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Συνοπτική Περιγραφή των γεγονότων  

και 

Σύνδεση με την 1η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου 
 

 

 

Η 2η ημέρα της δημιουργίας 

Στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έχουμε την δημιουργία 

του στερεώματος. 

Αυτό είναι η μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική ζώνη που υπάρχει ολόγυρα της 

Γης, λόγω του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού της πεδίου. 

Εξαιτίας αυτού, τα νερά της Γης διαχωρίζονται πλέον σε δύο μέρη: α) 

στο ένα μέρος που βρίσκεται προς το μέρος της Γης και ονομάζονται στε-

ρέωμα (βλ. και 5η ημέρα της δημιουργίας σχετικά) (ή ύδωρ το υποκάτω 

του στερεώματος), και β) στο άλλο μέρος που βρίσκεται εξωτερικά του 

γήινου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, τα οποία και χάνονται πλέον 

στον διαστημικό χώρο (το ύδωρ το επάνω του στερεώματος). 

Αυτό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ήταν και το μόνο που υπήρχε 

στον διαστημικό χώρο εκείνη την εποχή, αφού δεν είχαν δημιουργηθεί α-

κόμη οι αστέρες (βλ. 4η ημέρα της δημιουργίας).  

Για τον λόγο αυτό ο χώρος αυτός ήταν ο ορατός από την Γη εκείνη την 

εποχή, και γι’ αυτό ονομάστηκε ουρανός, δηλαδή το μέρος που βρίσκεται 

πάνω και έξω από την Γη.  

Για να γίνει το στερέωμα και ο ουρανός, κατά την δεύτερη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, ειδικότερα, έχουμε: 

α) Έχουμε την αύξηση της βαρύτητας στους δύο εσωτερικών-βαρυτικών 

πόλων της Γης μας (στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και στον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), λόγω της συνεχούς έλξης-

άπωσής των. Παράγονται ολοένα και περισσότερα χημικά στοιχεία και στε-

ρεοποιείται το εσωτερικό της Γης, ενώ τα παραγόμενα χημικά στοιχεία 

φορτίζονται με τα φορτία του εσωτερικού της (με τα θεμελιώδη ιόντα).  

Λόγω της έλξης-άπωσής των, έχουμε κατά την φάση της άπωσής των 

τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορτία να απωθούνται και εκτός του 

εσωτερικού της Γης, προς δύο αντίθετες-αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις και 

να δημιουργούν το γήινο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

Αυτό αποκαλείται στερέωμα, γιατί πάνω σε αυτό κρατούνται πλέον τα 

αέρια και ο υδρατμός, απαραίτητα για την μέλλουσα ζωή στην Γη. 

β) Την έλξη του νερού από το παραπάνω γήινο μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό πεδίο και την δημιουργία της ζώνης της ατμόσφαιρας. 

Έχουμε επίσης και τις ζώνες Βαν Άλεν, για την προστασία της Γης μας 

από την επικίνδυνη Ηλιακή και Κοσμική ακτινοβολία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

– ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

 

Είναι ανάγκη να θυμηθούμε τα στάδια διαμόρφωσης του ίδιου του σύ-

μπαντος, όσο και της Γης μας αρχικά, επειδή αλληλοεπηρεάζονταν αφενός, 

αλλά και προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη-δεύτερη Ημέρα της 

Δημιουργίας αφετέρου. 

Γι’ αυτό εδώ κρίνουμε σκόπιμη μια Εισαγωγή και συγχρόνως Επανάληψη. 

Παρόλα αυτά, προκειμένου να εμπεδώνουμε τα όσα αναφέρουμε, θα συ-

νεχίσουμε να κάνουμε και κυκλική επανάληψη, πλουτίζοντας κάθε φορά με 

νέα στοιχεία και δεδομένα τις θέσεις μας, ώστε να τεκμηριώνονται περαι-

τέρω. 
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1. Εισαγωγή 
 

 

 

1.α. Η Γη μας κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου.  

Γενική ανασκόπηση. 

 

 

Πριν προχωρήσουμε, να θυμηθούμε την κατάσταση της Γης μας με το 

τέλος της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου.  

Αυτή θα περιγράψουμε, συνοπτικότερα κάπως, στα επόμενα κεφάλαια. 

 

Η εικόνα της Γης, στην πρώτη φάση, της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου είναι: 

Θεμελιώδη ιόντα τα οποία έλκουν δομικούς λίθους πρωτονίων και ηλε-

κτρονίων οι οποίοι δομικοί λίθοι περιστρέφονται, όπως ακριβώς τα θεμε-

λιώδη ιόντα (βλέπε δυνάμεις στροβίλου). 

Η ταχύτητα περιστροφής της Γης ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σαν αυτή 

μιας μαύρης τρύπας.  
 

Η εικόνα της Γης, στην δεύτερη φάση, της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου είναι: 

Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας να φέρει-έλκει 

πρωτόνια και άτομα υδρογόνου, ενώ ο άλλος της πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων να φέρει-έλκει ηλεκτρόνια και νετρόνια. 

Ισχύει επίσης ότι η ιδιοβαρύτητα της Γης να συνεχίζεται, όπως ακριβώς 

ένας περιστρεφόμενος ανεμοστρόβιλος, με την διαφορά ότι στην β΄ φάση 

της πρώτης ημέρας της δημιουργίας φέρει και αρκετή μάζα στους δύο πό-

λους του, όπως αναφέραμε. 

Η ταχύτητα περιστροφής της Γης ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σαν αυτή 

μιας μαύρης τρύπας, αφού δεν υπήρχε ακόμη μάζα για απορροφήσει την 

ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων της. 

 

Η εικόνα της Γης, στην τρίτη φάση, της πρώτης ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου είναι: 

Στην τρίτη φάση, της πρώτης ημέρας της δημιουργίας, η Γη μας ήταν 

ένας πλανήτης γεμάτος με νερό. 

Ο πλανήτης μας έφερε μεγάλο φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

στον ένα πόλο του α, αλλά και επίσης μεγάλο φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων στον άλλο του πόλο β. Η Γη μας δηλαδή έφερε δύο πόλους 

θεμελιωδών ιόντων, αλλά ως τότε περιστρέφονταν με αρκετά μεγάλη τα-

χύτητα, όπως δηλαδή περιστρέφεται και μαύρη τρύπα. Συγχρόνως όμως 

έφερε αρκετή μάζα-ύλη νερού καθώς και οξυγόνο και άλλα ελαφρά χημικά 
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στοιχεία καθώς και δομικούς λίθους πρωτονίων, ηλεκτρονίων και νετρο-

νίων.  

Έτσι ήταν η Γη μας από το τέλος της πρώτης ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου. Ένας πλανήτης γεμάτος με νερό, που περιστρέφονταν με με-

γάλες ταχύτητες. 

Λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας περιστροφής της, το νερό δεν «έπε-

φτε» από αυτήν, αλλά δημιουργεί ιδιοβαρύτητα, όπως π.χ. αν εμείς περι-

στρέψουμε την γεμάτη με νερό κατσαρόλα γύρω από το σώμα μας. Όμως 

λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας έχουμε την διάλυση της ύλης και την 

συμπίεσή της, ώστε να παράγεται νέα ύλη. 

Είχαμε ακόμη πιο ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

που αλληλεπιδρούσαν απευθείας μεταξύ τους, παρά αλληλεπιδρούσαν 

μέσω της παραχθείσας ύλης.  

 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως ως τότε βρίσκονταν στις δύο άκρες, στους 

δύο πόλους του σύμπαντος, δηλαδή στους δύο συμπάντειους πόλους. 

Εξαίρεση, όπως είπαμε ήταν η Γη μας, χάρη στη μοναδικότητα και στον 

«κοσμική ανωμαλία της» που δεν εξηγείται με κανένα άλλο τρόπο να υ-

πάρχει, εκτός αυτής της ύπαρξης θεμελιωδών ιόντων, εξαιτίας των οποίων 

προέκυψε το άφθονο νερό της και το οξυγόνο της. 

Αυτά όμως τα θεμελιώδη ιόντα ευρισκόμενα στο σημείο του μεσοσυ-

μπάντειου χώρου όπου η Γη μας, άρχισαν, όπως εξηγήσαμε να έλκουν ε-

τερώνυμές τους (σε μαγνητικό φορτίο) συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές (που κυκλοφορούσαν από πόλου σε πόλο). Μαζί όμως με αυτές 

είλκυαν και τα φορτία της ύλης που αυτές έφεραν.  

 

Έτσι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α της Γης μας, είλκυε 

ετερώνυμές του συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (οι τελευταίες κινούνταν από τον συμπάντειο πόλο των 

πρωτονίων προς τον συμπάντειο πόλο των ηλεκτρονίων, αλλά και αντί-

στροφα καθώς στη συνέχεια απωθούνταν από εκεί και επέστρεφαν πάλι 

στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, βλ. περισσό-

τερα στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας). Όμως καθώς ο πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας είλκυε τις συμπάντειες αυτές δυ-

ναμικές γραμμές, συγχρόνως είλκυε και πρωτόνια αλλά και άτομα υδρο-

γόνου που αυτές μετέφεραν κατά την κίνησή τους (βλ. περισσότερα στην 

πρώτη ημέρα της δημιουργίας). 

 

Επίσης, ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β της Γης μας, 

είλκυε ετερώνυμές του συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (οι τελευταίες κινούνταν από τον συμπάντειο 

πόλο των ηλεκτρονίων προς τον συμπάντειο πόλο των πρωτονίων, αλλά 

και αντίστροφα καθώς στη συνέχεια απωθούνταν από εκεί και επέστρεφαν 
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πάλι στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, βλ. πε-

ρισσότερα στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας). Όμως καθώς ο πόλος των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας είλκυε τις συμπάντειες αυτές 

δυναμικές γραμμές, συγχρόνως είλκυε και ηλεκτρόνια αλλά και νετρόνια 

που αυτές μετέφεραν κατά την κίνησή τους (βλ. περισσότερα στην πρώτη 

ημέρα της δημιουργίας). 

Έτσι, κατά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου έχουμε την παραγωγή στοιχείων στους δύο συμπάντειους πόλους 

καθώς και στη Γη μας, αλλά και την μεταφορά τους από πόλο σε πόλο 

καθώς και στη Γη μας.  
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1.β. Τι αλλάζει στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

 

Στο τέλος της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ήταν πιο ισχυρό ακόμη, σε σύγκριση με το 

μαγνητικό φορτίο των μαζών-ύλης που είχε παραχθεί. 

Με την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Η παραχθείσα ύλη έχει φορτιστεί αφενός, αλλά και έχει παραχθεί σε 

πολύ μεγάλη ποσότητα ώστε να μπορεί πλέον να απορροφήσει όλη την 

ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων. 

Με άλλα λόγια τα πρωτόνια των παραχθεισών χημικών στοιχείων είναι 

σε έλξη με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του πόλου των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της γης μας και επειδή είναι πάρα πολλά έχουν απορρο-

φήσει αυτά τα θεμελιώδη ιόντα στους πόλους τους (από το κάθε πρωτόνιο 

στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και στην μεγαλύτερη 

μάζα του πρωτονίου αυτού). 

Ανάλογα, τα ηλεκτρόνια των παραχθεισών χημικών στοιχείων είναι σε 

έλξη με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του πόλου των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων της γης μας και επειδή είναι πάρα πολλά έχουν απορ-

ροφήσει αυτά τα θεμελιώδη ιόντα στους πόλους τους (από το κάθε ηλε-

κτρόνιο στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων αλλά και στην 

μεγαλύτερη μάζα του ηλεκτρονίου αυτού). 
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2. Η απορρόφηση της ενέργειας των δύο αρχικών πόλων θεμελιω-

δών ιόντων της Γης μας, από την παραχθείσα-ελχθείσα μάζα της. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της μάζας λόγω της μαύρης τρύπας ενός 

γαλαξία ή ενός ήλιου κ.λπ. και η εξήγηση ότι δεν διαλύεται η μάζα του 

γαλαξία ή του ήλιου λόγω της μαύρης αυτής τρύπας. 

Ιόντα πρωτονίων τύπου α΄ και ιόντα ηλεκτρονίων τύπου α΄.  

Η δημιουργία δύο πόλων μάζας στην Γη μας, οι οποίοι έφεραν τερά-

στιες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων, πρωτονίων ο ένας και ηλεκτρο-

νίων ο άλλος.   

Ένας ουσιαστικός λόγος διαχωρισμού-διάκρισης της πρώτης και 

της δεύτερης ημέρας της δημιουργίας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και της περιστροφής των δύο εσωτερι-

κών-βαρυτικών περιστροφικών βραχιόνων της Γης μας. 

Η ενοποίηση της μάζας της Γης μας σε μια ενιαία μάζα, με μεγαλύ-

τερη πυκνότητα και συμπύκνωση και η δημιουργία της Παγγαίας Η-

πείρου. 

 

 

Παραπάνω εξηγήσαμε ότι στο τέλος της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου δηλαδή, έχουμε τους δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων της 

Γης μας να περιστρέφονται μεταξύ τους, όπως ακριβώς οι δυνάμεις του 

ανεμοστρόβιλου. Μαζί τους όμως καθώς έλκουν και την παραχθείσα ύλη, 

περιστρέφουν και αυτή, έλκοντάς την. 

Οι ταχύτητες περιστροφής της Γης είναι πάρα πολύ μεγάλες, αφού μοιά-

ζουν με εκείνες μιας μαύρης τρύπας (κι αυτό επειδή έχουμε πολύ ισχυρό 

το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων της εκείνη την περίοδο, αφού αυτό δεν έλκονταν 

από άλλη αιτία καθώς κυκλοφορούσε μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων 

α και β). Καθώς όμως η περιστροφή της συνεχίζεται με τεράστιες ταχύτη-

τες, τότε παράγεται συνέχεια, και συνέχεια, και συνέχεια, νέα ύλη στους 

δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων της, λόγω της συμπίεσης αφενός των ήδη 

υπαρχόντων εκεί δομικών της λίθων, και αφετέρου λόγω της σύγκρουσης 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων κατά την φάση της έλξης των (η σύγκρουση αυτή είναι με-

γαλύτερη όσο λιγότερη ύλη φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα, αφού η ύλη απορ-

ροφάει ενέργειά τους). 

Με τον καιρό όμως η παραγόμενη ύλη αυξάνει. 

Καθώς αυξάνει η ύλη, τόσο πιο πολύ, τότε, μειώνεται το μαγνητικό φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων (αφού αυτά απορροφώνται από την ύλη που 

τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα παράγουν). Φτάνει όμως κάποια στιγμή, πολύ 

αργότερα, όπου έχει παραχθεί πάρα πολύ ύλη από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Τότε, όταν η παραχθείσα ή ελχθείσα ύλη από τους πόλους των θεμελιω-

δών ιόντων της Γης μας είναι τόσο πολύ-μεγάλη σε ποσότητα ώστε να 
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μπορεί να απορροφήσει όλη την ενέργεια των δύο πόλων της των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

της, τότε έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Η ως τότε μαύρη τρύπα, έλκεται από την παραχθείσα από αυτήν ύλη, 

αφού φορτίο θεμελιωδών ιόντων απορροφάται από την παραχθείσα μάζα. 

Τότε η μαύρη τρύπα εξασθενεί ως προς το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

της, αφού μεγάλο μέρος από αυτά έχουν απορροφηθεί από τους δομικούς 

λίθους των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων που έχουν παράγει. Έτσι 

μειώνεται το αρχικό φορτίο αυτής της αρχικής μαύρης τρύπας.   

Τότε τα πρωτόνια της Γης (ή ενός άστρου ή ενός γαλαξία) μετατρέπεται 

σε ιόντα πρωτονίων τύπου α (για να τα διαχωρίσουμε από τα απλά ιόντα 

πρωτονίων (ή, αντίστοιχα, ιόντα πρωτονίων τύπου β) που είναι ηλεκτρόνια 

με πρόσθετο μαγνητικό αλλά και ηλεκτρικό φορτίο δομικών λίθων πρω-

τονίων, που είναι και το ισχυρότερό τους. Τα ιόντα πρωτονίων τύπου α, 

δηλαδή φέρουν ισχυρότερο το πρόσθετο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και συνεπώς, φέρουν θετικό ηλε-

κτρικό φορτίο. 

Επίσης, τα ηλεκτρόνια της Γης (ή ενός άστρου ή ενός γαλαξία) μετα-

τρέπεται σε ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β (για να τα διαχωρίσουμε από τα 

απλά ιόντα ηλεκτρονίων (ή ιόντα ηλεκτρονίων τύπου α, όπως αναφέραμε 

στην προηγούμενη παράγραφο) που είναι ηλεκτρόνια με πρόσθετο μαγνη-

τικό αλλά και ηλεκτρικό φορτίο δομικών λίθων ηλεκτρονίων, που είναι 

και το ισχυρότερό τους. Αυτά φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και φέρουν αρνητικό 

ηλεκτρικό φορτίο. 

Με τον ίδιο τρόπο παράγεται και η ύλη από μια μαύρη τρύπα που, αρ-

γότερα, η ύλη που παράγει φορτίζεται, αυξάνει και τελικά απορροφάει την 

ενέργεια του γαλαξία, ήλιου κ.λπ. (αφού τα ιόντα πρωτονίων τύπου α κα-

θώς και τα ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων που φέρουν αντίστοιχα, έλκουν και 

την παραχθείσα ύλη και έτσι αυξάνει η μάζα ενός γαλαξία, ενός Ήλιου 

κ.λπ.).  Έτσι εξηγείται η «επένδυση» του γαλαξία, του ήλιου κ.λπ. με μάζα 

και ύλη, ενώ στο κέντρο του έχει μαύρη τρύπα. Βρισκόμαστε δηλαδή τότε 

στην φάση, όπου παράγεται αρκετά μάζα και ύλη, λόγω αυτών των συ-

γκρούσεων που αναφέραμε. 

Ο παραπάνω διαχωρισμός έγινε για να μπορέσει να καταλάβει κανείς 

ότι στην περίπτωση αυτή, της δεύτερης ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου, οι δομικοί λίθοι των πρωτονίων αλλά και των ηλεκτρονίων της γης 

μας (είτε σκέτοι, είτε μέσα στα χημικά τους στοιχεία) ήσαν εξαιρετικά 

φορτισμένοι με θεμελιώδη ιόντα, αφού έφεραν στον πιο υψηλό βαθμό α-

πορρόφησής των ενέργεια-φορτίο θεμελιωδών ιόντων. Επίσης και τα ά-

τομα υδρογόνου, και τα όλα τα ως τότε παραχθέντα χημικά στοιχεία έφε-

ραν τέτοια ισχυρά φορτία ενέργειας θεμελιωδών ιόντων.   
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Τότε, αφού δηλαδή μεσολάβησαν όλα αυτά (η πάρα πολύ μεγάλη ποσό-

τητα παραχθείσα ή ελχθείσα ύλη, ώστε να μπορέσει να έλξει το σύνολο 

των θεμελιωδών ιόντων των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων της Γης μας), 

έχουμε την ίδια την μάζα της Γης μας να δημιουργεί αυτή τώρα δύο πό-

λους: 

α) Ένα πόλο αποτελούμενο από μια μάζα από φορτισμένα με πάρα 

πολύ ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, και  

β) Έναν άλλον πόλο αποτελούμενο από μια άλλη μάζα φορτισμένη 

με πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Με άλλα λόγια έχουμε την δημιουργία δύο πόλων μάζας στην Γη μας. 

Αντί δηλαδή να έχουμε δύο πόλους θεμελιωδών ιόντων που είλκυαν την 

μάζα κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, έχουμε τώρα 

στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας την παραχθείσα μάζα να δημιουργεί 

αυτή δύο πόλους στην Γη μας. Αυτός άλλωστε είναι και ένας ουσιαστικός 

λόγος διαχωρισμού-διάκρισης της πρώτης και της δεύτερης ημέρας της 

δημιουργίας. 

Έχουμε ακόμη τους δύο εξωτερικούς πόλους της Γης μας να περιστρέ-

φονται και μαζί τους να περιστρέφουν και την Γη μας, όπως ακριβώς ένας 

ανεμοστρόβιλος, μιας υψηλή πηγή ενέργεια θεμελιωδών ιόντων που φέρει 

και ύλη μέσα της. Αυτή η περιστροφή της Γης μας γίνεται τώρα, την δεύ-

τερη ημέρα, επειδή ήδη έχει παραχθεί μάζα και η οποία έχει φορτιστεί. 

Αυτή η παραχθείσα μάζα φορτίζεται: από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων και από τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Η παραπάνω δημιουργία των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων της Γης 

μας, έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα: δημιουργεί και άλλους δύο εξωτερι-

κούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, για τον εξής λόγο: Οι δύο αρχικοί πόλοι 

θεμελιωδών ιόντων αρχικά επενδύονται με μάζα και μένουν έτσι περίπου 

στο μέσον της μάζας που ‘έλκουν. 

Όταν όμως η μάζα αυτή αυξάνει και τελικά όλη η μάζα τους έλκεται, 

επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων και τελικά έλκονται τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια που 

βρίσκονται σε πεδίο μεταξύ των δύο αυτών αρχικών πόλων θεμελιωδών 

ιόντων της Γης μας. Τότε λόγω της έλξης των αυτής, δημιουργείται μια 

ενιαία μάζα, οπότε έχουμε έναν χώρο και όχι δύο ξεχωριστούς χώρους με-

ταξύ των δύο αυτών πόλων θεμελιωδών ιόντων. 

Η Γη μας τότε δημιουργεί ενιαίο χώρο μάζας, η λέμε ότι όλη η μάζα της 

συμπυκνώνεται σε έναν ενιαίο χώρο, σε έναν πλανήτη, όπως τον αποκα-

λούμε εμείς σήμερα. 

Ο κάθε ένας όμως εσωτερικός-βαρυτικός πόλος (από τους δύο αρχικούς 

πόλους της) φορτίζει συνέχεια τον γύρω του χώρο και έτσι παράγονται και 

οι δύο εξωτερικοί πόλοι της Γης μας. Επειδή όμως αυτοί φέρουν ετερώ-

νυμα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία έλκονται και παράγουν τότε 

τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές. 
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Έτσι δημιουργούνται οι δύο εξωτερικοί πόλοι της Γης μας, ο ένας με 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και ο άλλος με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτοί όμως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Αυτό γίνεται επειδή, καθώς ολοένα και πιο πολύ παράγεται ύλη, αυτή 

στη συνέχεια φορτίζεται με θεμελιώδη ιόντα. 

Τα πολλά όμως θεμελιώδη ιόντα φορτίζουν τη Γη μας (τα θεμελιώδη 

ιόντα επίσης αυξάνουν από τις συμπάντειες δυναμικές γραμμές) ολοένα 

και περισσότερο. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα με τη σειρά τους φορτίζουν την ύλη της Γης 

μας. Καθώς όμως αυτή η φόρτιση της μάζας της Γης μας αυξάνει συνέχεια 

και συνέχεια, τότε απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των μαζών της Γης μας 

προς αντίθετες κατευθύνσεις (αφού όπως εξηγήσαμε αυτά στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις απωθούνται). 

Έτσι απωθούμενα τα θεμελιώδη ιόντα προς αντίθετες κατευθύνσεις δη-

μιουργούν τους δύο εξωτερικούς πόλους της γης μας. Μαζί τους, τα θεμε-

λιώδη ιόντα του κάθε εξωτερικού πόλου της Γης έλκουν και ιόντα πρωτο-

νίων (όταν ξεκινούν από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) ή 

έλκουν ιόντα ηλεκτρονίων (όταν ξεκινούν από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων). 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτές οι μάζες(=οι φορτισμένες αυ-

τές με θεμελιώδη ιόντα μάζες) έλκονται, ενώ όταν πλησιάσουν σχετικά 

πάρα πολύ, τότε στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. 

Καθώς απωθούνται όμως περιστρέφονται κατά αντίθετες κατευθύνσεις 

(αφού δύο ομώνυμα μαγνητικά φορτία τείνουν να περιστρέφονται κατά 

αντίθετες κατευθύνσεις όταν τα πλησιάσουμε π.χ. με το χέρι μας πάρα 

πολύ κοντά). Έτσι δημιουργούνται οι δύο εσωτερικοί περιστροφικοί-βα-

ρυτικοί βραχίονες της Γης μας, που άρχισαν να περιστρέφονται τώρα, στην 

δεύτερη αυτή ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Οι δύο αυτοί εξωτερικοί περιστροφικοί βραχίονες είλκυαν και μάζες του 

νερού και έτσι τεράστιες μάζες νερό, λόγω της έλξης των από τους δύο 

περιστροφικούς βραχίονες της γης μας περιστρέφονταν ολόγυρά της. 

Όσο όμως απομακρύνονταν από το κέντρο της Γης μας, αυτοί οι δύο 

εσωτερικοί βραχίονες, τόσο εξασθενούσαν και τότε εναπέθεταν το υλικό 

τους σχηματίζοντας ομόκεντρες παχιές επιφάνειες, τις οποίες πρόσθεταν 

στην επιφάνεια της Γης μας, και έτσι αύξαιναν την ίδια την μάζα της. 

Ο ένας όμως από τους δύο εσωτερικούς αυτούς βραχίονες που ήταν και 

ο ισχυρότερος, συνέχιζε να περιστρέφεται σε μεγαλύτερη περιστροφική 

απόσταση –ακτίνα, επιβραδυνόμενος, καθώς είχε πλέον απομακρυνθεί 

από το κέντρο της Γης και δεν δέχονται τις απωστικές του πιέσεις. 

Έτσι συναντούσε τον άλλο περιστροφικό βραχίονα με την δική του μάζα 

και έτσι εκεί συγκεντρώνονταν και οι μάζες των δύο αυτών εσωτερικών 

βραχιόνων, όπου δημιουργούσαν πλέον μια ενιαία και μεγάλη μάζα. 

Από αυτή προέκυψε η αρχική ενιαία Παγγαία Ήπειρος. 
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3. Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής του μαγνητικού πεδίου 

στη Γη μας, αλλά και σε έναν πλανήτη. 

Η εξήγηση-αιτία της παύσης-κατάρρευσης του πεδίου αυτού. 

 

 

Κατά την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας, θεμελιώδη ιόντα από τους 

δύο συμπάντειους πόλους α και β, καθώς κυκλοφορούσαν από πόλου σε 

πόλο φόρτιζαν και τη Γη μας. 

Με την πάροδο όμως εκατομμυρίων ετών (σημερινών εκατομμυρίων 

ετών, βέβαια), η μάζα της Γης μας φορτίζονταν ολοένα και περισσότερο 

με θεμελιώδη ιόντα. 

Τα θεμελιώδη ιόντα τότε, όταν δηλαδή βρίσκονται σε μεγάλες ποσότη-

τες ενέργειας, αλληλεπιδρούν και δημιουργούν το εξής φαινόμενο: 

Την μια έλκονται και την άλλη απωθούνται. Κι επειδή είναι μεγάλος ο 

αριθμός των θεμελιωδών ιόντων που έλκονται, παράγεται και μεγαλύτερος 

σπινθήρας ή μεγαλύτερη ανάφλεξη μέσα στο εσωτερικό του (μελλοντι-

κού) πλανήτη. 

Τότε το εσωτερικό του πλανήτη αυτού αρχίζει να λιώνει. 

Καθώς όμως λιώνει το υλικό του πλανήτη, δημιουργούνται οι δύο πε-

ριστροφικοί του βραχίονες στη συνέχεια, αφού τα θεμελιώδη ιόντα απω-

θούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Ο πλανήτης αυτός αρχίζει να 

περιστρέφεται ολόκληρος, λόγω, αρχικά, των περιστροφικών βραχιόνων 

του. 

Καθώς περιστρέφεται όμως, αλλά και καθώς ολοένα και πιο πολύ φορ-

τίζεται με θεμελιώδη ιόντα από τους συμπάντειους πόλους, σε κάποια 

φάση αυξάνει η ταχύτητα περιστροφής του. 

Τότε εκτοξεύονται από τους πόλους του θεμελιώδη ιόντα στον γύρω 

του χώρο. Τότε δημιουργείται μαγνητικό πεδίο λόγω της περιστροφής του 

αυτής. Θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τον ένα πόλο του, καθώς εκτο-

ξεύονται λόγω περιστροφής, έλκονται με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

από τον άλλο πόλο του, τα οποία κι αυτά εκτοξεύονται λόγω της περιστρο-

φής του. (Μιλάμε ότι ολόγυρά του παράγει πεδίο σε μεγαλύτερη έκταση 

από εκείνη που παράγουν πεδίο η σκέτη αλληλεπίδραση των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, κι όταν ακόμη δεν θα κινού-

νταν-περιστρέφονταν ένας πλανήτης).  

Ο πλανήτης παράγει τότε μαγνητικό πεδίο ολόγυρά του, σε μεγάλη σχε-

τικά έκταση-χώρο.  

Αν όμως εξαντληθούν τα θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό του, π.χ. 

λόγω των συνεχών απώσεων και της απώλειας μαγνητικού φορτίου του, 

τότε ελαττώνεται ή και παύει το μαγνητικό του πεδίο (η απώλεια του μα-

γνητικού πεδίου παράγεται στην φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων. Στην συγκεκριμένη φάση αποβάλλεται ενέργεια από τα θεμε-
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λιώδη ιόντα που απωθείται εκτός του χώρου του πεδίου τους και έτσι μειώ-

νεται η συνολική του ενέργεια και ποσότητα. Περισσότερα βλέπε στην 4η 

ημέρα της δημιουργίας του κόσμου). 
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4. Η εξήγηση της δημιουργίας της μαγνητόσφαιρας της Γης μας, 

ή η δημιουργία των ζωνών Βαν Άλεν.  

 

 

«Ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

Γύρω από τον πλανήτη μας, μέσα στο γήινο μαγνητικό πεδίο, παγιδεύ-

ονται υποατομικά σωματίδια που προέρχονται από το εξώτατο Διάστημα 

και από τον Ήλιο.  

 

 
 

Οι ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν, που περιβάλλουν τη Γη, δρουν σαν ασπίδα 

προστασίας από τις επικίνδυνες κοσμικές ακτίνες. Είναι περιοχές της γήινης 

μαγνητόσφαιρας. Εξαιτίας του ηλιακού ανέμου παραμορφώνονται, γι’ αυτό η α-

πόστασή τους από τη Γη είναι μικρότερη προς την πλευρά του Ήλιου και μεγα-

λύτερη προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

 

 

Τα σωματίδια φέρουν θετικό και αρνητικό φορτίο και διατάσσονται α-

ντίστοιχα σε δύο στιβάδες∙ η εσωτερική απέχει περίπου 5.000 χλμ. από τον 

Ισημερινό της Γης και αποτελείται από πρωτόνια, ενώ η εξωτερική απέχει 

περίπου 16.000 χλμ. και σχηματίζεται από ηλεκτρόνια. Οι στιβάδες αυτές 

είναι ζώνες ακτινοβολίας, που ανακαλύφθηκαν το 1958 από τον Αμερι-

κανό φυσικό Τζέιμς Βαν Άλεν. Είναι περιοχές της γήινης μαγνητόσφαιρας, 

που περιβάλλει τη Γη και εκτείνεται σε απόσταση 100.000 χλμ. προς την 

αντίθετη πλευρά. Έχει σχήμα κομήτη, το οποίο διαμορφώνεται από τον 

ηλιακό άνεμο. Στα όρια της μαγνητόσφαιρας, το μαγνητικό πεδίο της Γης 

συναντιέται με το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Τα δύο πεδία μοιάζουν με 

μια γιγαντιαία γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας∙ αυτή η ενέργεια μεταφέ-

ρεται από τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας το φω-

τεινό μετέωρο που είναι γνωστό ως Σέλας. 
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«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 311. 

 

 

 

«Σέλας 

Φωτεινό μετέωρο, που εμφανίζεται στους πόλους της γης, σε ύψος εκα-

τοντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνειά της. Δημιουργείται όταν 

ηλεκτρικά φορτισμένα ατομικά σωματίδια, που διαφεύγουν από την επι-

φάνεια του Ήλιου, εισδύουν στη γήινη ατμόσφαιρα, όπου συγκρούονται 

με άτομα του αέρα, αναγκάζοντάς τα να απελευθερώσουν ενέργεια με το 

μορφή λάμψης. 

 

 

 
 

 

Ο ηλιακός άνεμος είναι ρεύμα ηλεκτρισμένων σωματιδίων, που εκτινάσσο-

νται από τον Ήλιο. Καθώς πλησιάζουν στη Γη, ορισμένα από αυτά τα σωματίδια 

παγιδεύονται και έλκονται προς τους πόλους, λόγω του γήινου μαγνητικού πε-

δίου. Εκεί ενώνονται με τα σωματίδια των ζωνών ακτινοβολίας Βαν Άλεν, που 

περιβάλλουν τη Γη. Κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας των ηλιακών κη-

λίδων, ο ηλιακός άνεμος διασπά τις ζώνες, χτυπά τα σωματίδιά τους και, ελευ-

θερώνοντας ενέργεια με τη μορφή φωτός, δημιουργεί το βόρειο σέλας (aurora 

borealis) στο Βόρειο Ημισφαίριο και το νότιο σέλας (aurora australis) στο Νό-

τιο Ημισφαίριο. 
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Ο Ήλιος εκπέμπει σταθερό ρεύμα σωματιδίων, που υπό κανονικές συν-

θήκες δεν δημιουργούν σέλας. Όμως, που και που, στην περιοχή κάποιας 

ηλιακής κηλίδας, συμβαίνει μια τρομακτική έκρηξη, η ηλιακή έκλαμψη. 

Τότε, για μερικές ώρες, εκτινάσσεται στο Διάστημα ένα ισχυρό ρεύμα 

σωματιδίων. Αυτά τα φορτισμένα σωματίδια είναι μαγνητισμένα. Έτσι ο-

ρισμένα, όταν φτάσουν στο μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει τη Γη, έλκο-

νται προς τους μαγνητικούς πόλους της (κοντά στο Βόρειο και το Νότιο 

πόλο). Γι’ αυτόν το λόγο το σέλας έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητά του 

όταν παρατηρείται από την Αρκτική ή την Ανταρκτική. Το σέλας έχει συ-

νήθως πράσινο χρώμα∙ όταν, όμως, εμφανίζεται πολύ ψηλά στον ορίζοντα, 

έχει κόκκινες ή βυσσινί αποχρώσεις». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 708. 

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων β της Γης μας, αλλά και 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων β της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων α της Γης μας, 

Στην πορεία τους όμως, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

(ηλεκτρόνια τύπου β) είναι ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

αυτά έλκουν και τα ετερώνυμά τους ηλεκτρόνια τύπου β και έτσι τα φέ-

ρουν μαζί τους σχηματίζοντας-δημιουργώντας το ζεύγος ηλεκτρομαγνητι-

κών δυναμικών γραμμών, που για τον λόγο αυτό αποτελείται από δύο α-

κριβώς κύματα, όπως ήδη εξηγήσαμε. 

 

Εξηγήσαμε επίσης ότι: 

α) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α της Γης μας) έλ-

κονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της 

Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

β) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της Γης μας) 

έλκονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α 

της Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Επειδή λοιπόν στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα 

έλκονται,  για τον λόγο αυτό αποτελούν το ζεύγος θεμελιωδών ιόντων, ή 

το κύμα, το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό κύμα αλλιώς. 
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Τα ηλεκτρόνια, δηλαδή, που κινούνται από τον ένα πόλο στον άλλο, 

έτσι φορτισμένα με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων, έλκο-

νται και στην πορεία μεταξύ τους (θυμηθείτε δύο παράλληλους αγωγούς 

που φέρουν ετερώνυμα μαγνητικά φορτία ή αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, οι 

οποίοι έλκονται).  

Τότε αυτά τα ηλεκτρόνια, τύπου α και τύπου β, έλκονται και έχουμε την 

δημιουργία της μαγνητόσφαιρας (περιλαμβάνει την ιονόσφαιρα κ.λπ.), 

αυτού του μαγνητικού συστήματος που περικλείει την Γη μας σε ύψος 

πάνω από αυτή, όσο είναι και το ύψος στο οποίο φτάνουν οι μαγνητικές 

αυτές δυναμικές γραμμές της. 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν έχουμε έλξεις μόνον μεταξύ ηλε-

κτρονίων που απωθούνται από τον ένα πόλο και κατευθύνονται στον άλλο, 

αλλά έχουμε έλξεις και μεταξύ των μαγνητικών δυναμικών γραμμών της 

Γης μας που δημιουργούν την μαγνητόσφαιρα. 

Άλλωστε τα χρώματα του σέλαος, που είναι όλα εκείνα του ορατού φω-

τός, αυτό επιβεβαιώνουν, ότι δηλαδή στο παραγόμενο σέλας έχουμε και 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

(βλέπε σχετικά για την ανάλυση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος του λευ-

κού-ορατού φωτός). 
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5. Η εξήγηση ότι ο δομικός λίθος του πρωτονίου έλκεται με τον δο-

μικό λίθο του ηλεκτρονίου στις σχετικά μακρινές αποστάσεις ενώ α-

πωθούνται μεταξύ τους στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

 

Παραπάνω μιλήσαμε για ιόντα πρωτονίων τύπου α, αλλά και ιόντα ηλε-

κτρονίων τύπου α.  

Αυτά, λόγω του μεγάλου φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

ηλεκτρονίων αλληλοεπιδρούν. 

Η αλληλεπίδραση συνίσταται στο εξής: 

O δομικός λίθος του πρωτονίου, φέρει δύο μαγνητικούς πόλους: ένα μα-

γνητικό πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που είναι και ο ισχυρότερός 

τους, αφού τα πρωτόνια δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, και ένα άλλο μαγνητικό πόλο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων που είναι και ο ασθενέστερός τους. Εξαιτίας των δύο 

αυτών πόλων έχουμε το μαγνητικό πεδίο στο κάθε πρωτόνιο, αλλά και την 

έλξη τους με το ηλεκτρόνιο που φέρει ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία. 

O δομικός λίθος του ηλεκτρονίου, επίσης φέρει δύο μαγνητικούς πό-

λους: ένα μαγνητικό πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που είναι και 

ο ισχυρότερός τους, αφού τα ηλεκτρόνια δημιουργήθηκαν στον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, και ένα άλλο μαγνητικό 

πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που είναι και ο ασθενέστερός τους. 

Εξαιτίας των δύο αυτών πόλων έχουμε το μαγνητικό πεδίο στο κάθε ηλε-

κτρόνιο, αλλά και την έλξη τους με το πρωτόνιο που φέρει ετερώνυμά τους 

μαγνητικά φορτία. 
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6. Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου κατά την ίδια φορά 

με αυτή του πρωτονίου, με το οποίο βρίσκεται σε μαγνητική αλληλε-

ξάρτηση. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν πέφτει πάνω στο πρωτόνιο κατά 

την φάση της έλξης των. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν «ξεκόβει» και δεν απομακρύνε-

ται τελείως από το πρωτόνιο κατά την φάση της άπωσής των.  

Η εξήγηση της απομάκρυνσης-άπωσης ηλεκτρονίων φορτισμένων 

με θεμελιώδη ιόντα τύπου α, τόσο από τον πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της γης μας, όσο και από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της γης μας. 

Τι είναι το Χαραλάμπειο σύστημα τύπου Α΄ 

Η εξήγηση της δημιουργίας των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών του γήινου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πε-

δίου. 

 

 

Εξηγήσαμε ότι στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας οι δομικοί λίθοι 

των πρωτονίων, τόσο σαν σκέτα πρωτόνια όσο και μέσα στο νερό ή στα 

πρωτόνια των ελαφρών χημικών στοιχείων που είχαν δημιουργηθεί, έφε-

ραν ιόντα πρωτονίων τύπου α, ή αλλιώς θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ενέργειας. 

Επίσης, οι δομικοί λίθοι των ηλεκτρονίων, τόσο σαν σκέτα ηλεκτρόνια 

όσο και μέσα στο νερό ή στα ηλεκτρόνια των ελαφρών χημικών στοιχείων 

που είχαν δημιουργηθεί, έφεραν ιόντα ηλεκτρονίων τύπου α, ή αλλιώς θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων σε πολύ μεγάλο βαθμό ενέργειας. 

Εν τω μεταξύ, η αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων αρχίζει 

πλέον να εξασκείται και μέσω των δομικών αυτών λίθων πρωτονίων και 

ηλεκτρονίων (είτε σκέτα είτε μέσω χημικών στοιχείων) αφού φέρουν ιόντα 

πρωτονίων τύπου α αλλά και ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β. 

 

Όμως με την περιστροφή του Χαραλάμπειου αυτού συστήματος τύπου 

Α΄ (βλέπε σχετικά), έχουμε την διαφυγή της ύλης τώρα, λόγω της περι-

στροφής των πόλων της Γης μας.  

Με άλλα λόγια ένα τέτοιο σύστημα, αποβάλλει ηλεκτρόνια κ.λπ. από 

τους πόλους του. 

Αρχικά δηλαδή στον κάθε πόλο της Γης έχουμε θεμελιώδη πρωτονίων 

στον ένα πόλο α και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον άλλο πόλο της β. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως έλκονται και δεν αποβάλλουν το φορτίο τους 

και γι’ αυτό υπάρχει η έννοια του πόλου. 

Όμως, όταν παραχθεί αρκετά μεγάλη ποσότητα μάζας και τα θεμελιώδη 

ιόντα απορροφηθούν ή ελχθούν με αυτή, τότε αλλάζει η συμπεριφορά. 

Αυτό γίνεται επειδή η δημιουργία-παραγωγή μάζας δεν είναι μόνον ένα 
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είδος μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων (όπως π.χ. ο πόλος θεμελιω-

δών ιόντων) αλλά η μάζα για να παραχθεί απαιτούνται και τα δύο είδη 

μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων Απαιτείται δηλαδή και θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Έτσι, εξηγήσαμε ότι στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παράγεται η μάζα, η ο-

ποία είτε είναι πρωτόνια είτε είναι ηλεκτρόνια φέρει και τα δύο είδη μα-

γνητικών φορτίων, που όμως είναι μαγνητικά φορτία προερχόμενα από θε-

μελιώδη ιόντα τύπου α και τύπου β.  

Έστω τώρα ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας. 

Αν εκεί παραχθεί μάζα δομικών λίθων πρωτονίων, τότε εκεί θα έχουμε 

ιόντα πρωτονίων τύπου α, αλλά θα έχουμε και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων (ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β) μέσα στην μάζα αυτή. Τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων (τύπου β) όμως μέσα στον πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της Γης μας, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθού-

νται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων τύπου α. Καθώς απωθούνται ό-

μως περιστρέφονται συγχρόνως, αρχικά κατά αντίθετη φορά (απωθούνται 

ομώνυμοι πόλοι). Στη συνέχεια όμως, μόλις απωθηθούν εξασκείται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις ισχυρότερα το μαγνητικό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (από το πρωτόνιο) προς το απωθημένο ηλε-

κτρόνιο και τότε το ετερώνυμο μαγνητικό φορτίο εξαναγκάζει το ηλεκτρό-

νιο να περιστρέφεται κατά την φορά του ισχυρότερου του μαγνητικού φορ-

τίου των δομικών λίθων πρωτονίων. Με άλλα λόγια, το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων είναι ισχυρότερο, επειδή υπάρχει πε-

ρισσότερο τέτοιο στο πρωτόνιο αφενός και αφετέρου εξασκείται ισχυρό-

τερα τότε προς τον γύρω του χώρο. 

Λέμε δηλαδή ότι αφού τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία απωθούνται 

(πρωτονίου και ηλεκτρονίου, λόγω των θεμελιωδών ιόντων που αυτά φέ-

ρουν), δεν απομακρύνονται εντελώς μεταξύ τους, επειδή φέρουν και ετε-

ρώνυμα μαγνητικά φορτία (αφού όπως εξηγήσαμε οι μάζες των πρωτονίων 

όσο και των ηλεκτρονίων φέρουν και τα δύο είδη μαγνητικού φορτίου θε-

μελιωδών ιόντων). 

