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- 
 

Δ΄  ΜΕΡΟΣ 

 
α) Δημιουργία του στερεού φλοιού και του εδάφους της Γης 

Η βαρύτητα της Γης αυξάνει και επίσης παράγεται περισσότερη μάζα στο ε-

σωτερικό της. 

β) Το εξωτερικό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης αυξάνει και έχουν 

δημιουργηθεί οι ζώνες προστασίας της Γης από επερχόμενες ανεπιθύμητες εισό-

δους στην Γη διαφόρων αστρονομικών-διαπλανητικών μαζών ή αργότερα δημιουρ-

γηθέντων μετεωριτών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά σε αυτήν. 

γ) Οι προϋποθέσεις για την δημιουργία των φυτών-δένδρων έχουν δημιουργη-

θεί. Όλο το υπόβαθρο της φυτικού κόσμου έχει συντελεστεί. 

Γι’ αυτό και την τρίτη αυτή Ημέρα δημιουργούνται τα φυτά. 

Κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έχουμε δύο φάσεις:  

Α΄ Φάση, όπου ολοκληρώνεται ο εξωτερικός φλοιός της Γης, η βαρύτητά της, 

το ισχυρό εξωτερικό της μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και η ατμόσφαιρά της 

(βλ. 17ο, 18ο και 19ο Βιβλία μας), και 

Β’  Φάση, όταν δημιουργούνται τα φυτά-δένδρα. 

Από το 20ό Βιβλίο της τρίτης ημέρας της δημιoυργίας του κόσμου περνάμε στην 

Β΄ Φάση αυτής της ίδιας ημέρας. 
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Δ΄  Μέρος 
 

 

 

 

Η δημιουργία  

και  

η λειτουργία των φυτών 

 

«…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. 

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.  

και είδεν ο Θεός, ότι καλόν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, 

ημέρα τρίτη». 

Αγία Γραφή (Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 11-13). 
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1. Η έννοια της κοσμολογικής σταθεράς 

Αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι (συμπάντειοι ή μη) 

βρίσκονται σε απόσταση πιο κοντά από την κρίσιμη μεταξύ τους από-

σταση ή από τις λεγόμενες σχετικά κοντινές αποστάσεις, θα είναι ισχυ-

ρότερες οι δυνάμεις βαρύτητας. 

Αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι (συμπάντειοι ή μη) 

βρίσκονται σε απόσταση πιο μακριά από την κρίσιμη μεταξύ τους α-

πόσταση ή από τις λεγόμενες σχετικά μακρινές αποστάσεις, θα είναι 

ισχυρότερες οι δυνάμεις αντιβαρύτητας ή οι δυνάμεις της άπωσης 

Η εξήγηση της αυξομείωσης του χωροχρόνου στο σύμπαν μας. 

Η εξήγηση της αυξομείωσης της κοσμολογικής σταθεράς στο σύ-

μπαν μας. 

Η τεκμηρίωση γιατί το σύμπαν δεν μπορεί να γίνει άπειρο. 

Η εξήγηση της συνεχούς συστολής και διαστολής του σύμπαντος ε-

ναλλάξ. 

Η εξήγηση της συγκέντρωσης της ύλης (πυκνότερη ύλη) ή της αραί-

ωσης της ύλης (αραιότερη ύλη) στο σύμπαν. 

Η απόδειξη και επαλήθευση ότι η μέση τιμή συγκέντρωσης της ύ-

λης είναι ένας δείκτης που μας λέγει σε ποια ακριβώς απόσταση με-

ταξύ τους βρίσκονται, αναλογικά, οι δύο συμπάντειοι πόλοι. 

Η εξήγηση της τεράστιας δύναμης απομάκρυνσης των γαλαξιών με-

ταξύ τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής του σκότους και του φωτός στον «νυχτε-

ρινό» ουρανό. 

Πριν την δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε ούτε φως, αλλά ούτε 

και σκοτάδι και ο ανθρώπινος νους δεν είναι σε θέση να εννοήσει με 

την λογική του αυτό που εκτείνεται πέρα από την αρχή της δημιουρ-

γίας του κόσμου. 

Η επιστήμη δεν είναι άπειρη, αλλά έχει αρχή. 

Τα όρια της επιστήμης και ως που εκτείνονται αυτά. 

Ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο διαστάσεις των ίδιων θεμελιωδών 

ιόντων. 

Πότε είναι ισχυρότερος ο χώρος και πότε είναι ισχυρότερος ο χρό-

νος. 

 

 

«Σύμπαν χωρίς όρια 

[…] Η κοσμολογική αρένα συμπληρώθηκε πολύ γρήγορα από τον Αλε-

ξάντερ Φρίντμαν, έναν πολύπλευρο Ρώσο επιστήμονα που αρχικά είχε γί-

νει γνωστός από την εργασία του στη μετεωρολογία και σε συναφείς χώ-

ρους. Όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Φρίντμαν κατατάχθηκε 

εθελοντής στην αεροπορία όπου βοήθησε στη συγκρότηση υπηρεσιών με-

τεωρολογίας και πλοήγησης. Το καλοκαίρι του 1917 έγινε διευθυντής του 
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πρώτου εργοστασίου στη Ρωσία που έφτιαχνε όργανα αεροσκαφών. Το 

1918 επέστρεψε στη διδασκαλία και την έρευνα ως καθηγητής στην Ακα-

δημία Επιστημών στην Πετρούπολη.  

Οι εργασίες του Αϊνστάιν για τη βαρύτητα και την κοσμολογία καθώς 

και η μαθηματική πρόκληση των εξισώσεων πεδίου παρότρυναν τον Φρί-

ντμαν να βρει όσο ήταν δυνατόν περισσότερες λύσεις χωρίς να υπολογίζει 

τις συνέπειές τους για το αληθινό σύμπαν. Ο Φρίντμαν απέδειξε ότι οι ε-

ξισώσεις πεδίου έδιναν μια μεγάλη ποικιλία μορφών του σύμπαντος. Ειδι-

κότερα, βρήκε ότι αν απέρριπτε την κοσμολογική σταθερά, όλα τα αποτε-

λέσματα θα έδιναν σύμπαντα γεμάτα με ύλη που διαστέλλονταν. Οι λύσεις 

του Φρίντμαν θα μπορούσαν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: εκείνες που 

το σύμπαν διαστέλλεται συνέχεια και εκείνες στις οποίες η βαρυτική έλξη 

της ύλης τελικά ξεπερνά τη διαστολή προκαλώντας μια τελική κατάρ-

ρευση. 

Ο παράγοντας που κάνει τη ζυγαριά να κλίνει προς τη διαστολή ή την 

κατάρρευση είναι η μέση πυκνότητα της μάζας στο σύμπαν. Αν η μέση 

ποσότητα μάζας σε ένα δεδομένο όγκο χώρου είναι μικρότερη από μια 

κρίσιμη τιμή (την οποία ο Φρίντμαν, ενδιαφερόμενος μόνο για τη θεωρία, 

δεν την υπολόγισε), το σύμπαν θα διαστέλλεται αιώνια. Ο χωροχρόνος σε 

ένα τέτοιο σύμπαν θα είχε αρνητική καμπυλότητα – ανάλογη με μια κοίλη 

καμπύλη στο συνήθη χώρο. Επιπλέον, ένα τέτοιο σύμπαν είναι άπειρο 

αλλά το πρόβλημα της ακριβούς κατανομής της ύλης στο άπειρο σύμπαν 

που διέπεται από τη νευτώνεια βαρύτητα δεν υπάρχει. Η γενική θεωρία της 

σχετικότητας υπαγορεύει ότι η βαρύτητα, όπως και καθετί άλλο στο σύ-

μπαν, περιορίζεται από την ταχύτητα του φωτός. Δεν μπορεί, όπως υπέ-

θεσε ο Νεύτων, να δρα ακαριαία σε οποιαδήποτε απόσταση. Έτσι, βαρυ-

τικά πεδία από απείρως μεγάλες αποστάσεις θα χρειάζονται άπειρο χρόνο 

για να κάνουν την επίδρασή τους αισθητή, αντί να δρουν άμεσα σε κάθε 

κομματάκι ύλης του σύμπαντος. 

Αν η μέση πυκνότητα της μάζας είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή, 

το σύμπαν τελικά θα καταρρεύσει πάλι σε μια πυκνή συγκέντρωση ύλης, 

από την οποία θα μπορούσε να ξεπηδήσει και να αρχίσει ένας νέος κύκλος 

διαστολής και κατάρρευσης. Ένα τέτοια σύμπαν είναι η διαστελλόμενη 

μορφή του αρχικού στατικού μοντέλου του Αϊνστάιν. Έχει θετική  καμπυ-

λότητα –ανάλογη προς εκείνη μιας κυρτής καμπύλης – ακτίνα πεπερα-

σμένη, και περιέχει ένα πεπερασμένο ποσό ύλης. 

Στο όριο μεταξύ των δύο αυτών τύπων σύμπαντος υπάρχει ένα που η 

μέση πυκνότητα της μάζας είναι ίση με την κρίσιμη πυκνότητα. Ένα τέτοιο 

σύμπαν έχει μηδέν καμπυλότητα και ο χωροχρόνος είναι επίπεδος διότι η 

συνήθης Ευκλείδια γεωμετρία ισχύει για επίπεδο χώρο. Ένα επίπεδο σύ-

μπαν είναι άπειρο και διαστέλλεται αιώνια. Η εργασία του Φρίντμαν δη-

μοσιεύθηκε το 1922 σε ένα γνωστό και μεγάλης κυκλοφορίας γερμανικό 

περιοδικό φυσικής. Ο Αϊνστάιν είδε το άρθρο, διαφώνησε με τα αποτελέ-

σματα και αμέσως δημοσίευσε ένα άρθρο με το οποίο τα ανακατασκεύαζε. 
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Αλλά μέσα σε ένα χρόνο είχε αναθεωρήσει τη θέση του. Ο Αϊνστάιν πα-

ραδέχτηκε ότι οι λύσεις του Φρίντμαν στις εξισώσεις πεδίου ήταν μαθη-

ματικά σωστές, οι λύσεις όμως φαίνονταν στον Αϊνστάιν να μην έχουν α-

ξία από την άποψη της φυσικής. Για να δημιουργηθεί ένα καμπύλο σύμπαν 

με τα φαινομενικά στατικά χαρακτηριστικά που παρατηρούσαν οι αστρο-

νόμοι, χρειαζόταν κάτι ισοδύναμο με την κοσμολογική σταθερά…». 

«Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπου-

λος (1. Μυστήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματι-

κότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ενότητας), σελ. 37-38. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις – επεξηγήσεις: 

 

Η κοσμολογική αυτή σταθερά δεν είναι κάτι άλλο από τον βαθμό της 

αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων στην δεδομένη απόσταση που έ-

χουν μεταξύ τους.  

Εξηγήσαμε ότι ανάλογα με το φορτίο που φέρουν οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι (και οι επιμέρους μεσοσυμπάντειοι πόλοι στο εξής) αφενός, και α-

φετέρου ανάλογα με την μεταξύ τους απόσταση αυτό το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο τους αυξομειώνεται. 

Ειδικότερα αν πλησιάζουν μεταξύ τους οι δύο συμπάντειοι πόλοι (και 

οι επιμέρους μεσοσυμπάντειοι πόλοι στο εξής) πιο κοντά από την λεγό-

μενη κρίσιμη απόσταση ή από τις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τότε υπε-

ρισχύει η βαρύτητα. Τότε, οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων έλκονται. 

Αν απομακρύνονται μεταξύ τους οι δύο συμπάντειοι πόλοι (και οι επι-

μέρους μεσοσυμπάντειοι πόλοι στο εξής) πιο μακριά από την λεγόμενη 

κρίσιμη απόσταση ή από τις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τότε υπερισχύει 

η βαρύτητα. Τότε δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων απωθούνται. 

Ανάλογα λοιπόν σε ποια απόσταση βρίσκονται μεταξύ τους οι δύο συ-

μπάντειοι πόλοι (ή και οι επιμέρους μεσοσυμπάντειοι πόλοι στο εξής), με 

δεδομένο ότι αυτοί φέρουν σταθερό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους 

φορτίο από πλευράς μονάδων-ποσοτήτων ενέργειας, έχουμε αυξομείωση 

σε αυτό το φορτίο τους και στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Με άλλα λόγια η μεταξύ τους απόσταση είναι αυτή που καθορίζει την 

μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδρασή τους. Αυτό πιο πέρα σημαί-

νει ότι αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι (συμπάντειοι ή μη) 

βρίσκονται σε απόσταση πιο κοντά από την κρίσιμη μεταξύ τους από-

σταση ή από τις λεγόμενες σχετικά κοντινές αποστάσεις, θα είναι ισχυρό-

τερες οι δυνάμεις βαρύτητας. 

Αντίθετα, αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι (συμπάντειοι ή 

μη) βρίσκονται σε απόσταση πιο μακριά από την κρίσιμη μεταξύ τους α-

πόσταση ή από τις λεγόμενες σχετικά μακρινές αποστάσεις, τότε θα είναι 

ισχυρότερες οι δυνάμεις αντιβαρύτητας ή οι δυνάμεις της άπωσης. 
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Για να παραμείνουν ακίνητοι αυτοί οι δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητι-

κοί πόλοι καθώς και ο μεταξύ τους χώρος, πρέπει αυτά τα μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά φορτία να εξισώνονται. 

Μαθηματικά, για να επιτευχθεί αυτό είναι ανάγκη στην κάθε φάση, ή 

στην κάθε επιμέρους απόσταση στην οποία βρίσκονται-απέχουν οι παρα-

πάνω δύο πόλοι να θέσουμε μια σταθερά, η οποία ακριβώς θα εξισώνει 

αυτά τα δύο είδη φορτίων των δύο αυτών μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

πόλων θεμελιωδών ιόντων. 

Με άλλα λόγια αυτή η κοσμολογική σταθερά δεν είναι η ίδια, αλλά ο 

ακριβής αριθμός της εξαρτάται από την απόσταση αυτή των δύο αυτών 

πόλων.  

Για τον παραπάνω λόγο έχει αναφέρεται το εξής στο παραπάνω από-

σπασμα:  

«…Ειδικότερα, βρήκε ότι αν απέρριπτε την κοσμολογική σταθερά, όλα 

τα αποτελέσματα θα έδιναν σύμπαντα γεμάτα με ύλη που διαστέλλονταν. 

Οι λύσεις του Φρίντμαν θα μπορούσαν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: 

εκείνες που το σύμπαν διαστέλλεται συνέχεια και εκείνες στις οποίες η 

βαρυτική έλξη της ύλης τελικά ξεπερνά τη διαστολή προκαλώντας μια τε-

λική κατάρρευση…». 

Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την κοσμολογική σταθερά θα έχουμε την έλξη 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων, οπότε τότε 

θα προκληθεί η συστολή του σύμπαντος. Αντίθετα, αν έχουμε την άπωση 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων, τότε θα προ-

κληθεί η διαστολή του σύμπαντος. 

Επομένως, το σύμπαν, ή διαστέλλεται ή συστέλλεται, λόγω της αλληλε-

πίδρασης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων του 

(αυτό γίνεται και στους επιμέρους τέτοιους πόλους θεμελιωδών ιόντων, 

όπως π.χ. στα κέντρα των γαλαξιών, των άστρων κ.λπ.). 

Η κοσμολογική σταθερά είναι το μέγεθος εκείνο, που με βάση την από-

σταση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων έχουμε αύξηση ή μείωσης της 

βαρύτητας (όταν οι αποστάσεις μεταξύ των δύο αυτών συμπάντειων πό-

λων βρίσκονται πιο κοντά από την λεγόμενη κρίσιμη απόσταση μεταξύ 

τους), ή αύξηση ή μείωση της αντιβαρύτητας (όταν οι αποστάσεις μεταξύ 

των δύο αυτών συμπάντειων πόλων βρίσκονται πιο μακριά από την λεγό-

μενη κρίσιμη απόσταση μεταξύ τους) 

Το σύμπαν όμως συνέχεια βρίσκεται σε κίνηση, καθώς ή συστέλλεται ή 

διαστέλλεται, λόγω ακριβώς αυτών των ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Επομένως και ο χωροχρόνος του ίδιου αυτού σύμπαντος αυξομειώνεται 

ανάλογα. 

Επομένως, και η κοσμολογική σταθερά αυξομειώνεται κατά την τιμή 

της, αφού αυτή εξαρτάται από την απόσταση που έχουν μεταξύ τους αυτοί 

οι δύο συμπάντειοι πόλοι (το ανάλογη σταθερά θα είχαμε και σε ένα άλλο 

Χαραλάμπειο σύστημα θεμελιωδών ιόντων). 
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Λόγω λοιπόν των παραπάνω ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιόντων, επειδή 

δηλαδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των δύο συ-

μπάντειων πόλων έλκονται, έπεται ότι θα έχουμε έλξη μεταξύ τους και δεν 

θα έχουμε αυτούς τους δύο συμπάντειους πόλους να απωθούνται συνέχεια 

μέχρι το άπειρο. Αλλά (το «αλλά», προς την προηγούμενη πρόταση), η 

άπωσή τους αυτή συντελείται μέχρις εκεί που ασκούνται ισχυρότερα οι 

δυνάμεις άπωσης των θεμελιωδών ιόντων αυτών των δύο συμπάντειων πό-

λων. Ενώ στις πιο μακρινές αποστάσεις των είναι ισχυρότερες οι δυνάμεις 

έλξης των και τότε οι δύο συμπάντειοι πόλοι έλκονται ή αλλιώς συστέλ-

λονται. 

Καθώς όμως τα δύο σύνολα θεμελιωδών ιόντων έλκονται αφενός, και 

αφετέρου καθώς έλκουν μαζί τους και ύλη μέσω της έλξης μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων που φέρει αυτή η ύλη (μαγνητική μικρομάζα, υποατο-

μικά σωματίδια, άτομα κ.λπ.), τότε αυξάνεται η πυκνότητα της συγκε-

ντρωμένης ύλης, στην φάση αυτή, δηλαδή στην φάση της έλξης των. 

Ανάλογα, επίσης, με την θέση και την ισχύ της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των δύο παραπάνω συμπάντειων πόλων, θα έχουμε αραιότερη ή πυκνό-

τερη την συγκέντρωση αυτή της ύλης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει και επαληθεύεται σωστά ότι η μέση τιμή 

συγκέντρωσης της ύλης είναι ένας δείκτης που μας λέγει σε ποια ακριβώς 

απόσταση μεταξύ τους βρίσκονται, αναλογικά, οι δύο συμπάντειοι πόλοι, 

δηλαδή: 

α) «…Αν η μέση ποσότητα μάζας σε ένα δεδομένο όγκο χώρου είναι 

μικρότερη από μια κρίσιμη τιμή (την οποία ο Φρίντμαν, ενδιαφερόμενος 

μόνο για τη θεωρία, δεν την υπολόγισε), το σύμπαν θα διαστέλλεται αιώ-

νια…». Αυτό σημαίνει ότι καθώς τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται έλκο-

ντας μαζί τους και ύλη, πράγματι έχουμε αραίωση της ύλης στο σύμπαν, 

λόγω ακριβώς αυτής της άπωσης μεταξύ των δυνάμεων των θεμελιωδών 

ιόντων και της απομάκρυνσής των. Συγχρόνως, δεν απομακρύνονται μό-

νον τα θεμελιώδη ιόντα, αλλά και όλοι οι γαλαξίες και τα άστρα που αυτά 

έλκονται από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Επειδή δε η τέτοια άπωσης είναι μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού τύ-

που, για τον λόγο αυτό έχουμε την τεράστια σε εμάς ταχύτητα απομάκρυν-

σης των γαλαξιών που βλέπουμε. Στην φάση αυτή θα αρχίσει να παράγεται 

σκοτάδι (όπως και τώρα έχουμε τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό). 

β) «…Αν η μέση πυκνότητα της μάζας είναι μεγαλύτερη από την κρί-

σιμη τιμή, το σύμπαν τελικά θα καταρρεύσει πάλι σε μια πυκνή συγκέ-

ντρωση ύλης, από την οποία θα μπορούσε να ξεπηδήσει και να αρχίσει 

ένας νέος κύκλος διαστολής και κατάρρευσης. Ένα τέτοια σύμπαν είναι η 

διαστελλόμενη μορφή του αρχικού στατικού μοντέλου του Αϊνστάιν. Έχει 

θετική  καμπυλότητα –ανάλογη προς εκείνη μιας κυρτής καμπύλης – α-

κτίνα πεπερασμένη, και περιέχει ένα πεπερασμένο ποσό ύλης…». Αυτό 

σημαίνει ότι καθώς τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται, έλκοντας μαζί τους και 

ύλη, πράγματι έχουμε πύκνωση της ύλης στο σύμπαν, λόγω ακριβώς αυτής 
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της έλξης μεταξύ των δυνάμεων των θεμελιωδών ιόντων. Συγχρόνως, δεν 

έλκονται μόνον τα θεμελιώδη ιόντα, αλλά και όλοι οι γαλαξίες και τα ά-

στρα που αυτά έλκονται από τα θεμελιώδη ιόντα. Στην φάση αυτή θα αρ-

χίσει να παράγεται φως στον «νυχτερινό», επειδή δεν θα είναι και τόσο 

νυχτερινός. 

Να τονιστεί και να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι πριν από την δη-

μιουργία του φωτός και του σκότους, δεν υπήρχε σκότος στο νυχτερινό 

ουρανό. 

Η παραγωγή του σκότους οφείλεται στην άπωση μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων, όπως, αντίθετα, η παραγωγή του φωτός οφείλεται στην έλξη 

των θεμελιωδών ιόντων. 

Για τον δικό μας ανθρώπινο νου αυτή η κατάσταση δεν είναι αντιληπτή, 

επειδή ο νους μας δεν διαθέτει τέτοια αισθητήρια ώστε να μπορεί να εννο-

ήσει μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, όπου δεν υπήρχε 

καθόλου ο κόσμος και οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων, πάνω στις ο-

ποίες είναι θεμελιωμένος αυτός. 

Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για σκοτάδι, αλλά ούτε και για 

φως, πριν την ύπαρξη των θεμελιωδών ιόντων. 

Ακόμη-ακόμη δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για τον χρόνο, ούτε για τον 

χώρο, αφού τόσο ο χρόνος όσο και ο χρόνος είναι μεταγενέστερα των θε-

μελιωδών ιόντων. Πρώτα δημιουργήθηκαν τα θεμελιώδη ιόντα, και αμέ-

σως μετά ήρθαν στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

Με την μεταξύ τους αλληλεπίδρασης έχουμε την δημιουργία του χώρου. 

Χώρος είναι η περιοχή όπου αυτά αλληλεπιδρούν.  

Επίσης, οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων που αυξομειώνονται, λόγω 

της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής των έλξης-άπωσης, αποτελούν την ε-

νέργεια του χώρου που τρέχει-είναι διαφορετική στα διάφορα Χαραλά-

μπεια συστήματα ιόντων. Έτσι προκύπτει ο χρόνος εξαιτίας της διαφορε-

τικής ισχύος και αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ τους. 

Έτσι, πριν ακόμη υπάρξει ο χώρος και ο χρόνος, και ακόμη πιο πέρα, 

πριν ακόμη υπάρξουν τα θεμελιώδη ιόντα δεν υπήρχε ούτε φως, αλλά ούτε 

και σκοτάδι. 

Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να εννοήσει την παραπέρα εκείνη κατά-

σταση με τον νου του. 

Αν αυτό μπορεί να γίνει με την ψυχή του, ειδικότερα με την δύναμη που 

του δίνει ο Θεός στην ψυχή του, μέσω της Θείας Χάριτος, είναι θέμα άλ-

λου κεφαλαίου. 

Εμείς εδώ φτάνουμε μέχρις εκεί που αρχίζουν τα όρια της επιστήμης. 

Η επιστήμη δηλαδή δεν είναι άπειρη, αλλά αρχίζει από την δημιουργία 

των θεμελιωδών ιόντων, έχει αρχή. 

Με άλλα λόγια η επιστήμη δεν υπάρχει πριν την δημιουργία του κό-

σμου, συγκεκριμένα του υλικού κόσμου για τον οποίο μιλήσαμε στην 

σειρά αυτή των βιβλίων μας. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε, λοιπόν, και το εξής: 
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Ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο διαστάσεις των ίδιων θεμελιωδών ιό-

ντων που έχουν μεταξύ τους την εξής διάκριση: 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα σε ένα Χαραλάμπειο σύστημα ιόντων (δηλαδή 

σε ένα σύστημα θεμελιωδών ιόντων, όπου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων), βρίσκο-

νται σε σταθερή μεταξύ τους αλληλεπίδραση διαμορφώνουν μια σταθερή 

κατάσταση και δημιουργούν την αίσθηση του χώρου. 

Αν αυτή η σταθερή κατάσταση παρουσιάσει αυξομείωση των δυνάμεων 

της ενέργειάς τους, τότε δημιουργείται ο χρόνος. 

Στον απόλυτο βαθμό υπάρχει και ο χώρος και ο χρόνιος, αλλά άλλοτε 

είναι ισχυρότερος ο χώρος, ενώ άλλοτε είναι ισχυρότερος ο χρόνος. 

Αλλά, ας προχωρήσουμε στην συνέχεια της σειράς των βιβλίων μας, 

έτσι όπως ξεκινήσαμε. 

Ενδιάμεσα όμως θα επαναφέρουμε και πολλά από όσα εξηγήσαμε, ώστε 

να συνδεόμαστε στην πορεία μας, ώστε όλη η σειρά των βιβλίων μας να 

έχει μια συνέχεια και να μπορεί να εξηγηθεί από τον καθένα, χωρίς να του 

δημιουργεί πρόσθετες απορίες και προβλήματα. Έτσι ο καθένας θα μπορεί 

να επαληθεύει και να επεξηγεί με τον νου του πλήθος άλλων πραγμάτων. 
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2. Μικρή Συνοπτική Εισαγωγή 
για την δημιουργία των φυτών και των δένδρων 

 

 

Πριν προχωρήσουμε στο παρόν βιβλίο, θα πρέπει να θυμηθούμε, έστω 

και λίγα πράγματα σχετικά με τις ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων και 

ειδικότερα τις εφαρμογές των και τις αλληλεπιδράσεις των με το φως. 

Αυτό είναι κρίσιμο σημείο στην κατανόηση του θέματος που θα ακο-

λουθήσει, επειδή όλη η λειτουργία των φυτών στηρίζεται στην φωτοσύν-

θεση. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρήσαμε χρήσιμο να μεταφέρουμε τις τρεις πρώ-

τες ενότητες από το προηγούμενο 19ο Βιβλίο μας, που θα μας συνδέσουν 

με αυτά που αναφέραμε. Οι ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων ισχύουν πα-

ντού στην φύση και γι’ αυτό ας μη μας φαίνεται παράξενο που μεταφέ-

ρουμε π.χ.  την λειτουργία των πυρηνικών εκρήξεων προκειμένου να προ-

χωρήσουμε στον κόσμο των φυτών, επειδή θέλουμε ακριβώς να μεταφέ-

ρουμε αυτές τις ιδιότητες, όπως αναφέραμε. 

Στα προηγούμενα βιβλία της ίδιας σειράς μας μιλήσαμε και για άλλα 

θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία της Γης μας, ώστε από αυτά 

όλα να προκύπτει πλέον και να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην δη-

μιουργία των φυτών και των δένδρων. Για παράδειγμα στο 14ο Βιβλίο μας, 

στο κεφάλαιο 3 με τίτλο: «3. Οι δύο εσωτερικοί-περιστροφικοί βραχίονες 

του εσωτερικού της Γης, μεταφέρουν μάζα από το εσωτερικό της και την 

εναποθέτουν προς το εξωτερικό της», σελ. 40-51, μιλήσαμε για την δη-

μιουργία του εδάφους της Γης. Θέλουμε δηλαδή να θυμηθούμε ότι το έδα-

φος της Γης μας διαφέρει τόσο πολύ με εκείνα τα εδάφη των άλλων πλα-

νητών, ως προς την σύσταση των ουσιών και των χημικών στοιχείων που 

περιέχει, όπως μιλήσαμε, σταδιακά και ένα-ένα όλα τα βήματα και την 

διαδικασία της δημιουργίας αλλά και της επόμενης εξέλιξής της Γης μας. 

Τώρα, πλέον, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουρ-

γία των φυτών και των δένδρων. 

Περισσότερα σε αυτά που ακολουθούν στο παρόν Βιβλίο. 
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2.α. Η εξήγηση της παραγωγής της λάμψης και της θερμότητας από 

τα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων μπορούν, μέσω 

των ιόντων ηλεκτρονίων, να έλξουν ολόκληρα άτομα ή και μόρια. 

Η εξήγηση της σύντηξης των μεταλλικών πλακών κατά την δημι-

ουργία-παρουσία του βολταϊκού τόξου. 

 

 

«Βολταϊκό τόξο. 

Ηλεκτρική διάταξη, η οποία αποδίδει έντονη θερμότητα και λαμπρό 

λευκό φως. Αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια (συνήθως ράβδους άνθρακα), 

που συνδέονται σε ηλεκτρική πηγή. 

 

 
 
Στην ηλεκτροσυγκόλληση, το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει από ένα ηλεκτρόδιο προς τα 

μεταλλικά μέρη που πρόκειται να συγκολληθούν. Εξαιτίας της έντονης θερμότητας 

που αναπτύσσεται από το βολταϊκό τόξο, οι επιφάνειες των μετάλλων τήκονται και 

γίνονται ενιαία μάζα, που ενεργεί ως συγκολλητικό, όταν ψυχθεί. 

 



13 

 

Τα δύο ηλεκτρόνια έρχονται σε επαφή, οπότε το ηλεκτρικό ρεύμα διέρ-

χεται από το ένα στο άλλο. Όταν οι ράβδοι απομακρύνονται, η ροή του 

ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζεται, παρ’ ότι ο αέρας και γενικά τα αέρια 

είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Έτσι, ανάμεσα στα διάπυρα άκρα 

των ηλεκτροδίων εμφανίζεται ένα φωτεινό τόξο, το οποίο δημιουργείται 

από φορτισμένα ηλεκτρόνια, που αποσπώνται από τον αρνητικό πόλο και 

έλκονται από το θετικό. 

Τα φορτισμένα μόρια ή ιόντα του αέρα, που παρεμβάλλονται ανάμεσα 

στα ηλεκτρόδια, επιταχύνονται από την ενέργεια της ηλεκτρικής τάσης, με 

αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου, η οποία 

είναι δυνατό να φτάσει μέχρι και 4.000ο C. 

Το βολταϊκό τόξο με ράβδους άνθρακα χρησιμοποιείται ως ισχυρή φω-

τεινή πηγή στους λαμπτήρες εκκενώσεως και ως θερμαντικό στοιχείο σε 

καμίνους τήξης δύστηκτων υλικών. Ένας άλλο τύπος, που φέρει μεταλλικά 

ηλεκτρόδια, χρησιμοποιείται για την ηλεκτροσυγκόλληση μετάλλων». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος  1, σελ. 158. 

 

Με άλλα λόγια έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Επειδή είναι μεγάλο το μαγνητικό φορτίο των ιόντων πρωτονίων που 

φέρουν από το ένα ηλεκτρόδιο και επίσης το μαγνητικό φορτίο των ιόντων 

ηλεκτρονίων που ρέουν από το άλλο ηλεκτρόδιο, λόγω της υψηλής τάσης 

που φέρει η ηλεκτρική πηγή,  

αυτό σημαίνει το εξής: 

Το ηλεκτρόδιο που φορτίζεται με ιόντα πρωτονίων, φέρει ισχυρό μα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ το ηλεκτρόδιο που 

φορτίζεται με ιόντα ηλεκτρονίων φέρει ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Μέσω των ηλεκτροδίων λοιπόν ρέουν ισχυρά μαγνητικά φορτία από το 

ένα ηλεκτρόδιο και επίσης ισχυρά μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων από το άλλο ηλεκτρόδιο. 

Αυτά, καθώς ρέουν στα ηλεκτρόδιά τους, στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις έλκονται. 

Τότε παράγεται λάμψη και θερμότητα, που οφείλονται στα εξής: 

α) Η μεν λάμψη παράγεται επειδή φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία 

(τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο,  ενώ τα 

θεμελιώδη ιόντα φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

β) Η θερμότητα οφείλεται στην άπωση που συμβαίνει όταν τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων αφού ελχθούν με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων, τότε απωθούνται. Στην φάση της άπωσής των παράγεται θερμότητα 

(βλέπε πίεση της τρόμπας ποδηλάτου όταν κλείσουμε την έξοδο διαφυγής 

του αέρα και πιέσουμε τον έμβολο της τρόμπας). 

Η έντονη θερμότητα ή η αύξηση της θερμότητας εδώ, πάλι, όταν δεν 

μπορεί να απομακρυνθεί (π.χ. με άμεση απομάκρυνση των μεταλλικών 
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πλακών που συγκολλούνται), επίσης προκαλεί αύξηση της έκλυσης θεμε-

λιωδών ιόντων από τους δομικούς λίθους της ύλης.  

 

Επίσης να προσέξουμε και το εξής: 

«Όταν οι ράβδοι απομακρύνονται, η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος συ-

νεχίζεται, παρ’ ότι ο αέρας και γενικά τα αέρια είναι κακοί αγωγοί του 

ηλεκτρισμού. Έτσι, ανάμεσα στα διάπυρα άκρα των ηλεκτροδίων εμφανί-

ζεται ένα φωτεινό τόξο, το οποίο δημιουργείται από φορτισμένα ηλεκτρό-

νια, που αποσπώνται από τον αρνητικό πόλο και έλκονται από το θετικό».   

Αυτό συμβαίνει, επειδή με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται 

θεμελιώδη ιόντα. Αυτά έλκονται και αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουρ-

γείται το φωτεινό τόξο, το βολταϊκό τόξο.  

Ανάλογα κάνει και ο κεραυνός, που όταν πέσει κοντά στην ακτή της 

θάλασσας μπορεί να προκαλέσει συγκόλληση της άμμου και να δημιουρ-

γήσει π.χ. πέτρες με υλικό την άμμο. Με άλλα λόγια, λιώνει την ύλη της 

άμμου, εκλύονται θεμελιώδη ιόντα τα οποία λόγω της μεγάλης τους φόρ-

τισης με φορτίο-ενέργεια έλκονται. Τότε γίνεται η σύντηξη της ύλης και 

μπορεί να δούμε πέτρες σαν κι αυτές του μάγματος. 
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2.β. Η εξήγηση της δημιουργίας της σχάσης και της αλυσιδωτής α-

ντίδρασης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της σύντηξης. 

Η εξήγηση της διάσπασης του πυρήνα ενός ατόμου όταν χτυπήσει 

πάνω του ένα νετρόνιο με πολύ ισχυρή ορμή. 

 

 

«Βόμβα, πυρηνική 

Το ισχυρότερο από τα σύγχρονα όπλα, που λειτουργεί με την απελευθέ-

ρωση μεγάλων ποσοτήτων πυρηνικής ενέργειας.  

Η δράση των πυρηνικών όπλων, τα οποία κατασκευάστηκαν στις 

Η.Π.Α. το 1943-1945, βασιζόταν στην ενέργεια που απελευθερώνεται ί-

οταν ένα βαρύ άτομο, όπως το ουράνιο, διασπάται στα δύο. Κατά τη διά-

σπαση αυτή, που ονομάζεται πυρηνική σχάση, απελευθερώνονται σωμα-

τίδια, τα οποία ονομάζονται νετρόνια. Τα νετρόνια προσκρούουν σε άλλα 

βαριά άτομα, προκαλώντας έτσι τη διάσπασή τους. Η διαδοχική διάσπαση 

των ατόμων ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση.  

 

 

 
 
 

Κατά την έκρηξη της βόμβας υδρογόνου, πυρήνες του δευτερίου και του τριτίου 

ενώνονται και σχηματίζουν ήλιο (πυρηνική σύντηξη), απελευθερώνοντας ένα νετρόνιο 

υψηλής ενέργειας. Αν, στη συνέχεια, το νετρόνιο συγκρουστεί με ένα άτομο ουρανίου, 

το διασπά σε δύο μικρότερα άτομα (πυρηνική σχάση), απελευθερώνοντας μεγάλη πο-

σότητα ενέργειας. 
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Πελώρια πύρινη σφαίρα (το γνωστό «μανιτάρι») από δοκιμαστική έκρηξη βόμβας 

υδρογόνου, που έγινε στο νησί Μπικίνι του αρχιπελάγους Μάρσαλ, στην Ειρηνικό ω-

κεανό, στις 21 Μαΐου 1956. 

 

 

Οι πρώτες πυρηνικές ή αλλιώς ατομικές βόμβες ρίχτηκαν το 1945 στις 

ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, προξενώντας ανυπολόγιστες 

καταστροφές. Οι πυρηνικές βόμβες έχουν ισχύ ισοδύναμη με αυτή που πα-

ράγεται από χιλιάδες τόνους εκρηκτικής ύλης. 

 

 
 

 

Το έναυσμα της υδρογονοβόμβας είναι μια ατομική βόμβα. Η ατομική έκρηξη πυρή-

νων βηρυλλίου- πολωνίου δημιουργεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βαρύ υ-

δρογόνο (δευτέριο και τρίτιο) συντήκεται και σχηματίζει ήλιο. Όταν αρχίσει η αντί-

δραση της σύντηξης, προκαλείται μια δεύτερη ατομική έκρηξη στο περίβλημα ουρανίου. 

Και τα τρία στάδια συμβαίνουν σε κλάσμα του δευτερολέπτου. 
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Στα επόμενα χρόνια έγινε κατανοητό ότι με τη σύντηξη ήταν δυνατό να 

απελευθερωθεί περισσότερη ενέργεια, ισοδύναμη προς την ισχύ εκατοντά-

δων χιλιάδων τόνων κοινού εκρηκτικού. Σύντηξη λαμβάνει χώρα όταν δύο 

ελαφριοί ατομικοί πυρήνες συγκρούονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα∙ πρό-

κειται για την αντίδραση με την οποία παράγεται η ενέργεια που ακτινο-

βολούν ο Ήλιος και οι άλλοι αστέρες. Στη σύντηξη, σε συνδυασμό με τη 

σχάση, βασίστηκε η κατασκευή της θερμοπυρηνικής βόμβας υδρογόνου. 

Οι πρώτες δοκιμές τέτοιων βομβών  έγιναν από τις Η.Π.Α. και τη Σοβιε-

τική Ένωση, το 1953. 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος  1, σελ. 159-160. 

 

Επεξηγήσεις: 

1) Κατά τον ίδιο τρόπο (όπως παραπάνω στο φαινόμενο της συγκόλλη-

σης των μεταλλικών πλακών μέσω των ηλεκτροδίων του βολταϊκού τό-

ξου), με ακόμη όμως μεγαλύτερη την παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων 

έχουμε από την σχάση του υδρογόνου, την λεγόμενη πυρηνική σχάση.   

Η διάσπαση των ατόμων δηλαδή (η σχάση), επιτυγχάνεται επειδή πα-

ράγονται μεγάλες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων, από τον ίδιο τον πυρήνα του ατόμου. Τότε αυτά 

τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, αλλά καθώς απωθούνται μεταξύ τους τα θεμελιώδη 

ιόντα, έλκουν: α) μέρος των πρωτονίων τα οποία φέρουν θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων στην μάζα τους, και β) μέρος των πρωτονίων τα οποία φέρουν 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στην μάζα τους (εξηγήσαμε ήδη ότι ο δομι-

κός λίθος του πρωτονίου έχει δημιουργηθεί από την σύγκρουση-συμπίεση 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων πάνω στον συμπάντειο πόλο α των 

πρωτονίων. Επομένως τα πρωτόνια φέρουν μάζα που δημιουργήθηκε από 

θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλεκτρόνια.  

 

2) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Κατά την έκρηξη της βόμβας υδρογό-

νου, πυρήνες του δευτερίου και του τριτίου ενώνονται και σχηματίζουν 

ήλιο (πυρηνική σύντηξη), απελευθερώνοντας ένα νετρόνιο υψηλής ενέρ-

γειας. Αν, στη συνέχεια, το νετρόνιο συγκρουστεί με ένα άτομο ουρανίου, 

το διασπά σε δύο μικρότερα άτομα (πυρηνική σχάση), απελευθερώνοντας 

μεγάλη ποσότητα ενέργειας». 

Αυτό συμβαίνει επειδή το νετρόνιο έχει δημιουργηθεί στον συμπάντειο 

πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (όταν πρωτόνια και άτομα 

υδρογόνου έχουν μεταφερθεί μέσω των συμπάντειων μαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α στον 

άλλο συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β [βλέπε δεύ-

τερη φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του σύμπαντος]). 
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Επομένως, το νετρόνιο φέρει στην μάζα του μαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων κυρίως, αλλά και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ε-

πίσης. 

Γι’ αυτό όταν το νετρόνιο πλησιάσει σε ένα πρωτόνιο, τότε τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του απωθούνται με τα θεμελιώδη πρωτονίων 

του δομικού λίθου του πρωτονίου. Έτσι καθώς το νετρόνιο πέφτει με ι-

σχυρή δύναμη σε ένα πυρήνα, απωθούνται τα πρωτόνια του πυρήνα αυτού 

και έτσι ο πυρήνας αυτός διασπάται. 

 

3) Στην συνέχεια, μόλις απομακρυνθούν μεταξύ τους τα πρωτόνια των 

πυρήνων  που έχουν υποστεί διαίρεση, εξαιτίας της σχάσης, τότε και πάλι 

έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις με ετερώνυμά τους ηλεκτρό-

νια ή με άλλα πρωτόνια μέσω των πόλων τους (βλέπε μαγνητικό φορτίο 

των πόλων των δομικών λίθων του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου). 

Τότε δημιουργούνται-προκύπτουν νέα άτομα. 

