδους. 

Εκδοχές εξαφάνισης των ζώων της γης κατά 

περιόδους. 

3 17 

2 Η ηλικία της γης. Είναι σφάλμα να λέμε ότι η 

ηλικία της Γης υπολογίζεται στα 4,5 δισεκα-

τομμύρια χρόνια πριν, περίπου. 

Η αληθινή ηλικία της Γης είναι αυτή αφότου 

άρχισε η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συ-

μπάντειων πόλων. 

18 27 

3 Η ανάπτυξη τη ζωής πάνω στη Γη σε διαδο-

χικά στάδια πρώτα από την θάλασσα. 

Επαλήθευση της Αγίας Γραφής.  

28 29 

4 Η απάντηση ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του 

κόσμου. 

Η απάντηση ότι ο Θεός μεριμνά για την δη-

μιουργία του. 

30 32 

5 Η εξήγηση της δημιουργίας των βροχών στην 

Γη μας. 

Πριν την περίοδο της δημιουργίας των βροχών 

η βαρύτητα της Γης ήταν ισότροπη. 

Η εξήγηση της ύπαρξης της αρχικής πηγής νε-

ρού στην Εδέμ, των ποταμών στην Γη μας, 

στην περίοδο που δεν υπήρχαν και δεν είχαν 

εμφανιστεί ακόμη καθόλου οι βροχές σε αυτήν 

μέχρι τότε. 

Η έννοια της ισότροπης βαρύτητας.  

Η εξήγηση ότι η Γη από μόνη της, μέχρι την 

τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου  

33  
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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 

5 Η εξήγηση της δημιουργίας των βροχών στην 

Γη μας. 

Πριν την περίοδο της δημιουργίας των βροχών 

η βαρύτητα της Γης ήταν ισότροπη. 

Η εξήγηση της ύπαρξης της αρχικής πηγής νε-

ρού στην Εδέμ, των ποταμών στην Γη μας, 

στην περίοδο που δεν υπήρχαν και δεν είχαν 

εμφανιστεί ακόμη καθόλου οι βροχές σε αυτήν 

μέχρι τότε. 

Η έννοια της ισότροπης βαρύτητας.  

Η εξήγηση ότι η Γη από μόνη της, μέχρι την 

τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δεν μπορούσε να περιστραφεί γύρω από τους 

δύο συμπάντειους πόλους. Αυτό γινόταν μό-

νον λόγω της εξάσκησης του μαγνητικού-ηλε-

κτρομαγνητικού φορτίου που της εξασκούσε ο 

κάθε συμπάντειος πόλος. 

Η εξήγηση ότι ο Δημιουργός Θεός δημιούρ-

γησε με κάθε τελειότητα τον κόσμο του. 

Η εξήγηση ότι ο Θεός Δημιουργός οργίστηκε 

από πράξη του ανθρώπου και επέτρεψε την με-

ρική καταστροφή του κόσμου του.  

Η εξήγηση της αιτίας της ύπαρξης της αμαρ-

τίας στον κόσμο μας.  

Η εξήγηση του πραγματικού και του πλασμα-

τικού υπολογισμού της ραδιοχρονολόγησης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ασθενειών 

στον άνθρωπο, στα ζώα και στα φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση ότι τα απολιθώματα και οι μεταβο-

λές που τους προκάλεσαν  οι μεγάλες εκλύσεις 

ραδιενέργειας από το εσωτερικό της Γης μας, 

κάνουν αυτά και τον άνθρωπο να δείχνουν γη-

ραιότερα ή αρχαιότερα, και, επομένως και η η-

λικία του ανθρώπου να δείχνει μεγαλύτερη 

από την πραγματική του ηλικία πάνω στην Γη. 

33 42 

6 Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας του 

αίματος στην περιοχή που χτυπήσαμε, χωρίς 

όμως να χύνεται το αίμα εκτός των αγγείων 

του. 

Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας των 

λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας στην 

43  
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6 Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας του 

αίματος στην περιοχή που χτυπήσαμε, χωρίς 

όμως να χύνεται το αίμα εκτός των αγγείων 

του. 

Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας των 

λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας στην 

περιοχή που χτυπήσαμε. 

Η εξήγηση της πάλης μεταξύ των ιών που θέ-

λουν να εισβάλουν στα κύτταρά μας και των 

λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του πόνου στο 

σώμα μας. 

Η εξήγηση της έννοιας του πόνου και της εξέ-

λιξής του.   

Η εξήγηση της μετάδοσης του πόνου από ένα 

σημείο του σώματός μας προς ένα άλλο ή προς 

μια γειτονική του περιοχή. 

Η εξήγηση ότι με μια μικρή πίεση, σε περιοχή 

του σώματός μας που πονάει, αποσυμφορείται 

μέρος του πόνου μας από την περιοχή αυτή. 

Τι είναι τα εξωγενή θεμελιώδη ιόντα και πως 

επιφέρουν τον θάνατο ενός οργανισμού. 

43 48 

7 Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας του 

αίματος στην περιοχή που χτυπήσαμε, χωρίς 

όμως να χύνεται το αίμα εκτός των αγγείων 

του. 

Η εξήγηση της αύξησης της κυκλοφορίας των 

λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας στην 

περιοχή που χτυπήσαμε. 

Η εξήγηση της πάλης μεταξύ των ιών που θέ-

λουν να εισβάλουν στα κύτταρά μας και των 

λευκών αιμοσφαιρίων του αίματός μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του πόνου στο 

σώμα μας. 

Η εξήγηση της μετάδοσης του πόνου από ένα 

σημείο του σώματός μας προς ένα άλλο ή προς 

μια γειτονική του περιοχή. 

Η εξήγηση ότι με μια μικρή πίεση, σε περιοχή 

του σώματός μας που πονάει, αποσυμφορείται 

μέρος του πόνου μας από την περιοχή αυτή. 

 

49 52 
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8 Το ίδιο το φως, δεν είναι αυτό καθαυτό που 

προκαλεί τις χημικές αντιδράσεις στα φυτά και 

την φωτοσύνθεση.  

Οι χημικές αντιδράσεις στα φυτά προκαλού-

νται από το περιεχόμενο του φωτός που είναι 

τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ανθοφόρου 

οφθαλμού και του άνθους.  

Η εξήγηση της μυρωδιάς του λουλουδιού. 

53 55 

9 Η εξήγηση πότε τα φυτά-δένδρα βγάζουν 

πρώτα τα άνθη και μετά τα φύλλα του. 

Η εξήγηση πότε τα φυτά-δένδρα βγάζουν 

πρώτα τα φύλλα και μετά τα άνθη τους. 

Η εξήγηση της αύξησης των ριζών και του 

κορμού-κλαδιών των φυτών-δένδρων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των οφθαλμών 

στα φυτά-δένδρα. 

56 58 

10 Η εξήγηση της δημιουργίας των γονάτων στα 

φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση του μικρού ή του μεγάλου μήκους 

των γονάτων στα φυτά-δένδρα. 

Η εξήγηση πότε αναπτύσσεται ένα φυτό-δέν-

δρο και πότε σταματάει η ανάπτυξή του. 

59 60 

11 Η εξήγηση της αύξησης του ύψους των φυτών 

και του μήκους των ζώων. 

Η εξήγηση της αύξησης των θεμελιωδών ιό-

ντων στις περιοχές με ανθοφόρους οφθαλμούς 

και η μετατροπή τους σε καρπούς. 

Η εξήγηση του χρώματος του καρπού ενός φυ-

τού-δένδρου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του καρπού ενός 

φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της ωρίμανσης ενός καρπού ή της 

γήρανσής του καθώς και του μίσχου του. 

Η εξήγηση της ατροφίας και της ξήρανσης του 

μίσχου ενός καρπού στο φυτό-δένδρο. 