Αν λοιπόν, τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία απωθούνται κατά αντίθετη 

κατεύθυνση, τα ετερώνυμα μαγνητικά φορτία έλκονται αλλά περιστρέφο-

νται κατά την (αντίθετη, της αντίθετής τους κατεύθυνση) κατεύθυνση, ή 

αλλιώς τα ετερώνυμα μαγνητικά φορτία περιστρέφονται κατά την ίδια κα-

τεύθυνση. Κι αυτά πάλι δεν έλκονται πλήρως, ώστε το ένα να πέσει πάνω 

στο άλλο, επειδή ακριβώς φέρουν το καθένα τους και τα δύο είδη μαγνη-

τικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων (τα οποία απωθούνται στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις).  

Επομένως, ένα ηλεκτρόνιο που φτάνει ή υπάρχει στον πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων α της Γης μας, αυτό τότε φορτίζεται από το εκεί 

ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και πε-

ριστρέφεται κατά την ίδια φορά με τα πρωτόνια του πόλου αυτού. Στην 
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συνέχεια αφού περιστραφεί, φορτίζεται με πρόσθετο μαγνητικό και ηλε-

κτρικό φορτίο και απωθείται από τον πόλο αυτό. Καθώς απωθείται ανέρ-

χεται σε ύψος πάνω από τον πόλο αυτό α. (Ανάλογο γίνεται και με την 

φόρτιση του ηλεκτρονίου στον κάθε πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου 

μας, όπως εξηγήσαμε). 

Ομοίως, ένα ηλεκτρόνιο που φτάνει ή υπάρχει στον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β της Γης μας, αυτό τότε φορτίζεται από το εκεί 

ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και 

περιστρέφεται κατά την ίδια φορά με τα πρωτόνια του πόλου αυτού (με 

βάση τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του, το κάθε πρωτό-

νιο ασκεί έλξεις και αντιδρά μαγνητικά με το καταφθάνον ή υπάρχει ηλε-

κτρόνιο). Στην συνέχεια αφού περιστραφεί κατά την κατεύθυνση περι-

στροφής του πόλου αυτού του πρωτονίου (με τον οποίο πόλο είναι σε μα-

γνητική αλληλεξάρτηση), φορτίζεται με πρόσθετο μαγνητικό και ηλε-

κτρικό φορτίο και απωθείται από τον πόλο αυτό. Καθώς απωθείται ανέρ-

χεται σε ύψος πάνω από τον πόλο αυτό β. 

Επομένως, 

α) Ηλεκτρόνια από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α της 

Γης μας φορτισμένα με μαγνητικό και ηλεκτρικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων απωθούνται από τον πόλο α της Γης μας προς τον γύρω 

του διαστημικό χώρο, και 

β) Ηλεκτρόνια από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β της 

Γης μας φορτισμένα με μαγνητικό και ηλεκτρικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων απωθούνται από τον πόλο β της Γης μας προς τον γύρω 

του διαστημικό χώρο.  

 

Τότε: 

Α) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α της Γης μας) έλ-

κονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της 

Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Μάλιστα πιο πολύ έλκεται ο πόλος θεμελιωδών ιόντων α της Γης μας 

με τα ηλεκτρόνια που απωθεί ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων β της Γης 

μας, αφού τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθεί ο πόλος β των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων (τα φορτισμένα με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων) φέρουν ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθούνται από τον 

πόλο β της Γης μας, έλκονται από τον πόλο α της Γης μας. 

 

Β) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της Γης μας) 
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έλκονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α 

της Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Μάλιστα πιο πολύ έλκεται ο πόλος θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β 

της Γης μας με τα ηλεκτρόνια που απωθεί ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων α της Γης μας, αφού τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθούνται από 

τον πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (τα φορτισμένα με μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) φέρουν ετερώνυμά τους μα-

γνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Τότε τα ηλεκτρόνια 

αυτά που απωθούνται από τον πόλο α της Γης μας, έλκονται από τον πόλο 

β της Γης μας.  

 

Με τον παραπάνω τρόπο έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α της γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων β της Γης μας, αλλά και 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων β της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων α της Γης μας.  

Εξηγήσαμε όμως, επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων, τότε παράγονται τα ζεύγη των θεμελιωδών ιόντων που έτσι 

δημιουργούν-σχηματίζουν τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές του γήινου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

Στο θέμα θα επανέλθουμε σε επόμενο κεφάλαιο, εργαζόμενοι κυκλικά, 

ώστε να γίνονται πιο εύκολα και πιο κατανοητές όλες οι παραπάνω έν-

νοιες. 
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7. Η εξήγηση της λέξης «γη» κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου. 

Η γη πραγματικά κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου ήταν στην κυριολεξία μια άβυσσος, γεμάτη με νερό και με οξυ-

γόνο, κυρίως, πάνω από αυτήν.  

Η γη μας περιστρέφονταν και μαζί της όλος ο υδάτινος όγκος του 

νερού της, που εκτείνονταν σε βάθος στον γύρω της διαστημικό χώρο, 

αφού η γη μας δεν είχε αποκτήσει ακόμη κεντρική βαρύτητα, ούτε 

τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της απορρόφησης της ισχυρής ενέργειας του αρχικού α-

νεμοστρόβιλου θεμελιωδών ιόντων της γης μας και η αιτία σμίκρυν-

σης της γης μας, όσο περνούσε ο καιρός. 

 

 

 

Στα κεφάλαια-ενότητες: 22, 23, 24 και 25 του 3ου Βιβλίου μας, σελ. 44-

55, αναφέραμε και επεξηγήσαμε τα εξής, που προκειμένου να τα εμπεδώ-

σουμε και να δούμε την χρήση & σύνδεσή τους στην παραπέρα δημιουργία 

του κόσμου, κρίνουμε σκόπιμο να τα επαναφέρουμε στην μνήμη μας: 

 

7.α. «22. Οι συνθήκες δημιουργίας της Γης μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής βαρύτερων χημικών στοιχείων στην Γη 

μας κατά την Β΄ Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου. 

Στο 1ο βιβλίο μας «Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου – Α΄ 

Φάση», στην ενότητα 35, εξηγήσαμε τα εξής: 

«35. Η γη μας και η βαρύτητά της κατά την πρώτη φάση, της πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας.   

Η γη στην αρχική της φάση, στην Α΄ Φάση της πρώτης ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου ήταν πραγματικά και αόρατη αλλά και ακα-

τασκεύαστη.  

Η εικόνα της γης στο τέλος της πρώτης φάσης, της πρώτης ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου, είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη 

ιόντα τα οποία έλκουν δομικούς λίθους πρωτονίων και ηλεκτρονίων αντί-

στοιχα, και οι οποίοι αυτοί δομικοί λίθοι περιστρέφονται, όπως ακριβώς 

τα θεμελιώδη ιόντα (βλέπε δυνάμεις στροβίλου). 

Δεν έχουμε ακόμη άλλα στοιχεία, όπως υδρογόνο και οξυγόνο, όπως τα 

γνωστά μας χημικά στοιχεία, ούτε έδαφος δεν έχουμε στον πλανήτη μας, 

αλλά όλος ο πλανήτης μας είναι μια σφαίρα που κινείται με τεράστια τα-

χύτητα περιστροφής, ένα περιστρεφόμενο νέφος θεμελιωδών ιόντων, τα 

οποία στη συνέχεια έχουν έλξει και δομικούς λίθους πρωτονίων καθώς και 

δομικούς λίθους ηλεκτρονίων, αρχικά από αυτούς που μετέφεραν οι μα-

γνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές που κινούνταν μεταξύ 

των δύο συμπάντειων πόλων α και β.  
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Κι αναφέραμε αυτά για την Γη μας, ότι τοποθετείται στην πρώτη φάση 

της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, λόγω της μοναδικότητας 

και της «κοσμικής της ανωμαλίας», όπως αναφέραμε.  

Η Γη μας δηλαδή δημιουργήθηκε κατά την πρώτη ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου, όπως εξηγήσαμε ήδη. 

Τώρα όμως, κατά την Β΄ Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου συνεχίζουν να πέφτουν πάνω στην Γη μας θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων μαζί με πρωτόνια, προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο α των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

μαζί με ηλεκτρόνια προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο β των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Δηλαδή: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που ξεκινούν από τον συμπάντειο 

πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έλκουν μαζί τους και πρωτόνια 

εφόσον έλκουν το ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των εσω-

τερικών-βαρυτικών τους πόλων των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (εξη-

γήσαμε ότι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και δημιουργούν πόλο). Είχαν, εν τω μεταξύ, δημιουργηθεί τα 

πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια στους δύο συμπάντειους πόλους α και β αντί-

στοιχα κατά την πρώτη Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που ξεκινούν από τον συμπάντειο 

πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων έλκουν μαζί τους και ηλε-

κτρόνια, εφόσον έλκουν το ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων (εξηγήσαμε ότι θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουργούν πόλο). Είχαν, εν τω μεταξύ, 

δημιουργηθεί τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια στους δύο συμπάντειους πό-

λους α και β αντίστοιχα κατά την πρώτη Φάση της πρώτης ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Τα δύο παραπάνω σύνολα θεμελιωδών ιόντων μαζί με τα υποατομικά 

τους σωματίδια (πρωτόνια και ηλεκτρόνια) συγκρούονται με τους εκεί, 

στην Γη, δομικούς λίθους και δημιουργούν-παράγουν βαρύτερα και πιο 

σύνθετα χημικά στοιχεία στην Β΄ Αυτή Φάση της πρώτης Ημέρας της Δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Το ίδιο άλλωστε γίνεται και στους δύο συμπάντειους πόλους αυτή την 

συμπάντεια περίοδο (της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). 

Αυτά τα στοιχεία των δομικών λίθων των πρωτονίων και των ηλεκτρο-

νίων, που έτσι εξαρχής δημιουργήθηκαν στην Γη μας, εξηγούν τώρα γιατί 

στην Γη μας έχουμε τόσο πολύ αφθονία σε νερό. Επίσης η παρουσία τόσο 

μεγάλου αριθμού ηλεκτρονίων ερμηνεύει και την παρουσία τόσο πολύ ο-

ξυγόνου, μιας και το οξυγόνο εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι φέρει ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων του.  
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Μόνον έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε την παρουσία τόσο πολύ νερού 

και τόσο πολύ οξυγόνου στην Γη μας. Γιατί, πώς αλλιώς να δεχτούμε ακο-

λουθούντες τους φυσικούς νόμους τις τόσο μεγάλες ποσότητες νερού και 

οξυγόνου στη Γη μας, κάτι που έρχεται σε τέλεια αντίθεση με την γεωα-

τμοσφαιρική κατάσταση των πλανητών του σύμπαντός μας, κάτι που απο-

τελεί μοναδικότητα και εξαίρεση συγκριτικά με τους υπόλοιπους πλανή-

τες, κάτι που αποτελεί εξαίρεση της κατασκευής και λειτουργίας του κάθε 

πλανήτη εκτός της γης μας; 

Αυτή είναι η δεύτερη φάση λειτουργίας του υλικού σύμπαντος». 

 

και επίσης: 

7.β. «23. Το οξυγόνο έχει δημιουργηθεί την δεύτερη φάση της πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας του κόσμου στον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και μάλιστα στην ύστερη περίοδο 

αυτής της φάσης.  

Τα αμέταλλα έχουν δημιουργηθεί όλα στον ίδιο συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του άφθονου νερού στη Γη μας, αλλά 

και η παρουσία του αρκετού οξυγόνου της.  

Η Γη μας στην δεύτερη φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου ήταν πράγματι ένας πλανήτης γεμάτος με νερό και οξυ-

γόνο, ήταν μια απέραντη έκταση με νερό, ήταν άβυσσος.    

 

Άτομα υδρογόνου λοιπόν ερχόμενα στον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων), μεταξύ των άλλων, προκάλεσαν και την 

δημιουργία του οξυγόνου (η δημιουργία-παραγωγή του στοιχείου οξυγό-

νου έγινε λόγω της συμπίεσης από την ισχυρή πρόσκρουση ατόμων υδρο-

γόνου πάνω σε νετρόνια).  

Αντίθετα, νετρόνια ερχόμενα στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων), μεταξύ των άλλων, προκάλεσαν και την δη-

μιουργία του χημικού στοιχείου ηλίου (η δημιουργία-παραγωγή του στοι-

χείου ηλίου έγινε λόγω της συμπίεσης από την ισχυρή πρόσκρουση νετρο-

νίων πάνω σε άτομα υδρογόνου).   

Το οξυγόνο, όπως και όλα τα άλλα αμέταλλα, φέρουν, επομένως, ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. Αυτά έλκονται με το ισχυρότερό τους μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων των πρωτονίων του πυρήνα και έτσι έ-

χουμε την τάση τα πρωτόνια του πυρήνα να έλκουν ηλεκτρόνια που φέ-

ρουν πολύ ισχυρό το ετερώνυμό τους μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων. 
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Αυτά λοιπόν τα αμέταλλα, όπως και το οξυγόνο, έχουν παραχθεί-δημι-

ουργηθεί στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Όσο όμως ισχυρότερο σε μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων είναι ένα αμέταλλο, τόσο σε πιο πρώιμη συμπάντεια εποχή,  ή 

φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, έχει δημιουργηθεί-

παραχθεί. Έτσι, το οξυγόνο επειδή φέρει πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων λέμε ότι έχει δημιουργηθεί στην δεύ-

τερη φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου στον συμπά-

ντειο πόλο των ηλεκτρονίων (αφού όπως εξηγήσαμε: α) στην πρώτη φάση 

είχαν δημιουργηθεί τα πρωτόνια στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και τα ηλεκτρόνια στον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων και β) στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας δη-

μιουργήθηκαν αρχικά τα νετρόνια στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων και τα άτομα του υδρογόνου στον συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) και στην συνέχεια τα ελαφρύτερα χη-

μικά στοιχεία, όπως εξηγήσαμε στον περιοδικό πίνακα (βλέπε παραπάνω). 

Πως όμως λέμε ότι το οξυγόνο δημιουργήθηκε στην δεύτερη φάση της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου και όχι αργότερα; 

Αυτό το είπαμε επειδή, πέραν της εξήγησης της θέσης του που κατέχει 

στον περιοδικό πίνακα), το οξυγόνο φέρει πάρα πολύ ισχυρό το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του. 

Να συμπληρώσουμε και τα εξής επίσης σχετικά με τα παραπάνω: 

Από τη χημεία γνωρίζουμε ότι το οξυγόνο έχει τάση να έλκεται με τα 

μέταλλα και να σχηματίζει οξείδια των μετάλλων. 

Αν τα μέταλλα φέρουν πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων τους (βλέπε σε άλλη σχετική ενότητα) τότε για να 

έλκονται με το οξυγόνο, αυτό το οξυγόνο σημαίνει ότι φέρει επίσης αρκετά 

ισχυρό το μαγνητικό-ετερώνυμό του φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων του. 

Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ενός μετάλλου έλκονται με τα θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του οξυγόνου και τότε έχουμε το οξείδιο, έ-

χουμε μια χημική ένωση. 

Επομένως, για να υπάρξει άφθονο νερό στη Γη μας, έπρεπε να υπάρξει 

επίσης άφθονο οξυγόνο στην Γη μας, που να βρεθεί σε έλξη με επίσης 

άφθονα-πάρα πολλά άτομα υδρογόνου που ήδη είχαν δημιουργηθεί ή με-

ταφερθεί σε αυτήν.     

Ας πάρουμε πάλι τα πράγματα με τη σειρά, για να προχωρήσουμε σε 

αυτό που φέραμε ως συμπέρασμα παραπάνω:  

Εξηγήσαμε παραπάνω ότι στην δεύτερη (2η) φάση της πρώτης ημέρας 

τη δημιουργίας του κόσμου έχουμε, αρχικά, την παραγωγή νετρονίων στον 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Το οξυγόνο από 

πού προκύπτει; 



28 

 

Η απάντηση είναι ότι τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, που ξεκινούν από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και κατευθύνονται-έλκονται από τον συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων δεν ήταν μόνον ένα κύμα, δεν έγινε 

αυτό το φαινόμενο μόνο μία φορά στην δεύτερη αυτή φάση της πρώτης 

ημέρας της δημιουργίας. Με άλλα λόγια στην δεύτερη φάση ημέρα της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου έχουμε συνεχόμενα αλλεπάλ-

ληλα κύματα, είναι αυτό που εξηγήσαμε ότι η μεταφορά των θεμελιωδών 

ιόντων από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο έγινε κατά κβάντα 

ενέργειας, έγινε σταδιακά δηλαδή.  

Από τα πρώτα αυτά κύματα-κβάντα (της Β΄ Φάσης της πρώτης ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου) έχουμε την παραγωγή νετρονίων στον συ-

μπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτή η περίοδος της 

δεύτερης φάσης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας είναι το αντίστοιχο 

σαν να λέμε μια πρώιμη εποχή της τάδε γεωλογικής περιόδου για τη Γη 

μας. 

Στην συνέχεια, αφού ήδη έχουμε την δημιουργία νετρονίων στο συμπά-

ντειο πόλο των ηλεκτρονίων, σε επόμενα κύματα που έπεσαν στον πόλο 

αυτό (στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) αρκετά φορτία α-

τόμων υδρογόνου (μεταφερόμενα μέσω των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητι-

κών δυναμικών γραμμών και προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) προκαλούν την δημιουργία οξυγόνου 

(παράγουν οξυγόνο με βάση την συμπίεση των στοιχείων) στον πόλο αυτό, 

καθώς και την δημιουργία και άλλων στοιχείων με εξίσου πολύ αυξημένο 

το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (αμέταλλα). Η 

παραγωγή του οξυγόνου δηλαδή, έγινε στην ύστερη περίοδο της δεύτερης 

φάσης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου στον συμπάντειο 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Την πρώιμη περίοδο της ίδιας δεύτερης φάσης της πρώτης ημέρας της 

δημιουργίας, και στο πρώιμο στάδιο αυτής, έχουμε την παραγωγή νετρο-

νίων στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων καθώς 

και την παραγωγή ατόμων υδρογόνου στον άλλο συμπάντειο πόλο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι το οξυγόνο είναι το πιο άφθονο χημικό στοιχείο 

στο γήινο φλοιό. Αυτό επαληθεύει ότι το οξυγόνο δημιουργείται, όπως ε-

ξηγήσαμε, από την συμπίεση των συμπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών δυναμικών γραμμών με τα πρώιμα υποατομικά σωματίδια της 

Γης μας, δηλαδή με τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια αφενός, καθώς και με τα 

άτομα υδρογόνου και με τα νετρόνια αφετέρου. 

Δεν προϋπήρχαν άλλα χημικά στοιχεία, ώστε να δημιουργηθεί π.χ. ήλιο 

στην Γη μας (έτσι όπως βλέπουμε το στοιχείο ήλιο να βρίσκεται πάνω δε-

ξιά στην πρώτη γραμμή του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων) κι 

αυτό σημαίνει ότι η Γη μας προϋπήρχε πριν την δημιουργία των άλλων 

αυτών χημικών στοιχείων, όπως και του χημικού στοιχείου ήλιο. Γι’ αυτό 
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εξηγήσαμε ότι η Γη μας δεν δημιουργήθηκε όπως οι άλλοι πλανήτες και 

ότι αποτελεί κοσμική ανωμαλία. 

Το ίδιο όμως φαινόμενο έγινε και στη Γη μας.  

Οι δύο πόλοι της Γης μας δέχονταν τέτοια φορτία από τους δύο πόλους 

του σύμπαντος και έτσι έχουμε κι εδώ την σύγκρουση ατόμων υδρογόνου 

(προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων) με νετρόνια που είχαν παραχθεί στη Γη μας ή είχαν μεταφερθεί σε 

αυτήν μέσω των συμπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών. 

Έτσι όπως έχουμε στους δύο συμπάντειους πόλους: παραγωγή υδρογό-

νου στον έναν (στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) 

και παραγωγή νετρονίων αρχικά αλλά και οξυγόνου αργότερα στον άλλο 

(στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), αλλά και 

άλλων ελαφρύτερων αμετάλλων, το ίδιο ακριβώς έχουμε και στη Γη μας. 

Η Γη μας δηλαδή την περίοδο αυτή είχε δύο πόλους: έναν πόλο με πα-

ραγωγή-μεταφορά υδρογόνου (τον οποίο ονομάζουμε πόλο υδρογόνου) 

και έναν άλλο πόλο με παραγωγή-μεταφορά νετρονίων αλλά και οξυγόνου 

(κατά την ύστερη περίοδο της δεύτερης φάσης της πρώτης ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου). (Όπου παραγωγή στην παραπάνω φράση θέτουμε 

και την λέξη «μεταφορά», επειδή όπως εξηγήσαμε έχουμε και την μετα-

φορά τέτοιων φορτίων από τους δύο συμπάντειους πόλους να φορτίζουν 

την Γη μας, αλλά και από παραγωγή στην ίδια την Γη μας τέτοιων υποα-

τομικών σωματιδίων πρωτονίων, ηλεκτρονίων και αργότερα νετρονίων 

και υδρογόνου αλλά και ελαφρύτερων χημικών στοιχείων, λόγω της συ-

μπίεσης που εξασκούσαν οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές στα ήδη υπάρχοντα στην Γη μας υποατομικά σωματίδια και ελα-

φρά χημικά στοιχεία). 

 Έτσι εξηγείται και η μεγάλη-άφθονη ύπαρξη υδρογόνου αλλά και οξυ-

γόνου στη Γη μας από την σύνθεση των οποίων προέκυψε το επίσης άφ-

θονο νερό της. 

Το άφθονο νερό της Γης μας, προέκυψε από την ένωση υδρογόνου και 

οξυγόνου, όχι απλά επειδή βρίσκονταν έτσι ελεύθερα στη Γη, όχι επειδή 

π.χ. προϋπήρχαν τυχαία, αλλά όπως εξηγήσαμε. 

Η παραγωγή του νερού προήλθε πάλι από την συμπίεση που εξασκού-

σαν οι συνεχόμενες μαγνητικές δυναμικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές που μετέφεραν και πλήθος υδρογόνου αλλά και νετρονίων από 

τον έναν συμπάντειο πόλο στον άλλο. Λόγω της συνεχόμενης αυτής μετα-

φοράς υδρογόνου αλλά και νετρονίων αφενός, αλλά και της συμπίεσής των 

αφετέρου, έχουμε την ένωση του υδρογόνου με το οξυγόνο. 

Κι επειδή οι συνεχόμενες αυτές δυναμικές γραμμές κράτησαν κάμποσο, 

έχουμε και την ανάλογη παραγωγή του νερού της Γης μας. Η μεγάλη πα-

ραγωγή νερού στη Γη μας, μαρτυρεί δηλαδή ότι η περίοδος αυτή ή η Β΄ 

Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, υπήρξε μεγάλη α-

ναλογικά σε διάρκεια χρόνου.  
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Αυτή είναι η εξήγηση της δημιουργίας του άφθονου νερού στον πλα-

νήτη μας. 

Αυτή η μεγάλη παραγωγή νερού στη Γη μας έμοιαζε σαν μια απέραντη 

έκταση με νερό, έτσι σε ένα μικρό σημείο-χώρο του μεσοσυμπάντειου δια-

στήματος. Αυτή λοιπόν η ατέλειωτη ποσότητα νερού ήταν πραγματικά μια 

άβυσσος, όταν άρχισε να στροβιλίζει γύρω από τον εαυτό της, όπως θα 

δούμε πιο κάτω, λόγω της αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων μεταξύ τους. 

Αυτή η άβυσσος σε συνδυασμό με την παντελή απουσία βαρύτερων χη-

μικών στοιχείων, κατά την Β΄ Φάση της δημιουργίας του κόσμου, έκανε 

τον πλανήτη μας σαν μια σφαίρα νερού.  

 

Όσον αφορά την συμπίεση και την παραγωγή του νερού να πούμε τα 

εξής: 

Καθώς δηλαδή νέα συνεχόμενα κύματα από θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων (προερχόμενα από τον συμπάντειο πόλο των πρωτονίων) που μετέ-

φεραν μαζί τους και πλήθος ατόμων υδρογόνου (που υπήρχε στον παρα-

πάνω συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) καθώς έπε-

φταν και συγκρούονταν με τα άτομα ήδη δημιουργηθέντος οξυγόνου στη 

Γη μας, τότε εξαιτίας της συμπίεσής των έχουν παράγει και δημιουργήσει 

τα μόρια του νερού. 

Αυτά λοιπόν τα άτομα του υδρογόνου καθώς συμπιέστηκαν με νετρόνια 

και με άλλα άτομα υδρογόνου κατά την πρόσπτωσή-σύγκρουσή τους τόσο 

στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων όσο και στον 

πόλο των νετρονίων της Γης μας, παρήγαγαν τα άτομα του οξυγόνου. 

Στην συνέχεια έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Τότε η Γη μας γέμισε με νερό. 

Διαφορετικά, το οξυγόνο δεν μπορεί να ενωθεί με το υδρογόνο στις συν-

θήκες της Γης (συνθήκες που να προσφέρουν ή να ευνοούν τη ζωή) και να 

παράγουν χημική ένωση. Μόνο η σύγκρουσή τους αυτή μπορούσε να πα-

ράγει τέτοια χημικά στοιχεία (όπως ανάλογες συγκρούσεις μπορεί να γί-

νονται και στο εσωτερικό των πλανητών και να παράγουν επίσης χημικά 

στοιχεία), η οποία σύγκρουση είναι μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής φύ-

σης κι αυτό εννοούμε όταν λέμε την φράση «συμπίεση των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών». 

Αλλιώς πως, ούτε το πολύ νερό μπορεί να εξηγηθεί στη Γη μας, αλλά 

ούτε και το πολύ οξυγόνο της. 

Η θέση ότι τα ηφαίστεια παρήγαγαν οξυγόνο είναι ατυχής, επειδή τα 

ηφαίστεια με τις καύσεις των μάλλον διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέ-

ρια και υλικά καύσης εξάγουν και δεν εξάγεται οξυγόνο από εκεί που βγαί-

νει η φωτιά, επειδή η φωτιά το καίει το οξυγόνο και δεν το παράγει. 

Εξάλλου τα οξείδια στο εσωτερικό της Γης, η ύπαρξη δηλαδή ενώσεων 

οξυγόνου από την παραπάνω ερμηνεία που δώσαμε προκύπτει, επειδή δη-
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λαδή κάποτε υπήρχε άφθονο το οξυγόνο στη Γη μας και καθώς συμπιέ-

στηκε η Γη μας, αυτό έμεινε έτσι κλεισμένο μέσα της σχηματίζοντας τις 

χημικές ενώσεις των οξειδίων της». 

 

και επίσης: 

 

7.γ. «24. Ο πυρήνας του ατόμου του οξυγόνου φέρει ισχυρότερο το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των η-

λεκτρονίων. 

Η αιτία της διάβρωσης, αποσύνθεσης και σαπίσματος των μετάλ-

λων. 

Η εξήγηση ότι το οξυγόνο δημιουργήθηκε την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου, αλλά στην δεύτερη φάση της. 

Η εξήγηση της παραγωγής του άφθονου οξυγόνου κατά την πρώτη 

ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

«Ατομικό βάρος [Α.Β.] 

Επειδή το βάρος των ατόμων για πολύ καιρό νόμιζαν ότι ήταν η βασική 

διαφορά που είχαν μεταξύ τους, ο προσδιορισμός του μελετήθηκε πάρα 

πολύ. Το γραμμάριο είναι πολύ μεγάλο για τη μέτρηση τόσο μικρού βά-

ρους. Έτσι στην αρχή έβαλαν ως μονάδα το πιο ελαφρότερο από τα άτομα 

του υδρογόνου [Η]. Βρέθηκε ότι το βάρος του ατόμου του οξυγόνου είναι 

ίσο με το βάρος 16 ατόμων του υδρογόνου. 

Δηλαδή 1 Ο = 16Η 

Το οξυγόνο, επειδή ενώνεται με όλα τα στοιχεία, το έβαλαν ως βάση για 

τον προσδιορισμό των ΑΒ (Ατομικών Βαρών) [που υπολογίζεται σαν να 

έχει ατομικό βάρος 16 μονάδες Η] στις δύσκολες και πολύχρονες εργασίες. 

Το 1905, όμως, βρέθηκε μετά από ακριβέστερες μετρήσεις ότι η σχέση 1Ο 

= 16Η δεν έχει ακρίβεια κατά 0,02% περίπου.  

Για να μην αχρηστευθούν οι προσπάθειες τόσων χρόνων ορίστηκε ως 

μονάδα το 1/16 του βάτους του ατόμου του οξυγόνου, και έτσι αλλάζει 

μόνο το ΑΒ του υδρογόνου σε 1,008. Δηλαδή: 

Μονάδα μέτρησης των Α.Β. [της κλίμακας των χημικών]: 

1 Dalton [d] = 1/16 του μέσου Α.Β. οξυγόνου. 

Επειδή, όμως, το στοιχείο οξυγόνο είναι μίγμα από ισότοπα, και μπορεί 

η σύστασή του να αλλάξει ελαφρά, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής 

του, για να έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια οι μετρήσεις, ορίστηκε στην πυρη-

νική φυσική ως βάση για τον ορισμό της μονάδας Α.Β. το σταθερό ισότοπο 

του άνθρακα 12C. 

Δηλαδή: 

Μονάδα μέτρησης των Α.Β. [της κλίμακας των φυσικών]: 

1 Μ.Α.Μ. ή u = 1/12 του βάρους ατόμου 12C. 

[Μ.Α.Μ. = μονάδα ατομικής μάζας]. 
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Η διαφορά u και d εμφανίζεται στο τέταρτο σημαντικό ψηφίο και έτσι 

δεν ενδιαφέρει τους χημικούς. Γι’ αυτό θα μεταχειριστούμε παρακάτω το 

σύμβολο u. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ορισμός του Α.Β. στη Χημεία διαμορφώ-

νεται ως εξής: 

Α τ ο μ ι κ ό   β ά ρ ο ς λέγεται το βάρος που έχει ένα άτονο με μονάδα 

μέτρησης το 1/12 Α.Β. του 12C, δηλαδή το βάρος που έχει ένα άτομο σε u. 

Απόλυτο ατομικό βάρος λέγεται το βάρος που έχει ένα άτομο σε γραμ-

μάρια, δηλαδή το βάρος του μετρημένο με μονάδα το γραμμάριο…». 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 4, σελ. 299. 

 

Επεξηγήσεις: 

Από τα παραπάνω κρατάμε και σημειώνουμε το εξής: 

«Το οξυγόνο, επειδή ενώνεται με όλα τα στοιχεία, το έβαλαν ως βάση 

για τον προσδιορισμό των ΑΒ (Ατομικών Βαρών) [που υπολογίζεται σαν 

να έχει ατομικό βάρος 16 μονάδες Η] στις δύσκολες και πολύχρονες εργα-

σίες. Το 1905, όμως, βρέθηκε μετά από ακριβέστερες μετρήσεις ότι η 

σχέση 1Ο = 16Η δεν έχει ακρίβεια κατά 0,02% περίπου».  

Ειδικότερα, αν πάρουμε τα μέταλλα, θα θυμηθούμε ότι το οξυγόνο ενώ-

νεται με όλα αυτά και έτσι προκαλείται και η οξείδωση των μετάλλων. 

Τα μέταλλα όμως φέρουν πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων τους, όπως ήδη αναπτύξαμε μιλώντας για τους 

χημικούς δεσμούς. 

Άρα, σκεφτόμαστε και λέμε το εξής: 

Για να μπορεί το οξυγόνο να ενώνεται με όλα τα άλλα στοιχεία, όπως 

π.χ. με τα μέταλλα που φέρουν πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, σύμφωνα με όσα αναφέραμε για τα θεμε-

λιώδη ιόντα, μόνον ένας τρόπος υπάρχει: 

Να φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του, μέσα στο πρωτόνιο του πυρήνα του. 

Με βάση αυτό, τότε ισχύει το εξής: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκεται ο εσωτερικός πόλος των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων ενός μετάλλου με τον εσωτερικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του πρωτονίου του ατόμου του οξυγό-

νου. 

Τότε το οξυγόνο έλκεται με το μέταλλο. 

Στην συνέχεια, τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται μεταξύ τους στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις. Αυτό τότε σημαίνει ότι στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις καθώς απωθούνται αυτά τα θεμελιώδη ιόντα αφενός, και ε-

πειδή αυτά έλκουν και την ύλη των υλικών με τα οποία βρίσκονται σε μα-

γνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεξάρτηση αφετέρου, έχουμε τότε την 

διάλυση, την διάβρωση του μετάλλου ή την αποσύνθεσή του. 
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Εμείς το γνωρίζουμε αυτό σαν διάβρωση, σαν σκουριά και σάπισμα του 

μετάλλου. 

Να πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα: 

Εξηγήσαμε ότι ο κανόνας είναι ότι τα πρωτόνια του πυρήνα φέρουν ι-

σχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων τους, κι αυτό επειδή τα πρωτόνια δημιουργήθηκαν στον 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, όπου το ισχυρό-

τερο φορτίο ήσαν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: 

Πως δημιουργήθηκε τότε το οξυγόνο που φέρει ισχυρότερο τον εσωτε-

ρικό-βαρυτικό του πόλο των ηλεκτρονίων; 

Το οξυγόνο δημιουργήθηκε στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων β. 

Αυτό δημιουργήθηκε στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, 

αλλά στην δεύτερη φάση, όπως προαναφέραμε.  

Όλα δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που ξεκινούσαν από 

τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και έπεφταν 

πάνω στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων κα-

θώς έπεφταν δημιούργησαν αρχικά τα ηλεκτρόνια, αλλά στη συνέχεια, αυ-

τού, δημιούργησαν τα νετρόνια, και, συνέχεια, λόγω της συνεχούς συμπί-

εσής των, δημιούργησαν τα άτομα του οξυγόνου. 

Λόγω της συνεχόμενης συμπίεσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων προ-

έκυψαν όλα τα παραπάνω. 

Αυτό έγινε καθώς: 

α) Αφενός μεν παράγονταν και νέα ύλη ηλεκτρονίων, στον συμπάντειο 

πόλο των ηλεκτρονίων, και επίσης  

β) Επειδή ήσαν πολλά τα θεμελιώδη ιόντα που έπεφταν και δεν υπήρχε 

άλλη ύλη και άτομα για να συγκρουστούν με αυτά και να δημιουργήσουν 

άλλες σύνθετες ενώσεις,  

έχουμε την δημιουργία του απλού αυτού χημικού  στοιχείου του ατόμου 

του οξυγόνου και των άλλων ελαφρύτερων χημικών στοιχείων (όπως εξη-

γήσαμε, βλέπε σχετικά στον περιοδικό πίνακα στοιχείων). 

 

Αυτά που αναφέραμε κάπως εκτενέστερα για το οξυγόνο, είναι σπου-

δαία και σημαντικά, για να τονίσουν ακριβώς την δημιουργία – παραγωγή 

του άφθονου οξυγόνου που είχε παραχθεί εκείνη την περίοδο. 

Αυτό είχε σαν συνέπεια να μεταφερθεί και στην Γη μας αυτό το άφθονο 

οξυγόνο, μέσω της κυκλοφορίας των συμπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρο-

μαγνητικών δυναμικών γραμμών. 

Στους άλλους πλανήτες δεν θα δούμε κάτι παρόμοιο, ακριβώς επειδή 

δεν έχουν δημιουργηθεί κατά την πρώτη εκείνη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, αλλά δημιουργήθηκαν σε διαφορετική περίοδο, σε διαφορετική 

ημέρα. Γι’ αυτό η Γη μας διαφέρει από αυτούς». 
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και επίσης: 
 

7.δ. «25. Η Γη μας και η βαρύτητά της κατά την δεύτερη φάση, της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας.  

 

Η Γη μας στην δεύτερη φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου, έφερε δύο πόλους ήδη από την πρώτη φάση της ίδιας αυτής πρώ-

της ημέρας της δημιουργίας: 

α) Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της που έφερε και δομι-

κούς λίθους πρωτονίων (από την α΄ φάση). Εκεί έχουμε θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων που έλκουν πρωτόνια, καθώς τα τελευταία κινούνται από τον 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, προς τον άλλο συ-

μπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β.  

β) Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της έφερε και δομι-

κούς λίθους ηλεκτρονίων (από την α΄ φάση). Εκεί έχουμε θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων που έλκουν ηλεκτρόνια, καθώς τα τελευταία κινούνται από 

τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τον άλλο 

συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Οι πόλοι αυτοί των θεμελιωδών ιόντων δημιουργούνται επειδή τα θεμε-

λιώδη ιόντα έλκονται μαζί με άλλα θεμελιώδη ιόντα αφενός, ενώ τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται 

με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 

εξαρχής στην Γη μας έχουμε δύο πόλους, όπως άλλωστε και στο ίδιο το 

σύμπαν. 

Τώρα όμως, στην β΄ αυτή φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας, ο 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων της Γης έλκει (εκτός από 

πρωτόνια) έλκει και άτομα υδρογόνου, αφού όπως εξηγήσαμε αυτά φέ-

ρουν αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων δομικών λί-

θων πρωτονίων. 

Επίσης, ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων της Γης έλκει 

(εκτός από ηλεκτρόνια) έλκει και νετρόνια, αφού όπως εξηγήσαμε αυτά 

φέρουν αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων δομικών 

λίθων ηλεκτρονίων. 

Έτσι έχουμε: 

Ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας να φέρει-έλκει 

πρωτόνια και άτομα υδρογόνου, ενώ ο άλλος της πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων να φέρει-έλκει ηλεκτρόνια και νετρόνια. 

Ισχύει επίσης ότι η ιδιοβαρύτητα της Γης να συνεχίζεται, όπως ακριβώς 

ένας περιστρεφόμενος ανεμοστρόβιλος, με την διαφορά ότι στην β΄ φάση 

της πρώτης ημέρας της δημιουργίας φέρει και αρκετή μάζα στους δύο πό-

λους του, όπως αναφέραμε. 

Η ταχύτητα περιστροφής τους είναι τεράστια και ιλιγγιώδης, σαν κι 

αυτή μιας μαύρης τρύπας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλη ύλη για να 

απορροφήσει αυτά τα θεμελιώδη ιόντα της. Σε αυτόν ακριβώς τον λόγο 
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οφείλεται και το πολύ ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της, το 

οποίο αναλογικά δεν το βλέπουμε στους άλλους πλανήτες. 

Πηγή: 3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Β΄ Φάση. 

Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 44-55. 

 

 

Πρόσθετες επεξηγήσεις: 

 

Από τα προεκτεθέντα στα κεφάλαια-ενότητες που αναφέραμε εξηγείται 

αναλυτικά και με σαφήνεια τι σημαίνει η λέξη «γη», την πρώτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Επεξηγείται πλήρως επίσης ότι η γη μας τότε, στην πρώιμη εκείνη συ-

μπάντεια εποχή ήταν γεμάτη με νερά και με οξυγόνο. Ήταν μια απέραντη 

έκταση με νερά και με οξυγόνο, κυρίως. 

Εξαιτίας αυτού η γη μας ήταν κυριολεκτικά μια άβυσσος.    

Επιπλέον, επειδή δεν υπήρχε ακόμη κεντρική-εσωτερική βαρύτητα της 

Γης, τα νερά της αυτά εκτείνονταν σε βάθος στο διάστημα. Η Γη μας πε-

ριστρέφονταν σαν ένας υδάτινος ανεμοστρόβιλος εκτείνοντας τα νερά της 

σε μεγάλο, σχετικά, βάθος στον γύρω της διαστημικό χώρο και έτσι είχε 

δημιουργηθεί μια μεγάλη άβυσσος. 

Λέμε δηλαδή ότι λόγω της μεγάλης (αρχικής) ισχύος των θεμελιωδών 

της ιόντων περιστρέφονταν, αλλά ακόμη δεν είχε φορτιστεί η δημιουργού-

μενη μάζα της με αυτά τα θεμελιώδη ιόντα, ώστε να αποκτήσει κεντρική 

βαρύτητα και τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους (αυτό έγινε 

την δεύτερη Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου).  

Έτσι, στον γύρω της γης διαστημικό χώρο, ο αρχικός αυτός ανεμοστρό-

βιλος εξασκούσε έλξη σε αρκετά μεγάλη απόσταση και με τον τρόπο αυτό 

είλκυε όλο και περισσότερα μικροσωματίδια που μετέφεραν οι συμπά-

ντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικέ δυναμικές γραμμές από τον έναν συ-

μπάντειο πόλο προς τον άλλο. 

Όσο όμως ο ανεμοστρόβιλος αυτός θεμελιωδών ιόντων περιστρέφονταν 

και είλκυε τέτοια μετακινούμενη συμπάντεια ύλη (μικροσωματίδια) τόσο 

φόρτιζε αυτήν την ύλη, αλλά συγχρόνως τόσο πιο πολύ απορροφώνταν 

από το φορτίο του, το οποίο δηλαδή απορροφούσε η ελκόμενη από αυτόν 

ύλη. Με τον τρόπο αυτό ο αρχικός αυτός ανεμοστρόβιλος μίκραινε και 

περιορίζονταν όσο περνούσε ο καιρός («χρόνια» δεν υπήρχαν, αφού περι-

φορές της Γης γύρω από τον Ήλιο δεν υπήρχαν ακόμη, επειδή απλά δεν 

υπήρχε ο Ήλιος)». 
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Επίσης, αναφέραμε ότι: 

 

 

7.ε. «Η έννοια της «γης» κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου, ως προς το «αόρατον» και «ακατασκεύαστον».  

 

Στην πρώτη εκείνη φάση του σύμπαντος, στην πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου δηλαδή, η έννοια της γης είναι η δημιουργία-παρα-

γωγή των πρωτονίων στον συμπάντειο πόλο των πρωτονίων α, καθώς και 

η δημιουργίας-παραγωγή των ηλεκτρονίων στον συμπάντειο πόλο β είναι 

η πρώτη-αρχέγονη μορφή ύλης στο σύμπαν αφενός, αλλά και μεταξύ των 

δύο συμπάντειων πόλων έχουμε την δημιουργία μιας μικρής νησίδας, όπου 

κατ’ εξαίρεση με τον κανόνα της δημιουργίας των μελλοντικών πλανητών, 

δημιουργήθηκε η γη μας, αφετέρου. 

Επομένως, η γη δημιουργήθηκε αμέσως μετά τον ουρανό. 

Η δε γη πραγματικά ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη, όπως ήδη εξηγή-

σαμε. Αυτό πράγματι έτσι ήταν, αφού η γη μας ως πλανήτης, αλλά και η 

μάζα στους δύο συμπάντειους πόλους α και β, ήταν αόρατη, αφού αποτε-

λούνταν από πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Επίσης η Γη ήταν «ακατασκεύα-

στη», αφού η Γη μας δεν είχε την μορφή του πλανήτη, ούτε επίσης υπήρχε 

συμπαγής μάζα στους δύο συμπάντειους πόλους ώστε να φανεί ένα σχήμα 

τους ή κάτι άλλο. Είχαμε μια κατάσταση της αρχέγονης ύλης τόσο στην 

Γη μας όσο και στους δύο συμπάντειους πόλους που δεν είχε πάρει ακόμη 

κανένα σχήμα και δεν υπήρχε η έννοια της γνωστής μας μάζας, με τις δια-

στάσεις της έτσι όπως την γνωρίζουμε. 

Στην αρχή λοιπόν, της πρώτης φάσης της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου η Γη μας δεν είχε φως, όχι μόνον απλά επειδή δεν είχαν 

έρθει σε έλξη μεταξύ τους τα αντίθετα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (που έπεσαν στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων) και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (που έπε-

σαν με ορμή στον άλλον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων α), αλλά κυρίως επειδή δεν υπήρχαν καθόλου τα ηλεκτρικά φορτία 

στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων καθώς και στα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων». 