 

Στο κεφάλαιο της Θερμότητας, (σελίδες 64-65) εξηγήσαμε επίσης ότι: 

[«Το μαύρο χρώμα της ηλιακής κηλίδας δεν οφείλεται ασφαλώς στο ότι 

αυτή δεν φωτίζεται. Ούτε το μαύρο χρώμα του διαστήματος οφείλεται στο 

ότι δεν πέφτει σε αυτό το φως των αστέρων του, ιδίως όταν βρίσκονται 

κοντά τους κλπ. Η ύπαρξη του μαύρου φωτός στον ήλιο, αλλά και μέσα 

ακόμη στα κέντρα των γαλαξιών και των νεφελωμάτων οφείλεται στα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων που υπάρχουν εκεί. Συμβαίνει δηλαδή, στο 

εσωτερικό ενός άστρου, όπως ο ήλιός μας, όχι απλά να έλκονται μόνο τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων του και τότε και οι μάζες των πρωτονίων του έλκονται με τις μάζες 

των ηλεκτρονίων του στο εσωτερικό του, αλλά σε άλλη φάση συμβαίνει 

και το εξής: Λόγω μιας ισχυρής έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, αυτά μαζί με τις ελκόμε-

νες από αυτά μάζες των πρωτονίων-ηλεκτρονίων τους να βρεθούν πολύ 

κοντά και τότε εξασκείται μεταξύ των το μαγνητικό φορτίο άπωσής των. 

Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων και συγχρόνως η μάζα των πρωτονίων του (η φορτι-

σμένη με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων) απωθείται με την μάζα των ηλε-

κτρονίων του (που είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). 

Από την άπωση αυτή έχουμε επίσης ισχυρή την εξάσκηση πίεσης προς τον 

ηλιακό φλοιό και έχουμε ρήγματά του και στην συνέχεια όταν αυξηθεί α-

κόμη πιο πολύ η πίεση αυτή, μέρος του υλικού αυτών των μαζών πιέζεται 

να διαφύγει προς το εξωτερικό μέρος του και δημιουργούνται οι ηλιακές 

κηλίδες, οι ηλιακές προεξοχές κλπ.  

Την ίδια εποχή που έχουμε την δημιουργία των ηλιακών κηλίδων, εφό-

σον η δημιουργία τους γίνεται όπως προαναφέραμε, τότε ισχύει ότι από το 

κέντρο του ηλίου δεν εκπέμπονται μόνον μεγάλες ποσότητες  ηλεκτρονίων 

φορτισμένες με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και 
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μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονίων φορτισμένες με μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτές οι εκπεμπόμενες μεγάλες ποσότητες 

ηλεκτρονίων, λοιπόν, είναι η αιτία που τα φυτά συλλαμβάνουν αυτές και 

έχουμε μεγαλύτερη απορρόφησή τους από αυτά τα φυτά-δένδρα. Τότε τα 

δένδρα σχηματίζουν έναν πιο μεγάλο κύκλο που φαίνεται στην οριζόντια 

τομή των. Η πτώση μεγάλου αριθμού θεμελιωδών ιόντων από τον ήλιο 

πάνω στα φυτά, αυξάνει συγχρόνως και την έλξη που γίνεται μέσω αυτών 

των ισχυρών μαγνητικών φορτίων των θεμελιωδών ιόντων να έλξουν δο-

μικούς λίθους πρωτονίων και ηλεκτρονίων και μέσω αυτών να έλξουν ά-

τομα και μόρια φορτισμένα με ισχυρά μαγνητικά φορτία πρωτονίων όπως 

είναι το διοξείδιο του άνθρακα (που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο 

των πρωτονίων του) και του οξυγόνου (που φέρει ισχυρότερο το μαγνη-

τικό φορτίο των ηλεκτρονίων του)»].  

Το ηλιακό φως λοιπόν εκπέμπεται από τον ήλιο και πέφτοντας πάνω 

στα φυτά, απορροφάται-δεσμεύεται από αυτά. Το ηλιακό φως όμως φέρει 

μέσα του και θεμελιώδη ιόντα. Τα θεμελιώδη ιόντα επομένως του ηλιακού 

φωτός, που μεταφέρονται μέσω του φωτός από τον ήλιο στα φυτά, περνάνε 

μέσα στα φύλλα των φυτών, περνάνε μέσα στα φυτά.  
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2.γ. Το ηλιακό φως φέρει ιόντα που είναι φορτισμένα με θεμελιώδη 

ιόντα. 

 

Από το βολταϊκό φαινόμενο, είδαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα καθώς φορ-

τίζουν τα απλά ιόντα πρωτονίων και τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων, στη 

συνέχεια δημιουργούν συγκόλληση στις δύο μεταλλικές πλάκες ή αλλιώς 

μπορούν εν προκειμένω, να μεταφέρουν ολόκληρα άτομα ή μόρια. Μπο-

ρούν δηλαδή να έλξουν και να μεταφέρουν ολόκληρα μόρια ή άτομα και 

να δημιουργήσουν έτσι τον σχηματισμό νέων ατόμων και μορίων στην ύλη 

μετά από συγκόλληση, αλλά και από σύντηξη. 

Θέλουμε να καταδείξουμε δηλαδή ότι όσα ιόντα πρωτονίων και όσα ιό-

ντα ηλεκτρονίων είναι έτσι φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα, μπορούν να 

έλξουν:  

α) τα μεν ιόντα των πρωτονίων (=ηλεκτρόνια φορτισμένα με μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) μπορούν να έλξουν ολόκληρα 

πρωτόνια και μέσω αυτών ολόκληρα άτομα και ολόκληρα μόρια της ύλης, 

και  

β) τα δε ιόντα των ηλεκτρονίων (=ηλεκτρόνια φορτισμένα με μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) μπορούν να έλξουν ολόκληρα 

ηλεκτρόνια ή πρωτόνια από τον πόλο τους που φέρει θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων, και μέσω αυτών ολόκληρα άτομα και ολόκληρα μόρια της 

ύλης. 

Θεμελιώδη ιόντα όμως φέρει και το ηλιακό φως, όπως εξηγήσαμε πα-

ραπάνω με το όζον κ.λπ. και με την αύξηση της θερμοκρασίας που φέρει 

ο Ήλιος μας. 

Επομένως, τα ηλιακά ιόντα φέρουν θεμελιώδη ιόντα (δηλαδή τα ιόντα 

πρωτονίων του Ήλιου μας φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, αλλά και 

τα ιόντα ηλεκτρονίων του Ήλιου μας φέρουν επίσης θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων). 

Αυτά τα ιόντα του Ήλιου μας πέφτουν πάνω στα φυτά. 
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2.δ. Από τον Ήλιο μας η Γη τροφοδοτείται με θεμελιώδη ιόντα, που 

δρουν πάνω στα φυτά-δένδρα για την παραγωγή χρήσιμων στοιχείων 

τους. 

Πριν την ύπαρξη του Ήλιου, αυτά προέρχονταν από τους δύο συ-

μπάντειους πόλους. 

 

 

 

Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό και το εξής σχετικό απόσπασμα από το 

14ο βιβλίο μας: 

 

«19. Ζώνες Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της παραγωγής των ελεύθερων πρωτονίων και των ελεύ-

θερων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό ενός άστρου, σε ένα θερμαινόμενο 

πάρα πολύ σώμα-υλικό κ.λπ. και η δημιουργία του πλάσματος. 

Η εξήγηση της έννοιας των ελεύθερων πρωτονίων και των ελεύθε-

ρων ηλεκτρονίων. 

 

«Η ζώνη ακτινοβολίας της Γης 

Ο ήλιος εκπέμπει συνεχώς ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων προς τη 

γη. Αυτό το ηλιακό ρεύμα, αποτελείται κυρίως από πρωτόνια και ηλεκτρό-

νια. Όταν τα φορτία αυτά βρεθούν στο μαγνητικό πεδίο της γης, κινούνται 

σε ελικοειδείς τροχιές γύρω από τις δυναμικές γραμμές του γήινου μαγνη-

τικού πεδίου. 

Στην περιοχή των πόλων, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη, μικραίνει η συνιστώσα της ταχύτητας που είναι παράλ-

ληλη στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου και τελικά αντιστρέ-

φεται. Γι’ αυτό, τα φορτισμένα σωματίδια ταλαντεύονται συνεχώς μεταξύ 

των πόλων. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ένας σημαντικός αριθμός φορτισμένων 

σωματιδίων αποθηκεύεται σε ορισμένες περιοχές του γήινου μαγνητικού 

πεδίου. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται φωτεινές ζώνες ή ζώνες Van-Allen. 

Στην περιοχή των πόλων τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με 

μόρια διαφόρων αερίων από τη γήινη ατμόσφαιρα. Απ’ αυτό προέρχεται 

ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο, το βόρειο σέλας. 

Οι ζώνες Van-Allen πρωτοανακαλύφθηκαν στα 1958 από τον πρώτο α-

μερικανικό δορυφόρο της γης. Οι μετρήσεις έδειξαν, πως στο εξωτερικό 

της ζώνης υπάρχουν κυρίως ηλεκτρόνια, ενώ στο εσωτερικό της κυρίως 

πρωτόνια. Οι ατομικές βόμβες που εξερράγησαν σε μεγάλο ύψος, το 1962, 

δημιούργησαν τεχνητές ζώνες ακτινοβολίας, που γρήγορα όμως εξαφανί-

στηκαν. 

Σήμερα, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός της αποθήκευ-

σης φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενή μαγνητικά πεδία για τεχνικούς 
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λόγους. Για τη διάσπαση των πυρήνων των ατόμων, μέσω της οποίας προ-

σπαθούμε αν κερδίσουμε ενέργεια πρέπει να πειραματιστούμε μ’ ένα 

μίγμα θετικών και αρνητικών φορτίων, το ονομαζόμενο πλάσμα. Οι ανα-

γκαίες θερμοκρασίες είναι μερικά εκατομμύρια Kelvin. Όμως, τα υλικά 

δεν αντέχουν σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες . Έτσι, προσπαθούμε ν’ απο-

θηκεύσουμε αυτά τα σωματίδια σε μια μαγνητική «φιάλη», που μοιάζει με 

τη ζώνη ακτινοβολίας της γης (αντιδραστήρας σύντηξης Tokamak). 

Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύ-

ρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, 

Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλί-

δας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

σελ. 199. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Ο ήλιος εκπέμπει συνεχώς ένα ρεύμα φορ-

τισμένων σωματιδίων προς τη γη. Αυτό το ηλιακό ρεύμα, αποτελείται κυ-

ρίως από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Όταν τα φορτία αυτά βρεθούν στο μα-

γνητικό πεδίο της γης, κινούνται σε ελικοειδείς τροχιές γύρω από τις δυ-

ναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου». 

Η εξήγηση του παραπάνω φαινομένου έχει ως εξής: 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελείται από θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά, εξηγήσαμε πιο πάνω, 

ότι κινούνται από τον ένα εξωτερικό μαγνητικό της πόλο προς τον άλλο, 

αλλά ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ο μαγνητικός 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Τα φορτισμένα σωματίδια που εκπέμπει ο Ήλιος δεν είναι άλλο από θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων που έλκουν μαζί τους πρωτόνια, και από θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που έλκουν μαζί τους ηλεκτρόνια. Αυτό το τε-

λευταίο συμβαίνει επειδή: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του Ήλιου, έλκουν τον εσωτε-

ρικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, από τα πρωτόνια, 

επειδή τα πρωτόνια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (είναι γνωστό ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

δημιουργούν πόλο). Έτσι τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων του Ήλιου, έλκουν και πρωτόνια από την μάζα του και προχωρούν 

προς το γύρω του Ήλιου διαστημικό χώρο και προς την Γη μας. 

β) Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του Ήλιου, έλκουν τον 

εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, από τα 

ηλεκτρόνια, επειδή τα ηλεκτρόνια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (είναι γνωστό 
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ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων και δημιουργούν πόλο). Έτσι τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων του Ήλιου, έλκουν και ηλεκτρόνια από την μάζα 

του και προχωρούν προς το γύρω του Ήλιου διαστημικό χώρο και προς 

την Γη μας. 

Η δυνατότητα έλξης σκέτων πρωτονίων ή σκέτων ηλεκτρονίων από τα 

εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, αντίστοιχα, του Ήλιου μας συμβαίνει για τον εξής λόγο: 

Όσο αυξάνει η θερμοκρασία σε ένα σώμα τόσο περισσότερα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων παράγονται. 

Στην περίπτωση του Ήλιου, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται πάρα πολύ, 

παράγονται και πάρα πολλά τέτοια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά τότε απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και η άπωσή 

τους αυτή είναι σε τέτοιο βαθμό ισχυρή, ώστε να διαχωρίζονται τα ίδια τα 

άτομα σε πρωτόνια και σε ηλεκτρόνια. Με άλλα λόγια, η αύξηση της ι-

σχύος των θεμελιωδών ιόντων, δημιουργεί ανάλογη αύξηση της ισχύος ά-

πωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τα οποία έλκουν: 

ι) Τα μεν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκουν τα πρωτόνια του πυρήνα 

(αφού είναι γνωστό ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του Ήλιου έλκουν 

τα πρωτόνια μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων), και 

ιι) Τα δε θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκουν τα ηλεκτρόνια των ατό-

μων (αφού είναι γνωστό ότι τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του Ήλιου 

έλκουν τα ηλεκτρόνια μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων).   

Έτσι, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία σε ένα σώμα, στο εσωτερικό ενός 

άστρου κ.λπ. και παράγονται περισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τότε ανάλογα αυξάνονται και η παραγωγή 

των θεμελιωδών ιόντων και στην συνέχεια έχουμε αντίστοιχη αύξηση της 

ισχύος άπωσής των. 

Αν αυτή η άπωση αυξηθεί πάρα πολύ τότε διασπάται το ίδιο το άτομο, 

όπως αναφέρθηκε και έχουμε το φαινόμενο στην περίπτωση αυτή να βρί-

σκονται ελεύθερα πρωτόνια και ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

Αυτά όμως τα ελεύθερα πρωτόνια και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, δεν εί-

ναι απολύτως ελεύθερα, αφού έλκονται και μεταφέρονται από τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, όπως 

αναφέραμε. 

Αυτά λοιπόν τα παραπάνω αναφερθέντα ελεύθερα πρωτόνια και ελεύ-

θερα ηλεκτρόνια, τα οποία όμως έλκονται από τα θεμελιώδη ιόντα αποτε-

λούν και το λεγόμενο πλάσμα του Ήλιου κ.λπ. 

 

Έτσι, στην φάση της άπωσης που εξασκείται μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στον Ήλιο, 
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αυτά τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου έλκουν: τα μεν θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων έλκουν και πρωτόνια, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του 

Ήλιου έλκουν και ηλεκτρόνια. 

Αυτά λοιπόν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του Ήλιου μαζί με τα πρωτόνια και τα ηλεκτρό-

νια τους φτάνουν και στην Γη μας, στην ατμόσφαιρά της, συγκεκριμένα 

εκεί όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης μας. 

 

Τα πρωτόνια όμως που έρχονται από τον Ήλιο (μέσω των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων) φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

τους φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αφού με αυτό φορτίστη-

καν. 

Επίσης, τα ηλεκτρόνια που έρχονται από τον Ήλιο (μέσω των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων) φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό τους φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αφού με αυτό 

φορτίστηκαν. 

 

Είναι γνωστό, επίσης, ότι το κάθε πρωτόνιο, αλλά και το κάθε ηλεκτρό-

νιο, από την κατασκευή του (βλέπε δημιουργία πρωτονίων και ηλεκτρο-

νίων στους συμπάντειους πόλους α και β, κατά την πρώτη Ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου), φέρουν από δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους. 

Και ισχυρότερος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος στο πρωτόνιο είναι αυτός 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ στο ηλεκτρόνιο ισχυρότερος εί-

ναι ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Έτσι, όταν τα φορτισμένα, με θεμελιώδη ιόντα, πρωτόνια και ηλεκτρό-

νια του Ήλιου φτάσουν στο μαγνητικό πεδίο της Γης, όπου επίσης υπάρ-

χουν θεμελιώδη ιόντα και ηλεκτρόνια που κινούνται από πόλου σε πόλο, 

τότε: 

Θα έχουμε την μια φορά έλξη τους και την άλλη άπωσή τους, για τον 

απλούστατο λόγο ότι έχουμε διπλούς ενεργειακούς πόλους που την μια 

έλκονται και την άλλη απωθούνται (βλέπε ενεργειακοί νόμοι). Θα έχουμε 

δηλαδή την δημιουργία ενός σύνθετου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ή ε-

νός νέου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, που όμως θα έχει και πρωτόνια. 

Έτσι εξηγείται η δημιουργία των ελικοειδών γραμμών, που στο εγκάρ-

σιο κύμα αυτές λέγονται όρη και κοιλίες (στην ουσία είναι συνεχόμενες 

περιστροφές των). Με άλλα λόγια, στην φάση της έλξης των έχουμε τις 

κοιλίες, ενώ στην φάση της άπωσής των έχουμε τα όρη. 

14ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 107-110».  

 
Πριν όμως υπάρξει ο Ήλιος, η Γη μας εξηγήσαμε ότι δέχονταν τέτοια 

φορτία θεμελιωδών ιόντων από τους δύο συμπάντειους πόλους. Έτσι μπο-

ρούσε να γίνει η δέσμευση της συμπάντειας ενέργειας (αντί της ηλιακής 
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σήμερα) και να γίνουν όλες εκείνες οι χημικές αντιδράσεις πάνω στα 

φύλλα τους για να παράγουν όλα τα χρήσιμα υλικά που χρειάζονται.  
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2.ε. Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου εκπέμπει εναλλάξ θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Κατά κβάντα ενέρ-

γεια εκπέμπονται τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

 

Στο 14ο βιβλίο μας αναφέραμε τα εξής: 

 

 

«21. Η εξήγηση ότι όταν συγκρούονται δύο μικτά σύνολα 

θεμελιβδών ιόντων, συμβαίνει το εξής: 

α) Πρώτα έλκονται, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

β) Μετά απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Ο προσανατολισμός των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας δύο εξωτερικών μαγνητικών πόλων 

στην μεταλλική σφαίρα όταν πλησιάσει κοντά της μια ηλεκτρισμένη 

ράβδος.  

Η αντίστοιχη εξήγηση της δημιουργίας δύο μαγνητικών πόλων στον 

κάθε πλανήτη που δέχεται ηλεκτρικό φορτίο από τον Ήλιο.  

 

 

Να πάρουμε, να δανειστούμε δύο εικόνες από ένα βιβλίο:  

 

 
 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 193. 

 

 

Σχόλια επεξηγήσεις: 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα, Σχ. 250, όταν σε μια μεταλλική σφαίρα (Παρά-

γραφος: «185. Φόρτιση ηλεκτροσκοπίου εξ επιδράσεως»), πλησιάσουμε 

μια ηλεκτρισμένη ράβδο που φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, παρατη-

ρούμε τα εξής: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται μεταξύ τους τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων που βρίσκονται στην ηλεκτρισμένη ράβδο (συμβολίζο-

νται με το +) αφενός, με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που βρίσκονται 

στην μεταλλική σφαίρα και έλκονται τότε προς το μέρος τους (συμβολίζο-

νται με το -). 

Αποτέλεσμα: τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της μεταλλικής σφαί-

ρας απωθούνται, επειδή όλα τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων μαζεύτη-

καν-συγκεντρώθηκαν προς το ένα μέρος της, οπότε εξασκούν πλέον ά-

πωση προς τα άλλα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της σφαίρας στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις. Τότε καθώς τα απωθούν, αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων της μεταλλικής σφαίρας κατευθύνονται προς την α-

ντίθετη-αντιδιαμετρική κατεύθυνση. 

Έτσι δημιουργούνται δύο πόλοι στην παραπάνω μεταλλική σφαίρα.  

Κατά τον ίδιο-αντίστοιχο τρόπο δημιουργούνται οι δύο εξωτερικοί μα-

γνητικοί πόλοι στον κάθε πλανήτη, όταν πλησιάσει κοντά προς το ηλε-

κτρικό φορτίο π.χ. του Ήλιου του (εξηγήσαμε για την εξαίρεση της Γης 

μας που ήδη φέρει από μόνη της μεγάλο αριθμό θεμελιωδών ιόντων, αυ-

τονομία θεμελιωδών ιόντων). 
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Ανάλογα θα συμβεί αν πλησιάσει πιο κοντά προς την μεταλλική σφαίρα 

μια άλλη ηλεκτρισμένη ράβδος που φέρει στο άκρο της, που είναι το πιο 

κοντινό προς την μεταλλική σφαίρα, θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτίο (βλ. Σχ. 251).  

Κι επειδή, εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο, τα φορτία από τον ήλιο εκπέ-

μπονται κατά κβάντα ενέργειας αφενός, αλλά και επειδή εναλλάσσονται 

κατά το ισχυρότερό τους κάθε φορά φορτίο (αφού και τα δύο ηλιακά βα-

ρυτικά κέντρα εκπέμπουν τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων κατά την 

φάση της άπωσής των) αφετέρου, λέμε ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης μας 

δέχεται και τα δύο είδη θεμελιωδών ιόντων τόσο από τον Ήλιο, όσο και 

από την κοσμική ακτινοβολία (αφού κατά τον ίδιο τρόπο εκπέμπονται 

αυτά τα φορτία από το εσωτερικό των γαλαξιών, της κάθε μαύρης τρύπας 

κ.λπ.)». 

14ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 113-114 
 

Επομένως, στα φύλλα των φυτών-δένδρων πέφτουν τα θεμελιώδη ιόντα 

από τον Ήλιο εναλλάξ: μια πέφτουν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

και την επόμενη πέφτουν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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2.στ. Η εξήγηση της έννοιας της προστασίας της Γης μας (από το 

μαγνητικό της πεδίο [ζώνες Βαν Άλλεν]), από την Ηλιακή και την 

κοσμική ακτινοβολία.  

 

 

 

 

 

Λέμε ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης, την προστατεύει από την Ηλιακή 

ή την κοσμική ακτινοβολία. 

 

Η εξήγηση είναι η εξής: 

 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελείται κατά βάση από θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Επίσης, η εκπομπή της ηλιακής ακτινοβολίας αποτελείται από τα ίδια 

θεμελιώδη ιόντα που διαφέρουν όμως σε ισχύ, ανάλογα με την πηγή και 

την ένταση της πηγής του.  

Ομοίως η κοσμική ακτινοβολία αποτελείται από θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, εφόσον αυτά 

εκπέμπονται από τους αστέρες, ή από ενεργές λίμνες-λεκάνες θεμελιωδών 

ιόντων ή από γαλαξίες ή από μαύρες τρύπες κ.λπ. στην φάση της άπωσής 

των. 
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Αυτά λοιπόν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα τόσο της Ηλιακής, όσο 

και της κοσμικής ακτινοβολίας, έλκονται από τα αντίστοιχα θεμελιώδη 

ιόντα του γήινου μαγνητικού πεδίου, ή: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της Ηλιακής όσο και της κοσμικής 

ακρινοβολίας έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του γήινου 

μαγνητικού πεδίου, ενώ 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της Ηλιακής όσο και της κοσμικής 

ακρινοβολίας έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του γήινου 

μαγνητικού πεδίου. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα της Ηλιακής ή της κοσμικής ακτινοβολίας 

εγκλωβίζονται από το γήινο μαγνητικό πεδίο και δεν προκαλούν 

καταστροφές της ζωής στην Γη. 
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2.ζ. Τέλος της Μικρής Συνοπτικής «Εισαγωγής» 

για την δημιουργία των φυτών-δένδρων 

 

 

Από τα παραπάνω κεφάλαια της Συνοπτικής Εισαγωγής, ο καθένας κα-

ταλαβαίνει πως έχουν δημιουργηθεί και πως έχουν προετοιμαστεί όλες οι 

προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου να υπάρξουν τα φυτά και τα δένδρα 

πάνω στην Γη, την τρίτη αυτή Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Στην πορεία μας, όμως, θα επαναφέρουμε και προσθέτουμε πλήθος 

στοιχείων από όσα αναπτύξαμε μέχρι τώρα, ώστε να συνδεόμαστε με τα 

προηγούμενα κεφάλαια και όλα μαζί να αποτελούν ένα όλο, μια συνολική 

ενότητα, όπως ακριβώς είναι και ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε ή αντιλαμ-

βανόμαστε μέσω των επιστημονικών μας οργάνων. 

Είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε, ώστε θα χρειαζόμασταν τό-

μους βιβλία για να τα επεξηγήσουμε και να τα επαληθεύσουμε παντού 

στην φύση. Εμείς, όμως, αφού παραθέτουμε αρκετό υλικό από τις επεξη-

γήσεις μας, ο καθένας πλέον είναι σε θέση να προχωρήσει μόνος τους στις 

έρευνες αυτές και να αποδείξει τα όσα λέμε, επειδή αλήθεια είναι τα όσα 

έχουμε αναπτύξει. 

Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο βήμα μας, που είναι η δημιουρ-

γία των φυτών και των δένδρων και η λειτουργία τους. 

Όμως, αυτό θα γίνεται σταδιακά, αφού (όπως εξηγήσαμε) θα χρειάζεται 

να επαναφέρουμε συνέχεια τις ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων που μά-

θαμε, προκειμένου να μπορούμε από μόνοι μας πλέον να ερμηνεύσουμε 

όλα όσα έχουν σχέση με την δημιουργία του κόσμου, αλλά και με την λει-

τουργία του. 
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3. Μπορούσε ή μπορεί να υπάρξει ζωή στις θάλασσες ή στα βάθη 

των θαλασσών πριν υπάρξει ακόμη ο Ήλιος; 

Βένθος. Η ζωή στο υδάτινο περιβάλλον. 

Τα φυτά μπορούσαν να υπάρχουν την τρίτη ημέρα της δημιουργίας, 

πριν την δημιουργία των αστέρων και του ήλιου μας. 

Η δημιουργία της πολυποικιλότητας των φυτών – δένδρων και η 

δημιουργία του DNA  και των διαφόρων ποικιλιών των φυτών-δέν-

δρων. 

 

 

«Βένθος. Η ζωή στο υδάτινο περιβάλλον. 

Πρόκειται για τους υδρόβιους οργανισμούς που διαβιούν πάνω ή μέσα 

στον πυθμένα των υδάτινων εκτάσεων ή εξαρτώνται άμεσα από αυτόν. 

Μπορεί να είναι φυτά προσκολλημένα στον πυθμένα (φυτοβένθος) ή ζώα 

που είναι μόνιμα προσκολλημένα στον πυθμένα ή βραδύτατα μετακινού-

μενα (ζωοβένθος). Υπάρχει και το μεροβένθος το οποίο αναφέρεται σε ορ-

γανισμούς που εξαρτώνται σαφώς από τον πυθμένα όπου περνούν και το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, αλλά μετακινούνται και στις γύρω από 

τον πυθμένα περιοχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι στους βενθικούς οργανι-

σμούς, λόγω της μόνιμης διαβίωσής τους αλλά και της εξάρτησης από τον 

πυθμένα, υπάγονται και ορισμένα είδη ψαριών, όπως η γλώσσα, το μπαρ-

μπούνι, η κοτσομούρα κλπ.».  

(από το βιβλίο «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», των: Γεώργ. Βούτσινος, 

Κων/νος Κοσμάς, Γεώργ. Καλκάνης, Κων/νος Σούτσας, για μαθητές Β΄ 

Λυκείου, του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, σελ. 105-106, Βένθος). 

 

Επίσης: 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η θάλασσα είναι ο μεγαλύτερος τόπος διαμονής 

και επιβίωσης ζώντων οργανισμών στον πλανήτη μας. Πιστεύεται ότι στη 

θάλασσα εμφανίστηκε η ζωή για πρώτη φορά στον πλανήτη μας και πολύ 

αργότερα πολλά ζωικά είδη εγκαταστάθηκαν και προσαρμόστηκαν στα 

γλυκά νερά και στην ξηρά. Η θάλασσα υπολογίζεται ότι φιλοξενεί περίπου 

250.000 είδη φυτών και ζώων, τα οποία αποτελούν τροφή για πολλούς άλ-

λους οργανισμούς στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά και οι άνθρω-

ποι. Η ζωή από την άποψη της ποικιλίας των ειδών υστερεί στα γλυκά νερά 

έναντι των θαλάσσιων αλμυρών νερών. 

Πέντε από τα φύλα των ζώων διαβιούν αποκλειστικά στο θαλασσινό 

νερό, τέσσερα είναι κυρίως θαλάσσιοι οργανισμοί, ενώ τα υπόλοιπα αντι-

προσωπεύονται στη θάλασσα από μεγάλο αριθμό ειδών. Αν εξαιρέσουμε 

δηλαδή ένα ή δύο φύλα ζώων όλα τα υπόλοιπα μπορούν να βρεθούν σε 

διαφόρου αλατότητας νερά. 

Η μικρή, σε σχέση με το θαλασσινό νερό, παρουσία των ζωικών ειδών 

στα γλυκά νερά οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι 
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οργανισμοί για να προσαρμόσουν τις φυσιολογικές τους λειτουργίες σ’ 

αυτά. 

Τα θαλασσινά νερά μιας συγκεκριμένης περιοχής παρουσιάζουν στα-

θερά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Η συγκέντρωση των ανόργανων 

στοιχείων, η θερμοκρασία, η πυκνότητα και το pH των νερών αυτών πα-

ρουσιάζουν μικρές μεταβολές κατά την διάρκεια του έτους, γεγονός που 

διευκολύνει τους οργανισμούς να προσαρμόζονται σ’ αυτό το περιβάλλον. 

Αντίθετα οι συνθήκες που επικρατούν στα γλυκά νερά είναι πολύ λιγό-

τερο σταθερές. Η θερμοκρασία τους μεταβάλλεται σε μεγάλο εύρος κατά 

τη διάρκεια του έτους, ενώ σε υδάτινες μάζες μικρού σχετικά βάθους πα-

ρατηρούνται μεταβολές θερμοκρασίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

μέρας. Επίσης το pH παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η περιεκτι-

κότητά τους σε οξυγόνο είναι πολύ χαμηλή, στις περιπτώσεις βέβαια που 

τα νερά είναι στάσιμα.  

Από τους φυσικοχημικούς παράγοντες του υδρόβιου περιβάλλοντος 

(φως, θερμοκρασία, αλατότητα, υδροστατική πίεση κλπ) που καθορίζουν 

την κατανομή και επηρεάζουν τη δραστηριότητα των υδρόβιων οργανι-

σμών, οι σπουδαιότεροι είναι η αλατότητα και η θερμοκρασία». 

(από το βιβλίο «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», των: Γεώργ. Βούτσινος, 

Κων/νος Κοσμάς, Γεώργ. Καλκάνης, Κων/νος Σούτσας, για μαθητές Β΄ 

Λυκείου, του Υπ. Παδείας & Θρησκευμάτων, σελ. 103-104, «Η ζωή στο 

υδάτινο περιβάλλον»). 

 

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα φυτά μπορούσαν να 

υπάρξουν πριν από την δημιουργία των αστέρων και του ηλίου, αφού υ-

πήρχαν τεράστιες ποσότητες θεμελιωδών αλλά και απλών ιόντων που με-

τακινούνταν από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο με τεράστιες 

ταχύτητες, επειδή δεν υπήρχαν καθόλου άστρα και γαλαξίες για να δε-

σμεύσουν μέρος των ή να εξασκήσουν έλξεις σ’ αυτά.  

Τα ιόντα αυτά φόρτιζαν με πάρα πολύ πλούσιο το φορτίο τους (αφού 

δεν συγκρατούνταν ενδιάμεσα από άλλες πηγές έλξεις όπως π.χ. οι γαλα-

ξίες κ.λπ. που δεν υπήρχαν ακόμη τότε) κι έτσι προέκυψαν αυτά τα φυτά 

της Γης μας να φορτίζονται με πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό φορτίο ιόντων 

το οποίο και έχει αποτυπωθεί πλέον στο DNA τους.  

Με άλλα λόγια το DNA των φυτών οφείλεται στο πολύ ισχυρό μαγνη-

τικό φορτίο ιόντων που, καθώς μετακινούνταν από τον έναν στον άλλον 

συμπάντειο πόλο, φόρτιζε παράλληλα και τα φυτά της γης μας, την αρχική 

πανίδα της γης μας. Με τον τρόπο αυτό, με την διαφορετική φόρτιση με 

ιόντα που δέχονταν τα φυτά της Γης μας, δεν διαμόρφωσαν μόνο το δικό 

τους DNA, αλλά και το διαφοροποίησαν από τότε. Το ανάλογο είναι να 

πάρουμε εμείς φυτά και να υποβάλλουμε σε ισχυρή ηλεκτρομαγνητική α-

κτινοβολία, οπότε αυτή θα επιδράσει στο γενετικό τους υλικό, στο DNA. 

Η εξήγηση της χλωροφύλλης πρέπει να αναζητηθεί την πρώτη αυτή πε-

ρίοδο του σύμπαντος, όταν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και ηλεκτρονίων 
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έλκονταν μεταξύ τους στον ενδιάμεσο χώρο (μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων). Μερικές φορές όμως ποσότητα θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

ήταν ισχυρότερη (μεγαλύτερη) απ’ ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

(εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι τα θεμελιώδη ιόντα μετακινούνταν κατά 

κύματα από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, οπότε όταν είχαμε 

μετακίνηση μεγάλων κυμάτων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τον 

συμπάντειο πόλο των πρωτονίων, αυτό σημαίνει ότι η Γη μας τότε φορτί-

ζονταν με αυτό το ισχυρότατο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

των ηλεκτρονίων). Στην περίπτωση αυτή, η Γη μας καθώς και τα φυτά της 

είχαν φορτιστεί με ισχυρότατο μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. Αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων εξα-

σκούσε έλξη εν τω μεταξύ στους γύρω του δομικούς λίθους των ηλεκτρο-

νίων ή ηλεκτρινίων (= τεμάχια δομικών λίθων ηλεκτρονίων) και δημιούρ-

γησε την ουσία της χλωροφύλλης. Η χλωροφύλλη δηλαδή, με την τόση 

αυξημένη δύναμη έλξης του ηλιακού φωτός, μόνο στην φάση αυτή της 

δημιουργίας του κόσμου μπορούσε να παραχθεί, όταν δηλαδή η Γη μας 

καθώς και τα φυτά-δένδρα της δέχονταν τέτοιες τεράστιες ποσότητες θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Στην επόμενη τώρα φάση που ενεργοποιούνταν ο συμπάντειος πόλος 

των πρωτονίων ι αυτός εξέπεμπε τώρα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονταν από τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων με τα οποία ήδη είχε φορτιστεί η γη μας καθώς και 

η χλωρίδα της (φυτά – δένδρα), καθώς κι από την χλωροφύλλη που έφερε 

ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (ετερώνυμο 

προς το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων).  
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4. Τα πρώτα φυτά στην Γη μας είναι λογικό να είναι τα βρύα και οι 

λειχήνες. 

 

 

 

Στον Πίνακα-Υπόμνημα, κάτω δεξιά στον χάρτη, διαβάζουμε τα εξής: 

 

«Αρκτική 

Είναι η περιοχή γύρω από τον Β. Πόλο, δηλαδή τα πιο βόρεια τμήματα 

της ξηράς της Ευρώπης και της Αμερικής και τα νησιά (Γροιλανδία, Ισ-

λανδία, Σπιτβέργη κ.ά.). 

Η έκτασή της είναι περισσότερη από 14 εκατ. τετρ. χιλιόμ.  

 

 
 

Εδώ, όταν για λίγο λιώνουν οι πάγοι, φυτρώνουν βρύα και λειχήνες. 

Ζουν τάρανδοι, λευκοί λαγοί, λευκές αλεπούδες, πιγκουίνοι, αρκούδες, 
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άφθονα πτηνά και θαλασσινά ζώα (ρέγγες, φώκιες. Φάλαινες). Εκεί ζουν 

Εσκιμώοι, Σαμογιένται και Λάπωνες. 
Η παραπάνω εικόνα και το κείμενο είναι από τον γεωγραφικό άτλαντα: Νέος εικο-

νογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», Άγγ. Σιόλας – Ε. 

Αλεξίου, σελ. 66 

 

Να παραθέσουμε εδώ το σχετικό απόσπασμα που ήδη έχουμε αναφέρει 

στο 15ο Βιβλίο μας και είναι το εξής: 

«12. Μέχρι την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου το περι-

βάλλον και η ατμόσφαιρα της Γης ήσαν καθαρά και δεν μολύνθηκε η 

ατμόσφαιρά της από μεγάλες ή τρομακτικές εκρήξεις των ηφαιστείων 

της κ.λπ.  

Καθαρές ήσαν και οι θάλασσες της Γης και χωρίς κάποια μόλυνσής 

τους. 

 

«Β3. Η ηλιακή ενέργεια σε σχέση με τα φυτά και τα ζώα. 

    2. Τα φύκια και οι λειχήνες 

 

 
 

Τα φύκια (φύκη) που είναι μια μεγάλη ομάδα οργανισμών, τα λέμε 

«φυτά της θάλασσας», γιατί βρίσκονται άφθονα σ’ όλες τις θάλασσες. Υ-

πάρχουν περιοχές σε θάλασσες και ωκεανούς που μοιάζουν με πράσινα 
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λιβάδια από τα πολλά φύκια που έχουν. Φύκια όμως υπάρχουν και στις 

λίμνες, στα ποτάμια, στους βάλτους, ακόμα και σε μικρές λακκούβες με 

λασπόνερα. 

Ο ρόλος που παίζουν τα φύκια για τους άλλους υδρόβιους οργανισμούς 

είναι πολύ σπουδαίος. Αυτά με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός φωτοσυν-

θέτουν, φτιάχνουν δηλαδή τροφή. Ανάλογα με το βάθος που βρίσκονται 

έχουν και διαφορετικό χρώμα (μπλε, γαλάζιο, κόκκινο), για να μπορούν 

να απορροφούν τις ακτινοβολίες που φτάνουν μέχρι σ’ αυτά και να φωτο-

συνθέτουν. 

 

1. Αν τα φύκια εξαφανιστούν από τη θάλασσα, τι νομίζεις ότι θα συμβεί; 

Τα μικροσκοπικά φύκια, μαζί με άλλους φυτικούς οργανισμούς που 

αιωρούνται  στη θάλασσα ονομάζονται φυτοπλαγκτό. 

Το 90% περίπου της φωτοσύνθεσης που γίνεται στη φύση προέρχεται 

από το φυτοπλαγκτό. 

 

 
 

Όταν ένα φύκι ζει μαζί μ’ ένα μύκητα, προκύπτει ένας άλλος οργανι-

σμός, η λειχήνα (εικ. 5). 

Το πράσινο φύκι με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός φωτοσυνθέτει και 

παράγει την τροφή, από την οποία ωφελείται και ο μύκητας. Ο μύκητας 

συγκρατεί νερό και προκαλεί αποσάθρωση στα βράχια, πάνω στα οποία 

ζουν συνήθως οι λειχήνες. Έτσι το φύκι προμηθεύεται από το μύκητα νερό 

και ανόργανα συστατικά για να μπορέσει να φωτοσυνθέσει. 

Δύο οργανισμοί που ωφελούνται από τη συμβίωσή τους λέγονται συμ-

βιωτικοί. 

Οι λειχήνες ζουν πάνω στις επιφάνειες των βράχων και στις παγωμένες 

περιοχές της Αρκτικής και Ανταρκτικής όπου η θερμοκρασία είναι κάτω 

από τους 0ο C. Όμως, δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσουν σε περιοχές όπου 

υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση. 
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«Ερευνώ το φυσικό κόσμο», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ τάξης, πρώτο μέρος. Συγ-

γραφείς: Βασίλης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώστας Κώνστας, 

*Γιώργος Φλωράκος (*συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου μέχρι και 

την τρίτη διδακτική ενότητα, της Γ΄ γενικής ενότητας), σελ. 83-84 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις: 

 

1) Γράφηκε ότι: «Οι λειχήνες ζουν πάνω στις επιφάνειες των βράχων 

και στις παγωμένες περιοχές της Αρκτικής και Ανταρκτικής όπου η θερ-

μοκρασία είναι κάτω από τους 0ο C. Όμως, δεν είναι δυνατό να ευδοκιμή-

σουν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση». 

Αν δεχτούμε την θέση της επιστήμης ότι τα φύκια και οι λειχήνες ήσαν 

τα πρώτα φυτά στην γη αφενός, και ότι « οι λειχήνες …δεν είναι δυνατό 

να ευδοκιμήσουν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύ-

πανση» αφετέρου, 

τότε πρέπει να δεχτούμε ότι η Γη μας ποτέ δεν είχε τόση μεγάλη ρύ-

πανση που ήταν απαγορευτική για να αναπτυχθούν οι λειχήνες στην ξηρά 

και να περισωθούν αυτές καθώς και τα υπόλοιπα φυτικά είδη που προήλ-

θαν από αυτές. 

Από το παραπάνω προκύπτει ότι στην εποχή της δημιουργίας των φυ-

τών, δεν είχαμε τις τρομακτικές εκρήξεις των ηφαιστείων και την άλλη 

μόλυνση της Γης έτσι όπως αναφέρουν μερικοί ότι συνέβη εκείνη την πε-

ρίοδο. 

Επομένως, η δημιουργία των δύο περιστροφικών βραχιόνων της Γης 

μας και η εναπόθεση του βαρυτικού υλικού τους στα ανώτερα υπόγεια 

στρώματα της Γης, έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. 

Να συμπληρώσουμε ότι και οι θάλασσες της Γης ήσαν καθαρές, γιατί 

αλλιώς δεν θα ζούσαν τα φυτά σε αυτές. Τα φυτά δηλαδή για να ζήσουν 

πρέπει να πάρουν το ηλιακό φως. Δεδομένου ότι το φως πρέπει να περάσει 

μέσα απλό το νερό και να πέσει σε αυτά, που αυτό έγινε από την πέμπτη 

Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου (βλέπε σχετικά), αυτό σημαίνει ότι 

μέχρι και την πέμπτη Ημέρα της δημιουργία του κόσμου οι θάλασσες της 

Γης ήσαν καθαρές.  

 

15ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 57-59 
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5. Φωτοχημεία. 

Η εξήγηση της διάσπασης ή σύνθεσης των χημικών ενώσεων μέσα 

στο φύλλο του φυτού. 

Η εξήγηση της διάλυσης των χημικών ενώσεων ή μορίων στο φύλλο 

του φυτού και της παραγωγής νέων χημικών ενώσεων-μορίων, λόγω 

της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης του γκράνου της χλω-

ροφύλλης στα διερχόμενα από τους χυμούς του φύλλου χημικές ενώ-

σεις-μόρια του φυτού. 