Η εξήγηση της πτώσης του καρπού από ένα 

φυτό ή από ένα δένδρο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ριζών και του 

κορμού και των βλαστών ενός φυτού-δένδρου, 

61  



120 

 

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 

11 Η εξήγηση της αύξησης του ύψους των φυτών 

και του μήκους των ζώων. 

Η εξήγηση της αύξησης των θεμελιωδών ιό-

ντων στις περιοχές με ανθοφόρους οφθαλμούς 

και η μετατροπή τους σε καρπούς. 

Η εξήγηση του χρώματος του καρπού ενός φυ-

τού-δένδρου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του καρπού ενός 

φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της ωρίμανσης ενός καρπού ή της 

γήρανσής του καθώς και του μίσχου του. 

Η εξήγηση της ατροφίας και της ξήρανσης του 

μίσχου ενός καρπού στο φυτό-δένδρο. 

Η εξήγηση της πτώσης του καρπού από ένα 

φυτό ή από ένα δένδρο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των ριζών και του 

κορμού και των βλαστών ενός φυτού-δένδρου, 

από έναν καρπό του. 

Η εξήγηση και ο μηχανισμός που, από ένα 

καρπό, αναπτύσσονται πρώτα οι ρίζες στο 

φυτό-δένδρο και μετά ο κορμός και οι βλαστοί 

του. 

Η εξήγηση του διάφορου σχηματισμού των ρι-

ζών ενός φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση του διάφορου σχηματισμού του 

κορμού και των κλαδιών ενός φυτού-δένδρου. 

Η εξήγηση της επίθεσης ενός μύκητα ή ιού ε-

ναντίον των κυττάρων σε ένα σημείο-περιοχή 

του σώματός μας. 

Η εξήγηση της διάρρηξης της κυτταρικής μεμ-

βράνης από έναν ιό και της εισόδου του μέσα 

στο κύτταρο. 

Η εξήγηση του πολλαπλασιασμού των κυττά-

ρων μας από έναν ιό, χωρίς την άδεια του δι-

κού μας DNA, χωρίς την άδεια του δικού μας 

Οργανισμού. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός καρκινικού 

όγκου. Η ακριβής διαδικασία της διαίρεσης ε-

νός κυττάρου και ο πολλαπλασιασμός του με 

βάση το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων των ιών. 

61 68 
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12 Η εξήγηση της αύξησης του ανθρώπου κατά 

ύψος. 

Η εξήγηση της αύξησης των εσωτερικών ορ-

γάνων και του σώματός του ανθρώπου, αλλά 

και κάθε είδους ζώου και φυτού. 

Η έννοια του μονοκόμματου είδους αλλά και 

του πολυγονάτιου είδους. 

Η εξήγηση ότι τα πολυγονάτια είδη φυτών και 

ζώων δεν προήλθαν από τα μονοκόμματα 

φυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορετικό το 

DNA τόσο στα μονοκόμματα όσο και στα πο-

λυγονάτια φυτά. 

Πότε σταματάει η αύξηση του φυτού-ζώου. 

Πως εξηγείται το σταμάτημα του ύψος του φυ-

τού-ζώου. 

69 71 

13 Η εξήγηση της ικανότητας του εγκεφάλου να 

αντιλαμβάνεται, αλλά και να αξιολογεί τα 

προβλήματα και ερεθίσματα που δέχεται. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της φαντασίας και 

της απελευθερωμένης σκέψης στον άνθρωπο. 

Η εξήγηση της αντίληψης των θεμελιωδών ιό-

ντων του γήινου μαγνητικού πεδίου, αλλά και 

των θεμελιωδών ιόντων που κινούνται στην α-

τμόσφαιρα της γης από τα ζώα. 

Η εξήγηση της παραγωγής εικόνων από το κέ-

ντρο του νευρικού μας συστήματος. 

Η εξήγηση της παραγωγής εικόνας στον εγκέ-

φαλο της νυχτερίδας κ.λπ. από ειδική περιοχή 

διέγερσης του κέντρου του νευρικού της συ-

στήματος. 