 

 

 

7.στ. «Η έννοια του «ουρανού» κατά την πρώτη ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου. 

 

Η έννοια λοιπόν του ουρανού κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου (κατά την πρώτη φορά που έχουμε έλξη μεταξύ των δύο αυτών 

συμπάντειων πόλων δηλαδή) είναι η δημιουργία των δύο συμπάντειων πό-

λων α και β, από τους οποίους ο ένας συμπάντειος πόλος α φέρει ενέργεια 
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με θετικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ ο άλλος συμπάντειος πόλος β φέρει ενέρ-

γεια με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.  

Αυτοί οι δύο συμπάντειοι πόλοι δεν είχαν ακόμη έρθει σε έλξη. Επομέ-

νως δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη ηλεκτρισμός στο σύμπαν, με άλλα λόγια 

δεν υπήρχε φως στο σύμπαν καθόλου».  

Αυτό υπήρχε πάνω από την Γη τότε, δηλαδή μόνον οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι με την μικρομάζα τους που δημιουργήθηκαν σε αυτούς (πρωτόνια, 

ηλεκτρόνια και μετά άτομο υδρογόνου και νετρόνια και μετά τα πιο ελα-

φρά χημικά στοιχεία). Αυτοί όμως οι δύο συμπάντειοι πόλοι δεν βρίσκο-

νταν πάνω από την Γη, αλλά ήσαν σε δύο ξεχωριστές περιοχές, που απεί-

χαν μεταξύ τους πάρα πολύ. 

Γι’ αυτό και δεν υπήρχε ουρανός ακόμη, δεν υπήρχε δηλαδή κάτι πάνω 

από την Γη (σε μια ακτίνα ολόγυρά της, όπως π.χ. σήμερα), στο πρώιμο 

εκείνο στάδιο της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας. 

Για την δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου η έννοια του ου-

ρανού αλλάζει, επειδή αλλάζουν στοπ ίδιο το σύμπαν τα δεδομένα, λόγω 

της αλληλεπίδρασης των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων του. 

 

 

 

 

7.ζ. «22. Το φως δεν υπήρχε εξαρχής στο σύμπαν.  

Στην αρχή το κύμα, δεν ήταν ηλεκτρομαγνητικό, αλλά μόνον μαγνη-

τικό, αφού δεν έφερε ηλεκτρικό φορτίο.  

Η εξήγηση ότι η Γη μας, κατά την πρώτη φάση, αρχικά, της πρώτης 

Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου δεν είχε φως. 

 

 

Η εξήγηση των φράσεων των πρώτων στίχων της Γένεσης: 

 «και είπεν ο Θεός∙ γεννηθήτω φως∙ και εγένετο φως.  

και είδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν∙ και διεχώρισεν ο Θεός ανά μέσον του 

φωτός και ανά μέσον του σκότους». 

«και σκότος επάνω της αβύσσου» 

  

 

«Το φως 

Ο άνθρωπος πιστεύει ότι το διάστημα αρχίζει από εκεί που έρχεται το 

φως. 

Κατά τη Βίβλο, ο Θεός έφτιαξε την ύλη (τον ουρανό και τη γη) και έ-

πειτα το φως. Εδώ τα λόγια της Βίβλου μας δίνουν τη εντύπωση του θείου 

θαύματος: 

Την πρώτη ημέρα ο Θεός είπε: «Γεννηθήτω φως». Και εγένετο φως. 
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Πηγή: «Το Διάστημα», Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια. Κείμενα υπό: RENE 

GUILLOT. Εικονογράφηση υπό: GIANNINI. Εκδόσεις «Χρυσή Πέννα» 

ΕΕ, σελ. 16. 

 

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

 

Αν πάρουμε την Βίβλο, φως δεν υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας. 

Αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έφεραν μόνον τα μαγνητικά τους φορτία και 

δεν έφεραν ηλεκτρικά φορτία. 

Είναι αλήθεια αυτό;  

Αυτό είναι αλήθεια, αφού το φως φέρει δύο ειδών φορτία: τα μαγνητικά 

και τα μαγνητικά, και δεν φέρει δηλαδή ένα μόνον είδος φορτίου, αλλά 

δύο ξεχωριστά φορτία ενωμένα με δυνάμεις έλξης μεταξύ τους». 

Εδώ μιλάμε ότι τότε απέκτησαν και τα ηλεκτρικά τους φορτία τα θεμε-

λιώδη ιόντα. Αυτό θέλει να πει, αυτό σημαίνει η φράση «είπεν ο Θεός∙  

γεννηθήτω φως…», δηλαδή έδωσε στα θεμελιώδη ιόντα να έχουν πλέον 

και ηλεκτρικό φορτίο, πέραν του μαγνητικού τους που φέρουν. 

Όμως, πιο πέρα, εξηγήσαμε σχετικά στο κεφάλαιο-ενότητα με τίτλο «1ο 

Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Α΄ Φάση» και τα 

εξής: 

 

 

 

 

7.η. «21. Η εξήγηση του ηλεκτρικού αλλά και η εξήγηση του μαγνη-

τικού κύματος.  

Η εξήγηση της δημιουργίας και της εννοίας του εγκάρσιου κύματος. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και της εννοίας του διαμήκους κύματος. 

 

«… Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο κύμα. Όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 21, το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό και το μεταβαλλόμενο 

μαγνητικό πεδίο που αποτελούν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι κάθετα 

μεταξύ τους και κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

Επομένως και τα δύο κύματα είναι εγκάρσια. Τα δύο κύματα έχουν την 

ίδια ταχύτητα διάδοσης c = 3 ∙ 108 m/sec (ταχύτητα του φωτός) και την 

ίδια συχνότητα. 

Η διαφορά τους από τα μηχανικά κύματα είναι ότι, ενώ στο μηχανικό 

κύμα μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το χρόνο (και την απόσταση) η απο-

μάκρυνση, στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα μεταβάλλεται η τιμή της έντασης 

Ε του ηλεκτρικού πεδίου και η αντίστοιχη τιμή της έντασης του μαγνητι-

κού πεδίου Β. 
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Ο Maxwell ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι αυτές οι διαταραχές διαδίδο-

νται με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή με 300000 km/s». 

 

 

 
 

 

 «Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής 

Σταύρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νί-

κος, Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, 

Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υ-

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο), σελ. 262-263.  

Επεξηγήσεις: 

1) Στην φάση της έλξης των δυο ενεργειών, δηλ. στην φάση της έλξης 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων έχουμε την παραγωγή του φωτός, έχουμε αυτό που αναφέρει η εικόνα 

ως ηλεκτρικό κύμα. 

Στην φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τα οποία α-

πωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (εφόσον τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων είναι τα ισχυρότερα και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων τα ασθενέστερα), έχουμε το μαγνητικό κύμα, και τότε δεν έχουμε την 

παραγωγή ηλεκτρισμού σε αυτό. 

2) Λέμε λοιπόν ότι το ηλεκτρικό κύμα και το μαγνητικό κύμα είναι κά-

θετα μεταξύ τους και ότι εξαιτίας αυτού το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι 

εγκάρσιο κύμα. 

Σύμφωνα και με όσα αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, λέμε τώρα 

ότι όσο περισσότερη μάζα φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα (την οποία έλκουν, 

τόσο τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, όσο και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων), τόσο πιο πολύ εξασκείται αυτή η άπωσή μεταξύ τους, και 
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τόσο πιο πολύ τα δύο αυτά κύματα τείνουν να φτάσουν στην γωνία των 

90ο ή αλλιώς να γίνουν απολύτως κάθετα μεταξύ τους. 

Αντίθετα, αν αφαιρεθεί σταδιακά η μάζα από τα θεμελιώδη ιόντα τότε 

τα κύματα αυτά θα μείνουν πλέον ως καθαρά κύματα, ως καθαρά ενερ-

γειακά κύματα. Τότε τα κύματα αυτά διαδίδονται σε ευθεία σχεδόν, ή αλ-

λιώς σε ανοιχτή καμπύλη (εφόσον έχουμε μόνον το ζεύγος θεμελιωδών 

ιόντων, χωρίς αυτά να έλκουν ύλη), οπότε επειδή δεν φέρουν ύλη, ώστε να 

την απωθήσουν και να σχηματιστεί η γωνία  που τείνει προς τις 90ο, δια-

δίδονται κατά μήκος της ανοιχτής καμπύλης και λέγονται τότε διαμήκη 

κύματα». 

1ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Α΄ Φάση. Συγγραφή-

επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 65-66».  

 

Επεξηγήσεις: 

 

Επομένως, στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα έχουμε δύο πεδία:   

α) το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο και  

β) το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, 

τα οποία δύο μαζί αποτελούν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Επίσης τα δύο 

αυτά πεδία (μαγνητικό και ηλεκτρικό) είναι κάθετα μεταξύ τους και κά-

θετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

 

Αν λοιπόν εξαρχής ήταν ένα αυτό το ηλεκτρομαγνητικό κύμα με δύο 

πεδία και όχι με ένα, θα έπρεπε και τα δύο αυτά πεδία να ταυτίζονταν και 

να μη δημιουργούσαν αυτή την καθετότητα μεταξύ τους (αφού θα ταυτί-

ζονταν και θα ήταν εξαρχής ένα). Η ταύτισή τους αυτή θα προέρχονταν 

από την μια πηγή δημιουργίας των, αν υπήρχε πράγματι μια η πηγή και η 

αιτία της δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Όμως το ότι έ-

χουμε δύο μέρη στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα και όχι ένα, σημαίνει ότι η 

αιτία της δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι δύο και όχι 

μια. 

Θα έπρεπε, αν η αιτία της δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος 

ήταν μια, αφού ένα είναι το κύμα, να διαδίδονταν και ως ένα και όχι ως 

δύο. Δεν θα είχε εξαρχής δηλαδή το κύμα τα δύο πεδία του, αλλά μόνο το 

ένα πεδίο του. 

Επομένως, το ότι το κύμα δεν περιλαμβάνει ένα μέρος, αλλά δύο μέρη, 

σημαίνει ότι προήλθε από δύο διαφορετικές αιτίες και όχι από μια. Το ίδιο 

ισχύει και για το φως, που αφού περιλαμβάνει δύο ειδών ηλεκτρικά φορ-

τία, δεν προήλθε από μια αιτία, αλλά προήλθε από δύο διαφορετικές αιτίες. 

Αναπτύξαμε και αναλύσαμε ως εδώ πολύ διεξοδικά αυτές τις δύο δια-

φορετικές αιτίες της δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, του 

φωτός κ.λπ. και αναφέραμε ότι αυτές είναι οι δύο αρχικοί συμπάντειοι πό-

λοι: ο συμπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, και ο συ-

μπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β. 
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Αυτοί λοιπόν στην αρχή της δημιουργίας, δεν παρήγαγαν ηλεκτρισμό, 

απλούστατα επειδή δεν είχαν ενωθεί ακόμη τα φορτία τους. 

Όταν ενώθηκαν τα φορτία τους, λόγω της μεταξύ τους έλξης, τότε πα-

ρήχθη ο ηλεκτρισμός στο σύμπαν, που ο Θεός κάλεσε Ημέρα. 

 

Η γη μας, την περίοδο αυτή, ήταν όπως εξηγήσαμε αόρατη και ακατα-

σκεύαστη. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων καθώς έπεφταν στην γη μας, αρχικά δημιουργούσαν τα υποατο-

μικά σωματίδια (δομικούς λίθους) των πρωτονίων και ηλεκτρονίων, και 

αργότερα τα πρώτα χημικά στοιχεία του υδρογόνου και τα νετρόνια. Τε-

λικά δημιουργούσαν και τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία, όπως εξηγήσαμε 

και αναπτύξαμε. 

Η ίδια η παραγωγή των χημικών στοιχείων στο σύμπαν, αυτό δείχνει: 

ότι στο σύμπαν έγινε έλξη μεταξύ των συμπάντειων πόλων, και μάλιστα 

έλξη με τρομακτική ισχύ δύναμης και ορμής, ικανής να παράγει τα χημικά 

στοιχεία. Πως αλλιώς θα παράγονταν τα χημικά στοιχεία; Από την έκρηξη 

ενός κόκκου, που δημιούργησε την αρχική σούπα; Γιατί, αν υπήρχε τέτοια 

μεγάλη έκρηξη όχι μόνον χημικά στοιχεία δεν θα δημιουργούσε, αλλά και 

να υπήρχαν τέτοια θα τα «ανατίναζε» όλα και θα τα διέλυε. Στο σύμπαν 

όμως έχουμε την δημιουργία χημικών στοιχείων, που αυτή έχει την αιτία 

της. 

Επομένως, υπήρξε έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, επομένως 

υπήρξε η παραγωγή φωτός, επομένως υπήρξε Ημέρα της Δημιουργίας στο 

σύμπαν. 

 

Από την έλξη λοιπόν των δύο συμπάντειων πόλων είχαμε και την δη-

μιουργία των ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών. Με την έλξη τους 

αυτή, έχουμε τις δυναμικές γραμμές από καθαρά μαγνητικές που ήσαν 

στον αρχή, να έλκονται και να δημιουργούν το ηλεκτρομαγνητικό ζεύγος, 

ή το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, που αποτελείται από θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία όμως μπορεί να 

έλξουν και άλλη-πρόσθετη μικρομάζα ή υποατομικά σωματίδια, οπότε έ-

χουμε και τις διάφορες διαβαθμίσεις και κατηγορίες του ηλεκτρομαγνητι-

κού ζεύγους, όπως αποτυπώνονται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. 

Επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, για τον λόγο 

αυτό, στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα εξαιτίας της άπωσης αυτής μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων, το παραγόμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα τείνει και δη-

μιουργεί γωνία-εκτροπή 90ο. Αυτή είναι η έννοια της γωνίας εκτροπής των 

90ο στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, μεταξύ των δύο επιμέρους κυμάτων του, 

ή καλύτερα μεταξύ των δύο επιμέρους φορτίων του, αφενός μεν των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και αφετέρου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 
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Λόγω όμως της έλξης του στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, όταν δη-

λαδή απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα στο σημείο των 90ο, δεν απωθούνται 

τελείως στο διάστημα, αλλά έχουμε στην συνέχεια την έλξη τους. 

Έτσι, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα την μια συστέλλεται και την άλλη δια-

στέλλεται, όπως ακριβώς κάνουν και οι δύο συμπάντειοι πόλοι, από την 

ενέργεια των οποίων προήλθε. 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα αρχικά, πριν υπάρξει και ο ηλεκτρισμός και το φως 

στο σύμπαν, έφτασαν και στην γη μας. Εκεί, εξηγήσαμε, υπήρξε το «χέρι» 

του Θεού που δημιούργησε την μερική έλξη τους και έτσι δημιούργησε 

την γη μας στην πολύ μακρινή εκείνη συμπάντεια περίοδο, την αρχική. 

Η γη μας τότε δεν είχε φως, αφού τα θεμελιώδη ιόντα καθώς ήρθαν εκεί, 

όπου το σημείο γη, άρχισαν να περιστρέφονται και να δημιουργούν στρό-

βιλο. 

Ο στρόβιλος αυτός συνέχιζε από τότε να περιστρέφεται. Ακόμη και αρ-

γότερα, όταν έγινε φως και Ημέρα στο σύμπαν, η γη μας δεν είχε το δικό 

της φως μέχρις ότου άρχισαν να φορτίζονται με θεμελιώδη ιόντα η παρα-

χθείσα ύλη της.  

Για τον λόγο αυτό είχε σκοτάδι η γη μας εξαρχής και δεν είχε φως. 

Αυτό αποτυπώνεται και ως σκοτάδι και γι’ αυτό αναφέρει «…η δε γη 

ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου,…», ειδι-

κότερα «…και σκότος επάνω της αβύσσου…» 

Επομένως, όταν δημιουργήθηκε η γη, όπως αναφέραμε, δεν έχουμε την 

ύπαρξη του φωτός.  

Γι’ αυτό και η φράση της δημιουργίας του φωτός, ακολουθεί την φράση 

της δημιουργίας της γης, αφού πρώτα δημιουργήθηκε η γη και μετά έγινε 

το φως.  

Αυτό, εξηγήσαμε, σημαίνει ακόμη ότι η γη μας έγινε με τις πρώτες με-

τακινήσεις θεμελιωδών ιόντων στο σύμπαν, αρχή-αρχή. Πριν δηλαδή προ-

λάβουν τα θεμελιώδη ιόντα να μετακινηθούν από τον ένα συμπάντειο πόλο 

στον άλλο και να παράγουν φως, ήδη ενώθηκαν στον ενδιάμεσο χώρο, ό-

που η γη, οπότε δεν είχε παραχθεί ακόμη το φως όταν η γη μας δημιουρ-

γήθηκε.  

Ακόμη, όμως και αργότερα, η γη μας δεν είχε φως λόγω των θεμελιω-

δών ιόντων που έρχονταν σε αυτήν, αφού αυτά περιστρέφονταν και δη-

μιούργησαν τον ανεμοστρόβιλο. 

Αντίθετα, στους συμπάντειους πόλους, λόγω της έλξης τους που έφερε 

ο καθένας από αυτούς έπεφταν με πάρα πολύ ισχυρή ορμή και δύναμη και 

έτσι παρήχθη το φως και η πρώτη ύλη των πρωτονίων-ηλεκτρονίων, όπως 

εξηγήσαμε. 

Επομένως, από τα παραπάνω επαληθεύονται και προκύπτουν ότι: 

Σωστά λοιπόν η Βίβλος πρώτα αναφέρει την δημιουργία του ουρανού 

χωρίς φως.  
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Σωστά αναφέρει η Βίβλος ότι μετά έγινε η γη, μετά την δημιουργία του 

ουρανού, αλλά φως δεν υπήρχε ακόμη. 

Σωστά αναφέρει η Βίβλος ότι μετά τον ουρανό και την γη έγινε το φως 

στο σύμπαν, στον τότε κόσμο μας».  

 

 

 

 

 

 

7.θ. «23. Η έννοια του Θεού ως Δημιουργού. 

Ο Θεός είναι ο Σχεδιαστής και ο Κατασκευαστής του κόσμου αυτού. 

Η εξήγηση του στίχου: «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδα-

τος». 

 

 

Η Βίβλος μιλάει για Θεό, εξαρχής στην Γένεση. 

Μιλήσαμε πιο πάνω για την έννοια της γης μας, κατά την πρώτη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου. 

Αναφέραμε, μεταξύ των άλλων, ότι: 

«Συγχρόνως όμως τα ελαφρά στοιχεία, το υδρογόνο με το οξυγόνο πα-

ράγουν το νερό. 

Η γη μας στο τέλος της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου 

υπήρξε ένας χώρος γεμάτος με νερό και πλούσιο οξυγόνο. 

Αυτός ο χώρος έμοιαζε με μια απέραντη θάλασσα που ξηρά δεν υπήρχε 

πουθενά και σκοτάδι είχε πάνω της. 

Αυτό το τοπίο είναι η «άβυσσος» που αναφέρει πάρα πολύ εύστοχα η 

Αγία Γραφή. 

Η παραγωγή-δημιουργία του πολύ νερού στην γη μας, αλλά και του 

πολύ οξυγόνου (που σήμερα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα υλικά του ε-

σωτερικού της π.χ. οξείδια του πυριτίου, οξείδια του σιδήρου κ.λπ.) έγιναν 

κατά οικονομία και κατά σοφία ώστε να προετοιμάσουν την ύπαρξη της 

ζωής σε αυτήν. Η ύπαρξη επίσης αυτής της ωραιότατης, και απολύτως α-

παραίτητης για την ζωή, ατμόσφαιράς της, ομοίως έγινε κατά την ίδια οι-

κονομία και σοφία και πρόνοια. 

Επομένως, εξαρχής στην γη μας δημιουργούνται οι συνθήκες και οι προ-

ϋποθέσεις εκείνες που όταν ωριμάσουν σε επόμενες ημέρες, θα είναι έτοι-

μες να ανταποκριθούν στην ζωή των όντων της, στην ζωή εκείνη που να 

είναι συμβατή με αυτές. Αυτό όμως για να σχεδιαστεί δηλαδή η ζωή που 

θα ακολουθούσε πάνω σε αυτήν με βάση τα υλικά που παρήχθησαν τότε, 

έπρεπε να το μελετήσει ο ειδικός «Μηχανικός-Αρχιτέκτονας» καθώς και 

ο «Σχεδιαστής» Εκείνος, ο οποίος θα σχεδίαζε και θα παρήγαγε και την 

ζωή που θα επακολουθούσε. 
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Και μιλάει για «Θεό» εδώ, αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής, αφού, όπως 

εξηγήσαμε, η γη δεν μπορούσε να υπάρξει από μόνη της την πρώτη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου (μιλήσαμε για την γη μας ως κοσμική ανω-

μαλία και ως μοναδικότητα στο όλο σύμπαν). Αυτό και μόνον επιβεβαιώ-

νει ότι υπήρξε ως κατασκευαστής της ο Θεός.  

Η παρουσία του Θεού στην γη μας, εκείνη την μακρινή περίοδο, ήταν 

ως «πνεύμα Θεού». Με άλλα λόγια δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος και ο 

Θεός θεώρησε ότι με την μορφή πνεύματος θα πλησίαζε προς το έργο Του, 

αφού δεν χρησίμευε σε τίποτε να πάρει την Μορφή Προσώπου. Αυτό έ-

γινε, όπως είπαμε, επειδή ακόμη και η γη ήταν μια απέραντη άβυσσος με 

σκοτάδι και ευνόητο ήταν ότι δεν χρησίμευε σε κάτι να παρουσιάζονταν ο 

Θεός ως Πρόσωπο.  

Η παρουσία λοιπόν στην γη μας, εκείνη την πρώτη συμπάντεια ημέρα, 

δεν είχε την έννοια να δει την δημιουργία του, αυτή την έβλεπε κι από εκεί 

που ήταν, ψηλά από τον Θρόνο Του. 

Η παρουσία του Θεού στην γη μας είχε να κάνει με εργασία του Θεού 

που θα κατηύθυνε την δημιουργία Του εκεί που ήθελε, δηλαδή η γη θα 

έπρεπε να διαπλαστεί έτσι, ώστε να είναι φιλική προς την επερχόμενη-

σχεδιαζόμενη ζωή. 

Γι’ αυτό και πιο κάτω, π.χ. βλέπουμε μια τέτοια σπουδαία εργασία του 

(βλέπε ευθύς αμέσως παρακάτω) που ισχύει μέχρι τις μέρες μας.    

Να δούμε, δηλαδή, το εξής:  

Η άλλη σπουδαία ιδιότητα (εκτός δηλαδή της απόκτησης και του ηλε-

κτρικού φορτίου στους υπάρχοντες μαγνητικούς πόλους και στα υπάρχο-

ντα μαγνητικά φορτία), έγινε και το εξής πολύ σημαντικό: 

Αυτά τα δύο είδη ηλεκτρομαγνητικών πλέον φορτίων (αφού στο εξής 

έχουμε την έλξη του μαγνητικού και του ηλεκτρικού φορτίου σε μιας μορ-

φής ενέργεια, την ηλεκτρομαγνητική), στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

απωθούνται. 

Ενώ δηλαδή αυτά έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, όμως 

στις σχετικά κοντινές απωθούνται. 

Για να θυμηθούμε σχετικό απόσπασμα από την φυσική θα πούμε τα εξής 

μόνον, κάνοντας μια μικρή παρένθεση: 
«7) Δυνάμεις VanderWaals [συνοχή, συνάφεια]. 

Αν μόρια [ή και άτομα] βρεθούν κοντά, μεταξύ τους ασκούνται δυνάμεις ελκτικές 

και απωστικές των πυρήνων και ηλεκτρονίων καθενός πάνω στο άλλο μόριο. Αν η 

απόσταση δεν είναι τόσο μικρή ώστε να μπλέκονται τα ηλεκτρονιακά νέφη, η συνιστα-

μένη των πιο πάνω δράσεων είναι έλξη και έχει σκοπό να μικρύνει την απόσταση. 

Αν η απόσταση είναι τέτοια ώστε να μπλέκονται αρκετά τα ηλεκτρονιακά νέφη, η 

συνισταμένη δράση είναι άπωση. Άρα υπάρχει η κατάλληλη απόσταση για την οποία 

η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. Η απόσταση αυτή λέγεται απόσταση μοριακού 

πλέγματος. Οι δυνάμεις Vander Waals εξηγούν τη συνοχή [έλξη ομοειδών μορίων] και 

τη συνάφεια [έλξη ετεροειδών μορίων] της ύλης.   

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πα-

νεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, Χρήστος Γιοβά-

νης, τόμος 4, σελ. 298.  
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Από τις παραπάνω παρατηρήσεις δεχόμαστε ότι, ανάλογα με τις παρα-

πάνω αποστάσεις των ηλεκτρονιακών νεφών, δεχόμαστε δηλαδή ότι και 

μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου υπάρχουν, ανάλογα, «κοντινές» αλλά 

και «μακρινές» αποστάσεις αφενός, αλλά και ότι υπάρχει και η απόσταση 

εκείνη όπου η συνισταμένη είναι μηδέν και αυτή η τελευταία λέγεται από-

σταση μοριακού πλέγματος αφετέρου.    

Λέμε εδώ ότι αν η ύλη δημιουργήθηκε από την ενέργεια, όπως δέχονται 

η πλειοψηφία των περισσότερων θεωριών για την δημιουργία του κόσμου, 

άρα αυτή η ενέργεια έχει μεταφερθεί και στους δημιουργηθέντα (από αυ-

τήν την ενέργεια) υποατομικά σωματίδια, όπως είναι τα πρωτόνια και τα 

ηλεκτρόνια.  

Με την ίδια λογική, λέμε ότι αν ισχύει έτσι μεταξύ των πυρήνων και των 

ηλεκτρονίων όπως στο παραπάνω απόσπασμα, αυτό οφείλεται στην ενέρ-

γεια που εξασκείται μέσα από αυτά τα υποατομικά σωματίδια (πρωτόνια 

και ηλεκτρόνια). 

Επομένως, δεχόμαστε εδώ ότι: 

α) Ένα πρωτόνια έλκεται με ένα ηλεκτρόνιο στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις ενώ, 

β) Ένα πρωτόνιο απωθείται με ένα ηλεκτρόνιο στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. 

Αν πράγματι έτσι έχουν αυτά, τότε εξηγείται και η ελλειπτική τροχιά 

του ηλεκτρονίου γύρω από το πρωτόνιο του πυρήνα, δηλαδή: 

✓ Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις έλκεται από το πρωτόνιο και τότε πλησιάζει προς αυτό το πρω-

τόνιο και τον πυρήνα του, ενώ 

✓ Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις απωθείται από το πρωτόνιο του πυρήνα και τότε το ηλεκτρόνιο 

απομακρύνεται από αυτό το πρωτόνιο και τον πυρήνα του. 

Εξηγήσαμε πως ορίζονται οι παραπάνω «σχετικά μακρινές» ή «σχετικά 

κοντινές» αποστάσεις, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα που παραθέσαμε. 

Για να συνεχίσουμε όμως, μετά την παρένθεση. 

Αυτό (δηλαδή τα δύο είδη ενέργειας έλκονται στις σχετικά μακρινές α-

ποστάσεις, όμως στις σχετικά κοντινές απωθούνται) αρχικά και με την 

πρώτη σκέψη μας φαίνεται παράλογο, αφού η λογική η δική μας, μας λέγει 

ότι αφού έλκονται τα δύο αυτά είδη ενέργειας πρέπει να έλκονται. Στην 

συνέχεια όμως γιατί να απωθούνται; 

Αυτή είναι μια λογική  απορία και αντιβαίνει στην ανθρώπινη λογική. 

Γι’ αυτό μιλήσαμε για «Θεό», όχι λαμβάνοντες «δογματικά» την έννοια 

της επέμβασης του Θεού σε ό,τι δεν γνωρίζουμε, αλλά επειδή μόνον μια 

άλλου είδους Δύναμη μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες αντίθετες και αντι-

φατικές για την ανθρώπινη λογική, αλλά και πέρα από τα όριά της, κατα-

στάσεις και εφαρμογές. 

Είναι υπαρκτές δηλαδή τέτοιες εφαρμογές, όπως π.χ. στην ενέργεια που 

αναφέρουμε και δεν είναι κάτι το υποθετικό ή κάτι το ανύπαρκτο. 
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Έτσι, πρέπει να δεχτούμε ότι τις εφαρμογές αυτές Κάποιος τις τοποθέ-

τησε, κάποιος τις εφάρμοσε, και μάλιστα ένας Νους που υπήρχε πριν από 

την Δημιουργία τους. Έτσι δεχόμαστε ότι υπήρξε Αυτός ο Νους που δη-

μιούργησε την ενέργεια, που τις έδωσε τις ιδιότητες της αλλά και που στην 

συνέχεια μέσω αυτής δημιούργησε όλη την ύλη. 

Δεν εξηγείται δηλαδή μέσα στις δυνάμεις έλξης να έχουμε και δυνάμεις 

άπωσης και το αντίθετο. Αυτό μόνον ο Θεός μπορεί να το ορίσει, επειδή 

οι νόμοι της φύσης εδώ είναι αντιφατικοί».  

 

 

 

 

 

 

7.ι. «24. Την πρώιμη εκείνη συμπάντεια εποχή δεν υπήρχε ακόμη το 

έτος. Υπήρχε όμως η Ημέρα. 

Η απάντηση στο ερώτημα: Πως υπήρχε η ημέρα στην οποία συμπε-

ριλαμβάνονται πολλά-ανυπολόγιστα έτη; 

Πως δηλαδή η ημέρα είναι πολύ μεγαλύτερη από το έτος; 

 

 

Να πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα από αυτά που λέγουν μερικοί επι-

στήμονες: 

 

«Στην αρχή ο Θεός έπλασε τον ουρανό και τη γη… Είναι οι πρώτες 

λέξεις της Γένεσης. Κι ακολουθεί: και σε έξι μέρες ο Θεός έπλασε τον 

κόσμο… 

Η επιστήμη μας έδειξε ότι οι έξι αυτές μέρες της δημιουργίας του κό-

σμου ξεπέρασαν ένα ανυπολόγιστο αριθμό ετών. Πολύ γρήγορα, ασφαλώς 

από την εποχή της προϊστορίας, ο άνθρωπος προσπάθησε να εξηγήσει τον 

τρόπο που έγιναν τα διάφορα στοιχεία. Κατακυριευμένος από αυτό το με-

γάλο μυστήριο, βιάστηκε να εξηγήσει τη γέννηση του σύμπαντος με ένα 

δικό του τρόπο, με μια φαντασία πλούσια σε σχήματα και χρώματα και με 

μια υπερβολική αφέλεια. … 

 

Πηγή: «Το Διάστημα», Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια. Κείμενα υπό: RENE 

GUILLOT. Εικονογράφηση υπό: GIANNINI. Εκδόσεις «Χρυσή Πέννα» 

ΕΕ, σελ. 8. 

 

Επεξηγήσεις: 

 

α) Όσον αφορά την πλούσια φαντασία για την δημιουργία του σύμπα-

ντος και την υπερβολική αφέλεια… 
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Από την μέχρι τώρα ανάπτυξη όλων των θεμάτων μας που όλα στηρί-

ζονται στην επιστημονική βάση, επειδή επιλύουν επιστημονικά τα φυσικά 

φαινόμενα, να πούμε ότι όσα αναφέραμε απέχουν πάρα πολύ από την 

πλούσια φαντασία μερικών… 

Επίσης τα όσα αναπτύξαμε δεν έχουν κάποια σχέση με κανενός είδους 

μικρής ή υπερβολικής αφέλειας, αφού είναι τόσο ισχυρά στην λογική τους 

βάση, ώστε άπτονται των ίδιων των θεμελίων του σύμπαντος κόσμου!!! 

Δεν δημιουργήσαμε το σύμπαν με την φαντασία μας, ούτε με κάποιο 

ψεύτικο τρόπο. 

Ανακαλύψαμε και δείξαμε τα ίδια τα θεμέλια του σύμπαντος στο οποίο 

ζούμε. Επαληθεύσαμε πλήρως όλες τις επιστημονικές θέσεις, που όλες 

τους στηρίζονται σε αυτά τα θεμέλια του κόσμου αυτού. 

 

β) Όσον αφορά την ύπαρξη της ημέρας και την ανυπαρξία του έτους. 

Ένας επιστήμονας με τα σημερινά δεδομένα μπορεί πει το παραπάνω 

απλά: αφού δεν είχαμε έτος, πως είχαμε Ημέρα; Και πως η Ημέρα περι-

λάμβανε τόσα πολλά έτη; Γίνονται όλα αυτά; 

Η απάντηση, πλέον, είναι πάρα πολύ απλή και κατανοητή μετά τα όσα 

αναφέραμε: 

Τότε δεν υπήρχε έτος. Δεν υπήρξε την πρώτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου καμιά περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο, αφού ο Ήλιος 

δεν υπήρχε ακόμη.  

Με άλλα λόγια δεν υπήρχε ακόμη το έτος, γιατί απλά δεν υπήρχε ο Ή-

λιος για να περιστραφεί η Γη γύρω από αυτόν και να δημιουργηθεί το έτος. 

Συγχρόνως η βαρύτητα της Γης δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί. Μάλιστα, 

αν η βαρύτητα ήταν ισόρροπη (αν δηλαδή τα φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων ήσαν περίπου ίσα, [επειδή ίσες ποσότητες έλκονται και παράγουν 

ζεύγη μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων], τότε δεν περιστρέφο-

νταν η Γη μας. 

Επομένως, χωρίς το έτος μιλάμε την Ημέρα εκείνη της Δημιουργίας, την 

πρώτη συμπάντεια Ημέρα». 

Ας πούμε λίγα ακόμη πράγματα για την ημέρα και την νύχτα στα επό-

μενα δύο κεφάλαια-ενότητες.  

 

 

 

 

7.ια. «25. Η έννοια της σημερινής ηλιακής, αλλά και της αρχικής-

συμπάντειας ημέρας. 

 

α. Η έννοια της σημερινής-ηλιακής ημέρας 

Ημέρα ορίζουμε εμείς σήμερα το χρονικό εκείνο διάστημα που αρχίζει 

από την ανατολή του ηλίου μας και τελειώνει με την δύση του.  
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Η ημέρα χαρακτηρίζεται, ή έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της το φως. 

Με βάση αυτό μπορούμε να ορίσουμε, λοιπόν, ως ημέρα το χρονικό διά-

στημα εκείνο κατά το οποίο υπάρχει φως του ήλιου μας στο μέρος που 

ζούμε. (Λόγω του φωτός ως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, λέμε 

μερικές φορές σε ένα μέρος όπου υπάρχει νύχτα, αλλά ξαφνικά βλέπουμε 

πολύ φως, την εξής φράση: «Έγινε ξαφνικά μέρα». Σε άλλες περιπτώσεις, 

όταν π.χ. πέφτουν βαριά μαύρα σύννεφα στον ουρανό κι είναι  π.χ. μεση-

μέρι και τότε σκοτεινιάζει ο τόπος όλος, λέμε πάλι την εξής φράση: «Έγινε 

ξαφνικά νύχτα». Άλλωστε κι όταν πέθανε ο Ιησούς Χριστός, κρύφτηκε ο 

ήλιος και λέμε ότι έγινε σκοτάδι, δηλαδή δεν λέμε τις στιγμές εκείνες «η-

μέρα» αλλά μάλλον νύχτα και σκοτάδι).  

Επομένως, η έννοια της λέξης ημέρα δεν ορίζεται με βάση την ανατολή 

και την δύση του ήλιου, αλλά πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά ορίζεται με βάση 

την παρουσία του φωτός (ή της απουσίας του φωτός, νύχτα).   

Άρα, ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα εκείνο που έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό το φως του ήλιου μας κι επειδή το διάστημα αυτό είναι 

από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου, εμείς παίρνουμε ως ημέρα το 

τελευταίο, δηλαδή ημέρα είναι το χρονικό διάστημα από την ανατολή μέ-

χρι την δύση του ήλιου.  

Ειδικότερα, αυτό το παραπάνω χρονικό διάστημα που ορίζεται από την 

ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το 

φως του ήλιου μας, εμείς σήμερα μπορούμε να το ονομάσουμε ηλιακή η-

μέρα (επειδή το φως που έχουμε οφείλεται στον ήλιο μας). 

Επίσης, γνωρίζουμε ότι διαφορετική είναι η ημέρα στη Γη μας, διαφο-

ρετική είναι η ημέρα στους άλλους πλανήτες, π.χ. στην Άρη ή στον Κρόνο 

κ.λπ. 

 

β. Η έννοια της αρχικής-συμπάντειας ημέρας 

Πριν όμως δημιουργηθεί ο ήλιος κι όλα τα υπόλοιπα άστρα στο σύμπαν, 

είναι δυνατό να υπάρχει φως (αυτό αναπτύξαμε ήδη ω τώρα σε άλλα κε-

φάλαια). Τότε, λοιπόν, με βάση αυτό το φως που υπήρχε στο σύμπαν, έ-

χουμε και πάλι ημέρα, το φως της οποίας δεν προέρχονταν από τον ήλιο 

μας κι έτσι ήταν πολύ πιο μεγαλύτερη σε διάρκεια όσο και σε ισχύ από 

πλευράς φορτίου του φωτός (προκειμένου να φωτίσει το τόσο μεγάλο σύ-

μπαν).  

Αυτή λοιπόν η ημέρα που υπήρχε στο σύμπαν, δεν εξαρτιόταν από τον 

ήλιο μας (αφού βέβαια ο ήλιος μας κι όλα τα άλλα άστρα δεν υπήρχαν 

ακόμη) και γι’ αυτό την ονομάζουμε συμπάντεια ημέρα. 

Γι’ αυτή την ημέρα μιλάει η Αγία Γραφή στην Δημιουργία του κόσμου 

κι όχι βέβαια για την σημερινή-ηλιακή ημέρα. Ας ανοίξουν τα μάτια τους 

μερικοί για να μάθουν να «διαβάζουν» πιο προσεκτικά την επιστήμη και 

τα στοιχεία της!!!  

Όπως γνωρίζουμε, από την σημερινή φυσική, το φως παράγεται και χω-

ρίς καθόλου την ύπαρξη της ύλης (στο λεγόμενο κενό ύλης, π.χ. σε μια 
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λάμπα κενού κ.λπ.), επειδή περιέχει μέσα του και ενέργεια (φωτόνια ενέρ-

γειας), η οποία μπορεί να υπάρχει και χωρίς την ύπαρξη ύλης, ή εν προ-

κειμένου μπορεί να υπάρξει το φως και πριν την εμφάνιση της ύλης, δη-

λαδή πριν από την ύπαρξη των άστρων και της άλλης διαστημικής-συμπά-

ντειας ύλης. 

Ας μη συγχέουμε λοιπόν την σημερινή-ηλιακή ημέρα με εκείνη την αρ-

χική-συμπάντεια ημέρα. 

Επομένως, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την θέση που διαβάζουμε 

στην Αγία Γραφή ότι υπήρχε (περίοδος) ημέρα σε όλο το σύμπαν, πολύ 

πριν δημιουργηθούν τα άστρα». 

 

 

 

 

 

7.ιβ. «26. Η έννοια της σημερινής γήινης, αλλά και της αρχικής συ-

μπάντειας νύχτας.  

 

α. Η έννοια της σημερινής-γήινης νύχτας 

Ανάλογα, χαρακτηρίζουμε εμείς ως νύχτα, το χρονικό εκείνο διάστημα 

που διαρκεί από την δύση του ήλιου μέχρι την επόμενη ανατολή του και 

στο οποίο το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απουσία του φωτός. Κι αυτή 

τη νύχτα την λέμε γήινη νύχτα (άλλης διάρκειας είναι η νύχτα στον Άρη, 

άλλη στον Κρόνο, κ.λπ.).  

Στην ουσία όμως νύχτα ορίζεται η απουσία του φωτός και γι’ αυτό αν 

βρεθούμε σε κανένα μπουντρούμι μέρα μεσημέρι, εκεί θα είναι νύχτα κι 

όχι ημέρα, παρότι είμαστε στην περίοδο από την ανατολή μέχρι την δύση 

του ηλίου. (Θυμούνται μερικοί την απομόνωση ή τα λεγόμενα «Πειθαρ-

χεία» στο στρατό, όπου δεν έβλεπες φως). 

Αυτό είναι η γήινη νύχτα, στην ουσία είναι η απουσία του φωτός, κι 

επειδή αυτό συμβαίνει κατά κανόνα από την δύση του ήλιου μέχρι την 

επόμενη ανατολή του, έχει επικρατήσει να ορίζεται έτσι. (Ανάλογη είναι η 

Αρειανή νύχτα, η νύχτα στον Κρόνο και στους άλλους πλανήτες).  

 

β. Η έννοια της αρχικής-συμπάντειας νύχτας 

Πριν όμως δημιουργηθεί η ήλιος κι όλα τα υπόλοιπα άστρα στο σύμπαν, 

είναι δυνατό να υπάρχει φως (όπως παραπάνω εξηγήσαμε), αλλά είναι δυ-

νατό και να υπάρχει και σκοτάδι, ή αλλιώς να υπάρχει απουσία φωτός (ό-

πως θα εξηγήσουμε και παρακάτω). 

Το διάστημα όπου έχουμε την απουσία φωτός στο σύμπαν, πολύ πριν 

υπάρξουν τα άστρα στον ουρανό, αυτό το διάστημα το ονομάζουμε συ-

μπάντεια νύχτα. 

Λέμε δηλαδή ότι μπορεί να υπήρχε περίοδος νύχτας στο ίδιο το σύμπαν, 

λόγω της έλλειψης φωτός σε αυτό, πολύ πριν δημιουργηθούν τα άστρα. 
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Αυτό λοιπόν το διάστημα το ονομάζουμε νύχτα ή συμπάντεια νύχτα ή σκο-

τάδι, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή.  

Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει δηλαδή την ύπαρξη του σκότους πολύ 

πριν δημιουργηθούν τα άστρα, αφού όπως και παραπάνω εξηγήσαμε, το 

φως μπορεί να παράγεται και χωρίς την ύλη, που σημαίνει ότι είναι ανε-

ξάρτητο της ύλης (της μορφής δηλαδή εκείνης των κβάντων του φωτός 

που είναι ενέργεια κι όχι ύλη).  

Επομένως, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την θέση που διαβάζουμε 

στην Αγία Γραφή ότι υπήρχε περίοδος σκότους σε όλο το σύμπαν, πολύ 

πριν δημιουργηθούν τα άστρα». 

 

 

 

 

 

7.ιγ. «27. Το ότι η Γη μας φέρει κι αυτή υλικά όπως και οι άλλοι 

πλανήτες, δεν σημαίνει ότι είναι όπως αυτοί. 

Το ότι, όμως, φέρει και υλικά όπως κι αυτοί, σημαίνει ότι έγινε από 

την ίδια αρχή-είδος ενέργειας, αλλά το ότι παρουσιάζει τεράστιες δια-

φορές από αυτούς σημαίνει ότι έγινε σε άλλη-προγενέστερη συμπά-

ντεια ημέρα-συμπάντεια εποχή. 

 

Η Γη μας, βέβαια, έχει τα ίδια υλικά με τους άλλους πλανήτες. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκε και κατά την ίδια «συμπάντεια» ε-

κείνη εποχή, ή αλλιώς την ίδια συμπάντεια ημέρα, μαζί με αυτούς. Κι αυτό 

αποδεικνύεται από την κοσμική «ανωμαλία» της και την μοναδικότητά 

της, όπως προαναφέραμε (βλέπε και «Κοσμική ανωμαλία και μοναδικό-

τητα της Γης μας»). 

