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1. Η λειτουργία των δύο κέντρων θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό 

του πρωτονίου, όσο και του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της περιστροφής των μαγνητικών φορτίων στο εσωτε-

ρικό των δομικών λίθων, αλλά κατά αντίθετη φορά περιστροφής των. 

Ο ισχυρότερος σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, από τους 

δύο εσωτερικούς-περιστροφικούς βραχίονες του εσωτερικού του πρω-

τονίου-ηλεκτρονίου, περιστρέφεται και απωθείται περισσότερο στο ε-

σωτερικό του. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου κατά την ίδια φορά 

που περιστρέφεται ο ισχυρότερος σε μάζα και σε φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων εσωτερικός βραχίονας του πρωτονίου. 

Η εξήγηση της απώλειας του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορ-

τίου σε ένα πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση των βαρύτερων ή ελαφρύτερων ισοτόπων. 

Η εξήγηση της εκπομπής ισχυρότερου φορτίου θεμελιωδών ιόντων, 

από ένα πρωτόνιο, Ήλιο κ.λπ., όταν αυξάνει το αντίστοιχο εσωτερικό-

βαρυτικό κέντρο ενός σώματος – 9ος ενεργειακός νόμος. 

Η εξήγηση της αύξησης της γωνίας του επιπέδου περιστροφής του 

ηλεκτρονίου προς το επίπεδο περιστροφής του πρωτονίου ή λόξωση 

του ηλεκτρονίου. 

 

 

 

Όταν πρωτοδημιουργήθηκαν τόσο το πρωτόνιο (στον συμπάντειο πόλο 

των πρωτονίων) όσο και το ηλεκτρόνιο (στον συμπάντειο πόλο των ηλε-

κτρονίων) αρχικά ενεργούσαν ισχυρότερα οι εξωτερικοί τους πόλοι. Τότε 

τα πρωτόνια απέκτησαν διάταξη κελύφους, επειδή προσανατολίστηκαν 

μόνον μέσω των εξωτερικών πόλων τους. Έτσι ο εξωτερικός πόλος Ππ του 

ενός πρωτονίου έλκονται με τον πόλο Πη του άλλου ηλεκτρονίου κ.ο.κ.  

Κατά τις συνεχείς όμως φορτίσεις της μάζας των από τα εσωτερικά τους 

θεμελιώδη ιόντα (συνεχείς έλξεις και απώσεις) η εσωτερική τους μάζα 

φορτίστηκε. Τότε, λόγω της μεγαλύτερης μάζας που βρίσκεται στο εσωτε-

ρικό τους (τόσο στο πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρόνιο), έχουμε τα δύο 

εσωτερικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων αυτά πλέον να εξασκούν το κύριο 

φορτίο του προς το εξωτερικό του διαστημικό χώρο. 

Επομένως, ο κάθε δομικός λίθος του πρωτονίου αλλά και του ηλεκτρο-

νίου, μετά από κάποια περίοδο από την δημιουργία τους, απέκτησαν δύο 

εσωτερικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων, τα οποία αλληλεπιδρούσαν έτσι 

(την μια έλκονταν και την άλλη απωθούνταν). 

Στον κάθε δομικό λίθο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου, λοιπόν, αν 

πάμε στο εσωτερικό του, θα βλέπαμε το εξής, όπως συνάγεται σύμφωνα 

με τα όσα έχουμε εξηγήσει και αναπτύξει: 

Στο πρωτόνιο. 
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α) Ένα μεγαλύτερο κέντρο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων να έχει έλξει 

μαζί του ύλη από το εσωτερικό του πρωτονίου, και η οποία ύλη το ακο-

λουθεί όπου μετακινείται κατά τις έλξεις-απώσεις του (κατά την αλληλε-

πίδρασή του με το άλλο κέντρο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων).  

β)  Ένα μικρότερο κέντρο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων να έχει έλξει 

μαζί του ύλη από το εσωτερικό του πρωτονίου (και στο μέρος όπου ο πό-

λος και η μάζα των ηλεκτρονίων), και η οποία ύλη το ακολουθεί όπου με-

τακινείται κατά τις έλξεις-απώσεις του (κατά την αλληλεπίδρασή του με 

το άλλο κέντρο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων).  

Στο ηλεκτρόνιο.  

α) Ένα μεγαλύτερο κέντρο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων να έχει έλ-

ξει μαζί του ύλη από το εσωτερικό του ηλεκτρονίου, και η οποία ύλη το 

ακολουθεί όπου μετακινείται κατά τις έλξεις-απώσεις του (κατά την αλλη-

λεπίδρασή του με το άλλο κέντρο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων).  

β)  Ένα μικρότερο κέντρο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων να έχει έλξει 

μαζί του ύλη από το εσωτερικό του ηλεκτρονίου (και στο μέρος όπου ο 

πόλος και η μάζα των πρωτονίων), και η οποία ύλη το ακολουθεί όπου 

μετακινείται κατά τις έλξεις-απώσεις του (κατά την αλληλεπίδρασή του με 

το άλλο κέντρο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων).  

 

Η εξήγηση της περιστροφής των μαγνητικών φορτίων στο εσωτερικό 

των δομικών λίθων, αλλά κατά αντίθετη φορά περιστροφής των. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου κατά την ίδια φορά που 

περιστρέφεται ο ισχυρότερος σε μάζα και σε φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

εσωτερικός βραχίονας του πρωτονίου.   

Κατά την φάση της έλξης των, τα δύο κέντρα θεμελιωδών ιόντων μαζί 

με την ύλη που αυτά έχουν έλξει, τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρό-

νιο, πλησιάζουν μεταξύ τους. 

Όταν όμως φτάσουν στις σχετικά πολύ κοντινές αποστάσεις, τότε απω-

θούνται. 

Όμως δεν απωθούνται απλά. Η άπωση έχει το σχήμα της περιστροφής, 

κατά το εξής πείραμα: 

Αν πάρουμε με το χέρι μας δύο ομώνυμους μαγνητικούς πόλους και 

τους βάλουμε τον έναν απέναντι από τον άλλον, αυτοί δεν απωθούνται α-

πλά, αλλά τείνουν να δημιουργήσουν μια ημιπεριστροφή. 

Αν όμως συνεχίζονταν αυτή η εξάσκηση του ομώνυμου μαγνητικού 

φορτίου, τότε θα είχαμε ολόκληρη την περιστροφή, κι αν συνεχίζονταν 

συνεχώς, θα είχαμε συνεχείς περιστροφικές κινήσεις κατά την αντίθετη 

φορά όμως να κινούνται αυτοί οι δύο μαγνητικοί πόλοι καθώς απομακρύ-

νονται μεταξύ τους (λόγω της εξάσκησης  ομώνυμων μαγνητικών φορτίων 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις). 

 

Έτσι, κατά την φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων (τα οποία έλ-

κουν και ύλη μεταξύ τους), στο εσωτερικό του πρωτονίου, όσο και του 
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ηλεκτρονίου, καθώς απωθούνται τα δύο αυτά κέντρα θεμελιωδών ιόντων 

κατά αντίθετη φορά και περιστρέφονται (κατά αντίθετη φορά), έλκουν και 

ύλη μαζί τους. Έτσι σχηματίζουν-δημιουργούν τότε τους δύο μεγάλους πε-

ριστροφικούς βραχίονες στο εσωτερικό του πρωτονίου, όσο και του ηλε-

κτρονίου (όπως ακριβώς φαίνεται ένας σπειροειδής γαλαξίας). 

Μόλις όμως απομακρυνθούν οι δύο αυτές μεγάλες σπείρες που είναι 

φορτισμένες με θεμελιωδών ιόντα, τότε ο πιο ισχυρός βραχίονας-σπείρα 

εξακολουθεί ακόμη να περιστρέφεται, ενώ ο πιο μικρότερος τότε σταμα-

τάει (ο πιο ισχυρός σε φορτίο θεμελιωδών ιόντων δηλαδή, δέχεται ισχυρό-

τερα την άπωσή του από τον ομώνυμό του εσωτερικό-βαρυτικό πόλο του 

εσωτερικού του πρωτονίου και έτσι απωθείται σε μεγαλύτερη απόσταση, 

σε σύγκριση με τον άλλον περιστροφικό βραχίονα). 

Σε κάποιον λοιπόν ομόκεντρο κύκλο, γύρω από το κέντρο του πρωτο-

νίου, όσο και του ηλεκτρονίου, ο ασθενέστερος βραχίονας-σπείρα σταμα-

τάει, ενώ ο άλλος-ισχυρότερος βραχίονας λόγω της επιτάχυνσής του αλλά 

και του μεγαλύτερης μάζας φορτίου του συνεχίζει ακόμη να περιστρέφε-

ται. 

Τότε αυτός ο μεγαλύτερος σε μάζα βραχίονας που είναι φορτισμένος με 

θεμελιώδη ιόντα (από τον πόλο προέλευσής του) συμπαρασύρει μαζί του 

και την άλλη μάζα του μικρότερου βραχίονα που θα συναντήσει και έτσι 

συνεχίζει να περιστρέφεται με μειωμένη ταχύτητα στο εσωτερικό του πρω-

τονίου, όσο και του ηλεκτρονίου. Καθώς δηλαδή απομακρυνθεί αρκετά, 

σχετικά, ο ισχυρότερος σε φορτίο θεμελιωδών ιόντων εσωτερικός περι-

στροφικός βραχίονας π.χ. στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, τότε εξασθενεί το 

φορτίο του και αρχίζει να «κάμπτεται» και να επανέρχεται κατά μεγάλο 

μέρος του πάλι προς το εσωτερικό του, λόγω της βαρύτητας που αναπτύσ-

σεται κατά περιοδικές φάσεις στο εσωτερικό του (βλ. αντίστοιχα πυρηνικά 

ρεύματα στο εσωτερικό της Γης). Άλλο μέρος του όμως συνεχίζει να πε-

ριστρέφεται ακόμη και καθώς έχει εξασθενήσει το φορτίο του (του ισχυ-

ρότερου περιστροφικού βραχίονα) «μεταπηδάει» σε μικρότερο ομόκεντρο 

κύκλο γύρω από τον πυρήνα του (κάτι παραπλήσιο που κάνει και το ηλε-

κτρόνιο καθώς περιστρέφεται). Τότε συναντάει και την μάζα του άλλου-

ασθενέστερου περιστροφικού βραχίονα και έτσι έχουμε γενικά μια μάζα 

να συνεχίζει να κινείται από το εσωτερικό του πρωτονίου-ηλεκτρονίου 

προς το εξωτερικό του. Μόλις όμως συναντήσει σκληρότερα στρώματα 

του φλοιού του πρωτονίου-ηλεκτρονίου και δεν μπορεί να τα διαπεράσει, 

τότε εκεί σταματάει.  