Η εξήγηση της παραγωγής μεγαλομορίων στα γκράνα της χλωρο-

φύλλης.  

Η εξήγηση της έλξης των χυμών του φυτού από τις ρίζες του προς 

τα φύλλα κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα το φυτό έλκουν διοξείδιο του άν-

θρακα και αποβάλλουν το οξυγόνο. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα έλκουν οξυγόνο και αποβάλλουν 

το διοξείδιο του άνθρακα. 

Η παραγωγή χλωροφύλλης στην ουσία είναι άτομα του φυτού που 

φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων με ισχυρή την φόρτισή τους σε θεμελιώδη ιόντα. 

 

 

 

Ας πάρουμε μερικά αποσπάσματα από διάφορα βιβλία για να θυμη-

θούμε το θέμα και με βάση αυτά να προχωρήσουμε: 

 

«Φωτοχημεία. 

Υπάρχουν χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες η χημική ενέργεια μετα-

τρέπεται σε φωτεινή ενέργεια. Περισσότερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το αντίθετο φαινόμενο: η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική. Με 

το θέμα αυτό κυρίως ασχολείται η φωτοχημεία. Οι αντιδράσεις που γίνο-

νται με απορρόφηση φωτεινής ενέργειας λέγονται φωτοχημικές. Μια τέ-

τοια αντίδραση είναι π.χ. η φωτοσύνθεση που είδαμε στο 19ο μάθημα. Μια 

άλλη φωτοχημική αντίδραση είναι η σύνθεση HCl από Η2 και Cl2.  

Η διάσπαση ορισμένων αλάτων του Ag (π.χ. AgCl, AgBr, Agl) με α-

πορρόφηση φωτεινής ενέργειας βρίσκει εφαρμογή στη φωτογραφική τέ-

χνη και λέγεται φωτόλυση».  

«ΧΗΜΕΙΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, των Θ. ΦΡΑΣΣΑΡΗ, Π.ΔΡΟΥΚΑ-ΛΙΑ-

ΠΑΤΗ», του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, σελίδα 102. 

 

 

Επίσης: 
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«Φωτοσύνθεση. 

«Όλα τα φυτά, που τα κύτταρά τους περιέχουν χλωροφύλλη (τα μόνα 

φυτά, που αποτελούν εξαίρεση και δεν έχουν χλωροφύλλη, είναι οι μύκη-

τες), καλύπτουν τις ανάγκες τους σε διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιώ-

ντας το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Η σύνθεση των υδαταν-

θράκων (της γλυκόζης) στο φυτό εξαρτάται από την πρόσληψη διοξειδίου 

του άνθρακα. Η ενέργεια, εξάλλου, που απαιτείται για τη σύνθεση αυτή, 

περιέχεται στο φυτό από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται από το φυτό για τις συνθέ-

σεις του με την βοήθεια του φωτός. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η σύνθεση 

των μορίων, πλουσίων σε ενέργεια. Κατά τη φωτοσύνθεση, το φυτό, προσ-

λαμβάνοντας ορισμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, αποβάλλει ίση 

ποσότητα οξυγόνου. Η γλυκόζη σχηματίζεται σαν τελικό προϊόν της φω-

τοσύνθεσης. 

Η ακόλουθη εξίσωση δείχνει την αντίδραση που συμβαίνει κατά το φαι-

νόμενο της φωτοσύνθεσης: 

6CO2 + 6H2O + 675 θερμίδες = C2H12O6 + 6O2. 

Με άλλα λόγια, 6 μέρη διοξειδίου του άνθρακα μαζί με 6 μέρη νερό και 

με 675 θερμίδες, προερχόμενες από τη μετατροπή σε θερμότητα της ηλια-

κής ενέργειας, δίνουν γλυκόζη και 6 μέρη οξυγόνου.  

Υπενθυμίζουμε, πως δεν είναι η χλωροφύλλη, αλλά οι χλωροπλάστες 

του κυττάρου –που μπορούν μερικές φορές να πολλαπλασιαστούν ανεξάρ-

τητα από την διαίρεση του κυτταρικού πυρήνα- εκείνοι, οι οποίοι πραγμα-

τοποιούν τη φωτοσύνθεση και πως τελικό προϊόν της φωτοσύνθεσης είναι 

πάντα η γλυκόζη. Το μεγαλύτερο όμως μέρος από την υδατοδιαλυτή γλυ-

κόζη μετατρέπεται, αμέσως, σε άμυλο, που δεν είναι διαλυτό στο νερό.  

…Όχι μόνο η γλυκόζη μετατρέπεται συνεχώς σε σάκχαρο, αλλά, υπό 

την επίδραση της ΑΤΡ, τα φυτά μπορούν να μετατρέπουν τα μόρια του 

σακχάρου σε κυτταρίνη (το θεμελιώδες συστατικό του κυτταρικού τοιχώ-

ματος). Το χαρτί, το λινάρι, το βαμβάκι και το ξύλο, αποτελούνται όλα από 

την τραχειά αυτή και ινώδη ύλη, που αντέχει ακόμη και στα πιο ισχυρά 

οξέα».  

«Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» M.G. Aliverti – M. Ciccioli – G. 

Laudi, Παρουσίαση Vincenzo G. Leone, Επιστημονική επιμέλεια: Γ. Πα-

νταζής, ΤΥΠΟΣ Α.Ε. (Σελίδες 92 και 96). 

 

Σημείωση: 

Από το τελευταίο απόσπασμα σημειώνουμε τα εξής: 

«Υπενθυμίζουμε, πως δεν είναι η χλωροφύλλη, αλλά οι χλωροπλά-

στες του κυττάρου –που μπορούν μερικές φορές να πολλαπλασιαστούν 

ανεξάρτητα από την διαίρεση του κυτταρικού πυρήνα- εκείνοι, οι ο-

ποίοι πραγματοποιούν τη φωτοσύνθεση και πως τελικό προϊόν της φω-

τοσύνθεσης είναι πάντα η γλυκόζη». 



41 

 

Επομένως, για να βρούμε δρόμο στην χημική αντίδραση στην χλωρο-

φύλλη, πρέπει να ανατρέξουμε στους χλωροπλάστες της. 

 

Η χλωροφύλλη όμως βρίσκεται μέσα στους χλωροπλάστες. 

 

Επίσης: 

 

Αναφέρει άλλο απόσπασμα: 

«Η χλωροφύλλη βρίσκεται στους χλωροπλάστες των φυτικών κυτ-

τάρων (κυρίως στα φύλλα). Οι στιβάδες από μεμβράνες, στο εσωτερικό 

των χλωροπλαστών ονομάζονται γκράνα. Τα γκράνα επικοινωνούν μεταξύ 

τους και προσανατολίζουν προς τον ήλιο τα ένζυμα και τα μόρια της χλω-

ροφύλλης» 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 872. 

 

Επίσης: 

 

«Χλωροφύλλη 

Χημική ένωση που περιέχεται στα φύλλα και στους βλαστούς όλων σχε-

δόν των φυτών. Είναι χρωστική ουσία, που τους δίνει το πράσινο χρώμα 

τους. Βρίσκεται στους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων.  

Τα φυτά χρειάζονται τη χλωροφύλλη για τη σύνθεση της τροφής τους. 

Το φως που πέφτει στα φύλλα επιδρά στη χλωροφύλλη, η οποία ενεργεί 

σαν καταλύτης στην αντίδραση του διοξειδίου του άνθρακα με το νερό για 

την παραγωγή γλυκόζης (σάκχαρο) και αμύλου. Ταυτόχρονα, από τα 

φύλλα αποβάλλεται οξυγόνο. Αυτή η λειτουργία καλείται φωτοσύνθεση. 

Έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή στη Γη, αφού όλοι οι ζωντανοί οργανι-

σμοί χρειάζονται οξυγόνο για την αναπνοή τους. 

Τα φυτά παράγουν χλωροφύλλη μόνον όταν αναπτύσσονται στο φως. 

Φυτά που ζουν σε σκοτεινούς χώρους ασπρίζουν ή κιτρινίζουν από την 

έλλειψη της χλωροφύλλης. 

«Νέα Παιδική Εγκυκλοπαίδεια»  Εκδόσεις «ΑΛΦΑ Α.Ε» Copyright By 

Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 7, σελίδα 

875-876. 

 

Σημείωση: 

Από το παραπάνω απόσπασμα, ας σημειώσουμε την φράση 

«Τα φυτά παράγουν χλωροφύλλη μόνον όταν αναπτύσσονται στο 

φως». 

Η παραγωγή χλωροφύλλης στην ουσία είναι άτομα του φυτού που φέ-

ρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.  
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Επίσης: 

 

«Φωτοσύνθεση 

Λειτουργία με την οποία τα πράσινα φυτά παράγουν τις τροφές τους. 

Είναι πολύπλοκη διαδικασία, με πολλά στάδια, που έχει ως αποτέλεσμα 

την παραγωγή σακχάρων από το νερό του εδάφους και το διοξείδιο του 

άνθρακα της ατμόσφαιρας.  

Για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης απαιτείται ηλιακό φως και χλωρο-

φύλλη (πράσινη χρωστική, που δίνει στα φύλλα και στους βλαστούς το 

χρώμα τους). 

 

 
 

Η χλωροφύλλη δεσμεύει ένα μέρος της ηλιακής ενέργειας και τη μετα-

τρέπει σε χημική ενέργεια, που στο τελικό στάδιο της φωτοσύνθεσης απο-

θηκεύεται στη γλυκόζη. Το σάκχαρο αυτό είναι η βάση της κυτταρίνης και 

του αμύλου. Κατά τη διαδικασία αυτή απελευθερώνεται στο περιβάλλον 

οξυγόνο. Η χλωροφύλλη δρα ως καταλύτης∙ η σύνθεσή της δεν αλλοιώνε-

ται και έτσι συνεχίζει να δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια και να συντελεί 

στην παραγωγή τροφής. 

Η φωτοσύνθεση έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή πάνω στη Γη. Μόνο 

τα πράσινα φυτά μπορούν να μετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική 

και να την αποθηκεύσουν στα κύτταρά τους. Η επιβίωση όλων των ζώων 

εξαρτάται από αυτή την ενέργεια, την οποία προσλαμβάνουν με την τροφή 

τους (τα φυτοφάγα κατευθείαν από τα φυτά, ενώ τα σαρκοφάγα τρώγοντας 

άλλα ζώα). Κατά το μεταβολισμό, οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί απε-

λευθερώνουν την ενέργεια που περιέχεται στις τροφές, διασπώντας τη γλυ-

κόζη σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Η καύση του σακχάρου από το 

οξυγόνο ονομάζεται και αναπνοή∙ είναι διαδικασία αντίστροφη της φωτο-

σύνθεσης, με τη διαφορά πως δεν απαιτείται η παρουσία της χλωροφύλ-

λης».  

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 854-855. 
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Επίσης: 

 

 

Στα περισσότερα φυτά, γη φω-

τοσύνθεση γίνεται στο άνω μέρος 

των φύλλων. Από το στόματα ει-

σέρχονται διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) και εξέρχεται οξυγόνο (Ο2). 

 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις 

ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher 

Books, Grisewood & Dempsey 

Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 873. 

 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται μέσα στο φύλλο του φυτού (και του 

δένδρου το ίδιο γίνεται). 

Για να μπορέσει να διεισδύσει η ηλιακή ακτινοβολία μέσα στο φυτό, 

πρέπει τα ερχόμενα θεμελιώδη ιόντα του ήλιου (του ηλιακού φωτός) να 

είναι ισχυρότερα από τα θεμελιώδη ιόντα εκείνα που υπάρχουν πάνω στο 

φύλλο. Τότε τα ερχόμενα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα δημιουργούν ρήγματα 

πάνω στην επιφάνεια του φύλλου, αφού ως ισχυρότερα απωθούν τα ασθε-

νέστερά τους (κατά ζεύγη υπάρχουν τα θεμελιώδη ιόντα στους σχηματι-

σμούς των πάνω στο φύλλο και παντού). Έτσι, γίνεται δυνατό η ηλιακή 

ακτινοβολία να περάσει μέσα στην επιφάνεια του φύλλου. 

 

Το φως του ήλιου λοιπόν φτάνει στην γη. Το φως όμως εξηγήσαμε ότι 

περιέχει τέτοια θεμελιώδη ιόντα (μιλήσαμε ότι έλξη μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παράγει 

το φως). 

Όσο όμως αυξάνεται ο χρόνος της πτώσης του ηλιακού φωτός πάνω στο 

φύλλο του φυτού, το φορτίζει με περισσότερα τέτοια θεμελιώδη ιόντα. 

Σε μερικά σημεία του φύλλου υπάρχουν ειδικές διατάξεις της κατα-

σκευής του που ονομάζονται γκράνα. 

Τότε συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 

Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του ηλιακού φωτός πέφτουν 

πάνω στην μάζα του φύλλου κι έχουν γίνει πολλά και αυξάνονται, κατά 

τον ίδιο τρόπο γίνονται πολλά και αυξάνονται και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων.  

Εξηγήσαμε όμως ότι στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων.  
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Στην περίπτωση του φύλλου έχουμε την ύπαρξη των γκράνων, που το 

σχήμα τους βοηθάει στην έλξη των θεμελιωδών ιόντων. Εξηγήσαμε ότι τα 

θεμελιώδη ιόντα καθώς απωθούνται περιστρέφονται συγχρόνως, και έτσι 

το σχήμα της σπείρας έλκει περισσότερα θεμελιώδη ιόντα αφού παρακο-

λουθεί τις απώσεις των. Έτσι, άλλα θεμελιώδη ιόντα έλκονται προς το ένα 

μέρος της κατεύθυνσης των σπειρών του, ενώ το άλλο είδος θεμελιωδών 

ιόντων καθώς απωθείται κατευθύνεται προς το άλλο μέρος της κατεύθυν-

σης  των σπειρών των γκράνων. 

Δηλαδή, κατά την άπωση μεταξύ των θεμελιωδών αυτών ιόντων των 

πρωτονίων που κατευθύνονται προς το ένα άκρο του γκράνο και δημιουρ-

γούν πόλο, καθώς επίσης και των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων 

που κατευθύνονται προς το άλλο άκρο του γκράνο και δημιουργούν έναν 

άλλον πόλο, έχουμε την δημιουργία δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

πόλων στα άκρα του κάθε γκράνου, όπως ακριβώς γίνεται και στο πηνίο. 

Έτσι στο γκράνο αυτό έχουμε δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων: ένα πόλο 

φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και έναν άλλον πόλο φορτι-

σμένο με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτοί όμως οι πόλοι, επειδή φέρουν αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό τους φορτίο, εξασκούν έλξεις στον γύρω τους χώρο και τότε 

συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 

Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του γκράνου έλκει τους ε-

σωτερικούς πόλους των πρωτονίων, από τα άτομα-μόρια των χημικών 

στοιχείων και ενώσεων που περνούν δίπλα του, κατά την κυκλοφορία των 

χυμών στο φύλλο. Έτσι, όσα άτομα-μόρια φέρουν ισχυρότερο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έλκο-

νται από τον πόλο αυτόν των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του γκράνου. 

Επίσης, ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του γκράνου έλ-

κει τους εσωτερικούς πόλους των ηλεκτρονίων, από τα άτομα-μόρια των 

χημικών στοιχείων και ενώσεων που περνούν δίπλα του, κατά την κυκλο-

φορία των χυμών στο φύλλο. Έτσι, όσα άτομα-μόρια φέρουν ισχυρότερο 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων έλκονται από τον πόλο αυτόν των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του 

γκράνου. 

Έτσι τα χημικά στοιχεία-μόρια που κυκλοφορούν στους χυμούς στο 

φύλλο του φυτού, έλκονται άλλα μεν από τον πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων του γκράνου και άλλα από τον πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων του γκράνου. 

 

Εξηγήσαμε, όμως, ότι σε ένα μόριο για να υπάρξει η έλξη μεταξύ των 

χημικών στοιχείων ή ριζών του κ.λπ., πρέπει το ένα χημικό στοιχείο να 

φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, ενώ το άλλο πρέπει να φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  
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Έστω λοιπόν σε ένα μόριο έχουμε το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων στο ένα του χημικό στοιχείο-ρίζα έστω π, και το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο άλλο του χημικό 

στοιχείο-ρίζα έστω η. 

Μεταξύ του π και του η υπάρχει έλξη και τα δύο χημικά στοιχεία έλκο-

νται και σχηματίζουν το μόριο. 

Επίσης, όταν το μόριο αυτό μέσω των χυμών του φυτού προς το φύλλο 

περνάει από το φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα γκράνο, τότε μπορεί να 

συμβεί το εξής: 

Αν η έλξη μεταξύ του πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του 

γκράνου προς το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

ενός μορίου είναι ισχυρότερη, σε σύγκριση με την έλξη που ασκεί το ένα 

χημικό στοιχείο του μορίου αυτού που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς το μαγνητικό φορτίο των 

ηλεκτρονίων του ίδιου μορίου, τότε διαλύεται η παραπάνω χημική ένωση 

λόγω της επίδρασης του ισχυρότερου μαγνητικού φορτίου του πόλου των 

θεμελιωδών ιόντων του γκράνου και παράγεται νέα χημική ένωση.  

Η νέα χημική ένωση παράγεται από την έλξη του πόλου των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων του γκράνου αυτού προς το χημικό στοιχείο του 

τέως μορίου που φέρει το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων.  

Έτσι, προκύπτει μια νέα χημική ένωση, αφού καθώς το χημικό στοιχείο-

ρίζα κ.λπ., έλκεται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων του γκράνου αυ-

τού, εκεί συναντάει και άλλα χημικά στοιχεία και όλα μαζί πλέον έλκονται 

σε ένα νέο μεγαλομόριο. 

 

Εν τω μεταξύ, έχουμε εξηγήσει τα εξής: 

Την ημέρα, με την αύξηση της θερμοκρασίας, παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα, αλλά ισχυρότερα είναι τότε τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

(με την αύξηση της θερμοκρασίας). 

Αυτός είναι ο λόγος που την ημέρα έχουμε ισχυρότερο το πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων η στο γκράνο του φυτού και αυτός ο πόλος 

η είναι που εξασκεί ισχυρότερα την έλξη του πάνω στα διερχόμενα μόρια-

χημικές ενώσεις που βρίσκονται στους χυμούς στο φύλλο του φυτού. Το 

ισχυρότερο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων στα φύλλα του φυτού την η-

μέρα, δηλαδή, έλκει το άλλο είδος θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που έχει 

χαμηλότερη θερμοκρασία και βρίσκεται υπόγεια, στο υπόγειο μέρος του 

φυτού, στις ρίζες του. Έτσι, την ημέρα οι χυμοί ανεβαίνουν προς τα πάνω, 

προς τα φύλλα, όπου έχουμε το ισχυρότερο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

των ηλεκτρονίων. 

Αυτή είναι η εξήγηση της έλξης των χυμών του φυτού από τις ρίζες του 

προς τα φύλλα κατά την διάρκεια της ημέρας. 

 

Την ημέρα το φυτό έλκει διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλει οξυγόνο. 
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Την ημέρα το φυτό έλκει διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλει οξυγόνο. 

 

Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο:  

Την ημέρα, λόγω της ζέστας αυξάνεται πάρα πολύ ισχυρότερα το μα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, σε σύγκριση με το 

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Αυτά τότε φορτί-

ζουν ισχυρότερα τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια των ατόμων στον εσωτερικό 

πόλο του γκράνου, των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων με αυτό το αυξη-

μένο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ο άνθρακας, εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο, ότι φέρει ισχυρότερα τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Έτσι, στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του γκράνου του 

φυτού (την ημέρα), συμβαίνει το εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του γκράνου φορτίζουν τους ε-

σωτερικούς πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων των ατόμων και μορίων 

που βρίσκονται ή περνούν από εκεί. 

Αυτά τα άτομα-μόρια-ρίζες-χημικές ενώσεις που περνούν με τους χυ-

μούς του φυτού από το φύλλο και κοντά από αυτόν τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων του γκράνου, είναι πλέον φορτισμένα με ισχυρά 

τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους. Αυτός 

είναι ο λόγος που έλκουν τότε από την ατμόσφαιρα τα ετερώνυμά τους 

μαγνητικά φορτία των πρωτονίων του άνθρακα, που βρίσκουν στο διοξεί-

διο του άνθρακα. 

 

 

Την νύχτα το φυτό έλκει οξυγόνο και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα. 

 

Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: 

Την νύχτα, λόγω του κρύου αυξάνεται πάρα πολύ ισχυρότερα το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, σε σύγκριση με το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά τότε φορτίζουν 

ισχυρότερα τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια των ατόμων στον εσωτερικό πόλο 

του γκράνου, των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με αυτό το αυξημένο μα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Το οξυγόνο, εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο, ότι φέρει ισχυρότερα τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Έτσι, στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του γκράνου του 

φυτού (την νύχτα), συμβαίνει το εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του γκράνου φορτίζουν τους εσω-

τερικούς πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων των ατόμων και μορίων που 

βρίσκονται ή περνούν από εκεί. 

Αυτά τα άτομα-μόρια-ρίζες-χημικές ενώσεις, που περνούν με τους χυ-

μούς του φυτού από το φύλλο και κοντά από αυτόν τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων του γκράνου, είναι πλέον φορτισμένα με ισχυρά τα 
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μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τους. Αυτός είναι ο 

λόγος που έλκουν τότε από την ατμόσφαιρα τα ετερώνυμά τους μαγνητικά 

φορτία των πρωτονίων του οξυγόνου, που βρίσκουν στο στοιχείο αυτό. 

 

Όσον αφορά την δημιουργία δύο όλων στα φυτά (και δένδρα) με βάση 

την διαφορά θερμοκρασίας, μιλήσαμε σχετικά, σε προηγούμενα κεφάλαιά 

μας, στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. Μιλήσαμε όμως και αναπτύξαμε 

σχετικά για το θέμα της άπωσης των ηλεκτρονίων τόσο από τον πόλο της 

καθόδου, όσο και από τον πόλο της ανόδου, σε άλλα κεφάλαια. 

Για το θέμα για να το κάνουμε εφαρμογή στο παρόν Βιβλίο μας που 

αφορά τα φυτά-δένδρα, θα μεταφερθούμε στην σελίδα 79 του παρόντος 

Βιβλίου, στο κεφάλαιο: «14. Η δημιουργία δύο μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών πόλων θεμελιωδών ιόντων στα φυτά-δένδρα», για να μη χά-

σουμε την σειρά και τον συλλογισμό μας. 
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6. Η εξήγηση της έλξης του φωτός από την χλωροφύλλη των φυτών. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του μαγνησίου της χλωροφύλλης, 

έλκουν τα απλά ιόντα των πρωτονίων του προσπίπτοντος ηλιακού φω-

τός και απελευθερώνουν-απωθούν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στο 

σημείο πτώσης-πρόσπτωσής των.  

Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του μαγνησίου της χλωροφύλλης, 

έλκουν τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων του προσπίπτοντος ηλιακού 

φωτός και απελευθερώνουν-απωθούν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

στο σημείο πτώσης-πρόσπτωσής των.  

Η εξήγηση της λειτουργίας των χημικών αντιδράσεων στο φυτό-

δένδρο όταν σε αυτό πέφτει το ηλιακό φως. 

 

 

«Μαγνήσιο 

Το Μαγνήσιο (Mg) είναι ενεργό μεταλλικό χημικό στοιχείο, ελαφρύ με 

αργυρόλευκο χρώμα. Απαντά σε διάφορα κρυσταλλικά ορυκτά, όπως ο 

δολομίτης και ο μαγνησίτης, καθώς και στο θαλασσινό νερό. Αποτελεί συ-

στατικό της χλωροφύλλης και σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητο για 

τη ζωή και την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων. 

Το μαγνήσιο καίγεται στον αέρα με έντονα λευκή, λαμπρή φλόγα, γι’ 

αυτό χρησιμοποιείται στα πυροτεχνήματα και στις φωτοβολίες. Παλαιό-

τερα ήταν διαδεδομένη η χρήση του ως μέσον φωτισμού στα φωτογραφικά 

εργαστήρια. 

Το μαγνήσιο, όταν μείνει εκτεθειμένο στον αέρα, επικαλύπτεται με ένα 

γκρίζο στρώμα οξειδίου, το οποίο προστατεύει το μέταλλο από βαθύτερη 

οξείδωση. Εξαιτίας της λαμπρότητάς του χρησιμοποιείται σε κράματα, ό-

πως του αλουμινίου και του ψευδαργύρου, τα οποία προορίζονται για την 

κατασκευή εξαρτημάτων για αεροπλάνα, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα. 

Το μαγνήσιο εξευγενίζεται με διάφορους τρόπους, στους οποίους περι-

λαμβάνεται και η ηλεκτρόλυση. Το οξείδιο του μαγνησίου είναι θερμοαν-

θεκτικό και χρησιμοποιείται για την επίστρωση κλιβάνων». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 492-493. 

 

Όμως, στο βιβλίο μας με τίτλο: «Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας» και 

στην ενότητα: «Η διαστολή του συμπάντειου πόλου των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων και η μεταφορά ηλεκτρονίων και νετρονίων από τον 

συμπάντειο αυτόν πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τον συ-

μπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Η δημιουργία-παρα-

γωγή σύνθετων χημικών στοιχείων με αυξημένο-ισχυρότερο το μαγνητικό 

φορτίο των δομικών λίθων των πρωτονίων στον συμπάντειο πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων. Το σθένος ή η χημική τάση έλξης ενός χη-

μικού στοιχείου σημαίνει στην ουσία τον βαθμό ενέργειας σε θεμελιώδη 
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ιόντα πρωτονίων ή σε θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που φέρει το κάθε 

στοιχείο», αναφέραμε τα εξής: 

«[…] Μπορούμε όμως να καταλάβουμε και άλλα χημικά στοιχεία σε 

ποιόν συμπάντειο πόλο έχουν δημιουργηθεί κατά την τρίτη φάση, της πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας, με βάση της εξής λογική:  

Γνωρίζουμε, ότι τι υδρογόνο έχει δημιουργηθεί στον συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Άρα φέρει ισχυρότατο μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Το υδρογόνο όμως έλκεται πάρα πολύ με το χλώριο. Ας θυμηθούμε ότι 

όταν αναμείξουμε υδρογόνο μέσα σε χλώριο (αντίδραση υδρογόνου με 

χλώριο) προκαλείται ανάφλεξη. Η ανάφλεξη εδώ σημαίνει το εξής: 

Έλκονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τα πρωτόνια του υδρογόνου 

(που φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο) με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

από τα ηλεκτρόνια του χλωρίου (που φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

  Λόγω της έλξης τους αυτής παράγεται ηλεκτρισμός, έχουμε ανάφλεξη. 

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πάμε στις καύσεις, στα οξείδια κ.λπ. 

και να διακρίνουμε έτσι τα χημικά στοιχεία (αφού και το οξυγόνο καίγεται 

π.χ. στα οξείδια, όχι βέβαια με την άμεση ανάφλεξη όπως μεταξύ υδρογό-

νου και χλωρίου, αλλά με βραδύτερο ρυθμό).  

Το σθένος ή η χημική τάση έλξης ενός χημικού στοιχείου σημαίνει στην 

ουσία τον βαθμό ενέργειας σε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ή σε θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων που φέρει το κάθε στοιχείο». 

 

Ας επικεντρωθούμε στην φράση: 

«Το υδρογόνο όμως έλκεται πάρα πολύ με το χλώριο. Ας θυμηθούμε ότι 

όταν αναμείξουμε υδρογόνο μέσα σε χλώριο (αντίδραση υδρογόνου με 

χλώριο) προκαλείται ανάφλεξη. Η ανάφλεξη εδώ σημαίνει το εξής: 

Έλκονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τα πρωτόνια του υδρογόνου 

(που φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο) με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

από τα ηλεκτρόνια του χλωρίου (που φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

  Λόγω της έλξης τους αυτής παράγεται ηλεκτρισμός, έχουμε ανάφλε-

ξη». Ας ονομάσουμε την φράση αυτή, φράση (1). 

 

Ανάλογα όμως συμβαίνει και με το μαγνήσιο, που όπως αναφέρθηκε: 

«Το μαγνήσιο καίγεται στον αέρα με έντονα λευκή, λαμπρή φλόγα, γι’ 

αυτό χρησιμοποιείται στα πυροτεχνήματα και στις φωτοβολίες». Ας ονο-

μάσουμε την φράση αυτή, φράση (2). 

 

Επομένως, από τις φράσεις (1) και (2), συνάγεται ότι το μαγνήσιο φέρει 

ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων. Αυτά καθώς έρχονται σε επαφή με τις συνθήκες του 

αέρα, έλκονται. Τότε λόγω της έλξης των θεμελιωδών ιόντων που υπάρ-

χουν μέσα στο μαγνήσιο παράγεται η ανάφλεξη. 
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Τι σημαίνει όμως καύση όταν αυτή συμβαίνει στο ίδιο το χημικό στοι-

χείο; 

Σημαίνει ότι έλκονται τα πρωτόνια με τα ηλεκτρόνιά του. Και όσο δι-

αρκεί αυτή η έλξη τους, τόσο διαρκεί και η ανάφλεξή τους.  

 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, συνάγεται ότι το μαγνήσιο φέρει ι-

σχυρά μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στα πρωτόνιά 

του, αλλά και ισχυρά μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στα ηλεκτρόνιά του. 

 

Με βάση το παραπάνω τελευταίο συμπέρασμα, αιτιολογείται πλέον το 

εξής: 

«…Αποτελεί συστατικό της χλωροφύλλης και σε μικρές ποσότητες εί-

ναι απαραίτητο για τη ζωή και την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων…». 

Η χλωροφύλλη δηλαδή, περιέχοντας μαγνήσιο (ή αλλιώς περιέχοντας 

ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) έλκει το ηλιακό φως. 

Για το φως εξηγήσαμε ήδη ότι είναι απλά ιόντα πρωτονίων 

(=ηλεκτρόνια φορτισμένα με πρόσθετο μαγνητικό αλλά και ηλεκτρικό 

φορτίο δομικών λίθων πρωτονίων ή φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων, εξαιτίας του οποίου πρόσθετου φορτίου τους συμπεριφέρονται 

σαν δομικοί λίθοι πρωτονίων) αλλά και απλά ιόντα ηλεκτρονίων 

(=ηλεκτρόνια φορτισμένα με πρόσθετο μαγνητικό αλλά και ηλεκτρικό 

φορτίο δομικών λίθων ηλεκτρονίων ή φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων).  

 

Με άλλα λόγια συμβαίνει το εξής: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ηλιακού φωτός πέφτουν πάνω 

στο φυτό-δένδρο. Τότε όμως, αυτά τα προσπίπτοντα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων του ηλιακού φωτός, απωθούν ομώνυμά τους θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων πάνω στο φύλλο του φυτού-δένδρου. Τα τελευταία διαχέονται 

μέσα στο φυτό.  

Τότε, τα άτομα του μαγνησίου της χλωροφύλλης, έλκουν αυτά τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων του φωτός.  

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του μαγνησίου της χλωροφύλλης, 

έλκουν τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων του φωτός. Τότε όμως, αυτά τα 

προσπίπτοντα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ηλιακού φωτός, απωθούν 

ομώνυμά τους θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων πάνω στο φύλλο του φυτού-

δένδρου. Τα τελευταία διαχέονται μέσα στο φυτό. 

Τότε, τα άτομα του μαγνησίου της χλωροφύλλης, έλκουν αυτά τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του φωτός.  

 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων όμως, στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις, έλκονται και πάλι με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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Τότε καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων μέσα στο φύλλο του 

φυτού έχουν απωθηθεί έλκουν και άτομα ή μόρια που φέρουν αυξημένο 

το μαγνητικό φορτίο των δομικών λίθων των πρωτονίων (τα οποία πρωτό-

νια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων). Έτσι, αφού τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιό-

ντα και δημιουργούν πόλο, έτσι κι εδώ τα ελεύθερα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων που διαχέονται στο φυτό-δένδρο έλκονται με πρωτόνια και μέσω 

αυτών με χημικά στοιχεία και με μόρια που βρίσκουν στο φύλλο του φυ-

τού-δένδρου αλλά και στον βλαστό ή στον κορμό του. Στο φύλλο βέβαια 

γίνεται πιο εύκολα αυτή η εργασία παρά στον βλαστό ή στον κορμό, επειδή 

είναι περισσότερο δεκτικό στο ηλιακό φως, δέχεται ισχυρότερα την επί-

δραση του ηλιακού φωτός, αφού είναι πιο μαλακό, πιο διαπερατό.  

Ομοίως, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων μέσα στο φύλλο 

του φυτού έχουν απωθηθεί έλκουν και άτομα ή μόρια που φέρουν αυξη-

μένο το μαγνητικό φορτίο των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων (τα οποία 

ηλεκτρόνια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων). Έτσι, αφού τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται με άλλα θε-

μελιώδη ιόντα και δημιουργούν πόλο, έτσι κι εδώ τα ελεύθερα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων που διαχέονται στο φυτό-δένδρο έλκονται με ηλεκτρό-

νια και μέσω αυτών με χημικά στοιχεία και με μόρια που βρίσκουν στο 

φύλλο του φυτού-δένδρου αλλά και στον βλαστό ή στον κορμό του. Στο 

φύλλο βέβαια γίνεται πιο εύκολα αυτή η εργασία παρά στον βλαστό ή στον 

κορμό, επειδή είναι περισσότερο δεκτικό στο ηλιακό φως, δέχεται ισχυρό-

τερα την επίδραση του ηλιακού φωτός, αφού είναι πιο μαλακό, πιο διαπε-

ρατό. 
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7. Η εξήγηση της λειτουργίας των χλωροπλαστών 

Η εξήγηση της έλξης των τροφών του φυτού στα φύλλα τους και 

ειδικότερα στα γκράνα των χλωροπλαστών. 

 

 

 

Ας πάρουμε από το Internet ένα σχετικό απόσπασμα, για να θυμηθούμε 

λίγο τι βρίσκεται μέσα στο φύλλο ενός φυτού: 

 

«ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  

ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

Χλωροπλάστες... 

... οργανίδια στα οποία εντοπίζονται οι χρωστικές ουσίες που συμμετέ-

χουν στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Οι χλωροπλάστες έχουν συνήθως 

φακοειδές σχήμα. Οι διαστάσεις της μεγαλύτερης και της μικρότερης δια-

μέτρου τους είναι περίπου 4-6μm και 3-4μm αντίστοιχα (εικ. 1). 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη και η θεμέλια ουσία 

στο εσωτερικό τους ονομάζεται στρώμα. Στο στρώμα υπάρχει ένα δίκτυο μεμβρανών, 

είτε μεμονωμένων (ελασμάτια), είτε ομαδοποιημένων (θυλακοειδή των grana). Στα 

grana βρίσκονται οι χρωστικές που δεσμεύουν τη φωτεινή ενέργεια. 
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Ο αριθμός των χλωροπλαστών ενός κυττάρου ποικίλει σημαντικά. Για 

παράδειγμα, κύτταρα από το μεσόφυλλο περιέχουν περίπου 50 χλωροπλά-

στες ενώ τα στοματικά κύτταρα λιγότερους από 10. 

Η κατασκευή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου συνέβαλε σημαντικά 

στην περιγραφή της λεπτής δομής των χλωροπλαστών. Οι χλωροπλάστες 

διαχωρίζονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον με μία διπλή μεμβράνη. 

Στο εσωτερικό των χλωροπλαστών διακρίνεται το στρώμα (θεμέλα ου-

σία) και πολυάριθμες μεμβρανικές δομές, τα θυλακοειδή, που ομαδοποι-

ούνται σχηματίζοντας τα grana. Τα θυλακοειδή των grana είναι επίπεδοι 

στρογγυλεμένοι σχηματισμοί και ο αριθμός τους σε ένα granum κυμαίνε-

ται από 2 έως 100. Ένας χλωροπλάστης μπορεί να περιέχει 40-60 grana. 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Οι χλωροπλάστες παράγουν υδατάνθρακες, ενώ-σεις πλούσιες σε ενέρ-

γεια. Οι υδατάνθρακες διασπώνται στα μιτοχόνδρια και η ενέργεια που απελευθερώ-

νεται χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό του ΑΤΡ, την πηγή ενέργειας των κυττάρων. 

 

 

Χυμοτόπια... 

... υδαρή έγκλειστα που περιβάλλονται από κυτοπλασματική μεμβράνη 

(τονοπλάστης). Τα χυμοτόπια αποτελούν τυπικό χαρακτηριστικό των δια-

φοροποιημένων φυτικών κυττάρων. Στα πρώτα στάδια της οντογένεσης 

του κυττάρου διακρίνονται πολυάριθμα μικρά χυμοτόπια, που καταλαμ-

βάνουν μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου του κυττάρου. Κατά την αύ-

ξηση του κυττάρου, τα χυμοτόπια διογκώνονται και συνενώνονται κατα-

λήγοντας σε ολιγάριθμους σχηματισμούς ή ακόμα και σε ένα μοναδικό 

χυμοτόπιο, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κυττάρου (εικ. 3, 

4). 
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Εικόνα 3: Φυτικό κύτταρο - χυμοτόπιο 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης των χυμοτοπίων 
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Το περιεχόμενο των χυμοτοπίων αποτελείται συνήθως από πλήθος α-

νόργανων και οργανικών ουσιών (Ο2 και CO2, νιτρικά, φωσφορικά, θει-

ικά, χλωριούχα άλατα του Na, Ca, K, Fe και Mg, οργανικά οξέα και άλατα, 

μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες) και σε εξειδικευμένες 

περιπτώσεις από αποταμιευτικές ουσίες όπως οι ταννίνες, οι ανθοκυάνες, 

τα αλκαλοειδή, τα αιθέρια έλαια κ.ά. 

 

 

Αμυλόκοκκοι... 

... συναντώνται τόσο στους χλωροπλάστες (πολυάριθμοι και μικροί α-

μυλόκοκκοι που συνιστούν αφομοιωτικό υλικό) όσο και στους λευκοπλά-

στες (λίγοι και ογκώδεις ως αποθήκες αμύλου) των φυτικών κυττάρων. Ο 

αριθμός των αμυλοκόκκων σε έναν λευκοπλάστη ποικίλει ανάμεσα στα 

διαφορετικά φυτικά είδη και στους διαφορετικούς ιστούς, ενώ σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις συναντώνται έως και 40 αμυλόκοκκοι στον ίδιο πλάστη. 

Για παράδειγμα, στους γυρεόκοκκους του Zea mays(καλαμπόκι) σχηματί-

ζεται ένας μοναδικός αμυλόκοκκος, ενώ στα κύτταρα της καλύπτρας (στην 

εξωτερική επιφάνεια της ρίζας) του ίδιου φυτού υπάρχουν αρκετοί. 

Αν και οι αμυλόκοκκοι σχηματίζονται συνήθως στα αποταμιευτικά όρ-

γανα του φυτού (κόνδυλοι, σπέρματα κ.ά.), είναι πιθανό να παρατηρηθούν 

και σε άλλους ιστούς (ενδοδερμίδα, καλύπτρα ρίζας).  

Κρύσταλλοι... 

... συναντώνται σε διαφορετικά φυτικά είδη, είτε σε οποιοδήποτε κύτ-

ταρο, είτε σε κύτταρα ορισμένων ιστών ή σε εξειδικευμένα μόνο κύτταρα 

με μορφολογία διαφορετική από αυτή των κυττάρων του ιστού που τα πε-

ριβάλλει. Η πλειονότητα των κρυστάλλων προκύπτουν από την ένωση α-

σβεστίου και οξαλικού οξέος (ενδιάμεσο προϊόν της κυτταρικής ανα-

πνοής). Ο σχηματισμός του αδιάλυτου οξαλικού ασβεστίου εξουδετερώνει 

την τοξική δράση αυξημένων συγκεντρώσεων οξαλικού οξέος στο κυττα-

ρόπλασμα. 

Οι οξαλικοί κρύσταλλοι εμφανίζονται ως μονήρεις, ως συσσωματώ-

ματα ή ως κρυσταλλική άμμος. Χαρακτηριστικές μορφές αποτελούν τα ο-

κτάεδρα (Begonia), οι πρισματικοί τύποι, απλοί ή σύνθετοι (επιδερμικά 

κύτταρα Allium) και οι σχηματισμοί των παράλληλα (ραφίδες) ή ακτινωτά 

(σφαιρίτες) διευθετημένων βελονοειδών κρυστάλλων. 

Μία άλλη κατηγορία κρυστάλλων, που συναντώνται τόσο σε επιδερ-

μικά κύτταρα όσο και στον ενδοκυτταρικό χώρο, είναι οι κρύσταλλοι 

SiO2, ενώ σπανιότερα απαντώνται και κρύσταλλοι CaSO4. 

 

 

Από τα ερωτήματα, να απαντήσουμε στα πιο σημαντικά τώρα. Απαντή-

σαμε σε άλλα σε προηγούμενα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, αλλά κυ-

κλικά θα επανερχόμαστε καθώς θα εμπλουτίζουμε τις γνώσις μας, όπως 

αναφέραμε και στην αρχή. 
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Πως συμβαίνει όμως να λειτουργούν έτσι οι χλωροπλάστες;  

και επίσης  

πως τα γκράνα επικοινωνούν μεταξύ τους και προσανατολίζουν 

προς τον ήλιο τα ένζυμα και τα μόρια της χλωροφύλλης;  

 

Αναφέραμε στην αρχή ότι το μαγνήσιο αποτελεί συστατικό της χλωρο-

φύλλης (η οποία βρίσκεται μέσα στους χλωροπλάστες). 

Επίσης αναφέραμε ότι: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του μαγνησίου της χλωροφύλλης, έλ-

κουν τα απλά ιόντα των πρωτονίων του φωτός, και 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του μαγνησίου της χλωροφύλλης, 

έλκουν τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων του φωτός. 

Επομένως,  

μέσα στην χλωροφύλλη, η οποία βρίσκεται στους χλωροπλάστες έχουμε 

τέτοια θεμελιώδη ιόντα. 

Οι χλωροπλάστες όμως μέσα τους φέρουν τα γκράνα, τα οποία είναι 

στιβάδες από μεμβράνες. 