Ο κανόνας, με άλλα λόγια, της δημιουργίας των άλλων πλανητών είναι 

περίπου ως εξής, κατά τις επικρατούσες θεωρίες: 

Σε κάποιον ήλιο έγινε έκρηξη (ή σε κάποιον γαλαξία) και η ύλη που 

εκτινάχτηκε από αυτόν απέκτησε βαρύτητα με τον καιρό, οπότε δημιουρ-

γήθηκαν οι πλανήτες του κάθε ηλιακού συστήματος. 

Όμως, καμία από αυτές τις θεωρίες δεν είναι σε θέση να εξηγήσει την 

μοναδικότητα της γης μας, αλλά ούτε και την κοσμική της ανωμαλία. Κι 

αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ότι η γη μας δημιουργήθηκε σε διαφορετική 

συμπάντεια εποχή ή αλλιώς σε διαφορετική συμπάντεια ημέρα. 

Το ότι τα υλικά είναι τα ίδια, αυτό σημαίνει ότι από την ίδια πηγή ενέρ-

γειας και ύλης προήλθαν τόσο η Γη, όσο και οι άλλοι πλανήτες, αλλά εξη-

γήσαμε ότι η Γη μας δημιουργήθηκε σε προγενέστερη εποχή, εξ ού και η 

διαφορετικότητά της, και η μοναδικότητά της και η κοσμική της ανωμα-

λία».  
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8. Η εξήγηση της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσα 

στον δομικό λίθο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου. 

Η ερμηνεία της παραγωγής της θερμότητας στο κέντρο του εσωτε-

ρικού του δομικού λίθου του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της ισημερινής ζώνης στον δομικό 

λίθο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της φοράς της περιστροφής του δομικού λίθου. Η εξή-

γηση της λειτουργίας των δύο εσωτερικών περιστροφικών βραχιόνων 

στους δομικούς λίθους πρωτονίου και ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο βαρυτικών κέντρων στον δο-

μικό λίθο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου. 

 

 

Αν λοιπόν οι δύο εξωτερικοί πόλοι τόσο του πρωτονίου, όσο και του 

ηλεκτρονίου φορτίζουν την μάζα τους, που βρίσκεται κάτω από την πε-

ριοχή αυτή των πόλων τους αφενός, και όσο προχωράει η φόρτιση αυτή με 

την πάροδο του χρόνου και φορτίζεται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της 

εσωτερικής αυτής μάζας του πρωτονίου αλλά και του ηλεκτρονίου αφετέ-

ρου, 

τότε σε κάποια στιγμή τα θεμελιώδη ιόντα που έχουν φορτίσει το εσω-

τερικό των δομικών αυτών λίθων θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, μέσα 

στο εσωτερικό αυτών των δομικών λίθων τόσο του πρωτονίου όσο και στο 

εσωτερικό του ηλεκτρονίου, κατά τον εξής τρόπο: 

Στο πρωτόνιο, τα θεμελιώδη πρωτόνια θα ελχθούν με τα θεμελιώδη η-

λεκτρόνια όταν πια βρεθούν σε σχετικά μακρινές αποστάσεις, όπου στον 

δομικό λίθο του πρωτονίου τα θεμελιώδη πρωτόνια είναι τα ισχυρότερα 

σε μαγνητικό φορτίο (βλέπε σχετικά από την δημιουργία των πρωτονίων). 

Στο ηλεκτρόνιο, επίσης, τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια θα ελχθούν με τα θε-

μελιώδη πρωτόνια όταν πια βρεθούν σε σχετικά μακρινές αποστάσεις, ό-

που στον δομικό λίθο του ηλεκτρονίου, όπου τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια 

είναι τα ισχυρότερα σε μαγνητικό φορτίο (βλέπε σχετικά από την δημιουρ-

γία των ηλεκτρονίων). 

Επομένως, τα θεμελιώδη πρωτόνια έλκονται με τα θεμελιώδη ηλεκτρό-

νια στον δομικό λίθο του πρωτονίου, ομοίως τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια έλ-

κονται με τα θεμελιώδη πρωτόνια στον δομικό λίθο του ηλεκτρονίου. 

Η έλξη τους όμως αυτή παράγει ηλεκτρικό φορτίο, επειδή τα θεμελιώδη 

πρωτόνια φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο (το οποίο μετέφεραν και στους 

δομικούς λίθους των πρωτονίων κατά την δημιουργία τους), αλλά επίσης 

και τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (το ο-

ποίο μετέφεραν και στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων κατά την δη-

μιουργία τους). Αυτό σημαίνει ότι στο εσωτερικό τόσο του πρωτονίου όσο 

και του ηλεκτρονίου παράγεται ηλεκτρισμός και συγχρόνως παράγεται και 

θερμότητα. Εξηγήσαμε ήδη ότι τα θεμελιώδη πρωτόνια όταν ελχθούν με 
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τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια παράγουν ηλεκτρισμό ακόμη και σε κενό αέρα, 

όπως π.χ. στην πυρηνική έκρηξη, στο κέντρο των άστρων κ.λπ., και δεν 

χρειάζονται δηλαδή αέρα για να παράγουν τον ηλεκτρισμό τους, αφού εί-

ναι θεμελιώδης ενέργεια. 

Αυτή η παραγωγή της θερμότητας στο εσωτερικό του δομικού λίθου 

δημιουργεί το εξής φαινόμενο:  

Μέρος του εσωτερικού του δομικού λίθου λιώνει, λόγω της αύξησης της 

θερμοκρασίας, η οποία στο μέγιστο της φόρτισης με θεμελιώδη ιόντα της 

μάζας του εσωτερικού του είναι σχετικά μεγάλη. 

Αυτή η λιωμένη μάζα στο εσωτερικό του δομικού λίθου τώρα, φορτίζε-

ται από τα εκεί ευρισκόμενα θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλεκτρό-

νια (τα θεμελιώδη ιόντα εξηγήσαμε ότι φορτίζουν τους αντίστοιχούς των 

δομικούς λίθους της ύλης).  

Αυτό το τελευταίο τώρα, έχει σαν συνέπεια, στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, η μάζα που έχει φορτιστεί με θεμελιώδη πρωτόνια και θεμε-

λιώδη ηλεκτρόνια στο εσωτερικό τους, να έλκεται όταν βρεθεί στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις τους. Τότε στην φάση αυτή έχουμε μια συμπαγή 

μάζα στο εσωτερικό του καθενός αυτού δομικού λίθου. 

Στην επόμενη φάση όμως, επειδή τα θεμελιώδη πρωτόνια όταν βρεθούν 

κοντά με τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια, απωθούνται, έτσι και η μάζα που είναι 

φορτισμένη με θεμελιώδη πρωτόνια απωθείται με την μάζα που είναι φορ-

τισμένη με θεμελιώδη ηλεκτρόνια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Τότε 

έχουμε διαστολή της μάζας στους δύο αυτούς δομικούς λίθους της ύλης.  

Στην συνέχεια, η απωθούμενη αυτή μάζα απωθείται προς τα άκρα του 

δομικού λίθου και πιέζει τότε τον δομικό λίθο, οπότε τότε δημιουργείται 

το πεπλατυσμένο στην ισημερινή του ζώνη. Έτσι ο δομικός λίθος μοιάζει 

με τους πλανήτες και τους αστέρες, όπου έχουν το πεπλατυσμένο τους.  

Η άπωση όμως αυτή της ρευστής μάζας στο εσωτερικό του δομικού λί-

θου γίνεται κατά την εξής φορά: Τα ομώνυμα στις κοντινές αποστάσεις 

θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλεκτρόνια απωθούνται αλλά η ά-

πωση αυτή γίνεται κατά αντίθετη φορά. Αυτό σημαίνει ότι στο εσωτερικό 

του δομικού λίθου του πρωτονίου αλλά και του ηλεκτρονίου, θα σχηματι-

στούν δύο περιστροφικοί βραχίονες, όπως ακριβώς δύο βραχίονες ενός γα-

λαξία. Αυτοί φέρουν μέρος από την ρευστή μάζα του και καθώς απωθού-

νται οι δύο βραχίονες με την μάζα τους, τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, αρχίζουν να περιστρέφονται. Η διαφορά τους είναι ότι στο 

πρωτόνιο υπερισχύει το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών πρωτονίων κι 

εκείνο είναι το ισχυρότερο από τους δύο περιστροφικούς βραχίονές του, 

οπότε αυτό το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής του μάζας εξαναγκάζει 

τώρα πλέον τον δομικό αυτόν λίθο να περιστρέφεται κατά την φορά της 

περιστροφής του, ενώ στο ηλεκτρόνιο όπου είναι ισχυρότερο το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων, ο ισχυρότερος από τους δύο βραχί-
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ονες που είναι αυτός των θεμελιωδών ηλεκτρονίων εξαναγκάζει τον δο-

μικό λίθο του ηλεκτρονίου να περιστραφεί κατά την φορά περιστροφής 

του. 

Όμως, στη συνέχεια, μόλις απομακρυνθούν το ηλεκτρόνιο από το πρω-

τόνιο, τότε εξασκείται η έλξη μεταξύ των, και τότε η φορά περιστροφής 

του ηλεκτρονίου είναι αυτή που έχει και το πρωτόνιό του.  

Ενώ αρχικά, την πρώτη φορά δηλαδή, είχαν αντίθετη κίνηση περιστρο-

φής, στην συνέχεια, όταν έχει επενεργήσει η μεταξύ τους έλξη, από τότε 

και στο εξής έχουν την ίδια κατεύθυνσης και φορά περιστροφής των.  

Επομένως, ανάλογα με ποιος από τους δύο περιστροφικούς βραχίονες 

της εσωτερικής μάζας του δομικού λίθου είναι ο μεγαλύτερος, αυτός εξα-

ναγκάζει και τον ίδιο τον δομικό λίθο να περιστραφεί κατά την ίδια φορά 

περιστροφής με την δική του φορά περιστροφής. 

Ο κάθε δομικός λίθος τόσο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου, 

δηλαδή, φέρουν δύο εσωτερικά κέντρα μάζας στο εσωτερικό τους, τα ο-

ποία κατά την φάση της άπωσής των περιστρέφονται και συγχρόνως απω-

θούνται.  

Από την περιστροφή αυτή παίρνει και την φορά ο ίδιος ο δομικός λίθος.  

Στην επόμενη φάση όμως, όταν δηλαδή τα δύο αυτά σύνολα μαζών του 

εσωτερικού του δομικού λίθου απομακρυνθούν, τότε στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις μεταξύ τους εξασκείται έλξη και τότε πάλι έλκονται και 

παράγουν μια μεγάλη σχεδόν μάζα, αλλά στην ουσία είναι μια μάζα με δύο 

μέρη, ως εξής: Καθώς έλκονται τα δύο αυτά μεγάλα σύνολα μαζών που 

είναι φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα, η έλξη τους ισχύει μέχρις ενός ση-

μείου όπου στις σχετικά κοντινές αποστάσεις ασκείται η άπωση. Επομέ-

νως, εκεί που πάει να δημιουργεί μόνο μια μάζα στο εσωτερικό του δομι-

κού λίθου, τελικά δεν δημιουργείται μια, αλλά δύο, επειδή ακριβώς όταν 

πλησιάσουν σχετικά πολύ μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα ή και οι μάζες 

οι φορτισμένες με αυτά τα θεμελιώδη ιόντα, εξασκείται άπωση. Έτσι έ-

χουμε την δημιουργία των δύο βαρυτικών κέντρων στην φάση αυτή στον 

καθένα δομικό λίθο της ύλης του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου. 

Αυτός είναι ο λόγος που τόσο το πρωτόνιο όσο και το ηλεκτρόνιο φέ-

ρουν ηλεκτρισμό, φέρουν δηλαδή δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα τα ο-

ποία φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Λόγω του ηλεκτρισμού τους αυ-

τού και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών δομικών λίθων, όπως 

εξηγήσαμε, περιστρέφονται. 
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9. Η θέση του ηλεκτρονίου στην συγκεκριμένη στιβάδα-τροχιά πε-

ριστροφής του. 

Ο υπολογισμός και η μονάδα ενέργειας της κάθε στιβάδας στα ηλε-

κτρόνια κάθε στοιχείου-ατόμου.  

 

 

Ανάλογα τώρα με την ποσότητα της θεμελιώδους ενέργειας ή των θε-

μελιωδών ηλεκτρονίων με την οποία είναι φορτισμένος ο δομικός λίθος 

του ηλεκτρονίου έλκεται επίσης (ανάλογα) από τον δομικό λίθο του πρω-

τονίου. 

Τα θεμελιώδη πρωτόνια ή η θεμελιώδης ενέργεια του δομικού λίθου του 

πρωτονίου, δηλαδή, έλκουν τα ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία των θε-

μελιωδών ηλεκτρονίων τα οποία βρίσκονται μέσα στον δομικό λίθο του 

ηλεκτρονίου (εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη πρωτόνια είναι το ισχυρότερο 

μαγνητικό φορτίο στο πρωτόνιο, ενώ τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια είναι το 

ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο στον δομικό λίθο του ηλεκτρονίου). 

Αν μεν το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων που βρίσκε-

ται σε ένα ηλεκτρόνιο α είναι μικρό, τότε το πρωτόνιο έλκει αυτό το ηλε-

κτρόνιο με δύναμη α. Αν όμως το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ηλε-

κτρονίων που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρόνιο β είναι μεγαλύτερο (συγκρι-

τικά με εκείνο του ηλεκτρονίου α), τότε το πρωτόνιο έλκει αυτό το ηλε-

κτρόνιο με μεγαλύτερη δύναμη β. Τότε το ηλεκτρόνιο β πλησιάζει πιο 

πολύ κοντά στο πρωτόνιο. Σε κάποια φάση όμως όσο αυξάνεται το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων, τότε εξασκείται ισχυρότερη η 

άπωση μεταξύ του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου και αντί να πλησιάσει 

πιο πολύ το ηλεκτρόνιο, τότε απωθείται προς τις εξωτερικότερες στιβάδες 

του ατόμου. 

Για να υπάρξει ένα όριο πότε αυξάνεται πολύ το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων και αντί να έλκεται το ηλεκτρόνιο, αυτό απωθείται, 

παίρνουμε ένα όριο, εκείνο του ατόμου του υδρογόνου. Αυτή την επιλογή 

κάνουμε, επειδή το άτομο αυτό είναι αρχέγονο και περιέχει σε αρκετά ι-

σχυρό επομένως βαθμό τα θεμελιώδη πρωτόνια και τα θεμελιώδη ηλε-

κτρόνια. 

Λέμε δηλαδή ότι στο άτομο του υδρογόνου, το ηλεκτρόνιό του περι-

στρέφεται σε τροχιά όπου η απόστασή της από τον πυρήνα-πρωτόνιό του 

είναι ίση με την μονάδα. 

Συνεπώς, όσο αυξάνεται το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων σε ένα άλλο άτομο γ, και ένα ηλεκτρόνιο του ατόμου γ περι-

φέρεται σε τροχιά η οποία απέχει περισσότερο, ή αλλιώς μεγαλύτερη από-

σταση, από το κέντρο-πυρήνα του ατόμου αυτού γ (συγκριτικά με την α-

πόσταση του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου από τον πυρήνα 

του), αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια ( = θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων) αυτού του ατόμου φέρουν ισχυρότερο ακόμη το μαγνητικό 
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φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων τους ( = το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), συγκριτικά με το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ηλεκτρονίων που φέρει το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρο-

γόνου. 

Αντίθετα, αν ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο αυτό γ περιφέρεται σε τροχιά η 

οποία απέχει λιγότερο, ή αλλιώς μικρότερη απόσταση από το κέντρο-πυ-

ρήνα του ατόμου αυτού γ (συγκριτικά με την απόσταση του ηλεκτρονίου 

του ατόμου του υδρογόνου από τον πυρήνα του), αυτό σημαίνει ότι τα θε-

μελιώδη ηλεκτρόνια ( = θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) αυτού του ατόμου 

φέρουν ασθενέστερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων 

τους ( = το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), συ-

γκριτικά με το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων που φέρει 

το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου. 

Με τον παραπάνω τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια της 

κάθε στιβάδας ή αλλιώς το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων της. 
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10. Η Γη μας είχε δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα, ήδη από την 

δεύτερη κιόλας ημέρα της δημιουργίας του σύμπαντος. 

Η βαρύτητα της Γης μας, χωρίς ακόμη την ύπαρξη του Ήλιου και 

των άλλων αστέρων του ουρανού. 

 

 

Εξηγήσαμε παραπάνω πως δημιουργείται ο ηλεκτρισμός, αλλά και οι 

δύο εσωτερικοί πόλοι στον δομικό λίθο του πρωτονίου όσο και του ηλε-

κτρονίου. 

Μιλήσαμε δηλαδή ότι έχουμε δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα στον κα-

θένα από τους δύο αυτούς δομικούς λίθους. 

Ανάλογα, συνέβη και στην ίδια την Γη μας, κατά την δεύτερη ημέρα της 

δημιουργίας του σύμπαντος. Να σημειώσουμε ότι καθώς περνούν οι αιώ-

νες, αυτά τα δύο εσωτερικά βαρυτικά της κέντρα στερεοποιούνται ακόμη 

περισσότερο, εφόσον αυξάνεται η παραγωγή των βαρύτερων χημικών 

στοιχείων, όπως αναφέραμε (φάσεις έλξης-άπωσης επαναλαμβανόμενες 

και συμπίεση της ύλης). Γι’ αυτό λέμε ότι από την δεύτερη Ημέρα υπήρχαν 

αυτά τα δύο βαρυτικά της κέντρα ως στερεά, ενώ κατά την πρώτη Ημέρα 

της δημιουργίας αυτά ήσαν αέριες μάζες. 

Τότε, δεν υπήρχαν ακόμη ο ήλιος, δεν υπήρχαν άλλα αστέρια στον ου-

ρανό, εκτός της Γης μας και αυτό αποδεικνύει και βεβαιώνει η μοναδικό-

τητα της Γης μας, όπως εξηγήσαμε. 

Στο ερώτημα: είναι δυνατό να υπάρξει βαρύτητα στη Γη μας τότε, πριν 

ακόμη υπάρξει ο ήλιος μας; 

Η απάντηση έχει όπως ακριβώς αναφέραμε παραπάνω για τα δύο εσω-

τερικά βαρυτικά κέντρα τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Αλλά περισσότερα θα πούμε ευθύς αμέσως. 
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11. Η φόρτιση της Γης με θεμελιώδη ιόντα και η δημιουργία των 

δύο εξωτερικών πόλων της. 

Η εξήγηση της παραγωγής του ηλεκτρισμού στο εσωτερικό της γης. 

Η εξήγηση της παραγωγής θερμότητας στο εσωτερικό της γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και παραγωγής της βαρύτητας της Γης 

μας στο εσωτερικό της κέντρο κατά την φάση της έλξης των θεμελιω-

δών ιόντων.  

Η εξήγηση της πυκνότητας της ύλης της Γης μας στο εσωτερικό της 

κέντρο κατά την φάση της δημιουργίας της βαρύτητας. 

Η δημιουργία των δύο περιστροφικών βραχιόνων της γης μας. Η 

εξήγηση της δημιουργίας των διαφόρων στρωματώσεων στο εσωτε-

ρικό της Γης μας. 

Τι ονομάζουμε βαρυτικό πόλο πρωτονίων και βαρυτικό πόλο ηλε-

κτρονίων.  

Τι είναι τα πυρηνικά ρεύματα.  

Η εξήγηση της δημιουργίας της άνωσης. 

 

 

Θα σταθούμε ειδικότερα στο εξής απόσπασμα: 

«Αυτά όμως τα θεμελιώδη ιόντα ευρισκόμενα στο σημείο του μεσοσυ-

μπάντειου χώρου όπου η γη μας, άρχισαν, όπως εξηγήσαμε να έλκουν ε-

τερώνυμές τους (σε μαγνητικό φορτίο) συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές (που κυκλοφορούσαν από πόλου σε πόλο). Μαζί όμως με αυτές 

είλκυαν και τα φορτία της ύλης που αυτές έφεραν.  

 

Έτσι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α της Γης μας, είλκυε 

ετερώνυμές του συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (οι τελευταίες κινούνταν από τον συμπάντειο πόλο των 

πρωτονίων προς τον συμπάντειο πόλο των ηλεκτρονίων, αλλά και αντί-

στροφα καθώς στη συνέχεια απωθούνταν από εκεί και επέστρεφαν πάλι 

στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, βλ. περισσό-

τερα στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας). Όμως καθώς ο πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας είλκυε τις συμπάντειες αυτές δυ-

ναμικές γραμμές, συγχρόνως είλκυε και πρωτόνια αλλά και άτομα υδρο-

γόνου που αυτές μετέφεραν κατά την κίνησή τους (βλ. περισσότερα στην 

πρώτη ημέρα της δημιουργίας). 

 

Επίσης, ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β της Γης μας, 

είλκυε ετερώνυμές του συμπάντειες μαγνητικές δυναμικές γραμμές θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (οι τελευταίες κινούνταν από τον συμπάντειο 

πόλο των ηλεκτρονίων προς τον συμπάντειο πόλο των πρωτονίων, αλλά 

και αντίστροφα καθώς στη συνέχεια απωθούνταν από εκεί και επέστρεφαν 

πάλι στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, βλ. πε-

ρισσότερα στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας). Όμως καθώς ο πόλος των 
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θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας είλκυε τις συμπάντειες αυτές 

δυναμικές γραμμές, συγχρόνως είλκυε και ηλεκτρόνια αλλά και νετρόνια 

που αυτές μετέφεραν κατά την κίνησή τους (βλ. περισσότερα στην πρώτη 

ημέρα της δημιουργίας). 

Έτσι, κατά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου έχουμε την παραγωγή χημικών στοιχείων στους δύο συμπάντειους 

πόλους καθώς και στη Γη μας, αλλά και την μεταφορά τους από πόλο σε 

πόλο καθώς και στη Γη μας».  

Έτσι, στη Γη μας συγκεντρώνονται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

καθώς η Γη μας βρισκόταν στο ενδιάμεσο, σε κάποιο σημείο μεταξύ των 

δύο συμπάντειων πόλων α και β. 

Καθώς όμως ο αριθμός των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων αύξαινε, τότε αυτά τα θεμελιώδη ιόντα στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται μεταξύ τους. 

Έτσι άρχισαν τα μεν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων να κατευθύνονται-α-

πωθούνται προς μια περιοχή της Γης μας, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων κατευθύνονται-απωθούνται προς την αντιδιαμετρική τους πε-

ριοχή. 

Αυτές οι δύο περιοχές έγιναν οι δύο εξωτερικοί πόλοι της Γης μας. 

Έτσι δηλαδή από την πρώτη κιόλας ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

έχουμε στη γη μας τους δύο εξωτερικούς της πόλους: έναν εξωτερικό πόλο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και έναν άλλον εξωτερικό πόλο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Όμως, όταν ολοένα συνεχώς αυξάνονται τα φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων που έλκονται από τη Γη μας τις δύο πρώτες συμπάντειες εποχές-ημέ-

ρες της δημιουργίας (εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

της γης μας είλκυαν άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων [τα οποία έλκονται 

και δημιουργούν πόλο], αλλά είλκυαν και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

στις σχετικά μακρινές τους αποστάσεις. Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων της Γης μας είλκυαν άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων [τα 

οποία έλκονται και δημιουργούν πόλο], αλλά είλκυαν και θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων στις σχετικά μακρινές τους αποστάσεις). Καθώς δηλαδή αυτές 

οι έλξεις εξασκούν συνεχώς, αύξαινε και ο αριθμός των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στη γη μας. Τότε 

αυτά φόρτιζαν τους δύο εξωτερικούς της πόλους, αλλά στην συνέχεια, ό-

ταν όλο και περισσότερο επεκτείνονταν αυτή η φόρτιση της Γης μας (δε-

δομένου και της απουσίας άλλων αστέρων και ουράνιων σωμάτων αυτή η 

φόρτιση υπήρχε πολύ μεγάλη), ώσπου τελικά άρχιζαν να φορτίζονται και 

οι μάζες της Γης μας που βρίσκονταν στις περιοχές των δύο πόλων της και 

συνέχεια, μέχρις εκεί που εξαπλώνονταν τα θεμελιώδη ιόντα. 
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Έτσι, έφτασε σε κάποια στιγμή που οι περιοχές των δύο εξωτερικών 

πόλων της Γης μας δεν φορτίζονταν μόνον εξωτερικά, αλλά φορτίζονταν 

και οι μάζες τους που βρίσκονταν κάτω από αυτές.  

Καθώς όμως προχωρούσε αυτή η φόρτιση της Γης μας, όπως αναφέ-

ραμε, η φόρτιση των μαζών στο εσωτερικό της Γης μας επίσης αύξαινε. 

Τότε συνέβαινε το εξής φαινόμενο: 

Όταν αυξήθηκαν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων στις υπόγειες μά-

ζες που βρίσκονταν κάτω από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων της Γης μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάσουν μέχρι το εξωτερικό 

της, τότε έλκονταν πλέον με τις ετερώνυμές τους, στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις, μάζες των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, οι οποίες είναι 

φορτίσει, αντίστοιχα, την υπόγεια περιοχή κάτω από τον άλλο πόλο της, 

κάτω από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και προχωρούσε 

βαθμιαία η φόρτιση των εκεί μαζών της Γης μέχρι σχεδόν στο κέντρο της. 

Τότε, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (που προέρχονταν από τον 

εξωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας) έλκο-

νταν, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων (που προέρχονταν από τον άλλο εξωτερικό της πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας). 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως είναι ενέργεια, είναι καθαρή ενέργεια και έλ-

κουν τους αντίστοιχούς των δομικούς λίθους της ύλης, δηλαδή: τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκουν τους δομικούς λίθους των πρωτονίων 

(και μέσω αυτών έλκουν ολόκληρα άτομα ή μόρια) και τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων έλκουν τους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων (και 

μέσω αυτών έλκουν ολόκληρα άτομα ή μόρια). 

Επομένως: 

Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων φορτίζουν την υπόγεια πε-

ριοχή κάτω από το εξωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της 

Γης μας, έλκουν και ολόκληρες μάζες ύλης μαζί τους και δημιουργούν μια 

τεράστια σφαίρα από ύλη (που έχουν έλξει μέσω των δομικών λίθων των 

πρωτονίων τους, όπως παραπάνω εξηγήσαμε). 

Επίσης, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων φορτίζουν την υ-

πόγεια περιοχή κάτω από το εξωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων της Γης μας, έλκουν και ολόκληρες μάζες ύλης μαζί τους και 

δημιουργούν μια τεράστια σφαίρα από ύλη (που έχουν έλξει μέσω των δο-

μικών λίθων των ηλεκτρονίων τους, όπως παραπάνω εξηγήσαμε). 

 

Η δημιουργία του ηλεκτρισμού και της θερμότητας στο εσωτερικό της 

γης μας κατά την φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων και των συνόλων 

των μαζών τους που αυτά έλκουν. 

Καθώς όμως τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, τότε έλκονται και οι ελγμένες από αυτά μά-

ζες του εσωτερικού της Γης μας. Τότε, δηλαδή, έλκεται ένα τεράστιο σύ-

νολο μάζας που είναι φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (το ένα 
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σύνολο α μάζας) με ένα άλλο τεράστιο σύνολο μάζας που είναι φορτι-

σμένο με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (το άλλο σύνολο β μάζας). 

Καθώς όμως τα δύο αυτά σύνολα μαζών έλκονται και φέρουν αντίθετα 

ηλεκτρικά φορτία παράγεται ηλεκτρισμός και θερμότητα μέσα στις περιο-

χές έλξης των. Τότε καίγεται όλο το εσωτερικό αυτό μέρος όπου έλκονται 

αυτά τα δύο σύνολα μαζών στο εσωτερικό της Γης. 

Έτσι εξηγείται και ο ηλεκτρισμός της Γης, αλλά και η παραγωγή της 

θερμότητάς της στο εσωτερικό της. 

 

Η δημιουργία-παραγωγή της βαρύτητας της Γης μας.  

Στην φάση της έλξης των δύο αυτών τεράστιων συνόλων μαζών στο 

εσωτερικό της Γης μας έχουμε τότε την παραγωγή της βαρύτητας. Τότε τα 

θεμελιώδη ιόντα, καθώς έλκονται και μαζί τους έλκουν και την φορτι-

σμένη από αυτά ύλη τους, δημιουργούν μια μεγάλη και συμπαγή σφαίρα 

στο εσωτερικό του πλανήτη μας. Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα, στην 

φάση της έλξης τους δημιουργούν και παράγουν την βαρύτητα της Γης 

μας, που εξασκείται από το κέντρο της αυτό.  

Επειδή δε τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν με τεράστια δύναμη τους δομι-

κούς λίθους και γενικά την μάζα που συναντούν στο εσωτερικό της Γης 

μας, συμπιέζουν αυτήν και τότε η μάζα της αυτή αυξάνει κατά πυκνότητα 

ή έχουμε πάρα πολύ πυκνή την μάζα της ύλης στο εσωτερικό της Γης μας. 

Στην ουσία, όχι η μάζα, αλλά τα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται μέσα 

στην μάζα δημιουργούν και παράγουν την βαρύτητα της Γης μας. 

 

Η δημιουργία της άνωσης. 

Όμως όταν θεμελιώδη ιόντα φτάσουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

στην συνέχεια απωθούνται. Μαζί με αυτά λοιπόν, απωθούνται και οι μάζες 

της ύλης που έχουν έλξει από το εσωτερικό της Γης. 

Τότε λοιπόν, δύο τεράστια σύνολα ύλης από το εσωτερικό της Γης, α-

πωθούνται μεταξύ τους και κατευθύνονται προς αντίθετες διευθύνσεις.  

Καθώς όμως επιδρούν τα ομώνυμά τους μαγνητικά φορτία, η άπωση 

των μαζών αυτών γίνεται κατά συνεχόμενες αντίθετες διευθύνσεις και έτσι 

εκτοξεύεται συνέχεια ύλη από το εσωτερικό της Γης προς συνεχόμενες α-

ντίθετες κατευθύνσεις.  

Στο σημείο αυτό δημιουργείται μια δύναμη άπωσης από το εσωτερικό 

της Γης προς τον ολόγυρά της χώρο. Αυτήν η δύναμη μας είναι γνωστή 

σαν άνωση, άνωση του Αρχιμήδη. 

 

Η δημιουργία των δύο εσωτερικών βαρυτικών κέντρων της Γης μας.  

Μόλις όμως απομακρυνθούν σε κάποια σχετική απόσταση μεταξύ τους 

αυτές οι δύο μεγάλες μάζες υλικών του εσωτερικού της Γης οι φορτισμένες 

με ιόντα (το ένα σύνολο τέτοιας μάζας είναι φορτισμένο με θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων, ενώ το άλλο σύνολο μάζας είναι φορτισμένο με θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων), τότε τα δύο αυτά σύνολα μαζών έλκονται και πάλι 
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(αφού όπως εξηγήσαμε έπαυσε να επιδρά μεταξύ τους το ομώνυμό τους 

μαγνητικό φορτίο  αφού έχουν ήδη απομακρυνθεί και απωθηθεί μεταξύ 

τους). Κι επειδή τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων (αφού τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται 

και δημιουργούν πόλο), τότε όλες οι μάζες που είναι φορτισμένες με θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται και δημιουργούν πάλι ένα κέντρο, ένα 

σύνολο δυνάμεων φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων.  

Επίσης οι άλλες μάζες που είναι φορτισμένες με μαγνητικό φορτίο θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, επίσης έλκονται (αφού τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων έλκονται και δημιουργούν πόλο) και έτσι έχουμε ένα άλλο 

μεγάλο σύνολο μάζας φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Καθώς όμως αυτές οι μάζες έλκονται σε δύο μεγάλα σύνολα ύλης-μα-

ζών, τότε λόγω του μεγάλου τους φορτίου αρχίζουν και πάλι να αλληλεπι-

δρούν μεταξύ τους. 

Τότε, στην φάση αυτή, έχουμε δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Γης 

μας και όχι ένα. Προς αυτά τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα προσανα-

τολίζεται το βάρος του εκκρεμούς, και αυτός είναι ο λόγος που σε ίσα δια-

στήματα διανύει ίσες αποστάσεις, αφού η δημιουργία των δύο αυτών εσω-

τερικών βαρυτικών κέντρων της Γης μας επαναλαμβάνεται σε τακτά χρο-

νικά διαστήματα ανελλιπώς και με ακρίβεια. 

 

Η δημιουργία των δύο περιστροφικών βραχιόνων της Γης μας. Η εξή-

γηση της δημιουργίας των διαφόρων στρωματώσεων στο εσωτερικό της 

Γης μας. 

Τι ονομάζουμε βαρυτικό πόλο πρωτονίων και βαρυτικό πόλο ηλεκτρο-

νίων.  

Τι είναι τα πυρηνικά ρεύματα.  

Στη συνέχεια, η μάζα που είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων έχει ήδη μεγαλώσει (αφού έχουν ενωθεί σε έναν πόλο όλες οι φορτι-

σμένες μάζες με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων), απωθείται τώρα με την 

άλλη μεγάλη μάζα που είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

(η οποία κι αυτή έχει προέλθει από, την έλξη πολλών επιμέρους μαζών 

φορτισμένων με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία όλα μαζί έλκο-

νται και δημιουργούν πόλο επίσης).  

Αυτή η άπωσή τους οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς έχουν αυξηθεί 

πολύ οι μάζες με θεμελιώδη ιόντα, αυτά στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

απωθούνται. Τότε απομακρύνονται αλλά κατά αντίθετη φορά: δηλαδή αν 

η μια μάζα κινείται με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, η 

άλλη μεγάλη μάζα κινείται με αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τα ανα-

τολικά προς τα δυτικά. 

Έτσι, έχουμε μέσα στο εσωτερικό της Γης δύο τεράστια σύνολα ρευ-

στών μαζών, που είναι φορτισμένα το καθένα με θεμελιώδη ιόντα, να κι-

νούνται περιστροφικά αντίθετα έχοντας τεράστια σύνολα ρευστής μάζας 

το καθένα ελγμένα μαζί του.  
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Η ώθηση-δύναμη της περιστροφής του καθενός από τα δύο αυτά σύνολα 

ρευστών μαζών φτάνει μέχρις εκεί, όπου το σπρώχνει-ωθεί το ομώνυμό 

του μαγνητικό φορτίο που έχει αντιδράσει με το άλλο μαγνητικό φορτίο 

της άλλης μάζας (τα δύο ομώνυμα σύνολα ρευστών μαζών δηλαδή έχουν 

αλληλεπιδράσει μαγνητικά και απωθούνται). Εκεί δηλαδή που εξαντλείται 

αυτό το φορτίο ώθησής των (που προέρχεται από την μεταξύ των άπωση), 

στην περιοχή εκείνη σταματάει πλέον να κινείται αυτή η ρευστή μάζα στο 

εσωτερική της Γης μας. 

Εκεί οι δύο περιστροφικοί βραχίονες, ελαττώνοντας τη ταχύτητα περι-

στροφής των εναποθέτουν στην συνέχεια το υλικό που μεταφέρουν μαζί 

τους. Αυτή η εναπόθεση του ρευστού υλικού, κατά την διάρκεια των γεω-

λογικών αιώνων, έχει δημιουργήσει-παράγει τις διάφορες στρωματώσεις 

στο εσωτερικό της Γης μας.  

Το υλικό όμως αυτό δεν εναποτίθεται συνέχεια στις περιοχές που εξα-

ντλείται η δύναμη ώθησης του ομώνυμου μαγνητικού φορτίου των δύο 

περιστροφικών βραχιόνων της Γης μας. Αυτό γίνεται, επειδή, όπως έχουμε 

εξηγήσει στις σχετικά μακρινές αποστάσεις παύει να αλληλεπιδρά πλέον 

το ομώνυμο μαγνητικό φορτίο ανάμεσα στους δύο αυτούς περιστροφικούς 

βραχίονες της Γης μας και τότε το υλικό αυτό δεν φέρει ισχυρό φορτίο σε 

ενεργή μαγνητική κατάσταση, με την έννοια ότι έπαυσαν πλέον να ενερ-

γούν πάνω στον περιστροφικό βραχίονα οι δυνάμεις άπωσης του ομώνυ-

μου μαγνητικού φορτίου που τον απωθούσε (αφού ήδη έχει πλέον απωθη-

θεί και έχει απομακρυνθεί από τον πόλο άπωσής του). Τότε το υλικό αυτών 

των δύο περιστροφικών βραχιόνων έλκεται και πάλι από το εσωτερικό της 

Γης κατά την εξής έννοια: 

Τα θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό της Γης, έλκο-

νται πάλι σε πόλους (η Γη φορτίζεται συνέχεια από θεμελιώδη ιόντα κυ-

ρίως εξαιτίας του Ήλιου μας τώρα, ενώ πριν την δημιουργία του Ήλιου 

μας από τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές των δύο συμπάντειων πόλων α 

και β). Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα καθώς φορτίζουν την Γη μας, δημιουρ-

γούν πάλι στο εσωτερικό της νέους πόλους θεμελιωδών ιόντων και έτσι 

έχουμε και πάλι την δημιουργία: ενός εσωτερικού πόλου θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και ενός εσωτερικού πόλου θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Ο εσωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έλκει όλες τις 

μάζες του εσωτερικού της Γης που είναι φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων. Ο άλλος εσωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της γης, έλκει επίσης όλες τις μάζες του εσωτερικού της Γης που είναι 

φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Τότε οι μάζες των δύο πε-

ριστροφικών βραχιόνων της Γης μας που είναι φορτισμένες με θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, έλκονται από τον ε-

σωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και τον εσωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Έτσι προκύπτουν πλέον οι δύο 

εσωτερικοί βαρυτικοί πόλοι της Γης μας: 
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 Βαρυτικό πόλο πρωτονίων ονομάζουμε τον εσωτερικό πόλο της Γης 

μας που φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και όλη την μάζα του ε-

σωτερικού της γης που είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Επίσης, βαρυτικό πόλο ηλεκτρονίων ονομάζουμε τον εσωτερικό πόλο 

της Γης μας που φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αλλά και όλη την 

μάζα του εσωτερικού της γης που είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων. 

Τότε πάλι έλκονται στην επόμενη φάση τα δύο αυτά βαρυτικά κέντρα 

και έχουμε και πάλι την έλξη τους και την δημιουργία της κεντρικής βα-

ρύτητας, την διάσπασή της μετά (αφού τα θεμελιώδη ιόντα και πάλι απω-

θούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις κ.ο.κ.). 

Να σημειώσουμε εδώ και το εξής: 

Στην φάση που τα θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό της Γης μας έλκουν 

τις ρευστές μάζες που είχαν εναποθέσει οι περιστροφικοί βραχίονες προς 

τις εξωτερικές περιοχές του κέντρου της, τότε δημιουργούνται τα λεγό-

μενα πυρηνικά ρεύματα και έχουμε επιστροφή των ρευστών αυτών μαζών 

προς το κέντρο της Γης μας. 
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12. Άνωση. Περισσότερα για την άνωση. 

Προσπάθεια κατανόησης της αυξομείωσης της άνωσης του εσωτε-

ρικού της γης μας. 

 

 

 
 

Το βάρος είναι δύναμη. Διαπιστώστε το ζυγίζοντας κάτι με αν κανταράκι, 

π.χ. μια μπανάνα. Κάντε τη μέτρηση πρώτα στον αέρα και μετά στο νερό. Στη 

δεύτερη περίπτωση η μπανάνα έχει λιγότερο βάρος, γιατί το νερό ασκεί στα 

σώματα δύναμη με διεύθυνση προς τα πάνω (άνωση), η οποία μειώνει τη δύναμη 

που ασκείται λόγω της βαρύτητας. Η άνωση είναι ίση με το βάρος του νερού 

που εκτοπίζεται από την μπανάνα. 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος  1, σελ. 137. 

 

 

Όσον αφορά την άνωση να διευκρινίσουμε τα εξής: 

 

1) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων καθώς απωθούνται από το εσωτερικό της γης μας, παράγοντας 

την λεγόμενη άνωση (βλέπε παραπάνω), τότε αν συναντήσουν π.χ. νερό 

έλκονται αμοιβαία με το νερό ως εξής: Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

της άνωσης έλκονται με τα πρωτόνια των χημικών στοιχείων του νερού, 

ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της άνωσης έλκονται αμοιβαία 

με τα ηλεκτρόνια των χημικών στοιχείων του νερού. 

Τότε τα πρωτόνια του νερού αυτού αλλά και τα ηλεκτρόνιά τους είναι 

φορτισμένα με βαθμό φόρτισης από τα θεμελιώδη ιόντα της άνωσης.  

Έτσι, ένα βάρος που βρίσκεται μέσα στο νερό ζυγίζει λιγότερο απ’ ότι 

στον αέρα, αφού εξασκούνται επ’ αυτού οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιό-

ντων της άνωσης που το έλκουν. 
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2) Άλλο ένα μέρος της άνωσης είναι και το βάρος των υπερκείμενων 

στρωμάτων του νερού πάνω στα υποκείμενα στρώματα του νερού της θά-

λασσας.  

Εξαιτίας του βάρους αυτού (των υπερκείμενων στρωμάτων νερού) δη-

μιουργείται πίεση στα υποκείμενα στρώματα του νερού παράγονται θεμε-

λιώδη ιόντα. Αυτά επίσης έλκουν της μάζα ενός σώματος που βρίσκεται 

μέσα στο νερό και παράγουν άλλη μορφή ανώσεως. 

 

Προσπάθεια σύλληψης της αυξομείωσης της άνωσης του εσωτερικού 

της γης μας. 

Αν τώρα είχαμε ένα σώμα μέσα π.χ. στο νερό και σε κλειστό γυάλινο 

κουτί, αυτό θα είχε μια σταθερή άνωση λόγω των υπερκείμενων στρωμά-

των του νερού προς τα υποκείμενά του στρώματα, όπως εξηγήσαμε. 

Αν όμως μπορούσαμε να διακρίνουμε ίχνη από αυξομείωση της άνωσης 

της στάθμης του νερού αυτού (που παραμένει σταθερή η ποσότητά του, σε 

κενό αέρα περιτριγυρισμένο το γυάλινο κουτί), θα παίρναμε τις αυξομειώ-

σεις της ίδιας της άνωσης που συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό κέντρο της 

γης μας. 

 

Τα θεμελιώδη ιόντα είναι αυτά τα οποία εξασκούν τόσο την βαρύτητα 

στην φάση της έλξης των) όσο και την άνωση (στην φάση της άπωσής 

των).  

Η βαρύτητα, όμως, παράγεται στην φάση της έλξης των και την δημι-

ουργία μιας μεγάλης μάζας στο εσωτερικό της γης. Γι’ αυτό και έχει την 

τάση να έλκει τα σώματα προς το μέρος της παραγόμενης αυτής μάζας στο 

εσωτερικό της γης. 

Στην φάση της άνωσης, αντίθετα, τα θεμελιώδη ιόντα απομακρύνονται 

εκτινασσόμενα προ αντίθετες διευθύνσεις από το εσωτερικό της γης προς 

τα έξω της.  

Αν λοιπόν όταν συναντήσουν ένα σώμα, όσο μεγαλύτερη επιφάνεια 

προς τα απωθηθέντα αυτά θεμελιώδη ιόντα έχει η μάζα-σχήμα του σώμα-

τος αυτού, τότε επενεργεί ισχυρότερα η άνωση και επομένως το σώμα π.χ. 

επιπλέει στην θάλασσα. Αν όμως συμπιέσουμε τώρα το φύλλο του αλου-

μινίου και το κάνουμε μια μικρή σφαίρα, τότε ο όγκος του μικραίνει, δέ-

χεται επομένως μικρότερη την δύναμη της άνωσης και τότε το σώμα βυθί-

ζεται στο νερό. 