Αν όμως ασκήσει ισχυρότερη την άπωσή τους προς το εξωτερικό τοί-

χωμα του ίδιου του πρωτονίου-ηλεκτρονίου, τότε διαρρηγνύει τον φλοιό 

του και εκτοξεύεται έξω αυτή η μάζα (όπως και σε έναν πλανήτη αντί-

στοιχα). 

Τότε το πρωτόνιο (ή ηλεκτρόνιο) αυτό χάνει από το φορτίο του ενέργεια 

και έτσι έχουμε το πρωτόνιο αυτό να φέρει ασθενέστερο μαγνητικό και 

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. 
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Αυτό το πρωτόνιο τότε επειδή έχει ασθενέστερο μαγνητικό και ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο, δεν μπορεί να έλξει πολλά νετρόνια και έχουμε π.χ. 

ένα ισότοπο με λιγότερα νετρόνια. 

Τότε π.χ. στο πρωτόνιο έχουμε μια τεράστια μάζα να περιστρέφεται 

κατά μια μόνον φορά, ενώ μέχρις ενός ορισμένου κύκλου γύρω από τον 

πυρήνα, είχαμε δύο τέτοιες μάζας να περιστρέφονται συγχρόνως.  

Αυτή η εσωτερική φορά της μάζας του πρωτονίου επηρεάζει και το η-

λεκτρόνιο που βρίσκεται σε απόσταση-πεδίο αλληλεπίδρασης μαζί του. 

Τότε και το ηλεκτρόνιο αυτό αρχίζει να περιστρέφεται κατά την ίδια 

ακριβώς περιστροφή που εκτελεί η μάζα αυτή του εσωτερικού του πρωτο-

νίου που είναι και η πιο ισχυρή. 

Το ηλεκτρόνιο δηλαδή παρακολουθεί την εσωτερική πορεία του ισχυ-

ρότερου εσωτερικού περιστροφικού βραχίονα του πρωτονίου, με το οποίο 

πρωτόνιο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση.  

 

Η εξήγηση της αύξησης της γωνίας του επιπέδου περιστροφής του ηλε-

κτρονίου προς το επίπεδο περιστροφής του πρωτονίου. 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο εσωτερικός αυτός βραχίονας του πρωτο-

νίου αλλάξει θέση, τότε και το ηλεκτρόνιο θα αλλάξει την κατεύθυνση πε-

ριστροφής του και θα σχηματίσει ανάλογο κεκλιμένο επίπεδο προς τον ά-

ξονα περιστροφής του πρωτονίου (εφόσον το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο αρ-

χικά βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο περιστροφής τους).  

Αυτό θα γίνει π.χ. αν αυξηθεί το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων (εφόσον το πρωτόνιο δεχθεί τέτοιο φορτίο), οπότε θα 

έχουμε ισχυρότερη την άπωση μεταξύ των δύο αυτών εσωτερικών πόλων 

θεμελιωδών πρωτονίων και ηλεκτρονίων κατά τον εξής τρόπο: 

Όσο πιο ισχυρή είναι η δύναμη άπωσης, δεν έχουμε μόνον το φαινόμενο 

της αντίθετης περιστροφής των, αλλά συγχρόνως έχουμε και την αύξηση 

της γωνίας που σχηματίζεται από το επίπεδο περιστροφής του πρωτονίου 

(που καθορίζεται από την θέση που έχουν οι δύο εσωτερικοί του πόλοι) 

και το επίπεδο περιστροφής του ηλεκτρονίου (που καθορίζεται από την 

θέση που έχουν οι δύο εσωτερικοί πόλοι του ηλεκτρονίου).  

Ως λόξωση του πρωτονίου ή του ηλεκτρονίου ορίζεται η γωνία που δη-

μιουργείται από το επίπεδο περιστροφής του ισημερινού του και των δύο 

εσωτερικών πόλων του. Όσο αποκλίνει δηλαδή από το επίπεδο του ισημε-

ρινού του και πλησιάζει προς τους πόλους η θέση περιστροφής του, τόσο 

αυξάνει αυτή η λόξωση του πρωτονίου. Το αρχικό επίπεδο περιστροφής 

του ηλεκτρονίου ή το αρχικό επίπεδο του ισημερινού του, είναι αυτό που 

ορίζεται από τους δύο εσωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων του πρω-

τονίου, γύρω από το οποίο περιστρέφεται και ακολουθεί τον ισχυρότερό 

του βραχίονα θεμελιωδών ιόντων κατά την πορεία του-περιστροφή του. 

Αν τέλος, έχουμε π.χ. για κάποιο λόγο αύξηση του μαγνητικού φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων να γίνει τόσο μεγάλη, τότε ο πόλος 

του πρωτονίου προς τον ισημερινό του θα είχε κλίση π.χ. 90 (ενενήντα) 
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μοίρες και θα είχαμε ένα φαινόμενο στο πρωτόνιο όσο περίπου στην Γη 

μας η Σαχάρα θα βρίσκονταν στον πόλο της Γης κι όχι στον ισημερινό 

της). Ανάλογα παρατηρούμε στον πλανήτη Ουρανό όπου αυτή η κλίση εί-

ναι γύρω στους 97 μοίρες. Η κλίση όμως του άξονα περιστροφής γύρω από 

τον εαυτό του στον πλανήτη Αφροδίτη, κλίση ως προς τον άξονα τον κά-

θετο στο επίπεδο τροχιάς του είναι 2 μοίρες, όσο και στον πλανήτη Ερμή. 

Αυτή η λόξωση, όπως και αλλού αναφέρουμε, προέρχεται κυρίως λόγω 

της αλληλεπίδρασης του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου ενός 

άλλου ισχυρού τέτοιου πόλου πάνω στον εσωτερικό πόλο του πρωτονίου-

ηλεκτρονίου (αντίστοιχα Γης κ.λπ.). Τότε αν π.χ. ο Ήλιος αυξήσει το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

του (π.χ. περνάει κοντά από ένα άλλο Ήλιο με ισχυρότερο το φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του στον εσωτερικό-βαρυτικό του πόλο) 

και δέχεται ισχυρότερα τέτοιο φορτίο θεμελιωδών ιόντων, αυτό το έλκει 

και στην συνέχεια το εκπέμπει και προς την Γη μας στην φάση της άπωσης 

των εσωτερικών-βαρυτικών του πόλων.  

Η εκπομπή ισχυρότερου φορτίου θεμελιωδών ιόντων, όταν αυξάνει το 

αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο ενός σώματος γίνεται κατά τον ε-

ξής τρόπο: 

Το εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο-πόλος π.χ. των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων του Ήλιου μας έλκει το αυξημένο αυτό το εκπεμπόμενο μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που 

εκπέμπει π.χ. ένας άλλος Ήλιος, κλπ. Τότε αυτό το φορτίο αυξάνει το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του Ήλιου μας. Η αύξηση αυτή γίνεται ε-

πειδή στην φάση της άπωσης, όταν έχουμε περισσότερο φορτίο σε έναν 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο θα εκπέμψει και περισσότερο από το 

φορτίο του στον γύρω του χώρο. Όσο αυξάνει δηλαδή το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο στο εσωτερικό ενός σώματος (πρωτονίου, Ήλιου 

κ.λπ. κατά το αντίστοιχο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του με το οποίο 

φορτίστηκε), τόσο περισσότερο από το φορτίο αυτό εκπέμπεται κατά την 

φάση της σύγκρουσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του.  

Αυτό προκύπτει, επειδή αυτά τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

παράγουν κύματα και αυτά τα κύματα αυξάνουν τόσο περισσότερο όσο 

μεγαλύτερη γίνεται η σύγκρουσή τους (ακόμη και μια πέτρα να πετάξουμε 

με δύναμη μέσα στο νερό μπορούμε να δούμε το εξής: Με όσο μεγαλύτερη 

δύναμη και συμπίεση πετάμε την πέτρα στο νερό, τόσο μεγαλύτερη συμπί-

εση παράγεται στα μόρια του νερού και τότε τόσο περισσότερα θεμελιώδη 

ιόντα παράγονται, οπότε έχουμε περισσότερα κύματα στον γύρω της χώρο 

και τότε φορτίζεται η γύρω τους ύλη ακόμη περισσότερο). 

Έτσι, λόγω περισσότερης φόρτισης με ισχυρότερο φορτίο ενός από τους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου μας, 

έχουμε και την αντίστοιχη εκτόξευση ισχυρότερου τέτοιου φορτίου προς 

τον γύρω του χώρο και προς την Γη μας. 
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Τότε το αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας φορτίζεται 

ανάλογα. 

Αυτό τότε ασκεί μια άπωση προς το άλλο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο 

της Γης μας, επειδή τα δύο αυτά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας 

απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Τότε έχουμε την μεγαλύ-

τερη μεταξύ τους άπωση, όχι μόνον σε απόσταση, αλλά τα ομώνυμα μα-

γνητικά φορτία (εξηγήσαμε ότι) καθώς απωθούνται περιστρέφονται κιό-

λας. Τότε έχουμε την άσκηση του ομώνυμου μεταξύ τους μαγνητικού φορ-

τίου να απωθεί αυτά τα δυο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα κατά αντίθετες 

κατευθύνσεις και έτσι αυτά να εκτρέπονται από την αρχική τους θέση και 

να αποκλίνουν πλέον από το επίπεδο της προηγούμενης τροχιάς τους. 