Η εξήγηση της παραγωγής της φαντασίας που 

προέρχεται από την αυξομείωση της παραγω-

γής των θεμελιωδών ιόντων στον εγκέφαλό 

μας, και έξω από αυτόν, καθώς και η εξήγηση 

της παραγωγής της εικόνας στον εγκέφαλό 

μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μνήμης στον ε-

γκέφαλό μας. 

Η διαφορά της γνωστικής λειτουργίας των θε-

μελιωδών ιόντων στον εγκέφαλο ενός ζώου, 

από την επενέργεια του δικού του πνεύματος. 

72 77 
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14 Η εξήγηση της δημιουργίας των υπέργειων ρι-

ζών του ξενιστή (κισσού κ.λπ.). 

Η εξήγηση ενός ξενιστή να επιλέγει τα φυτά-

δένδρα προς τα οποία και προσκολλάται. 

78 78 

15 Η εξήγηση της δημιουργίας των εχθρών ορι-

σμένων φυτών-δένδρων. 

Η εξήγηση της ύπαρξης ενός φυτού καθώς και 

του ετερώνυμου του σε μαγνητικά-ηλεκτρο-

μαγνητικά φορτία.  

Τι ονομάζουμε κόμβους DNA και ποιον ρόλο 

εξυπηρετούν.  

Η εξήγηση γιατί στο κάθε είδος ενός πρώτου 

φυτού αναπτύσσεται ένα και μόνον ένα 

ορσμένο είδος δεύτερου φυτού. 

Η εξήγηση που ο λύκος επιτίθεται στα κουκιά.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των θηλυκών και 

των αρσενικών ανθέων, ή και των μικτών 

ανθέων. 

Η εξήγηση της ικανότητας ενός φυτού-

δένδρου να έχει και αρσενικά αλλά και θηλυκά 

άνθη.  

Η εξήγηση του πάχους-πλάτους του κορμού ε-

νός φυτού-δένδρου. 

79 84 

16 Η εξήγηση της διαπερατότητας ή όχι μιας α-

κτινοβολίας ή δέσμης όταν έρθει σε σύ-

γκρουση με μια άλλη ακτινοβολία ή δέσμη. 

Η έννοια της ανάκλασης των κυμάτων. 

Η έννοια της διαπερατότητας της ακτινοβο-

λίας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός καρκινικού 

όγκου.  

Η εξήγηση της αύξησης της μάζας του καρκι-

νικού όγκου. 

Η εξήγηση της αναπαραγωγής του DNA των 

κυττάρων που είναι φορτισμένα με θεμελιώδη 

ιόντα. 

Τι ονομάζονται Χαραλάμπεια κύτταρα. 

Τι ονομάζουμε Χαραλάμπειο μάζα-όγκο. 

85 89 

17 Η θέση ότι το σύμπαν δεν προήλθε από την έ-

κρηξη ενός αρχικού σημείου, από ένα υπερά-

τομο, δεν ευσταθεί, επειδή λόγω της με- 

90  
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17 Η θέση ότι το σύμπαν δεν προήλθε από την έ-

κρηξη ενός αρχικού σημείου, από ένα υπερά-

τομο, δεν ευσταθεί, επειδή λόγω της μεγάλης 

θερμοκρασίας και πίεσης θα έπρεπε να παρά-

γονται βαρέα χημικά στοιχεία κατ’ εξοχήν ε-

ξαρχής της δημιουργίας του κόσμου. Σήμερα 

όμως βλέπουμε ότι τα περισσότερα χημικά 

στοιχεία είναι ελαφρά, όπως το υδρογόνου που 

καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος του 

Προβληματισμοί από την θεωρία της μεγάλης 

έκρηξης και αναπάντητα ερωτήματα στην επι-

στημονική συνέπεια και συνέχειά της. 

90 97 

18 Ο Θεός είναι η αιτία της Δημιουργίας του κό-

σμου, ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο Δη-

μιουργίας και ο Κύριος του κόσμου. 

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ο Κύριος των 

θεμελιωδών ιόντων τα οποία έχουν δημιουρ-

γήσει όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τις ιδιότη-

τες που Αυτός τους έδωσε τότε, αλλά και ισχύ-

ουν και τώρα. 