Στο σημείο ισορροπίας του σώματος στο συγκεκριμένα υγρό, π.χ. στο 

νερό, σημαίνει ότι οι δυνάμεις της βαρύτητας είναι ίσες με τις δυνάμεις της 

άνωσης. Κι εξηγήσαμε εδώ τις δυνάμεις της άνωσης πως μπορούμε να τις 

μελετήσουμε, αν έχουμε ένα π.χ. αλουμινόφυλλο ανοιχτό μέσα σε μια λε-

κάνη με νερό κι ένα άλλο μικρότερων διαστάσεων. 

Με το τελευταίο μετρούμε επίσης και την ίδια την βαρύτητα της γης. 
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13. Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της γης μας. 

Η βαρύτητα της γης μας εξασκείται από δύο κέντρα βαρύτητας και 

όχι από ένα. 

Η εξήγηση και η απόδειξη της βαρύτητας της γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του φαινομένου της μετακίνησης των 

τεκτονικών πλακών της γης. 

Η εξήγηση της πρόβλεψης των σεισμών της Γης. 

 

 

1) Εκκρεμές του Φουκό 

Οι αιωρήσεις ενός εκκρεμούς που ταλαντώνεται ελεύθερα γίνονται πά-

ντα στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, το οποίο ορίζεται από το νήμα και την 

αρχική διεύθυνση της κίνησής του. Η διεύθυνση αλλάζει μόνο όταν στο 

εκκρεμές επενεργήσει εξωτερική δύναμη, ενώ μένει σταθερή όταν στραφεί 

το οριζόντιο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το σημείο ανάρτησης. Ένα τέ-

τοιο εκκρεμές μπορεί να ανιχνεύσει τη γήινη περιστροφή, επειδή τα σώ-

ματα του περιβάλλοντος περιστρέφονται μαζί με τη Γη, ενώ η διεύθυνση 

ταλάντωσης του εκκρεμούς δεν μεταβάλλεται. 

 

 
 

Το εκκρεμές του Φουκό είναι σχεδιασμένο για να δείχνει την περιστροφή της 

Γης. Ταλαντώνεται πάντα στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, λόγω της γήινης περι-

στροφής, η αιώρησή του φαίνεται πως αλλάζει βαθμιαία διεύθυνση σε διάστημα 

μερικών ωρών. 

 

 

Στην ιδιότητα αυτή βασίστηκε ο Γάλλος φυσικός Ζαν Μπερνάρ Φουκώ 

(1819-1868), για να αποδείξει πειραματικά ότι η Γη περιστρέφεται γύρω 

από τον άξονά της. Το 1851 ανάρτησε ένα μεγάλο εκκρεμές από τον 

τρούλο του Πανθέου, στο Παρίσι. Το χαλύβδινο νήμα του εκκρεμούς είχε 
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μήκος 70 μέτρα και η ορειχάλκινη σφαίρα του είχε βάρος 137 χιλιόγραμμα 

και έφερε ακίδα στο κάτω μέρος της. Στο δάπεδο της αίθουσας υπήρχε 

μικρός σωρός άμμου. Μετά από ώρες, τα ίχνη που άφησε η ακίδα πάνω 

στην άμμο σχημάτιζαν τις ακτίνες ενός κύκλου. Αυτό σήμαινε ότι με την 

πάροδο του χρόνου, το μέγαρο (επομένως η Γη) περιστράφηκε». 

 

 
 

ΑΛΦΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, Τόμος 2, σελ. 261-262 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

1) Ο Γάλλος φυσικός Ζαν Μπερνάρ Φουκό, κρέμασε ένα βαρύ εκκρεμές 

από τον τρούλο του πανθέου του Παρισιού. Αυτό είχε και μια ακίδα στο 

κάτω μέρος του. Καθώς το εκκρεμές εκτελούσε κινήσεις και η ακίδα κα-

τέγραφε αυτές στο κάτω μέρος του και αφήνοντας τα ίχνη της πάνω στην 

άμμο. Μετά από ώρες διέγραψε ολόκληρο κύκλο.  

Το ερώτημα είναι το εξής: Δεδομένου ότι το βάρος του εκκρεμούς έλ-

κεται από το κέντρο της γης αφενός και ότι το ίδιο το εκκρεμές περιστρέ-

φεται μαζί με την Γη μας, ποιος είναι ο λόγος που αυτό διαγράφει κύκλο; 
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Το εκκρεμές αυτό του Φουκό δεν κάνει τίποτε άλλο από το να έλκεται 

από την Γη μας. Η δύναμη της αρχικής ορμής του δεν είναι τόσο μεγάλη 

ώστε να κινείται επί τόσες ώρες συνέχεια. Εδώ όμως φαίνεται ότι η γη 

εξασκεί έλξεις επί του εκκρεμούς του Φουκό όχι απλά και μόνον από τα 

δύο βαρυτικά της κέντρα, αλλά εδώ φαίνεται και αποδεικνύεται καθαρά 

ότι αυτά τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας περιστρέφονται συγχρόνως.  

Κατ’ αρχήν η δύναμη που κινείται συνέχεια το εκκρεμές του Φουκό 

προέρχεται από τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της γης μας. Γι’ αυτό 

και δεν καταναλώνεται-ξοδεύεται η αρχική κινητική του δύναμη, επειδή 

συνεχίζει να εξασκείται επ’ αυτού η δύναμη των δύο εσωτερικών βαρυτι-

κών κέντρων της Γης μας. 

Μιλάμε δηλαδή ότι μέσα στο εσωτερικό της γης μας υπάρχουν δύο βα-

ρυτικά κέντρα τα οποία έλκουν και τεράστιες ποσότητες μάζας από το ε-

σωτερικό της Γης μας και αυτός είναι ο λόγος που έλκεται το εκκρεμές 

εκτελώντας τις αιωρήσεις του. Συγχρόνως όμως βλέπουμε ότι οι αιωρήσεις 

αυτές του εκκρεμούς δεν εκτελούνται μόνον προς δύο διευθύνσεις ή δεν 

έλκεται απλά και μόνον το εκκρεμές αυτό από τα δύο βαρυτικά κέντρα της 

Γης μας, αλλά επιπλέον ότι αυτά τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας πε-

ριστρέφονται στο εσωτερικό της Γης και την περιστροφή τους αυτή παρα-

κολουθεί το εκκρεμές του Φουκό που έλκεται από αυτά. Έτσι μόνον εξη-

γείται η κίνηση η κυκλική του εκκρεμούς του Φουκό. 

 

Επίσης: 

 

2) Αξίζει να τονίσουμε επίσης εδώ ότι ο πρώτος νόμος του εκκρεμούς 

που διετύπωσε ο Γαλιλαίος, λέγει ότι «οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι 

ισόχρονες» και δεν μιλάει για τις αιωρήσεις μεγάλου πλάτους. Η παρατή-

ρησή μας αυτή είναι σπουδαία και την τονίζουμε επειδή τα δύο βαρυτικά 

κέντρα της Γης μας βρίσκονται στα δύο σημεία ακριβώς που δείχνει το 

εκκρεμές, δηλαδή βρίσκονται στην διεύθυνση που φθάνει-δείχνει το πλά-

τος των ταλαντώσεών του.  

Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι σε κοντινή σχετικά απόσταση βρίσκονται 

μεταξύ των τα δύο κέντρα της Γης μας.  

Αν υποτεθεί όμως ότι η γη στο εσωτερικό της αυξάνει την βαρυτική της 

μάζα, τότε αυξάνονται πρώτα απ’ όλα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

αλλά και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα 

αυξάνονται, τότε: α) έλκουν όλο και περισσότερο ετερώνυμα φορτία και 

μάζες προς τους δύο τους εσωτερικούς πόλους της Γης, και β) αυξάνουν 

και την μεταξύ τους άπωση.  

 

Με την αύξηση όμως των δύο αυτών εσωτερικών βαρυτικών πόλων της 

Γης μας τότε οι δύο αυτοί εσωτερικοί βαρυτικοί της πόλοι απωθούνται α-

κόμη περισσότερο μεταξύ τους, αφού εξασκείται ισχυρότερα το ομώνυμό 
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τους μαγνητικό φορτίο άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτό θα είχε ως συνέπεια να εξασκούν ισχυρότερα την άπωσή των και 

στη συνέχεια να είναι πιο ισχυροί και περισσότερο ενισχυμένοι με μάζα οι 

περιστροφικοί βραχίονες της Γης μας. Αυτοί, στη συνέχεια, καθώς απω-

θούνται μεταφέροντας και υλικό από το εσωτερικό της Γης (είναι θεμε-

λιώδη ιόντα που φορτίζουν την ύλη και απωθούνται και περιστρέφονται 

έτσι αυτοί οι δύο εσωτερικοί βραχίονες), τότε εξασκούν πιέσεις στις υπό-

γειες προβολές των ηπείρων και των τεκτονικών πλακών της Γης, στα ση-

μεία-περιοχές που τις συναντούν. 

Τότε έχουμε τις μετακινήσεις των υπόγειων πλακών της Γης μας, αλλά 

και την δημιουργία των σεισμών της Γης. 

Σε πιο ακραία ακόμη περίπτωση, θα παρατηρούσαμε, στις αιωρήσεις 

πολύ μεγάλου «σχετικά» πλάτους, την επερχόμενη διάρρηξη του εσωτερι-

κού της Γης και την ενδεχόμενη δημιουργία του δορυφόρου της, ή της διά-

χυσής του μάγματός της στον γύρω της διαστημικό χώρο. 

 

Η ακριβής μέτρηση λοιπόν του μικρού πλάτους ταλαντώσεων του εκ-

κρεμούς του Γαλιλαίου, που καταγράφει την απόκλιση ή όχι των δύο αυ-

τών βαρυτικών πόλων της Γης μας, μας είναι απολύτως αναγκαία, προκει-

μένου να προβλέπουμε τις επερχόμενες μετακινήσεις των πλακών του ε-

σωτερικού της Γης μας. 
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14. Η κίνηση των ηλεκτρονίων ανάμεσα στους δύο μαγνητικούς πό-

λους ενός μαγνήτη είναι όπως αυτή των ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο 

πόλων μιας ηλεκτρικής μπαταρίας-πηγής.  

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερος ο μαγνητικός 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων ή ο νότιος μαγνητικός 

πόλος (S). 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στο εναλλασσόμενο ηλεκτρικό 

ρεύμα.  

Ο ισχυρότερος, ο περιστροφικός βραχίονας των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων είναι αυτός που έχει και το περισσότερο υλικό, είναι αυ-

τός που φέρει-έλκει μαζί του και την περισσότερη βαρυτική της μάζα, 

είναι αυτός κατά την κίνηση-περιστροφή του οποίου περιστρέφεται 

και η Γη μας. Αυτός κινείται κατά την φορά της δύναμης Laplace. 

Όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων σε ένα πη-

νίο, αυτό στρέφεται κατά φορά όπως η φορά της δύναμης κατά La-

place. 

Αντίθετα, όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

στο πηνίο, αυτό στρέφεται κατά αντίθετη φορά, κατά φορά δηλαδή 

αντίθετη της δύναμης κατά Laplace. 

 

 

Αυτή η αντίθετη κίνηση των δύο περιστροφικών βραχιόνων της Γης μας 

μας δείχνει την εξήγηση της δύναμης-νόμου κατά Laplace. 

Ας δούμε όμως τι θέλουμε να πούμε και να επιβεβαιώσουμε στο τέλος 

το συμπέρασμά μας αυτό. 

 

 

«Λαπλάς νόμος: 

Όταν αγωγός, που διαρρέεται με ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται μέσα σε 

μαγνητικό πεδίο, τότε ασκείται πάνω σε αυτόν δύναμη που προέρχεται από 

το μαγνητικό πεδίο. Η δύναμη αυτή, που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό 

από το μαγνητικό πεδίο, λέγεται δύναμη κατά Laplace. Η δύναμη κατά 

Laplace μπορεί να θεωρηθεί ως η αντίδραση της δύναμης που ασκεί ο ρευ-

ματοφόρος αγωγός πάνω στους πόλους του μαγνήτη, που δημιουργεί το 

μαγνητικό πεδίο.…  

Η δύναμη κατά Laplace είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν ο αγωγός 

και η μαγνητική επαγωγή (σχήμα 2) και η φορά αυτής δίδεται από τον 

κανόνα «των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού»: Η δύναμη κατά Laplace 

έχει ως φορά τη φορά του μέσου δακτύλου, όταν ο δείκτης έχει το φορά 

της μαγνητικής επαγωγής και ο αντίχειρας τη φορά του ρεύματος και τα 

τρία δάκτυλα αποτελούν τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων. Στην πραγμα-

τικότητα, η δύναμη κατά Laplace ασκείται στα κινούμενα φορτία μέσα στο 

ρευματοφόρο αγωγό. …. 
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Σχήμα 2 

 

Εφαρμογές: Οι δυνάμεις κατά Laplace βρίσκουν σπουδαία εφαρμογή 

στους ηλεκτρικούς κινητήρες. Επίσης, σε όργανα για ηλεκτρικές μετρή-

σεις με στρεφόμενο πλαίσιο, στο διαχωρισμό των σωματιδίων α και β και 

των ακτίνων γ των ραδιενεργών στοιχείων, στο κύκλοτρο και στο μεγά-

φωνο. Επίσης, εφαρμογή των δυνάμεων κατά Laplace έχουμε και στην πα-

ραγωγή των επαγωγικών ρευμάτων». 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, σελ. 117.  

Επίσης: 

 

 

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. 155-156. 
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Επεξηγήσεις: 

 

Πριν προχωρήσουμε να πούμε και να παραθέσουμε τα εξής: 

Έχουμε εξηγήσει ότι στον δομικό λίθο του πρωτονίου αλλά και του η-

λεκτρονίου έχουμε και τα δύο επειδή θεμελιωδών ιόντων: θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Η διαφορά είναι ότι 

στο πρωτόνιο έχουμε ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων [εξηγήσαμε ότι το πρωτόνιο έχει παραχθεί στον συμπά-

ντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων], ενώ το ηλεκτρόνιο έχει 

ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων [ε-

ξηγήσαμε ότι το ηλεκτρόνιο έχει παραχθεί στον συμπάντειο πόλο β των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων]. Επομένως στον καθένα δομικό λίθο του 

πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου έχουμε και τα δύο είδη θεμελιωδών 

ιόντων. 

Ας πάμε να προσέξουμε τώρα, και να  δούμε ποιος είναι ισχυρότερος 

μαγνητικός πόλος. 

Ας πάρουμε πάλι την δύναμη κατά Laplace: 

Δεν πρέπει να μας ξεγελάει αυτό που λέμε ότι κατά τον νόμο Λαπλάς 

«Η δύναμη κατά Laplace έχει ως φορά τη φορά του μέσου δακτύλου, όταν 

ο δείκτης έχει το φορά της μαγνητικής επαγωγής και ο αντίχειρας τη φορά 

του ρεύματος και τα τρία δάκτυλα αποτελούν τρισορθογώνιο σύστημα α-

ξόνων..». 

Γνωρίζουμε ότι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος όμως είναι αυτή από 

την κάθοδο προς την άνοδο. Αυτό σημαίνει ότι στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις ισχυρότερος είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

εφόσον τα ηλεκτρόνια που έρχονται-ξεκινούν από την κάθοδο φέρουν αρ-

νητικό ηλεκτρικό φορτία. Άρα από τους δύο ηλεκτρικούς αλλά και μαγνη-

τικούς πόλους, ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι αυτός 

που φέρει το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων. 

Επίσης, στο πείραμα που έχουμε αναφέρει: Έστω ένα μοτέρ με τα δύο 

του καλώδια που τα συνδέουμε στην μπαταρία μας. 

Αν συνδέσουμε πρώτα τον αρνητικό πόλο,  τότε η περιστροφή του μο-

τέρ θα είναι κατά την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας. Το μοτέρ 

όμως αυτό κινείται έχοντας περισσότερο ισχυρά τα αρνητικά ηλεκτρικά 

φορτία (αντίθετα αν συνδέσουμε πρώτα τον θετικό του πόλο τότε θα κινη-

θεί-περιστραφεί κατά την κατεύθυνση που είναι αντίθετη με την κίνηση 

των δεικτών του ρολογιού μας). 

Και από εδώ λοιπόν φαίνεται-αποδεικνύεται ότι το αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο, προέρχεται από τα ηλεκτρόνια που ξεκινούν από τον αρνητικό 

πόλο της μπαταρίας μας, δηλαδή από το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, το 

οποίο φέρουν όμως τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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Επομένως, ισχυρότερος ηλεκτρικός πόλος στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και το αρνη-

τικό ηλεκτρικό φορτίο τους. 

Επομένως, ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, είναι αυτός 

που έλκει ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τον άλλο μαγνη-

τικό-ηλεκτρικό πόλο και έτσι όλα μαζί τα ηλεκτρόνια καταλήγουν στον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που είναι ο νότιος-ισχυρότερος 

μαγνητικός πόλος. 

 

Ο αγωγός βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πόλους ενός μαγνήτη. 

Από τον κάθε πόλο του μαγνήτη ξεκινούν μαγνητικές δυναμικές γραμ-

μές και αρχίζουν από τον ένα πόλο και καταλήγουν στον άλλο. Οι μαγνη-

τικές αυτές δυναμικές γραμμές είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων στον ένα 

πόλο του μαγνήτη α, όπως είναι π.χ. η άνοδος και θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων στον άλλο πόλο του μαγνήτη β, όπως είναι η κάθοδος.  

Τα ηλεκτρόνια που καταλήγουν στον κάθε μαγνητικό πόλο, φορτίζονται 

στους δύο μαγνητικούς πόλους από τα ισχυρότερά τους θεμελιώδη ιόντα 

του πόλου στον οποίο καταλήγουν και απωθούνται στην συνέχεια. 

 

Στον μαγνήτη φορτίζονται με φυσικό τρόπο, ως εξής: 

Ο ένας πόλος του περιέχει ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων. Αυτό το φορτίο παράγεται από τους δομικούς λίθους 

των πρωτονίων.  

Επίσης από τον άλλο πόλο παράγεται (από φόρτιση πάνω στα ερχόμενα 

εκεί ηλεκτρόνια) μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αρχικά, και στους δύο πόλους παράγεται το ίδιο ακριβώς φορτίο: στον 

καθένα δηλαδή μαγνητικό πόλο παράγεται και μαγνητικό φορτίο θεμελι-

ωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

(Η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου στον κάθε μαγνητικό πόλο είναι προφα-

νής, επειδή αν πλησιάσουμε σε αυτόν ένα κομματάκι σίδερο το έλκει. Ε-

πομένως, τόσο ο ένας όσο και ο άλλο μαγνητικός πόλος του μαγνήτη εξα-

σκούν ολόγυρά τους το μαγνητικό τους φορτίο. Λέμε εδώ ότι ο κάθε ένας 

από τους δύο μαγνητικούς πόλους απωθεί ολόγυρά του μαγνητικό πεδίο 

και όχι μόνον ο ένας, Το ότι φαίνεται ότι μόνον ο ένας έλκει και ότι μόνον 

ο άλλος απωθεί οφείλεται στο εξής: και οι δύο μαγνητικοί πόλοι απωθούν 

τα μαγνητικά τους φορτία. Όμως αυτά έλκονται κατά την πορεία τους και 

σχηματίζουν ζεύγη θεμελιωδών ιόντων, σχηματίζουν ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία. Ισχυρότερα όμως θεμελιώδη ιόντα, στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις, φέρει ο μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων και έτσι όλες οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές 

έλκονται από αυτόν. 
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Τα πρωτόνια, φέρουν και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, αλλά και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Παρότι η μάζα των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων είναι περισσότερη από εκείνη των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(μέσα στα πρωτόνια), όμως συμβαίνει στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

να είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων και είναι αυτό που εξασκεί ισχυρότερα την ά-

πωση προς το ομώνυμό του στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Έτσι ο βαρυτικός εσωτερικός περιστροφικός βραχίονας των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων περιστρέφεται και απωθεί τον ασθενέστερό τους, 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εσωτερικό-βαρυτικό περιστροφικό 

βραχίονα των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Επομένως το εσωτερικό της Γης μας, περιστρέφεται κατά την κίνηση 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του.  

 

Ομοίως, λέμε δηλαδή ότι η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αυτή 

που δείχνει ο δείκτης μας. Στην πραγματικότητα όμως τα φορτία κινούνται 

και κατά την αντίθετη φορά, αλλά η φορά αυτή που δείχνει ο δείκτης μας 

είναι η φορά των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. (εξηγήσαμε πιο πάνω ότι 

ο κάθε μαγνητικός πόλος απωθεί ολόγυρά του μαγνητικό φορτίο και όχι 

μόνον ο ένας, αλλά και οι δύο πόλοι ενός μαγνήτη). 

Με άλλα λόγια υπάρχει και η αντίθετη φορά, η φορά δηλαδή των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που ξεκινάει από τον πόλο β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων του μαγνήτη και καταλήγει στον πόλο α των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων του μαγνήτη. 

Το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή κινείται όχι απλά προς μια κατεύθυνση, 

την κατεύθυνση των ηλεκτρονίων που ρέουν-κινούνται και φέρουν τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων και είναι τα ισχυρότερα, αλλά κινείται και 

προς την αντίθετη φορά που οφείλεται στην ροή των ηλεκτρονίων που φέ-

ρουν ως ισχυρότερα μαγνητικά φορτία εκείνα των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων. Επειδή όμως τα ηλεκτρόνια αυτά είναι χαμηλά σε μαγνητικά 

αλλά και σε ηλεκτρικά φορτία, δεν γίνονται αντιληπτά, δεν παύουν όμως 

να κινούνται έτσι. 

 

Αν όμως τα ρέοντα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με μαγνητικό φορ-

τίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι πάρα πολλά, όπως π.χ. στην πε-

ρίπτωση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, τότε αυτά όταν φτάσουν τον 

πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, εξωθούν τα εκεί ηλεκτρόνια 

και τα απωθούν, και μαζί τους απωθούν και το μαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων), οπότε ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή η άνοδος 

έχει μετατραπεί σε κάθοδο. 
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Αντίθετα, τα ηλεκτρόνια που κινούνται από τον πόλο α των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων, όταν είναι πολλά και φτάσουν στον πόλο β των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε απωθούν από εκεί τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων) και 

αυτά τότε «καταλαμβάνουν» και μετατρέπουν τον πόλο αυτό σε πόλο θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων ή λέμε ότι η κάθοδος έχει μετατραπεί σε ά-

νοδο.    

Αυτή είναι η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στο εναλλασσόμενο η-

λεκτρικό ρεύμα και οφείλεται στο ότι και από τους δύο πόλους έχουμε την 

εκκίνηση ηλεκτρονίων κι όχι μόνον απλό τον ένα. (όταν έχουμε ισχυρή και 

συνεχόμενη παραγωγή θεμελιωδών ιόντων, όπως π.χ., σε μια γεννήτρια, 

τότε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και αιτιολογεί την δημιουργία και παραγωγή 

του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος). 

 

Επομένως, η κατεύθυνση του δείκτη που μας δείχνει ο κανόνας Λαπλάς 

είναι η κατεύθυνση κίνησης των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

 

Επίσης, 

Με βάση τα παραπάνω, όπως και στην δύναμη κατά Laplace, έτσι και 

εδώ, στους περιστροφικούς βραχίονες του εσωτερικού της Γης μας έχουμε 

το ίδιο φαινόμενο: Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας, από τα οποία 

παράγονται οι δύο περιστροφικοί της βραχίονες. 

Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο είναι ο ισχυρότερος, ο περιστροφικός 

βραχίονας των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις στο εσωτερικό της Γης είναι ο ισχυρότερος) και είναι αυτός που 

έχει και το περισσότερο υλικό, είναι αυτός που φέρει-έλκει μαζί του και 

την περισσότερη βαρυτική της μάζα, είναι αυτός κατά την κίνηση-περι-

στροφή του οποίου περιστρέφεται και η Γη μας. Είναι αυτός που κινείται 

κατά την φορά της δύναμης κατά Laplace.  

 

Αυτή η φορά της δύναμης κατά Laplace είναι, όπως εξηγήσαμε η φορά 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Ας δούμε από άλλη πλευρά την ίδια αυτή δύναμη κάνοντας το εξής πεί-

ραμα: 

Ας θυμηθούμε και πάλι το πείραμα με το μοτέρ: 

Έστω ένας μικρό πηνίο δυνάμενο να περιστραφεί. 

Συνδέουμε πρώτα τον θετικό πόλο μιας μπαταρίας με το πηνίο. Τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων (του θετικού πόλου ή πόλου των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων δηλαδή) τότε έχουν περάσει μέσα στον αγωγό-

σύρμα που συνδέει το πηνίο με την μπαταρία. 

Συνδέουμε στη συνέχεια τον αρνητικό πόλο του πηνίου με την μπατα-

ρία. 



76 

 

Το πηνίο αρχίζει να περιστρέφεται με κατεύθυνση, την δύναμη κατά 

Laplace. Η φορά δηλαδή της περιστροφής αυτής είναι η ίδια με την φορά 

της δύναμης κατά Laplace. 

Κάνουμε τώρα το ακριβώς αντίθετο πείραμα: 

Συνδέουμε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας μας με το πηνίο. Τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (του αρνητικού πόλου ή πόλου των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων δηλαδή) τότε έχουν περάσει μέσα στον α-

γωγό-σύρμα που συνδέει το πηνίο με την μπαταρία. 

Συνδέουμε στη συνέχεια τον θετικό πόλο του πηνίου με την μπαταρία. 

Το πηνίο αρχίζει να περιστρέφεται με κατεύθυνση περιστροφής, την α-

ντίθετη δύναμη κατά Laplace. Η φορά δηλαδή της αντίθετης δύναμης πε-

ριστροφής αυτής είναι η αντίθετη με την φορά της δύναμης κατά Laplace. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων στο πηνίο, αυτό στρέφεται κατά φορά όπως η φορά της δύνα-

μης κατά Laplace. 

Αντίθετα, όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων στο 

πηνίο, αυτό στρέφεται κατά αντίθετη φορά, κατά φορά δηλαδή αντίθετη 

της δύναμης κατά Laplace. 

 

Στο μεθεπόμενο κεφάλαιο με α/α: 16, θα υπενθυμίζουμε και πάλι το πεί-

ραμά μας ότι ο μαγνητικός πόλος που είναι ισχυρότερος στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις, είναι ο ασθενλέστερος στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις (βλέπε πιο κάτω). 
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15. Η εξήγηση που δύο ρευματοφόροι αγωγοί έλκονται όταν φέρουν 

ομόρροπα ρεύματα και απωθούνται όταν φέρνουν αντίρροπα ρεύματα.  

 

 

«Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 

γ) Δύναμη μεταξύ παράλληλων αγωγών 

[…] Μπορούμε να πούμε ότι, όταν δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί 

διαρρέονται από ρεύματα που έχουν την ίδια φορά, έλκονται, ενώ, όταν 

διαρρέονται από ρεύματα που έχουν αντίθετη φορά, απωθούνται (εικ. 30-

31)». 

 

 

 

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. 158-159. 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται και το εξής: 

Αν έχουμε δυνάμεις που στρέφονται με την ίδια φορά, τότε αυτές είναι 

ομόρροπες, είναι δηλαδή δυνάμεις ή θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, κι επίσης, 

Αν έχουμε δυνάμεις που στρέφονται με την αντίθετη φορά φορά, τότε 

αυτές είναι αντίρροπες, είναι δηλαδή δυνάμεις: α) ή θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ή β) θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων και θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 
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Έστω ότι έχουμε δύο ρευματοφόρους αγωγούς. 

α) Έστω ότι οι αγωγοί αυτοί είναι ομόρροποι. Αυτό σημαίνει ότι φέρουν 

και οι δύο θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ως το ισχυρότερό τους μαγνητικό 

φορτίο. Κι επειδή τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται με άλλα ίδιά τους θεμε-

λιώδη ιόντα (π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με άλλα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν πόλο, ή τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και επί-

σης δημιουργούν πόλο), τότε οι δύο αυτοί ρευματοφόροι αγωγοί έλκονται. 

β) Έστω ότι οι αγωγοί αυτοί είναι αντίρροποι. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας 

τους φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και ο άλλος φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων (ή το αντίστροφο). 

Μόλις πλησιάσουμε μεταξύ τους αυτούς τους δύο αγωγούς, τότε τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται (στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις) με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να απωθούνται και οι δύο ρευματοφόροι αγωγοί μεταξύ τους. 
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16. Η εξήγηση της δημιουργίας του πεδίου ολόγυρα του αγωγού.   

Η εξήγηση της παρουσίας μαγνητικού πεδίου παντού όπου υπάρχει 

ηλεκτρικό πεδίο. 

Τι είναι τα ηλεκτρόνια δορυφόροι. 

Η εξήγηση της κίνησης-διέλευσης των ηλεκτρονίων μέσα από ένα 

αγωγό που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. 

Η εξήγηση της μη διέλευσης των ηλεκτρονίων μέσα από ένα αγωγό 

που είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. 

Τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι είναι προσανατολισμένοι προς τα πρω-

τόνια του ηλεκτροφόρου αγωγού.  

Η εξήγηση του ισχυρού ρεύματος στις σπείρες του πηνίου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο πόλων στα άκρα του σωληνο-

ειδούς. 

Η επαλήθευση της σπειροειδούς κίνησης των μαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών των ηλεκτρονίων ολόγυρα του πηνίου.  

Η εξήγηση της αύξησης της έντασης των ηλεκτρονίων όταν ρέουν 

μέσα από ένα πηνίο. 

Η εξήγηση της μη περιστροφής της Γης μας γύρω από τους δύο 

συμπάντειους πόλους, την περίοδο πριν ακόμη υπάρξει ο ήλιός μας, 

λόγω της αυξημένης ιδιοβαρύτητάς της. 

 

 

«Η διεύθυνση της έντασης του πεδίου είναι κάθετη στο επίπεδο του 

κύκλου και η φορά της βρίσκεται με τον παρακάτω πρακτικό κανόνα. Το-

ποθετούμε τη δεξιά παλάμη ώστε τα δάκτυλα, καθώς κλείνουν να δείχνουν 

τη φορά του ρεύματος. Τότε, ο αντίχειρας δείχνει την κατεύθυνση της έ-

ντασης τους μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του αγωγού (εικ. 22)». 
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«Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής 

Σταύρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νί-

κος, Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, 

Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υ-

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο), σελ. 150-151. 

 

Επεξηγήσεις-Σχόλια: 

 

Η παραπάνω φορά της κάθετης θέσης της έντασης του μαγνητικού πε-

δίου προς την φορά κίνησης του ηλεκτρικού ρεύματος εξηγείται ως εξής: 

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, για να έχουμε κατ’ αρχήν ρεύμα ή ηλεκτρισμό, 

πρέπει να έχουμε έλξη αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων.  

Τέτοια αντίθετα ηλεκτρικά φορτία είναι τα θεμελιώδη ιόντα που ρέουν 

μέσα στον αγωγό. 

Ακόμη κι όταν το ένα είδος θεμελιωδών ιόντων είναι το ισχυρότερο από 

τα δύο (από αυτά τα θεμελιώδη ιόντα που ρέουν εντός του αγωγού), όμως 

αυτά την μια έλκονται και την άλλη απωθούνται.  

Τότε δημιουργείται το εξής σκηνικό, όπως δηλαδή ακριβώς στο εγκάρ-

σιο κύμα: 

Τα θεμελιώδη ιόντα που έχουν απωθηθεί από τον αγωγό (λόγω του ο-

μώνυμου μαγνητικού πεδίου που φέρουν με άλλα ομώνυμά τους, δημιουρ-

γούν τότε το πεδίο ολόγυρα του αγωγού. 

Στην φάση της έλξης των έχουν την τάση να συγκεντρώνονται προς το 

μέρος του αγωγού. Επειδή όμως συναντούν άλλα θεμελιώδη ιόντα να αλ-

ληλεπιδρούν πάνω τους από το μέρος των ιόντων του ρέοντος ηλεκτρικού 

ρεύματος του αγωγού, τότε τι κάνουν; Περιστρέφονται καθώς …περιστρέ-

φονται (θα το δούμε ολοκληρωμένο προς το τέλος της παρούσης ενότη-

τας).  

Με άλλα λόγια συμβαίνει το εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα περιστρέφονται ολόγυρα από τον αγωγό, αφού α-

πωθήθηκαν από αυτόν. Επειδή την μια έλκονται με άλλα ετερώνυμά τους 

από τον αγωγό και την άλλη απωθούνται από αυτά, τότε ακολουθούν την 

ίδια την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε το μαγνητικό πεδίο εμφανί-

ζεται παντού όπου υπάρχει και το ηλεκτρικό πεδίο.  

Συγχρόνως όμως γίνεται και το εξής: Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα ακο-

λουθούν το ηλεκτρικό ρεύμα, ολόγυρα του αγωγού και περιστρέφονται έ-

τσι ολόγυρά του, το ίδιο γίνεται και μέσα στον αγωγό. Τα ηλεκτρόνια δη-

λαδή δεν έχουν ευθεία κατεύθυνση, αλλά λόγω της φόρτισής των με θεμε-

λιώδη ιόντα, αυτά στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ στις 

μακρινές έλκονται. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια τα ηλεκτρόνια περιστρέφο-

νται καθώς κινούνται μέσα στον αγωγό. 
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Στην πορεία τους, τα ακολουθούν εκείνα τα ηλεκτρόνια που έχουν απω-

θηθεί από αυτά και δημιούργησαν το πεδίο. Αυτά τα ηλεκτρόνια που έχουν 

απωθηθεί τα ονομάζουμε ηλεκτρόνια –δορυφόροι, επειδή ακολουθούν τον 

αγωγό.  

 Αυτά λοιπόν τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι δεν κινούνται μόνον περιστρο-

φικά γύρω από τον αγωγό. Αυτά δηλαδή κινούνται κατ’ αρχήν ολόγυρα 

από τον αγωγό και σε τέτοια απόσταση σε σχέση με τον αγωγό, ανάλογα 

με το πόσο φορτίο έχουν προσλάβει. Αν φέρουν αυξημένο το μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων τους, απωθούνται πιο μακριά και βρίσκονται 

σε μεγαλύτερη απόσταση από άλλα ηλεκτρόνια που φέρουν μικρότερο το 

μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων τους, τα οποία τελευταία έχουν α-

πωθηθεί πιο κοντά (σε σύγκριση με τον αγωγό).  

Από αυτά τα ηλεκτρόνια-δορυφόρους, το καθένα από αυτά, ακολουθεί 

τα άλλα ηλεκτρόνια που βρίσκονται εντός του αγωγού και φέρουν αυξη-

μένο το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων. Έτσι οι δορυφόροι παρα-

κολουθούν τα ρέοντα ηλεκτρόνια εντός του αγωγού. Κι επειδή εκείνα τα 

ηλεκτρόνια του ρέοντος αγωγού περιστρέφονται, επομένως και τα ηλε-

κτρόνια δορυφόροι περιστρέφονται κι αυτά.  

Κι όπως φαίνεται, από την εικόνα του παραπάνω σχήματος στην αρχή, 

η δύναμη της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετη προς την φορά 

του αγωγού. Αυτό σημαίνει ότι τα ρέοντα ηλεκτρόνια μέσα στον αγωγό 

συναντούν μεγάλες αντιστάσεις καθώς ρέουν κι αναγκάζονται να περι-

στρέφονται πάρα πολλές φορές ολόγυρα τους ώστε να μπορέσουν να [πε-

ράσουν μέσα από τον αγωγό. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: 

Τα ηλεκτρόνια συναντούν αντιστάσεις από τα μη προσανατολισμένα 

δομικούς λίθους μέσα στον αγωγό,. Καθώς όμως περιστρέφονται ολόγυρά 

τους πάρα πολλές φορές τους προσανατολίζουν, οπότε αυτοί παίρνουν 

θέση ως εξής: 

Στρέφουν τα πρωτόνιά τους προς τα ερχόμενα ηλεκτρόνια και μάλιστα 

στρέφουν εκείνο τον πόλο του το κάθε πρωτόνιο, που φέρει το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (ώστε τα θεμελιώδη ιόντα του 

ερχόμενου ηλεκτρονίου να έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα του πόλου αυ-

τού του κάθε πρωτονίου). Με τον τρόπο αυτό το κάθε ηλεκτρόνιο γίνεται 

κατορθωτό να έλκεται με το πρωτόνιο του αγωγού και να προχωράει. Τότε 

τον αγωγό αυτό τον λέμε καλό αγωγό του ηλεκτρισμού. 

Αν δεν μπορεί να προσανατολιστεί το πρωτόνιο ενός στοιχείου (εξηγή-

σαμε ότι τα πρωτόνια είναι επτά διαφορετικών ειδών και περιέχουν επτά 

διαφορετικές στρωματώσεις θεμελιωδών ιόντων), τότε το ηλεκτρόνιο δεν 

μπορεί να το προσανατολίσει και δεν μπορεί να περάσει μέσα από τον α-

γωγό. Τότε τον αγωγό αυτό τον λέμε κακό αγωγό του ηλεκτρισμού. 

Έτσι γίνεται δυνατή η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος στον καλό 

αγωγό καθώς και η μη διέλευσή του στον κακό αγωγό του ηλεκτρισμού. 

 

Ας δούμε όμως και το εξής: 
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Τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι όμως, δεν περιστρέφονται, όμως, μόνα τους 

ολόγυρα του αγωγού, ακολουθώντας την περιστροφική πορεία των ρεό-

ντων ηλεκτρονίων του αγωγού. Καθώς περιστρέφονται ολόγυρα του αγω-

γού, ακολουθώντας τα ρέοντα ηλεκτρόνια, (σαν τους πλανήτες που ακο-

λουθούν τον ήλιο), τότε επειδή τα πρωτόνια εντός του αγωγού είναι προ-

σανατολισμένα, τότε αυτά τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι στρέφουν μόνιμα τον 

ένα πόλο τους προς το μέρος του πόλου των πρωτονίων που φέρει αυξη-

μένο (ο πόλος των πρωτονίων) το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων. Έτσι και οι δορυφόροι είναι προσανατολισμένοι ως προς 

τα πρωτόνια του αγωγού. 

 

Επειδή τα ρέοντα ηλεκτρόνια κινούνται και προχωρούν κατά σπειρο-

ειδή κίνηση μέσα στον αγωγό, αυτός είναι ο λόγος που όταν τοποθετηθεί 

ένα πηνίο-αγωγός για να περάσουν τα ρέοντα ηλεκτρόνια (του ηλεκτρικού 

ρεύματος), το πηνίο αυξάνει την έντασή τους. Αυτό, επειδή το πηνίο πε-

ριέχει σπείρες, και επειδή τα ηλεκτρόνια κινούνται κατά σπειροειδή κα-

τεύθυνση, έλκονται πιο πολλά στο σπειροειδές πηνίο. 

 

Όσον αφορά αυτό με τις σπείρες, να θυμηθούμε το εξής: 

«Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς 

Το μαγνητικό, πεδίο γύρω από ένα μακρύ ευθύγραμμο ρευματοφόρο α-

γωγό είναι ασθενές, εκτός και αν, ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα μεγάλης 

έντασης. 

Ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα 

έντασης 50Α δημιουργεί σε απόσταση ενός μέτρου από αυτόν μαγνητικό 

πεδίο έντασης μέτρου 10-5 Tesla που είναι αρκετά ασθενές. 

Αν όμως, τον ίδιο αγωγό τον τυλίξουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε 

πολλούς μικρούς κυκλικούς αγωγούς, τα πράγματα αλλάζουν. Τότε, το μα-

γνητικό πεδίο που δημιουργεί το ίδιο το σύρμα είναι πολύ ισχυρό. Αυτός 

είναι και ο βασικός λόγος της προτίμησης που δείχνουμε για κυκλικούς 

ρευματοφόρους αγωγούς, Ένα σύνολο τέτοιων κυκλικών αγωγών αποτε-

λεί ένα πηνίο. Κάθε ένας κυκλικός αγωγός λέμε ότι αποτελεί μια σπείρα. 

Αν τυλίξουμε πολλές σπείρες σε ένα μονωτικό κύλινδρο οι οποίες να ισα-

πέχουν έχουμε φτιάξει ένα σωληνοειδές. Η ευθεία που ορίζεται από τα κέ-

ντρα των σπειρών λέγεται άξονας του σωληνοειδούς. 

Ας εξετάσουμε το μαγνητικό πεδίο του σωληνοειδούς. Χρησιμοποιούμε 

μια συσκευή φάσματος σωληνοειδούς. Σκορπίζουμε στην πλαστική δια-

φανή πλάκα ρινίσματα σιδήρου και διαβιβάζουμε ρεύμα στο σωληνοειδές. 

Κτυπώντας ελαφρά τη διαφανή πλάκα, βλέπουμε τη μορφή του φάσματος 

του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται (εικ. 23). 

Με τη βοήθεια της μαγνητικής βελόνας, βρίσκουμε, ότι το ένα άκρο του 

σωληνοειδούς συμπεριφέρεται σαν βόρειος πόλος και το άλλο σαν νότιος. 
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Το σημείο εξόδου των δυναμικών γραμμών το χαρακτηρίσαμε βόρειο 

πόλο ενώ το σημείο εισόδου νότιο πόλο. Ενώ στον ευθύγραμμο ρευματο-

φόρο αγωγό δεν βρίσκουμε πόλους, αντίθετα το σωληνοειδές συμπεριφέ-

ρεται όπως ένας ευθύγραμμος μαγνήτης. 

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραπάνω παρατήρηση με ένα απλό 

πείραμα. Κρεμάμε με δύο λεπτά αγώγιμα νήματα, ένα αρκετά μεγάλο και 

σχετικά ελαφρύ σωληνοειδές και διοχετεύουμε μέσα από τα νήματα ρεύμα 

περίπου 2Α. Παρατηρούμε ότι μετά από μερικές αιωρήσεις το σωληνοει-

δές θα προσανατολιστεί με τον άξονά του περίπου στη διεύθυνση Βορράς, 

Νότος. Όπως ακριβώς θα έκανε ένας ευθύγραμμος μαγνήτης… 

 

 

Οι σταυροί (+) στους κύκλους του παραπάνω σχήματος εικ.3.3-23, ση-

μαίνουν ότι η συμβατική φορά του ρεύματος έχει κατεύθυνση προς το επί-

πεδο της σελίδας. Τα σημεία (∙) στους κύκλους σημαίνουν ότι το ρεύμα έχει 

κατεύθυνση προς τον παρατηρητή. 
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Αν  εφαρμόσουμε τον κανόνα της δεξιάς παλάμης για μια σπείρα, όπως 

τον εφαρμόζουμε στον κυκλικό ρευματοφόρο αγωγό, τότε ο αντίχειρας θα 

μας δείξει τη φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου, θα μας δείξει δη-

λαδή το βόρειο πόλο του πηνίου (εικ. 24)». 

«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, σελ. 152-153. 

Επεξηγήσεις: 

Επειδή τα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού ρεύματος αναγκάζονται να κινη-

θούν περιστροφικά λόγω της εξασκούμενης άπωσης του μαγνητικού πε-

δίου στο οποίο βρίσκονται (και το οποίο συναποτελούν μαζί με τα ρέοντα 

ηλεκτρόνια), τότε αναγκαζόμενα να κινηθούν και μέσα στον αγωγό με την 

μορφή σπείρας, ήδη αυξάνουν το μαγνητικό τους πεδίο ολόγυρα της σπεί-

ρας του αγωγού και ενισχύονται. Ο σπειροειδής δηλαδή αγωγός ελκύει 

πολύ περισσότερα ηλεκτρόνια από εκείνα που απωθούνται στον γύρω 

χώρο του αγωγού για έναν επιπλέον λόγο ότι λόγω των σπειρών του έλκει 

αυτά τα ηλεκτρόνια, που κι αυτά τα ηλεκτρόνια κινούνται κατά την ίδια 

περιστροφική κίνηση. Έτσι δημιουργείται μια ηλεκτρική «παγίδα» στα η-

λεκτρόνια που απωθούνται από τον αγωγό. 