 

Επομένως, οι στιβάδες αυτές από μεμβράνες στα γκράνα των χλωρο-

πλαστών δεν είναι τίποτε άλλο από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Κι εκεί, στις στιβάδες αυτές των γκράνων, έχουμε επομένως θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Με άλλα λόγια έχουμε (στις στιβάδες αυτές των γκράνων) θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων που φορτίζουν τα πρωτόνια και μέσω αυτών φορτίζουν 

ολόκληρα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις μιας στιβάδας ενός γκράνου. 

Επίσης έχουμε (στις στιβάδες αυτές των γκράνων) θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων που φορτίζουν τα ηλεκτρόνια και μέσω αυτών φορτίζουν ολό-

κληρα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις μιας άλλης στιβάδας του ίδιου 

γκράνου. 

Τότε έχουμε δύο στιβάδες στο ίδιο γκράνο που λειτουργούν ως εξής: 

Η μια στιβάδα φέρει μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και η απέναντί της στιβάδα φέρει μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται μέσα στο μαγνήσιο, 

ενδεχομένως και σε άλλα στοιχεία της χλωροφύλλης. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως προσανατολίζονται μεταξύ τους, ή έλκονται 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ απωθούνται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις. 

Αυτό στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει το εξής: 

Η μια στιβάδα έλκεται με την άλλη, ενώ όταν ελχθεί τότε, στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις πάλι απωθείται. Έχουμε δηλαδή μια συνεχή έλξη και 

μια συνεχή άπωση μεταξύ των στιβάδων αυτών στο ίδιο γκράνο. 

Αυτό το φαινόμενο είναι το ίδιο με το φαινόμενο ενός πυκνωτή. Οι φορ-

τισμένες μεταλλικές του πλάκες δηλαδή, την μια έλκονται και την άλλη 
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απωθούνται και έτσι μεταδίδουν τον παραγόμενο ηλεκτρισμό στον χώρο 

τους (βλ. παραγωγή κυμάτων, κίνηση μεταλλικών πλακών πυκνωτή κ.λπ.). 

Οι τροφές του φυτού όμως έλκονται από τα θεμελιώδη ιόντα που φέ-

ρουν τα γκράνα. 

Έτσι οι τροφές φτάνουν στα φύλλα, εκεί όπου έχουμε θεμελιώδη ιόντα 

στα γκράνα, τα οποία έλκουν τα ιόντα πρωτονίων αλλά και τα ιόντα ηλε-

κτρονίων του φωτός, οπότε έχουμε μεγάλο φορτίο θεμελιωδών αλλά και 

απλών ιόντων. Έτσι οι τροφές έρχονται στα σημεία εκείνα, όπου τα 

γκράνα. 

 

Ας μη ξεχνάμε και την ευεργετική επίδραση του μαγνησίου στην λει-

τουργία της δικής μας καρδιάς κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. 
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8. Η εξήγηση του πράσινου χρώματος της χλωροφύλλης. 

Η εξήγηση του κίτρινου ή πορτοκαλί χρώμα της χλωροφύλλης. 

 

 

 

Εκτός από το γνωστό μας πράσινο που δίνει η χλωροφύλλη, ας δούμε 

και το εξής απόσπασμα:  

 

«Χλωροφύλλη α και χλωροφύλλη β. 

Οι δύο πράσινες χρωστικές χλωροφύλλη α και χλωροφύλλη β βρίσκο-

νται μέσα στους χλωροπλάστες, όπως και οι κίτρινες ή πορτοκαλί χρωστι-

κές (καρωτένιο και ξανθοφύλλη). Οι χρωστικές αυτές περιέχονται στα 

φυτά υπό ορισμένες αναλογίες. Το Φθινόπωρο, η χλωροφύλλη στα φύλλα 

αποικοδομείται και η εμφάνιση των δένδρων καθορίζεται από το καρωτέ-

νιο και την ξανθοφύλλη, που τους δίνουν αποχρώσεις από ανοικτό κίτρινο 

ως σκουροπόρφυρο». 

«Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» M.G. Aliverti – M. Ciccioli – G. 

Laudi, Παρουσίαση Vincenzo G. Leone, Επιστημονική επιμέλεια: Γ. Πα-

νταζής, ΤΥΠΟΣ Α.Ε. (Σελίδα 89). 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Να υπενθυμίσουμε τα εξής επιπλέον: 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, την ημέρα δηλαδή, έχουμε μεν την 

παραγωγή θεμελιωδών ιόντων, αλλά έχουμε ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων. Έτσι, κατά την διάρκεια της ημέρας ισχυρότερα η-

λιακά ιόντα είναι εκείνα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτά, όπως έχουμε εξηγήσει, προσδίδουν το πράσινο χρώμα, στα ση-

μεία πρόσκρουσής των με την ύλη, με την οποία έλκονται. 

Εν προκειμένου έλκονται με μικρομάζες στα φύλλα του φυτού και έτσι 

το φυτό χρωματίζεται πράσινο.  

Όταν η χλωροφύλλη είναι πράσινη, τότε έχουμε αυξημένο το φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων πάνω στο συγκεκριμένο πράσινο 

φύλλο.  

Ανάλογα έχουμε και στο φάσμα του οξυγόνου, που εξηγήσαμε ότι φέ-

ρει αυξημένο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του (βλ. και 

ηλεκτρόλυση κ.λπ.). 

Όταν όμως το χρώμα της χλωροφύλλης κλείνει προς το κίτρινο, τότε 

έχουμε μικρότερη (μικρότερη ή λιγότερη σε σύγκριση με εκείνη του πρά-

σινου φύλλου) την ισχύ και το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων που έλκονται με την μικρομάζα στα φύλλα ή στον κορμό αυτού του 

π.χ. κίτρινου χρώματος φύλλου στο συγκεκριμένο φυτό. 
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Αν επίσης έχουμε πορτοκαλί χρώμα στο φύλλο, αυτό σημαίνει ότι έ-

χουμε ακόμη λιγότερη την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων (λιγότερη σε σύ-

γκριση με εκείνη του πράσινου και του κίτρινου φύλλου) που έλκονται με 

την μικρομάζα στα φύλλα ή στον κορμό αυτού του π.χ. πορτοκαλί χρώμα-

τος φύλλου στο συγκεκριμένο φυτό. 

 

Θα επανέλθουμε όμως πάλι στα φυτά, αλλά πρέπει να κάνουμε συγ-

χρόνως και κυκλική την ενημέρωσή μας, συμπληρώνοντας τις γνώσεις σε 

όλα όσα αναπτύξαμε, προκειμένου να γίνονται πιο κατανοητά με την, κατά 

κύκλους, προσθήκη των νεότερων στοιχείων που παραθέτουμε. 
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9. Μανιτάρι. Η εξήγηση της δημιουργίας των ακτίνων του κυπέλου 

του. 

Που οφείλεται το συμμετρικό σχήμα του πίλου ενός μανιταριού. 

Η εξήγηση της έννοιας της δηλητηρίασης στο μανιτάρι. 

Η εξήγηση της μη δηλητηρίασης από το εδώδιμο μανιτάρι. 

Η εξήγηση του αντίδοτου του δηλητηρίου. 

 

 

Ας δούμε, πρώτα, ένα σχετικό απόσπασμα και μερικές εικόνες: 

 

«Μανιτάρια. 

Κοινή ονομασία του υπεργείου, ογκώδους, γενικά μαλακού και σαρκώ-

δους ή σποριοφόρου σώματος πολλών ανώτερων μυκήτων*, που παράγε-

ται από ένα πλούσια διακλαδιζόμενο μυκήλιο, το οποίο βρίσκεται κάτω 

από την επιφάνεια του εδάφους των δασών και των λιβαδιών. 

Τα μανιτάρια αποτελούνται συνήθως από ένα τμήμα πιο στενό (πόδας 

ή στύπος) και ένα πιο πλατύ, όμοιο με ανοιχτή ομπρέλα (πίλος), κάτω από 

το οποίο και ανάλογα με την οικογένεια στην οποία υπάγεται το μανιτάρι, 

βρίσκονται τα ελάσματα διατεταγμένα ακτινοειδώς ή μικροί πόροι, που 

καλύπτονται από το υμένιο, δηλαδή το σποριοπαραγωγό στρώμα, πάνω 

στο οποίο σχηματίζονται τα σποριοπαραγωγά κύτταρα (βασίδια και βασι-

διοσπόρια ή ασκοί και ασκοσπόρια). 

Οι περισσότεροι μύκητες που παράγουν μανιτάρια ανήκουν στους βα-

σιδομύκητες και μάλιστα στην οικογένεια των αγαρικιδών∙ λιγότεροι ανή-

κουν στους ασκομύκητες. Απ’ αυτά τα μανιτάρια μερικά είναι εδώδιμα, 

αλλά ύποπτα και πολλά εντελώς δηλητηριώδη ή θανατηφόρα. Κανένας ε-

μπειρικός τρόπος δεν είναι ασφαλής για μια σίγουρη διάκριση μεταξύ δη-

λητηριωδών και εδωδίμων μανιταριών∙ διάκριση, μπορεί να γίνει μόνο με 

ακριβή γνώση των ανάλογων βοτανικών χαρακτηριστικών. 

Από τα εδώδιμα μανιτάρια το είδος αγαρικό το κηπευτικό καλλιεργείται 

σε υπόθεμα νωπής κόπρου, μέσα σε κατάλληλους χώρους, συνήθως υπό-

γειους με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, υγρασία, αερισμό και φωτισμό, για 

παραγωγή μανιταριών που καταναλώνονται νωπά, κονσερβοποιημένα ή 

σε σκόνη για σούπες. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί συ-

στηματικές καλλιέργειες αγαρικού του κηπευτικού και στην Ελλάδα, ιδίως 

στα περίχωρα της Αθήνας. 

 

Δηλητηρίαση από μανιτάρια. 

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια προκαλούν  δηλητηριάσεις που έχουν διά-

φορα συμπτώματα, ανάλογα με το είδος του μανιταριού. Διακρίνονται 

τρεις κύριες μορφές δηλητηρίασης: η μουσκαρινική, η φαλλοειδική και η 

εντολομική. Η πρώτη οφείλεται στη μουσκαρίνη που περιέχεται στα μανι-

τάρια αμανίτης ο μυιοκτόνος και αμανίτης ο πάνθηρ και εκδηλώνεται ….. 
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Φαγώσιμα μανιτάρια: 1. Μορχέλλα η εδώδιμη. 2. Κολλυβία η βελουτίπες. 3. Πλευ-

ρωτός ο οστρεώδης: εκτός από μαυριδερός, ο πέλος μπορεί να είναι σκούφος ιώδης ή 

κιτρονόμαυρος. 4. Λεπιότα η υψηλή. 5. Ψαλλιότα η ριζοφυούσα. 6. Τριχόλωμα το γυμνό: 

στο γερασμένο μύκητα ο πέλος έχει ωχρότερο χρώμα. 7. Βολέττος ο εδώδιμος: και 

άλλα μανιτάρια του γένους αυτού είναι εδώδιμα. 8. Ασκός ο βρώσιμος: με πίλο ωχρο-

κίτρινο και σπάνια λευκωπό. 10. Αρμιλλαρία η μελιτόχρωμη: ο πέλος μπορεί να είναι 

επίσης γκριζωπός ή μαυριδερός.  
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Δηλητηριώδη μανιτάρια: 1. Βολέττος ο πελδινός: το χρώμα του πίλου μπορεί να 

είναι επίσης μαυριδερό, ελαιώδες ή καπνώδες-κοκκινωπό. 2. Ρουσούλα η εμετική. 3. 

Αμανίτης ο εαρινός: είναι θανατηφόρος. 4. Αμανίτης ο μυιοκτόνος. 5. Λακτάριος ο 

δυσέντερος: μερικές φορές οι ομόκεντροι κύκλοι που υπάρχουν στον πίλο με την ε-

ντονότερη απόχρωση μπορεί να λείπουν. 6. Αμανίτης ο φαλλοειδής: είναι θανατηφόρος 

και το χρώμα του πίλου ποικίλλει από το ελαιώδες ως το λευκό. 7. Υφόλωμα το δε-

σμώδες. 8. Αμανίτης ο πάνθηρ: μερικές φορές μπορεί να είναι θανατηφόρος. 9. Αμα-

νίτης ο κίτριος. 10. Εντόλομα το μολυβδόχρωμο 

 
Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος εικοστός πρώτος, Αθήνα 1996, σελ. 

106-107.  

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αν η πορεία των θεμελιωδών ιόντων είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, 

τότε στον κορμό ενός μανιταριού, αυτά τα θεμελιώδη ιόντα επίσης κινού-

νται ανάλογα (προς όλες δηλαδή τις κατευθύνσεις) και τότε παράγουν 

αυτό το ακτινωτό μέρος στο πάνω κύπελό του. Τότε παράγουν αυτό το 

συμμετρικό σχήμα κατά την ανάπτυξή τους. 

Καθώς δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται και μετά απωθούνται, πα-

ράγουν τα αντίστοιχα ζεύγη ηλεκτρομαγνητικών φορτίων, τα οποία σε πιο 

φορτισμένο με ύλη στάδιο, παράγουν τις ακτίνες του μανιταριού. 

Αυτές οι γραμμές άπωσης στο μανιτάρι είναι οι ακτίνες ύλης που βλέ-

πουμε. 

Αν λοιπόν είναι ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων στο μανιτάρι, αυτά βλάπτουν τον άνθρωπο και έχουμε δηλητηρίαση 
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τύπου π (=θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων). Αντίθετα, αν είναι αυξημένα 

τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έχουμε δηλητηρίαση τύ-

που η (=θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων). 

 

Αν όμως τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται σε ίδιες περίπου ποσότητες στο 

μανιτάρι, αυτό τότε δεν είναι δηλητηριώδες. 

Αυτό εξηγείται λόγω της έλξης μεταξύ των του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού φορτίου που διαθέτουν, το οποίο έτσι αλληλοεξουδετερώνεται. 

Δεν πλεονάζει δηλαδή αρκετό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων ώστε να αλληλεπιδράσει ισχυρά με τον 

γύρω του χώρο (με τις γύρω του πηγές θεμελιωδών ιόντων) και να προκα-

λέσει τέτοια φαινόμενα δηλητηρίασης. 

Από εδώ επαληθεύεται (το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές) η θέση ότι 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων.  

Αυτή λοιπόν, η αλληλοεξουδετέρωση των φορτίων των θεμελιωδών ιό-

ντων οφείλεται στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση και στην προκειμένη πε-

ρίπτωση αν υπάρχει μέσα σε κάποια ουσία ονομάζεται αντίδοτο. 
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10. Τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν το φως στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις, αλλά και το απωθούν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της παραγωγής του μαύρου χρώματος και της αντιγρα-

φής των γραμμάτων-εικόνων-εμποδίων γενικά μιας σελίδας κατά την 

εκτύπωσή τους στο φωτοτυπικό. 

Η εξήγηση της παραγωγής του λευκού χρώματος μιας σελίδας κατά 

την εκτύπωσή της στο φωτοτυπικό. 

Η παραγωγή μαύρου χρώματος στο φωτοτυπικό με ανοιχτό το κα-

πάκι και χωρίς αντικείμενο στον καθρέφτη-πλάκα της εκτύπωσης 

 

 

 

«Φωτοτυπία 

Η φωτοτυπία είναι φωτογραφική μέθοδος για την παραγωγή αντιγρά-

φων διαφόρων εντύπων, σε σύντομο χρόνο. Η λειτουργία των περισσοτέ-

ρων φωτοαντιγραφικών ή φωτοτυπικών μηχανημάτων βασίζεται στην ξη-

ρογραφία, την οποία εφηύρε ο Τσέστερ Κάρλσον στις Η.Π.Α., το 1937. 

 

 

 

Στη φωτοτυπία, σημασία έχει η μέθοδος παρασκευής της μαύρης σκόνης από 

γραφίτη. Η σκόνη κολλάει πάνω στο χαρτί, σύμφωνα με μια κατανομή των στα-

τικών ηλεκτρικών φορτίων του περιστρεφόμενου τυμπάνου. 
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Πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας του μηχανήματος, ισχυρό φως φωτίζει 

το πρωτότυπο έγγραφο. Ένας φακός στο εσωτερικό του φωτοαντιγραφι-

κού μηχανήματος παράγει το είδωλό του πάνω σε μια λεία μεταλλική 

πλάκα ενός τυμπάνου. Το τύμπανο φέρει στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Η 

πλάκα έχει επικάλυψη από υλικό που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού 

μόνο όταν πέφτει πάνω του φως. Έτσι, όταν το φως πέσει πάνω στην 

πλάκα, το ηλεκτρικό φορτίο καταργείται, ενώ τα σκοτεινά τμήματά της 

παραμένουν ηλεκτρισμένα. Επομένως, στην πλάκα απεικονίζεται το αρ-

χικό έγγραφο με τη μορφή κατανομής στατικού ηλεκτρισμού. Πάνω στην 

πλάκα διασκορπίζεται μαύρη σκόνη γραφίτη (τόνερ), η οποία προσκολλά-

ται μόνο στις φορτισμένες περιοχές. Όταν ένα φύλλο χαρτιού έρθει σε ε-

παφή με το τύμπανο, η μαύρη σκόνη κολλάει πάνω στο χαρτί. Η εικόνα 

σταθεροποιείται χάρη στην υψηλή θερμοκρασία». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 855-856. 

 

 

Να σημειώσουμε τα εξής: 

 

Με την υψηλή θερμοκρασία, ή με την αύξηση της θερμοκρασία, παρά-

γονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Ισχυρό φως λοιπόν φωτίζει το πρωτότυπο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι 

πάνω στο πρωτότυπο έγγραφο παράγονται θεμελιώδη ιόντα (λόγω του ι-

σχυρού φωτός). 

Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα, μέσω του φακού, μεταφέρουν την εικόνα στο 

τύμπανο.  

Εκεί συναντούν τον στατικό ηλεκτρισμό, τον οποίο απωθούν, οπότε μέ-

νει φορτισμένη η πλάκα του τυμπάνου που είναι σκοτεινή και συγχρόνως 

φέρει στατικό ηλεκτρισμό. Έτσι, εκεί απεικονίζεται η εικόνα-αντίγραφο 

του πρωτοτύπου. Γι’ αυτό μόλις διασκορπιστεί ο γραφίτης πάνω στο τύ-

μπανο, αυτός κολλάει πάνω στα σκοτεινά του μέρη που φέρουν στατικό 

ηλεκτρισμό.  

Μόλις περάσει ένα χαρτί από εκεί, η σκόνη αυτή κολλάει πάνω στο 

χαρτί, λόγω της θερμοκρασίας. 

 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα απωθούν το φως έχει ως εξής: 

Το φως περιέχει θεμελιώδη ιόντα (κατά το μέρος που φέρει ενέργεια). 

Τα θεμελιώδη ιόντα που πέφτουν σε ένα σημείο, μόλις φτάσουν εκεί 

αλληλεπιδρούν μαγνητικά με τα εκεί θεμελιώδη ιόντα που συναντήσουν. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις όμως τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται 

μεταξύ τους κι έτσι, μόλις πέσουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων πάνω σε ένα σημείο ή μια πλάκα ή ένα τύμπανο 

κ.λπ. τότε απωθούν τα εκεί θεμελιώδη ιόντα που συναντούν. Τότε τα εκεί 
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υπάρχοντα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται από τα ομώνυμά τους (στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις) θεμελιώδη ιόντα που προσπίπτουν στην πλάκα, 

στο τύμπανο κ.λπ. και έτσι καθώς απωθούνται έλκουν και τα ηλεκτρόνια 

του φωτός με τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μαγνητική. Τότε το 

φως απωθείται από το σημείο εκείνο, από την πλάκα, από το τύμπανο κ.λπ. 

 

Αν αφήσουμε το καπάκι από το φωτοτυπικό ανοιχτό και δεν βάλουμε 

κάποια αντίγραφο, τότε στο χαρτί που βγαίνει από την έξοδο του φωτοτυ-

πικού (πατήσαμε όμως εκτύπωση αντιγράφου), γίνεται μαύρο. 

Αντίθετα, αν κλείσουμε το καπάκι και βάλουμε πάνω του μια γραμμένη 

σελίδα, αυτή θα εκτυπωθεί όπως είναι. 

Μιλάμε τώρα για την περίπτωση που παράγεται το μαύρο χρώμα, που 

σημαίνει ότι προέρχεται από παραγωγή θεμελιωδών ιόντων λιγότερης ε-

νέργειας σε σύγκριση με τα θεμελιώδη ιόντα που παράγουν το λευκό 

χρώμα. Επίσης, τα ίδια τα γράμματα αποτελούν εμπόδιο στην διέλευση της 

ακτινοβολίας και έτσι εκεί που πέφτουν λιγότερα θεμελιώδη ιόντα συ-

γκρατείται η φόρτιση της πλάκας, του τυμπάνου. 

Αντίθετα, εκεί που δεν υπάρχουν γράμματα στην σελίδα, έχουμε περισ-

σότερα θεμελιώδη ιόντα (αφού δεν συναντούν εμπόδιο) και τότε αυτά πέ-

φτοντας πάνω στην πλάκα απωθούνται και παράγουν το λευκό φως, σε 

αντίθεση με τα διπλανά τους θεμελιώδη ιόντα που επειδή είναι λιγότερα 

δεν απωθούνται, αλλά αντίθετα έλκονται και παράγουν το μαύρο χρώμα.  
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11. Η εξήγηση της άπωσης ακτινοβολίας από το υλικό, πάνω στο 

οποίο πέφτει μια ακτινοβολία.  

Η εξήγηση της ανάκλασης της ακτινοβολίας. 

Η εξήγηση της άπωσης της μονοχρωματικής ακτινοβολίας από ένα 

υλικό στο οποίο πέφτει μια ισχυρότερή του ακτινοβολία. 

Η εξήγηση της όρασης της μονοχρωματικής ακτινοβολίας ή της α-

νακλώμενης ακτινοβολίας από ένα σώμα.  

 

 

«Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 

Το φωτοηλεκτρικό κύτταρο ή φωτοκύτταρο είναι μια συσκευή η οποία 

δημιουργεί ροή ηλεκτρικού ρεύματος, όταν πέσε πάνω της φως. Αυτό συ-

νήθως γίνεται επιτρέποντας στο φως να πέσει πάνω σε ένα υλικό το οποίο 

ονομάζεται κάθοδος.  

 

 

Ένας τύπος φωτοηλεκτρικού κυττάρου κατασκευάζεται από το χημικό στοι-

χείο σελήνιο. Όταν το φως (φωτόνια) πέσει πάνω στο σελήνιο, απελευθερώ-

νονται ηλεκτρόνια. Η ροή των ηλεκτρονίων παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Το φως αναγκάζει τα ηλεκτρόνια της καθόδου να την εγκαταλείψουν, 

πράγμα που έχει ως συνέπεια τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος, όταν το φως 

πέφτει πάνω στην κάθοδο. Διαφορετικά υλικά καθόδου είναι ευαίσθητα σε 

φως διαφορετικού μήκους κύματος (βλ. Κύματος μήκος). 

Τα φωτοηλεκτρικά κύτταρα χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έ-

ρευνα για τη μέτρηση του φωτός το οποίο εκπέμπουν τα υλικά και τα μό-
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ρια. Βρίσκουν εφαρμογή, επίσης, σε συστήματα ελέγχου, όπως για τη μέ-

τρηση αντικειμένων που κινούνται πάνω σε μεταφορικούς ιμάντες, και α-

κόμη σε αντιδιαρρηκτικά συστήματα συναγερμού. Αυτό επιτυγχάνεται α-

νιχνεύοντας την παρουσία ενός ξένου σώματος, που παρεμβάλλεται ανά-

μεσα στην πηγή του φωτός και στο κύτταρο». 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 853. 

 

Να σημειώσουμε τα εξής 

Εξηγήσαμε παραπάνω τον τρόπο που τα θεμελιώδη ιόντα απωθούν το 

φως. 

Ειπώθηκε παραπάνω ότι: «Το φως αναγκάζει τα ηλεκτρόνια της καθό-

δου να την εγκαταλείψουν, πράγμα που έχει ως συνέπεια τη ροή ηλεκτρι-

κού ρεύματος, όταν το φως πέφτει πάνω στην κάθοδο. Διαφορετικά υλικά 

καθόδου είναι ευαίσθητα σε φως διαφορετικού μήκους κύματος». 

Το «διαφορετικά υλικά της καθόδου είναι ευαίσθητα σε φως διαφορετι-

κού μήκους κύματος», προκύπτει από το εξής: 

Εξηγήσαμε ότι η κάθε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ζεύγος θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτή η διαφορετικότητα της κάθε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συ-

νίσταται στην διαφορετική σύνθεση θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά 

και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που περιλαμβάνει στον εαυτό της, 

στην ενέργειά της. 

Η σύνθεση επίσης των διαφόρων υλικών έχει να κάνει με την παραγωγή 

της μάζας των (άτομα και μόριά τους) εξαιτίας της συμπίεσης που έλαβε 

χώρα κάποτε, στις συμπάντειες εποχές, μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Τα υλικά λοιπόν που έχουν δημιουργηθεί στις πρώτες συμπάντειες επο-

χές από θεμελιώδη ιόντα (λόγω της συμπίεσής των απευθείας ή μετά από 

άλλους δομικούς λίθους ή χημικά στοιχεία που εν τω μεταξύ είχαν παρα-

χθεί-δημιουργηθεί, αλλά έφεραν ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων), «αντιδρούν» ή αλλιώς ανταποκρίνονται ή αλληλεπιδρούν 

ηλεκτρομαγνητικά με εκείνου του είδους την ηλεκτρομαγνητική ακτινο-

βολία που έχει παρόμοιο φορτίο θεμελιωδών ιόντων στην σύνθεσή της. 

Αν δηλαδή ένα υλικό φέρει στην μάζα του μόρια ή άτομα που δεν έχουν 

μεγάλη χημική συγγένεια με το είδος της προσπίπτουσας σε αυτό το υλικό 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δεν έχουμε δηλαδή ανάλογη σύνθεση 

της ενέργειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υλικό αυτό με 

αυτό το είδος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που πέφτει πάνω του, 

τότε δεν αντιδρά με αυτό. 

Αν όμως, ένα υλικό φέρει στην μάζα του μόρια ή άτομα που έχουν με-

γάλη χημική συγγένεια με το είδος της προσπίπτουσας σε αυτό το υλικό 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, έχουμε δηλαδή ανάλογη σύνθεση της 



69 

 

ενέργειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο υλικό αυτό με αυτό το 

είδος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που πέφτει πάνω του, τότε α-

ντιδρά με αυτό. 

Στην τελευταία περίπτωση, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πέ-

φτει πάνω στο υλικό αυτό, το οποίο φέρει μέσα στα άτομά του και στα 

μόριά του ανάλογη σύνθεση ενέργειας θεμελιωδών ιόντων με αυτή την 

ενέργεια που πέφτει πάνω του, τότε απωθείται η ενέργεια της ηλεκτρομα-

γνητικής ακτινοβολίας ή του φωτός ή των θεμελιωδών ιόντων που θα συ-

ναντήσει η προσπίπτουσα στο υλικό αυτό ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

(ή ακτινοβολία - σύνθεση θεμελιωδών ιόντων).  

 

Όταν λέμε ότι απωθούνται η ακτινοβολία ή το φως κ.λπ. από ένα υλικό-

φυτό δένδρο κ.λπ. όταν πέφτουν πάνω του θεμελιώδη ιόντα που φέρουν 

την ίδια περίπου σύνθεση θεμελιωδών ιόντων, εννοούμε ότι το μήκος κύ-

ματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι το ίδιο περίπου με το μήκος 

κύματος της ενέργειας που απωθείται από το υλικό-φυτό-δένδρο κ.λπ. 

αυτό στο οποίο προσπίπτει. Με άλλα λόγια, το υλικό-φυτό-δένδρο κ.λπ. 

στο οποίο προσπίπτει η ακτινοβολία αυτή φέρει τέτοιου είδους ενέργεια 

θεμελιωδών ιόντων, ώστε η σύνθεσή της να είναι ίδια περίπου με την σύν-

θεση της ακτινοβολίας των θεμελιωδών ιόντων που προσπίπτουν στο υ-

λικό αυτό. 

 

Καθώς όμως απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα της υπάρχουσας ενέργειας 

από το υλικό-φυτό-δένδρο κ.λπ. αυτό (λόγω της προσπίπτουσας ενέργειας 

θεμελιωδών ιόντων που φέρει την ίδια περίπου σύνθεση θεμελιωδών ιό-

ντων), τότε διαχέονται μέσα στο υλικό αυτό ή στο φυτό ή στο δένδρο κ.λπ.  

 

Έτσι εξηγείται και η ανάκλαση της ακτινοβολίας, του φωτός, κ.λπ. 

 

Επίσης, συμβαίνει το εξής: 

Αν η προσπίπτουσα ακτινοβολία συναντήσει ίδια με αυτήν στο υλικό 

στο οποίο πέφτει, τότε αλληλεπιδρά με αυτήν κυρίως, επειδή φέρουν με-

γαλύτερη μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική συγγένεια, αφού δημιουργήθηκαν 

την ίδια ημέρα της δημιουργίας του κόσμου ή αλλιώς όπως λέμε έχουν το 

ίδιο μήκος κύματος. 

Έστω ότι πέφτει το λευκό φως πάνω στο φύλλο του φυτού. 

Τότε, λόγω της πτώσης και της πρόσκρουσης των θεμελιωδών ιόντων 

του προσπίπτοντος φωτός, αρχίζει να χαλαρώνουν τα θεμελιώδη ιόντα στο 

προσπίπτον φως, αφού λόγω της πρόσκρουσης τα θεμελιώδη ιόντα πλη-

σιάζουν μεταξύ τους και στην συνέχεια απωθούνται. 

Τότε λοιπόν το μέρος των θεμελιωδών ιόντων που συνιστά την πράσινη 

ακτινοβολία μέσα στο λευκό φως, αλληλεπιδρά ισχυρότερα με εκείνα τα 
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θεμελιώδη ιόντα της πράσινης ακτινοβολίας που φέρει το φυτό (η χλωρο-

φύλλη του), σε σύγκριση με τα άλλα ζεύγη θεμελιωδών ιόντων του λευκού 

φωτός. 

Έτσι, εξασκεί άπωση πάνω σε αυτά τα υπάρχοντα θεμελιώδη ιόντα του 

φυτού, αφού κατά την πτώση του φωτός, τα προσπίπτοντα ζεύγη ακτινο-

βολιών θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερα από εκείνα που φέρει π.χ. η 

χλωροφύλλη. Τότε η χλωροφύλλη απωθεί τα θεμελιώδη ιόντα της δικής 

της ακτινοβολίας, που συνίσταται από τα θεμελιώδη ιόντα με τα οποία εί-

ναι φορτισμένη, όπως εξηγήσαμε. 

Κατά ανάλογο τρόπο το φως και οι ακτινοβολίες γενικότερα, απωθούν 

και το χρώμα τους εκείνο που συναντούν στην πορεία τους και είναι ίδιο 

με αυτό που περιέχουν. 

Αν όμως η προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι ασθενέστερη από την ακτι-

νοβολία που υπάρχει στο φυτό-υλικό, τότε δεν έχουμε διαφυγή της μονο-

χρωματικής αυτής ακτινοβολίας, όπως βλέπουμε και στην παρακάτω ει-

κόνα: 

 

 

 

 

Η παραπάνω εικόνα είναι από το βιβλίο: «ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., 

από Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 846. 
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12. Ενεργειακές (εδώ ηλιακές ή χημικές) αντιδράσεις. 

Η έννοια και η σημασία του ενεργειακού ιονισμού. 

 

 

 

Στο όγδοο βιβλίο μας μιλήσαμε για τις λεγόμενες ενεργειακές ασθέ-

νειες. 

Τώρα ήδη μιλήσουμε, αλλά και συνέχεια πάλι θα μιλήσουμε, και για τις 

ενεργειακές αντιδράσεις, που είναι η αιτία και των χημικών αντιδράσεων 

και των ηλιακών αντιδράσεων και άλλων πολλών ίσως ακόμη. Αυτό προ-

κύπτει επειδή τόσο οι χημικές, όσο και οι ηλιακές αντιδράσεις, ακόμη και 

όλες οι άλλες που μετατρέπονται από την μια μορφή στην άλλη αυτό το 

επιτυγχάνουν  μόνον μέσω των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν. 

Να πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«α. η φωτοσύνθεση 

Τα περισσότερα φυτά, από τα πιο απλά ως τα ανώτερα σπερματόφυτα 

φωτοσυνθέτουν, δηλαδή δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέ-

πουν σε χημική, μέσα στα οργανικά μόρια που φτιάχνουν από CΟ2  και 

H2Ο. (Εικ. 3.12). Η δέσμευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται από ειδικά 

πολύπλοκα χημικά μόρια, τις φωτοσυνθετικές χρωστικές ουσίες. Τέτοιες 

χρωστικές ουσίες είναι οι χλωροφύλλες, οι οποίες απορροφούν τις κυανές 

και τις ερυθρές ακτινοβολίες από το ηλιακό φάσμα (Εικ. 3.13), τα καρο-

τίνια, οι φυκοβολίνες, που βρίσκονται στα κυανοφύκη και ερυθροφύκη. 

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι πολύπλοκη και σε ορισμένα ση-

μεία δυσνόητη, γι’ αυτό έχουν διατυπωθεί από τους ειδικούς ερευνητές 

σχετικές υποθέσεις για να δοθεί ερμηνεία. 

Σήμερα, ύστερα και από πειραματικές επαληθεύσεις, παραδεχόμαστε 

ότι η φωτοσύνθεση πραγματοποιείται με μια σειρά διαδοχικών σταδίων, 

που μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε σε δύο: 

 

α΄ στάδιο: Αντιδράσεις στο φως 

Τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν φωτεινή ενέργεια, ενεργοποι-

ούνται και στη συνέχεια ιονίζονται, δηλ. αποβάλλουν ηλεκτρόνια. Μέρος 

της ενέργειας των ενεργοποιημένων μορίων της χλωροφύλλης χρησιμο-

ποιείται, για να διασπαστούν μόρια του νερού σε O2 και H2. Η διαδικασία 

αυτή λέγεται φωτόλυση (Εικ. 3.14). 

Το O2 αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα, ενώ το H2 δεσμεύεται και κατα-

κρατείται από ειδικά μόρια μέσα στους χλωροπλάστες. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Εικ. 3.13. Ανάλυση του λευκού φωτός. Στο πάνω μέρος της εικόνας, η 

ανάλυση γίνεται μέσα από ένα πρίσμα, ενώ στο κάτω μέρος μέσα από ένα 

διάλυμα χλωροφύλλης και ένα πρίσμα. Φαίνεται η απορρόφηση της ερυθράς και 

κυανής ακτινοβολίας από τη χλωροφύλλη. 
 

 

 

Από τη φωτόλυση των μορίων του H2Ο απελευθερώνονται και ηλεκτρό-

νια, που προσλαμβάνονται από τα ιονισμένα μόρια της χλωροφύλλης, τα 

οποία επανέρχονται στην κανονική τους κατάσταση. 
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Τα ηλεκτρόνια που έφυγαν από τα ενεργοποιημένα μόρια της χλωρο-

φύλλης παίρνουν μέρος σε μια σειρά χημικών αντιδράσεων, μια από τις 

οποίες οδηγεί στον σχηματισμό της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ)* 

(Εικ. 3.15, 3.16). 
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Εικ. 3.15 

 

Εικ. 3.16 

 

β΄ στάδιο: Δέσμευση  CΟ2 και σχηματισμός γλυκόζης 

Η τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ), και το H2, προϊόντα του α΄ σταδίου 

της φωτοσύνθεσης, το CΟ2 της ατμόσφαιρας που έχει φτάσει στους χλω-

ροπλάστες μέσω των στιμάτων των φύλλων και μια πεντόζη, που την έ-

χουν τα φυτά, παίρνουν μέρος σε μια σειρά αντιδράσεων, που καταλήγουν 

στο σχηματισμό της γλυκόζης (Εικ. 3.17). 

Η φωτοσύνθεση είναι η σημαντικότερη φυσικοχημική διαδικασία…». 

 

«Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου», ΟΕΔΒ. Ε. Γκέλτη-Δούκα (Υφηγήτρια 

Βιολογίας Π.Α.), Θ.Α. Παταργιάς (Έκτ. Καθηγητής Βιολογίας Π.Α.), Ι. 

Αργύρης (Γυμνασιάρχης, Δρ. Βιολογίας), 1994, σελίδα 26. 

  

Στην παραπάνω εικόνα 3.12. γράφηκε το εξής: 

CΟ2 + 6H2Ο + φωτεινή ενέργεια → C6H12O6 + 6O2 

 

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

 

1) Όταν λέμε «+ φωτεινή ενέργεια» εννοούμε τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία περιέχει μέσα του 

το φως, όπως αναφέραμε. 

Τι σημαίνει αυτό; 

Εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται όλα μαζί 

και δημιουργούν πόλο, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται όλα μαζί και δη-

μιουργούν πόλο, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, καθώς πέφτει το ηλιακό φως πάνω στο φύλλο ή και στον κορμό 

ακόμη, όταν μπορεί να συγκεντρωθεί σε αρκετή ποσότητα εκεί, τότε: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του ηλιακού φωτός δημιουρ-

γούν πάνω στο φύλλο τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Στην συνέχεια επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται όλα 

μαζί σε πόλο, τότε έλκουν και τα άτομα του οξυγόνου, τα οποία επίσης 

φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του ηλιακού φωτός δημιουργούν 

πάνω στο φύλλο τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Στην συνέ-

χεια επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται όλα μαζί σε 

πόλο, τότε έλκουν και τα άτομα του άνθρακα και του υδρογόνου τα οποία 
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φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων. Αυτά τα άτομα, στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις έλκουν και ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων και έτσι εμφανίζεται και το ολίγο οξυγόνο στην γλυκόζη, ενώ το με-

γαλύτερο μέρος του οξυγόνου, το βλέπουμε ξεχωριστά στον πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

2) Γράφηκε παραπάνω ότι: «…Τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν 

φωτεινή ενέργεια, ενεργοποιούνται και στη συνέχεια ιονίζονται, δηλ. απο-

βάλλουν ηλεκτρόνια…». 

Η εξήγηση είναι απλή: 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

που έλκονται από την χλωροφύλλη, φορτίζουν τους εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους των πρωτονίων και ηλεκτρονίων των ατόμων που βρίσκονται 

στα μόριά της. Τότε οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων, από τα πρωτόνια των ατόμων των μορίων της έτσι φορ-

τισμένης χλωροφύλλης απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

που βρίσκονται στους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, στα ηλεκτρόνια, των ατόμων των μορίων της χλωροφύλλης. 

Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά απωθούνται. 

Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων που έλκονται από την χλωροφύλλη, φορτίζουν τους εσωτερι-

κούς-βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων και ηλεκτρονίων των ατόμων που 

βρίσκονται στα μόριά της. Τότε οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, από τα πρωτόνια των ατόμων των μορίων 

της έτσι φορτισμένης χλωροφύλλης απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων που βρίσκονται στους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων, στα ηλεκτρόνια, των ατόμων των μορίων της χλωρο-

φύλλης. Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά απωθούνται. 

Η φόρτιση αυτή των πρωτονίων όσο και των ηλεκτρονίων με θεμελιώδη 

ιόντα είναι ο ενεργειακός ιονισμός, ενώ η φόρτιση των ηλεκτρονίων μό-

νον είναι ο χημικός ιονισμός τους. 
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13. Η εξήγηση της διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στο 

φύλλο του φυτού (δένδρου) 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν το διοξείδιο του άνθρακα, 

και αποβάλλουν το οξυγόνο. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα έλκουν το οξυγόνο και αποβάλλουν 

το διοξείδιο του άνθρακα. 

 

 

Στο 14ο Βιβλίο μας της σειράς «Η δημιουργία του κόσμου», στο κεφά-

λαιο 23, αναφέραμε τα εξής: 

«23. Η εξήγηση της απορρόφησης ή της αντανάκλασης της Ηλιακής 

θερμότητας από την ατμόσφαιρα της Γης. 

«Ατμόσφαιρα 
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[…] Η ατμόσφαιρα απορροφά ή αντανακλά την επικίνδυνη ηλιακή α-

κτινοβολία, που θα κατέκαιγε τα πάντα αν έφτανε στη γήινη επιφάνεια. 

Επίσης, απορροφά θερμότητα από τον Ήλιο και παράλληλα εμποδίζει τη 

διαφυγή της, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά 

όρια. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από το φαινόμενο του θερμοκη-

πίου, που οφείλεται σε μεγάλη συγκέντρωση ορισμένων αερίων (π.χ. διο-

ξειδίου του άνθρακα) στην ατμόσφαιρα. 

Εξαιτίας διαφορών στη θερμοκρασία και την πίεση του ατμοσφαιρικού 

αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης, προκαλείται κυκλοφορία αέριων μα-

ζών μεταξύ Ισημερινού και πόλων. Τα ρεύματα αυτά, καθώς επίσης η επί-

δραση της δύναμης Κοριόλις γεννούν τους επιφανειακούς ανέμους και 

τους αεροχείμαρρους». 

 

Πηγή: «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Με-

τάφραση: Αριάδνη Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: 

Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kinders-

ley Limited, London. Copyright 1994 Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελ-

ληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, σελ. 52. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Η ατμόσφαιρα απορροφά ή αντανακλά την 

επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία». 

Αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός: Η ατμόσφαιρα περιέχει και οφείλεται 

στα θεμελιώδη ιόντα, 

Αυτά έλκονται με τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα που φέρει η ηλιακή ακτι-

νοβολία. Τότε συμβαίνει τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα και η ηλιακή ακτινο-

βολία να έλκεται από την ατμόσφαιρα ή από το γήινο μαγνητικό πεδίο. 

 

Αν όμως το φορτίο των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων αυξηθεί, π.χ. κατά 

την διάρκεια της ημέρας, τότε είναι ισχυρότερο σε σύγκριση με εκείνο της 

ατμόσφαιρας της Γης, οπότε το απωθεί και έτσι η ηλιακή ακτινοβολία ει-

σέρχεται προς την επιφάνεια της Γης. 