Τότε έχουμε την λόξωση. 

Η λόξωση αυτή, για τον ίδιο λόγο εξασκείται και από τον Ήλιο, όταν το 

ομώνυμο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό κέντρο του εσωτερικού του Ή-

λιου, επίσης εξασκεί ισχυρότερα το ομώνυμό του μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο προς το αντίστοιχο-ομώνυμό του εσωτερικό-βαρυτικό κέ-

ντρο της Γης μας. 

Αυτή την φόρτιση θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και ως τον 9ο 

ενεργειακό νόμο. 

Ο άλλος, βασικός επίσης λόγος-αιτία που καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την εξάσκηση και άπωση των φορτίων από το μέρος του κέντρου 

της Γης προς τα ανώτερα στρώματα του φλοιού της (του Ήλιου κ.λπ.) είναι 

ο εξής: 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερο σε σύ-

γκριση με εκείνο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (βλέπε δημιουργία 

του νότιου μαγνητικού πόλου). 

Έτσι, το ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων από το εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων, απωθεί ισχυρότερα το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του άλλου εσωτερι-

κού-βαρυτικού πόλου της Γης μας. Τότε ο περιστροφικός βραχίονας των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων απωθείται ισχυρότερα και είναι αυτός που 

κατακλύζει περισσότερο τα ανώτερα τμήματα-περιοχές του φλοιού της 

Γης. 
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2. Η δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της 

Γης μας. 

Η δημιουργία των δυναμικών μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

γραμμών του. 

 

 

 

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

ράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 17-46, αναφέραμε τα εξής: 

 

 

2.α. «8. Η άπωση των θεμελιωδών δυνάμεων στο κέντρο της Γης 

μας είναι η αιτία που δημιουργούνται δύο εσωτερικά κέντρα βαρύτη-

τας της Γης μας στην φάση που εξασκείται η άπωση αυτή των δύο 

θεμελιωδών φορτίων της. 

 

Ο πρώτος νόμος του εκκρεμούς που διατύπωσε ο Γαλιλαίος, λέγει ότι 

«Οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονες» και δεν μιλάει για τις 

αιωρήσεις μεγάλου πλάτους. 

Αυτός ο νόμος του εκκρεμούς έχει να κάνει με την βαρύτητα. 

Το εκκρεμές επομένως αυτό που είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να 

εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις, εξαρτάται απολύτως από την βαρύτητα της 

Γης. 

Αν λοιπόν το εκκρεμές εξαρτάται απολύτως από την βαρύτητα της Γης, 

το ερώτημα είναι: γιατί να εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις αν η Γη μας έ-

φερε ένα και μόνον ένα βαρυτικό της κέντρο; 

Με άλλα λόγια, το εκκρεμές έπρεπε να σταματήσει, αφού θα έλκονταν 

από την βαρύτητα, η οποία θα είχε τότε ένα και μόνον ένα βαρυτικό κέ-

ντρο. Σε κάποιο χρόνο οι ταλαντώσεις του θα έπρεπε να ήσαν μειούμενες, 

όσο δηλαδή να εξασθενίσει η επιτάχυνση που είχε πάρει αρχικά.  

Όμως βλέπουμε αυτό να κινείται πάρα πολύ χρόνο συνέχεια και επομέ-

νως δεν είναι η επιτάχυνση που το κινεί έτσι επί τόσην ώρα (βλ. και το 

πείραμα Φουκώ). 

Το μέγεθος της επιτάχυνσης δηλαδή έχει να κάνει με τον χρόνο και στα-

ματάει κάποτε, εφόσον η επιτάχυνση κανονικά είναι μειούμενη και δεν 

συμβαίνει επ’ άπειρον.  

Εδώ όμως δεν ισχύει αυτό, γι’ αυτό λέμε ότι δεν είναι η επιτάχυνση που 

κινεί την σφαίρα του εκκρεμούς. 

Τότε ποιος κινεί την σφαίρα αυτή, ώστε να εκτελεί αμείωτες ταλαντώ-

σεις;  
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Θεωρούμε λοιπόν, ότι για να κινείται σταθερά το βάρος του εκκρεμούς, 

αυτό σημαίνει ότι κάποια δύναμη το έλκει. Κι αυτό το θεωρούμε και το 

σκεφτόμαστε επειδή δεν μπορεί επ’ άπειρο να κινείται το βάρος του εκ-

κρεμούς. 

Η δύναμη όμως που το έλκει, δεν είναι μια, αλλά δύο και μάλιστα βρί-

σκονται στο μέρος όπου έλκεται η σφαίρα του εκκρεμούς. 

Μάλιστα, επειδή εξασκείται και από τα δύο συγχρόνως κέντρα στο ε-

σωτερικό της Γης αυτή η έλξη της σφαίρας του εκκρεμούς, αυτό σημαίνει 

ότι η βαρύτητα δεν εξασκείται συνέχει από το ένα κέντρο, αλλά μεσολαβεί 

κενός χρόνος που δεν εξασκείται η βαρύτητα, οπότε το εκκρεμές επανέρ-

χεται και εκτελεί τότε ταλάντωση. Στην φάση αυτή, λέμε ότι η βαρύτητα 

δεν εκτελείται συνέχεια, επειδή μεσολαβεί η άπωση.  

Ακόμη-ακόμη αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος του χρόνου το ορίζουν τα 

δύο αυτά βαρυτικά κέντρα όσον αφορά την Γη μας. 

 

Επομένως, για να μπορεί να κινείται μόνιμα το βάρος του εκκρεμούς, 

σημαίνει ότι μέσα στο εσωτερικό της Γης αυτό το βάρος έλκεται, και μά-

λιστα έλκεται από δύο επιμέρους βαρυτικά κέντρα, τα οποία έλκουν αυτό 

το βάρος». 
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2.β. «9. Η Γη μας φέρει δύο βαρυτικά κέντρα και όχι ένα. 

Στην περιοχή του ισημερινού βρίσκονται τα δύο βαρυτικά κέντρα 

της Γης μας. 

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας, που βρίσκονται στην ζώνη 

του ισημερινού, έχουν το σχήμα έλλειψης.   

 

 

«5.2 Το απλό εκκρεμές 

Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από 

νήμα μήκους l που το άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σ’ ένα σταθερό 

σημείο. 

Όταν το σώμα ισορροπεί, το νήμα είναι κατακόρυφο. Αν το σώμα απο-

μακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας εκτελεί ταλάντωση ανάμεσα στις δύο 

ακραίες θέσεις Β και Γ, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.7. 

 

 

 
 

 

Εφόσον το εκκρεμές εκτελεί ταλάντωση, η κίνησή του περιγράφεται 

από τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλάντωσης, δηλαδή την περίοδο, την 

συχνότητα και το πλάτος (εικόνα 5.7). 

Η πιο γνωστή εφαρμογή του εκκρεμούς αφορά στην μέτρηση του χρό-

νου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επομένως, η απάντηση στο ερώ-

τημα: 

Πως εξαρτάται η περίοδος ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς από τη  

μάζα του, το μήκος του νήματος και το πλάτος ταλάντωσης; 
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Πειραματικά προκύπτει ότι η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη 

της μάζας και του πλάτους ταλάντωσης, εφόσον η μέγιστη τιμή της γωνίας 

θ είναι μικρότερη από 15 μοίρες (εικόνα 5.7). Εξαρτάται μόνο από το μή-

κος (L) του νήματος και την επιτάχυνση της βαρύτητας g. Αποδεικνύεται 

ότι η περίοδος του απλού εκκρεμούς δίνεται από την εξίσωση…. 

Παρατήρησε ότι ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης του εκκρεμούς 

(δηλαδή η περίοδός του) είναι σταθερός. Επομένως, το εκκρεμές μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως χρονόμετρο. 

Η περίοδος του εκκρεμούς αυξάνεται με το μήκος και ελαττώνεται με 

την επιτάχυνση της βαρύτητας. Ένα εκκρεμές που έχει μεγάλο μήκος έχει 

μεγαλύτερη περίοδο από ένα άλλο, μικρότερου μήκους. 

Αν αυξηθεί η επιτάχυνση της βαρύτητας (g), η περίοδος μειώνεται.  

[…] Δηλαδή στους πόλους το εκκρεμές χρειάζεται λιγότερο χρόνο προ-

κειμένου να εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση απ’ ότι στον ισημερινό. 

Αντίθετα αν μεταφερθεί από τη Γη στη Σελήνη όπου η επιτάχυνση της 

βαρύτητας είναι πολύ μικρότερη η περίοδος θα αυξηθεί περίπου κατά 2,5 

φορές. 

 

 
 

Μετρώντας το μήκος και την περίοδο του εκκρεμούς μπορούμε να 

βρούμε την τοπική επιτάχυνση της βαρύτητας. Τέτοιες μετρήσεις  χρησι-

μοποιούνται συχνά στη Γεωφυσική. Η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτη-

τας σ’ ένα τόπο επηρεάζεται από τοπικά κοιτάσματα μεταλλεύματος ή πε-

τρελαίου επειδή η πυκνότητά τους διαφέρει από αυτή του περίγυρου. Συ-

νεπώς ακριβείς μετρήσεις του g στην επιφάνεια δίνουν συχνά πολύτιμες 

πληροφορίες για τη φύση των κοιτασμάτων που βρίσκονται στο υπέδα-

φος».  
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«ΦΥΣΙΚΗ» Γ΄ Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βι-

βλίων, ομάδα συγγραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Πανα-

γιώτης, Καμπούρης Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λα-

μπρινή, Χατζητσομπάνης Θεόφιλος, Αθήνα 2001, σελ. 157-158. 