Επίσης, διαβάζουμε και το εξής: 

«Το 1829, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Τζόζεφ Χένρυ, έδειξε ότι 

αν ένα σύρμα που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα τυλιχτεί ώστε να σχη-

ματίζει σπείρες, η μαγνητική έλξη γίνεται ισχυρότερη. Καθεμιά συρμάτινη 

σπείρα φαινόταν να ενισχύει την επόμενη. Είχε, όμως, μεγάλη σημασία να 

είναι όλο το σύρμα ντυμένο με μετάξι ώστε να μη μπορεί το ηλεκτρικό 

ρεύμα να περάσει από τη μια σπείρα στην άλλη και να αναγκάζεται έτσι 

να διασχίσει όλο το μήκος του σύρματος. 

Αν οι συρμάτινες σπείρες ήταν τυλιγμένες γύρω από ένα κομμάτι σί-

δερο, η μαγνητική έλξη γινόταν ακόμα πιο ισχυρή. Η έλξη στην περίπτωση 

αυτή ήταν πολύ ισχυρότερη από αυτή που ασκούσε ένας συνηθισμένος 

μαγνήτης». 

«ΠΩΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ» ΙΣΑΑΚ ΑΣΙΜΩΦ, Μ. 

Βρούζης-Δ. Καϊάφας-Φ. Καϊάφα, Copyright Για την Ελληνική γλώσσα 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» Φ.ΚΑΪΑΦΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., σελίδες: 54-

55. 

 

 

Τέλος, αναφέραμε ότι δεν υπάρχει πεδίο αν δεν έχουμε και τα δύο ε-

πειδή θεμελιωδών ιόντων μαζί.  

Έτσι τα απωθούμενα ηλεκτρόνια –δορυφόροι που έχουν μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έλκονται με άλλα ηλεκτρόνια-δο-
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ρυφόρους που φέρουν αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων, κι έτσι σχηματίζεται-δημιουργείται το πεδίο γύρω από 

τον αγωγό. 

Αυτά λοιπόν την μια έλκονται και την άλλη απωθούνται. Αυτός είναι ο 

λόγος να περιστρέφονται κιόλας καθώς περιστρέφονται ολόγυρα του αγω-

γού κατά ζεύγη. 

Έτσι τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι, δεν περιστρέφονται απλά γύρω από τον 

αγωγό, αλλά περιστρέφονται κιόλας μεταξύ τους καθώς περιστρέφονται 

γύρω από τον αγωγό. Κάνουν δηλαδή κι αυτά ότι ακριβώς κάνει η Γη γύρω 

από τον ήλιο: περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, αλλά περιστρέφεται και 

γύρω από τον εαυτό της. 

Ας μη ξεχνάμε ότι και η Γη μας ένα τέτοιο ζεύγος θεμελιωδών ιόντων 

περιέχει μέσα στο βαρυτικό της κέντρο. 

 

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η Γη μας περιστρέφεται γύρω από τον 

Ήλιο με βάση αυτό το ζεύγος θεμελιωδών ιόντων που έχει μέσα στο κέ-

ντρο της. Έτσι ακολουθεί τον Ήλιο στην πορεία του. Κι αυτό, εξηγήσαμε, 

γίνεται λόγω της έλξης-άπωσης των θεμελιωδών ιόντων που φέρει ο ήλιος 

εν προκειμένω (κι όχι τα ρέοντα ηλεκτρόνια του ηλεκτροφόρου αγωγού, 

όπως στο προηγούμενο πείραμά μας). 

Πριν όμως υπάρξει ο Ήλιος μας, υπήρχε μόνον η Γη μας. 

Η Γη μας λοιπόν, μέχρι να υπάρξει ο Ήλιός μας δεν περιστρέφονταν 

γύρω από τα δύο βαρυτικά κέντρα του σύμπαντός μας, γύρω από τους δύο 

πόλους του, επειδή ακριβώς έφερε ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό της φορτίο των θεμελιωδών ιόντων. 

Γι’ αυτό εξηγήσαμε σχετικά καθώς και την κοσμική ανωμαλία που προ-

έκυψε για την Γη μας, όπως εκτενέστερα αναφερθήκαμε σε προηγούμενα 

κεφάλαια και βιβλία μας. 
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17. Η εξήγηση της δύναμης κατά Laplace. Μια νέα προσέγγιση. 

 

 

«Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 

α) Δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό από ομογενές μαγνητικό πεδίο 

Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο (εικ. 25) φέρνουμε έναν αγωγό μή-

κους l τα άκρα του οποίου συνδέονται μέσω διακόπτη Δ με ηλεκτρική 

πηγή. Προσανατολίζουμε τον αγωγό κάθετα στις δυναμικές γραμμές και 

τον κρεμάμε σε ένα δυναμόμετρο ακριβείας και διαβάζουμε την ένδειξή 

του που είναι ίση με το βάρος του αγωγού. Βλέπουμε ότι η ένδειξη του 

δυναμόμετρου είναι ίδια είτε ο αγωγός είναι μέσα είτε έξω από το πεδίο. 

Στη συνέχεια, κλείνουμε το διακόπτη Δ οπότε ο αγωγός διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι μέσα στο κύκλωμα. Παρατηρούμε, ότι, ότι το δυναμόμε-

τρο θα δείξει μια νέα μεγαλύτερη ένδειξη. Βγάζοντας τον αγωγό από το 

πεδίο το δυναμόμετρο δείχνει την αρχική ένδειξη, αν και ο αγωγός διαρ-

ρέεται από ρεύμα. Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι το μαγνητικό πεδίο α-

σκεί στο ρευματοφόρο αγωγό μια δύναμη F (με άνυσμα) ομόρροπη του 

βάρους του, το μέτρο της οποίας υπολογίζουμε εύκολα από τη διαφορά 

των ενδείξεων του δυναμόμετρου. Τη δύναμη αυτή ονομάζουμε δύναμη 

Laplace. 

 

 

 

• Αν στη συνέχεια μέσα από τον αγωγό διαβιβάσουμε ρεύμα διπλάσιας 

έντασης, διαπιστώνουμε διπλάσιας έντασης, διαπιστώνουμε με τη βο-

ήθεια του δυναμόμετρου, ότι διπλασιάζεται η δύναμη που ενεργεί στον 

αγωγό από το μαγνητικό πεδίο. 
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• Το ίδιο διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει, αν διπλασιάσουμε το μήκος l του 

αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο κρατώντας την έ-

νταση I του ρεύματος σταθερή. 

• Συνεχίζοντας να πειραματιζόμαστε με τη διάταξή μας αλλάζουμε τη 

φορά του ρεύματος. Διαβάζοντας την ένδειξη του δυναμόμετρου παρα-

τηρούμε ότι είναι μικρότερη από το βάρος του αγωγού. Για να συμβεί 

αυτό πρέπει στο ρευματοφόρο αγωγό να ασκηθεί μια δύναμη από κάτω 

προς τα πάνω, να έχει δηλαδή αντίθετη φορά προς την αρχική. 

 

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. 155-156. 

 

Επεξηγήσεις: 

1) «Αν στη συνέχεια μέσα από τον αγωγό διαβιβάσουμε ρεύμα διπλά-

σιας έντασης, διαπιστώνουμε διπλάσιας έντασης, διαπιστώνουμε με τη βο-

ήθεια του δυναμόμετρου, ότι διπλασιάζεται η δύναμη που ενεργεί στον α-

γωγό από το μαγνητικό πεδίο». 

Αυτό σημαίνει ότι όταν διαβιβάσουμε ρεύμα διπλάσιας έντασης μέσα 

στον αγωγό, τότε διαβάζουμε περισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον διπλάσιο βαθμό. Αυτό θα έχει σαν 

συνέπεια ότι έχουμε διπλάσιες απώσεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

του αγωγού και των θεμελιωδών ιόντων των πόλων του μαγνήτη μας.  

 

2) «Το ίδιο διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει, αν διπλασιάσουμε το μήκος l 

του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο κρατώντας την έ-

νταση I του ρεύματος σταθερή». 

Αυτό σημαίνει ότι όταν διπλασιάζουμε το μήκος του αγωγού, πάλι έ-

χουμε κατακρατήσει περισσότερα θεμελιώδη ιόντα μέσα στον αγωγό, τα 

οποία αλληλεπιδρούν με τους μαγνητικούς πόλους. 

 

3) «Συνεχίζοντας να πειραματιζόμαστε με τη διάταξή μας αλλάζουμε τη 

φορά του ρεύματος. Διαβάζοντας την ένδειξη του δυναμόμετρου παρατη-

ρούμε ότι είναι μικρότερη από το βάρος του αγωγού. Για να συμβεί αυτό 

πρέπει στο ρευματοφόρο αγωγό να ασκηθεί μια δύναμη από κάτω προς τα 

πάνω, να έχει δηλαδή αντίθετη φορά προς την αρχική». 

Αυτό συμβαίνει επειδή όταν αλλάζουμε την φορά του ρεύματος δεν έ-

χουμε τα θεμελιώδη ιόντα πλέον που φέρουν αυξημένο το μαγνητικό τους 

φορτίο σε σχέση με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Τώρα έχουμε 

να προχωρεί το ηλεκτρικό ρεύμα με τα ηλεκτρόνια να έχουν στραμμένα 
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προς τα πρωτόνια τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και αυ-

τός είναι τώρα ο πόλος τους που έλκεται με τον ασθενέστερο πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του κάθε δομικού λίθου του πρωτονίου 

στον ρέοντα αγωγό. Γι’ αυτό και το ρεύμα αυτό είναι ασθενές. 

Δεν ασκείται πλέον η ισχυρή εξάσκηση του μαγνητικού φορτίου των 

θεμελιωδών ιόντων από τα ρέοντα ηλεκτρόνια προς τους μαγνητικούς πό-

λους, ώστε να υπάρξει ανάλογη «αντίδραση» από αυτούς, η οποία στη συ-

νέχεια θα δώσει άπωσή τους και αύξηση της μεταξύ τους άπωσης σημαίνει 

αύξηση και της πίεσής τους, του βάρους τους. 
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18. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο εξωτερικών μαγνητικών 

πόλων θεμελιωδών ιόντων στον δομικό λίθο του πρωτονίου, όσο και 

του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση του ισχυρότερου μαγνητικού πόλου στον κάθε δομικό 

λίθο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση των τεσσάρων φάσεων της κίνησης της περιφοράς του 

ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα του στην αρχική περιστροφής των, 

όταν πρωτοξεκινούν μεταξύ τους τα αλληλεπιδρούν τα μαγνητικά 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση των τεσσάρων φάσεων της περιστροφής της Γης-Σελή-

νης, λόγω της αλλαγής των εξωτερικών τους πόλων. 

Η εξήγηση της φόρτισης της μάζας στο εσωτερικό του κάθε δομι-

κού λίθου. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο βαρυτικών κέντρων 

στον κάθε δομικό λίθο της ύλης. 

 

 

Αναφέραμε παραπάνω ότι τα θεμελιώδη πρωτόνια (= θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων) έλκονται με τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια (= θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων) στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, ενώ απωθούνται στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις - δεδομένο (1). 

 

Επίσης, αναφέραμε, στην δημιουργία των δομικών λίθων των πρωτο-

νίων, ότι αυτά δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο πόλο των πρωτονίων α, 

κι επομένως φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων, ενώ συγχρόνως φέρουν και μαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων (αφού η ενέργειά τους προήλθε και από μετακί-

νηση-έλξη θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τα οποία είχαν ελχθεί από τον 

συμπάντειο πόλο των πρωτονίων). Επίσης, αναφέραμε ότι στην δημιουρ-

γία των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων, ότι αυτά δημιουργήθηκαν στον 

συμπάντειο πόλο των ηλεκτρονίων β, κι επομένως φέρουν ισχυρότερο το 

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ενώ συγχρόνως 

φέρουν και μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (αφού η ε-

νέργειά τους προήλθε και από μετακίνηση-έλξη θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων, τα οποία είχαν ελχθεί από τον συμπάντειο πόλο των ηλεκτρονίων), 

- δεδομένο (2). 

 

Από τα δεδομένα (1) και (2), προκύπτουν τα εξής: 

1ον). Ο δομικός λίθος του πρωτονίου φέρει δύο είδη μαγνητικών φορ-

τίων: μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών πρωτονίων καθώς και μαγνητικό φορ-

τίο θεμελιωδών ηλεκτρονίων, με ισχυρότερο όμως το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών πρωτονίων. 
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2ον). Ο δομικός λίθος του ηλεκτρονίου φέρει δύο είδη μαγνητικών 

φορτίων: μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ηλεκτρονίων καθώς και μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών πρωτονίων, με ισχυρότερο όμως το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν πάλι ότι τα μαγνητικά αυτά φορτία στον 

δομικό λίθο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου έλκονται στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις, ενώ στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. 

Αυτό δηλαδή σημαίνει παραπέρα, ότι τα μαγνητικά φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων αφού απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις μεταφε-

ρόμενα στην μάζα του δομικού λίθου (πρωτονίου ή ηλεκτρονίου), απομα-

κρύνονται-απωθούνται προς τα άκρα του.  

Η άπωση αυτή δεν είναι άλλο από την άπωση των μαγνητικών τους 

φορτίων στο εσωτερικό του, που εν προκειμένου είναι η άπωση μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. Αυτή η κατεύθυνση άπωσης των μαγνητικών φορτίων των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων μέσα στο 

πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, δημιουργεί τώρα, προς το μέρος της ίδιας αυτής κα-

τεύθυνσης, φόρτιση στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο προς τα δύο αυτά σημεία-

περιοχές προς τις οποίες κατευθύνονται τα απωθούμενα αυτά μαγνητικά 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων. Έτσι, στον κάθε δομικό λίθο του πρωτο-

νίου-ηλεκτρονίου θα έχουμε: έναν πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και έναν άλλον πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Με άλλα λόγια σε κάθε δομικό λίθο θα έχουμε δύο εξωτερικούς πό-

λους. 

Μιλάμε για δύο εξωτερικούς πόλους στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, επειδή 

τα απωθούμενα φορτία των θεμελιωδών ιόντων φορτίζουν τις μάζες των 

περιοχών στις οποίες απωθούνται, ενώ συγχρόνως καθώς εκεί συναντούν 

και ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία (τα οποία φέρουν οι δομικοί λίθοι 

των πρωτονίων κυρίως, αλλά και των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό τους) 

στροβιλίζονται κιόλας, λόγω της άπωσής των (η άπωσή τους αυτή οφείλε-

ται στο γεγονός ότι τα απωθούμε φορτία των θεμελιωδών ιόντων από το 

εσωτερικό προς το εξωτερικό του πρωτονίου-ηλεκτρονίου, πλησιάζουν 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων των πρωτονίων-ηλεκτρονίων) 

Έτσι δημιουργούνται οι δύο εξωτερικοί μαγνητικοί πόλοι στα άκρα της 

μάζας του κάθε δομικού λίθου, οπότε έχουμε: έναν μαγνητικό πόλο θεμε-

λιωδών πρωτονίων κι έναν μαγνητικό πόλο θεμελιωδών ηλεκτρονίων, με 

την διαφορά ότι στο μεν πρωτόνιο ισχυρότερος είναι ο μαγνητικός πόλος 

των θεμελιωδών πρωτονίων και ασθενέστερος ο μαγνητικός πόλος των θε-

μελιωδών ηλεκτρονίων, ενώ αντίθετα στο ηλεκτρόνιο ισχυρότερος είναι ο 

μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών ηλεκτρονίων και ασθενέστερος ο μα-

γνητικός πόλος των θεμελιωδών πρωτονίων.  
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Έστω τώρα το άτομο του υδρογόνου, που δημιουργήθηκε αρχικά στο 

σύμπαν. 

Αυτό φέρει στον πυρήνα του ένα πρωτόνιο και περιφερειακά φέρει ένα 

ηλεκτρόνιο. 

Από μαγνητικής πλευράς λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, στο 

πρωτόνιο έχουμε δύο εξωτερικούς μαγνητικούς πόλους θεμελιωδών ιό-

ντων με ισχυρότερο τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών πρωτονίων και 

ασθενέστερο τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων, ενώ στο 

ηλεκτρόνιο έχουμε πάλι δύο εξωτερικούς μαγνητικούς πόλους θεμελιω-

δών ιόντων με ισχυρότερο τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ηλεκτρο-

νίων και ασθενέστερο τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών πρωτονίων. 

Να εξηγήσουμε τώρα την περιφορά του ηλεκτρονίου γύρω από το πρω-

τόνιο στις εξής τέσσερις φάσεις του: 

Φάση πρώτη. Αν λοιπόν έτσι έχουν αυτά, τότε αρχικά έχουμε έλξη με-

ταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου αφού ο ισχυρότερος μαγνητικός πόλος 

των θεμελιωδών πρωτονίων του δομικού λίθου του πρωτονίου έλκεται με 

τον ετερώνυμό του ισχυρότερο μαγνητικό πόλο θεμελιωδών ιόντων του 

ηλεκτρονίου. Τότε το ηλεκτρόνιο πλησιάζει προς το πρωτόνιο (ανάλογη 

εικόνα δείχνει η Γη μας όταν πλησιάζει προς τον Ήλιο).  

Φάση δεύτερη. Καθώς όμως το ηλεκτρόνιο πλησιάζει προς το πρωτό-

νιο, αφού η μάζα του πρωτονίου είναι η μεγαλύτερη, στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις έχουμε εξάσκηση του ομώνυμου μαγνητικού φορτίου μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων, όπως εξηγήσαμε. Αυτό έχει σαν συνέπεια, ο ι-

σχυρότερος και στην μεγαλύτερη μάζα ευρισκόμενος εξωτερικός μαγνη-

τικός πόλος των θεμελιωδών πρωτονίων του δομικού λίθου του πρωτονίου 

(του πυρήνα), απωθεί τώρα τον απέναντί του μαγνητικό πόλο των θεμε-

λιωδών ηλεκτρονίων και ο οποίος απομακρύνεται (ανάλογη εικόνα κάνει 

π.χ. ο βόρειος πόλος της Γης μας όταν απομακρύνεται από τον ήλιο στις 

21 Σεπτεμβρίου). Απωθείται λοιπόν ο εξωτερικός πόλος των θεμελιωδών 

ηλεκτρονίων του δομικού λίθου του ηλεκτρονίου από το πρωτόνιο απένα-

ντί του και μαζί του απωθείται όλο το ηλεκτρόνιο που τώρα ανοίγει την 

τροχιά του (ανοίγει το σχήμα της έλλειψής του). 

Φάση τρίτη. Όταν απομακρυνθεί όμως σχετικά αρκετά, στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις δηλαδή, τότε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του 

δομικού λίθου του πρωτονίου έλκονται και πάλι με τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων του δομικού λίθου του ηλεκτρονίου και έτσι έχουμε τώρα 

πάλι την έλξη τους (αντίστοιχη εικόνα όταν η Γη μας αρχίζει να έλκεται 

πάλι από τον ήλιο στις 21 Δεκεμβρίου).  

Φάση τέταρτη. Αυτή είναι όπως και η δεύτερη φάση, δηλαδή: Καθώς 

το ηλεκτρόνιο πλησιάζει προς το πρωτόνιο, αφού η μάζα του πρωτονίου 

είναι η μεγαλύτερη, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις έχουμε εξάσκηση 

του ομώνυμου μαγνητικού φορτίου μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, όπως 

εξηγήσαμε. Αυτό έχει σαν συνέπεια, ο ισχυρότερος και στην μεγαλύτερη 
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μάζα ευρισκόμενος εξωτερικός μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών πρω-

τονίων του δομικού λίθου του πρωτονίου (του πυρήνα), απωθεί τώρα τον 

απέναντί του μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων και ο οποίος 

απομακρύνεται (ανάλογη εικόνα κάνει π.χ. ο βόρειος πόλος της Γης μας 

όταν απομακρύνεται από τον ήλιο στις 21 Μαρτίου). Απωθείται λοιπόν ο 

εξωτερικός πόλος των θεμελιωδών ηλεκτρονίων του δομικού λίθου του 

ηλεκτρονίου από το πρωτόνιο απέναντί του και μαζί του απωθείται όλο το 

ηλεκτρόνιο που τώρα ανοίγει την τροχιά του (ανοίγει το σχήμα της έλλει-

ψής του). 

Αυτή η εναλλαγή των τεσσάρων αυτών μαγνητικών φάσεων μεταξύ 

των θεμελιωδών πρωτονίων και των θεμελιωδών ηλεκτρονίων επαναλαμ-

βάνεται συνέχεια.  

 

Καθώς όμως το ηλεκτρόνιο έλκεται με το πρωτόνιο, αλλά συγχρόνως 

απωθείται (αφού έχουμε και ομώνυμα μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου κι αυτά εξασκούν απωστικές δυ-

νάμεις μεταξύ των), έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Ενώ έχουμε φάση έλξης πρωτονίου-ηλεκτρονίου, συγχρόνως έχουμε 

και απωστικά φορτία μεταξύ τους. Τα απωστικά φορτία εξασκούνται τότε 

καθώς πλησιάζουν μεταξύ τους οι δύο αυτοί δομικοί λίθοι, γιατί ακριβώς 

καθώς πλησιάζουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις αυτά τα ομώνυμα μα-

γνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων όλο και αυξάνουν. 

Αν λοιπόν μεταξύ δύο μαγνητικών πόλων εξασκούνται έλξη αλλά και 

άπωση, τότε αυτοί οι δύο μαγνητικοί πόλοι δεν θα πέσουν ο ένας πάνω 

στον άλλο, δεν θα έρθουν σε επαφή αλλιώς, αλλά αρχικά θα ελχθούν, ενώ 

αμέσως μετά θα εξασκηθεί και το μαγνητικό φορτίο άπωσής των, που αυτό 

σημαίνει ότι λόγω της έλξης θα βρεθούν κοντά, αλλά και λόγω της άπωσης 

θα αναγκαστούν να περιστραφούν και μάλιστα κατά αντίθετη φορά, όπως 

προκύπτει από τα πειράματά μας (αν πλησιάσουμε μεταξύ τους δύο ομώ-

νυμους μαγνητικούς πόλους. Τότε ο ένας που πλησιάζουμε με το χέρι μας 

τείνει να στρέψει κατά αντίθετη φορά τον ομώνυμό του).  

Επειδή όμως το ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων περιστρέφεται προς την μια κατεύθυνση-

φορά, έλκει μέσω των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων που φέρει το 

ηλεκτρόνιο προς την ίδια κατεύθυνση και τοι ηλεκτρόνιο. 

Έτσι το ηλεκτρόνιο αναγκάζεται να ακολουθήσει την φορά του ισχυ-

ρότερού του μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς την 

ίδια φορά και δεν περιστρέφεται ανάποδα-ανάδρομα. 

 

Τα μαγνητικά φορτία όμως, των θεμελιωδών ιόντων όταν απωθούνται 

στους δομικούς λίθους του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου, δεν «κατα-

φεύγουν», δεν κατευθύνονται μόνο προς τα άκρα του δομικού λίθου, αλλά 

καθώς απωθούνται «εξαναγκάζονται» να εισέλθουν και μέσα στην ίδια την 



93 

 

μάζα του κάθε δομικού λίθου, η οποία βρίσκεται κάτω από τον εξωτερικό 

αυτόν πόλο. 

Έτσι καθώς περιστρέφεται ο δομικός λίθος του πρωτονίου, τα θεμε-

λιώδη πρωτόνια αλλά και τα θεμελιώδη ηλεκτρόνιά του απωθούνται μέσα 

στην ίδια την μάζα του. Μάλιστα η φόρτιση της μάζας του κάθε δομικού 

λίθου γίνεται προς το μέρος όπου βρίσκονται οι δύο εξωτερικοί του πόλοι 

(αφού αυτοί οι εξωτερικοί πόλοι βρίσκονται κάτω στην κατεύθυνση άπω-

σης των θεμελιωδών ιόντων, που έχουν απωθηθεί στο εσωτερικό του δο-

μικού λίθου). Έτσι, από τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων (στην φάση της άπωσης) απωθείται μέρος του φορτίου τους προς 

την αποκάτω από τον εξωτερικό αυτόν πόλο μάζα και φορτίζεται έτσι η 

περιοχή αυτή με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Ανά-

λογα η μάζα του δομικού λίθου του πρωτονίου που βρίσκεται κάτω από 

τον πόλο των θεμελιωδών ηλεκτρονίων φορτίζεται επίσης με μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ηλεκτρονίων. 

Αντίστοιχα συμβαίνει και στον δομικό λίθο του ηλεκτρονίου. Κι εκεί 

δηλαδή οι περιοχές της μάζας του που βρίσκονται κάτω από τους δύο εξω-

τερικού του πόλους θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και πρωτονίων, επί-

σης φορτίζονται αντίστοιχα με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων και θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Όσο όμως περισσότερες περιστροφές και έλξεις-απώσεις (απώσεις μας 

ενδιαφέρει εδώ) εξασκούνται μεταξύ των θεμελιωδών αυτών ιόντων πρω-

τονίων και ηλεκτρονίων, τόσο ποιο πολύ απωθούνται αυτά τα ομώνυμα 

φορτία θεμελιωδών ιόντων και τόσο πιο πολύ φορτίζουν το εσωτερικό του 

κάθε δομικού λίθου της ύλης. Σε κάποια φάση το εσωτερικό αυτό φορτί-

ζεται σε μεγάλο βαθμό, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό τώρα έχει να 

κάνει με την δημιουργία του εξής φαινομένου, όπως παρακάτω ακολουθεί. 
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19. Η ερμηνεία της παραγωγής της θερμότητας στο κέντρο του ε-

σωτερικού του δομικού λίθου του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της ισημερινής ζώνης στον δομικό 

λίθο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της φοράς της περιστροφής του δομικού λίθου. Η εξή-

γηση της λειτουργίας των δύο εσωτερικών περιστροφικών βραχιόνων 

στους δομικούς λίθους πρωτονίου και ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο βαρυτικών κέντρων στον δο-

μικό λίθο του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου 

Η εξήγηση της περιστροφής των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πό-

λων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, όσο και στην Γη μας, κατά την ίδια 

φορά. 

 

 

Αν λοιπόν οι δύο εσωτερικοί πόλοι του πρωτονίου αλλά και του ηλε-

κτρονίου φορτίζουν την μάζα του, που βρίσκεται κάτω από την περιοχή 

αυτή των εξωτερικών πόλων τους αφενός, και όσο προχωράει η φόρτιση 

αυτή με την πάροδο του χρόνου και φορτίζεται ολοένα και μεγαλύτερο 

μέρος της εσωτερικής αυτής μάζας του πρωτονίου αλλά και του ηλεκτρο-

νίου (που βρίσκεται κάτω από τους δύο εξωτερικούς του πόλους) αφετέ-

ρου, 

τότε σε κάποια στιγμή τα θεμελιώδη ιόντα που έχουν φορτίσει το εσω-

τερικό των δομικών αυτών λίθων θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κατά 

τον εξής τρόπο: 

Τα θεμελιώδη πρωτόνια (=θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων) θα ελχθούν με 

τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια (=θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) στο πρωτόνιο 

όταν πια βρεθούν σε σχετικά μακρινές αποστάσεις, όπου στον δομικό λίθο 

του πρωτονίου τα θεμελιώδη πρωτόνια είναι τα ισχυρότερα σε μαγνητικό 

φορτίο (βλέπε σχετικά από την δημιουργία των πρωτονίων). 

Επίσης, τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια θα ελχθούν με τα θεμελιώδη πρωτό-

νια όταν πια βρεθούν σε σχετικά μακρινές αποστάσεις, όπου στον δομικό 

λίθο του ηλεκτρονίου, όπου τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια είναι τα ισχυρότερα 

σε μαγνητικό φορτίο (βλέπε σχετικά από την δημιουργία των ηλεκτρο-

νίων). 

Επομένως, τα θεμελιώδη πρωτόνια έλκονται με τα θεμελιώδη ηλεκτρό-

νια στον δομικό λίθο του πρωτονίου, ομοίως τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια έλ-

κονται με τα θεμελιώδη πρωτόνια στον δομικό λίθο του ηλεκτρονίου. 

Η έλξη τους όμως αυτή παράγει ηλεκτρικό φορτίο, επειδή τα θεμελιώδη 

πρωτόνια φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο (το οποίο μετέφεραν και στους 

δομικούς λίθους των πρωτονίων κατά την δημιουργία τους), αλλά επίσης 

και τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (το ο-

ποίο μετέφεραν και στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων κατά την δη-

μιουργία τους). Αυτό σημαίνει ότι στο εσωτερικό τόσο του πρωτονίου όσο 

και του ηλεκτρονίου παράγεται ηλεκτρισμός και συγχρόνως παράγεται και 
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θερμότητα. Εξηγήσαμε ήδη ότι τα θεμελιώδη πρωτόνια όταν ελχθούν με 

τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια παράγουν ηλεκτρισμό ακόμη και σε κενό αέρα, 

όπως π.χ. στην πυρηνική έκρηξη, στο κέντρο των άστρων κ.λπ., και δεν 

χρειάζονται δηλαδή αέρα για να παράγουν τον ηλεκτρισμό τους, αφού εί-

ναι θεμελιώδης ενέργεια. 

Αυτή η παραγωγή της θερμότητας στο εσωτερικό του δομικού λίθου 

δημιουργεί το εξής φαινόμενο:  

Μέρος του εσωτερικού του δομικού λίθου λιώνει, λόγω της αύξησης 

της θερμοκρασίας, η οποία στο μέγιστο της φόρτισης με θεμελιώδη ιόντα 

της μάζας του εσωτερικού του είναι σχετικά μεγάλη. 

Αυτή η λιωμένη μάζα στο εσωτερικό του δομικού λίθου τώρα, φορτί-

ζεται από τα εκεί ευρισκόμενα θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλε-

κτρόνια (τα θεμελιώδη ιόντα εξηγήσαμε ότι φορτίζουν τους αντίστοιχούς 

των δομικούς λίθους της ύλης).  

Αυτό το τελευταίο τώρα, έχει σαν συνέπεια, στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, η μάζα που έχει φορτιστεί με θεμελιώδη πρωτόνια και θεμε-

λιώδη ηλεκτρόνια στο εσωτερικό τους, να έλκεται όταν βρεθεί στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις τους. Τότε στην φάση αυτή έχουμε μια συμπαγή 

μάζα στο εσωτερικό του καθενός αυτού δομικού λίθου. 

Στην επόμενη φάση όμως, επειδή τα θεμελιώδη πρωτόνια όταν βρεθούν 

κοντά με τα θεμελιώδη ηλεκτρόνια, απωθούνται, έτσι και η μάζα που είναι 

φορτισμένη με θεμελιώδη πρωτόνια απωθείται με την μάζα που είναι φορ-

τισμένη με θεμελιώδη ηλεκτρόνια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Τότε 

έχουμε διαστολή της μάζας στους δύο αυτούς δομικούς λίθους της ύλης.  

Στην συνέχεια, η απωθούμενη αυτή μάζα απωθείται προς τα άκρα του 

δομικού λίθου και πιέζει τότε τον δομικό λίθο, οπότε τότε δημιουργείται 

το πεπλατυσμένο στην ισημερινή του ζώνη. Έτσι ο δομικός λίθος μοιάζει 

με τους πλανήτες και τους αστέρες, όπου έχουν το πεπλατυσμένο τους.  

Η άπωση όμως αυτή της ρευστής μάζας στο εσωτερικό του δομικού 

λίθου γίνεται κατά την εξής φορά: Τα ομώνυμα στις κοντινές αποστάσεις 

θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλεκτρόνια απωθούνται αλλά η ά-

πωση αυτή γίνεται κατά αντίθετη φορά. Αυτό σημαίνει ότι στο εσωτερικό 

του δομικού λίθου του πρωτονίου αλλά και του ηλεκτρονίου, θα σχηματι-

στούν δύο περιστροφικοί βραχίονες, όπως ακριβώς δύο βραχίονες ενός γα-

λαξία. Αυτοί φέρουν μέρος από την ρευστή μάζα του και καθώς απωθού-

νται οι δύο βραχίονες με την μάζα τους, τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, αρχίζουν να περιστρέφονται. Η διαφορά τους είναι ότι στο 

πρωτόνιο υπερισχύει το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών πρωτονίων κι 

εκείνο είναι το ισχυρότερο από τους δύο περιστροφικούς βραχίονές του. 

Τότε όμως, ο ισχυρότερος σε μάζα εσωτερικός βραχίονας που φέρει 

θεμελιώδη ιόντα, καθώς αυτοί οι δύο βραχίονες και βρεθούν στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις, έλκει κατά την ίδια φορά πλέον τον άλλον βραχίονα 
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(αφού εξηγήσαμε ότι στις σχετικά μακρινές αποτάσσεις έχουμε έλξη με-

ταξύ των θεμελιωδών ιόντων, ενώ η άπωσή τους και η εξάσκηση του ο-

μώνυμού τους μαγνητικού φορτίου έχει παύσει). 

Από την περιστροφή αυτή, του ισχυρότερου σε φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων εσωτερικού βραχίονα, παίρνει και την φορά ο ίδιος ο δομικός λίθος.  

Στην φάση, εξηγήσαμε, της άπωσης μεταξύ των δύο ειδών μαγνητικού 

φορτίου θεμελιωδών ιόντων τόσο στο πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρόνιο, 

έχουμε τα δύο αυτά σύνολα μαζών του εσωτερικού του δομικού λίθου να 

απομακρυνθούν. Τότε στις σχετικά μακρινές αποστάσεις μεταξύ τους εξα-

σκείται έλξη και τότε πάλι έλκονται και παράγουν μια μεγάλη σχεδόν 

μάζα, αλλά στην ουσία είναι μια μάζα με δύο μέρη, ως εξής: Καθώς έλκο-

νται τα δύο αυτά μεγάλα σύνολα μαζών που είναι φορτισμένες με θεμε-

λιώδη ιόντα, η έλξη τους ισχύει μέχρις ενός σημείου όπου στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις ασκείται η άπωση. Επομένως, εκεί που πάει να δη-

μιουργεί μόνο μια μάζα στο εσωτερικό του δομικού λίθου, τελικά αυτή δεν 

διαρκεί πολύ, αφού αμέσως μετά εξασκείται άπωσης που τελικά δημιουρ-

γεί όχι ένα, αλλά δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα. Έτσι έχουμε την δη-

μιουργία των δύο βαρυτικών κέντρων στον καθένα δομικό λίθο της ύλης 

του πρωτονίου όσο και του ηλεκτρονίου. 
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20. Η εξήγηση της κλόνισης της Γης μας. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας της Γης μας. 

Η βαρύτητα της Γης εκτελεί παλινδρομικές κινήσεις, όσον αφορά 

την στροφή των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της πόλων ως προς τον 

Ήλιο. Όμως μερικές φορές εκτελεί και ολόκληρη στροφή. 

 

 

 

Γης. Μετάπτωση και κλόνιση 

 

 
 

 

«[…] Μόνο κατά πρώτη προσέγγιση ο άξονας της Γης διατηρείται πα-

ράλληλος προς τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της περιφοράς της∙ στην 

πραγματικότητα όμως, εξαιτίας της συνδυασμένης επίδρασης της Σελήνης 

και του Ήλιου στην ισημερινή εξόγκωση το άκρο του γήινου άξονα δια-

γράφει στον ουρανό έναν κύκλο γύρω από τον πόλο της εκλειπτικής. Η 

κίνηση αυτή, που καλείται μετάπτωση, εκτελείται σε περίοδο περίπου 

26.000 ετών και είναι ανάλογη προς την κίνηση του άξονα της περιστρε-

φόμενης σβούρας, όταν η αιχμή της είναι στραμμένη προς το κέντρο της 

Γης. Η κίνηση αυτή προσδιορίζει την προοδευτική ανάδρομη μετάθεση 

των ισημερινών σημείων ως προς τους αστέρες και γι’ αυτό λέγεται και 

«μετάπτωση των ισημεριών». Σπουδαία συνέπεια αυτού του φαινομένου 
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είναι η μεταβολή του χρόνου κατά τον οποίο ένας αστέρας διατηρείται ως 

πολικός. 

Στην πραγματικότητα, η κίνηση της μετάπτωσης δε συμβαίνει κατά μή-

κος ενός κύκλου με κέντρο τον πόλο της εκλειπτικής, αλλά κατά μήκος 

μιας κυματοειδούς γραμμής, της οποίας ο κύκλος παρασταίνει τη μέση 

θέση της. Η κίνηση αυτή του γήινου άξονα, που λέγεται κλόνιση, οφείλε-

ται στην έλξη της Σελήνης πάνω στην ισημερινή εξόγκωση, αλλά επηρεά-

ζεται από τη μετάθεση της τροχιάς του δορυφόρου, το επίπεδο του οποίου 

περιστρέφεται προοδευτικά ως προς τη Γη. 

Η μεταβατική κίνηση εκτελείται από τη Γη μεταξύ των αστέρων, μαζί 

με ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, προς ένα σημείο του αστερισμού του 

Ηρακλή». 

 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος όγδοος, Αθήνα 1996, 

«γης», σελ. 256.  

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Εξηγήσαμε ότι ο άξονας της Γης είναι η ευθεία πουν ενώνει τους δύο 

εξωτερικούς της πόλους (βλέπε σχετικά). 

Αυτός ο άξονας μετακινείται ανάλογα με τα φορτία που φέρουν οι δύο 

εξωτερικοί πόλοι της Γης. 

Τα φορτία όμως των δύο εξωτερικών της πόλων είναι συνάρτηση δύο 

παραγόντων: 

α) Των φορτίων ενέργειας των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της 

Γης, και 

β) Τα φορτία ενέργειας που οι δύο εξωτερικοί της πόλοι δέχονται όχι 

μόνον από το εσωτερικό της Γης, αλλά και από εξωτερική πηγή ενέργειας 

όπως ο Ήλιος. 

Η αλληλεπίδραση δηλαδή των δύο παραπάνω ζευγών φορτίων (του 

πρώτου ζεύγους του εσωτερικού της Γης και του δεύτερου ζεύγους του 

εσωτερικού του Ήλιου) είναι η αιτία που προκαλεί την μετατόπισή τους. 

Και δεν μετατοπίζεται βέβαια το δεύτερο-ισχυρότερο ζεύγος φορτίων 

(του Ήλιου), αλλά μετατοπίζεται το δεύτερο, πιο ασθενές από πλευράς μα-

γνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων ζεύγος του ε-

σωτερικού της Γης. 

Τότε το ζεύγος των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό της Γης μας με-

τακινείται ανάλογα με την δύναμη άπωσης που ασκείται από την αλληλε-

πίδραση των ομώνυμων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων του Ή-

λιου μας. (σχετικά με την άπωση εξηγήσαμε με λεπτομέρειες στο 7ο Βι-

βλίο της ίδιας αυτής σειράς μας). 
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Αυτό έχει σαν συνέπεια να μετακινούνται-μετατοπίζονται τα δύο εσω-

τερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας (το ζεύγος αυτό των θεμελιωδών ιό-

ντων). 

 

Επειδή η ενέργεια των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων του 

Ήλιου μας εκπέμπεται κατά πακέτα ενέργειας, κατά κβάντα, λέμε ότι την 

αυτή η ηλιακή ενέργεια όταν βρίσκεται στην φάση της εκπομπής της εξα-

σκεί ισχυρότερη την άπωση προς το αντίστοιχο-ομώνυμό της (κάθε φορά) 

εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας, ενώ όταν έχουμε παύση της 

(στην φάση που δεν εκπέμπεται), τότε τα δύο αυτά εσωτερικά-βαρυτικά 

κέντρα της Γης μας επανέρχονται και πάλι στην προηγούμενή τους θέση. 

Στην συνέχεια, όταν γίνεται και πάλι εκπομπή ενέργειας, κβάντων, και 

πάλι έχουμε άπωση, οπότε και πάλι απωθούνται κατά τι διάστημα (κατά 

κλίση μοιρών γωνίας). Στην συνέχεια, όταν παύει η εκπομπή φορτίου ε-

νέργειας από τον Ήλιο, τότε έχουμε και πάλι επαναφορά των δύο εσωτε-

ρικών-βαρυτικών κέντρων της Γης μας στην προηγούμενή τους θέση, α-

φού δεν τους ασκείται πλέον άπωση, κ.ο.κ. 

Αυτές όμως οι απώσεις-επαναφορές δεν συμβαίνουν στιγμιαία, δηλαδή 

δεν συμβαίνουν άμεσα με την κάθε εκπομή-παύση της ηλιακής ενέργειας 

προς την Γη μας, αλλά συμβαίνουν κάθε φορά που φορτίζεται ολόκληρο 

το αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας με ενέργεια από 

τον Ήλιο. Τότε θα πάρει την κλίση, την άπωση που προαναφέραμε. 

Μετά λέμε ότι θα επιστρέψει στην προηγούμενή του θέση, επειδή το 

εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο του Ήλιου μας, στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις (σε συσχέτιση με το αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της 

Γης μας) που το απώθησε, τώρα (δηλαδή στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις) θα του εξασκήσει ισχυρότερα την έλξη του (επειδή στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερη η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων), οπότε αυτό το απωθηθέν εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας 

επανέρχεται και μαζί με εαυτό αλλάζει θέση και πάλι ολόκληρο το ζεύγος 

των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό κέντρο της Γης μας. 

Επειδή η ευθεία που ενώνει τους οι δύο εξωτερικούς πόλους της Γης 

μας είναι κάθετη προς την ευθεία που ενώνει τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά 

της κέντρα (βλέπε σχετικά), λέμε ότι αφού μετατοπίζονται οι δύο εσωτε-

ρικοί της πόλοι, αντίστοιχα μετατοπίζονται και οι δύο εξωτερικό της πό-

λοι. 

Η μερική μετατόπιση των εξωτερικών πόλων που είναι γνωστή ως κλό-

νιση, οφείλεται στην σταδιακή φόρτισή τους με θεμελιώδη ιόντα, όπως και 

των αντίστοιχων εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων της Γης μας, οπότε έ-

χουμε και την μετατόπιση κατά το σχήμα της κλόνισης. 

Αν όμως αυτό το εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας φορτιστεί 

πάρα πολύ, με τα πολλά χρόνια, τότε η άπωσή του δεν θα είναι μικρή, αλλά 

θα αντιστραφεί ολόκληρο, αφού θα απωθηθεί και θα μετακινηθεί πλέον σε 
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μεγαλύτερες αποστάσεις και τελικά θα γίνει η αντιστροφή των δύο εσωτε-

ρικών-βαρυτικών κέντρων της Γης μας. 

Αυτό σημαίνει ότι θα επέλθει και αλλαγή πολικότητας της ίδιας της Γης 

μας. 

 

Στο κεφάλαιο της βαρύτητας, ανάλυση της στροφής των εσωτερικών 

πόλων σε Φάσεις, είχαμε μιλήσει σχετικά σε προηγούμενο μας βιβλίο. 

Εδώ να συμπληρώσουμε τα εξής: 

Επειδή η ευθεία που ενώνει τους οι δύο εξωτερικούς πόλους της Γης 

μας είναι κάθετη προς την ευθεία που ενώνει τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά 

της κέντρα (βλέπε σχετικά), λέμε ότι αφού μετατοπίζονται οι δύο εσωτε-

ρικοί της πόλοι, αντίστοιχα μετατοπίζονται και οι δύο εξωτερικό της πό-

λοι. 

Βλέποντας δηλαδή την μετατόπιση των δύο εξωτερικών πόλων της Γης 

μας, λέμε ότι, αντίστοιχα, μετατοπίζονται οι δύο εσωτερικοί της πόλοι. 