 

14ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 123-124 

 
Το ανάλογο παρατηρείται και στο εσωτερικό των φύλλων των φυτών 

και των δένδρων: Όταν η ισχύς των θεμελιωδών ιόντων της ηλιακής ακτι-

νοβολίας είναι ισχυρότερη από τις δυνάμεις έλξης μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων που απαρτίζουν τον ιστό στο φύλλο του φυτού-δένδρου, τότε αυτά 
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τα ισχυρότερα ηλιακά ιόντα εισέρχονται μέσα στο φύλλο του φυτού (δέν-

δρου). 

Αποτέλεσμα είναι να προκαλούν αυτά τότε χημικές αντιδράσεις, εξαι-

τίας της ισχυρότερής τους έλξης και άπωσης που εξασκούν στα γύρω τους 

θεμελιώδη ιόντα που θα συναντήσουν μέσα στα άτομα και μόρια των στοι-

χείων και χημικών ενώσεων που έχει το φυτικό. 

Από εδώ προκύπτει πλέον αυτό που ονομάζουμε φωτοχημεία. 

 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας την ημέρα, το φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερο, σε σύγκριση με το φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που πέφτουν πάνω στο φυτό, 

αυξάνουν το φορτίο τους στους χλωροπλάστες (στα γκράνα) και έλκουν 

φορτία ετερώνυμά του, αυτά δηλαδή που είναι φορτισμένα με φορτίο θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων. Έτσι την ημέρα τα φυτά έλκουν τον άν-

θρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, που έχει αυξημένο το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Καθώς όμως, τα φυτά την ημέρα, φέρουν αυξημένο το φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους, και φορτίζουν τα μόρια, άτομα και 

χημικά στοιχεία τους (με το ίδιο αυτό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων τους), απωθούν τα ομώνυμά τους φορτία, δηλαδή: επειδή τα θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που φορτίζεται το φυτό (την ημέρα) είναι ι-

σχυρότερα σε φορτίο από διάφορα άλλα χημικά στοιχεία ή μόρια κ.λπ. που 

έχουν και αυτά θετικό ηλεκτρικό φορτίο, αυτά (τα τελευταία) τα απωθούν 

και έτσι έχουμε την αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από το φυτό την 

νύχτα. 

 

Αντίθετα, την νύχτα, που πέφτει η θερμοκρασία, είναι ισχυρότερο το 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Αυτό φορτίζει τότε τα φυτά-

δένδρα ισχυρότερα. Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της 

ατμόσφαιρας, λόγω του κρύου παράγονται τέτοια, φορτίζουν τα φυτά και 

κυρίως τα φύλλα τους και τα γκράνα, λόγω της ειδικής κατασκευής τους 

πιο πολύ. Έτσι, τα φυτά την νύχτα καθώς φέρουν αυξημένο το φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, έλκουν φορτία ετερώνυμά τους, όπως εί-

ναι το οξυγόνο. 

Καθώς όμως, τα φυτά την νύχτα, φέρουν αυξημένο το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων τους, και φορτίζουν τα μόρια, άτομα και χημικά 

στοιχεία τους (με το ίδιο αυτό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

τους), απωθούν τα ομώνυμά τους φορτία, δηλαδή: επειδή τα θεμελιώδη 

ιόντα με τα οποία φορτίζεται το φυτό (την νύχτα) είναι ισχυρότερα σε φορ-

τίο από διάφορα άλλα χημικά στοιχεία ή μόρια κ.λπ. που έχουν και αυτά 

θετικό ηλεκτρικό φορτίο, αυτά (τα τελευταία) τα απωθούν και έτσι έχουμε 

την αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από το φυτό την νύχτα. 
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14. Η δημιουργία δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πόλων θε-

μελιωδών ιόντων στα φυτά-δένδρα. 

Η δημιουργία των δύο πόλων στα φυτά-δένδρα, με βάση την αυξο-

μείωση της θερμοκρασίας των. 

Οι δύο πόλοι θεμελιωδών ιόντων στα φυτά-δένδρα τόσο την ημέρα 

με την αύξηση της θερμοκρασίας, όσο και την νύχτα με την  μείωση 

της θερμοκρασίας. 

Η κυκλοφορία των χυμών των φυτών-δένδρων την ημέρα, αλλά και 

την νύχτα. 

 

 

 

Ας δούμε στο επόμενο κεφάλαιο αυτό το φαινόμενο, επειδή το θέμα αυτό της 

διείσδυσης των θεμελιωδών ιόντων σε έναν οργανισμό αφορά και τον ίδιο τον 

εαυτό μας. Κι αυτό το θέμα πονάει πολύ, επειδή εκεί υπάρχει και ο καρκίνος. 
 

Στο 13ο Βιβλίο της σειράς μας «Η δημιουργία του κόσμου», Συγγραφή-

επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 125-129, μιλήσαμε και ανα-

πτύξαμε σχετικά για το θέμα της άπωσης των ηλεκτρονίων τόσο από τον 

πόλο της καθόδου, όσο και από τον πόλο της ανόδου. 

Ας θυμηθούμε τι είπαμε: 

 

«25. Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την κάθοδο, στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις και η έλξη του από την κάθοδο στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την κάθοδο, όταν αυτό 

φορτιστεί από τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας στον πόλο της καθόδου. 

- Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την άνοδο, στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις και η έλξη του από την άνοδο στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από την άνοδο, όταν αυτό 

φορτιστεί από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της συχνότητας στον πόλο της ανόδου. 

Τι είναι η Διαφορά Δυναμικού και τι είναι η Τάση του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Όταν φθάσουν πολλά μαζί ηλεκτρόνια από την άνοδο στον πόλο της 

καθόδου, εκεί απωθούνται μεταξύ τους, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Λόγω της άπωσης αυτής, εμποδίζεται η κανονική άφιξη νέων ηλεκτρονίων 

να έρθουν στην κάθοδο (γιατί εξασκείται και μεταξύ των η άπωση και όχι 

μόνον άπωση από την κάθοδο προς τα ομώνυμά της ηλεκτρόνια).  
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Μόλις απωθηθούν όμως τα ερχόμενα στην κάθοδο ηλεκτρόνια σε κά-

ποια απόσταση, τότε πάλι έλκονται επειδή στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις έλκονται ως φέροντα ετερώνυμα μαγνητικά φορτία (τα μεν ηλεκτρό-

νια της καθόδου φέρουν θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, ενώ τα ηλεκτρόνια 

τα ερχόμενα από την άνοδο φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων).  

Από την έλξη τους αυτή, τα ερχόμενα ηλεκτρόνια στην κάθοδο αρχίζουν 

να προσανατολίζονται προς αυτή, ή αλλιώς αρχίζουν να περιστρέφονται 

κατά την διεύθυνση της φοράς εκείνης του μαγνητικού πεδίου στο οποίο 

είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων (βλέπε σχετικά). Τα ερχόμενα στην κάθοδο ηλεκτρόνια, δηλαδή, 

μπαίνοντας μέσα στο μαγνητικό πεδίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων περιστρέφονται προς μια ορισμένη διεύθυνση, αυτή την διεύθυνση 

του μαγνητικού αυτού πεδίου. 

Τότε καθώς περιστρέφονται όλα κατά την ίδια φορά και μέσα στο ισχυ-

ρότερό τους μαγνητικό πεδίο της καθόδου ή των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, προσλαμβάνουν, μέσω των πόλων τους φορτίο από το πεδίο 

αυτό. Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά μετατρέπονται σε ιόντα ηλεκτρονίων ή αλ-

λιώς σε ηλεκτρόνια που φέρουν πάρα πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και με αρνητικό ηλεκτρικό πεδίο (α-

φού το ηλεκτρικό πεδίο στο κάθε πεδίο είναι ένα με το μαγνητικό, δη-

μιουργώντας το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο). 

Η τέτοια φόρτιση των ηλεκτρονίων αυτών από το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της καθόδου, σημαίνει ότι τα 

ηλεκτρόνια αυτά φορτίζονται και στην μάζα τους. Έτσι το ηλεκτρόνιο της 

ανόδου αυξάνει πάρα πολύ το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 

Μόλις όμως, η τιμή φόρτισή των με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αυ-

ξηθεί πέραν μιας ορισμένης τιμής, τότε αυτό το ηλεκτρόνιο απωθείται από 

την κάθοδο. 

Ο λόγος είναι ο εξής: Το ηλεκτρόνιο φέρει μέσα στην μάζα του θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (εξηγή-

σαμε ότι η δημιουργία του ηλεκτρονίου έγινε στην πρώτη φάση της πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). Με άλλα λόγια η ίδια η μάζα 

του ηλεκτρονίου προήλθε από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αλλά και από 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Αν λοιπόν το ηλεκτρόνιο πέσει-βρεθεί μέσα σε ένα πολύ ισχυρό ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, τότε δεν φορτίζεται απλά με το φορτίο του πεδίου στο οποίο 

εισέρχεται, αλλά επιπλέον συμβαίνει το εξής: 

Σε κάποια στιγμή που η τιμή του φορτίου-ενέργειας των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της καθόδου είναι πολύ μεγάλη ή το ηλεκτρόνιο φορ-

τιστεί εκεί πάρα πολύ λόγω των συνεχόμενων περιστροφικών κινήσεών 

του, τότε τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της καθόδου με τα οποία έχει 



81 

 

φορτιστεί στην μάζα του, απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων της ίδιας της μάζας του. Κι επειδή η ίδια η μάζα του δεν μπορεί να 

διασπαστεί με κατά την τέτοια μεταξύ των συνάντηση (του ηλεκτρονίου 

με το πεδίο αυτό), τότε αντιδράει η μάζα του ηλεκτρονίου εκείνη που είναι 

φορτισμένη με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της καθόδου, στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις. Εξαιτίας αυτού δημιουργείται η άπωση του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο. 

Επειδή το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στην 

κάθοδο επιδρά προς όλα τα ερχόμενα εκεί ηλεκτρόνια, υπάρχει ένας ελά-

χιστος χρόνος α προκειμένου: να φορτιστούν (μέσω της περιστροφής των 

πόλων τους) με πρόσθετο μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της καθόδου (τα ερχόμενα ηλεκτρόνια) και ένας άλλος ελάχιστος 

χρόνος β προκειμένου καθώς περιστρέφονται τα ερχόμενα αυτά ηλεκτρό-

νια στην κάθοδο να φορτιστεί και η μάζα τους. 

Στον ελάχιστο αυτό χρόνο α και β λοιπόν που μεσολαβεί, μέχρι τα ηλε-

κτρόνια της καθόδου να απωθηθούν ξανά από την κάθοδο, εξασκείται 

προς αυτά το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τη 

καθόδου.  

Στην φάση όμως που τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που φέρει η 

μάζα των ηλεκτρονίων αυτών απωθούνται με τα εξασκούντα πάνω τους 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από την κάθοδο, και παράγεται η άπωση, 

τότε η άπωση αυτή σημαίνει το εξής: Έχουμε αύξηση του ομώνυμου μα-

γνητικού φορτίου στην κάθοδο και στην περίπτωση αυτή εμποδίζεται η 

έλευση νέων ηλεκτρονίων. 

Μόλις όμως απωθηθούν αυτά τα ηλεκτρόνια που εξάσκησαν το ομώ-

νυμό τους μαγνητικό φορτίο με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της 

καθόδου, τότε παύει να υπάρχουν απωστικές δυνάμεις στην κάθοδο. Τότε 

«επιτρέπεται» να έρθουν εκεί και να αφιχθούν άλλα ηλεκτρόνια προερχό-

μενα από την άνοδο. 

Έτσι, τα ηλεκτρόνια έρχονται-καταφθάνουν στην κάθοδο κατά κύματα 

και επίσης απωθούνται κατά κύματα. 

Εξαιτίας του φαινομένου αυτού δημιουργείται η συχνότητα των ηλε-

κτρονίων της καθόδου ή αλλιώς η συχνότητα αυτή είναι ο χρόνος άπωσής 

των από τα εξασκούντα εκεί στην κάθοδο ομώνυμό τους μαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία γίνεται και τον πόλο της ανόδου. 

Στην άνοδο δηλαδή καταφθάνουν ηλεκτρόνια προερχόμενα από τον 

πόλο της καθόδου. 

Λόγω της περιστροφής των ηλεκτρονίων αυτών εντός του μαγνητικού-

ηλεκτρικού (ηλεκτρομαγνητικού) πεδίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων της ανόδου, αυτά (μέσω της περιστροφής των πόλων τους) προσλαμ-

βάνουν-φορτίζονται από το πεδίο αυτό.   
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Τότε εξαναγκάζονται να περιστραφούν όλα προς την ίδια διεύθυνση, 

την διεύθυνση περιστροφής-φοράς των θεμελιωδών ιόντων των πρωτο-

νίων (βλέπε σχετικά για την φορά του πεδίου). 

Τότε όλα μαζί φορτίζονται με το ισχυρό αυτό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ανόδου (το μαγνητικό πεδίο είναι 

ένα με το ηλεκτρικό πεδίο και έτσι τα ερχόμενα στην άνοδο ηλεκτρόνια 

φορτίζονται και με το μαγνητικό αλλά και με το ηλεκτρικό πεδίο των θε-

μελιωδών ιόντων των πρωτονίων της ανόδου).  

Καθώς όμως φορτίζονται έτσι, στην συνέχεια φορτίζεται και η μάζα των 

ηλεκτρονίων αυτών. Όταν αυτή η φόρτιση της μάζας των περάσει ένα όριο 

όπου τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του δομικού λίθου του ηλε-

κτρονίων βρεθούν πολύ κοντά με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του 

πεδίου αυτού των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ανόδου, τότε απω-

θούνται. Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, που φέρουν οι δομικοί λί-

θοι των ηλεκτρονίων, απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

της ανόδου και τότε τα ηλεκτρόνια αυτά απωθούνται και «εκδιώκονται» 

από την άνοδο.  

Στην φάση όμως της άπωσης μεταξύ των ηλεκτρονίων αυτών με τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ανόδου, δεν μπορούν να εισέλθουν στην 

άνοδο νέα ηλεκτρόνια, μέχρι να περάσει αυτό το απωστικό φορτίο. Όταν 

όμως απομακρυνθούν-απωθηθούν τα ηλεκτρόνια αυτά που φέρουν έτσι ι-

σχυρό μαγνητικό (και ηλεκτρικό) φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στη μάζα τους, τότε έχουμε νέο κύμα αφίξεων ηλεκτρονίων στην άνοδο. 

Έτσι έχουμε την δημιουργία παραγωγής συχνότητας στην άνοδο τόσο 

όταν έρχονται ηλεκτρόνια σε αυτήν, όσο κι όταν απωθούνται ηλεκτρόνια 

από αυτήν. 

Επομένως έχουμε δύο δυνάμεις στον κάθε πόλο: 

Μια δύναμη έλξης ηλεκτρονίων και μια δύναμη άπωσης των ηλεκτρο-

νίων. 

Η δύναμη με την οποία ο ένας πόλος έλκει τα ηλεκτρόνια από τον άλλο 

πόλο είναι η γνωστή μας δύναμη: Διαφορά Δυναμικού, ενώ η άλλη δύ-

ναμη άπωσης των ηλεκτρονίων από τον πόλο μια ηλεκτρικής πηγής είναι 

η δύναμη που λέγεται : Τάση ηλεκτρικού ρεύματος. 

  

26. Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον αγωγό. Καλός και κα-

κός αγωγός του ηλεκτρισμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχονται από την ά-

νοδο, αλλά και η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχονται 

από την κάθοδο. 

Έστω ηλεκτρόνια που κινούνται σε ένα κύκλωμα μεταξύ των πόλων 

μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας). 

Κόβουμε στον ενδιάμεσο τον αγωγό που συνδέει τους δύο πόλους της 

ηλεκτρικής πηγής. Έχουμε όμως τα δύο άκρα του αγωγού συνδεδεμένα με 

τους δύο πόλους της ηλεκτρικής πηγής. 
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Έστω μια μαγνητική βελόνη παράλληλη προς τον αγωγό. 

Αν βάλουμε την βελόνη στο μέρος του αγωγού που είναι συνδεδεμένο 

με την άνοδο, παρατηρούμε ότι η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς το ένα 

μέρος της. Αυτό λέμε φορά των θεμελιωδών ιόντων αυτού του πόλου. Έτσι 

η μαγνητική βελόνη αρχίζει και έλκεται και όσο ισχυρότερο είναι το ηλε-

κτρικό ρεύμα της ηλεκτρικής μας πηγής, τόσο πιο ισχυρότερα έλκεται 

αυτή από τα κινούμενα έτσι ηλεκτρόνια και τότε τόσο πιο πολύ απομακρύ-

νεται από την αρχική της θέση που είχε, από την θέση ηρεμίας της.  

Τοποθετούμε τώρα την παραπάνω μαγνητική βελόνη στο άλλο τμήμα 

του αγωγού, που είναι συνδεδεμένο με την κάθοδο. Παρατηρούμε όμως 

ότι η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς το αντίθετο μέρος (αντίθετο με 

την διεύθυνση που είχε στον άλλο πόλο της ηλεκτρικής πηγής) 

Με άλλα λόγια, παρατηρούμε το εξής: 

ι) τα ηλεκτρόνια της ανόδου (αυτά που προέρχονται από τον πόλο της 

ανόδου της ηλεκτρικής μας πηγής) έλκουν τον ετερώνυμό τους μαγνητικό 

πόλο της μαγνητικής βελόνης και τον στρέφουν κατά μια διεύθυνση, τον 

προσανατολίζουν κατά μια ορισμένη διεύθυνση, ενώ αντίθετα,  

ιι) τα ηλεκτρόνια της καθόδου (αυτά που έρχονται από τον πόλο της 

καθόδου με κατεύθυνση προς την άνοδο) έλκουν τον ετερώνυμό τους μα-

γνητικό πόλο της μαγνητικής βελόνης και τον στρέφουν κατά μια την α-

ντίθετη διεύθυνση, τον προσανατολίζουν κατά αντίθετη διεύθυνση.  

Έτσι εξηγείται ότι πράγματι κατά αντίθετη φορά περιστρέφονται τα η-

λεκτρόνια αυτά που ξεκινούν από την κάθοδο προς την άνοδο με αυτά που 

ξεκινούν από την άνοδο προς την κάθοδο». 

13ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 125-129 
 

Από τα παραπάνω εξηγείται η έλξη των ηλεκτρονίων από τον έναν πόλο 

θεμελιωδών ιόντων α προς τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων β, αλλά συγ-

χρόνως και η άπωσή τους από τον έναν πόλο θεμελιωδών ιόντων α προς 

τον άλλον πόλο θεμελιωδών ιόντων β. 

 

Επίσης στο 15ο Βιβλίο μας, αναφέραμε τα εξής: 

 

 

«27. Η εξήγηση ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να φέρουν και θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο, αλλά και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση ότι το φαινόμενο του ηλεκτρισμού είναι ταυτόσημο και 

με το φαινόμενο του μαγνητισμού και αντίστροφα. 

 

Το ένα είδος μαγνητικού-ηλεκτρικού φορτίου προέρχεται όταν τρί-

βουμε στο ρούχο μας μια ράβδο από γυαλί. 

Το άλλο είδος μαγνητικού-ηλεκτρικού φορτίου προέρχεται όταν τρί-

βουμε στο ρούχο μας μια ράβδο από σίδηρο. 
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Ας δούμε σχετικό απόσπασμα: 

 

 

 
 

 

 
 

Η παραπάνω εικόνα από το βιβλίο: «Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χη-

μείας», αναλυτικές μαθητικές εκδόσεις, τόμος: 4, σελ. 20. 

 

Στον ηλεκτρισμό, δηλαδή, έχουμε δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου:  

1) Ένα σαν κι αυτό που έχει ο αγωγός (σίδηρος κ.λπ.) και  

2) Ένα άλλο σαν κι αυτό που έχει η ράβδος του γυαλιού κλπ. 

Επομένως, αν έχουμε δύο τα είδη του ηλεκτρικού φορτίου αφενός, και 

αν τα ηλεκτρόνια είναι η αιτία του ηλεκτρικού φορτίου αφετέρου, πως 

μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι τα ηλεκτρόνια φέρουν αποκλειστικά και 

μόνον ένα είδος ηλεκτρικού φορτίου, όταν από την πράξη απορρέει ότι 

έχουμε δύο τα είδη του; 

Τα δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου λοιπόν, οφείλονται στα θεμελιώδη ιό-

ντα, τα οποία ενυπάρχουν μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς τους πό-

λους. Όταν είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (μέσα 

στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των ηλεκτρονίων), τότε το ηλε-

κτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων αυτών είναι θετικό, ενώ όταν είναι ισχυ-

ρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (μέσα στους εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους των ηλεκτρονίων), τότε το ηλεκτρικό φορτίο των ηλε-

κτρονίων είναι αρνητικό. 

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν και μαγνητικές ιδιότητες, γι’ 

αυτό και το φαινόμενο του ηλεκτρισμού είναι ταυτόσημο με το φαινόμενο 

του μαγνητισμού και αντίστροφα». 

15ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 116-117 

 
Επίσης: 
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Στο προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα με τίτλο: «13. Η εξήγηση της 

διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στο φύλλο του φυτού (δέν-

δρου). Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν το διοξείδιο του άνθρακα, 

και αποβάλλουν το οξυγόνο. Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα έλκουν το 

οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα», μιλήσαμε ότι τα 

φυτά-δένδρα την νύχτα έχουν ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων, επειδή την νύχτα μειώνεται η θερμοκρασία και επομένως 

αυξάνει η παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Μιλήσαμε επίσης ότι τα φυτά-δένδρα την ημέρα έχουν ισχυρότερα τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, επειδή την ημέρα αυξάνεται 

η θερμοκρασία και επομένως αυξάνει η παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Δεν θα επεκταθούμε στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο και σε άλλα παρα-

πλήσια θέματα, τα οποία θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ενδιάμεσα για 

να γίνουν περισσότερο καταληπτά όλα τα παραπάνω. 

 

Από τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής τώρα: 

Το φυτό φέρει δύο μέρη, από πλευράς θερμοκρασίας και μεταβολής της 

θερμοκρασίας του: 

α) Το υπέργειο μέρος, και 

β) Το υπόγειο μέρος του. 

Την ημέρα με την αύξηση της θερμοκρασίας το υπέργειο μέρος του φυ-

τού φέρει ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (ισχυρότερα 

σε σύγκριση με το σύνολο των θεμελιωδών ιόντων του φυτού-δένδρου και 

του υπόγειου μέρους του επίσης).  Το ισχυρότερο αυτό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (είναι ισχυρότερο λόγω της αύξησης της θερ-

μοκρασίας) φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.  

Αυτά τότε απωθούν τα ομόσημά τους αρνητικά ηλεκτρικά φορτία (όσα 

μόρια, χημικά στοιχεία κ.λπ. έχουν φορτιστεί ισχυρότερα με το δικό τους 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων, με το οποίο τα φόρτισαν στους εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων). 

Τότε αυτά τα απωθούμενα μόρια, χημικά στοιχεία κ.λπ. κατευθύνονται 

προς το υπόγειο μέρος του φυτού-δένδρου. 

Όσο περισσότερη είναι η ζέστη την ημέρα, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η 

φόρτιση του υπέργειου μέρους του φυτού-δένδρου με θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων, τα οποία τότε απωθούν τα παραπάνω φορτισμένα μόρια, χη-

μικά στοιχεία κ.λπ. προς την κατεύθυνση κίνησής των (προς το υπόγειο 

μέρος του φυτού-δένδρου).  

Έτσι, το φυτό την ημέρα παρουσιάζει δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων: 

έναν ισχυρότερο πόλο στο υπέργειο μέρος του (που είναι και η περισσό-

τερη ζέστη) και έναν άλλον πόλο στο υπόγειο μέρος του (που είναι η λιγό-

τερη ζέστη).    
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Την νύχτα, με την μείωση της θερμοκρασίας, το υπόγειο μέρος του φυ-

τού φέρει ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (ισχυρότερα 

σε σύγκριση με το σύνολο των θεμελιωδών ιόντων του φυτού-δένδρου και 

του υπέργειου μέρους του επίσης). Το ισχυρότερο αυτό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (είναι ισχυρότερο λόγω της μείωσης της θερ-

μοκρασίας) φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Αυτά τότε απωθούν τα ομόσημά τους θετικά ηλεκτρικά φορτία (όσα μό-

ρια, χημικά στοιχεία κ.λπ. έχουν φορτιστεί ισχυρότερα με το δικό τους 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, με το οποίο τα φόρτισαν στους ε-

σωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων). 

Τότε αυτά τα απωθούμενα μόρια, χημικά στοιχεία κ.λπ. κατευθύνονται 

προς το υπέργειο μέρος του φυτού-δένδρου. 

Όσο περισσότερη είναι η μείωση της ζέστης την νύχτα, τόσο πιο ισχυρή 

γίνεται η φόρτιση του υπέργειου μέρους του φυτού-δένδρου με θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία τότε απωθούνται παραπάνω φορτισμένα μό-

ρια, χημικά στοιχεία κ.λπ. προς την κατεύθυνση κίνησής των (προς το υ-

πέργειο μέρος του φυτού-δένδρου). 

Έτσι, το φυτό την νύχτα παρουσιάζει δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων: 

έναν ισχυρότερο πόλο στο υπόγειο μέρος του (που είναι και το περισσό-

τερο κρύο) και έναν άλλον πόλο στο υπέργειο μέρος του (που είναι το λι-

γότερο κρύο). 

 

Αν λοιπόν έτσι έχουν τα παραπάνω, τότε η κυκλοφορία των χυμών των 

φυτών-δένδρων την ημέρα, αλλά και την νύχτα, ακολουθεί τον παραπάνω 

δρόμο: 

 

Την ημέρα, οι χυμοί κατευθύνονται προς τις ρίζες, επειδή ο υπέργειος 

πόλος θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι ο ισχυρότερος και απωθεί 

τον ασθενέστερό του πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

Τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκουν  και ύλη-χυμούς 

από το φυτό-δένδρο και κατευθύνονται προς τις ρίζες του.  

 

Την νύχτα, οι χυμοί κατευθύνονται προς τους βλαστούς, προς το υπέρ-

γειο μέρος του φυτού-δένδρου, επειδή ο υπόγειος πόλος θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων είναι ο ισχυρότερος και απωθεί τον ασθενέστερό του 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκουν  και ύλη-χυμούς 

από το φυτό-δένδρο και κατευθύνονται προς τους βλαστούς ή προς το υ-

πέργειο μέρος του.  
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15. Η εξήγηση του μετασχηματισμού της ενέργειας. 

Η εξήγηση της σύλληψης της ηλιακής ενέργειας από τα φυτά και η 

πρώτη προσέγγιση εξήγησης των χημικών τους αντιδράσεων μέσω 

της ηλιακής ενέργειας. 

 

 

Θεωρούμε σκόπιμο και χρήσιμο να επαναφέρουμε στην μνήμη μας τα 

όσα αναπτύξαμε για το ίδιο θέμα, δηλαδή της σύλληψης της ηλιακής ακτι-

νοβολίας από τα φυτά και τη μετατροπή της, σε αυτό το σημείο, μετά την 

νέα θεώρησή των γνώσεών μας. Κι αυτό επειδή είπαμε τότε: «Στο θέμα 

όμως αυτό θα επανέλθουμε στην συνέχεια, αφού πάρουμε με την σειρά 

όλα τα παράλληλα θέματα, προχωρώντας τα συγχρόνως, και τα οποία ά-

πτονται και προεκτείνονται σε πολλές επιστήμες συγχρόνως». 

 

Ας δούμε το σχετικό κεφάλαιο που πήραμε από το 19ο Βιβλίο μας: 

«24. Η εξήγηση του μετασχηματισμού της ενέργειας. 

Η εξήγηση της σύλληψης της ηλιακής ενέργειας από τα φυτά και η 

πρώτη προσέγγιση εξήγησης των χημικών τους αντιδράσεων μέσω 

της ηλιακής ενέργειας. 

Η εξήγηση της αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων με τις διά-

φορες μορφές ενέργειας και ύλης-μάζας. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Η παραπάνω εικόνα είναι από το βιβλίο: «ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., 

από Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 270. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Ας προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και να ερμηνεύσουμε την παραπάνω 

εικόνα. 

Η ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη. 

Αυτό εξηγείται επειδή απλά η ουσία της ενέργειας είναι τα θεμελιώδη 

ιόντα.  
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Αυτά μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο και όταν έλ-

κουν υποατομικά σωματίδια, μεγαλύτερα άτομα ή και μόρια ή και ολό-

κληρες μάζας και σώματα. 

Εκείνο που τελικά μετασχηματίζεται είναι η ειδική εκείνη μορφή των 

θεμελιωδών ιόντων που έχουν έλξει την αντίστοιχη ύλη. 

Η έλξη πάλι των θεμελιωδών ιόντων προς την ύλη γίνεται μέσω των 

εσωτερικών-βαρυτικών πόλων των υποατομικών σωματιδίων, των ατό-

μων, των μορίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται από τον Ήλιο, στην φάση της άπωσής 

των προς όλες τις κατευθύνσεις και παράγουν φως, αφού μόλις απωθηθούν 

από την εστία τους έλκονται και πάλι και επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός-

ποσότητά τους που απωθούνται και έλκονται παράγουν φως, παράγουν η-

λεκτρισμό. 

Αυτά λοιπόν, όταν πέσουν πάνω στα φύλλα, ακόμη και στον κορμό (στο 

υπέργειο γενικά τμήμα του φυτού), εκεί φορτίζουν διάφορα μέταλλα ή άλ-

λες ουσίες που βρίσκουν. Μεταξύ αυτών φορτίζουν και τα ειδικά εκείνα 

όργανα του κυττάρου, που βρίσκονται στους χλωροπλάστες, τα θυλακο-

ειδή κυστίδια και τα γκράνα, που είναι σωρός από τέτοια θυλακοειδή κυ-

στίδια. Τα τελευταία (τα γκράνα), λόγω του σχήματός τους αλλά και του 

υλικού τους, έλκουν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων τα οποία παραμέ-

νουν εκεί σε αυτά. Δηλαδή, η σπειροειδής κατασκευή τους, που περιέχει 

μεταξύ των άλλων και διάφορα μέταλλα κ.λπ. έλκει τα θεμελιώδη ιόντα 

που πέφτουν εκεί. Έτσι, όταν καταφθάσουν πολλά τέτοια θεμελιώδη ιόντα 

στα γκράνα, αυτά απωθούνται προς τα άκρα του γκράνου. 

Τότε εξασκούν από εκεί τα φορτία τους προς τα διερχόμενα συστατικά 

των χυμών και του κυττάρου και έτσι φορτίζουν αυτά. 

Τα φορτισμένα συστατικά των χυμών και των κυττάρων, καθώς είναι 

φορτισμένα, είναι σε θέση πλέον να ασκήσουν αλληλεπίδραση με άλλα 

συστατικά και κύτταρα και να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις. 

Τότε παράγονται οι χημικές αντιδράσεις στα φυτά. 

Με άλλα λόγια το κάθε γκράνο λειτουργεί σαν ένα πηνίο. Τα ελασμάτια 

που συνδέουν τα γκράνα μεταξύ τους λειτουργούν ως τα καλώδια που συν-

δέουν τα πηνία.  

Η καύση του άνθρακα κ.λπ. γίνεται μόνο και μόνο επειδή αυτός φέρει 

ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων. Αυτά καθώς θερμαίνονται απωθούνται, μετά έλκονται 

και στην φάση της έλξης των ανάβουν. 

Στην φάση της θέρμανσής του κατά την φωτιά παράγονται και νέα θε-

μελιώδη ιόντα, τα οποία εξαπλώνονται με το φως προς όλες τις κατευθύν-

σεις. 

 

Σημείωση-υπενθύμιση: 

Να επαναφέρουμε στη μνήμη μας σχετικά με τα γκράνα, παίρνοντας ένα 

σχολικό βιβλίο: 
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«Χλωροπλάστες 

Υπάρχουν μέσα στα κύτταρα των πράσινων τμημάτων των φυτών. Στα 

οργανίδια αυτά γίνεται η φωτοσύνθεση. 

Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη μεμβράνη. Στο 

εσωτερικό τους υπάρχει μια ρευστή μάζα, το στρώμα, στο οποίο περιέχο-

νται πεπλατυσμένα κυστίδια, τα θυκαλοειδή, που στοιβάζονται το ένα 

πάνω στο άλλο, ώστε να σχηματίσουν σωρούς, τα grana, στα οποία περιέ-

χονται μόρια χλωροφύλλης. Υπάρχουν επίσης μεμονωμένες μεμβρανώδεις 

δομές, τα ελασμάτια, που συνδέουν τα grana μεταξύ τους….». 

«Βιολογία» Γενικής Παιδείας, Β΄ τάξης γενικού λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. Ο-

μάδα συγγραφής: Αθανάσιος Καψάλης, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας 

εκπαίδευσης, Ιωάννης-Ευάγγελος Μπουρμπουχάκης, βιολόγος, εκπαιδευ-

τικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Βασιλική Περάκη, δρ Βιολογίας, μον. Πάρε-

δρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Στέργιος Σαλαμαστράκης, Msc Ωκεανο-

γραφίας, δρ Βιολογίας, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης…, σελ. 64. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε ακόμη και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των διαφόρων μορφών ακτινοβολίας. 
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16. Η θερμόσφαιρα. 

Οι διάφορες μορφές ακτινοβολίας ή ενέργειας αλληλεπιδρούν ισχυ-

ρότερα μεταξύ τους όταν φέρουν περίπου θεμελιώδη ιόντα ίσης περί-

που ενέργειας ή μάζας, ή φέρουν περίπου ίσα ενεργειακά ή υλικά φορ-

τία (τα υλικά φορτία μπορεί να είναι από μικρομάζες μέχρι μεγάλες 

ποσότητες ύλης). 

 

 

 

Παρότι το παρόν κεφάλαιο-ενότητα το προαναφέραμε στο 19ο Βιβλίο μας, 

σε συσχετισμό με τα φυτά-δένδρα, όμως θα τα επαναφέρουμε για να μείνει και 

ως ερμηνεία του φαινομένου στην ίδια την ατμόσφαιρα. 

 

 

«Η δομή της ατμόσφαιρας 

β) Θερμόσφαιρα. Βρίσκεται κάτω από την εξώσφαιρα και φτάνει έως 

και τα 300 χλμ. περίπου πάνω από την επιφάνεια της Γης. Στην θερμό-

σφαιρα, όσο αυξάνεται το ύψος, τόσο περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία 

απορροφάται από τον αέρα. Ο εξαιρετικά αραιός αέρας στο στρώμα αυτό 

μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία τους 2.500ο C κατά τη διάρκεια της η-

μέρας (γι’ αυτό εξάλλου ονομάζεται και θερμόσφαιρα). Όμως, παρόλο που 

η θερμοκρασία του είναι τόσο υψηλή, ένας άνθρωπος δεν θα αισθανόταν 

καν ζέστη στην θερμόσφαιρα, λόγω του ότι η ύλη είναι πολύ αραιή (ου-

σιαστικά ο χώρος είναι διάστημα) κι έτσι δεν υπάρχει αρκετή επαφή του 

αέρα με το σώμα του ανθρώπου για να μεταφερθεί πολλή θερμοκρασία σε 

αυτό. Στη θερμόσφαιρα, σε ύψος μεταξύ 320 και 380 χλμ. βρίσκεται ο 

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. 

ακτινοβολία: ενέργεια που διαδίδεται με τη μορφή κυμάτων ή σωματι-

δίων. Το φως, οι ακτίνες Χ, η θερμότητα είναι μορφές ακτινοβολίας…». 

«Γεωγραφία – Γεωλογία» βοήθημα για την Α΄ Γυμνασίου, Νίκος Τζα-

βάρας. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2009, σελ. 108. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ο εξαιρετικά αραιός αέρας στο 

στρώμα αυτό μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία τους 2.500ο C κατά τη 

διάρκεια της ημέρας (γι’ αυτό εξάλλου ονομάζεται και θερμόσφαιρα). 

Όμως, παρόλο που η θερμοκρασία του είναι τόσο υψηλή, ένας άνθρω-

πος δεν θα αισθανόταν καν ζέστη στην θερμόσφαιρα, λόγω του ότι η 

ύλη είναι πολύ αραιή (ουσιαστικά ο χώρος είναι διάστημα) κι έτσι δεν 

υπάρχει αρκετή επαφή του αέρα με το σώμα του ανθρώπου για να με-

ταφερθεί πολλή θερμοκρασία σε αυτό…». 
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Αυτή η μεταφορά ενέργειας ή ακτινοβολίας (η θερμότητα είναι μορφή  

ακτινοβολίας) προς την ύλη, γίνεται μόνον όταν η ακτινοβολία αυτή (θερ-

μότητα εν προκειμένου) έλξει ανάλογες ποσότητες ύλης. Τότε μπορεί και 

επιδρά στην ύλη. Αυτός είναι ο λόγος ότι παρότι το διάστημα βομβαρδίζε-

ται από ισχυρές ακτινοβολίες π.χ. κοσμικές κ.λπ. όμως όλες αυτές δεν βλά-

πτουν τον άνθρωπο.  

Αυτός είναι ο λόγος που είπαμε ότι οι διάφορες μορφές ακτινοβολίας ή 

ενέργειας αλληλεπιδρούν ισχυρότερα μεταξύ τους όταν φέρουν περίπου 

θεμελιώδη ιόντα ίσης περίπου ενέργειας ή μάζας, ή φέρουν περίπου ίσα 

ενεργειακά ή υλικά φορτία (τα υλικά φορτία μπορεί να είναι από μικρομά-

ζες μέχρι μεγάλες ποσότητες ύλης). 
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17. Η εξήγηση του μηχανισμού έλξης ετερώνυμων μαγνητικά φορ-

τίων του σώματός μας, από το καρκινικό κύτταρο. 

Η έννοια της «τοξικότητας» του καρκινικού κυττάρου και της ικα-

νότητάς του διάτρησης του ιστού. 

Πότε μπορεί το καρκινικό κύτταρο να εισδύσει μέσα στον ιστό και 

να έχουμε μετάσταση και πότε όχι. 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό κείμενο από το διαδίκτυο του κ. Αλέξανδρου 

Μουμτζή, Ενδοκρινολόγου, 

 

Πέμπτη, Απριλίου 09, 2015 apenanti oxthi  

 

«Άναρχα καρκινικά κύταρα 

 

 
 

Τι είναι πραγματικά αυτό που κάνει το καρκινικό κύτταρο τόσο ξεχωρι-

στό σε σχέση με ένα φυσιολογικό κύτταρο; 

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αφύσικη συμπεριφορά του. 

Ας χρησιμοποιούσε ένα απλό παράδειγμα, έστω λοιπόν ότι σε κάποιο 

σημείο στο δέρμα μας έχουμε μια πληγή. Τι θα συμβεί; Ουσιαστικά ο ορ-

γανισμός μας θα καλύψει το κενό που προκάλεσε η πληγή με νέα κύτταρα. 

Στη περίπτωση αυτή λοιπόν ο οργανισμός μας έδωσε την άδεια σε μια ο-

μάδα κυττάρων να αναπαραχθεί. Στο ανθρώπινο οργανισμό κανένα κύτ-

ταρο δεν αναπαράγεται χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία. 

Ο μηχανισμός αναπαραγωγής έχει συγκεκριμένα και πολύ αυστηρά κρι-

τήρια. Μόλις επιτευχθεί η διόρθωση της βλάβης ο οργανισμός θα αναστεί-

λει το σήμα για αναπαραγωγή και η αναπαραγωγή θα σταματήσει αμέσως, 

μιας που τα κύτταρα θα υπακούσουν στη νέα εντολή! 

Τι συμβαίνει όμως σε μια άλλη περιοχή του δέρματος που εμφανίζεται 

ένα καρκινικό κύτταρο ή ένα κύτταρο που πρόκειται να μετατραπεί σε 

καρκινικό; Σε τι διαφέρει από ένα φυσιολογικό κύτταρο; Η πρώτη σημα-

ντική και καθοριστική διαφορά του είναι ότι το κύτταρο αυτό δεν υπακούει 

http://www.terrapapers.com/?p=69677
http://www.terrapapers.com/?p=69677
http://www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-karkinika-kytara.html
http://2.bp.blogspot.com/-Qgy54zB0uj0/VR2ETFhHWoI/AAAAAAAAUE4/0l5y5E09kcQ/s1600/44.jpg
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στα κυτταρικά μηνύματα του οργανισμού μιας που έχει πάρει την από-

φαση να αυτοαναπάραγεται. Φυσικά δεν έχει λάβει μόνο την απόφαση 

αλλά διαθέτει και την ικανότητα. Από τη στιγμή που το καρκινικό κύτταρο 

αρχίζει να αναπαράγεται έστω και αν δέχεται μηνύματα από τον οργανι-

σμό να σταματήσει τα παραβλέπει. Άρα πρόκειται για ένα ανυπάκουο ά-

ναρχο κύτταρο σε σχέση με το υποτακτικό φυσιολογικό κύτταρο. 

Η απάντηση είναι ότι άλλαξε ο γενετικός προγραμματισμός του καρκι-

νικού κυττάρου. Κάτι άλλαξε στο γενετικό του υλικό. Ας ξαναπάμε σε ένα 

φυσιολογικό κύτταρο που του δίνεται η εντολή να αναπαραχθεί. Που κα-

ταλήγει η εντολή αυτή; Η εντολή αυτή γίνεται δεκτή (ενεργοποιεί) κάποια 

γονίδια του γενετικού υλικού (ομάδα Ι). Τα γονίδια αυτά εφόσον έχουν 

ενεργοποιηθεί θα δημιουργήσουν ένα προϊόν, μια άλλη εντολή, η οποία θα 

μεταβιβαστεί σε μια άλλη ομάδα γονίδιων (ομάδα 2) τα οποία θα ενεργο-

ποιηθούν  και στη συνέχεια θα προβούν στην αναπαραγωγή (dna αντι-

γραφή –σύνθεση). 

Όπως είπαμε και πιο πριν μόλις επιτευχθεί ο στόχος μια άλλη ομάδα 

γονίδιων (ομάδα 3) θα ενεργοποιηθεί με σκοπό να στείλει μήνυμα στην 

ομάδα 2 να σταματήσει. Δηλαδή η ομάδα 2 προβαίνει στην αναπαραγωγή 

εφόσον έχει λάβει μήνυμα από την ομάδα Ι (γονίδια που προάγουν την 

ανάπτυξη) ενώ η ομάδα 3 (γονίδια που αναστέλλουν την ανάπτυξη) στα-

ματούν τη δράση της ομάδας 2. Η ομάδα Ι είναι σαν το γκάζι του αυτοκί-

νητου (+) και η ομάδα 3 το φρένο (-) η ομάδα 2 είναι το αυτοκίνητο. 