Η θέση του Καντ ότι «δεν υπάρχει πρώτη αιτία 

ούτε αντικειμενική αιτιότητα» για την δη-

μιουργία του κόσμου, απορρίπτεται ως αβά-

σιμη και ως αστήρικτη και ως αυθαίρετη. 

Η έννοια της λέξης «κόσμος» με την στενή και 

με την ευρεία σημασία της. 

Η ακριβής και βαθύτερη έννοια και η σημασία 

της λέξης «σύμπαν». 

Η εξήγηση ότι ο άνθρωπος διαθέτει πνεύμα, 

που είναι ξεχωριστό από τις κάθε είδους δυνά-

μεις του χωροχρόνου.  

Η εξήγηση ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν 

έχει καμιά σχέση με την ενέργεια που φέρει ο 

άνθρωπος ως υλικό ον, και εξ αυτού μιλάμε 

ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι καθαρό 

πνεύμα, δυνάμενη να ζει εκτός τόπου και χρό-

νου. 

Δεν υπάρχει η έννοια της κοσμοψυχής στην 

πράξη και πουθενά στον κόσμο. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

98 105 
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18 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η έννοια της κοσμοψυχής αντικαθίσταται από 

την έννοια των θεμελιωδών ιόντων 

Τοποθέτηση θέσεών μας πάνω στις διάφορες 

φιλοσοφικές θεωρίες και σκέψεις. 

Απότιση Φόρου Τιμής στον Πυθαγόρα, στον 

Ευπαλίνο και στον Όμηρο. 

 

 

98 

 

 

105 

19 Η εξήγηση της υπαρκτής και πραγματικής δη-

μιουργίας και λειτουργίας των μαγνητικών δυ-

ναμικών γραμμών.  

Η εξήγηση της λειτουργίας ενός μαγνητικού-

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

Η έννοια της συστολής και διαστολής του μα-

γνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θεμελιω-

δών ιόντων. 

Η έννοια της συστολής και διαστολής του μα-

γνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θεμελιω-

δών ιόντων του σύμπαντος. 

Η εξήγηση της πύκνωσης των μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών φορτίων στον συμπάντειο 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Η 

εξήγηση της κίνησης των φορτίων των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων στον χώρο που βρί-

σκεται μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. Η 

εξήγηση της περιστροφής του σύμπαντος προς 

την φορά των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του μαγνητικού-

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο πρωτόνιο και 

στο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της κατεύθυνσης της περιστροφής 

του σύμπαντος. 

Η εξήγηση της ύπαρξης και των δύο ειδών μα-

γνητικού φορτίου σε ένα μαγνητικό πεδίο και 

όχι μόνο του ενός είδους μαγνητικού φορτίου. 

Εξήγηση των φαινομένων του μαγνητισμού 

και εφαρμογές τους στο σύμπαν, στον μικρό-

κοσμο και στον μακρόκοσμο. 
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20 Η εξήγηση της φαινόμενης κίνησης των μα-

γνητικών δυναμικών γραμμών μεταξύ δύο 
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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 

20 Η εξήγηση της φαινόμενης κίνησης των μα-

γνητικών δυναμικών γραμμών μεταξύ δύο μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πόλων θεμε-

λιωδών ιόντων. 

Η πραγματική κίνηση του πεδίου μεταξύ των 

δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πόλων 

θεμελιωδών ιόντων. 

Πότε έχουμε την άπωση και πότε έχουμε την 

έλξη μεταξύ των μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών ανάμεσα σε δύο μαγνητικούς-ηλε-

κτρομαγνητικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων.  

112 114 

 Πίνακας Περιεχομένων 115 124 
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 «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπι-
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 «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Μικροάλγη», πτυχιακή εργασία κ. Καλλιό-

πης Καλογιάννη, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Η-

ράκλειο 2010. Εισηγητής: Μιχάλης Φουνουλάκης, καθηγητής. Σελ. 3 της παρα-
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