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικοί πόλι της Γης μας εκτελούν παλιν-

δρομικές κινήσεις, αλλά μερικές φορές εκτελούν και ολόκληρη περι-

στροφή τους, όταν δηλαδή έχουμε την αλλαγή πολικότητας της Γης. 

 

 

  



101 

 

 

21. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο περιστροφικών βραχιόνων 

στο εσωτερικό της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός φλοιού ή μιας διαστρωμάτωσης 

στο εσωτερικό της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των λεγόμενων ασυνεχειών στο εσωτε-

ρικό της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των θαλάσσιων ρευμάτων στην ισημε-

ρινή ζώνη της Γης και η εξήγηση της αντίθετης κατεύθυνσης 

περιστροφής των. 

 

 

Κατά την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας, θεμελιώδη ιόντα από τους 

δύο συμπάντειους πόλους α και β, καθώς κυκλοφορούσαν από πόλου σε 

πόλο φόρτιζαν και τη Γη μας. 

Με την πάροδο όμως αρκετού χρόνου, η μάζα της Γης μας φορτίζονταν 

ολοένα και περισσότερο με θεμελιώδη ιόντα. 

Τα θεμελιώδη ιόντα τότε, όταν δηλαδή βρίσκονται σε μεγάλες ποσότη-

τες ενέργειας, αλληλεπιδρούν και δημιουργούν το εξής φαινόμενο: 

Την μια έλκονται και την άλλη απωθούνται. Κι επειδή είναι μεγάλος ο 

αριθμός των θεμελιωδών ιόντων που έλκονται, παράγεται τότε και μεγα-

λύτερος σπινθήρας ή μεγαλύτερη ανάφλεξη μέσα στο εσωτερικό του (μελ-

λοντικού) πλανήτη, αφού τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων φέρουν και αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. 

Τότε το εσωτερικό του πλανήτη αυτού αρχίζει να καίγεται και να λιώνει. 

Καθώς όμως λιώνει το υλικό στο εσωτερικό του πλανήτη, αφενός, αλλά 

και καθώς απωθούνται αυτοί οι δύο εσωτερικοί του πόλοι αφετέρου (στην 

φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις), αυτές οι απωθούμενες μάζες τότε απωθούνται κατά αντίθετη φορά, 

για τον απλό λόγο ότι είναι φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα, τα οποία στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις δεν απωθούνται απλά, αλλά κατά την άπωσή 

τους εκτελούν συνεχείς ημιπεριστροφές, και τελικά εκτελούν περιστρο-

φική κίνηση, όπως δύο ομώνυμοι πόλοι ενός μαγνήτη όταν συνέχεια απω-

θούνται (εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι αν πάρουμε δύο ομώνυμους πό-

λους ενός μαγνήτη, αυτοί στις σχετικά κοντινές αποστάσεις δεν απωθού-

νται απλά, αλλά εκτελούν και συνεχόμενες ημιπεριστροφικές κινήσεις, και 

τελικά περιστροφικές κινήσεις, για όσο χρόνο τους εξασκείται το ομώνυμό 

τους μαγνητικό πεδίο. Εξηγήσαμε επίσης ότι οι κινήσεις των απωθούμε-

νων αυτών ομώνυμων πόλων του μαγνήτη είναι κατά αντίθετη φορά).   

Έτσι λοιπόν οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι της Γης καθώς απωθού-

νται κάνουν και μια κίνηση ημιπεριστροφής, αντίθετης φοράς, μαζί με τα 

υλικά τους, τα οποία έχουν φορτίσει και έλξει από το εσωτερικό της Γης 

(που ήταν λιωμένα λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας αφενός, και λόγω 

του ότι κι αυτά ήταν πολύ φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα αφετέρου). 
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Στην συνέχεια, καθώς στις σχετικά κοντινές αποστάσεις εξασκείται 

αυτό το ομώνυμό τους φορτίο συνεχίζουν να εκτελούν περιστροφικές κι-

νήσεις, κατά αντίθετη όμως φορά. 

Λόγω της επιτάχυνσης όμως που έχουν πάρει αυτοί οι δύο απωθούμενοι 

περιστροφικοί βραχίονες στο εσωτερικό της Γης μας, όταν τα φορτία τους 

είναι πολλά και γενικά όταν απωθούνται με ισχυρή δύναμη κατά την φάση 

της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων της Γης μας (όταν δηλαδή έχουμε αύ-

ξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού τους φορτίου), τότε μέρος αυ-

τής της περιστρεφόμενης μάζας απομακρύνεται-απωθείται από το εσωτε-

ρικό της κέντρο και συνεχίζει να κινείται περιστροφικά προς τα εξωτερικά 

μέρη του πλανήτη αυτού, προς την επιφάνειά του (ενώ άλλο μέρος του 

έλκεται από την βαρύτητα, το οποίο αυτό μέρος δεν έχει μεγάλη επιτά-

χυνση, αφού βρίσκεται π.χ. στο πίσω μέρος της κινούμενης αυτής μάζας).  

Αν ο πλανήτης είναι νέος και η μάζα του είναι ημίρρευστη, τότε καθώς 

αυτοί οι περιστροφικοί βραχίονες απομακρυνθούν και σταματήσει η επι-

τάχυνσή τους που έχουν πάρει από την φάση της άπωσής των, παύουν να 

κινούνται και εναποθέτουν τότε την μάζα του βαρυτικού τους υλικού στα 

σημεία-περιοχές όπου έχουν σταματήσει. 

Τότε παρατηρείται μια ίδια στρωμάτωση-διαστρωμάτωση ή έχουμε την 

δημιουργία ενός φλοιού στον πλανήτη αυτόν. 

Στα πρώτα στάδια της ζωής του πλανήτη αυτή η διαστρωμάτωση έφτανε 

μέχρι την επιφάνειά του, επειδή τότε ήταν πολύ ισχυρά αυτά τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων, εξαιτίας των οποίων είχαμε ισχυρότερη την ά-

πωσή τους αλλά και την άπωση του βαρυτικού τους υλικού. 

Έτσι, όμως άδειαζε ένα μέρος του βαρυτικού υλικού του εσωτερικού 

του πλανήτη. 

Με τον καιρό όμως, λόγω της συνεχόμενης έλξης-άπωσης των θεμελιω-

δών ιόντων στο εσωτερικό του, αυτά έλκουν και νέες μάζες από το εσωτε-

ρικό του πλανήτη. Όταν αυξηθούν αρκετά, πάλι μπορούν τα θεμελιώδη 

ιόντα να τις απωθήσουν, οπότε δημιουργείται και νέα διαστρωμάτωση των 

υλικών του. 

Μεταξύ όμως της πρώτης και της δεύτερης διαστρωμάτωσης αυτής υ-

πάρχει κενό. 

Το κενό αυτό δημιουργείται για τον εξής λόγο: τα υλικά που εναποτίθε-

νται στον κάθε φλοιό της Γης είναι φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα. 

Μόλις λοιπόν έρθουν νέες ποσότητες τέτοιων βαρυτικών υλικών που 

είναι φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα, τότε αυτά στις σχετικές κοντινές 

αποστάσεις απωθούνται, οπότε έχουμε ένα διάκενο μεταξύ τους, λόγω της 

άπωσής των. 

Αυτά τα διάκενα είναι η αρχή για την δημιουργία των λεγόμενων ασυ-

νεχειών στο εσωτερικό της Γης μας. 
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Η φορά άπωσης των θεμελιωδών ιόντων γίνεται, όπως εξηγήσαμε προς 

το μέρος του ισημερινού του πλανήτη, επειδή εκεί αλληλεπιδρούν τα θε-

μελιώδη ιόντα, αφού εκεί βρίσκονται οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι 

του πλανήτη. 

 

 
 

Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπει-

ροι», Άγγ. Σιόλας – Ε. Αλεξίου, σελ. 8 

 

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων καθώς απωθούνται κατά αντίθετες κατευθύνσεις 

από την ζώνη του ισημερινού (όπου τα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα που 

απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), συνεχίζουν την άπωσή 

τους για αρκετή απόσταση μέχρι που συναντούν και το εξωτερικό-επιφά-

νεια της Γης (αφού εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα μπορούν και δια-

περνούν τις μάζες των σωμάτων). 

Τότε εκεί έλκουν και μάζες του ρευστού θαλασσινού νερού και τις σέρ-

νουν μαζί τους, καθώς τις έλκουν. 

Έτσι δημιουργούνται τα ισημερινά θαλάσσια ρεύματα, δηλαδή τα θα-

λασσινά ρεύματα νερού που κινούνται στην ισημερινή ζώνη. 

Λόγω όμως, ότι τα θεμελιώδη ιόντα στην φάση της άπωσής των δεν 

συμπίπτουν (αφού απωθούνται), τότε τα θεμελιώδη ιόντα π.χ. των ηλε-

κτρονίων απωθούνται προς την υπόγεια περιοχή όπου αποπάνω της είναι 

το βόρειο ημισφαίριο, ενώ αντίθετα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 
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απωθούνται προς την υπόγεια περιοχή όπου αποπάνω της είναι το νότιο 

ημισφαίριο (μιλάμε για θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων στο βόρειο ημισφαί-

ριο επειδή η στροφή των παραγόμενων θαλάσσιων ρευμάτων έχει την 

φορά της κίνησης τω δεικτών του ρολογιού μας, όπως εξηγήσαμε πιο 

πάνω). 

Έτσι, στην ισημερινή ζώνη και στο μέρος της που ανήκει στο βόρειο 

ημισφαίριο έχουμε την παραγωγή των θαλασσινών ρευμάτων που δη-

μιουργούνται από τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ε-

πειδή αυτά έχουν την κατεύθυνση της κίνησης των δεικτών του ρολογιού 

μας, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα κεφάλαια στο παρόν βιβλίο. 

Αντίθετα, στην ισημερινή ζώνη και στο μέρος της που ανήκει στο νότιο 

ημισφαίριο έχουμε την παραγωγή των θαλασσινών ρευμάτων που δη-

μιουργούνται από τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ε-

πειδή αυτά έχουν την κατεύθυνση της κίνησης των δεικτών του ρολογιού 

μας, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα κεφάλαια στο παρόν βιβλίο. 

Λόγω δε της άπωσής των, που οφείλεται στα ομώνυμα μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά φορτία που ασκούνται στο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της 

Γης μας η κατεύθυνση των δύο αυτών ειδών θαλάσσιων ρευμάτων είναι 

προς αντίθετες κατευθύνσεις. 
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22. Η εξήγηση της διαφυγής ηλεκτρονίων από τους πόλους ενός πε-

ριστρεφόμενου σώματος. 

Τι ονομάζουμε Χαραλάμπειο σύστημα τύπου β. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου κατά την ίδια φορά 

με αυτή του πρωτονίου, με το οποίο βρίσκεται σε μαγνητική αλληλε-

ξάρτηση. 

Η εξήγηση της περιστροφής της Γης μας κατά την ίδια φορά περι-

στροφής με αυτή του Ήλιου.  

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν πέφτει πάνω στο πρωτόνιο κατά 

την φάση της έλξης των. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν «ξεκόβει» και δεν απομακρύνε-

ται τελείως από το πρωτόνιο κατά την φάση της άπωσής των.  

Η εξήγηση της απομάκρυνσης-άπωσης ηλεκτρονίων φορτισμένων 

με θεμελιώδη ιόντα τύπου α, τόσο από τον πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της Γης μας, όσο και από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας. 

Η εξήγηση της γείωσης των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων από τον πιο 

ασθενή μαγνητικά εξωτερικό πόλο της Γης μας. 

 

 

Εξηγήσαμε ότι στην δεύτερη ημέρα της δημιουργίας οι δομικοί λίθοι 

των πρωτονίων, τόσο σαν σκέτα πρωτόνια όσο και μέσα στο νερό ή στα 

πρωτόνια των ελαφρών χημικών στοιχείων που είχαν δημιουργηθεί, έφε-

ραν ιόντα πρωτονίων τύπου α, ή αλλιώς θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ενέργειας. 

Επίσης, οι δομικοί λίθοι των ηλεκτρονίων, τόσο σαν σκέτα ηλεκτρόνια 

όσο και μέσα στο νερό ή στα ηλεκτρόνια των ελαφρών χημικών στοιχείων 

που είχαν δημιουργηθεί, έφεραν ιόντα ηλεκτρονίων τύπου α, ή αλλιώς θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων σε πολύ μεγάλο βαθμό ενέργειας. 

Εν τω μεταξύ, η αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων αρχίζει 

πλέον να εξασκείται και μέσω των δομικών αυτών λίθων πρωτονίων και 

ηλεκτρονίων (είτε σκέτα είτε μέσω χημικών στοιχείων) αφού φέρουν ιόντα 

πρωτονίων τύπου α αλλά και ιόντα ηλεκτρονίων τύπου β. 

 

Όμως με την περιστροφή των, έχουμε την διαφυγή της ύλης τώρα, λόγω 

της περιστροφής των πόλων της γης μας. Μέρος δηλαδή των περιστρεφό-

μενων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο έναν πόλο, αλλά και θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων στον άλλο πόλο της Γης μας διαφεύγει προς το 

διάστημα λόγω της επιτάχυνσης που παίρνει. Συγχρόνως, τα διαφεύγοντα 

θεμελιώδη ιόντα έλκουν και ηλεκτρόνια μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών 

τους πόλων. 

Με άλλα λόγια ένα τέτοιο σύστημα, αποβάλλει ηλεκτρόνια κ.λπ. από 

τους πόλους του (αυτό το σύστημα απομάκρυνσης ηλεκτρονίων από τους 
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πόλους ενός περιστρεφόμενου σώματος το ονομάζουμε αλλού Χαραλά-

μπειο σύστημα τύπου β).  

 

Αρχικά δηλαδή στον κάθε πόλο της Γης έχουμε θεμελιώδη πρωτονίων 

στον ένα πόλο α, αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον άλλο πόλο 

της β. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως, στον κάθε πόλο έλκονται και δεν αποβάλ-

λουν το φορτίο τους και γι’ αυτό υπάρχει η έννοια του πόλου.  

Όμως, όταν παραχθεί αρκετά μεγάλη ποσότητα μάζας και τα θεμελιώδη 

ιόντα απορροφηθούν ή ελχθούν με αυτή, τότε αλλάζει η συμπεριφορά. 

Αυτό γίνεται επειδή η δημιουργία-παραγωγή μάζας δεν είναι μόνον ένα 

είδος μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων (όπως π.χ. ο πόλος θεμελιω-

δών ιόντων) αλλά η μάζα για να παραχθεί απαιτούνται και τα δύο είδη 

μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων. Απαιτείται δηλαδή και θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Έτσι, εξηγήσαμε ότι στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παράγεται η μάζα, η ο-

ποία είτε είναι πρωτόνια είτε είναι ηλεκτρόνια φέρει και τα δύο είδη μα-

γνητικών φορτίων, που όμως είναι μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

τύπου α. 

Έστω τώρα ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας. 

Αν εκεί παραχθεί (μιλάμε για τον πόλο αυτό στην αρχή της δημιουργίας 

του κόσμου) ή εχλθεί μάζα δομικών λίθων πρωτονίων, τότε εκεί θα έχουμε 

ιόντα πρωτονίων τύπου α, αλλά θα έχουμε και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων μέσα στην μάζα αυτή. Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων όμως μέσα 

στον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας αφενός μεν σαν 

θεμελιώδη ιόντα αλλά και μέσα στα ελκόμενα ηλεκτρόνια (που ήδη μετα-

κινούνται από πόλου σε πόλο) αφετέρου, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

απωθούνται. Καθώς απωθούνται όμως περιστρέφονται συγχρόνως, αρχικά 

κατά αντίθετη φορά (απωθούνται ομώνυμοι πόλοι). Στη συνέχεια όμως, 

μόλις απωθηθούν εξασκείται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις ισχυρό-

τερα το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (από το 

πρωτόνιο) προς το απωθημένο ηλεκτρόνιο και τότε το ετερώνυμο μαγνη-

τικό φορτίο εξαναγκάζει το ηλεκτρόνιο να περιστρέφεται κατά την φορά 

του ισχυρότερου σε μαγνητικό φορτίο, δηλαδή κατά την φορά των δομι-

κών λίθων πρωτονίων. Αυτό γίνεται επειδή το ισχυρότερο σε μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων πρωτόνιο, έλκει το ίδιό του μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που φέρει και το ίδιο το ηλε-

κτρόνιο και έτσι επιτυγχάνεται η κατά την ίδια φορά περιστροφή του πρω-

τονίου και του ηλεκτρονίου, ή του Ηλίου και της Γης κ.λπ. Υπάρχει όμως 

και η ανάδρομη φορά που εξηγούμε σε άλλο κεφάλαιο.  

Λέμε δηλαδή ότι αφού τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία απωθούνται, δεν 

απομακρύνονται εντελώς μεταξύ τους, επειδή φέρουν και ετερώνυμα μα-

γνητικά φορτία (αφού όπως εξηγήσαμε οι μάζες των πρωτονίων όσο και 
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των ηλεκτρονίων φέρουν και τα δύο είδη μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών 

ιόντων). 

Αν λοιπόν, τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία απωθούνται κατά αντίθετη 

κατεύθυνση, τα ετερώνυμα μαγνητικά φορτία έλκονται αλλά περιστρέφο-

νται κατά την (αντίθετή τους κατεύθυνση) κατεύθυνση, ή αλλιώς τα ετε-

ρώνυμα μαγνητικά φορτία περιστρέφονται κατά την ίδια κατεύθυνση. Κι 

αυτά πάλι δεν έλκονται πλήρως, ώστε το ένα να πέσει πάνω στο άλλο, 

επειδή ακριβώς φέρουν το καθένα τους και τα δύο είδη μαγνητικού φορ-

τίου θεμελιωδών ιόντων. 

Επομένως, ένα ηλεκτρόνιο που φτάνει ή υπάρχει στον πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων α της Γης μας, αυτό τότε φορτίζεται από το εκεί 

ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και πε-

ριστρέφεται κατά την ίδια φορά με τα πρωτόνια του πόλου αυτού. Στην 

συνέχεια αφού περιστραφεί, φορτίζεται με πρόσθετο μαγνητικό και ηλε-

κτρικό φορτίο και απωθείται από τον πόλο αυτό. Καθώς απωθείται ανέρ-

χεται σε ύψος πάνω από τον πόλο αυτό α. 

Ομοίως, ένα ηλεκτρόνιο που φτάνει ή υπάρχει στον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων β της Γης μας, αυτό τότε φορτίζεται από το εκεί 

ισχυρότερο μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και 

περιστρέφεται κατά την ίδια φορά με τα πρωτόνια του πόλου αυτού (με 

βάση τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του, το κάθε πρωτό-

νιο ασκεί έλξεις και αντιδρά μαγνητικά με το καταφθάνον ή υπάρχει ηλε-

κτρόνιο). Στην συνέχεια αφού περιστραφεί κατά την κατεύθυνση περι-

στροφής του πόλου αυτού του πρωτονίου (με τον οποίο πόλο είναι σε μα-

γνητική αλληλεξάρτηση), φορτίζεται με πρόσθετο μαγνητικό και ηλε-

κτρικό φορτίο και απωθείται από τον πόλο αυτό. Καθώς απωθείται ανέρ-

χεται σε ύψος πάνω από τον πόλο αυτό β. 

Επομένως, 

α) Ηλεκτρόνια από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α της 

Γης μας φορτισμένα με μαγνητικό και ηλεκτρικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων απωθούνται από τον πόλο α της Γης μας προς τον γύρω 

του διαστημικό χώρο, και 

β) Ηλεκτρόνια από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β της 

Γης μας φορτισμένα με μαγνητικό και ηλεκτρικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων απωθούνται από τον πόλο β της Γης μας προς τον γύρω 

του διαστημικό χώρο.  

 

Τότε: 

Α) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α της Γης μας) έλ-

κονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της 

Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 
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Μάλιστα πιο πολύ έλκεται ο πόλος θεμελιωδών ιόντων α της Γης μας 

με τα ηλεκτρόνια που απωθεί ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων β της Γης 

μας, αφού τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθεί ο πόλος β των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων (τα φορτισμένα με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων) φέρουν ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. Τότε τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθούνται από τον 

πόλο β της Γης μας, έλκονται από τον πόλο α της Γης μας. 

 

Β) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της Γης μας) 

έλκονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α 

της Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Μάλιστα πιο πολύ έλκεται ο πόλος θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β 

της Γης μας με τα ηλεκτρόνια που απωθεί ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων α της Γης μας, αφού τα ηλεκτρόνια αυτά που απωθούνται από 

τον πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (τα φορτισμένα με μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) φέρουν ετερώνυμά τους μα-

γνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Τότε τα ηλεκτρόνια 

αυτά που απωθούνται από τον πόλο α της Γης μας, έλκονται από τον πόλο 

β της Γης μας.  

 

Με τον παραπάνω τρόπο έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α της γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων β της Γης μας, αλλά και 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων β της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων α της Γης μας.  

Έτσι έχουμε την μεταφορά-μετακίνηση μεταξύ των δύο εξωτερικών πό-

λων της Γης μας. 

 

Αν όμως αναπτυχθούν στο εσωτερικό της Γης, επίσης πολύ ισχυρά τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων, αφού όπως εξηγήσαμε με τον χρόνο φορ-

τίζονταν οι μάζες στο εσωτερικό της, τότε τα εκπεμπόμενα από τον ένα 

πόλο της ηλεκτρόνια, από τον ασθενέστερο πόλο της, έλκονται και από το 

εσωτερικό της Γης, από τον ετερώνυμό τους εσωτερικό-βαρυτικό πόλο της 

Γης και έτσι δεν φαίνονται ότι απωθούνται προς το διάστημα, αλλά γειώ-

νονται με τον παραπάνω τρόπο. 

Περισσότερα όμως θα αναπτύξουμε και στην συνέχεια. 
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23. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο ζωνών Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της αρχικής κίνησης και της επόμενης κατεύθυνσης των 

μαγνητικών δυναμικών γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου 

 

 

Στο 5ο Βιβλίο. «Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Γ΄ Φάση» 

Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 45-49, αναφέραμε 

τα εξής: 

6.1. «10. Η δημιουργία και η κίνηση των μαγνητικών-ηλεκτρομα-

γνητικών δυναμικών γραμμών στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της κίνησης των ηλεκτρονίων ενός ατόμου προς μια κα-

τεύθυνση. 

Να ξαναπάμε πάλι στο ίδιο το πρωτόνιο και στο ηλεκτρόνιο, για να 

δούμε πως παράγεται και πως λειτουργεί ο εκεί ηλεκτρομαγνητισμός: 

Ας πάμε πάλι σε ένα δομικό λίθο, π.χ. στο πρωτόνιο. 

Λόγω της ισχυρότερης και περισσότερης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 

πρωτονίων στον έναν πόλο του, που την ονομάζουμε Ππ (=ενέργεια πρω-

τονίων), αυτή απωθείται με την ασθενέστερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 

που βρίσκεται στον άλλον πόλο του ίδιου αυτού πρωτονίου, που την ονο-

μάζουμε Πη (= ενέργεια ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο) (βλ. παρακάτω 

σχήμα).  

(Υπενθυμίζουμε ότι η αρχή των ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμ-

μών ορίζεται σε μια περιοχή στο άκρο του κάθε πόλου, της περιοχής ενέρ-

γειας των πρωτονίων ή του άλλου του πόλου που είναι η περιοχή ενέργειας 

των ηλεκτρονίων του, επειδή ακριβώς τα φορτία ενέργειας των πρωτονίων 

και των ηλεκτρονίων απωθούνται αμοιβαία και καταλήγουν-δημιουργούν 

σε πόλους. Καθώς όμως απωθούνται, τότε απωθούνται και πέραν του πό-

λου, οπότε αυτή η άπωση είναι η αιτία, η γενεσιουργός αιτία, της δημιουρ-

γίας των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών γραμμών στον κάθε δομικό λίθο 

τόσο του πρωτονίου, όσο και του ηλεκτρονίου). 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Τότε, λόγω της αμοιβαίας άπωσης μεταξύ της Ππ και της Πη, φεύγουν-

απωθούνται στον γύρω από τον κάθε πόλο του πρωτονίου τέτοια ηλεκτρο-

μαγνητικά φορτία Ππ και Πη. Αυτά λοιπόν τα φορτία ενέργειας που έχουν 

απωθηθεί και από τους δύο πόλους του πρωτονίου, όταν βρεθούν σε μια 

περιοχή γύρω από τον πόλο τους, έλκονται τώρα αμοιβαία, αφού εξηγή-

σαμε, ότι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία έλκονται (βλέπε παραπάνω σχέδιο).  

Έτσι έχουμε την δημιουργία των ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμ-

μών στον δομικό λίθο ενός πρωτονίου, δηλαδή και από τους δύο του πό-

λους ξεκινούν τέτοια ηλεκτρομαγνητικά φορτία ενέργειας και όχι μόνον 

από τον έναν πόλο. 

Αντίστοιχα ακριβώς γίνεται και με την δημιουργία των ηλεκτρομαγνη-

τικών μαγνητικών δυναμικών γραμμών της Γης μας. 

Επειδή όμως, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έχουμε την έλξη με-

ταξύ δύο αντίθετων ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, τότε η ισχυ-

ρότερη ηλεκτρομαγνητική δυναμική γραμμή, δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική 

δυναμική γραμμή Ππ, έλκει την ασθενέστερή της  Πη (στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις), οπότε έχουμε ζεύγος των δύο αυτών ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών.  

Τότε, επειδή ο ισχυρότερος από τους δύο ηλεκτρομαγνητικούς πόλους 

στο πρωτόνιο (δηλαδή ο πόλος Ππ) είναι αυτός που έλκει πιο έντονα-ι-

σχυρά τα ηλεκτρομαγνητικά φορτία ολόγυρά του, αυτές οι μαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές έλκονται προς αυτόν.  

Έτσι, στην ουσία οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές στο πρωτόνιο 

ξεκινούν από τον ασθενέστερό του ηλεκτρομαγνητικό πόλο, τον πόλο 

Πη (Πη =πόλο των ηλεκτρονίων του) και καταλήγουν στον ισχυρότερό 
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του μαγνητικό πόλο Ππ (Ππ = πόλος των πρωτονίων του), όπως ανά-

λογα ισχύει και στους μαγνήτες. 
[Σε ένα μαγνήτη δηλαδή, οι μαγνητικές γραμμές στο χώρο έξω από το μαγνήτη 

εξέρχονται από το βόρειο (μαγνητικό) πόλο (Ν) και εισέρχονται στο νότιο (μαγνητικό) 

πόλο (S)].   

Έτσι λέμε ότι ο νότιος μαγνητικός πόλος είναι ο ισχυρότερος, είναι αυτός που έλκει 

τις (μαγνητικές) δυναμικές γραμμές.    

Έτσι, η μαγνητική πυξίδα στη Γη δείχνει τον γεωγραφικό βορρά, επειδή εκεί βρί-

σκεται ο νότιος μαγνητικός της πόλος, ή ο ισχυρότερός της πόλος). 

 

Εξάλλου, αν δεν είχαμε την δημιουργία ζεύγους στην κάθε τέτοια μα-

γνητική δυναμική γραμμή, αυτές δεν θα μπορούσαν να εξασκήσουν ηλε-

κτρομαγνητικό πεδίο ολόγυρά τους. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δηλαδή 

στον δομικό λίθο του πρωτονίου, οφείλεται σε αυτά ακριβώς τα ζεύγη των 

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών του. 

Επομένως, στο πρωτόνιο έχουμε όλες τις μαγνητικές δυναμικές γραμ-

μές του, που εξέρχονται και από τους δύο πόλους του, να αποτελούν ζεύγη. 

Στην συνέχεια, έχουμε την έλξη μεταξύ δύο ετερώνυμων τέτοιων μαγνη-

τικών δυναμικών γραμμών στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, οπότε έ-

χουμε την μεταξύ τους έλξη. Λόγω επίσης του ότι στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά φορτία ενέργειας πρωτονίου και 

ηλεκτρονίου στην κάθε μαγνητική δυναμική γραμμή απωθούνται, δεν έ-

χουμε την ύπαρξη μιας μόνον μαγνητική δυναμικής γραμμής, αλλά έχουμε 

την ύπαρξη ζεύγους δύο μαγνητικών δυναμικών γραμμών. 
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Αυτό τότε, το κάθε ζεύγος ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, 

έλκεται ισχυρότερα από τον πιο ισχυρό από τους δύο πόλους του πρωτο-

νίου που είναι ο πόλος Ππ (Πόλος πρωτονίων). Έτσι όλες οι μαγνητικές 

δυναμικές γραμμές στο πρωτόνιο κινούνται από τον ασθενέστερό του μα-

γνητικά πόλο (από τον Πη) προς τον ισχυρότερό του (τον Ππ). 

Στη συνέχεια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων και 

τότε στον ισχυρότερο αυτόν πόλο των πρωτονίων Ππ, έχουμε το εξής φαι-

νόμενο: 

Τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που έχουν μεταφερθεί 

εκεί από τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του δημιουργηθέντος ζεύγους 

ηλεκτρομαγνητικής δυναμικής γραμμής, απωθούνται και έτσι διαλύεται 

στον πόλο Ππ το κάθε τέτοιο ζεύγος ηλεκτρομαγνητικής γραμμής, στα δύο 

μέρη από τα οποία συντίθεται. Στην συνέχεια, απωθείται το φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από τον πόλο Ππ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων (ως μαγνητικά ομώνυμό του). Έτσι, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων απωθούνται από τον πόλο Ππ των πρωτονίων (των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων), στην συνέχεια έλκονται από τον άλλο πόλο 

Πη των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (αφού όπως εξηγήσαμε τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων και δημιουργούν πόλο (πόλο μπαταρίας, πόλο ανεμοστρόβιλου κ.λπ., 

όπως θα αναπτύξουμε και σε επόμενη ενότητά μας). 

Έτσι, γίνεται δυνατό να κυκλοφορούν συνέχεια οι μαγνητικές-ηλεκτρο-

μαγνητικές αυτές δυναμικές γραμμές από τον έναν πόλο του πρωτονίου 

προς τον άλλο (όπως και στο ηλεκτρόνιο αντίστοιχα). 

Αν όμως δεν εξέρχονταν καθόλου οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές  

δυναμικές γραμμές και από τους δύο πόλους συγχρόνως, αλλά μόνον από 

τον έναν πόλο του πρωτονίου, τότε δεν θα υπήρχε ηλεκτρομαγνητισμός 

στο πρωτόνιο, αφού θα υπήρχε μόνο το είδος ηλεκτρικού φορτίου (αυτό 

το θετικό ηλεκτρικό φορτίο), άρα δεν θα υπήρχε ηλεκτρομαγνητισμός ο-

λόγυρά του, δεν θα υπήρχε δηλαδή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, άρα δεν θα 

εξασκούσε ηλεκτρομαγνητική έλξη προς τον γύρω του χώρο. Επομένως, 

για να έχει το ίδιο το πρωτόνιο ηλεκτρομαγνητικό φορτίο (και κυρίως εδώ 

ηλεκτρικό φορτίο), βάσει του οποίου αναπτύσσεται και η δύναμη spin πε-

ριστροφής γύρω από τον εαυτό του, πρέπει να ενεργοποιούνται δύο ταυ-

τόχρονα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Γι’ αυτό λέμε ότι στο πρωτόνιο (όσο 

και στο ηλεκτρόνιο αντίστοιχα) ενεργοποιούνται δύο αντίθετα ηλεκτρικά 

φορτία και όχι ένα μόνο. Αυτό σημαίνει, επομένως, ότι η μάζα του πρωτο-

νίου έχει δημιουργηθεί από δύο αντίθετα ηλεκτρικά φορτία: το ένα θετικό 

που το ονομάσαμε ενέργεια πρωτονίων και το άλλο αρνητικό που το ονο-

μάσαμε ενέργεια ηλεκτρονίων.  

Επειδή όμως αυτές οι μάζες του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου ήσαν 

οι πρώτες μάζες (= η πρώτη μορφή ύλης) που παράχθηκαν-δημιουργήθη-

καν στο σύμπαν, γι’ αυτό τις ονομάζουμε και θεμελιώδεις μάζες.   
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Την αρχέγονη αυτή ενέργεια όμως από την παράχθηκαν αυτές οι δύο 

αρχέγονες μορφές ύλης, την ονομάζουμε θεμελιώδη ενέργεια και ειδικό-

τερα, επειδή τα δύο αυτά αρχικά σύνολα ενέργειας Α και Β βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους (εξηγήσαμε ότι στις μακρινές αποστάσεις έλ-

κονται, ενώ στις κοντινές απωθούνται) γι’ αυτό ειδικότερα τα ονομάζουμε 

πιο συγκεκριμένα (με τις παραπάνω ιδιότητές των) και ως εξής: 

Την ενέργεια των πρωτονίων την ονομάζουμε θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων ή θεμελιώδη πρωτόνια, ενώ 

Την ενέργεια των ηλεκτρονίων, την ονομάζουμε θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων ή θεμελιώδη ηλεκτρόνια.  

Αυτή η μονόπλευρη κατεύθυνση της διπλής ηλεκτρομαγνητικής γραμ-

μής (που αποτελείται επιμέρους από δύο μαγνητικές δυναμικές γραμμές: 

μια από τον πόλο Ππ και μια από τον πόλο Πη, οι οποίες συναντήθηκαν 

κάπου στο ενδιάμεσο του εξωτερικού χώρου πάνω από την επιφάνεια του 

πρωτονίου), εξηγεί γιατί όλα τα ηλεκτρόνια του ατόμου έχουν την ίδια κα-

τεύθυνση περιστροφής. Με άλλα λόγια όταν είναι προσανατολισμένα τα 

πρωτόνια ενός πυρήνα, τότε έχουμε προσανατολισμένες και τις μαγνητι-

κές δυναμικές γραμμές του. Μόνον έτσι μπορούν να περάσουν τα ρέοντα 

ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού ρεύματος στον αγωγό. Αν δηλαδή τα πρωτόνια 

δεν είναι προσανατολισμένα, ή αν δεν μπορούν να προσανατολιστούν 

προς το μαγνητικό φορτίο που φέρουν τα ρέοντα ηλεκτρόνια, πάλι δεν έ-

χουμε καλό αγωγό στο υλικό που εξετάζουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που 

μερικά σώματα άλλοτε είναι αγωγοί και άλλοτε όχι. 

 
Σημείωση: 

Λέμε ότι, στο πρωτόνιο, δεν μπορεί να γίνει η μετακίνηση-ροή των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών από τον π.χ. αρνητικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων προς τον θετικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, και 

στην συνέχεια μέσω της μάζα του εσωτερικού του πρωτονίου να μεταφερθεί το φορτίο 

από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τον εσωτερικό πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, επειδή ακριβώς, όπως εξηγήσαμε, τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων απωθούνται και έτσι διακόπτεται 

το «κύκλωμα» αυτό.  

Επομένως, το φορτίο των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών 

δεν μπορεί να μετακινηθεί από το μέρος της εσωτερικής μάζας του πρωτονίου, επειδή 

εκεί υπάρχουν πόλοι που φέρουν θεμελιώδη ιόντα και απωθούνται. Δεν είναι δηλαδή 

σαν την περίπτωση της Γης, επειδή στο εσωτερικό του πρωτονίου έχουμε ισχυρά τα 

μεταξύ τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων και απω-

θούνται. Αντίθετα, στην Γη μας υπάρχει μάζα που μπορεί να λειτουργήσει ως αγωγός 

επειδή τα χημικά στοιχεία και τα μόρια και τα αντικείμενά της δεν φέρουν τέτοιο ι-

σχυρό το μεταξύ τους φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

 

 

Για το ίδιο θέμα, βλέπε περισσότερα και στο 23 Κεφάλαιο-Ενότητα του 

παρόντος βιβλίου με τίτλο: «23. Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερα από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων ό-
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ταν βρίσκονται σε δύο ίσες μάζες. Η εξήγηση ότι το πρωτόνιο είναι μεγα-

λύτερο σε μέγεθος από το ηλεκτρόνιο παρότι και τα δύο φέρουν ίσες τιμές 

ηλεκτρικού φορτίου, αλλά αντίθετες. Με την αύξηση του κρύου στα μέ-

ταλλα μειώνεται η διαφορά δυναμικού μεταξύ των πόλων της μπαταρίας 

καθώς μειώνεται και η τιμή της τάσης στην κάθοδο και δεν έχουμε ροή 

ηλεκτρονίων». 

 

5ο Βιβλίο. «Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Γ΄ Φάση» Συγ-

γραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 45-49. 

 

 

Στα παραπάνω να παρατηρήσουμε ότι και οι δύο πόλοι της Γης εκπέ-

μπουν μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο και όχι ο ένας. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, ο ένας πόλος της Γης, αυτός που φέρει 

το ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (εξηγή-

σαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι τα 

ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), ενώ ο άλλος μαγνητικός-

ηλεκτρομαγνητικός της πόλος που είναι ασθενέστερος (στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις) είναι ο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

 

Περισσότερα όμως θα αναπτύξουμε και στην συνέχεια (βλέπε Β΄ Μέρος 

του παρόντος Βιβλίου). 
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24. Η εξήγηση της δημιουργίας των ζωνών ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

και του διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου που φέρουν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δακτυλίων του Κρόνου κ.λπ. 

Η δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης. 

Η εξήγηση της παραγωγής του σέλαος και της μικρής ή μεγάλης 

έντασής του. Τα χρώματα του σέλαος και η εξήγησή τους. 

Η εξήγηση του τρόπου που ο ηλιακός άνεμος επηρεάζει τα ραδιοκύ-

ματα, τις τηλεπικοινωνίες της Γης κ.λπ. 

Η εξήγηση της άπωσης της Γήινης μαγνητόσφαιρας από τα θεμε-

λιώδη ιόντα του ηλιακού ανέμου. 

Η εξήγηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου, της ταχύτητας του 

φωτός και γενικά της ταχύτητας των θεμελιωδών ιόντων. 

 

 

   

Ας πάρουμε μερικά αποσπάσματα για να θυμηθούμε το θέμα: 

 

«Ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

Γύρω από τον πλανήτη μας, μέσα στο γήινο μαγνητικό πεδίο, παγιδεύ-

ονται υποατομικά σωματίδια που προέρχονται από το εξώτατο Διάστημα 

και από τον Ήλιο.  

 

 
 

Οι ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν, που περιβάλλουν τη Γη, δρουν σαν ασπίδα 

προστασίας από τις επικίνδυνες κοσμικές ακτίνες. Είναι περιοχές της γήινης 

μαγνητόσφαιρας. Εξαιτίας του ηλιακού ανέμου παραμορφώνονται, γι’ αυτό η α-

πόστασή τους από τη Γη είναι μικρότερη προς την πλευρά του Ήλιου και μεγα-

λύτερη προς την αντίθετη κατεύθυνση.  
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Τα σωματίδια φέρουν θετικό και αρνητικό φορτίο και διατάσσονται α-

ντίστοιχα σε δύο στιβάδες∙ η εσωτερική απέχει περίπου 5.000 χλμ. από τον 

Ισημερινό της Γης και αποτελείται από πρωτόνια, ενώ η εξωτερική απέχει 

περίπου 16.000 χλμ. και σχηματίζεται από ηλεκτρόνια. Οι στιβάδες αυτές 

είναι ζώνες ακτινοβολίας, που ανακαλύφθηκαν το 1958 από τον Αμερι-

κανό φυσικό Τζέιμς Βαν Άλεν. Είναι περιοχές της γήινης μαγνητόσφαιρας, 

που περιβάλλει τη Γη και εκτείνεται σε απόσταση 100.000 χλμ. προς την 

αντίθετη πλευρά. Έχει σχήμα κομήτη, το οποίο διαμορφώνεται από τον 

ηλιακό άνεμο. Στα όρια της μαγνητόσφαιρας, το μαγνητικό πεδίο της Γης 

συναντιέται με το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Τα δύο πεδία μοιάζουν με 

μια γιγαντιαία γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας∙ αυτή η ενέργεια μεταφέ-

ρεται από τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας το φω-

τεινό μετέωρο που είναι γνωστό ως Σέλας. 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 311. 

 

Επίσης: 

 

βλέπε στην επόμενη σελίδα → 
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«Σέλας 

Φωτεινό μετέωρο, που εμφανίζεται στους πόλους της γης, σε ύψος εκα-

τοντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνειά της. Δημιουργείται όταν 

ηλεκτρικά φορτισμένα ατομικά σωματίδια, που διαφεύγουν από την επι-

φάνεια του Ήλιου, εισδύουν στη γήινη ατμόσφαιρα, όπου συγκρούονται 

με άτομα του αέρα, αναγκάζοντάς τα να απελευθερώσουν ενέργεια με το 

μορφή λάμψης. 

 

 

 
 

 

Ο ηλιακός άνεμος είναι ρεύμα ηλεκτρισμένων σωματιδίων, που εκτινάσσο-

νται από τον Ήλιο. Καθώς πλησιάζουν στη Γη, ορισμένα από αυτά τα σωματίδια 

παγιδεύονται και έλκονται προς τους πόλους, λόγω του γήινου μαγνητικού πε-

δίου. Εκεί ενώνονται με τα σωματίδια των ζωνών ακτινοβολίας Βαν Άλεν, που 

περιβάλλουν τη Γη. Κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας των ηλιακών κη-

λίδων, ο ηλιακός άνεμος διασπά τις ζώνες, χτυπά τα σωματίδιά τους και, ελευ-

θερώνοντας ενέργεια με τη μορφή φωτός, δημιουργεί το βόρειο σέλας (aurora 

borealis) στο Βόρειο Ημισφαίριο και το νότιο σέλας (aurora australis) στο Νό-

τιο Ημισφαίριο. 

 

 

Ο Ήλιος εκπέμπει σταθερό ρεύμα σωματιδίων, που υπό κανονικές συν-

θήκες δεν δημιουργούν σέλας. Όμως, που και που, στην περιοχή κάποιας 

ηλιακής κηλίδας, συμβαίνει μια τρομακτική έκρηξη, η ηλιακή έκλαμψη. 

Τότε, για μερικές ώρες, εκτινάσσεται στο Διάστημα ένα ισχυρό ρεύμα 

σωματιδίων. Αυτά τα φορτισμένα σωματίδια είναι μαγνητισμένα. Έτσι ο-
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ρισμένα, όταν φτάσουν στο μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει τη Γη, έλκο-

νται προς τους μαγνητικούς πόλους της (κοντά στο Βόρειο και το Νότιο 

πόλο). Γι’ αυτόν το λόγο το σέλας έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητά του 

όταν παρατηρείται από την Αρκτική ή την Ανταρκτική. Το σέλας έχει συ-

νήθως πράσινο χρώμα∙ όταν, όμως, εμφανίζεται πολύ ψηλά στον ορίζοντα, 

έχει κόκκινες ή βυσσινί αποχρώσεις». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 708. 

 

Επίσης: 

 

«2.4.18. Γήινο μαγνητικό πεδίο. 

Σε οποιονδήποτε σημείο της γης, μια μαγνητική βελόνη προσανατολί-

ζεται σε ορισμένη διεύθυνση. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η γη περιβάλλε-

ται από μαγνητικό πεδίο, που καλείται γήινο μαγνητικό πεδίο. Οι δυναμι-

κές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου ξεκινούν από τον νότιο ημι-

σφαίριο και κατευθύνονται προς το βόρειο (σχ. 2.4.18). 

Η αιτία της δημιουργίας αυτιού δεν είναι ακόμη απολύτως γνωστή». 

 

 
 

 

«ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ» σύμβουλος επιτυ-

χίας. Γενική επιμέλεια: Δημ. Κρέμος (καθηγητής Αμερικανικού Κολλε-

γίου Θηλέων). Συντακτική Επιτροπή: Νικ. Σ. Μάργαρης, Βασ. Μόσαλος, 

Γεώργ. Ορφανουδάκης, Μαρία Σταυρινού (Καθηγηταί Φυσικής-Χημείας). 