Στην περίπτωση των καρκινικών κυττάρων η ομάδα Ι, με άλλα λόγια τα 

γονίδια που προάγουν την ανάπτυξη υπερλειτουργούν, ενώ η ομάδα 3 υ-

πολειτουργεί. Προσέξτε τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 

Στη περίπτωση θα πρέπει να έχει συμβεί μια μετάλλαξη, μια βλάβη στο 

γενετικό υλικό, μια αλλαγή στα γονίδια της ομάδας Ι και της ομάδας 3. Η 

αλλαγή στην ομάδα Ι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καρκινογέ-

νεση μόνο αν αυξάνει τη δράση της, ενώ η αλλαγή στην ομάδα 3 θα πρέπει 

να έχει περιοριστικό χαρακτήρα όσο αναφορά τη δράση της. Πάλι καλά. 

 

Τι μπορεί να επιφέρει τη μετάλλαξη; 

Ακτινοβολία, χημικές αλλά και ουσίες που βρίσκονται στη φύση και εί-

ναι καρκινογόνες, διάφοροι ιοί που αλλάξουν το γενετικό υλικό και προ-

καλούν καρκινογένεση είτε να έχει κληρονομηθεί από κάποιον από τους 

δυο γονείς. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για μετάλλαξη εννοούμε μια αλλαγή 

στο γενετικό υλικό που δεν έχει διορθωθεί και με το τρόπο αυτό κληρονο-

μείται, πως λέμε αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Η οποιαδήποτε με-

τάλλαξη στο dna δεν οδηγεί σε καρκίνο. Καθημερινά συμβαίνουν βλάβες 

στα κύτταρα μας αλλά δεν οδηγούμαστε σε καρκίνο ή οι βλάβες επιδιορ-

θώνεται. 

Μια άλλη ομάδα γονίδιων θα την λέγαμε το βαλιτσάκι επιδιόρθω-

σης διορθώνει τις βλάβες που έχει υποστεί το dna. Σε φυσιολογικά κύτ-

ταρα το βαλιτσάκι αυτό ανοίγει και επιδιορθώνει είτε την ομάδα Ι είτε την 
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ομάδα 3. Στη περίπτωση του καρκινικού κυττάρου το βαλιτσάκι αυτό υ-

πολειτουργεί ή αδρανοποιείται. Είναι λοιπόν θέμα χρόνου η κατάλληλη 

βλάβη στο γενετικό υλικό να οδηγήσει σε καρκινογένεση. 

Ανακεφαλαιώνοντας μέχρι τώρα έχουμε 3 αλλαγές Ομάδα Ι υπερλει-

τουργεί, ομάδα 3 υπολειτουργεί, βαλιτσάκι υπολειτουργεί. Αποτέλεσμα το 

καρκινικό κύτταρο αναπτύσσεται δεν υπακούει σε σήματα που περιορί-

ζουν σταματούν την ανάπτυξη του και δεν διορθώνει το λάθος. 

Τώρα πλέον φτάσαμε στο σημείο να αναφέρουμε κάτι που θα ακουστεί 

ίσως τρελό. Ένα φυσιολογικό κύτταρο το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι έχει 

υποστεί τόσο βαριά βλάβη στο γενετικό του υλικό που δεν μπορεί να επι-

διορθωθεί σε φυσιολογικές συνθήκες παίρνει την απόφαση και αυτοκτο-

νεί! Διαδικασία απόπτωσης. 

Η ζωή ή ο θάνατος για το κάθε μας κύτταρο εξαρτάται και πάλι από 

ομάδες γονίδιων. Η μια ομάδα ποντάρει θα λέγαμε στη διατήρηση ενώ η 

άλλη ποντάρει στο θάνατο. Όσο η ομάδα της επιβίωσης είναι ενεργοποιη-

μένη και παράγει προϊόντα τόσο ζει το κύτταρο. Αν όμως ενεργοποιηθεί η 

άλλη ομάδα το κύτταρο οδηγείται στην αυτοκτονία. Άρα η διάρκεια ζωής 

ενός κυττάρου εξαρτάται από την σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δυο 

αυτά γονίδια, κάτι σαν το γιν και γιαν. 

Όπως θα καταλάβατε και στη περίπτωση αυτή έχουμε βλάβες στο μη-

χανισμό αυτό. Τα γονίδια που σχετίζονται με την απόπτωση δυσλειτουρ-

γούν. Το καρκινικό κύτταρο στο διάβα του αλλάξει όλους τους κυτταρι-

κούς μηχανισμούς προς όφελος του. Το καρκινικό κύτταρο αρνείται θα 

λέγαμε να πεθάνει. 

Μέχρι τώρα το επικίνδυνο αυτό καρκινικό κύτταρο αναπαράγεται (πολ-

λαπλασιάζεται) συνεχώς, αρνείται να σταματήσει την αναπαραγωγή του, 

αρνείται να επιδιορθωθεί, αρνείται να αυτοκτονήσει. Κάθε φορά που τα 

χρωμοσώματά μας αντιγράφονται (διαιρούνται) γίνονται μικρότερα. Η 

βράχυνσή τους οφείλεται σε απώλεια μέρους των τελομερών τους. 

Τι είναι τα τελομερή; Τα τελομερή είναι ουσιαστικά ακολουθίες βάσεων 

που καλύπτουν τα άκρα του χρωμοσώματος. Ουσιαστικά προστατεύουν 

από τη φθορά την ακολουθία που βρίσκεται κάτω από αυτά. Το πραγμα-

τικό λοιπόν μήνυμα του κάθε χρωμοσώματος βρίσκεται στο μονομερές. 

Η αντιγραφή του DNA είναι η διαδικασία κατά την οποία το DNA αυ-

τοδιπλασιάζεται. 

Η διπλή έλικα ανοίγει και δημιουργούνται 2 νέες έλικες DNA. Στα ση-

μεία που δένει η κάθε έλικα εκεί βρίσκονται οι τελομεράσες. Είναι προφα-

νές ότι όσες φορές το χρωμόσωμα αυτοδιπλασιάζεται τόσο μικραίνει το 

μήκος των τελομερασών μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που να μην επι-

τρέπεται η αντιγραφεί. Με αλλά λόγια το κάθε κύτταρο έχει τι δικό του 

αριθμό που μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία της αντιγραφής. Κάτι α-

ντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τον αριθμό των ωαρίων της γυναίκας. 

Όμως σε ορισμένα κύτταρα που είναι αναγκασμένα να πολλαπλασιάζονται 



96 

 

πολύ συχνά παρατηρείται να διαθέτουν ένα ένζυμο την τελομεράση η ο-

ποία επιμηκύνει τα τελομέρη και έτσι δεν σταματά ο πολλαπλασιασμός 

τους. 

Για κακή μας τύχη το κακοήθες αυτό καρκινικό κύτταρο διαθέτει ένα 

γονίδιο που τίθεται σε λειτουργία παράγοντας τελομεράση. Έτσι το καρ-

κινικό κύτταρο αποκτά απεριόριστη ικανότητα αντιγραφής. 

Το καρκινικό κύτταρο παρουσιάζει μια εγωιστική προσωπικότητα. Θέ-

λει να στρέψει τις πηγές ενέργειας του οργανισμού προς αυτό. Ας μην ξε-

χνάμε ότι για υπάρχει η συνεχής ανάπτυξη του απαιτεί παροχή ενέργειας 

με πιο απλά λόγια χρειάζεται θρεπτικά υλικά. Οι πρώτες ύλες βρίσκονται, 

κυκλοφορούν στο αίμα. Άρα σκοπός του είναι να δημιουργήσει δρόμους 

μέσο των οποίων θα λαμβάνει τις πρώτες ύλες. Προβαίνει δηλαδή σε δη-

μιουργία αγγείων αγγειογέννεση. 

Η νέο-αγγειογένεση όγκου είναι η ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων 

από σωματικό ιστό παρακείμενο σε όγκο. Αυτά τα νέα αγγεία αίματος πα-

ρέχουν στον όγκο θρεπτικές ουσίες που τον συντηρούν ζωντανό 

Το νεοπλαστικό αυτό κύτταρο έχει μετατρέψει –παραμορφώσει τους 

κυτταρικούς μηχανισμούς προς το όφελος του, ενώ έχει στρέψει προς 

αυτό  μέρος των πηγών ενέργειας του οργανισμού για τη ανάπτυξη και τη 

συντήρηση του. 

Το κύτταρο αυτό πολλαπλασιάζεται και σχηματίζει τη λεγομένη νεο-

πλαστική μάζα (όγκος). Είναι καλοήθης ή κακοήθης; Προσέξτε εάν η μάζα 

αυτή δεν διαπεράσει το ανατομικό όριο, δεν εισβάλει σε υποκείμενο ιστό 

και δεν δώσει μεταστάσεις τότε για  καλή μας τύχη είναι καλοήθης όγκος. 

 

Ας ξαναγυρίσουμε στο παράδειγμα με τραυματισμού των επιδερμικών 

μας κυττάρων. Πιστεύεται ότι τα κύτταρα της επιδερμίδας θα περάσουν 

στο χόριο (υποκείμενη στοιβάδα); Ποτέ! Το κάθε μας κύτταρο πολλαπλα-

σιάζεται μόνο εντός των ανατομικών του ορίων δεν έχει καμία επεκτατική 

τάση. Με την ίδια λογική τα νευρικά κύτταρα του εγκέφαλου μας θα μπο-

ρούσαν να έμπαιναν στα οστά του κρανίου κάτι τέτοιο φυσικά δεν γίνεται. 

Τα καρκινικά κύτταρα καταφέρουν να εισβάλουν στους γειτονικούς ι-

στούς, εφόσον πρώτα τους έχουν βομβαρδίσει με τοξικά προϊό-

ντα, δημιουργώντας κενά, τούνελ μέσω των οποίων εισβάλουν στον ιστό. 

Φανταστείτε σαν να έχουν μαζί τους τεράστια τρυπάνια που κατευθύνο-

νται προς όλες τις διευθύνσεις. Για να φτάσουμε στο επίπεδο της μετάστα-

σης θα πρέπει να έχουμε αποδείξει την ικανότητα εισβολής παρακείμενου 

ιστού. 

Θα ακουστεί λίγο αστείο, αλλά ας θεωρήσουμε ότι παίρνουμε ένα ηπα-

τοκύτταρο και το βάζουμε στον εγκέφαλο μας. Θα δημιουργηθεί ένα μικρό 

συκώτι στον εγκέφαλο μας; Η απάντηση φυσικά είναι όχι γιατί το κάθε 

ανθρώπινο κύτταρο είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο και μπορεί να διαβί-

ωση μόνο στο συγκεκριμένο περιβάλλον που είναι ειδικά διαμορφωμένο 

για αυτό το σκοπό. 
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Πως καταφέρνει το καρκινικό κύτταρο να επιζήσει σε διαφορετικό πε-

ριβάλλον, ενώ ένα φυσιολογικό κύτταρο εξαιτίας της διαφοροποίησης του 

πεθαίνει. 

Το κλειδί βρίσκεται στη λέξη διαφοροποίηση. 

Το καρκινικό κύτταρο θα πρέπει να γίνει μη εξειδικευμένο κύτταρο, να 

κάνει ένα άλμα εξελικτικό προς τα πίσω και να μετατραπεί σε κύτταρο με 

χαρακτηριστικά εμβρυικού κυττάρου. Τα εμβρυονικά μας κύτταρα είναι 

λιγότερο  διαφοροποιημένα και είναι ικανά να επιζήσουν σε διάφορα πε-

ριβάλλοντα. Στη περίπτωση αυτή τα καρκινικά κύτταρα ανοίγουν ξεχα-

σμένες γονιδιακές εργαλειοθήκες από την εποχή που είμασταν ακόμη έμ-

βρυα, διαβάζουν τις πληροφορίες που περιέχουν και μετασχηματίζονται 

σε κύτταρα που προσομοιάζουν τα εμβρυονικά κύτταρα και χρησιμοποι-

ούν τα πρωτόγονα χαρακτηριστικά τους. 

Εφόσον λοιπόν έχει κερδίσει και αυτό το χαρακτηριστικό το καρκινικό 

κύτταρο μέσω της κυκλοφορίας του αίματος είτε του λεμφικού συστήμα-

τος μπορεί να μετακομίσει (να μετασταθεί ) σε άλλο σημείο του σώματος. 

Αυτά ήταν τα 7 κύρια θανάσιμα αμαρτήματα των καρκινικών κυττάρων. 

Στη λίστα αυτή προστέθηκε και ακόμη ένα χαρακτηριστικό. Επειδή ό-

πως ανέφερα το καρκινικό κύτταρο είναι κατά μια έννοια ένα μεταλλαγ-

μένο κύτταρο, τα προϊόντα που θα παράγει θα πρέπει να είναι και αυτά 

μεταλλαγμένα πχ: πρωτεΐνες. Ο οργανισμός μας διαθέτει ένα σύστημα ε-

λέγχου που ονομάζεται ανοσοποιητικό σύστημα. 

Οι μεταλλαγμένες αυτές πρωτεΐνες θα έπρεπε να έστρεφαν την προσοχή 

του ανοσοποιητικού πάνω τους, να αναγνωρίζονταν ως ξένες και να κατα-

στρέφονταν μαζί με τη πηγή παραγωγής τους. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο 

δεν συμβαίνει, το καρκινικό κύτταρο ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανοσο-

ποιητικού, είτε θέτοντας το σε καταστολή, είτε κάνοντας τη παρουσία του 

μη αναγνωρίσιμη, είτε ακόμη να μην επιτρέποντας την επέμβαση του ανο-

σοποιητικού. 

Προσπάθησα με απλά λόγια να σας δείξω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

ενός καρκινικού κυττάρου».  

 

Πηγή: Αλέξανδρος Μουμτζής > Ενδοκρινολόγος 

- See more at: http://www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-

karkinika-kytara.html#sthash.Nj7jAkoo.dpuf 

 

 

Σχόλια - τοποθετήσεις: 

 

α) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«…Τα καρκινικά κύτταρα καταφέρουν να εισβάλουν στους γειτονικούς 

ιστούς, εφόσον πρώτα τους έχουν βομβαρδίσει με τοξικά προϊόντα, δη-

μιουργώντας κενά, τούνελ μέσω των οποίων εισβάλουν στον ιστό. Φαντα-

στείτε σαν να έχουν μαζί τους τεράστια τρυπάνια που κατευθύνονται προς 

http://www.terrapapers.com/?p=69677
http://www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-karkinika-kytara.html#sthash.Nj7jAkoo.dpuf
http://www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-karkinika-kytara.html#sthash.Nj7jAkoo.dpuf
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όλες τις διευθύνσεις. Για να φτάσουμε στο επίπεδο της μετάστασης θα 

πρέπει να έχουμε αποδείξει την ικανότητα εισβολής παρακείμενου 

ιστού…». 

Στην περίπτωση αυτή να πούμε τα εξής: 

Για να μπορέσει να εισβάλει στους ιστούς το καρκινικό κύτταρο, θα 

πρέπει να τρυπήσει αυτούς, που δεν είναι και εύκολο. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της ενέργειας που περιέχει. 

Αν η ενέργεια θεμελιωδών ιόντων είναι μεγάλη, τότε μπορεί τα θεμε-

λιώδη ιόντα της νεοπλασθείσας μάζας να έλξουν ουσίες από την κυκλοφο-

ρία του αίματος που είναι ετερώνυμές τους. Τέτοιες ουσίες έχουμε αναφέ-

ρει π.χ. το ισχυρό μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

στα φυτά, κατά την διάρκεια της ημέρας που φορτίζεται ο πόλος των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του γκράνου, και έτσι γίνεται κατορθωτό 

να έλξει ετερώνυμά του μαγνητικά φορτία όπως είναι το διοξείδιο του άν-

θρακα (τον άνθρακα εν προκειμένου). 

Με άλλα λόγια, αυτός είναι ένας ενεργειακός μηχανισμός έλξης ετερώ-

νυμων ενεργειακών φορτίων. 

Έτσι, λέμε ότι το καρκινικό κύτταρο είναι «τοξικό» με την έννοια ότι 

φέρει αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του. 

Με άλλα λόγια κατορθώνει να έλξει ετερώνυμά του μαγνητικά φορτία 

που βρίσκονται στους ιστούς κ.λπ. στο σώμα μας. 

Αν λοιπόν, το φορτίο της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ π.χ. 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του καρκινικού κυττάρου αφενός με 

ουσίες του ιστού ή του αίματός μας αφετέρου είναι ισχυρότερο απ’ ότι το 

φορτίο έλξης μεταξύ των ιστών ή του αίματός μας με τις ουσίες που περιέ-

χονται στους ιστούς, στο αίμα κ.λπ., τότε το καρκινικό κύτταρο θα εισβά-

λει μέσα στον ιστό, στο αίμα κ.λπ. Τότε θα έχουμε μετάσταση και εξά-

πλωση των καρκινικών κυττάρων.  

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το φορτίο της ενέργειας των θε-

μελιωδών ιόντων μεταξύ π.χ. των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του καρ-

κινικού κυττάρου αφενός με ουσίες του ιστού ή του αίματός μας αφετέρου 

δεν είναι ισχυρότερο απ’ ότι το φορτίο έλξης μεταξύ των ιστών ή του αί-

ματός μας με τις ουσίες που περιέχονται στους ιστούς, στο αίμα κ.λπ., τότε 

το καρκινικό κύτταρο δεν θα εισβάλει μέσα στον ιστό, στο αίμα κ.λπ. και 

δεν θα έχουμε μετάσταση και εξάπλωσή των καρκινικών κυττάρων. 

 

β) Αναφέρθηκε επίσης πιο πάνω ότι: «…Οι μεταλλαγμένες αυτές πρω-

τεΐνες θα έπρεπε να έστρεφαν την προσοχή του ανοσοποιητικού πάνω 

τους, να αναγνωρίζονταν ως ξένες και να καταστρέφονταν μαζί με τη πηγή 

παραγωγής τους. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, το καρκινικό 

κύτταρο ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανοσοποιητικού, είτε θέτοντας το σε 

καταστολή, είτε κάνοντας τη παρουσία του μη αναγνωρίσιμη, είτε ακόμη 

να μην επιτρέποντας την επέμβαση του ανοσοποιητικού». 
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Η δυνατότητα μη αναγνώρισης ενός καρκινικού κυττάρου από τον ορ-

γανισμό μας γίνεται όταν τα επίπεδα ενέργειας, ή τα ενεργειακά φορτία 

του καρκινικού κυττάρου γίνουν περίπου ίδια με εκείνα του οργανισμού 

μας. Είναι σαν να ρίχνεις μια ακτινοβολία φωτός σε ένα άλλο φως, που 

όμως και οι δυο τους έχουν περίπου το ίδιο μήκος κύματος και έτσι δεν 

αναγνωρίζονται. 
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18. Ο καρκίνος στα φυτά – ο καρκίνος στα ελαιόδενδρα 

Πότε παράγεται ένας καρκινικός όγκος, με επίδραση από εξωτερική 

αιτία σε ένα δένδρο ή σε έναν οργανισμό, και πότε δεν παράγεται αλλά 

απορροφάται από το δένδρο ή από τον οργανισμό. 

  

 

 
 

Υγιέστατα, κατά τα άλλα, νεαρά ελαιόδενδρα γεμάτα με καρκινικούς όγκους 
 

 

Η οικογένειά μου είχε ένα χωράφι με ελιές, ελαιόδενδρα. Η περιοχή, 

«Μεσσαριά» λεγόταν βρισκόταν νότια του χωριού μου (του Θεσπρωτικού, 

ν. Πρέβεζας) κοντά στον οικισμό της Τύριας (= οικισμός του χωριού Κρα-

νέα). 

Εκεί λοιπόν, κάθε Νοέμβριο μήνα, όταν τα ελαιόδενδρα είχαν καρπούς 

πηγαίναμε όλη η οικογένεια και μαζεύαμε ελιές. Ο πατέρας μου, η μάνα 

μου, ο αδερφός μου και εγώ. 

Ο πατέρας μου, συνήθως έκοβε μερικά κλαδιά με ελιές. Τα κλάδευε 

συγχρόνως, καθώς μαζεύαμε τις ελιές τους. 

Εγώ με τον αδελφό μου ανεβαίναμε στην σκάλα και τις μαζεύαμε από 

πάνω με τα χτένια.  

Αν τύχαινε και έβρεχε, έλεγαν οι παλιοί, ότι γίνεται καρκίνος και δεν 

πρέπει να τα κλαδέψουμε τότε. 
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Ο ίδιος παρατηρούσα μερικούς τέτοιους όγκους που δημιουργούνταν 

πάνω στον κορμό των βλαστών του ελαιόδενδρου, παρατηρούσα τον καρ-

κίνο που έλεγαν οι παλιοί. 

Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση αυτά που άκουγα. 

Παρατηρούσα επίσης ότι όταν δεν έβρεχε, την εποχή που τις κλαδεύαμε, 

συνήθως δεν γινόταν αυτοί οι καρκινικοί όγκοι. 

Η περιοχή αυτή, εν τω μεταξύ είχε πολύ υγρασία, είναι σε κλειστό λε-

κανοπέδιο. 

Σκεφτόμουν, τι άραγε ήταν αυτό που επηρέαζε το ελαιόδενδρο να βγά-

ζει καρκίνους; 

 

 

 
 

Καρκινικοί όγκοι σε νεαρό ελαιόδενδρο την εποχή της συγκομιδής. 
 

Αργότερα, όταν τελικά θέλησα να ασχοληθώ με το μεγάλο θέμα των 

θεμελιωδών ιόντων και της ενεργειακής φυσικής, πλησίασα πάλι το παρα-

πάνω θέμα. 

Σκεφτόμουν ως εξής:  

Για να δημιουργηθεί καρκίνος σε μια επιφάνεια, σε ένα δένδρο κ.λπ. 

πρέπει να υπάρχουν εξάσκηση ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιόντων. 

Εν προκειμένου, η βροχή παράγει θεμελιώδη ιόντα καθώς χτυπάει με 

ορμή πάνω στις κομμένες επιφάνειες των βλαστών, τα οποία κλαδέψαμε. 
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Εκεί λοιπόν, στα σημεία που έχουμε κλαδέψει τους κορμούς ή τους βλα-

στούς, με την μεγάλη πίεση της βροχής, παράγονται θεμελιώδη ιόντα (ε-

ξηγήσαμε ότι με την αύξηση της πίεσης παράγονται θεμελιώδη ιόντα). 

Τότε αυτά, αν αυξηθούν σε φορτίο, δημιουργούν πόλους. Δημιουργούν 

πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, εφόσον μεταξύ τους απωθούνται αρχικά (επειδή φέρουν αυξη-

μένο το φορτίο τους). 

Καθώς όμως δημιουργούν δύο πόλους, στην συνέχεια, στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις έλκονται. 

Αν εν τω μεταξύ αυτοί οι πόλοι δημιουργηθούν πάνω στην κομμένη ε-

πιφάνεια του βλαστού ή κορμού, έχουμε το εξής φαινόμενο: 

 

 
 

Σε αυτό το χωράφι, κάθε Νοέμβριο όλη η οικογένεια μαζεύαμε τις ελιές. 

Ο υποφαινόμενος, πέρα από την εργασία μου, είχα συνέχεια το εξής ερώ-

τημα: Γιατί ο κορμός ενός υγιέστατου δένδρου να παράγει καρκινώματα; 

Που οφείλεται η δημιουργία του καρκίνου στα δένδρα-φυτά;  

Στο κοντινό πλάνο, ένα υγιέστατο δένδρο, που το φροντίζαμε με πλούσια 

φουσκί και με σκαλίσματα, παρήγαγε καρκινώματα. 

Αυτό ποτέ μου δεν μπορούσα να το καταλάβω, όσο ήμουν μικρός τότε. 
 

 

ι) Στην περίπτωση που η ισχύς των παραγόμενων από την βροχή θεμε-

λιωδών ιόντων είναι ισχυρότερη από την έλξη των θεμελιωδών ιόντων των 
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χυμών του δένδρου, τότε τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και χυ-

μούς και χημικά στοιχεία και μόρια από τους χυμούς του και παράγουν 

στερεά μάζα, το καρκίνωμα, τον καρκινικό όγκο. 

ιι) Στην περίπτωση που η ισχύς των παραγόμενων από την βροχή θεμε-

λιωδών ιόντων είναι ασθενέστερη από την έλξη των θεμελιωδών ιόντων 

των χυμών του δένδρου, τότε τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα έλκονται 

από τα θεμελιώδη ιόντα του δένδρου που υπάρχουν μέσα στους χυμούς 

του (στα μόρια, στα χημικά του στοιχεία κ.λπ.) και δεν παράγεται καρκι-

νικός όγκος. Λέμε τότε ότι ο καρκινικός όγκος απορροφάται από το δέν-

δρο. 

 

Έτσι, μπόρεσα να δώσω μια εξήγηση για την δημιουργία του καρκίνου 

σε ένα υγιέστατο δένδρο. Μάλιστα, εμείς οι ίδιοι, η οικογένειά μου του 

ρίχναμε πολύ φουσκί για να δυναμώσει, το σκαλίζαμε και το ποτίζαμε 

στην μεγάλη ξηρασία του καλοκαιριού. Κι όμως αυτό εκείνες τις ημέρες 

του Νοεμβρίου, όταν έβρεχε έβγαζε καρκίνους. 

Αν πιο πέρα θέλει κανείς να ερευνήσει το θέμα, ακόμη και οι ραβδώσεις 

και οι χρωματισμοί στον κορμό του ελαιόδενδρου μπορεί να συμβούν από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Ανάλογα και στο 

δέρμα του ανθρώπου, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. 
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19. Η εξήγηση της λειτουργίας των ακτίνων λέιζερ. 

Η εξήγηση των φωτονίων μάζας και των φωτονίων ενέργειας. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουργούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων. 

Τι ονομάζεται κρίσιμος χρόνος κατά την παραγωγή των θεμελιω-

δών ιόντων. Κατά τον χρόνο αυτό παράγονται θεμελιώδη ιόντα λόγω 

της σύγκρουσης του φωτός-ακτινοβολίας πάνω στην μάζα ενός σώμα-

τος. 

Τι ονομάζουμε καθαρά θεμελιώδη ιόντα και ποιες είναι οι ιδιότητες-

χαρακτηριστικά τους. 

Τι ονομάζονται μικτά θεμελιώδη ιόντα και ποιες οι ιδιότητες χαρα-

κτηριστικά τους. 

Η αιτία που η αρχική κατεύθυνση των θεμελιωδών ιόντων από την 

εστία παραγωγής των είναι σφαιρική. 

Η αιτία που η σε δεύτερο χρόνο κίνηση των σφαιρικά κινούμενων 

και καθαρών θεμελιωδών ιόντων είναι η ευθεία γραμμή (παρότι κι-

νούνται σφαιρικά). Εξήγηση της σφαιρικής ακτίνας παραγωγής και 

κίνησής τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής ίδιου χωροχρόνου.  

Εξήγηση της εξαφάνισης του χωροχρόνου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πυκνώματος και του αραιώματος 

του διαμήκους κύματος. 

Η εξήγηση της κίνησης του διαμήκους κύματος σε σχεδόν ευθεία 

γραμμή. 

Η εξήγηση-λόγος που υπάρχει η καθετότητα της κίνησης των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

εγκάρσιου κύματος προς τον άξονα κίνησής των, επειδή ακριβώς ο ά-

ξονας αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κεντρικό διαμήκες κύμα 

που φέρει καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων. 

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης των καθαρών θεμελιωδών ιόντων και 

οι ιδιότητές τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής των κυμάτων των θεμελιωδών ιόντων σε 

σφαιρικό σχήμα. 

Η εξήγηση της παραγόμενης εναλλασσόμενης φωτός στην φωτεινή 

ακτινοβολία, ή παραγόμενη ακτινοβολία κατά κβάντα ενέργειας. 

Η εξήγηση της καθετότητας των δύο τμημάτων (θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) της κάθε ηλε-
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κτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς τον άξονα κίνησής των, αφού αυ-

τός ο άξονας κίνησής τους είναι υπαρκτός και είναι η αιτία της καθε-

τότητάς τους. 

 

 

Αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε, σε συνδυασμό με πολλά από όσα έχουμε 

μάθει μέχρι τώρα, προκειμένου να πάμε ακόμη παραπέρα την γνώση μας. 
 

«7. Λέιζερ 

Ηλεκτρονική διάταξη, η οποία ενισχύει το φως και το εκπέμπει με 

μορφή πολύ λεπτής δέσμης. Ο όρος λέιζερ προέρχεται από τα αρχικά των 

αγγλικών λέξεων Light Amplification by Stimulated of Radiation, που ση-

μαίνουν ενίσχυση φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας. 

Η ονομασία της διάταξης ανταποκρίνεται στον τρόπο της λειτουργίας 

της. Όταν ένα άτομο απορροφά μια μονάδα ενέργειας που ονομάζεται φω-

τόνιο, διεγείρεται. Αν ένα δεύτερο φωτόνιο συγκρουστεί με ένα διεγερ-

μένο άτομο, η επιπλέον ενέργεια απελευθερώνεται με τη μορφή κοινού 

παλμού (διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας). Τα πρώτα λέιζερ λειτουργού-

σαν με κρύσταλλο ρουμπινιού, ο οποίος διεγειρόταν από ισχυρό λευκό 

φως. Επειδή εξέπεμπαν σύντομες αναλαμπές ή παλμούς φωτός λέιζερ, ο-

νομάστηκαν παλμικά λέιζερ. 

 

 

 

Στην εικόνα βλέπετε μια από τις εφαρμογές των ακτίνων λέιζερ. Εδώ χρη-

σιμοποιούνται για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό 

κατασκευή. Η εφαρμογή βασίζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη δια-

χέονται όπως το συνηθισμένο φως. 
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Το φως του λέιζερ είναι ακτινοβολία με ένα μόνο μήκος κύματος∙ όλα 

τα κύματα συντονίζονται το ένα με το άλλο. Το μήκος κύματος της φωτει-

νής ακτίνας εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατα-

σκευή του λέιζερ. Τα λέιζερ αερίου παράγουν συνεχή ακτίνα φωτός από 

ένα σωλήνα γεμάτο με αέρια, όπως αργό, διοξείδιο του άνθρακα ή μείγμα 

ηλίου και νέου. 

 

 

 

 

Στο λέιζερ, το φως από μια εξωτερική πηγή παγιδεύεται ανάμεσα σε ημιε-

παργυρωμένα κάτοπτρα. Ανακλάται πολλαπλά, περνώντας μέσα από αέριο ή 

κρύσταλλο, των οποίων τα άτομα απορροφούν φωτόνια και διεγείρονται. Όταν 

πάνω τους πέσουν άλλα φωτόνια, τα άτομα απελευθερώνουν φωτεινή ενέργεια. 

Όλες οι φωτεινές ακτίνες έχουν ακριβώς την ίδια συχνότητα (συνεκτικό φως). 

 

 

Τα λέιζερ χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πολλούς τομείς, όπως στην 

εκτέλεση ευαίσθητων χειρουργικών επεμβάσεων (π.χ. στο μάτι), στη με-

ταλλουργία για τη συγκόλληση ή την κοπή των μετάλλων, στις επικοινω-

νίες για τη μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων κ.α. 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 479-479. 

 

Να επισημάνουμε και επεξηγήσουμε τα εξής: 

1) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Στην εικόνα βλέπετε μια από τις εφαρ-

μογές των ακτίνων λέιζερ. Εδώ χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ευ-
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θυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό κατασκευή. Η εφαρμογή βασί-

ζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη διαχέονται όπως το συνηθι-

σμένο φως». 

Η εξήγηση αυτού είναι ότι το φως στα λέιζερ φέρει κυρίαρχη δύναμη τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.  

Με άλλα λόγια δεν έχουμε ισχυρή την μάζα (φωτόνια μάζας) του φωτός 

αυτού, αλλά την ενέργειά του (φωτόνια ενέργειας ή αλλιώς θεμελιώδη ιό-

ντα με ισχυρό φορτίο).   

Τα φωτόνια μάζας είναι μάζα φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα, που ό-

μως τα θεμελιώδη ιόντα έχουν απορροφηθεί μέσα στην μάζα και δεν έχουν 

μεγάλη ισχύ αλληλεπίδρασης με τον γύρω τους χώρο. 

Αντίθετα, τα φωτόνια ενέργειας είναι θεμελιώδη ιόντα που αλληλεπι-

δρούν ισχυρά με άλλες πηγές θεμελιωδών ιόντων στον γύρω τους χώρο (κι 

όταν αυτές βρίσκονται μέσα στις μάζες των σωμάτων). 

Αυτό σημαίνει ότι το φως αυτό συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα θεμε-

λιώδη ιόντα τα οποία φέρει κι επομένως, σύμφωνα με την ισχύ τους, που 

εξαρτάται αν αυτά περιέχουν λιγότερες ή περισσότερες μικρομάζας.  

Τα θεμελιώδη ιόντα που περιέχουν τις μικρότερες μάζες-μικρομάζες, 

θεωρούνται ως καθαρά θεμελιώδη ιόντα (σχετικά το «καθαρά» θεμελιώδη 

ιόντα) ενεργούν ως ενέργεια και όχι ως μάζα. Φέρουν ελάχιστη μικρομάζα, 

ελάχιστη μαγνητική μικρομάζα. 

 

2) Αναφέρθηκε επίσης ότι: «Το φως του λέιζερ είναι ακτινοβολία με ένα 

μόνο μήκος κύματος∙ όλα τα κύματα συντονίζονται το ένα με το άλλο». 

Αυτό εξηγείται επειδή στο φως αυτό έχουμε την ίδια ισχύ, και επομένως 

την ίδια επενέργεια των θεμελιωδών ιόντων, ως καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Έτσι, όταν τα θεμελιώδη ιόντα παράγονται από την πρόσπτωσή τους το 

ίδιο υλικό και κατά τον ίδιο τρόπο, τότε φέρουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Αυτό εξηγείται, επειδή με τον παραπάνω τρόπο εκλύεται η ίδια περίπου 

ενέργεια από τα ίδια υλικά, εφόσον έχουμε ίδιας έντασης φως, ισχύ φωτός. 

Έτσι, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι ίδιου μήκους κύματος, είναι 

τα ίδια. 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ενός κύματος του φω-

τός, έλκονται με άλλα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ενός άλ-

λου κύματος φωτός και έτσι αυξάνουν την ισχύ τους. Αυτό μοιάζει όπως 

όταν δύο κύματα που συντονίζουν τις κορυφές τους και έλκονται και αυ-

ξάνονται σε ισχύ. 

Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων  του ενός κύματος του φωτός, 

έλκονται με άλλα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ενός άλλου 

κύματος φωτός και έτσι αυξάνουν την ισχύ τους. Αυτό μοιάζει όπως όταν 

δύο κύματα που συντονίζουν τις κορυφές τους και έλκονται και αυξάνο-

νται σε ισχύ. 
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Έτσι επέρχεται ο παραπάνω συντονισμός, επειδή ακριβώς δημιουργεί-

ται έλξη μεταξύ θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων, καθώς, και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

  

3) Από την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων έχουμε αρχικά αυτές τις αλ-

ληλεπιδράσεις των. Μετά όμως, αρχίζει η άπωση μεταξύ θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Όταν όμως περάσει κάποιος χρόνος, τότε τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν 

φωτόνια και τότε συμπεριφέρονται με βάση και την ύλη που έχουν έλξει. 

Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, όσο περνάει εκείνος ο ελάχιστος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος της πα-

ραγωγής των θεμελιωδών ιόντων από την στιγμή της πρόσπτωσής των 

πάνω στην επάργυρη επιφάνεια μέχρι να έλξουν επιπλέον ποσότητες μι-

κρομάζας-μικρούλης, συμπεριφέρονται ως θεμελιώδη ιόντα σκέτα και έ-

χουμε μεταξύ τους την παραπάνω έλξη: θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλ-

κονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Ο παραπάνω χρόνος παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων ονομάζεται 

κρίσιμος χρόνος. Κατά τον χρόνο αυτό παράγονται θεμελιώδη ιόντα λόγω 

της σύγκρουσης του φωτός-ακτινοβολίας πάνω στην μάζα ενός σώματος. 

Μέχρι την παραγωγή των παραπάνω θεμελιωδών ιόντων, όλα τα παρα-

γόμενα θεμελιώδη ιόντα ονομάζονται καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Βέβαια δεν είναι τόσο καθαρά, όσο εκείνα που υπήρξαν εξαρχής στο 

σύμπαν, αλλά εδώ επειδή μένουν χωρίς μεγάλες ποσότητες ύλης φέρουν 

αυτή την μορφή και την εικόνα της καθαρότητάς των. Η ενέργειά τους 

αυτή τότε αυξάνεται. Τα καθαρά θεμελιώδη κύματα έχουν την ιδιότητα να 

είναι διαμήκη, όπως θα αναπτύξουμε και παρακάτω (προς το παρόν να α-

κολουθήσουμε την συνεχή ροή της λογικής παράθεσης των γεγονότων και 

θα επανέλθουμε). 

Όταν όμως περάσει αυτός ο παραπάνω κρίσιμος χρόνος, τότε τα παρα-

πάνω καθαρά θεμελιώδη ιόντα απορροφώνται από την ύλη που ήδη έχουν 

έλξει.  

Έτσι, εξασθενεί το φορτίο τους, ενώ αυξάνεται το φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων της ύλης με την οποία αλληλεπιδρούν. 

Αυτά θεμελιώδη ιόντα τότε ονομάζονται μικτά θεμελιώδη ιόντα, όταν 

δηλαδή αλληλεπιδρούν μέσω των ύλης την οποία έχουν έλξει. Μικτά τα 

ονομάζουμε επειδή φέρουν αρκετή ποσότητα ύλης και αυτό φαίνεται από 

την αύξηση του πλάτους τους. Τα μικτά δηλαδή θεμελιώδη κύματα δεν 

είναι διαμήκη αλλά εγκάρσια, όπως θα αναπτύξουμε και παρακάτω. 

Φτάνουμε λοιπόν στον επόμενο χρόνο, όπου παράγονται τα μικρά θε-

μελιώδη ιόντα.  

Στην συνέχεια γίνεται το εξής:  
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α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της πρώτης φωτεινής (ή θερμικής 

κ.λπ.) ακτινοβολίας φωτός, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, απωθούνται 

πλέον με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της δεύτερης φωτεινής (ή 

θερμικής κ.λπ.) ακτινοβολίας. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της πρώτης φωτεινής (ή θερ-

μικής κ.λπ.) ακτινοβολίας φωτός, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, απω-

θούνται πλέον με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της δεύτερης φωτει-

νής (ή θερμικής κ.λπ.) ακτινοβολίας. 

Αυτές οι παραπάνω απώσεις γίνεται στον δεύτερο χρόνο, όπου αλληλε-

πιδρούν τα θεμελιώδη ιόντα μέσα από τα φορτισμένα υποατομικά σωμα-

τίδια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια κ.λπ.). 

Όμως, παρόλο που γίνονται οι παραπάνω απώσεις μεταξύ δύο φωτεινών 

(ή θερμικών κ.λπ.) ακτινοβολιών, όμως επειδή στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων και πάλι έχουμε την έλξη τους.  

Όσο όμως λιγότερη ύλη φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο περισσότερο 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επομένως, όσο περισσότερη ύλη φέρουν-έλ-

κουν και φορτίζουν τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος 

του παραγόμενου κύματος και αυτό πλησιάζει προς το εγκάρσιο κύμα. 

Όμως τα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται στον πρώτο χρόνο, δεν προ-

λαβαίνουν να έλξουν ύλη και φεύγουν από την εστία παραγωγής των με 

μεγαλύτερες ταχύτητες, αφού φέρουν πιο ελάχιστες μάζες, ελαχιστότατες 

μάζες. Επομένως, όσο πιο ελάχιστες ή ελαχιστότατες μάζες και μικρομά-

ζες φέρουν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, τόσο μικρότερο είναι το πλάτος 

κύματός τους, που εν προκειμένου στα καθαρά θεμελιώδη ιόντα το πλάτος 

κύματός τους πλησιάζει προς το μηδέν, όταν είναι καθαρά τα παραγόμενα 

θεμελιώδη ιόντα (βλ. παραπάνω την έννοια του όρου). 

Αυτά λοιπόν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα κινούνται σε ευθεία κατεύ-

θυνση. Συγχρόνως όμως κατά την φάση της παραγωγής των ήδη δημιουρ-

γούν την σφαιρική κίνησή τους. Η σφαιρική κίνησή τους, έχουμε αναφέρει 

αλλού, οφείλεται στο ότι όλος ο χώρος γύρω τους που αποτελείται από τα 

συμπάντεια θεμελιώδη ιόντα είναι σφαιρικός και εξασκεί το πεδίο του 

πάνω τους (εξηγήσαμε ότι μόνον μεταξύ ίδιου περίπου μήκους κύματος 

έχουμε τέτοια αλληλεπίδραση. Για το ίδιο θέμα βλέπε ανάκλαση μονοχρω-

ματικής ακτινοβολίας ή ακτινοβολίας με το ίδιο περίπου μήκος κύματος 

κ.λπ.). 

Έτσι, καθώς με την πρόσκρουση μιας φωτεινής (θερμικής κ.λπ.) ακτι-

νοβολίας πάνω σε μια επιφάνεια παράγονται θεμελιώδη ιόντα (η πιο 

σκληρή επιφάνεια βοηθάει στην μεγαλύτερη σύγκρουσή τους, και επομέ-

νως στην περισσότερη παραγωγή θεμελιωδών ιόντων), παράγονται, και 

καθαρά, θεμελιώδη ιόντα, αυτά τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα είναι σε αλ-

ληλεπίδραση τότε με τα όμοιά τους που δημιουργούν το πεδίο όλου του 

σύμπαντος. Επειδή αυτό το πεδίο του σύμπαντος είναι σφαιρικό (το σχήμα 

του σύμπαντός μας είναι σφαιρικό), για τον λόγο αυτό κατά την παραγωγή 
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των θεμελιωδών ιόντων σε ένα σώμα, έχουμε την συμπίεσή τους από τα 

αντίστοιχα καθαρά θεμελιώδη ιόντα του ίδιου σύμπαντος. Τα τελευταία 

είναι ισχυρότερα από τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στο σώμα, επειδή 

προέρχονται από ισχυρότερες συμπιέσεις.  