 

Επεξηγήσεις: 

Επί των παραπάνω, επεξηγήσεις: 

 

Οι αιωρήσεις μικρού βάρους «βλέπουν» τις βαρυτικές μάζες του εσω-

τερικού της Γης, καθώς αυτές απωθούνται. Δηλαδή η σφαίρα του εκκρε-

μούς παρακολουθεί αυτές ακριβώς τις απωθούμενες βαρυτικές μάζες, στην 

Φάση της άπωσής τους, αλλά και της έλξης του βαρυτικού υλικού, προ-

κειμένου να σχηματίσει τον συμπαγή πυρήνα της. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω, επίσης ότι: «Η περίοδος του εκκρεμούς αυξάνε-

ται με το μήκος και ελαττώνεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας». 

Αυτό εξηγείται επειδή το βάρος του εκκρεμούς έλκεται από το βαρυτικό 

υλικό του εσωτερικού πυρήνα της Γης. Όσο πιο μακριά απέχει το εκκρεμές 

από το βαρυτικό αυτό υλικό, ή αλλιώς όσο απομακρυνόμαστε από το εσω-

τερικό πυρήνα της Γης, μειώνεται η βαρύτητα (επειδή ακριβώς απομακρυ-

νόμαστε από την εστία που προκαλεί την βαρύτητα). 

Επίσης, γράφηκε πιο πάνω ότι: «Αν αυξηθεί η επιτάχυνση της βαρύτη-

τας (g), η περίοδος μειώνεται». 

Αυτό εξηγείται επειδή αύξηση της βαρύτητας σημαίνει ότι πλησιάζουμε 

πιο πολύ προς το βαρυτικό αυτό υλικό που προκαλεί την βαρύτητα. 

Αυτό, τότε, σημαίνει ότι στην περιοχή του ισημερινού, όπου μειώνεται 

η περίοδος του εκκρεμούς, έχουμε αύξηση της επιτάχυνσης της βαρύτη-

τας. 

Με άλλα λόγια, αυτό για να συμβαίνει, για να μειωθεί δηλαδή η περίο-

δος του εκκρεμούς, σημαίνει ότι στην περιοχή του ισημερινού βρίσκονται 

τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας. 

Αυτό το υλικό λοιπόν βρίσκεται στην ζώνη του ισημερινού και βρίσκε-

ται σε περιοχή με σχήμα έλλειψης μάλλον παρά σφαίρας (βλέπε πιο κάτω 

για το σχήμα της έλλειψης), όπως μας δείχνουν οι χρόνοι που διαγράφουν 

οι περίοδοι του εκκρεμούς, βάσει του υπολογισμού της επιτάχυνσής των. 

(Αν δηλαδή υπολογίσουμε τα δύο αυτά κέντρα και τα συγκρίνουμε με το 

εσωτερικό κέντρο της Γης μας καθώς και με τα εξωτερικά σημεία της έλ-

λειψης της Γης μας, αν δηλαδή προεκτείνουμε την περίοδο του εκκρεμούς 

μέχρι να φτάσει στο ένα και στο άλλο άκρα που υπάρχει η νοητή γραμμή 

της επιφάνειας της Γης αφενός, και επειδή τα δύο αυτά βαρυτικά κέντρα-

εστίες βρίσκονται πιο κοντά προς τα δύο αντίστοιχα εξωτερικά σημεία της 

επιφάνειας της Γης μας αφετέρου, αυτό σημαίνει ότι το σχήμα των είναι 

έλλειψη σε σχέση με το σχήμα του εσωτερικού πυρήνα ή κέντρου της Γης. 



14 

 

Αυτή η έλλειψη, ακριβώς, από μόνη της υποδηλώνει δύο γεωμετρικά κέ-

ντρα). 

Σχετικά με το σχήμα της έλλειψης, θα μιλήσουμε μετά το τέλος του ε-

πόμενου κεφαλαίου». 
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2.γ. «10. Η εξήγηση της χρονομέτρησης της κίνησης των μαζών 

στην Γη μας. 

Στο εσωτερικό της Γης μας, έχουμε: 

α) Στην μια φάση, την δημιουργία ενός μόνον βαρυτικού κέντρου, 

και 

β) Στην επόμενη φάση, την δημιουργία δύο βαρυτικών πόλων. 

Η σφαίρα του απλού εκκρεμούς λοιπόν που εκτελεί αμείωτες ταλα-

ντώσεις, ισόχρονες, μας δείχνει σε ποιόν ακριβώς χρόνο δημιουργείται 

το ένα βαρυτικό κέντρο της και σε ποιόν ακριβώς χρόνο δημιουργού-

νται τα δύο εσωτερικά βαρυτικά της κέντρα. 

Τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Γης μας, βρίσκονται σε ίσες 

αποστάσεις στην μια και στην άλλη πλευρά της 

Η ίδια η βαρύτητα δεν εξαρτάται τόσο από την μάζα που φέρουν τα 

σώματα στο εσωτερικό τους, αλλά από την ενέργεια, από την θεμε-

λιώδη ενέργεια που υπάρχει εκεί. 

Τι είναι η ενεργειακή βαρύτητα. 

Οι νόμοι της ενεργειακής βαρύτητας. 

 

 

Το μήκος του σχοινιού παίζει τον εξής ρόλο: 

Υπάρχει αναλογία στην κίνηση της σφαίρας του εκκρεμούς με την με-

τακίνηση της μάζας του εσωτερικού πυρήνα της Γης. Αυτό συμβαίνει ε-

πειδή η μετακινούμενη μάζα στο εσωτερικό της Γης μας, είναι αυτή που 

έλκει την σφαίρα του εκκρεμούς, η οποία έτσι μετράει τον χρόνο (εφόσον 

έχουμε ρυθμίσει σωστά το σχοινί το μήκος του σχοινιού του εκκρεμούς). 

Έτσι εξηγείται η χρονομέτρηση της κίνησης της μάζας στο εσωτερικό 

της Γης μας, λόγω δηλαδή της ταχύτητας κίνησης της αντίστοιχης μάζας 

του εσωτερικού της Γης, η οποία και έλκει την μάζα του εκκρεμούς, μέσω 

της βαρύτητας όπως εξηγήσαμε. 

Για να ρυθμιστεί αυτή η αναλογία, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο μή-

κος σχοινιού, ενώ στον εσωτερικό πυρήνα της Γης χρησιμοποιούνται ανά-

λογης ισχύος θεμελιώδη φορτία. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ένας τέ-

τοιος συγχρονισμός επιλέγεται το σωστό μήκος του σχοινιού μας. 

 

Σχετικά με τον χρόνο και τη μονάδα χρόνου να παραθέσουμε και το 

εξής απόσπασμα: 
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Πηγή: «ΦΥΣΙΚΗ» Γ΄ Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών 

Βιβλίων, ομάδα συγγραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Πα-

ναγιώτης, Καμπούρης Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λα-

μπρινή, Χατζητσομπάνης Θεόφιλος, Αθήνα 2001, σελ. 159. 

 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Μετρώντας το μήκος και την περίοδο του 

εκκρεμούς μπορούμε να βρούμε την τοπική επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Τέτοιες μετρήσεις  χρησιμοποιούνται συχνά στη Γεωφυσική». 

Το μέγεθος g, όμως, εξηγήσαμε ότι είναι η ισχύς της βαρύτητας ή αλ-

λιώς η ισχύς του βαρυτικού υλικού στο κέντρο της Γης μας. 

 

Αν το εκκρεμές έλκονταν συνεχώς είτε από το ένα, είτε από το άλλο 

εσωτερικό βαρυτικό κέντρο της Γης μας, θα αποτυπώνονταν αυτό πάνω 

στην ταχύτητα της κίνησης της μικρής σφαίρας του. 

Με άλλα λόγια στα σημεία-κέντρα έλξης της σφαίρας θα είχαμε αντί-

στοιχη επιτάχυνση. 

Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, ώστε να προκύπτει η αντίστοιχη έλξη ή ε-

πιτάχυνση στα σημεία -βαρυτικά κέντρα της Γης μας- αυτό σημαίνει ότι 

μετά την φάση της βαρύτητας της Γης, μεσολαβεί ή ακολουθεί Φάση ά-

πωσης, που αναφέραμε ότι είναι η φάση της άνωσης (βλ. παραπάνω). 

Επομένως, στο εσωτερικό της Γης μας: 

α) Υπάρχει η φάση της βαρύτητας από δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα. 

β) Υπάρχει η φάση της άπωσης ή άνωσης. 

Αν πάμε στον Νεύτωνα, όμως, όταν πέσει ένα μήλο, θα πέσει κατακό-

ρυφα και δεν θα πέσει στα σημεία, όπου αναφέραμε ότι υπάρχουν τα δύο 

εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας. Το μήλο δηλαδή δεν θα πέσει 

«στραβά» ως προς την κατακόρυφο. 

Τι σημαίνουν, τότε, όλα αυτά; 
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Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι η εξής, που αποτελεί και τους νό-

μους της βαρύτητας, την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και ενερ-

γειακή βαρύτητα, επειδή στηρίζεται στην ενέργεια που φέρουν τα σώματα 

παρά στην μάζα τους.  

Α) Η βαρύτητα και η άνωση εξασκούνται εναλλάξ. 

Β) Γι’ αυτό την μια φορά, κατά την φάση της βαρύτητας έχουμε την 

δημιουργία ενός μόνον βαρυτικού κέντρου στο εσωτερικό της Γης, ενώ  

Γ) Την επόμενη φορά, κατά την φάση της άνωσης, έχουμε την δη-

μιουργία δύο βαρυτικών κέντρων στο εσωτερικό της Γης. 