Επιμέλεια εκδόσεως: Διον. Ι. Τσουράκης. Εκδόσει «ΑΥΛΟΣ», Αθήνα, 

σελ. 344.  

* Η μετάφραση από την απλή καθαρεύουσα έγινε από τον κ. Δράκο 

Θεοφ. Χαράλαμπο. 
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Επίσης: 

 

«Ηλιακός άνεμος 

Ηλιακός άνεμος ή ηλιακή αύρα ονομάζεται το διαρκές ρεύμα σωματι-

δίων, που εκπέμπεται από τα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας του 

Ήλιου. 

Ο Ήλιος, εκτός από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (θερμότητα και 

φως), εκπέμπει και ιονισμένα σωματίδια, κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρό-

νια. Τα σωματίδια αυτά σχηματίζουν μια λαμπρή άλω ή Στέμμα, κοντά 

στην επιφάνεια του Ήλιου. 

Το στέμμα διαστέλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

διαρκές ρεύμα σωματιδίων, το οποίο «πνέει» με ταχύτητα 400-700 χλμ. το 

δευτερόλεπτο. 

Ο ηλιακός άνεμος προκαλεί την κάμψη της ουράς των κομητών αντί-

θετα προς τον Ήλιο και επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο των πλανητών. Το 

φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου πολλαπλασιάζονται όταν εκ-

δηλώνονται τα ποικίλα φαινόμενα της ηλιακής δραστηριότητας (προεξο-

χές, πυρσοί, κ.λπ.) και ιδιαίτερα οι εκλάμψεις στο κέντρο των ηλιακών κη-

λίδων. 

Η αύξηση του αριθμού των σωματιδίων του ηλιακού ανέμου επιδρά στις 

ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν, διαμορφώνοντας το σχήμα τους. Επίσης, 

προκαλεί διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης, επηρεάζοντας την ιο-

νόσφαιρα· τα αέρια στρώματα της ιονόσφαιρας διαταράσσονται και διώ-

χνουν προς το διάστημα τα βραχέα ραδιοφωνικά κύματα και τα ραδιοκύ-

ματα. Για το λόγο αυτό προκαλούνται προβλήματα στη ραδιοφωνία και 

στις τηλεπικοινωνίες». 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 345  

 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

 

Όλα τα παραπάνω προεκτεθέντα, έχουν τεθεί επειδή έχουν μεταξύ τους 

μια άμεση συσχέτιση: Είναι οι παράγοντες εκείνοι που δημιουργούν αλλά 

και ενισχύουν το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης μας. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα πάλι από την αρχή, με βαθύτερη την 

έρευνά μας. 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω «Ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν» ότι: «Τα σω-

ματίδια αυτά φέρουν θετικό και αρνητικό φορτίο και διατάσσονται αντί-

στοιχα σε δύο στοιβάδες·». 
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Αυτό γίνεται επειδή τα σωματίδια αυτά φέρουν στο εσωτερικό τους θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, και μάλιστα 

σε ισχυρό βαθμό φορτίου (φορτίζονται στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους τους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων).  

Έτσι, όταν τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν μέσα τους τα παραπάνω σω-

ματίδια, βρεθούν στις κοντινές σχετικά αποστάσεις, τότε απωθούνται και 

έτσι δημιουργούν αυτές τις δύο ζώνες (επειδή τα ίδια τα θεμελιώδη ιόντα 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται).  

Όσο μεγαλύτερο-ισχυρότερο είναι αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν, τόσο περισσότερο απωθούνται μεταξύ τους αυτές οι ζώ-

νες.  

Η δημιουργία του γήινου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου οφεί-

λεται στην έλξη των θεμελιωδών ιόντων μεταξύ των δύο πόλων της κατά 

την εξής έννοια: 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων β της Γης μας, αλλά και 

Ηλεκτρόνια απωθούνται από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων β της Γης μας και έλκονται από τον άλλο πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων α της Γης μας, 

Αναφέραμε επίσης ότι τα ηλεκτρόνια αυτά φέρουν αρκετά ισχυρό μα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

Εξηγήσαμε επίσης ότι: 

α) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α της Γης μας) έλ-

κονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της 

Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

β) Τα έτσι φορτισμένα ηλεκτρόνια με ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (προερχόμενα από τον πόλο β της Γης μας) 

έλκονται τώρα με τα ηλεκτρόνια που είναι φορτισμένα με ισχυρό μαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (προερχόμενα από τον πόλο α 

της Γης μας), στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Επειδή όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερος ο πό-

λος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (ο νότιος μαγνητικός πόλος επί 

μαγνητικού πεδίου) είναι αυτός που έλκει και τα περισσότερα τέτοια θε-

μελιώδη ιόντα, τα οποία εξηγήσαμε δημιουργούν ζεύγη ή ακτινοβολίες. 

 

2) Καθώς απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων πάνω στο μαγνητικό πεδίο της ατμόσφαι-

ρας, τότε δημιουργούν τις ζώνες πάχους φορτισμένων σωματιδίων, τις ζώ-

νες Βαν Άλεν. 
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Όταν, δηλαδή, αυτές οι ζώνες πλαταίνουν, αυτό σημαίνει ότι αυξάνει η 

μεταξύ τους άπωση, έχουμε δηλαδή περισσότερο ισχυρά τα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία που εξασκούν την άπωση μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων. 

Αντίθετα, όσο στενεύουν αυτές οι ζώνες αυτό σημαίνει μείωση των πα-

ραπάνω φορτίων θεμελιωδών ιόντων. 

Όσον αφορά την κατανομή των πρωτονίων στην πιο κοντινή ζώνη, και των 

ηλεκτρονίων στην άλλη ζώνη, στην πιο μακρινή, αυτό οφείλεται στην με-

ταφορά πρωτονίων και ηλεκτρονίων από τον ηλιακό άνεμο προς την Γη 

(βλέπε σχετικά και στο επόμενο βιβλίο μας, με τίτλο: «Η δεύτερη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου – Β΄ Μέρος», κεφ. 22: «Η εξήγηση της δη-

μιουργίας των τριών μαγνητικών ζωνών στο μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, 

F2 και Ε»).  

 

3) Ανάλογα παρατηρείται στους δακτυλίους του Κρόνου κ.λπ., αφού 

δηλαδή όσο πλαταίνουν οι παραπάνω ζώνες-δακτύλιοι έχουμε ισχυρότερη 

αυτή την μεταξύ τους άπωση, ενώ όταν στενεύουν οι ζώνες αυτές αυτό 

σημαίνει μείωση του φορτίου τους. 

Επειδή οι παραπάνω ζώνες δέχονται την εξάσκηση των μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών φορτίων από τα βαρυτικά κέντρα του Κρόνου κ.λπ., 

αφενός, και επειδή τα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Κρόνου βρίσκονται 

σε ένα επίπεδο αφετέρου, τότε η εξάσκηση των βαρυτικών φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων που εξασκείται από τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς 

πόλους του Κρόνου θα έλξει αυτά τα μικροσωματίδια που βρίσκονται στην 

ατμόσφαιρά του, στο ίδιο επίπεδο τροχιάς τους. Έτσι όλα τα μικροσωμα-

τίδια αυτά περιστρέφονται κατά την κατεύθυνση περιστροφής των δυνά-

μεων των θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών-βαρυτικών του κέ-

ντρων. 

 

4) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

είναι ισχυρότερα σε σύγκριση με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και 

εξαιτίας αυτού έχουμε ισχυρότερο τον νότιο μαγνητικό πόλο, που για την 

Γη μας π.χ. είναι ο βόρειος γεωγραφικά πόλος της. 

Έτσι, ο εξωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι ο 

ισχυρότερος πόλος της Γης μας και αυτός που εξασκεί ισχυρότερα την 

έλξη στα ερχόμενα θεμελιώδη ιόντα από τον ηλιακό άνεμο. Έτσι, έχουμε 

τον νότιο μαγνητικό πόλο να έλκει αυτός μόνον τα θεμελιώδη ιόντα ενώ, 

έχουμε εξηγήσει ότι και ο άλλος πόλος της Γης μας εξασκεί κι αυτός το 

δικό του μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο (βλ. μαγνητική έγκλιση 

κ.λπ.) 

Αναφέρθηκε επίσης στο πιο πάνω κεφάλαιο για το «Σέλας» ότι: «…Το 

σέλας έχει συνήθως πράσινο χρώμα∙ όταν, όμως, εμφανίζεται πολύ ψηλά 

στον ορίζοντα, έχει κόκκινες ή βυσσινί αποχρώσεις…». 
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Αυτό ακριβώς σημαίνουν και τα όσα σχετικά εξηγήσαμε με τα χρώμα-

τα: Πράσινο χρώμα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις σημαίνει ισχυρό-

τερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων (βλ. και οξυγόνο που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παίρνει πράσινο 

χρώμα στο φάσμα του). Αυτό συμβαίνει δηλαδή επειδή τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων βρίσκονται πιο κοντά προς την επιφάνεια της Γης, 

αφού είναι το ισχυρότερο φορτίο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Αντίθετα, επειδή στις πιο μακρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, έ-

χουμε τις αποχρώσεις του βυσσινί στα μέρη-περιοχές εκείνες. 

Οι περιοχές με ερυθρό χρώμα είναι χαμηλής ακτινοβολίας θεμελιωδών 

ιόντων. 

Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε το εξής, ως παρένθεση: 

«Ερυθροί γίγαντες 

Οι ερυθροί γίγαντες είναι αστέρες μεγάλης ηλικίας. Καθώς ένα άστρο 

μικρού μεγέθους γερνάει, ένα μέρος του υδρογόνου του στον πυρήνα με-

τατρέπεται σε ήλιο. Ο πυρήνας συστέλλεται, θερμαίνεται και μεταδίδει 

θερμότητα στα στρώματα του υδρογόνου που τον περιβάλλουν. Όταν η 

θερμοκρασία στο κέντρο του άστρου φτάσει σε 100.000.000ο C, το ήλιο 

αρχίζει να μεταστοιχειώνεται γρήγορα, εκπέμποντας ποσότητες ραδιενέρ-

γειας. Τότε ο αστέρας αρχίζει να διαστέλλεται και τείνει να ανατιναχτεί. 

Τελικά, τα εξωτερικά στρώματα εκρήγνυνται, γίνονται ψυχρότερα και ε-

πομένως εκπέμπουν ερυθρή ακτινοβολία.   

Πολλοί αστέρες, μετά από εκατομμύρια χρόνια, θα γίνουν  ερυθροί γί-

γαντες. Ο Μπετελγκέζ, στον αστερισμό του Ωρίωνα, έχει διάμετρο μεγα-

λύτερη από την τροχιά του Άρη, αλλά τα αέρια στις εσωτερικές του στι-

βάδες είναι τόσο αραιά, ώστε επικρατεί σχεδόν το κενό. Σε 5.000 εκατομ-

μύρια χρόνια περίπου ο Ήλιος θα γίνει κόκκινος γίγαντας, «καταπίνοντας» 

τον Ερμή και την Αφροδίτη. Ορισμένοι ερυθροί γίγαντες καταλήγουν λευ-

κοί νάνοι».  

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος  2, σελ. 302-303.   

 

5) Έστω τα θεμελιώδη ιόντα που εκπέμπονται από τον Ήλιο προς την 

Γη μας (π.χ. μέσω του ηλιακού ανέμου). 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Αρχικά τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ήλιου έλκο-

νται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που συναντούν στην γήινη α-

τμόσφαιρα (ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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Συγχρόνως, τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ήλιου 

έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που συναντούν στην γή-

ινη ατμόσφαιρα (ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων.  

Αν λοιπόν αυξηθεί το φορτίο θεμελιωδών ιόντων που εκπέμπεται από 

τον Ήλιο προς το μέρος της Γης (π.χ. μέσω του ηλιακού ανέμου), τότε 

συμβαίνει το εξής: 

5α) Αν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (πρωτονίων και ηλεκτρονίων) 

του Ήλιου είναι ασθενέστερα από εκείνα που συναντούν στο γήινο μαγνη-

τικό πεδίο (ζώνες Βαν Άλεν), τότε αυτά τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα έλκο-

νται από το ισχυρότερό τους γήινο μαγνητικό πεδίο (έλκονται όπως εξη-

γήσαμε τα ερχόμενα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα από εκείνα του γήινου πε-

δίου) και στην συνέχεια μεταφέρονται προς τους μαγνητικούς πόλους της, 

επειδή τελικά εκεί τα μεταφέρουν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές του 

γήινου μαγνητικού πεδίου. 

Τότε θα παραχθεί ανάλογης έντασης σέλας, ανάλογα δηλαδή με την ι-

σχύ των ερχόμενων από τον ήλιο θεμελιωδών ιόντων. 

5β) Αν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (πρωτονίων και ηλεκτρονίων) 

του Ήλιου είναι ισχυρότερα από εκείνα που συναντούν στο γήινο μαγνη-

τικό πεδίο (ζώνες Βαν Άλεν), τότε αυτά τα γήινα θεμελιώδη ιόντα (των 

ζωνών Βαν Άλεν, του μαγνητικού πεδίου της Γης) έλκονται από το ισχυ-

ρότερό τους φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που έρχονται από τον Ήλιο 

(μέσω του ηλιακού ανέμου) και στην συνέχεια μεταφέρονται τόσο προς 

τους μαγνητικούς πόλους της, ή ακόμη παραπέρα (αν είναι ισχυρότερα) 

προς το ίδιο το μέρος της Γης.  

Στην τελευταία περίπτωση (όταν μεταφέρονται άμεσα προς το μέρος 

της Γης, εφόσον δεν μπορούν να τα έλξουν οι δύο μαγνητικοί πόλοι της 

Γης, λόγω μεγάλου φορτίου τους), επηρεάζουν όλα τα ραδιοκύματα και 

τόσα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες κ.λπ. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ισχυρότερα σε φορτίο θεμελιώδη 

ηλιακά ιόντα, απωθούν αυτά που συναντούν στην γήινη ατμόσφαιρα-μα-

γνητόσφαιρα, ως εξής: 

Τα ερχόμενα και ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του Ή-

λιου, απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της 

γήινης μαγνητόσφαιρας (ζώνες Βαν Άλεν), επειδή αυτά τα θεμελιώδη ιό-

ντα απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις.    

Επίσης, τα ερχόμενα και ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

του Ήλιου, απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων της γήινης μαγνητόσφαιρας (ζώνες Βαν Άλεν), επειδή αυτά τα θεμε-

λιώδη ιόντα απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Έτσι, με τον παραπάνω τρόπο, απωθείται ολόκληρη η γήινη μαγνητό-

σφαιρα και δεν προστατεύει επαρκώς πλέον την Γη μας.  
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6) Όσον αφορά την ταχύτητα του ηλιακού ανέμου και την ταχύτητα του 

φωτός και γενικά την ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω το εξής: «Το στέμμα διαστέλλεται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διαρκές ρεύμα σωματιδίων, το οποίο 

«πνέει» με ταχύτητα 400-700 χλμ. το δευτερόλεπτο». 

Αυτή η ταχύτητα του ηλιακού ανέμου, όπως εξηγήσαμε, οφείλεται στα 

θεμελιώδη ιόντα. 

Τα θεμελιώδη ιόντα δηλαδή, ανάλογα με την ποσότητα της μαγνητικής 

μικρομάζας που έχουν έλξει, έχουν και ανάλογη ταχύτητα. 

Αν έλκουν ηλεκτρόνια, έχουν ταχύτητα π.χ. 300.000 χλμ. το δευτερόλε-

πτο. 

Ο άλλος παράγοντας που καθορίζει την ταχύτητά τους είναι η πίεση που 

δέχονται από την πηγή παραγωγής των. 

Έτσι, αν το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων από το οποίο απωθούνται 

είναι πολύ μεγάλο (π.χ. Ήλιου, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας), τότε α-

πωθούνται από την πηγή παραγωγής τους με ακόμη μεγαλύτερες ταχύτη-

τες. 

 

Στο σημείο αυτό να επαναφέρουμε στην μνήμη μας δυο πράγματα, δυο 

ενότητες από τον ηλεκτρισμό, επειδή αυτό έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό 

στους πόλους της Γης, στην παραγωγή φωτός από το σέλας. 

  



125 

 

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 καθό-

δου. 

- 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).  

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 αρχί-

ζουν να προσανατολίζονται προς αυτή, ή αλλιώς αρχίζουν να περιστρέφο-

νται κατά την διεύθυνση της φοράς εκείνης του μαγνητικού πεδίου στο 

οποίο είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων (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). 
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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 

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 
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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.   

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 

ηλεκτρονίων βρεθούν πολύ κοντά με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

του πεδίου αυτού των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ανόδου, τότε α-

πωθούνται. Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, που φέρουν οι δομικοί 

λίθοι 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 
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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. 
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26. Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον αγωγό. Καλός και 

κακός αγωγός του ηλεκτρισμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχονται από την 

άνοδο, αλλά και η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχο-

νται από την κάθοδο. 

 

 

Έστω ηλεκτρόνια που κινούνται σε ένα κύκλωμα μεταξύ των πόκων 

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. 

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. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

 Βιβλίο 13ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 2η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Α΄ Μέρος 1 141 
    

 Συνοπτική περιγραφή και Σύνδεση με την 1η 

Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου 

3 3 

1 Εισαγωγή 4 8 

1.α. Η Γη μας κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου.  

Γενική ανασκόπηση. 

5 7 

1.β. Τι αλλάζει την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου 

8 8 

2 Η απορρόφηση της ενέργειας των δύο αρχικών 

πόλων θεμελιωδών ιόντων της Γης μας, από 

την παραχθείσα-ελχθείσα μάζα της. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της μάζας λόγω 

της μαύρης τρύπας ενός γαλαξία ή ενός ήλιου 

κ.λπ. και η εξήγηση ότι δεν διαλύεται η μάζα 

του γαλαξία ή του ήλιου λόγω της μαύρης αυ-

τής τρύπας. 

Ιόντα πρωτονίων τύπου α΄ και ιόντα ηλεκτρο-

νίων τύπου α΄.  

Η δημιουργία δύο πόλων μάζας στην Γη μας, 

οι οποίοι έφεραν τεράστιες ποσότητες θεμε-

λιωδών ιόντων, πρωτονίων ο ένας και ηλε-

κτρονίων ο άλλος.   

Ένας ουσιαστικός λόγος διαχωρισμού-διάκρι-

σης της πρώτης και της δεύτερης ημέρας της 

δημιουργίας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και της περιστρο-

φής των δύο εξωτερικών-πολικών περιστροφι-

κών βραχιόνων της Γης μας. 

Η ενοποίηση της μάζας της Γης μας σε μια ε-

νιαία μάζα, με μεγαλύτερη πυκνότητα και συ-

μπύκνωση. 

9 12 

3 Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής του 

μαγνητικού πεδίου στη Γη μας, αλλά και σε έ-

ναν πλανήτη. 

Η εξήγηση-αιτία της παύσης-κατάρρευσης 

του πεδίου αυτού. 

13 14 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

4 Η εξήγηση της δημιουργίας της μαγνητόσφαι-

ρας της Γης μας, 

ή η δημιουργία των ζωνών Βαν Άλεν.  

15 18 

5 Η εξήγηση ότι ο δομικός λίθος του πρωτο-

νίου έλκεται με τον δομικό λίθο του ηλεκτρο-

νίου στις σχετικά μακρινές αποστάσεις ενώ α-

πωθούνται μεταξύ τους στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. 

19 19 

6 Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου 

κατά την ίδια φορά με αυτή του πρωτονίου, με 

το οποίο βρίσκεται σε μαγνητική αλληλεξάρ-

τηση. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν πέφτει 

πάνω στο πρωτόνιο κατά την φάση της έλξης 

των. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν «ξεκόβει» 

και δεν απομακρύνεται τελείως από το πρωτό-

νιο κατά την φάση της άπωσής των.  

Η εξήγηση της απομάκρυνσης-άπωσης ηλε-

κτρονίων φορτισμένων με θεμελιώδη ιόντα 

τύπου α, τόσο από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων της γης μας, όσο και από 

τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της γης μας. 

Τι είναι το Χαραλάμπειο σύστημα τύπου Α΄ 

Η εξήγηση της δημιουργίας των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών του 

γήινου μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πε-

δίου. 

20 23 

7 Η εξήγηση της λέξης «γη» κατά την πρώτη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η γη πραγματικά κατά την πρώτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου ήταν στην κυριολε-

ξία μια άβυσσος, γεμάτη με νερό και με οξυ-

γόνο, κυρίως, πάνω από αυτήν.  

Η γη μας περιστρέφονταν και μαζί της όλος ο 

υδάτινος όγκος του νερού της, που εκτείνο-

νταν σε βάθος στον γύρω της διαστημικό 

χώρο, αφού η γη μας δεν είχε αποκτήσει α-

κόμη κεντρική βαρύτητα, ούτε τους δύο εσω- 

τερικούς-βαρυτικούς της πόλους. 

24  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

7 Η εξήγηση της λέξης «γη» κατά την πρώτη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η γη πραγματικά κατά την πρώτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου ήταν στην κυριολε-

ξία μια άβυσσος, γεμάτη με νερό και με οξυ-

γόνο, κυρίως, πάνω από αυτήν.  

Η γη μας περιστρέφονταν και μαζί της όλος ο 

υδάτινος όγκος του νερού της, που εκτείνο-

νταν σε βάθος στον γύρω της διαστημικό 

χώρο, αφού η γη μας δεν είχε αποκτήσει α-

κόμη κεντρική βαρύτητα, ούτε τους δύο εσω-

τερικούς-βαρυτικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της απορρόφησης της ισχυρής ε-

νέργειας του αρχικού ανεμοστρόβιλου θεμε-

λιωδών ιόντων της γης μας και η αιτία σμί-

κρυνσης της γης μας, όσο περνούσε ο καιρός. 

24 51 

7.α. Οι συνθήκες δημιουργίας της Γης μας. 

Η εξήγηση της παραγωγής βαρύτερων χημι-

κών στοιχείων στην Γη μας κατά την Β΄ Φάση 

της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου. 

24 26 

7.β. Το οξυγόνο έχει δημιουργηθεί την δεύτερη 

φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου στον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων και μάλιστα στην ύ-

στερη περίοδο αυτής της φάσης.  

Τα αμέταλλα έχουν δημιουργηθεί όλα στον ί-

διο συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του άφθονου νε-

ρού στη Γη μας, αλλά και η παρουσία του αρ-

κετού οξυγόνου της.  

Η Γη μας στην δεύτερη φάση της πρώτης ημέ-

ρας της δημιουργίας του κόσμου ήταν πράγ-

ματι ένας πλανήτης γεμάτος με νερό και οξυ-

γόνο, ήταν μια απέραντη έκταση με νερό, ήταν 

άβυσσος.    

26 31 

7.γ. Ο πυρήνας του ατόμου του οξυγόνου φέρει ι-

σχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρο-

νίων. 

31  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

7.γ. Ο πυρήνας του ατόμου του οξυγόνου φέρει ι-

σχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρο-

νίων. 

Η αιτία της διάβρωσης, αποσύνθεσης και σα-

πίσματος των μετάλλων. 

Η εξήγηση ότι το οξυγόνο δημιουργήθηκε την 

πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, 

αλλά στην δεύτερη φάση της. 

Η εξήγηση της παραγωγής του άφθονου οξυ-

γόνου κατά την πρώτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

31 33 

7.δ. Η Γη μας και η βαρύτητά της κατά την δεύ-

τερη φάση, της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας.  

34 35 

7.ε.  Η έννοια της «γης» κατά την πρώτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, ως προς το «αόρα-

τον» και «ακατασκεύαστον».  

36 36 

7.στ. Η έννοια του «ουρανού» κατά την πρώτη η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

36 37 

7.ζ. Το φως δεν υπήρχε εξαρχής στο σύμπαν.  

Στην αρχή το κύμα, δεν ήταν ηλεκτρομαγνη-

τικό, αλλά μόνον μαγνητικό, αφού δεν έφερε 

ηλεκτρικό φορτίο.  

Η εξήγηση ότι η γη μας, κατά την πρώτη φάση, 

αρχικά, της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου δεν είχε φως. 

37 38 

7.η. Η εξήγηση του ηλεκτρικού αλλά και η εξή-

γηση του μαγνητικού κύματος.  

Η εξήγηση της δημιουργίας και της εννοίας 

του εγκάρσιου κύματος. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και της εννοίας 

του διαμήκους κύματος. 

38 43 

7.θ. Η έννοια του Θεού ως Δημιουργού. 

Ο Θεός είναι ο Σχεδιαστής και ο Κατασκευα-

στής του κόσμου αυτού. 

Η εξήγηση του στίχου: «και πνεύμα Θεού επε-

φέρετο επάνω του ύδατος». 

43 46 

7.ι. Την πρώιμη εκείνη συμπάντεια εποχή δεν υ-

πήρχε ακόμη το έτος. Υπήρχε όμως η Ημέρα. 

Η απάντηση στο ερώτημα: Πως υπήρχε η η- 

46  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

7.ι. Την πρώιμη εκείνη συμπάντεια εποχή δεν υ-

πήρχε ακόμη το έτος. Υπήρχε όμως η Ημέρα. 

Η απάντηση στο ερώτημα: Πως υπήρχε η η-

μέρα στην οποία συμπεριλαμβάνονται πολλά-

ανυπολόγιστα έτη; 

Πως δηλαδή η ημέρα είναι πολύ μεγαλύτερη 

από το έτος; 

46 47 

7.ια. Η έννοια της σημερινής ηλιακής, αλλά και της 

αρχικής-συμπάντειας ημέρας. 

47 49 

7.ιβ. Η έννοια της σημερινής γήινης, αλλά και της 

αρχικής συμπάντειας νύχτας.  

49 50 

7.ιγ. Το ότι η Γη μας φέρει κι αυτή υλικά όπως και 

οι άλλοι πλανήτες, δεν σημαίνει ότι είναι όπως 

αυτοί. 

Το ότι, όμως, φέρει και υλικά όπως κι αυτοί, 

σημαίνει ότι έγινε από την ίδια αρχή-είδος ε-

νέργειας, αλλά το ότι παρουσιάζει τεράστιες 

διαφορές από αυτούς σημαίνει ότι έγινε σε 

άλλη-προγενέστερη συμπάντεια ημέρα-συ-

μπάντεια εποχή. 

50 50 

8 Η εξήγηση της παραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας μέσα στον δομικό λίθο του πρω-

τονίου όσο και του ηλεκτρονίου. 

Η ερμηνεία της παραγωγής της θερμότητας 

στο κέντρο του εσωτερικού του δομικού λίθου 

του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της ισημερινής 

ζώνης στον δομικό λίθο του πρωτονίου και του 

ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της φοράς της περιστροφής του δο-

μικού λίθου. Η εξήγηση της λειτουργίας των 

δύο εσωτερικών περιστροφικών βραχιόνων 

στους δομικούς λίθους πρωτονίου και ηλε-

κτρονίου.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο βαρυτι-

κών κέντρων στον δομικό λίθο του πρωτονίου 

όσο και του ηλεκτρονίου. 

51 53 

9 Η θέση του ηλεκτρονίου στην συγκεκριμένη 

στιβάδα-τροχιά περιστροφής του. 

Ο υπολογισμός και η μονάδα ενέργειας της 

κάθε στιβάδας στα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου 

54  
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9 Η θέση του ηλεκτρονίου στην συγκεκριμένη 

στιβάδα-τροχιά περιστροφής του. 

Ο υπολογισμός και η μονάδα ενέργειας της 

κάθε στιβάδας στα ηλεκτρόνια κάθε στοι-

χείου-ατόμου.  

54 55 

10 Η Γη μας είχε δύο εσωτερικά βαρυτικά κέ-

ντρα, ήδη από την δεύτερη κιόλας ημέρα της 

δημιουργίας του σύμπαντος. 

Η βαρύτητα της Γης μας, χωρίς ακόμη την ύ-

παρξη του Ήλιου και των άλλων αστέρων του 

ουρανού. 

56 56 

11 Η φόρτιση της Γης με θεμελιώδη ιόντα και η 

δημιουργία των δύο εξωτερικών πόλων της. 

Η εξήγηση της παραγωγής του ηλεκτρισμού 

στο εσωτερικό της γης. 

Η εξήγηση της παραγωγής θερμότητας στο ε-

σωτερικό της γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και παραγωγής 

της βαρύτητας της Γης μας στο εσωτερικό της 

κέντρο κατά την φάση της έλξης των θεμελιω-

δών ιόντων.  

Η εξήγηση της πυκνότητας της ύλης της Γης 

μας στο εσωτερικό της κέντρο κατά την φάση 

της δημιουργίας της βαρύτητας. 

Η δημιουργία των δύο περιστροφικών βραχιό-

νων της γης μας. Η εξήγηση της δημιουργίας 

των διαφόρων στρωματώσεων στο εσωτερικό 

της Γης μας. 

Τι ονομάζουμε βαρυτικό πόλο πρωτονίων και 

βαρυτικό πόλο ηλεκτρονίων.  

Τι είναι τα πυρηνικά ρεύματα.  

Η εξήγηση της δημιουργίας της άνωσης. 

57 63 

12 Άνωση. Περισσότερα για την άνωση. 

Προσπάθεια κατανόησης της αυξομείωσης 

της άνωσης του εσωτερικού της γης μας. 

64 65 

13 Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της γης μας. 

Η βαρύτητα της γης μας εξασκείται από δύο 

κέντρα βαρύτητας και όχι από ένα. 

Η εξήγηση και η απόδειξη της βαρύτητας της 

γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του φαινομένου  

66  
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13 Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της γης μας. 

Η βαρύτητα της γης μας εξασκείται από δύο 

κέντρα βαρύτητας και όχι από ένα. 

Η εξήγηση και η απόδειξη της βαρύτητας της 

γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του φαινομένου 

της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών της 

γης. 

Η εξήγηση της πρόβλεψης των σεισμών της 

γης. 

66 69 

14 Η κίνηση των ηλεκτρονίων ανάμεσα στους 

δύο μαγνητικούς πόλους ενός μαγνήτη είναι ό-

πως αυτή των ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο 

πόλων μιας ηλεκτρικής μπαταρίας-πηγής.  

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυ-

ρότερος ο μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων των ηλεκτρονίων ή ο νότιος μαγνητι-

κός πόλος (S). 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας στο ε-

ναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.  

Ο ισχυρότερος, ο περιστροφικός βραχίονας 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι αυ-

τός που έχει και το περισσότερο υλικό, είναι 

αυτός που φέρει-έλκει μαζί του και την περισ-

σότερη βαρυτική της μάζα, είναι αυτός κατά 

την κίνηση-περιστροφή του οποίου περιστρέ-

φεται και η Γη μας. Αυτός κινείται κατά την 

φορά της δύναμης Laplace. 

Όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων σε ένα πηνίο, αυτό στρέφεται 

κατά φορά όπως η φορά της δύναμης κατά La-

place. 

Αντίθετα, όταν υπερισχύουν τα θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων στο πηνίο, αυτό στρέφεται 

κατά αντίθετη φορά, κατά φορά δηλαδή αντί-

θετη της δύναμης κατά Laplace. 

70 76 

15 Η εξήγηση που δύο ρευματοφόροι αγωγοί έλ-

κονται όταν φέρουν ομόρροπα ρεύματα και α-

πωθούνται όταν φέρνουν αντίρροπα ρεύματα.  

77 78 

16 Η εξήγηση της δημιουργίας του πεδίου ολό-

γυρα του αγωγού.   

79  



137 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

16 Η εξήγηση της δημιουργίας του πεδίου ολό-

γυρα του αγωγού.   

Η εξήγηση της παρουσίας μαγνητικού πεδίου 

παντού όπου υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο. 

Τι είναι τα ηλεκτρόνια δορυφόροι. 

Η εξήγηση της κίνησης-διέλευσης των ηλε-

κτρονίων μέσα από ένα αγωγό που είναι καλός 

αγωγός του ηλεκτρισμού. 

Η εξήγηση της μη διέλευσης των ηλεκτρονίων 

μέσα από ένα αγωγό που είναι κακός αγωγός 

του ηλεκτρισμού. 

Τα ηλεκτρόνια-δορυφόροι είναι προσανατολι-

σμένοι προς τα πρωτόνια του ηλεκτροφόρου 

αγωγού.  

Η εξήγηση του ισχυρού ρεύματος στις σπείρες 

του πηνίου. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο πόλων 

στα άκρα του σωληνοειδούς. 

Η επαλήθευση της σπειροειδούς κίνησης των 

μαγνητικών δυναμικών γραμμών των ηλε-

κτρονίων ολόγυρα του πηνίου.  

Η εξήγηση της αύξησης της έντασης των ηλε-

κτρονίων όταν ρέουν μέσα από ένα πηνίο. 

Η εξήγηση της μη περιστροφής της Γης μας 

γύρω από τους δύο συμπάντειους πόλους, την 

περίοδο πριν ακόμη υπάρξει ο ήλιός μας, λόγω 

της αυξημένης ιδιοβαρύτητάς της. 

79 85 

17 Η εξήγηση της δύναμης κατά Laplace. Μια 

νέα προσέγγιση. 

86 88 

18 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο εξωτερι-

κών μαγνητικών πόλων θεμελιωδών ιόντων 

στον δομικό λίθο του πρωτονίου, όσο και του 

ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση του ισχυρότερου μαγνητικού πό-

λου στον κάθε δομικό λίθο του πρωτονίου και 

του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση των τεσσάρων φάσεων της κίνησης 

της περιφοράς του ηλεκτρονίου γύρω από τον 

πυρήνα του στην αρχική περιστροφής των, ό-

ταν πρωτοξεκινούν μεταξύ τους τα αλληλεπι-

δρούν τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

89  
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18 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο εξωτερι-

κών μαγνητικών πόλων θεμελιωδών ιόντων 

στον δομικό λίθο του πρωτονίου, όσο και του 

ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση του ισχυρότερου μαγνητικού πό-

λου στον κάθε δομικό λίθο του πρωτονίου και 

του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση των τεσσάρων φάσεων της κίνησης 

της περιφοράς του ηλεκτρονίου γύρω από τον 

πυρήνα του στην αρχική περιστροφής των, ό-

ταν πρωτοξεκινούν μεταξύ τους τα αλληλεπι-

δρούν τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων. 

Η εξήγηση των τεσσάρων φάσεων της περι-

στροφής της Γης-Σελήνης, λόγω της αλλαγής 

των εξωτερικών τους πόλων. 

Η εξήγηση της φόρτισης της μάζας στο εσω-

τερικό του κάθε δομικού λίθου. Η εξήγηση της 

δημιουργίας των δύο βαρυτικών κέντρων στον 

κάθε δομικό λίθο της ύλης. 

89 93 

19 Η ερμηνεία της παραγωγής της θερμότητας 

στο κέντρο του εσωτερικού του δομικού λίθου 

του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου.  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της ισημερινής 

ζώνης στον δομικό λίθο του πρωτονίου και του 

ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της φοράς της περιστροφής του δο-

μικού λίθου. Η εξήγηση της λειτουργίας των 

δύο εσωτερικών περιστροφικών βραχιόνων 

στους δομικούς λίθους πρωτονίου και ηλε-

κτρονίου.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο βαρυτι-

κών κέντρων στον δομικό λίθο του πρωτονίου 

όσο και του ηλεκτρονίου 

Η εξήγηση της περιστροφής των δύο εσωτερι-

κών-βαρυτικών πόλων στο πρωτόνιο-ηλε-

κτρόνιο, όσο και στην Γη μας, κατά την ίδια 

φορά. 

94 96 

20 Η εξήγηση της κλόνισης της Γης μας. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας της Γης 

μας. 

97  
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20 Η εξήγηση της κλόνισης της Γης μας. 

Η εξήγηση της αλλαγής πολικότητας της Γης 

μας. 

Η βαρύτητα της Γης εκτελεί παλινδρομικές κι-

νήσεις, όσον αφορά την στροφή των δύο εσω-

τερικών-βαρυτικών της πόλων ως προς τον Ή-

λιο. Όμως μερικές φορές εκτελεί και ολό-

κληρη στροφή. 

   97 100 

21 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο περιστρο-

φικών βραχιόνων στο εσωτερικό της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας ενός φλοιού ή 

μιας διαστρωμάτωσης στο εσωτερικό της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των λεγόμενων α-

συνεχειών στο εσωτερικό της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των θαλάσσιων 

ρευμάτων στην ισημερινή ζώνη της Γης και η 

εξήγηση της αντίθετης κατεύθυνση περιστρο-

φής των. 

101 104 

22 Η εξήγηση της διαφυγής ηλεκτρονίων από 

τους πόλους ενός περιστρεφόμενου σώματος. 

Τι ονομάζουμε Χαραλάμπειο σύστημα τύπου 

β. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου 

κατά την ίδια φορά με αυτή του πρωτονίου, με 

το οποίο βρίσκεται σε μαγνητική αλληλεξάρ-

τηση. 

Η εξήγηση της περιστροφής της Γης μας κατά 

την ίδια φορά περιστροφής με αυτή του Ή-

λιου.  

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν πέφτει 

πάνω στο πρωτόνιο κατά την φάση της έλξης 

των. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν «ξεκόβει» 

και δεν απομακρύνεται τελείως από το πρωτό-

νιο κατά την φάση της άπωσής των.  

Η εξήγηση της απομάκρυνσης-άπωσης ηλε-

κτρονίων φορτισμένων με θεμελιώδη ιόντα 

τύπου α, τόσο από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων της Γης μας, όσο και από 

τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της Γης μας. 

105  
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22 Η εξήγηση της διαφυγής ηλεκτρονίων από 

τους πόλους ενός περιστρεφόμενου σώματος. 

Τι ονομάζουμε Χαραλάμπειο σύστημα τύπου 

β. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου 

κατά την ίδια φορά με αυτή του πρωτονίου, με 

το οποίο βρίσκεται σε μαγνητική αλληλεξάρ-

τηση. 

Η εξήγηση της περιστροφής της Γης μας κατά 

την ίδια φορά περιστροφής με αυτή του Ή-

λιου.  

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν πέφτει 

πάνω στο πρωτόνιο κατά την φάση της έλξης 

των. 

Η εξήγηση γιατί το ηλεκτρόνιο δεν «ξεκόβει» 

και δεν απομακρύνεται τελείως από το πρωτό-

νιο κατά την φάση της άπωσής των.  

Η εξήγηση της απομάκρυνσης-άπωσης ηλε-

κτρονίων φορτισμένων με θεμελιώδη ιόντα 

τύπου α, τόσο από τον πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων της Γης μας, όσο και από 

τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της Γης μας. 

Η εξήγηση της γείωσης των εκπεμπόμενων η-

λεκτρονίων από τον πιο ασθενή μαγνητικά ε-

ξωτερικό πόλο της Γης μας. 

105 108 

23 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο ζωνών 

Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της αρχικής κίνησης και της επό-

μενης κατεύθυνσης των μαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου 

109 114 

24 Η εξήγηση της δημιουργίας των ζωνών ακτι-

νοβολίας Βαν Άλεν και του διαφορετικού ηλε-

κτρικού φορτίου που φέρουν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δακτυλίων 

του Κρόνου κ.λπ. 

Η δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνη-

τικού πεδίου της Γης. 

Η εξήγηση της παραγωγής του σέλαος και της 

μικρής ή μεγάλης έντασής του. Τα χρώματα  

         συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

115 124 
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24 

  συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα → 

 

Η εξήγηση του τρόπου που ο ηλιακός άνεμος 

επηρεάζει τα ραδιοκύματα, τις τηλεπικοινω-

νίες της Γης κ.λπ. 

Η εξήγηση της άπωσης της Γήινης μαγνητό-

σφαιρας από τα θεμελιώδη ιόντα του ηλιακού 

ανέμου. 

Η εξήγηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέ-

μου, της ταχύτητας του φωτός και γενικά της 

ταχύτητας των θεμελιωδών ιόντων. 

 

 

115 

 

 

124 

25. Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

και η έλξη του από την κάθοδο στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την κάθοδο, όταν αυτό φορτιστεί από τα θεμε-

λιώδη 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 σχετικά κοντινές αποστάσεις 

και η έλξη του από την άνοδο στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της άπωσης του ηλεκτρονίου από 

την άνοδο, όταν αυτό φορτιστεί από τα θεμε-

λιώδη 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. 

125 128 

26 Ο προσανατολισμός των πρωτονίων στον α-

γωγό. Καλός και κακός αγωγός του ηλεκτρι-

σμού.  

Η φορά περιστροφής των ηλεκτρονίων που 

προέρχονται από την άνοδο, αλλά και η φορά 

περιστροφής των ηλεκτρονίων που προέρχο-

νται από την κάθοδο. 
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 Πίνακας Περιεχομένων 130 141 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 

(κατά αλφαβητική σειρά των βιβλίων της) 

 
 

 

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

Dempsey Ltd, London. 

 

✓ «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστη-

μίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, Χρήστος Γιοβάνης. 

 

✓ Πηγή: «Το Διάστημα», Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια. Κείμενα υπό: RENE GUILLOT. 

Εικονογράφηση υπό: GIANNINI. Εκδόσεις «Χρυσή Πέννα» ΕΕ. 

 

✓ «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).  

 

✓ «ΠΩΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ» ΙΣΑΑΚ ΑΣΙΜΩΦ, Μ. Βρούζης-Δ. Καϊ-

άφας-Φ. Καϊάφα, Copyright Για την Ελληνική γλώσσα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ» Φ.ΚΑΪΑΦΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

✓ Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος όγδοος, Αθήνα 1996, «γης».  

 

✓ Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», Άγγ. 

Σιόλας – Ε. Αλεξίου. 

 

✓ «ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ» σύμβουλος επιτυχίας. Γενική ε-

πιμέλεια: Δημ. Κρέμος (καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων). Συντακτική 

Επιτροπή: Νικ. Σ. Μάργαρης, Βασ. Μόσαλος, Γεώργ. Ορφανουδάκης, Μαρία Σταυ-

ρινού (Καθηγηταί Φυσικής-Χημείας). Επιμέλεια εκδόσεως: Διον. Ι. Τσουράκης. 

Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ», Αθήνα.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

 
 

Οι ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν, που περιβάλλουν τη Γη, δρουν σαν ασπίδα 

προστασίας από τις επικίνδυνες κοσμικές ακτίνες. Είναι περιοχές της γήινης 

μαγνητόσφαιρας. Εξαιτίας του ηλιακού ανέμου παραμορφώνονται, γι’ αυτό η α-

πόστασή τους από τη Γη είναι μικρότερη προς την πλευρά του Ήλιου και μεγα-

λύτερη προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

 

Τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ήλιου έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που συναντούν στην γήινη ατμόσφαιρα 

(ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων του γήινου μαγνητικού πεδίου. Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων του Ήλιου, απωθούνται από τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων του γήινου μαγνητικού πεδίου. 

Τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ήλιου έλκονται με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που συναντούν στην γήινη ατμό-

σφαιρα (ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων του γήινου μαγνητικού πεδίου. Έτσι, τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων του Ήλιου, απωθούνται από τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του γήινου μαγνητικού πεδίου. 

Όσον αφορά την κατανομή των πρωτονίων στην πιο κοντινή ζώνη, και 

των ηλεκτρονίων στην άλλη ζώνη, στην πιο μακρινή, αυτό οφείλεται στην 

μεταφορά πρωτονίων και ηλεκτρονίων από τον ηλιακό άνεμο προς την Γη 

(βλέπε σχετικά και στο επόμενο βιβλίο μας, με τίτλο: «Η δεύτερη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου – Β΄ Μέρος», κεφ. 22: «Η εξήγηση της δη-

μιουργίας των τριών μαγνητικών ζωνών στο μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, 

F2 και Ε»). 