 

Αν όμως τα παραγόμενα καθαρά θεμελιώδη ιόντα αυξηθούν σε ισχύ 

τόσο, ώστε να είναι ίσια ή περίπου ίσα με τα υπάρχοντα στο σύμπαν κα-

θαρά θεμελιώδη ιόντα, τότε εκεί χάνεται η έννοια του χώρου και του χρό-

νου του σύμπαντός μας. Με άλλα λόγια εξαφανίζεται οι χωροχρόνος, αφού 

δημιουργείται ένας ίδιος χωροχρόνος. 

 

Επειδή τα παραγόμενα πρώτα κύματα καθαρών θεμελιωδών ιόντων δεν 

έχουν έλξει μεγάλες ποσότητες ύλης, αλλά ελαχιστότατες τέτοιες, κινού-

νται σε ευθεία γραμμή. Αυτά κινούνται σαν τα διαμήκη κύματα, για τον 

εξής λόγο: Αφού δεν έχουν πλάτος τα κύματα των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων, η αλληλεπίδρασή τους (μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική) γίνεται 

κατά την ίδια την ευθεία κίνησής τους, δηλαδή: τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων που προηγούνται, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων που ακολουθούν, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. Τότε έχουμε την 

έλξη του διαμήκους κύματος ή την παραγωγή της συμπίεσής του ή του 

πυκνώματός του. Στην συνέχεια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, αυτά 

απωθούνται μεταξύ τους και τότε έχουμε το αραίωμα του διαμήκους κύ-

ματος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων. Αυτή είναι η εξήγηση της κίνη-

σης του διαμήκους κύματος σε σχεδόν ευθεία γραμμή. Λέμε «σχεδόν ευ-

θεία» γιατί, όσο καθαρότερα είναι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα, τόσο 

λιγότερο πλάτος φέρουν στο παραγόμενο κύμα (καθώς έλκουν λιγότερη 

μικρούλη), οπότε έχουμε και την σχεδόν ευθεία κίνησή τους. 

Συγχρόνως όμως προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα δεύτερα 

κύματα, που έχουν έλξει μεγαλύτερες ποσότητες ύλης και έχουν μεγαλύ-

τερο πλάτος, σαν τα εγκάρσια κύματα. 

Έτσι ενώ έχουμε τα εγκάρσια κύματα, συγχρόνως έχουμε και τα δια-

μήκη κύματα θεμελιωδών ιόντων. Αυτό, όπως εξηγήσαμε είναι το εξής: 

Τα μεν διαμήκη κύματα είναι καθαρά κύματα θεμελιωδών ιόντων 

(βλέπε παραπάνω τον όρο καθαρά θεμελιώδη ιόντα), ενώ τα εγκάρσια κύ-

ματα είναι τα μικτά κύματα θεμελιωδών ιόντων. 

Επειδή όμως εξασκούνται έλξεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που 

υπάρχουν στο εγκάρσιο και στο διαμήκες κύμα καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων, μέσα στο παραγόμενο εγκάρσιο κύμα υπάρχει και ένα καθαρό δια-

μήκες κύμα, λόγω της αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων των δύο 

κυμάτων μεταξύ τους. 

Αυτό λοιπόν το διαμήκες κύμα θεμελιωδών ιόντων εξασκεί την εξής 

αλληλεπίδραση με το εγκάρσιο γύρω του κύμα θεμελιωδών ιόντων: 
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α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του διαμήκους-κεντρικού κύματος 

απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων του γύρω τους εγκάρσιου κύματος θεμελιωδών ιόντων. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του διαμήκους-κεντρικού κύματος 

απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του γύρω τους εγκάρσιου κύματος θεμελιωδών ιόντων. 

Τότε έχουμε την άπωση τόσο τω θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όσο 

και των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του εγκάρσιου κύματος από το ε-

σωτερικό τους κεντρικό κύμα καθαρών θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η καθετότητα της κίνησης 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

του εγκάρσιου κύματος προς τον άξονα κίνησής των, επειδή ακριβώς ο 

άξονας αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κεντρικό διαμήκες κύμα που 

φέρει καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων. 

Έτσι, επίσης, ερμηνεύεται ότι «οι ακτίνες λέιζερ χρησιμοποιούνται για 

τον έλεγχο της ευθυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό κατασκευή. 

Η εφαρμογή βασίζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη διαχέονται 

όπως το συνηθισμένο φως», όπως γράφει η παραπάνω εικόνα του αποσπά-

σματος που παραθέσαμε. Η μη διάχυση του φωτός οφείλεται στο ισχυρό 

φορτίο άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που αναπτύσσεται μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων των εκπεμπόμενων ακτινοβολιών. Αυτός είναι ο 

λόγος ότι τα διαμήκη φορτία θεμελιωδών κυμάτων κινούνται σε ευθεία 

πορεία-γραμμή, αφού δεν έχουν έλξει μεγάλες σχετικά φορτία μάζας. 

 

Η αιτία της εξάπλωσης των ακτίνων ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιό-

ντων σε σφαιρικό σχήμα. 

Ας σκεφτούμε τώρα την παραγωγή υψηλού ηλεκτρικού φορτίου καθώς 

και φορτίου θεμελιωδών ιόντων. Κι αυτό θα το δούμε προσέχοντας και 

παρατηρώντας την γεννήτρια Van Graf.  

Ας παραθέσουμε στο σημείο αυτό δύο σχετικά κείμενα-αποσπάσματα 

που ήδη έχουμε αναπτύξει σε άλλα βιβλία μας, προκειμένου να τα θυμη-

θούμε και να τα συνδέσουμε με το θέμα που αναπτύσσουμε στο παρόν. 

 

Α΄ Κείμενο-απόσπασμα: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Van de Graaf. 

Με πειραματικές επιδείξεις χρησιμοποιούνται οι ηλεκτροστατικές γεν-

νήτριες, που παρέχουν μεγάλες τάσεις, οι εντάσεις όμως του ρεύματος, το 

οποίο μπορούν να δώσουν, είναι πολύ μικρές. 

Οι παλιότερες μηχανές τείνουν να αντικατασταθούν από τις ηλεκτρο-

στατικές γεννήτριες Van de Graaf (Φαν ντε Γράαφ). Η αρχή της λειτουρ-

γίας της μηχανής αυτής στηρίζεται στο εξής φαινόμενο: Όπως είδαμε, αν 

στο εσωτερικό κοίλου αγωγού φέρουμε ηλεκτρικά φορτία, τα φορτία αυτά 
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κατανέμονται επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού, οπότε αυτός α-

ποκτά δυναμικό. Αν επαναλάβουμε αυτό δύο, τρεις κ.λπ. φορές, η εξωτε-

ρική επιφάνεια του αγωγού αποκτά ολοένα περισσότερα φορτία και το δυ-

ναμικό αυτής αυξάνεται συνεχώς.   

 

 
 

Η γεννήτρια Van de Graaf αποτελείται από έναν ατέρμονα ιμάντα Ι από 

ελαστικό, τεντωμένου μεταξύ των δύο κυλίνδρων Κ, Κ, οι οποίοι δύνανται 

να περιστρέφονται. Ο παραπάνω κύλινδρος βρίσκεται μέσα σε κοίλο ηλε-

κτρόδιο μεγάλων διαστάσεων (π.χ. μεγάλης μεταλλικής σφαίρας). Στο ένα 

άκρο του ο ιμάντας διέρχεται μπροστά από μια ακίδα, η οποία έχει συνδε-

θεί με τον θετικό πόλο ηλεκτρικής πηγής συνεχούς τάσης (περίπου 20 kV), 

της ο άλλος πόλος προσγειώνεται. Στο άκρο της ακίδας σχηματίζεται ηλε-

κτρική εκκένωση, η οποία φορτίζει το εκάστοτε τμήμα του ιμάντα μπρο-

στά από αυτήν με ομώνυμο φορτίο. Ο ιμάντας, κινούμενος, μεταφέρει το 

φορτίο αυτό προς τα πάνω, όπου και συλλέγεται από ακίδα, που βρίσκεται 

μέσα στην σφαίρα. Το φορτίο αυτό, στην συνέχεια, κατανέμεται επί της 

εξωτερικής επιφάνειας της σφαίρας. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται συνέ-

χεια, φορτία επί της εξωτερικής επιφάνειας της σφαίρας, οπότε το δυνα-

μικό αυτής αυξάνεται συνεχώς. Η τάση, την οποία δυνάμεθα να επιτύ-

χουμε με την μηχανή αυτή, περιορίζεται από τις διαστάσεις της αίθουσας, 

μέσα στην οποία βρίσκεται η συσκευή, καθόσον, για μεγάλες τιμές τά-

σεως, σχηματίζονται ηλεκτρικοί σπινθήρες μεταξύ της σφαίρας και των 

τοιχωμάτων». 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Τόμος Δεύτερος, Κ.Δ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & 

Γ.Δ.ΜΠΙΛΛΗ, Οπτική-Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρη-

νική Φυσική, Σελίδα 203.  
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Επεξηγήσεις: 

 

α) Αναφέρθηκε ότι: «Όπως είδαμε, αν στο εσωτερικό κοίλου αγωγού 

φέρουμε ηλεκτρικά φορτία, τα φορτία αυτά κατανέμονται επί της εξωτε-

ρικής επιφάνειας του αγωγού, οπότε αυτός αποκτά δυναμικό. Αν επανα-

λάβουμε αυτό δύο, τρεις κ.λπ. φορές, η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού 

αποκτά ολοένα περισσότερα φορτία και το δυναμικό αυτής αυξάνεται συ-

νεχώς…». 

Επεξηγήσεις:  

Στο εσωτερικό κοίλου αγωγού, έχουμε τα αυξημένα σε φορτία θεμελιω-

δών ιόντων απλά ιόντα να απωθούνται. Ο λόγος είναι ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων (που φορτίζουν τα απλά ιόντα των πρωτονίων), απωθού-

νται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις με τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων 

(που φορτίζουν τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων). 

Αποτέλεσμα αυτού είναι τα απλά ιόντα των πρωτονίων να απωθούνται 

με τα απλά ιόντα των ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, και 

εξηγήσαμε ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε και ηλεκτρικό ρεύμα 

στο κοίλο μέρος του αγωγού. 

Έτσι όλα τα φορτία απωθούνται προς την εξωτερική επιφάνεια του α-

γωγού. 

β) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«…Η γεννήτρια Van de Graaf αποτελείται από έναν ατέρμονα ιμάντα 

από ελαστικό, τεντωμένου μεταξύ των δύο κυλίνδρων, οι οποίοι δύνανται 

να περιστρέφονται. Ο παραπάνω κύλινδρος βρίσκεται μέσα σε κοίλο ηλε-

κτρόδιο μεγάλων διαστάσεων (π.χ. μεγάλης μεταλλικής σφαίρας). Στο ένα 

άκρο του ο ιμάντας διέρχεται μπροστά από μια ακίδα, η οποία έχει συνδε-

θεί με τον θετικό πόλο ηλεκτρικής πηγής συνεχούς τάσης (περίπου 20 kV), 

της ο άλλος πόλος προσγειώνεται. Στο άκρο της ακίδας σχηματίζεται ηλε-

κτρική εκκένωση, η οποία φορτίζει το εκάστοτε τμήμα του ιμάντα μπρο-

στά από αυτήν με ομώνυμο φορτίο. Ο ιμάντας, κινούμενος, μεταφέρει το 

φορτίο αυτό προς τα πάνω, όπου και συλλέγεται από ακίδα, που βρίσκεται 

μέσα στην σφαίρα…». 

Επεξηγήσεις: 

Εξηγήσαμε ότι με την τριβή παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Καθώς λοι-

πόν διοχετεύουμε θετικό φορτίο στην ακίδα, αυτή μεταφέρει τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων σε αυτήν. Τότε αυτά απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων, τα οποία καταλήγουν στο έδαφος, όπου η γείωση, επειδή α-

πωθούνται. 

Η ηλεκτρική εκκένωση που σχηματίζεται στο άκρο της ακίδας, σχημα-

τίζεται στην φάση όπου καθώς παράγονται θεμελιώδη ιόντα αυτά απωθού-

νται αρχικά, αλλά καθώς έχουν απομακρυνθεί σε μια σχετική απόσταση, 

μέρος από αυτά έλκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις., Το μέρος αυτό 

είναι εκείνο που κυρίως έχει φορτίσει και την γύρω του μικρομάζα. 
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Δεν μπορεί να παραχθεί δηλαδή ηλεκτρικό φορτίο μόνον από το θετικό 

φορτίο που παρέχουμε στην ακίδα. 

Όσο όμως περισσότερο περιστρέφεται ο ιμάντας μεταξύ των δύο κυλίν-

δρων, τόσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγονται με την τριβή (βλέπε 

φιάλη Λέϋντεν), οπότε τόσο πιο πολύ φορτίζεται ο μεγάλος κύλινδρος, ε-

πειδή: αφενός μεν όλα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θετικά τους 

φορτία έλκονται και δημιουργούν πόλο, ενώ αφετέρου, απωθούν τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, οπότε δεν υφίστανται απώσεις από αυτά (τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων) και έτσι αυξάνονται σε χώρο και σε 

ισχύ στον παραπάνω κύλινδρο. 

Αυτή η τελευταία εξήγηση είναι πάρα πολύ σημαντική, αν σκεφτεί κα-

νείς ότι με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε να αποθηκεύσουμε μεγάλες πο-

σότητες θεμελιώδη ιόντων πρωτονίων σε έναν κύλινδρο και σε έναν άλλον 

μεγάλες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«…Το φορτίο αυτό, στην συνέχεια, κατανέμεται επί της εξωτερικής ε-

πιφάνειας της σφαίρας. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται συνέχεια, φορτία επί 

της εξωτερικής επιφάνειας της σφαίρας, οπότε το δυναμικό αυτής αυξάνε-

ται συνεχώς…». 

Επεξήγηση: 

Όσο λοιπόν αυξάνεται η τριβή, τόσο περισσότερο παραγωγή θεμελιω-

δών ιόντων έχουμε, τόσο όμως απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, αφού τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων είναι ισχυρότερα (τροφο-

δοτούνται και από την ηλεκτρική πηγή μας). 

Έτσι εξηγείται η αύξηση του δυναμικού της εξωτερικής επιφάνειας της 

μεγάλης σφαίρας-κυλίνδρου. 

δ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι:  

«…Η τάση, την οποία δυνάμεθα να επιτύχουμε με την μηχανή αυτή, 

περιορίζεται από τις διαστάσεις της αίθουσας, μέσα στην οποία βρίσκεται 

η συσκευή, καθόσον, για μεγάλες τιμές τάσεως, σχηματίζονται ηλεκτρικοί 

σπινθήρες μεταξύ της σφαίρας και των τοιχωμάτων…». 

Οι ηλεκτρικοί σπινθήρες παράγονται μεταξύ της φιάλης και των τοιχω-

μάτων, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων καθώς απωθούνται 

από την φιάλη μέρος από αυτά φορτίζει και τον γύρω τους χώρο. Έτσι 

φορτίζονται και οι τοίχοι κ.λπ., αφού φορτίζεται η μάζα των εσωτερικών 

βαρυτικών πόλων στα πρωτόνια και ηλεκτρόνια της ύλης όπου αυτή απω-

θείται. 

Τότε όμως, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται τα απωθηθέντα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της 

μεγάλης σφαίρας-κυλίνδρου και έτσι παράγεται ο σπινθήρας. 

Πηγή: 9ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλα-

μπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 67-70 
 

Β΄ Κείμενο-απόσπασμα: 
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«30. Το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς τα θεμελιώδη ιόντα δεν φέρει ηλε-

κτρικές ιδιότητες. 

Τα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της εκπομπής των εκπέμπονται 

προς όλες τις διευθύνσεις, σφαιρικά.  

 

 

 
 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 176. 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

Βλέπουμε την κοπέλα να πιάνει την μεταλλική σφαίρα της γεννήτριας 

Βαν ντε Γκράαφ, χωρίς να παθαίνει τίποτε, παρότι η σφαίρα αυτή φέρει 

ηλεκτρισμό μεγάλου φορτίου. 

Η εξήγηση είναι απλή: 

Με την παραγωγή ηλεκτρισμού, παράγονται θεμελιώδη ιόντα: θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως απωθούνται μεταξύ τους, δηλαδή τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων. 

Έτσι, όσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγονται, τόσο περισσότερο 

απωθούνται μεταξύ τους και τόσο πιο ίσιες γίνονται οι τρίχες της κοπέλας. 

Καθώς όμως απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, έλκουν και τα θεμελιώδη 

ιόντα που βρίσκονται ως ηλεκτρικά φορτία μέσα στα ηλεκτρόνια του πα-

ραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς τα θε-

μελιώδη ιόντα δεν φέρει ηλεκτρικές ιδιότητες. 

Για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζονται αντίθετα ηλεκτρικά φορ-

τία. Τέτοια φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο, και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με αρνητικό ηλεκτρικό φορ-

τίο. 

Από το παραπάνω πείραμα αποδεικνύεται-αναδεικνύεται κι ένα άλλο 

θέμα: τα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της εκπομπής των εκπέμπονται 
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προς όλες τις διευθύνσεις, όπως δείχνουν και τα μαλλιά της κοπέλας της 

παραπάνω εικόνας. 

Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, όταν τέτοια θεμελιώδη ιόντα του ηλεκτρικού 

σήματος φτάσουν στον κορυφή της κεραίας, τότε εκπέμπονται προς όλες 

τις διευθύνσεις, σφαιρικά. 

Πηγή: 15ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλα-

μπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 133-134 

 
 

Από τα παραπάνω Α΄ και Β΄ κείμενα αποσπάσματα και σε συνδυασμό 

με τα όσα αναπτύξαμε στο παρόν βιβλίο μας πιο πάνω, να προχωρήσουμε 

στα εξής: 

Όσο ο ιμάντας της παραπάνω γεννήτριας Van Graf περιστρέφεται, με 

την τριβή παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Παράγονται μικτά αλλά και κα-

θαρά θεμελιώδη ιόντα. Όταν όμως τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα αυξη-

θούν σε φορτίο, τέτοιο που να είναι ισχυρότερο από τις δυνάμεις έλξης 

των με την μεταλλική σφαίρα της παραπάνω γεννήτριας, τότε αυτά απω-

θούνται και διαφεύγουν προς τον γύρω της χώρο. 

Αυτή η παραπάνω διαφυγή των θεμελιωδών ιόντων στον χώρο γύρω 

από την εστία παραγωγής τους, γίνεται για τον εξής λόγο: 

Όταν η ισχύς του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων αυξηθεί περισσότερο 

από ότι αυτή υπάρχει στις δυνάμεις συνάφειας των μορίων και των ατόμων 

της μεταλλικής σφαίρας, τότε το ισχυρότερο αυτό παραγόμενο φορτίο θε-

μελιωδών ιόντων από την παραπάνω γεννήτρια απωθεί το ασθενέστερό 

του κατά τον γνωστό μας τρόπο: α) Το ισχυρότερο φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων που παράγονται από την γεννήτρια Van Graf απωθούν 

το ασθενέστερό τους φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που φέρουν 

οι δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των μορίων, ατόμων κ.λπ. της μεταλλικής 

σφαίρας, και β) Ομοίως, το ισχυρότερο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που παράγονται από την γεννήτρια Van Graf απωθούν το α-

σθενέστερό τους φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που φέρουν οι δυ-

νάμεις συνάφειας μεταξύ των μορίων, ατόμων κ.λπ. της μεταλλικής σφαί-

ρας. 

Έτσι, το ισχυρότερο φορτίο των παραγόμενων από την γεννήτρια Van 

Graf θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

απωθεί το ασθενέστερό το φορτίο θεμελιωδών ιόντων που φέρουν οι δυ-

νάμεις συνάφειας στα μόρια, άτομα κ.λπ. της μεταλλικής σφαίρας και δια-

φεύγουν από αυτήν. 

Η δύναμη της διαφυγής των ορίζεται από το φορτίο άπωσης που αυτά 

φέρουν. Κι αυτό το τελευταίο φορτίο άπωσης ορίζεται ως εξής: Όσο πε-

ρισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγονται από την παραπάνω γεννήτρια, 

τόσο περισσότερα αυτά απωθούνται. Έτσι εξασκούν πίεση προς τα τοιχώ-

ματα της μεταλλικής σφαίρας, ώσπου διαρρηγνύουν τις δυνάμεις συνά-

φειας και έτσι διαφεύγουν προς τον γύρω της χώρο.  
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Έτσι, όσο αυξάνει η άπωση μεταξύ των, τόσο πιο πολύ αυτά δεν απω-

θούνται απλά, αλλά και ισιώνουν κατά την πορεία-κατεύθυνση κίνησής 

των. Με άλλα λόγια η ευθεία πορεία τους εξαρτάται από το φορτίο άπωσης 

που δέχονται στην εστία παραγωγής των. Καθώς τα παραγόμενα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων απωθούνται αφενός, και καθώς φέρουν ήδη αυξη-

μένο το φορτίο τους σε κάποια χρονική στιγμή όπου αυτό συσσωρεύεται 

και είναι σε θέση να διαρρήξει τις δυνάμεις συνάφειας της μεταλλικής 

σφαίρας, τότε ακολουθούν ευθεία πορεία, αφού από την εστία τους εξα-

σκείται άπωσή τους προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Αν όμως εκεί κοντά υπάρξει ή βρεθεί ύλη, τότε τα θεμελιώδη ιόντα έλ-

κονται με την ύλη που συναντούν και την φορτίζουν. Αυτή η ύλη, π.χ. μια 

ράβδος, αποκτάει τότε φορτίο θεμελιωδών ιόντων αφού ήδη έχει φορτιστεί 

στους εσωτερικούς πόλους των πρωτονίων και ηλεκτρονίων της. 

Επομένως, επειδή εξασκείται άπωση μεταξύ των συνεχώς παραγόμενων 

θεμελιωδών ιόντων προς όλες τις κατευθύνσεις, έχουμε και την σφαιρική 

απομάκρυνσή τους προς όλες τις κατευθύνσεις από την εστία παραγωγής 

τους. Εξηγήσαμε όμως, αν υπάρξει ύλη εκεί κοντά, τότε π.χ. τα θεμελιώδη 

ιόντα του σεισμικού κύματος έλκουν αυτή και την μεταφέρουν προς την 

κατεύθυνση κίνησής των. 

Το σχήμα της σφαίρας που δημιουργείται κατά την παραγωγή των θε-

μελιωδών ιόντων, οφείλεται ακριβώς στην άπωση που εξασκείται στην 

φάση της παραγωγής των. Με άλλα λόγια αρχικά έχουμε τα θεμελιώδη 

ιόντα να κατευθύνονται προς μια κατεύθυνση. Τι επόμενο όμως κύμα θα 

απωθηθεί με το προηγούμενο και θα στρίψει λίγο, ή θα αναγκαστεί να πά-

ρει μια κλίση κατά την φάση της άπωσής του. Το επόμενο-τρίτο παραγό-

μενο κύμα θεμελιωδών ιόντων, θα αναγκαστεί να πάρει ακόμη μια κλίση 

σε σχέση με το προηγούμενό του και έτσι θα αναγκαστεί να στρίψει λίγο, 

κ.ο.κ. Έτσι τα πιο νέα-πρόσφατα παραγόμενα κύματα θεμελιωδών ιόντων 

παίρνουν μια κλίση ως προς τα προηγούμενά τους και στο τέλος παράγεται 

μια σφαίρα κυμάτων. Η άπωση αυτή που συμβαίνει κατά τον χρόνο που 

παράγονται τα θεμελιώδη ιόντα γίνεται σε ελαχιστότατους χρόνους, και 

έτσι φαίνεται ότι όλα μαζί παράγονται συγχρόνως σε σφαιρικό σχήμα. 

Λόγω της συνεχόμενης και σε ελαχιστότατους χρόνους παραγωγής των 

καθαρών θεμελιωδών ιόντων, τότε στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, που 

εν προκειμένου είναι κάτι πολύ-πολύ ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις, 

αυτά απωθούνται καθώς όλα μαζί διαφεύγουν από την εστία παραγωγής 

των. Έτσι απωθούμενα παράγουν την ευθεία πορεία τους. Αν εν τω μεταξύ 

έλξουν και ύλη κατά την πορεία τους και την φορτίσουν, τότε μέρος αυτών 

των καθαρών θεμελιωδών ιόντων έλκεται με την ελάχιστη επίσης ύλη που 

συναντήσουν και τότε την φορτίζουν, οπότε: ένα μέρος από τα καθαρά 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων μεταφέρεται και στην ελκόμενη ύλη, ενώ ένα 

άλλο μέρος από τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων  μεταφέρεται 

επίσης και στην ελκόμενη ύλη. Τότε η ύλη αυτή την μια έλκεται στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις και κατά την έλξη της παράγει φως, ενώ την 
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άλλη απωθείται και κατά την άπωσή της παράγει σκοτάδι. Έτσι προκύπτει 

η εναλλασσόμενη παραγωγή φωτός στην φωτεινή ακτινοβολία. Αυτή η 

μορφή της εναλλασσόμενης μορφής φωτεινής ακτινοβολίας ονομάζεται 

και παραγωγή του φωτός κατά κβάντα ενέργειας. 

Ομοίως γίνεται και η κατά κβάντα ενέργειας παραγόμενη θερμική ακτι-

νοβολία κ.λπ. 

Το άλλο μέρος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων που δεν έχει έλξει μι-

κρομάζα, για να παράγει φωτεινή ακτινοβολία κ.λπ. παραμένει και συνε-

χίζει να προχωρεί. 

Αυτό το μέρος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων της φωτεινής κ.λπ. μα-

γνητικής-ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συνεχίζει να υπάρχει και αυτό 

είναι η αιτία που συνεχίζει να εξασκεί την άπωσή του προς τα θεμελιώδη 

ιόντα του εγκάρσιου κύματος ή αλλιώς της ύλης που έχει έλξει. 

Έτσι δικαιολογείται και εξηγείται η καθετότητα των δύο τμημάτων (θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) της 

κάθε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς τον άξονα κίνησής των, αφού 

αυτός ο άξονας κίνησής τους είναι υπαρκτός και είναι η αιτία της καθετό-

τητάς τους.    

Περισσότερα για το ίδιο θέμα, για τα καθαρά εν προκειμένου θεμελιώδη 

ιόντα θα αναπτύξουμε και στο επόμενο βιβλίο μας ολοκληρώνοντας στα-

διακά και «κατά κβάντα» την ενημέρωσή μας. 
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20. Η εξήγηση της ισχυρότερης επίδρασης της έλξης των θεμελιω-

δών ιόντων της Γης προς το ρολόι που βρίσκεται πλησιέστερα προς το 

κέντρο της Γης και η εξήγηση της καθυστέρησης των δεικτών του, σε 

σχέση με ένα άλλο ρολόι που βρίσκεται μακρύτερα από το κέντρο της 

Γης. 

Όσο πιο κοντά προς ένα βαρυτικό κέντρο δυνάμεων θεμελιωδών ιό-

ντων βρίσκεται ένα σώμα, τόσο περισσότερο δέχεται ισχυρότερα την 

δύναμη της βαρύτητας.  

 

 

«Πως η βαρύτητα εμποδίζει το χρόνο 

Αν η επιταχυνόμενη κίνηση είναι σχετική, όλος ο χρόνος και ο χώρος 

είναι πολύ εύκολο να γίνουν αντιληπτοί. Όπως η ομοιόμορφη κίνηση σε 

ταχύτητες που πλησιάζουν εκείνη του φωτός επηρεάζει μετρήσεις όπως το 

μήκος των αντικειμένων ή η διάρκεια των γεγονότων, το ίδιο κάνει και η 

επιταχυνόμενη κίνηση – το ίδιο κάνει, λόγω της αρχής της ισοδυναμίας, 

και η βαρύτητα. Το νοητικό πείραμα κάτω δείχνει ότι ο χρόνο επιβραδύ-

νεται ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης. 

 

 
 
Σε μια μελέτη του αποτελέσματος της επιτάχυνσης πάνω στο χρόνο, ατομικά ρο-

λόγια τοποθετημένα στα δύο άκρα ενός επιταχυνόμενου διαστημοπλοίου εκπέμπουν 

δέσμες φωτός που κατευθύνονται προς το κέντρο του διαστημοπλοίου. Μολονότι οι 
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δέσμες φαίνονται συγχρονισμένες στην αρχή, η επιτάχυνση του διαστημοπλοίου κατά 

την επόμενη στιγμή τις εμποδίζει από το να φτάσουν στο μέσο ταυτόχρονα. Αντίθετα, 

η δέσμη του χαμηλότερου ρολογιού φαίνεται να καθυστερεί. Για έναν παρατηρητή έξω 

από το διαστημόπλοιο, η δέσμη καθυστέρησε διότι τοι μέσο του διαστημοπλοίου επι-

ταχύνθηκε μακριά από αυτή επιμηκύνοντας έτσι τη διαδρομή της. Αλλά για έναν πα-

ρατηρητή μέσα στο διαστημόπλοιο, το χαμηλότερο ρολόι απλώς πηγαίνει πίσω. 

 

 

Συγκεκριμένα πειράματα έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι η βα-

ρύτητα δημιουργεί το ίδιο αποτέλεσμα: Ένα ρολόι κοντά σε ένα ογκώδες 

σώμα πηγαίνει πίσω σε σχέση με ένα άλλο που βρίσκεται μακρύτερα. 

Το 1960, για παράδειγμα, ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ρολόγια που 

βρίσκονταν στην πόλη Μπάουλντερ του Κολοράντο σε υψόμετρο 1.500 μ. 

πήγαιναν μπροστά περίπου 15 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου η-

μερησίως σε σχέση με τα ρολόγια που βρίσκονταν στην στάθμη της θά-

λασσας στην Ουάσινγκτον. Η διαφορά αυτή αποδόθηκε στη μεγαλύτερη 

απόσταση του Μπάουλντερ από το βαρυτικό κέντρο τη Γης. Το φαινόμενο 

της διαστολής του χρόνου γίνεται αντιληπτό σε ακόμη μικρότερη κλίμακα. 

Άλλοι ερευνητές έχουν δείξει ότι, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, ένα ρολόι 

στο ισόγειο ενός κτιρίου με ύψος 25 μέτρα πηγαίνει πίσω σε σχέση με ένα 

άλλο κοντά στην κορυφή του κτιρίου. 

Τα αποτελέσματα αυτών των καταπληκτικών φαινομένων που φτάνουν 

στα άκρα χρησίμευσαν από παλιά ως υλικό μυθιστορημάτων επιστημονι-

κής φαντασίας: Το μυστικό για να ζήσει κάποιος περισσότερο από τα παι-

διά του -ή και τα τρισέγγονά του- φαίνεται να είναι η επιβίβασή του σε ένα 

διαστημόπλοιο που επιταχύνει πλησίον της ταχύτητας του φωτός. (Αν το 

σύστημα αυτό δεν αποδώσει, απλά ζήστε σε μία καλύβα κοντά στη θά-

λασσα για να επιβιώσετε περισσότερο από εκείνους που προτιμούν να κα-

τοικούν στις Άλπεις).  

«Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπου-

λος (1. Μυστήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματι-

κότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ενότητας), σελ. 50. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Γράφηκε πιο πάνω, στον τίτλο της εικόνας, το εξής: «Σε μια μελέτη του 

αποτελέσματος της επιτάχυνσης πάνω στο χρόνο, ατομικά ρολόγια τοπο-

θετημένα στα δύο άκρα ενός επιταχυνόμενου διαστημοπλοίου εκπέμπουν 

δέσμες φωτός που κατευθύνονται προς το κέντρο του διαστημοπλοίου. 

Μολονότι οι δέσμες φαίνονται συγχρονισμένες στην αρχή, η επιτάχυνση 

του διαστημοπλοίου κατά την επόμενη στιγμή τις εμποδίζει από το να φτά-

σουν στο μέσο ταυτόχρονα. Αντίθετα, η δέσμη του χαμηλότερου ρολογιού 

φαίνεται να καθυστερεί. Για έναν παρατηρητή έξω από το διαστημόπλοιο, 
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η δέσμη καθυστέρησε διότι το μέσο του διαστημοπλοίου επιταχύνθηκε μα-

κριά από αυτή επιμηκύνοντας έτσι τη διαδρομή της. Αλλά για έναν παρα-

τηρητή μέσα στο διαστημόπλοιο, το χαμηλότερο ρολόι απλώς πηγαίνει 

πίσω». 

Η εξήγηση είναι απλή: 

Η βαρύτητα εξασκεί την δύναμή της μέσω των θεμελιωδών ιόντων της. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

έλκονται μεταξύ τους, στην φάσης της έλξης των, και τότε έλκουν και όλα 

τα άλλα σώματα μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων που φέρουν τα 

πρωτόνια (και ηλεκτρόνια) στα άτομα της Γης. 

Όσο όμως απομακρύνεται ένα αντικείμενο από την Γη, τόσο εξασθενεί 

αυτή η ισχύς των θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτό ακριβώς δείχνει η ισχυρότερη επίδρασης της έλξης των θεμελιω-

δών ιόντων του κέντρου της Γης προς το ρολόι που βρίσκεται πλησιέστερα 

προς αυτό το κέντρο της Γης. Επίσης, έτσι εξηγείται η καθυστέρηση των 

δεικτών του με ένα άλλο ρολόι που βρίσκεται μακρύτερα από το κέντρο 

της Γης. 

 

Γενικά, ισχύει, ότι όσο πιο κοντά προς ένα βαρυτικό κέντρο δυνάμεων 

θεμελιωδών ιόντων βρίσκεται ένα σώμα, τόσο περισσότερο δέχεται ισχυ-

ρότερα την δύναμη της βαρύτητας. 
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21. Η εξήγηση της αμείωτης ταλάντωσης του βάρους του εκκρε-

μούς. 

Η εξήγηση-απόδειξη της ύπαρξης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών 

και περιφερειακών κέντρων της Γης μας, καθώς και του ενός κέντρου 

βαρύτητας στο γεωμετρικό της κέντρο. 

Η εξήγηση της παραγωγής φωτιάς στο εσωτερικό κέντρο της Γης 

μας. Που οφείλεται η τήξη των υλικών του εσωτερικού της Γης. 

Η εξήγηση της ύπαρξης βαρύτητας και αντιβαρύτητας στο εσωτε-

ρικό της Γης μας. 

Ποια είναι η έννοια των δυνάμεων της αντιβαρύτητας ή άνωσης; 

Η εξήγηση της παραγωγής των ηφαιστείων καθώς και των μεγάλων 

σεισμών της Γης, που ταρακουνούν ολόκληρες οροσειρές ή πλάκες. 

 

 

Να προχωρήσουμε όμως και σε μια σειρά παρατηρήσεων και συλλογι-

σμών, με βάση το παραπάνω πείραμα των δύο ρολογιών που βρίσκονται 

σε διαφορετικά ύψη, όπως αναφέραμε στο προηγούμενό μας κεφάλαιο: 

 

 
 
Σε μια μελέτη του αποτελέσματος της επιτάχυνσης πάνω στο χρόνο, ατομικά ρο-

λόγια τοποθετημένα στα δύο άκρα ενός επιταχυνόμενου διαστημοπλοίου εκπέμπουν 

δέσμες φωτός που κατευθύνονται προς το κέντρο του διαστημοπλοίου. Μολονότι οι 

δέσμες φαίνονται συγχρονισμένες στην αρχή, η επιτάχυνση του διαστημοπλοίου κατά 
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την επόμενη στιγμή τις εμποδίζει από το να φτάσουν στο μέσο ταυτόχρονα. Αντίθετα, 

η δέσμη του χαμηλότερου ρολογιού φαίνεται να καθυστερεί. Για έναν παρατηρητή έξω 

από το διαστημόπλοιο, η δέσμη καθυστέρησε διότι τοι μέσο του διαστημοπλοίου επι-

ταχύνθηκε μακριά από αυτή επιμηκύνοντας έτσι τη διαδρομή της. Αλλά για έναν πα-

ρατηρητή μέσα στο διαστημόπλοιο, το χαμηλότερο ρολόι απλώς πηγαίνει πίσω. 

 

Η εικόνα με την περιγραφή της, από το βιβλίο: «Ταξίδι στο Σύμπαν – 

Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπουλος (1. Μυστήρια του 

Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματικότητα, 3. Σε Αναζήτηση 

της Ενότητας), σελ. 50. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Η βαρύτητα, επομένως, καθυστερεί τις κινήσεις του ρολογιού που βρί-

σκεται χαμηλότερα, επειδή ακριβώς ενεργεί ισχυρότερα επ’ αυτού. Με 

άλλα λόγια, η βαρύτητα επιδρά στις αιωρήσεις του εκκρεμούς του ρολο-

γιού που βρίσκεται χαμηλότερα, πιο έντονα, πιο ισχυρά με το αποτέλεσμα 

να καθυστερούν αυτές έναντι των κινήσεων του εκκρεμούς του ρολογιού 

που βρίσκεται υψηλότερα.  

Η βαρύτητα δηλαδή επιδρά πάνω στο ίδιο το βάρος του εκκρεμούς, πιο 

ισχυρότερα όταν το εκκρεμές-ρολόι βρίσκεται χαμηλότερα και πιο ασθε-

νέστερα όταν το εκκρεμές-ρολόι βρίσκεται υψηλότερα. Με άλλα λόγια η 

βαρύτητα επιδρά πάνω στο βάρος του εκκρεμούς. 

Αν, λοιπόν, η βαρύτητα ήταν συνεχής, θα επιδρούσε μόνιμα στο βάρος 

του εκκρεμούς κι αυτό δεν θα μπορούσε να εκτελέσει τις αμείωτες κινή-

σεις του, όπως στο εκκρεμές του Φουκώ, ή όταν λέμε ότι οι αιωρήσεις 

μικρού πλάτους είναι ισόχρονες και αμείωτες με βάση την ρύθμιση του 

μήκους του σχοινιού του εκκρεμούς (βλ. εκκρεμές, όσα αναφέραμε). 

Με άλλα λόγια, σκεφτόμαστε ότι καθώς η κινητική ταχύτητα του εκ-

κρεμούς εξασθενεί, κανονικά θα έπρεπε το ίδιο το εκκρεμές να σταματή-

σει. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, να περιστρέφεται συνέχεια το εκκρεμές του 

Φουκώ;  

Αυτό όμως δεν συμβαίνει, επειδή το εκκρεμές του Φουκώ αποδεικνύει 

ότι έχουμε αμείωτες τις αιωρήσεις του εκκρεμούς, και με δύναμη και διάρ-

κεια κινήσεων του εκκρεμούς, πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι μπορεί να προσ-

δώσει στο εκκρεμές η αρχική του κίνηση και επιτάχυνση. 

Επομένως, προκύπτει ότι το ίδιο το βάρος του εκκρεμούς παίρνει δύ-

ναμη από κάπου αλλού, ώστε να είναι δυνατό να αιωρείται επί τόση πολύ 

ώρα ή και να εκτελεί τις αμείωτες κινήσεις τους, όπως το εκκρεμές του 

Φουκώ. 

Κι αυτή η πηγή από την οποία παίρνει βάρος το σφαιρίδιο του εκκρε-

μούς εντοπίζεται στα σημεία όπου οι αιωρήσεις του εκκρεμούς είναι μι-

κρού πλάτους, επειδή ακριβώς στρέφονται προς το εσωτερικό της Γης σε 
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δύο περιοχές της. Και, μιλάμε για δύο τέτοιες περιοχές, ή αλλιώς για δύο 

τέτοια βαρυτικά κέντρα, επειδή αν ήταν μόνο ένα, το εκκρεμές θα φαίνο-

νταν ότι έλκεται ισχυρότερα από το ένα, ενώ η αιώρησή του προς το άλλο 

θα ήταν πιο αργή και όχι ισχυρή (θα υπήρχε διαφορά στην πορεία του ίδιου 

του εκκρεμούς δηλαδή από την μια περιοχή προς την άλλη. Περιοχή εννο-

ούμε αυτή προς το ένα μέρος της κατακόρυφου και αυτή προς το άλλο 

μέρος της κατακόρυφου). 

Το να αντλεί την δύναμή του, επομένως, το σφαιρίδιο του εκκρεμούς 

από τα δύο αυτά βαρυτικά κέντρα του εσωτερικού της Γης, σημαίνει ότι 

εκεί πράγματι υπάρχουν τα δύο αυτά κέντρα.  

Αυτή η ύπαρξη των δύο αυτών βαρυτικών κέντρων του εσωτερικού της 

Γης, δεν καταργεί το άλλο-κύριο βαρυτικό της κέντρο που είναι μόνο ένα. 

Με άλλα λόγια θέλουμε να πούμε τα εξής: 

1) Στην μια φάση ενεργοποιούνται τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα 

της Γης μας. Τότε το εκκρεμές έλκεται από αυτά και κινείται προς το ένα 

από αυτά, εκεί όπου το οδηγεί η κινητική του ταχύτητα. Αυτή η δύναμη 

που εξασκείται από το ένα βαρυτικό κέντρο της Γης, έστω το α, ασκεί έλξη 

στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και το φέρνει-έλκει προς το μέρος της. Εξαι-

τίας αυτού το σφαιρίδιο του εκκρεμούς κινείται-έλκεται προς το εσωτερικό 

βαρυτικό κέντρο της Γης α. 

2) Στην συνέχεια, παύει η έλξη από τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα 

της Γης μας. Τότε το εκκρεμές δεν έλκεται πλέον από το εσωτερικό-βαρυ-

τικό κέντρο α, αλλά έλκεται όμως από το άλλο μεγάλο εσωτερικό-βαρυ-

τικό κέντρο της Γης, το Ο, που είναι το κέντρο της Γης. Τότε έχουμε μόνο 

ένα βαρυτικό κέντρο στο εσωτερικό τη Γης μας. 

3) Στην συνέχεια ενεργοποιούνται και πάλι τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά 

κέντρα της Γης μας και τότε το σφαιρίδιο του εκκρεμούς, καθώς έχει κι-

νητική ταχύτητα από το α προς το Ο, στην συνέχεια έλκεται από το άλλο 

εσωτερικό-βαρυτικό της κέντρο, το β. Εκεί βρίσκεται ο άλλος εσωτερικός-

βαρυτικός πόλος της Γης μας. 