 

Επομένως, αν η κάθε περίοδος της σφαίρας ενός τέτοιου απλού εκκρε-

μούς που εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις, δηλαδή του εκκρεμούς που εξαρ-

τάται από τη  βαρύτητα πλήρως, χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο η κάθε πε-

ρίοδος, τότε: 

Όταν η σφαίρα του εκκρεμούς βρίσκεται στο μέσον Ο, της απόστασης 

που διανύει η σφαίρα του εκκρεμούς, θα έχουμε την δημιουργία της μιας 

κεντρικής βαρύτητας στο εσωτερικό της Γης. 

Όταν η σφαίρα βρίσκεται είτε στο σημεία Α1 (Α1 η μια κορυφή της 

ταλάντωσης), είτε στο σημείο Α2 (Α2 είναι η άλλη-αντίθετη κορυφή της 

ταλάντωσης), θα έχουμε την δημιουργία των δύο εσωτερικών βαρυτικών 

πόλων της Γης μας. 

 

 
 

 

Οι αποστάσεις: Α-Α1 καθώς και Α-Α2 είναι ίσες χρονικά. 

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Γης μας, βρί-

σκονται σε ίσες αποστάσεις προς την μια και προς την άλλη πλευρά της 

(πλευρά του εσωτερικού της και προς την ισημερινή ζώνη, όπως αναφέ-

ραμε μόλις πιο πάνω). 

Η σφαίρα του απλού εκκρεμούς λοιπόν που εκτελεί αμείωτες ταλαντώ-

σεις, αλλά ισόχρονες, μας δείχνει σε ποιόν ακριβώς χρόνο δημιουργείται 



18 

 

το ένα βαρυτικό κέντρο της και σε ποιόν ακριβώς χρόνο δημιουργούνται 

τα δύο εσωτερικά βαρυτικά της κέντρα, αφού από αυτά έλκεται.  

 

 

«Εκκρεμές. 

Ονομάζεται κάτι που κρέμεται. Στη φυσική είναι μια απλή σύνθεση με-

ρικών αντικειμένων, που οφείλεται στο μεγάλο μαθηματικό Γαλιλαίο. 

Λένε, πως μια μέρα βρέθηκε στη μητρόπολη της Πίζας, την ώρα που ο 

νεωκόρος καθάριζε τους πολυελαίους. Παρατηρητικός καθώς ήταν, πρό-

σεξε τις κινήσεις τους, μέτρησε το χρόνο με το σφυγμό του και ύστερα από 

πειραματισμούς, διατύπωσε τους νόμους αιώρησης του εκκρεμούς.  

Μπορούμε να επαναλάβουμε τα πειράματα του Γαλιλαίου με μέσα α-

πλά. Το εκκρεμές αποτελείται απ’ το βαρίδι και το σχοινί. Χρειαζόμαστε 

ακόμα κι ένα ρολόι με δευτερολεπτοδείχτη, αν δεν έχουμε χρονόμετρο.  

 

Πείραμα 1ο. 

Δένουμε το σχοινί από ’να σταθερό σημείο και αφήνουμε το όργανό μας 

να ισορροπήσει κατακόρυφα. Με το χέρι μας κατόπι το ωθούμε κι αυτό 

αρχίζει να αιωρείται. Κάθε κίνηση από το σημείο που ξεκινά, ώσπου να 

τελειώσει, λέγεται απλή αιώρηση, ενώ κάθε διπλή κίνηση λέγεται πλήρης 

αιώρηση. 

 

 
 

 

Μετρούμε τις αιωρήσεις, που κάνει το εκκρεμές σ’ ένα λεπτό, και τις 

γράφουμε. Σε λίγο, ξαναμετρούμε τις αιωρήσεις πάλι σ’ ένα λεπτό ,μια 

βρίσκουμε, ότι είναι τόσες, όσες και την πρώτη φορά.  

Όσες φορές κι αν επαναλάβουμε το πείραμα, το αποτέλεσμα δε μετα-

βάλλεται. Μόνο να προσέχουμε οι αιωρήσεις να έχουν μικρό πλάτος∙ το 

άνοιγμα της γωνίας, που σχηματίζει η κλωστή, δεν πρέπει να περνά τις δύο 

μοίρες. Ώστε: 

Οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονες. 
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Πείραμα 2ο. 

Αν, αφήνοντας το μήκος του σκοινιού αμετάβλητο αυξήσουμε το βάρος 

στο διπλάσιο, τριπλάσιο κτλ. Και επαναλάβουμε το πρώτο πείραμα, θα 

παρατηρήσουμε πάλι πως οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονες.  

 

 

 
 

Δηλαδή:  

Το βάρος του εκκρεμούς δε μεταβάλλει το χρόνο κάθε αιώρησης. 

 

Πείραμα 3ο. 

Ο χρόνος όμως μεταβάλλεται, αν ελαττώσουμε ή αυξήσουμε το μήκος 

του εκκρεμούς. Μετρώντας πάλι με το χρονόμετρό μας βρίσκουμε, πως: 

Οι αιωρήσεις γίνονται ταχύτερες και περισσότερες, όταν ελαττώνεται το μή-

κος του εκκρεμούς. 

 

 

 
 

 

Το εκκρεμές ρολόι. 

Με τους νόμους κινήσεων του εκκρεμούς, λειτουργούν τα εκκρεμή ρο-

λόγια του τοίχου.  
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Το βαρίδι κρέμεται με μεταλλικά σύρματα και, όταν το κινήσουμε, κά-

νει αιωρήσεις ισόχρονες και σε αριθμό ανάλογο με το μήκος του. Για να 

σταματήσει από την αντίσταση του αέρα, την τριβή και τη βαρύτητα, το 

κουρδίζουμε και το ελατήριο δεν τ’ αφήνει να σταματήσει.  

 

 
 

 

Αν το ρολόι πηγαίνει μπροστά, όπως λέμε, με μία βίδα, που βρίσκεται 

στο κάτω μέρος, κατεβάζουμε το βάρος, οπότε οι αιωρήσεις είναι λιγότε-

ρες. Αν χάνει, το ανεβάζουμε κι αυξάνει ο αριθμός των αιωρήσεων». 

 

Πηγή: «Υδρία», Μονοτονική Γενική Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Τόμος 2, σελ. 643-

644. 

 

 

Επεξηγήσεις – τοποθετήσεις: 

 

Έστω ότι το ρολόι μας, όπως παραπάνω, μας δείχνει ακριβώς τον χρόνο 

μας, μας δείχνει δηλαδή τα δευτερόλεπτα. 

Τότε σε κάθε πλήρη αιώρησή του περνά-μετρά ένα δευτερόλεπτο. 

Να σημειώσουμε στον δεύτερο νόμο ότι: «Αν, αφήνοντας το μήκος του 

σκοινιού αμετάβλητο αυξήσουμε το βάρος στο διπλάσιο, τριπλάσιο κτλ. 

Και επαναλάβουμε το πρώτο πείραμα, θα παρατηρήσουμε πάλι πως οι αιω-

ρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονες». 
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Εδώ να θυμηθούμε ότι η βαρύτητα αυξάνεται λόγω του βάρους που έ-

χουν τα σώματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο βαρύτερα είναι τα σώ-

ματα τόσο περισσότερο εξασκείται η βαρύτητα προς αυτά. 

Εδώ όμως αυτό δεν ισχύει, στην δεύτερο νόμο του εκκρεμούς. Η εξή-

γηση είναι ότι όταν το εκκρεμές εκτελεί ισόχρονες ταλαντώσεις, τότε έλ-

κεται από τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας, οπότε σε αυτή 

την έλξη του οφείλει τις ισόχρονες ταλαντώσεις του. 

Επειδή δηλαδή και τα δύο αυτά βαρυτικά κέντρα ενεργοποιούνται στην 

φάση της άπωσης της θεμελιώδους ενέργειας του εσωτερικού της Γης μας, 

και στην συνέχεια αυτή η ενέργεια μοιράζεται στα δύο σχηματίζοντας του 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους της Γης, το βάρος του εκκρεμούς έλ-

κεται από αυτούς. 

Μιλάμε εδώ για την ενέργεια που έλκει το βάρος του εκκρεμούς και 

αυτό θα το εξηγήσουμε και πιο κάτω, αλλά ας πούμε το εξής απλό: Γνω-

ρίζουμε σήμερα ότι ένας αστέρας νετρονίων ασκεί τεράστια βαρύτητα. 

Μάλιστα, μάζα από αυτό τον αστέρα νετρονίων ίση με την μάζα που χω-

ράει ένα κουταλάκι του γλυκού ισοδυναμεί με 1.000 τόνους βάρους στην 

Γη μας. Αυτό δηλαδή σημαίνει και καταδεικνύει ότι η ίδια η βαρύτητα δεν 

εξαρτάται τόσο από την μάζα του εσωτερικού της Γης, αλλά από την φορ-

τισμένη με θεμελιώδη ιόντα μάζα, ή λέμε ότι στην ουσία η βαρύτητα ε-

ξαρτάται από την θεμελιώδη ενέργεια που υπάρχει μέσα στην Γη μας. Άλ-

λωστε και οι μαύρες τρύπες εξασκούν τεράστια βαρύτητα, αλλά δεν περιέ-

χουν μάζα». 
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2.δ. «11. Η δημιουργία της έλλειψης μια τροχιάς υποδηλώνει την 

ύπαρξη δύο εσωτερικών κέντρων-κέντρων. 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα, που περιγράφει συνοπτικά την έλ-

λειψη: 

 
 

Δες το μόνος σου 

Για να χαράξετε μια έλλειψη, στερεώστε ένα φύλλο χαρτί πάνω σ’ έναν πίνακα και 

καρφώστε δύο πινέζες σε απόσταση μερικών εκατοστομέτρων μεταξύ τους. Φτιάξτε 

ένα βρόχο από νήμα και προσαρμόστε τον χαλαρά γύρω από τις πινέζες. Τοποθετήστε 

ένα μολύβι ή ένα στυλό μέσα στο βρόχο και, κρατώντας τον τεντωμένο, σχεδιάστε μια 

κλειστή, καμπύλη γραμμή. Η γραμμή αυτή είναι έλλειψη.  

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

Dempsey Ltd, London, Τόμος 4, σελ. 647. 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα, που περιγράφει αναλυτικά την έλ-

λειψη: 

  

«Ένας τρόπος για να κατασκευάσουμε μια έλλειψη είναι να καρφώ-

σουμε ένα νήμα με δύο πινέζες σε ένα κομμάτι ξύλου, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 13, και κατόπιν να χρησιμοποιήσουμε ένα μολύβι για να τεντώ-

σουμε το νήμα. Αν η μύτη του μολυβιού τοποθετηθεί στην εσωτερική 

πλευρά του νήματος και κινηθεί γύρω-γύρω στο ξύλινο κομμάτι, διατηρώ-

ντας το νήμα τεντωμένο, θα γράψει το μισό μιας έλλειψης . 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Σχήμα 13. Ένας απλός τρόπος σχεδιασμού μιας έλλειψης είναι να χρησιμοποιή-

σουμε ένα κομμάτι νήματος στερεωμένο με δύο πινέζες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

(α). Αν τα σημεία στήριξης απέχουν μεταξύ τους 8 εκατοστά και το νήμα έχει μήκος 

10 εκατοστά, τότε κάθε σημείο της έλλειψης έχει άθροισμα απόστασης από τα δύο 

σημεία 10 εκατοστά.  

Για παράδειγμα, στο διάγραμμα (β), τα 10 εκατοστά του νήματος αποτελούν τις δύο 

πλευρές ενός ισοσκελούς τριγώνου, με 5 εκατοστά μήκος η καθεμία. Σύμφωνα με το 

πυθαγόρειο θεώρημα, η απόσταση από το κέντρο της έλλειψης μέχρι την κορυφή πρέ-

πει να είναι 3 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ύψος (ή μικρός άξονας) της 

έλλειψης είναι 6 εκατοστά. 

Το διάγραμμα (γ), τα 10 εκατοστά του νήματος τεντώνονται προς το ένα άκρο της 

έλλειψης. Αυτό υποδηλώνει ότι το συνολικό εύρος (ή μεγάλος άξονας) της έλλειψης 

είναι 10 εκατοστά, διότι η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων είναι 8 εκατοστά συν 1 

εκατοστό η απόσταση μέχρι κάθε άκρο. 

Η έλλειψη είναι αρκετά συμπιεσμένη, διότι ο μικρός άξονας είναι 6 εκατοστά ενώ ο 

μεγάλος είναι 10 εκατοστά. Καθώς τα δύο σημεία στήριξης πλησιάζουν το ένα στο άλλο, 

ο μεγάλος και ο μικρός άξονας της έλλειψης τείνουν να εξισωθούν και η έλλειψη γίνεται 

όλο και λιγότερο συμπιεσμένη. Αν τα σημεία στήριξης συναντηθούν στο ίδιο σημείο, 

τότε το νήμα θα σχηματίσει μια σταθερή ακτίνα 5 εκατοστών και το σχήμα που θα 

προκύψει θα είναι κύκλος. 
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Μετακινούμε το μολύβι στην άλλη πλευρά του νήματος, κάνουμε το ί-

διο κι έτσι σχεδιάζουμε το άλλο μισό της έλλειψης. Το μήκος του νήματος 

είναι σταθερό, όπως επίσης σταθερά είναι και τα σημεία στήριξής του. Ε-

πομένως, η έλλειψη είναι ένας γεωμετρικός τόπος αποτελούμενος από ση-

μεία των οποίων το άθροισμα των αποστάσεων από δύο σταθερά σημεία 

(οι δύο πινέζες) έχει πάντοτε την ίδια συγκεκριμένη τιμή. 

Οι θέσεις των σημείων στήριξης (οι πινέζες) ονομάζονται εστίες της έλ-

λειψης. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών είναι τέτοιες ώστε ο Ήλιος 

να καταλαμβάνει τη μια από τις δύο εστίες, και όχι το κέντρο των πλανη-

τικών τροχιών. Συνεπώς, υπάρχουν χρονικά διαστήματα στα οποία ένας 

πλανήτης θα βρίσκεται πλησιέστερα στον Ήλιο (αυτό το σημείο της τρο-

χιάς του ονομάζεται περιήλιο) και θα φαίνεται σαν να πέφτει προς τον Ή-

λιο. Αυτή η διαδικασία της πτώσης θα προκαλέσει την επιτάχυνση του 

πλανήτη και, αντιστρόφως, ο πλανήτης θα επιβραδυνθεί κατά την απομά-

κρυνσή του από τον Ήλιο. 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 71-73.  

 

 

Σχόλια – Επεξηγήσεις: 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για να δημιουργηθεί μια έλλειψη πρέ-

πει να υπάρχουν δύο κέντρα-εστίες. 

Η γεωμετρία της έλλειψης προϋποθέτει, πάντοτε, την ύπαρξη δύο ε-

στιών-κέντρων. 

Θεωρητικά, τουλάχιστον, από τις ελλειπτικές τροχιές των πλανητών που 

πρώτος ο Κέπλερ ανακάλυψε και περιέγραψε με σαφήνεια και διέλυσε την 

θεωρία των κυκλικών τροχιών τους, από την γεωμετρία της έλλειψης υπο-

δηλώνεται ότι ο ίδιος ο Ήλιος, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι πλα-

νήτες σε ελλειπτικές τροχιές φέρει δύο εστίες της έλλειψης αυτής. Μόνο 

που εδώ οι εστίες αυτές είναι φορτισμένα σύνολα ενέργειας, όπως εξηγή-

σαμε που φέρουν μαγνητικό φορτίο, τοι οποίο αλληλεπιδρά με το μαγνη-

τικό φορτίο των άλλων πλανητών, που κι αυτοί φέρουν δύο βαρυτικά κέ-

ντρα στο εσωτερικό τους, εξαιτίας των οποίων περιστρέφονται σε σχήμα 

έλλειψης οι δορυφόροι τους κ.λπ.». 
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2.ε. «12. Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της Γης μας. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του εκκρεμούς του Φουκώ. 

Η βαρύτητα της Γης μας εξασκείται από δύο κέντρα βαρύτητας και 

όχι από ένα. 

Η εξήγηση και η απόδειξη της βαρύτητας της Γης. 

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας περιστρέφονται και εξαιτίας 

αυτών περιστρέφεται και ολόκληρη η Γη μας. 

Η εξήγηση πλήθους φαινομένων από την φόρτιση της μάζας του ε-

σωτερικού της Γης κατά την φάση της άπωσης ή άνωσης της βαρύτη-

τας. 

 

 

«Εκκρεμές του Φουκώ 

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 Φουκώ είναι σχεδιασμένο για να δείχνει την περιστροφή 

της Γης. Ταλαντώνεται πάντα στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, λόγω της γήινης πε-

ριστροφής, η αιώρησή του φαίνεται πως αλλάζει βαθμιαία διεύθυνση σε διά-

στημα μερικών ωρών. 
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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 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 261-262.  

 

Επεξηγήσεις: 

 

1) Ο Γάλλος φυσικός Ζαν Μπερνάρ Φουκώ, κρέμασε ένα βαρύ εκκρε-

μές από τον τρούλο του πανθέου του Παρισιού. Αυτό είχε και μια ακίδα 

στο κάτω μέρος του. Καθώς το εκκρεμές εκτελούσε κινήσεις και η ακίδα 
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κατέγραφε 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; 

Το εκκρεμές αυτό του Φουκώ 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 Φουκώ 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. 

Αυτό προκύπτει, επειδή αυτά έλκουν το σφαιρίδιο του εκκρεμούς του 

Φουκώ και έτσι αυτό αναγκάζεται να περιστραφεί. 

Κατ’ αρχήν η δύναμη που κινεί συνέχεια το εκκρεμές του Φουκώ προ-

έρχεται από τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της γης μας. Γι’ αυτό και 

δεν καταναλώνεται-ξοδεύεται η αρχική κινητική του δύναμη, επειδή συ-

νεχίζει να εξασκείται επ’ αυτού η δύναμη των δύο εσωτερικών βαρυτικών 

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 Φουκώ που έλκεται από αυτά. Έτσι μόνον εξη-

γείται η κίνηση η κυκλική του εκκρεμούς του Φουκώ. 

Στην ουσία, γίνεται το εξής, όπως θα εξηγήσουμε και πιο κάτω: 

Τα δύο εσωτερικά κέντρα βαρύτητας της Γης μας (που δημιουργούνται 

στην φάση της άπωσης της βαρύτητας), δεν περιστρέφονται πλήρη περι-

στροφή στο εσωτερικό της Γης μας (δεν περιστρέφονται δηλαδή μια πλήρη 

περιστροφή κάθε 24 ώρες, αυτό θα το αποδείξουμε πιο κάτω). Εκτελούν 

παλινδρομικές κινήσεις ημιπεριστροφής και όχι πλήρους περιστροφής, 

αλλά οι μάζες που φορτίζουν στο εσωτερικό της Γης, αυτές είναι που πε-

ριστρέφονται και αυτές δείχνει το εκκρεμές του Φουκώ. Θα μιλήσουμε και 

θα επεξηγήσουμε πιο κάτω, δηλαδή, ότι το ένα από τα δύο αυτά εσωτερικά 

βαρυτικά κέντρα είναι ισχυρότερο από το άλλο και καθώς αυτά τα δύο 

εσωτερικά κέντρα της Γης μας φορτίζουν τις εκεί μάζες, αυτές απωθού-

νται, όπως ακριβώς απωθούνται και δύο ομώνυμοι μαγνητικοί πόλοι αν 

τους πλησιάσουμε αρκετά. Μάλιστα, κατά την άπωσή τους αυτοί εκτελούν 

κινήσεις ημιπεριστροφής. Οι μάζες όμως που φορτίζουν αποκτούν επιτά-

χυνση και κινούνται περιστροφικά στο εσωτερικό της Γης. Όσο όμως εξα-
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πλώνονται προς το μέρος του στερεού φλοιού, τον πιέζουν και ταρακου-