Αυτό γίνεται πάντοτε. Με άλλα λόγια, στην συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί 

το κεντρικό κέντρο βαρύτητας της Γης μας, το Ο και τότε το σφαιρίδιο του 

εκκρεμούς θα ελχθεί από το κέντρο της Γης Ο. 

Μετά, πάλι θα ενεργοποιηθούν τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά της κέντρα  

 

Η ενεργοποίηση των δύο εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων της Γης μας, 

γίνεται ταυτόχρονα, επειδή αν αφήσουμε δύο σφαιρίδια από δύο διαφορε-

τικά εκκρεμή με αντίθετες διευθύνσεις κίνησης, αυτά θα εκτελέσουν στους 

ίδιους χρόνους τις ίδιες ακριβώς αιωρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο ε-

σωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας είναι ίσα ή περίπου ίσα. 

Έτσι προκύπτει ότι τα δύο αυτά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα βαρύτητας 

της Γης μας είναι περιφερειακά, δεν βρίσκονται δηλαδή στο γεωμετρικό 

της κέντρο, όπως γίνεται με το κέντρο βαρύτητας Ο.  
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Τι σημαίνει όμως η παραπάνω εναλλάξ ενεργοποίηση των δύο ειδών 

βαρύτητας που εξασκούνται από το εσωτερικό της Γης μας; 

Η εξήγηση είναι η εξής: 

Όταν έχουμε το κεντρικό σύστημα βαρύτητας στο σημείο Ο, όπου και 

το γεωμετρικό κέντρο της Γης μας, τότε οι δυνάμεις βαρύτητας εκεί απω-

θούνται. 

Καθώς απωθούνται απομακρύνονται από το ένα βαρυτικό της κέντρο 

(Ο) και κατευθύνονται σε δύο αντίθετες διευθύνσεις, όπου τα σημεία α κι 

β, τα οποία ακριβώς δείχνει το εκκρεμές, όταν εκτελεί τις αμείωτες ταλα-

ντώσεις του (οι οποίες οφείλονται στην έλξη αυτή). 

Στην συνέχεια, μέρος αυτών των απωθηθέντων μαζών από το εσωτερικό 

της Γης μας πάλι έλκεται, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, ενώ μέρος της 

παίρνει κινητική ταχύτητα και απομακρύνεται περιστρεφόμενο προς τα α-

νώτερα ύψη του εσωτερικού του πυρήνα. 

 

Η βαρύτητα προς το βάρος του εκκρεμούς οφείλεται στο ότι κάτω από 

τα σημεία-περιοχής όπου δείχνει το αιρούμενο σφαιρίδιο υπάρχουν μεγά-

λες μάζες, οι οποίες έλκουν την μάζα του σφαιριδίου τους εκκρεμούς μας. 

Μπορεί να υπάρχουν και μεγάλες εστίες ενέργειας, επίσης. 

Αυτή η άπωση μεταξύ των γίνεται αιτία να απωθείται η ενέργεια του 

εσωτερικού της Γης, όχι προς την κατεύθυνση της βαρύτητας, αλλά στην 

κατεύθυνση της αντιβαρύτητας ή της άνωσης, το οποίο αποδεικνύεται από 

την πίεση με την οποία απωθείται η λάβα των ηφαιστείων ή η δημιουργία 

πλανητών κ.λπ. 

Αυτό φαίνεται από το εξής: Μετά την άπωση των δύο αυτών μαζών 

προς τα σημεία-περιοχές α και β, στην συνέχεια εξασκείται έλξη μεταξύ 

τους.  

Τότε, στην φάση της έλξης τους αυτές οι μάζες δεν έλκονται απλά, αλλά 

επειδή φέρουν και αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, αρχίζει και παίρνει φωτιά 

όλο το εσωτερικό κέντρο της Γης, στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η έλξη 

τους. Τότε έχουμε και την τήξη των υλικών του εσωτερικού της. 

Επομένως, μέρος των δυνάμεων της κεντρικής βαρύτητας που είχαν α-

πωθηθεί στα σημεία-περιοχές α και β, επιστρέφει. Τότε προκαλείται η πα-

ραγωγή φωτιάς στο εσωτερικό της Γης. 

Ένα άλλο μέρος όμως αυτών των δυνάμεων που είχαν απωθηθεί στα 

σημεία-περιοχές α και β, ήδη έχει πάρει κινητική επιτάχυνση και συνεχίζει 

να απωθείται. Αυτό το μέρος το βλέπουμε στο εξής μέρος του πειράματός 

μας. Καθώς το σφαιρίδιο του εκκρεμούς σιγά-σιγά αρχίζει να σταματάει 

τις αιωρήσεις του, δεν σταματάει κατακόρυφα, αλλά εκτελεί περιστροφι-

κές κινήσεις. Αυτές οι περιστροφικές κινήσεις του, οφείλονται ακριβώς 

στην έλξη του που του εξασκούν οι δύο αυτοί περιστροφικοί βραχίονες 

μαζών του εσωτερικού της Γης μας, από τα σημεία-περιοχές α και β, που 

ήδη έχουν πάρει κινητική ταχύτητα και αρχίζουν και περιστρέφονται. 
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Επομένως, μέρος από τις τεράστιες μάζες στο εσωτερικό της Γης μας, 

όταν απωθούνται προς τα σημεία-περιοχές α και β, συνεχίζουν να περι-

στρέφονται κινούμενες προς τα ανώτερα ύψη του εσωτερικού πυρήνα της 

Γης μας, και φτάνουν μέχρις εκεί που θα συναντήσουν ισχυρότερη αντί-

σταση από τα πετρώματα του στερεού φλοιού της της Γης κ.λπ. 

Άλλες φορές ταρακουνούν αυτά τα πετρώματα που συναντούν και πα-

ράγουν σεισμούς και ταρακουνούν όλες αυτές τις υπόγειες προβολές των 

ορέων της Γης που θα συναντήσουν. 

 

Μια παρατήρηση: 

Στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε ότι η παραγωγή των θε-

μελιωδών ιόντων γίνεται σφαιρικά. Πως λοιπόν έχουμε την δημιουργία 

των δύο αυτών εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Γης μας; 

Η απάντηση είναι ότι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα καθώς παράγο-

νται στο εσωτερικό της Γης, εκεί βρίσκουν ρευστή ή άλλη μάζα και την 

φορτίζουν. Τότε αλληλεπιδρούν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων μέσα 

από τις φορτισμένες αυτές μάζες. Έτσι έχουμε την μεταξύ τους άπωση των 

φορτισμένων αυτών μορίων κ.λπ. στου εσωτερικού της Γης προς δύο α-

ντίθετες κατευθύνσεις, που ορίζονται ως εξής: Στο σημείο-συνισταμένη 

που βρίσκεται η μεγαλύτερη ποσότητα μάζας του ενός εσωτερικού πόλου 

της Γης, έστω η α, αυτή αλληλεπιδρά με το σημείο-συνισταμένη όπου 

βρίσκεται η μεγαλύτερη ποσότητα μάζας του άλλου εσωτερικού πόλου της 

Γης, έστω η β. Με άλλα λόγια αλληλεπιδρούν οι δύο συνισταμένες των 

μεγαλύτερων ποσοτήτων των μαζών του εσωτερικού της Γης. 

 

Ποιες όμως είναι αυτές οι δυνάμεις που προκαλούν την βαρύτητα; 

Αυτό θα το δούμε εξετάζοντας την ειδική περίπτωση στον πλανήτη Δία. 

Στον Δία, όπως είναι γνωστό, υπάρχει η μεγάλη κόκκινη κηλίδα. 

Ας δούμε τι αναφέρει σχετικά η Βικιπαίδεια (βλ. επόμενο κεφάλαιο). 
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22. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που προκαλούν την βαρύτητα; 

Τι είναι η μεγάλη κόκκινη κηλίδα στον πλανήτη Δία, και πως δη-

μιουργείται αυτή; 

Η εξήγηση-απόδειξη της μετατόπισης των δύο εσωτερικών βαρυτι-

κών κέντρων α και β του εσωτερικού της Γης, του Δία κ.λπ. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της βαρύτητας. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της αντιβαρύτητας. 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια: 

 

«Η μεγάλη ερυθρά κηλίδα και άλλες καταιγίδες 

 

 

 

  

 

 

 

Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας του Δία είναι η κόκκινη κηλίδα (ερυ-

θρά κηλίδα) με διάμετρο τετραπλάσια του γήινου δίσκου. Είναι ένας μόνι-

μος αντικυκλώνας που βρίσκεται 22 μοίρες νότια του ισημερινού. Καλύ-

πτει περίπου το 1% της επιφάνειας του Δία, και φαίνεται να μετατοπίζεται 

αργά. Το χρώμα της και ο χρόνος περιστροφής αλλάζουν με την πάροδο 

των χρόνων. Υποστηρίζεται πως η μεγάλη κόκκινη κηλίδα είναι μια τερά-

στια καταιγίδα, ένας αντικυκλώνας, που κρατάει εδώ και 300 χρόνια ή νη-

σίδα ατμοσφαιρικής ύλης μεταξύ υγρής και αεριώδους κατάστασης. Το 

2005 μια ακόμα μεγάλου μεγέθους κηλίδα, η μικρή κόκκινη κηλίδα έκανε 

την εμφάνισή της κοντά στη μεγάλη. Παρόμοιοι σχηματισμοί έχουν παρα-

τηρηθεί και στους άλλους γίγαντες αερίων, και υπάρχουν σε μεγάλους α-

ριθμούς και στην ατμόσφαιρα του Δία. Ωστόσο, δεν έχουν το μέγεθος και 

τη διάρκεια της μεγάλης κόκκινης κηλίδας. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2005
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Από παρατηρήσεις στον Δία, δεν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιες δυνά-

μεις στην επιφάνειά του μόνιμες που να παράγουν τον μόνιμο στροβιλισμό 

της παραπάνω ερυθράς κηλίδας. 

Διαβάζουμε πάλι από την Βικιπαίδεια:  

«Η ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία αποτελείται από περίπου 88-92% υ-

δρογόνο και το ήλιο αποτελεί 8-12% κατ’ όγκο τοις εκατό ή κλάσμα των 

μορίων του αερίου. Δεδομένου ότι ένα άτομο ηλίου έχει περίπου τέσσερις 

φορές μεγαλύτερη μάζα απ’ ότι ένα άτομο υδρογόνου, η σύσταση αλλάζει 

όταν περιγράφεται ως αναλογία της μάζας που συνεισφέρουν τα διαφορε-

τικά άτομα. Έτσι, η ατμόσφαιρα αποτελείται περίπου από 75% υδρογόνο 

και 24% ήλιο κατά μάζα, με το υπόλοιπο ένα τοις εκατό της μάζας να α-

ποτελείται από άλλα στοιχεία. Το εσωτερικό περιέχει υλικά πυκνότερα έ-

τσι ώστε η κατανομή να είναι περίπου 71% υδρογόνο, 24% ήλιο, και 5% 

άλλα στοιχεία κατά μάζα. Η ατμόσφαιρα περιέχει ίχνη μεθανίου, υδρα-

τμών, αμμωνία, και ενώσεις με βάση το πυρίτιο. Υπάρχουν επίσης ίχνη 

από άνθρακα, αιθάνιο, υδρόθειο, νέον, οξυγόνο, φωσφίνη και θείο. Το ε-

ξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας περιέχει κατεψυγμένους κρυστάλλους 

αμμωνίας.[15][16] Με υπέρυθρες και υπεριώδεις μετρήσεις, ίχνη βενζολίου 

και άλλων υδρογονανθράκων έχουν επίσης βρεθεί.[17] 

Οι ατμοσφαιρικές αναλογίες υδρογόνου και ήλιου είναι πολύ κοντά στη 

θεωρητική σύνθεση του αρχέγονου ηλιακού νεφελώματος. Ωστόσο, το 

νέον στην ανώτερη ατμόσφαιρα αποτελεί μόνο τα 20 μέρη ανά εκατομμύ-

ριο κατά μάζα, η οποία είναι δέκα φορές μικρότερη από την αφθονία αυτού 

του στοιχείου στον Ήλιο.[18]Το ήλιο είναι επίσης εξαντλημένο, αν και είναι 

μόνο το 80% περίπου της σύνθεσης ηλίου του Ήλιου. Αυτή η εξάντληση 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα της καθίζησης των στοιχείων αυτών στο εσω-

τερικό του πλανήτη.[19] Η αφθονία των βαρύτερων αδρανών αερίων στην 

ατμόσφαιρα του Δία είναι περίπου δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από 

του Ήλιου. 

Με βάση την φασματοσκοπία, ο Κρόνος θεωρείται ότι έχει παρόμοια 

σύνθεση με τον Δία, αλλά οι άλλοι γίγαντες αερίου, ο Ουρανός και ο Πο-

σειδώνας έχουν σχετικά πολύ λιγότερο υδρογόνο και ήλιο.[20] Ωστόσο, 

λόγω της έλλειψης εισόδου διαστημοπλοίων στην ατμόσφαιρα, ώστε να 

έχουμε μετρήσεις υψηλής ποιότητας, πιθανότατα τα βαρύτερα στοιχεία 

δεν είναι σε αφθονία στους εξωτερικούς πλανήτες πέρα από τον Δία». 

 

Επίσης διαβάζουμε από την ίδια παραπάνω πηγή: 

«Ατμόσφαιρα. 

Η ατμόσφαιρα του Δία είναι η μεγαλύτερη στο ηλιακό σύστημα, καθώς 

εκτείνεται σε πλάτος μεγαλύτερο των 5.000 χιλιομέτρων.[27][28] Επειδή ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%83%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-voyager-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-voyager-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-17
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-galileo_ms-19
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-20
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-Sieff-27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-Sieff-27
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Δίας δεν έχει επιφάνεια, η βάση της ατμόσφαιρας θεωρείται το σημείο στο 

οποίο η ατμοσφαιρική πίεση ισούται με 10 bar.[27]». 

Επομένως, δεν δικαιολογείται η εξωτερική του κατάσταση να του πα-

ρέχει τέτοιες ισχυρές δυνάμεις κυκλώνα, και μάλιστα σε μόνιμη μορφή. 

Απομένει τότε να πούμε ότι οι δυνάμεις που δημιουργούν-παράγουν την  

«τεράστια καταιγίδα, ένας αντικυκλώνας, που κρατάει εδώ και 300 χρόνια 

ή νησίδα ατμοσφαιρικής ύλης μεταξύ υγρής και αεριώδους κατάστασης», 

όπως αναφέρει αυτή την ερυθρά κηλίδα, προέρχονται μόνον από το εσω-

τερικό του Δία. 

Αυτό σημαίνει το εξής: 

Οι δυνάμεις ενός αντικυκλώνα είναι δύο ειδών δυνάμεις: Είναι δυνάμεις 

βαρύτητας που έλκονται, αλλά και δυνάμεις αντιβαρύτητας που απωθού-

νται. 

Κατά την φάση της έλξης των, επειδή φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορ-

τία παράγουν αστραπές και συστέλλονται, ενώ κατά την φάση της άπωσής 

των διαστέλλονται. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ο αντικυκλώνας συστέλλεται 

και διαστέλλεται και έτσι στροβιλίζεται συνέχεια. 

Αυτές οι δυνάμεις συστολής-έλξης δεν είναι άλλες από τις ίδιες δυνά-

μεις της βαρύτητας που παρατηρούνται και στην Γη μας κατά την δημιουρ-

γία της κεντρικής βαρύτητας στο σημείο-περιοχή ή γεωμετρικό της κέντρο 

Ο. Στην φάση της διαστολής τους, έχουμε την παραγωγή των δύο περιφε-

ρειακών κέντρων βαρύτητας α και β. 

 

 

Επίσης, αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Καλύπτει περίπου το 1% της ε-

πιφάνειας του Δία, και φαίνεται να μετατοπίζεται αργά. Το χρώμα της και 

ο χρόνος περιστροφής αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων…». 

Η μετατόπιση της παραπάνω κηλίδας οφείλεται στην αλλαγή θέσης των 

δύο αυτών εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων α και β στο εσωτερικό του. 

Αυτά τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα αλληλεπιδρούν μαγνητικά-η-

λεκτρομαγνητικά με τα αντίστοιχα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Ήλιου 

μας. Καθώς ο Ήλιος εξασκεί έλξεις σε αυτά, τότε ο πλανήτης πλησιάζει 

προς τον Ήλιο, ενώ όταν εξασκεί άπωση, τότε ο πλανήτης απομακρύνεται 

από τον Ήλιο. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: 

Οι δυνάμεις βαρύτητας εξασκούνται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις 

και έλκονται.  

Αντίθετα, οι δυνάμεις της αντιβαρύτητας εξασκούνται στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις και απωθούνται.  

Έτσι ο πλανήτης την μια πλησιάζει προς τον Ήλιο και την  άλλη απο-

μακρύνεται.  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)#cite_note-Sieff-27
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 Βιβλίο 20ό - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Δ΄ Μέρος 1 138 
    

1 Η έννοια της κοσμολογικής σταθεράς. 

Αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι 

(συμπάντειοι ή μη) βρίσκονται σε απόσταση 

πιο κοντά από την κρίσιμη μεταξύ τους από-

σταση ή από τις λεγόμενες σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις, θα είναι ισχυρότερες οι δυνάμεις 

βαρύτητας. 

Αν δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι 

(συμπάντειοι ή μη) βρίσκονται σε απόσταση 

πιο μακριά από την κρίσιμη μεταξύ τους από-

σταση ή από τις λεγόμενες σχετικά μακρινές 

αποστάσεις, θα είναι ισχυρότερες οι δυνάμεις 

αντιβαρύτητας ή οι δυνάμεις της άπωσης 

Η εξήγηση της αυξομείωσης του χωροχρόνου 

στο σύμπαν μας. 

Η εξήγηση της αυξομείωσης της κοσμολογι-

κής σταθεράς στο σύμπαν μας. 

Η τεκμηρίωση γιατί το σύμπαν δεν μπορεί να 

γίνει άπειρο. 

Η εξήγηση της συνεχούς συστολής και δια-

στολής του σύμπαντος εναλλάξ. 

Η εξήγηση της συγκέντρωσης της ύλης (πυ-

κνότερη ύλη) ή της αραίωσης της ύλης (αραι-

ότερη ύλη) στο σύμπαν. 

Η απόδειξη και επαλήθευση ότι η μέση τιμή 

συγκέντρωσης της ύλης είναι ένας δείκτης που 

μας λέγει σε ποια ακριβώς απόσταση μεταξύ 

τους βρίσκονται, αναλογικά, οι δύο συμπά-

ντειοι πόλοι. 

Η εξήγηση της τεράστιας δύναμης απομά-

κρυνσης των γαλαξιών μεταξύ τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής του σκότους και 

του φωτός στον «νυχτερινό» ουρανό. 

Πριν την δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

4 10 
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1 

→ συνέχεια  από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση της παραγωγής του σκότους και 

του φωτός στον «νυχτερινό» ουρανό. 

Πριν την δημιουργία του κόσμου δεν υπήρχε 

ούτε φως, αλλά ούτε και σκοτάδι και ο ανθρώ-

πινος νους δεν είναι σε θέση να εννοήσει με 

την λογική του αυτό που εκτείνεται πέρα από 

την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. 

Η επιστήμη δεν είναι άπειρη, αλλά έχει αρχή. 

Τα όρια της επιστήμης και ως που εκτείνονται 

αυτά. 

Ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο διαστάσεις 

των ίδιων θεμελιωδών ιόντων. 

Πότε είναι ισχυρότερος ο χώρος και πότε είναι 

ισχυρότερος ο χρόνος. 

 

 

4 

 

 

10 

2 Μικρή Συνοπτική Εισαγωγή για την δημιουρ-

γία των φυτών και των δένδρων 

11 11 

2.α.    2.α. Η εξήγηση της παραγωγής της λάμψης 

και της θερμότητας από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων μπορούν, μέσω των ιόντων ηλεκτρο-

νίων, να έλξουν ολόκληρα άτομα ή και μόρια. 

Η εξήγηση της σύντηξης των μεταλλικών πλα-

κών κατά την δημιουργία-παρουσία του βολ-

ταϊκού τόξου. 

12 14 

2.β.    2.β. Η εξήγηση της δημιουργίας της σχάσης 

και της αλυσιδωτής αντίδρασης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της σύντηξης. 

Η εξήγηση της διάσπασης του πυρήνα ενός α-

τόμου όταν χτυπήσει πάνω του ένα νετρόνιο 

με πολύ ισχυρή ορμή. 

15 19 

2.γ. 2.γ. Το ηλιακό φως φέρει ιόντα που είναι 

φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα. 

20 20 

2.δ. 2.δ. Από τον Ήλιο μας η Γη τροφοδοτείται 

με θεμελιώδη ιόντα, που δρουν πάνω στα 

φυτά-δένδρα για την παραγωγή χρήσιμων 

στοιχείων τους. 

Πριν την ύπαρξη του Ήλιου, αυτά προέρχο-

νταν από τους δύο συμπάντειους πόλους. 

21 25 
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2.ε 2.ε. Το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου εκπέμπει 

εναλλάξ θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Κατά κβάντα ε-

νέργεια εκπέμπονται τα θεμελιώδη ιόντα. 

26 28 

2.στ. 2.στ. Η εξήγηση της έννοιας της 

προστασίας της Γης μας (από το μαγνητικό της 

πεδίο [ζώνες Βαν Άλλεν]), από την Ηλιακή και 

την κοσμική ακτινοβολία.  

29 30 

2.ζ. 2.ζ. Τέλος της Μικρής Συνοπτικής «Εισα-

γωγής» για την δημιουργία των φυτών-δέν-

δρων. 

31 31 

3 Μπορούσε ή μπορεί να υπάρξει ζωή στις θά-

λασσες ή στα βάθη των θαλασσών πριν υπάρ-

ξει ακόμη ο Ήλιος; 

Βένθος. Η ζωή στο υδάτινο περιβάλλον. 

Τα φυτά μπορούσαν να υπάρχουν την τρίτη η-

μέρα της δημιουργίας, πριν την δημιουργία 

των αστέρων και του ήλιου μας. 

Η δημιουργία της πολυποικιλότητας των φυ-

τών – δένδρων και η δημιουργία του DNA  και 

των διαφόρων ποικιλιών των φυτών-δένδρων. 

32 34 

4 Τα πρώτα φυτά στην Γη μας είναι λογικό να 

είναι τα βρύα και οι λειχήνες. 

35 38 

5 Φωτοχημεία. 

Η εξήγηση της διάσπασης ή σύνθεσης των χη-

μικών ενώσεων μέσα στο φύλλο του φυτού. 

Η εξήγηση της διάλυσης των χημικών ενώ-

σεων ή μορίων στο φύλλο του φυτού και της 

παραγωγής νέων χημικών ενώσεων-μορίων, 

λόγω της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής επί-

δρασης του γκράνου της χλωροφύλλης στα 

διερχόμενα από τους χυμούς του φύλλου χημι-

κές ενώσεις-μόρια του φυτού. 

Η εξήγηση της παραγωγής μεγαλομορίων στα 

γκράνα της χλωροφύλλης.  

Η εξήγηση της έλξης των χυμών του φυτού 

από τις ρίζες του προς τα φύλλα κατά την διάρ-

κεια της ημέρας. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν διο- 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

39 47 
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5 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν διο-

ξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν το οξυ-

γόνο. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα έλκουν οξυ-

γόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άν-

θρακα. 

Η παραγωγή χλωροφύλλης στην ουσία είναι 

άτομα του φυτού που φέρουν θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων με ισχυρή την φόρτισή τους σε θεμε-

λιώδη ιόντα. 

 

 

39 

 

 

47 

6 Η εξήγηση της έλξης του φωτός από την χλω-

ροφύλλη των φυτών. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του μαγνη-

σίου της χλωροφύλλης, έλκουν τα απλά ιόντα 

των πρωτονίων του προσπίπτοντος ηλιακού 

φωτός και απελευθερώνουν-απωθούν θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στο σημείο πτώσης-

πρόσπτωσής των.  

Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του μαγνη-

σίου της χλωροφύλλης, έλκουν τα απλά ιόντα 

των ηλεκτρονίων του προσπίπτοντος ηλιακού 

φωτός και απελευθερώνουν-απωθούν θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στο σημείο πτώσης-

πρόσπτωσής των.  

Η εξήγηση της λειτουργίας των χημικών αντι-

δράσεων στο φυτό-δένδρο όταν σε αυτό πέ-

φτει το ηλιακό φως. 

48 51 

7 Η εξήγηση της λειτουργίας των χλωροπλα-

στών 

Η εξήγηση της έλξης των τροφών του φυτού 

στα φύλλα τους και ειδικότερα στα γκράνα 

των χλωροπλαστών. 

52 57 

8 Η εξήγηση του πράσινου χρώματος της χλω-

ροφύλλης. 

Η εξήγηση του κίτρινου ή πορτοκαλί χρώμα 

της χλωροφύλλης. 

58 59 

9 Μανιτάρι. Η εξήγηση της δημιουργίας των α-

κτίνων του κυπέλου του. 

60  
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9 Μανιτάρι. Η εξήγηση της δημιουργίας των α-

κτίνων του κυπέλου του. 

Που οφείλεται το συμμετρικό σχήμα του πίλου 

ενός μανιταριού. 

Η εξήγηση της έννοιας της δηλητηρίασης στο 

μανιτάρι. 

Η εξήγηση της μη δηλητηρίασης από το εδώ-

διμο μανιτάρι. 

Η εξήγηση του αντίδοτου του δηλητηρίου. 

60 63 

10 Τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν το φως στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις, αλλά και το απω-

θούν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της παραγωγής του μαύρου χρώ-

ματος και της αντιγραφής των γραμμάτων-ει-

κόνων-εμποδίων γενικά μιας σελίδας κατά την 

εκτύπωσή τους στο φωτοτυπικό. 

Η εξήγηση της παραγωγής του λευκού χρώμα-

τος μιας σελίδας κατά την εκτύπωσή της στο 

φωτοτυπικό. 

Η παραγωγή μαύρου χρώματος στο φωτοτυ-

πικό με ανοιχτό το καπάκι και χωρίς αντικεί-

μενο στον καθρέφτη-πλάκα της εκτύπωσης.  

64 66 

11 Η εξήγηση της άπωσης ακτινοβολίας από το 

υλικό, πάνω στο οποίο πέφτει μια ακτινοβο-

λία.  

Η εξήγηση της ανάκλασης της ακτινοβολίας. 

Η εξήγηση της άπωσης της μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας από ένα υλικό στο οποίο πέφτει 

μια ισχυρότερή του ακτινοβολία. 

67 70 

12 Ενεργειακές (εδώ ηλιακές ή χημικές) αντιδρά-

σεις. 

Η έννοια και η σημασία του ενεργειακού ιονι-

σμού. 

71 75 

13 Η εξήγηση της διείσδυσης της ηλιακής ακτι-

νοβολίας μέσα στο φύλλο του φυτού (δέν-

δρου) 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν το 

διοξείδιο του άνθρακα, και αποβάλλουν το ο-

ξυγόνο. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα την νύχτα 

έλκουν το οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξεί- 

76  
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13 Η εξήγηση της διείσδυσης της ηλιακής ακτι-

νοβολίας μέσα στο φύλλο του φυτού (δέν-

δρου) 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την ημέρα έλκουν το 

διοξείδιο του άνθρακα, και αποβάλλουν το ο-

ξυγόνο. 

Η εξήγηση ότι τα φυτά την νύχτα έλκουν το 

οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άν-

θρακα. 

76 78 

14 Η δημιουργία δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνη-

τικών πόλων θεμελιωδών ιόντων στα φυτά-

δένδρα. 

Η δημιουργία των δύο πόλων στα φυτά-δέν-

δρα, με βάση την αυξομείωση της θερμοκρα-

σίας των. 

Οι δύο πόλοι θεμελιωδών ιόντων στα φυτά-

δένδρα τόσο την ημέρα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, όσο και την νύχτα με την  μεί-

ωση της θερμοκρασίας. 

Η κυκλοφορία των χυμών των φυτών-δένδρων 

την ημέρα, αλλά και την νύχτα. 

79 86 

15 Η εξήγηση του μετασχηματισμού της ενέρ-

γειας. 

Η εξήγηση της σύλληψης της ηλιακής ενέρ-

γειας από τα φυτά και η πρώτη προσέγγιση ε-

ξήγησης των χημικών τους αντιδράσεων μέσω 

της ηλιακής ενέργειας. 

87 90 

16 Η θερμόσφαιρα. 

Οι διάφορες μορφές ακτινοβολίας ή ενέργειας 

αλληλεπιδρούν ισχυρότερα μεταξύ τους όταν 

φέρουν περίπου θεμελιώδη ιόντα ίσης περίπου 

ενέργειας ή μάζας, ή φέρουν περίπου ίσα ενερ-

γειακά ή υλικά φορτία (τα υλικά φορτία μπο-

ρεί να είναι από μικρομάζες μέχρι μεγάλες πο-

σότητες ύλης). 

91 92 

17 Η εξήγηση του μηχανισμού έλξης ετερώνυ-

μων μαγνητικά φορτίων του σώματός μας, από 

το καρκινικό κύτταρο. 

Η έννοια της «τοξικότητας» του καρκινικού 

κυττάρου και της ικανότητάς του διάτρησης 

του ιστού. 

93  
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17 Η εξήγηση του μηχανισμού έλξης ετερώνυ-

μων μαγνητικά φορτίων του σώματός μας, από 

το καρκινικό κύτταρο. 

Η έννοια της «τοξικότητας» του καρκινικού 

κυττάρου και της ικανότητάς του διάτρησης 

του ιστού. 

Πότε μπορεί το καρκινικό κύτταρο να εισδύ-

σει μέσα στον ιστό και να έχουμε μετάσταση 

και πότε όχι. 

93 99 

18 Ο καρκίνος στα φυτά – ο καρκίνος στα ελαιό-

δενδρα 

Πότε παράγεται ένας καρκινικός όγκος, με ε-

πίδραση από εξωτερική αιτία σε ένα δένδρο ή 

σε έναν οργανισμό, και πότε δεν παράγεται 

αλλά απορροφάται από το δένδρο ή από τον 

οργανισμό. 

100 103 

19 Η εξήγηση της λειτουργίας των ακτίνων λέι-

ζερ. 

Η εξήγηση των φωτονίων μάζας και των φω-

τονίων ενέργειας. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται 

με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δη-

μιουργούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκο-

νται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

και δημιουργούν ισχυρότερο πόλο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Τι ονομάζεται κρίσιμος χρόνος κατά την πα-

ραγωγή των θεμελιωδών ιόντων. Κατά τον 

χρόνο αυτό παράγονται θεμελιώδη ιόντα λόγω 

της σύγκρουσης του φωτός-ακτινοβολίας 

πάνω στην μάζα ενός σώματος. 

Τι ονομάζουμε καθαρά θεμελιώδη ιόντα και 

ποιες είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά τους. 

Τι ονομάζονται μικτά θεμελιώδη ιόντα και 

ποιες οι ιδιότητες χαρακτηριστικά τους. 

Η αιτία που η αρχική κατεύθυνση των θεμε-

λιωδών ιόντων από την εστία παραγωγής των 

είναι σφαιρική. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

104 118 
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19 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η αιτία που η σε δεύτερο χρόνο κίνηση των 

σφαιρικά κινούμενων και καθαρών θεμελιω-

δών ιόντων είναι η ευθεία γραμμή (παρότι κι-

νούνται σφαιρικά). Εξήγηση της σφαιρικής α-

κτίνας παραγωγής και κίνησής τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής ίδιου χωροχρόνου.  

Εξήγηση της εξαφάνισης του χωροχρόνου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πυκνώματος 

και του αραιώματος του διαμήκους κύματος. 

Η εξήγηση της κίνησης του διαμήκους κύμα-

τος σε σχεδόν ευθεία γραμμή. 

Η εξήγηση-λόγος που υπάρχει η καθετότητα 

της κίνησης των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

εγκάρσιου κύματος προς τον άξονα κίνησής 

των, επειδή ακριβώς ο άξονας αυτός δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά το κεντρικό διαμήκες κύμα 

που φέρει καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης των καθαρών θε-

μελιωδών ιόντων και οι ιδιότητές τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής των κυμάτων των 

θεμελιωδών ιόντων σε σφαιρικό σχήμα. 

Η εξήγηση της παραγόμενης εναλλασσόμενης 

φωτός στην φωτεινή ακτινοβολία, ή παραγό-

μενη ακτινοβολία κατά κβάντα ενέργειας. 

Η εξήγηση της καθετότητας των δύο τμημά-

των (θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) της κάθε ηλε-

κτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς τον άξονα 

κίνησής των, αφού αυτός ο άξονας κίνησής 

τους είναι υπαρκτός και είναι η αιτία της κα-

θετότητάς τους. 

 

 

104 

 

 

118 

20 Η εξήγηση της ισχυρότερης επίδρασης της έλ-

ξης των θεμελιωδών ιόντων της Γης προς το 

ρολόι που βρίσκεται πλησιέστερα προς το κέ-

ντρο της Γης και η εξήγηση της καθυστέρησης 

των δεικτών του, σε σχέση με ένα άλλο ρολόι 

που βρίσκεται μακρύτερα από το κέντρο της  

119  
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20 Η εξήγηση της ισχυρότερης επίδρασης της έλ-

ξης των θεμελιωδών ιόντων της Γης προς το 

ρολόι που βρίσκεται πλησιέστερα προς το κέ-

ντρο της Γης και η εξήγηση της καθυστέρησης 

των δεικτών του, σε σχέση με ένα άλλο ρολόι 

που βρίσκεται μακρύτερα από το κέντρο της 

Γης. 

Όσο πιο κοντά προς ένα βαρυτικό κέντρο δυ-

νάμεων θεμελιωδών ιόντων βρίσκεται ένα 

σώμα, τόσο περισσότερο δέχεται ισχυρότερα 

την δύναμη της βαρύτητας.  

119 121 

21 Η εξήγηση της αμείωτης ταλάντωσης του βά-

ρους του εκκρεμούς. 

Η εξήγηση-απόδειξη της ύπαρξης των δύο ε-

σωτερικών-βαρυτικών και περιφερειακών κέ-

ντρων της Γης μας, καθώς και του ενός κέ-

ντρου βαρύτητας στο γεωμετρικό της κέντρο. 

Η εξήγηση της παραγωγής φωτιάς στο εσωτε-

ρικό κέντρο της Γης μας. Που οφείλεται η 

τήξη των υλικών του εσωτερικού της Γης. 

Η εξήγηση της ύπαρξης βαρύτητας και αντι-

βαρύτητας στο εσωτερικό της Γης μας. 

Ποια είναι η έννοια των δυνάμεων της αντιβα-

ρύτητας ή άνωσης; 

Η εξήγηση της παραγωγής των ηφαιστείων 

καθώς και των μεγάλων σεισμών της Γης, που 

ταρακουνούν ολόκληρες οροσειρές ή πλάκες. 

122 126 

22 Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που προκαλούν 

την βαρύτητα; 

Τι είναι η μεγάλη κόκκινη κηλίδα στον πλα-

νήτη Δία, και πως δημιουργείται αυτή; 

Η εξήγηση-απόδειξη της μετατόπισης των δύο 

εσωτερικών βαρυτικών κέντρων α και β του ε-

σωτερικού της Γης, του Δία κ.λπ. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της 

βαρύτητας. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της 

αντιβαρύτητας. 

127 129 

 Πίνακας Περιεχομένων 130 138 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 

(κατά αλφαβητική σειρά των βιβλίων της) 

 

 
 «Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπουλος (1. Μυ-

στήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματικότητα, 3. Σε Αναζή-

τηση της Ενότητας). 

 

 «ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood & 

Dempsey Ltd, London. 

 

 Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύρος, Γκου-

γκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, Οβαδίας Σάββας, Πε-

τρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός Εκ-

δόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

των, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-Μαγνητισμός- Ηλεκτρι-

σμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση τρίτη, Αθήνα 1967. 

 

 «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», των: Γεώργ. Βούτσινος, Κων/νος Κοσμάς, Γεώργ. 

Καλκάνης, Κων/νος Σούτσας, για μαθητές Β΄ Λυκείου, του Υπ. Παιδείας & Θρη-

σκευμάτων. 

 

 Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», Άγγ. 

Σιόλας – Ε. Αλεξίου. 

 

 «Ερευνώ το φυσικό κόσμο», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ τάξης, πρώτο μέρος. Συγγραφείς: Βασί-

λης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώστας Κώνστας, *Γιώργος Φλωράκος 

(*συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου μέχρι και την τρίτη διδακτική ενότητα, της 

Γ΄ γενικής ενότητας). 

 

 «ΧΗΜΕΙΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, των Θ. ΦΡΑΣΣΑΡΗ, Π.ΔΡΟΥΚΑ-ΛΙΑΠΑΤΗ», του 

Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 

 

 «Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» M.G. Aliverti – M. Ciccioli – G. Laudi, Παρου-

σίαση Vincenzo G. Leone, Επιστημονική επιμέλεια: Γ. Πανταζής, ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 

 

 «Νέα Παιδική Εγκυκλοπαίδεια»  Εκδόσεις «ΑΛΦΑ Α.Ε» Copyright By Kingfisher 

Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London. 

 

 Internet ένα σχετικό απόσπασμα, για να θυμηθούμε λίγο τι βρίσκεται μέσα στο 

φύλλο ενός φυτού: «Οργανίδια και άλλες χαρακτηριστικές δομές του φυτικού κυτ-

τάρου». 

 

 Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος εικοστός πρώτος, Αθήνα 1996.  
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 «Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου», ΟΕΔΒ. Ε. Γκέλτη-Δούκα (Υφηγήτρια Βιολογίας Π.Α.), 

Θ.Α. Παταργιάς (Έκτ. Καθηγητής Βιολογίας Π.Α.), Ι. Αργύρης (Γυμνασιάρχης, Δρ. 

Βιολογίας), 1994. 

 

 «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Μετάφραση: Αριάδνη 

Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυ-

πωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kindersley Limited, London. Copyright 1994 

Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο. 

 

 «Βιολογία» Γενικής Παιδείας, Β΄ τάξης γενικού λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. Ομάδα συγγρα-

φής: Αθανάσιος Καψάλης, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας εκπαίδευσης, Ιωάννης-

Ευάγγελος Μπουρμπουχάκης, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Βα-

σιλική Περάκη, δρ Βιολογίας, μον. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Στέργιος 

Σαλαμαστράκης, Msc Ωκεανογραφίας, δρ Βιολογίας, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαί-

δευσης... 

 

 «Γεωγραφία – Γεωλογία» βοήθημα για την Α΄ Γυμνασίου, Νίκος Τζαβάρας. Εκδό-

σεις Σαββάλας, Αθήνα 2009. 

 

 Internet (διαδίκτυο), άρθρο του κ. Αλέξανδρου Μουμτζή, Ενδοκρινολόγου, 

«Άναρχα καρκινικά κύταρα», Πέμπτη, Απριλίου 09, 2015, 

(www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-karkinika-

kytara.html#sthash.Nj7jAkoo.dpuf) 

 

 Βικιπαίδεια: «Η μεγάλη ερυθρά κηλίδα (του Δία) και άλλες καταιγίδες» 

 

  

http://www.terrapapers.com/?p=69677
http://www.apenantioxthi.com/2015/04/anarha-karkinika-kytara.html
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Φωτογραφία εξωφύλλου & επεξήγησή της 

 

Συνοπτική εξήγηση της φωτογραφίας από το κεφάλαιο με α/α: 22: 

 

«22. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που προκαλούν την βαρύτητα; 

Τι είναι η μεγάλη κόκκινη κηλίδα στον πλανήτη Δία, και πως δη-

μιουργείται αυτή; 

Η εξήγηση-απόδειξη της μετατόπισης των δύο εσωτερικών βαρυτι-

κών κέντρων α και β του εσωτερικού της Γης, του Δία κ.λπ. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της βαρύτητας. 

Πότε εξασκούνται ισχυρότερα οι δυνάμεις της αντιβαρύτητας. 

 

 

«Η μεγάλη ερυθρά κηλίδα και άλλες καταιγίδες 

 

 

 
 

   

 

Οι δυνάμεις ενός αντικυκλώνα είναι δύο ειδών δυνάμεις: Είναι δυνάμεις 

βαρύτητας που έλκονται, αλλά και δυνάμεις αντιβαρύτητας που απωθού-

νται. 
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Κατά την φάση της έλξης των, επειδή φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορ-

τία παράγουν αστραπές και συστέλλονται, ενώ κατά την φάση της άπωσής 

των διαστέλλονται. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ο αντικυκλώνας συστέλλεται 

και διαστέλλεται και έτσι στροβιλίζεται συνέχεια. 

Αυτές οι δυνάμεις συστολής-έλξης δεν είναι άλλες από τις ίδιες δυνά-

μεις της βαρύτητας που παρατηρούνται και στην Γη μας κατά την δημιουρ-

γία της κεντρικής βαρύτητας στο σημείο-περιοχή ή γεωμετρικό της κέντρο 

Ο. Στην φάση της διαστολής τους, έχουμε την παραγωγή των δύο περιφε-

ρειακών κέντρων βαρύτητας α και β. 

 

Επίσης: 

Η μετατόπιση της παραπάνω κηλίδας οφείλεται στην αλλαγή θέσης των 

δύο αυτών εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων α και β στο εσωτερικό του. 

Αυτά τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα αλληλεπιδρούν μαγνητικά-η-

λεκτρομαγνητικά με τα αντίστοιχα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Ήλιου 

μας. Καθώς ο Ήλιος εξασκεί έλξεις σε αυτά, τότε ο πλανήτης πλησιάζει 

προς τον Ήλιο, ενώ όταν εξασκεί άπωση, τότε ο πλανήτης απομακρύνεται 

από τον Ήλιο. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: 

Οι δυνάμεις βαρύτητας εξασκούνται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις 

και έλκονται.  

Αντίθετα, οι δυνάμεις της αντιβαρύτητας εξασκούνται στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις και απωθούνται.  

Έτσι ο πλανήτης την μια πλησιάζει προς τον Ήλιο και την  άλλη απο-

μακρύνεται».  
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