νούν τις μεγάλες υπόγειες προβολές της επιφάνειας της Γης, όπως είναι 

π.χ. τα υπόγεια τμήματα των βουνών. Έτσι εξηγούνται ένα μέρος των σει-

σμών, οι πιέσεις προς τον φλοιό της Γης, η έκχυση της βαρυτικής ύλης και 

του μάγματος όχι απλά προς τη Γη μας, αλλά και προς τον γύρω τους δια-

στημικό χώρο και η δημιουργία δορυφόρων κ.λπ. Τα φαινόμενα δηλαδή 

αυτά δεν έπρεπε να υπήρχαν αν η βαρύτητα είλκυε μόνον τα σώματα προς 

το εσωτερικό της Γης, αλλά υπάρχουν και οι φάσεις της άπωσης που τα 

δημιουργούν, όπως θα εξηγήσουμε πιο κάτω περισσότερα». 
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2.στ. «13. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο μαγνητικών πόλων 

σε έναν πλανήτη, Ήλιο, γαλαξία κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού πε-

δίου της Γης (Ήλιου, γαλαξία κ.λπ.) 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ορθής γωνίας των μαγνητικών-ηλε-

κτρομαγνητικών φορτίων που εκτρέπονται από το εσωτερικό της Γης 

προς τους δύο εξωτερικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της καθετότητας της γραμμής που ενώνει τους δύο μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πόλων της Γης με το επίπεδο της γραμ-

μής που ενώνει τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της παραγωγής των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

πιδάκων ενέργειας γύρω από τον καθένα από αυτούς εξωτερικούς της 

πόλους της Γης, του γαλαξία κ.λπ. 

 

 

Καθώς το παραγόμενο φως μέσα στο εσωτερικό ενός γαλαξία, ενός ά-

στρου ή ενός πλανήτη παράγεται από τα θεμελιώδη φορτία (θεμελιώδεις 

δυνάμεις), που είναι δυο ειδών από πλευράς μαγνητικού και ηλεκτρικού 

φορτίου όπως αναφέραμε, 

τότε: 

Όταν το φως απωθείται προς τις δύο αντίθετες διευθύνσεις έχουμε τότε 

τα θεμελιώδη φορτία του ενός πόλου του εσωτερικού της Γης να απωθού-

νται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη φορτία του άλλου 

πόλου του εσωτερικού της Γης. Έτσι, λόγω της εξασκούμενης άπωσής των 

αυτής δημιουργείται η ορθή γωνία, επειδή καθώς απωθούνται εκτρέπονται 

αλλά εκτρέπονται πολύ ισχυρά αυτά τα φορτία ενέργειας που η εκτροπή 

τους αυτή φτάνει ή τείνει να φτάνει στις 90 μοίρες, οπότε δημιουργείται η 

καθετότητα κατά την εκτροπή, η οποία εκτροπή ακολουθεί την άπωση με-

ταξύ των φορτίων των δύο απωθούμενων συνόλων-πόλων θεμελιωδών δυ-

νάμεων-φορτίων στο εσωτερικό της Γης. Τότε δηλαδή παράγονται τα ε-

γκάρσια κύματα του φωτός (άπωση κατά 90ο γωνία των δύο φορτίων θε-

μελιωδών ιόντων). 

Επειδή όμως, όπως εξηγήσαμε τα μαγνητικά τους φορτία που φέρουν 

τα δύο σύνολα θεμελιωδών φορτίων-δυνάμεων, είναι μαγνητικά ομώνυμα 

(εφόσον απωθούνται) στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, αυτός είναι ο λό-

γος που απωθούνται κατά αντίθετες διευθύνσεις. 

Έτσι, τότε το μεν ένα είδος εκτρεπόμενων θεμελιωδών φορτίων-δυνά-

μεων απωθείται προς την μια διεύθυνση της ημικαθέτου που συνδέει τους 

δύο αυτούς εσωτερικούς πόλους της Γης μας, ενώ το άλλο είδος εκτρεπό-

μενων θεμελιωδών φορτίων-δυνάμεων απωθείται προς την αντίθετη διεύ-

θυνση της ημικαθέτου (εφόσον όπως εξηγήσαμε τα μαγνητικά τους φορτία 

είναι ομώνυμα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις).  
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Έτσι δημιουργούνται δύο ημικάθετες: μια ημικάθετος που είναι η διεύ-

θυνση εκτροπής του ενός είδους των θεμελιωδών φορτίων και η άλλη ημι-

κάθετος που είναι η διεύθυνση εκτροπής του άλλου είδους των θεμελιω-

δών φορτίων. Αυτά, λοιπόν καθώς απωθούνται και εκτρέπονται με τον πα-

ραπάνω τρόπο φορτίζουν τα δύο σημεία-περιοχές της εξωτερικής επιφά-

νειας της Γης (Ήλιου- γαλαξία), τότε δημιουργούν τους δύο εξωτερικούς 

της πόλους, οι οποίοι εξαιτίας αυτού φέρουν ετερώνυμα μαγνητικά φορ-

τία. Αυτά στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκοντα, οπότε παράγεται το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στη Γη μας (στον Ήλιο, στον γαλα-

ξία). 

Με τον παραπάνω τρόπο δημιουργούνται οι δύο εξωτερικοί μαγνητικοί-

ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι στην Γη μας, στον Ήλιο, στον γαλαξία κ.λπ. 

Αυτοί στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται, έλκονται και τα φορ-

τία τους, οπότε παράγεται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης κ.λπ. 

Μέρος όμως της απωθούμενης ενέργειας, ιδίως όταν αυτή η συγκρουό-

μενη ενέργεια είναι πολύ μεγάλη όπως π.χ. στους γαλαξίες, απωθείται προς 

τον γύρω της Γης (γαλαξία κ.λπ.) διαστημικό χώρο, οπότε παράγει τους 

μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πίδακες ενέργειας γύρω από τον κα-

θένα από αυτούς εξωτερικούς της πόλους. 

Λόγω της εκτροπής αυτής (όπως πιο πάνω αναφέραμε) των φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων από το μέσον της Γης, δηλαδή από την περιοχή σύ-

γκρουσής των (αφού στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα 

απωθούνται), έχουμε τότε την μαγνητική βελόνη να μη δείχνει το κέντρο 

της Γης, αφού εκεί κανονικά έπρεπε να δείχνει, αφού από εκεί παράγονται 

τα μαγνητικά φορτία. Αυτό εξηγείται, όπως αναφέραμε, επειδή στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις (στο κέντρο της Γης), απωθούνται τα θεμελιώδη 

ιόντα (επειδή είναι ισχυρότερα τα φορτία άπωσής των στις σχετικά κοντι-

νές αποστάσεις) και έτσι και τα μαγνητικά φορτία τους απωθούνται προς 

τα άκρα τους. Και επειδή τα απωθούμενα αυτά (από την σύγκρουσή τους) 

θεμελιώδη ιόντα διαδίδονται προς όλε στις διευθύνσεις, η μαγνητική βε-

λόνη εκτρέπεται από τις ζώνες του ισημερινού, από κάθε σημείο τους. Το 

ίδιο ισχύει και για το φως και για το ηλεκτρομαγνητικό κύμα,  αφού και το 

φως και το ηλεκτρομαγνητικό κύμα φέρουν θεμελιώδη ιόντα στην οντό-

τητά τους αλλά και η ενέργειά τους στηρίζεται ακριβώς πάνω στα θεμε-

λιώδη ιόντα, όπως θα εξηγήσουμε στην σειρά αυτή των βιβλίων μας.  

Εδώ θα πούμε μόνο το εξής: Το ίδιο το φως, στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις απωθείται, όπως π.χ. συμβαίνει στην περίθλαση. Με άλλα λόγια 

τα θεμελιώδη ιόντα που φέρει το φως, όταν αυτό περάσει από μια μικρή 

τρύπα που φέρει διάμετρο μικρότερη από το μήκος κύματος του φωτός, 

τότε τα θεμελιώδη ιόντα αναγκάζονται να πλησιάσουν πολύ κοντά, λόγω 

της στενότητας της τρύπας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όμως, απωθού-

νται και έτσι το φως μετά την τρύπα πλαταίνει κ.λπ.». 
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2.ζ. «14. Αποτέλεσμα από την δημιουργία των δύο εσωτερικών κέ-

ντρων βαρύτητας στο εσωτερικό της Γης  και του Ήλιου μας, είναι η 

φόρτιση των κάθε είδους προεξοχών της εξωτερικής επιφάνειας της 

Γης και του Ήλιου. 

Τα θεμελιώδη φορτία στο εσωτερικό της Γης όσο και του Ήλιου 

είναι δύο ειδών και φέρουν μαγνητικά αλλά και ηλεκτρικά φορτία, ή 

φέρουν ηλεκτρομαγνητικά φορτία, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και προκαλούν μια σειρά ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 

Η Γη μας έλκει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά ηλεκτρικά φορ-

τία, που σημαίνει ότι φέρει τα αντίθετα ηλεκτρικά τους φορτία (ώστε 

να τα έλκει), επομένως η Γη μας φέρει και τα δύο είδη ηλεκτρικών 

φορτίων στο εσωτερικό της. 

Η παραγωγή της υψηλής θερμότητας στο εσωτερικό της Γης μας 

οφείλεται στην φάση της έλξης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της 

κέντρων, τα οποία φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. 

Η βαρύτητα από το εσωτερικό της Γης δεν ασκείται από συμπαγή 

στερεά μάζα, αλλά από ρευστή-υγρής μορφής μάζα. 

 

 

Στην φάση της άπωσης των δύο βαρυτικών κέντρων της Γης, έχουμε 

την απώθηση-άπωση των φορτίων ενέργειάς τους προς το εξωτερικό της 

Γης (μιλήσαμε ήδη για την άνωση). Τότε τέτοια φορτία καθώς απωθούνται 

προς το εξωτερικό μέρος της επιφάνειας της Γης, φορτίζουν τις κάθε εί-

δους εξοχές της. 

Έτσι, οι εξοχές της Γης φορτίζονται κι αυτός είναι ο λόγος που έλκουν 

τα φορτία των κεραυνών κ.λπ. 

Για να ελχθούν όμως τα θεμελιώδη αυτά φορτία που έχουν φορτίσει τα 

άκρα ή τις προεξοχές της επιφάνειας της Γης, σημαίνει ότι φέρουν και η-

λεκτρικά φορτία (εκτός από μαγνητικά για τα οποία ήδη αναφέραμε). 

Τα ηλεκτρικά φορτία όμως είναι δύο ειδών: 

Είναι τα θετικά ηλεκτρικά φορτία και τα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία. 

Επομένως, τα θεμελιώδη φορτία φέρουν και μαγνητικά αλλά και ηλε-

κτρικά φορτία συγχρόνως ή αλλιώς τα θεμελιώδη φορτία που βρίσκονται 

στο εσωτερικό της γης και είναι υπεύθυνα για την βαρύτητα και την άνωση 

φέρουν ηλεκτρομαγνητικά φορτία. 

 

Αντίστοιχα παρατηρούμε στον Ήλιο. Λόγω της άπωσης των φορτίων 

στο εσωτερικό του, φορτίζονται οι κάθε είδους προεξοχές της επιφάνειάς 

του τόσο με ηλεκτρικά όσο και με μαγνητικά φορτία, φορτίζονται δηλαδή 

με ηλεκτρομαγνητικά φορτία. Αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και, στον 

Ήλιο ειδικότερα, δημιουργούνται οι ηλιακές κηλίδες, οι ηλιακοί κροσσοί 

κ.λπ., ενώ στην Γη μας δημιουργούνται και μέρος των καταιγίδων της. 

 



32 

 

Την ύπαρξη των παραγόμενων ηλεκτρικών φορτίων από το εσωτερικό 

της Γης, την καταλαβαίνουμε και από άλλους παράγοντες, όπως: 

 

α) Η γείωση των ηλεκτρικών φορτίων του σπιτιού μας. 

Μέσω της γείωσης, ηλεκτρικά φορτία από το σπίτι μας έλκονται από 

την Γη.  

 

β) Η γείωση των φορτίων από το ηλεκτροσκόπιο, τόσο των θετικών 

όσο και των αρνητικών ηλεκτρικών φορτίων. 

Από το ηλεκτροσκόπιο γειώνονται ή έλκονται από την Γη και θετικά  

ηλεκτρικά φορτία, αλλά και αρνητικά. 

Επειδή από την φυσική γνωρίζουμε ότι τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία 

έλκονται, άρα η Γη φέρει στο εσωτερικό της και θετικά αλλά και αρνητικά 

ηλεκτρικά φορτία, ώστε να έλκει αυτά του ηλεκτροσκοπίου μας κατά την 

γείωσή τους. 

Αυτό γίνεται βλέποντας και το ηλεκτροσκόπιο. 

Ας δούμε κάτι το σχετικό με το ηλεκτροσκόπιο, σε ένα μέρος, όπου είναι 

μονωμένο και δεν εισέρχονται φορτία από την ατμόσφαιρα, όσο αυτό είναι 

δυνατό: 

 

«Ηλεκτροσκόπιο. 

Το ηλεκτροσκόπιο είναι όργανο, με το οποίο εκτελούμε πολλά πειρά-

ματα. Αυτό αποτελείται, κατ’ αρχή, από μετάλλινο περίβλημα Π (σχ. 190, 

Ι), στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει το μεταλλικό στέλεχος Σ, μονωμένο 

από το μετάλλινο περίβλημα δια του μονωτικού Μ.  

Στο κάτω άκρο του στελέχους εξαρτώνται δύο ελαφρά μετάλλινα φύλλα 

(π.χ. από αργίλιο), τα οποία εφόσον το ηλεκτροσκόπιο είναι αφόρτιστο, 

εφάπτονται μεταξύ των. Το στέλεχος στο άλλο άκρο καταλήγει, συνήθως, 

στον δίσκο Δ.  

 

 
 



33 

 

Πάνω στο μετάλλινο περίβλημα υπάρχει και ο ακροδέκτης Α, τον οποίο 

συνδέουμε, κατά τα διάφορα πειράματα, με ένα σύρμα με την Γη, και έτσι, 

το περίβλημα προσγειώνεται. 

Όταν φέρουμε σε επαφή με τον δίσκο ένα φορτισμένο σώμα (π.χ. μια 

θετικά φορτισμένη γυάλινη ράβδο), μερικά (θετικά) φορτία της ράβδου 

μεταφέρονται στο στέλεχος και από αυτό στα φύλλα. Αφού, λοιπόν, πάνω 

στα φύλλα βρίσκονται τώρα ομώνυμα φορτία (θετικά), τα φύλλα απωθού-

νται. Η απόκλιση των φύλλων είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερο εί-

ναι το φορτίο το οποίο φέρουν. 

Παραλλαγή του ηλεκτροσκοπίου με δύο κινητά φύλλα είναι το ηλεκτρο-

σκόπιο που απεικονίζεται στο σχήμα 190, ΙΙ, στο οποίο το μονωμένο στέ-

λεχος Σ φέρει εξαρτημένο πλευρικά ένα μόνο κινητό φύλλο. 

Εκφόρτιση ηλεκτροσκοπίου.  

Εφόσον η μόνωση του στελέχους είναι καλή και το περιβάλλον απαλ-

λαγμένο από υγρασία, ένα φορτισμένο ηλεκτροσκόπιο διατηρεί το φορτίο 

του για πολύ σχετικά χρόνο. Αν θέλουμε να εκφορτίσουμε ένα φορτισμένο 

ηλεκτροσκόπιο, πρέπει να φέρουμε τον δίσκο Δ σε συγκοινωνία με την Γη. 

Γι’ αυτό αρκεί να αγγίσουμε αυτόν με το δάκτυλό μας, οπότε τα φορτία 

διοχετεύονται δια μέσου του σώματός μας προς την Γη». 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

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

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 143-144. 

 

Επίσης: 

 

 
 

«Εργασία μέσα στην τάξη. 
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α) Το αρνητικό φορτίο του χάρακα απωθεί τα ηλεκτρόνια στη μπάλα 

του ηλεκτροσκοπίου προς τις λουρίδες. 

β) Φορτίο από τον χάρακα μεταφέρεται στις λουρίδες και τις κάνει να 

απωθούνται μόνιμα. 

γ) Το ηλεκτροσκόπιο αποφορτίζεται, όταν ακουμπούμε τη μπάλα με το 

δάχτυλο». 

 

Πηγή: «Φυσική και Χημεία» Έκτης Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1977, της ομάδας των: Νίκος Αντωνίου (φυ-

σικός, υφηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Παναγιώτης Ασημακόπουλος 

(φυσικός ΚΠΕ Δημόκριτος), Χριστίνα Ζιούδρου (χημικός, ΚΠΕ Δημόκρι-

τος), Δημήτρης Κατάκης (χημικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), 

Γιάννης Καφούσης (καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας), Θανάσης Κω-

στίκας (φυσικός ΚΠΕ Δημόκριτος), Παντελής Μπουκάλας (δάσκαλος Εκ-

παιδευτηρίου «Διονύσιος Σολωμός»), Ανδρέας Ρεμπούλης (χημικός, κα-

θηγητής Κολλεγίου Αθηνών), Αθηνά Ρικάκη (δασκάλα Κολλεγίου Αθη-

νών), Ντίνα Χατζούδη-Γκέγκιου (χημικός, Γενικό Χημείο του Κράτους), 

Γραμματικάκης Γιώργος (φυσικός, ΚΠΕ Δημόκριτος), σελ. 70. 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια: 

Κρατούμε την θέση ότι το ηλεκτροσκόπιο είτε έχει θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο, είτε έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, αυτό χάνεται προς την Γη, 

όταν το γειώνουμε-προσγειώνουμε.  

Το ίδιο γίνεται κι αν το πιάσουμε εμείς με το χέρι μας. 

Λέμε, δηλαδή, ότι η Γη έλκει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά ηλε-

κτρικά φορτία. 

 

γ) Η μέτρηση της ανοδικής προστασίας των υπόγειων μεταλλικών 

αγωγών. 

Όταν μετρούμε την ανοδική προστασία των υπόγειων μεταλλικών αγω-

γών, μάλιστα στα σημεία εκείνα όπου δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύ-

ματος (εκεί υπάρχουν ανόδια ή ράβδοι μαγνησίου), η μέτρηση γίνεται με 

βάση το ηλεκτρικό φορτίο της Γης (στο σημείο της μέτρησης). 

 

Τέλος, να πούμε ότι τα ηλεκτρικά φορτία στο εσωτερικό της Γης μας 

έλκονται και κατά την φάση της έλξης των, όπως εξηγήσαμε, παράγεται 

αυτή η ανάφλεξη του εσωτερικού της Γης, αφού αυτά φέρουν αντίθετα τα 

ηλεκτρικά τους φορτία. Με άλλα λόγια, τα δύο σύνολα ενέργειας θεμελιω-

δών φορτίων, θεμελιωδών ιόντων, στο εσωτερικό της Γης μας φέρουν το 

καθένα τους αντίθετα ηλεκτρικά φορτία.  

Στην φάση που έλκονται, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, τότε παρά-

γεται ηλεκτρισμός και αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του πλα-

νήτη μας. Αυτός είναι ο λόγος που λιώνει όλη η μάζα στο εσωτερικό της 

Γης, οπότε δεν έχουμε συμπαγή την μάζα της.  
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Αυτός είναι άλλος ένας λόγος που λέγει ότι η βαρύτητα της Γης στο 

εσωτερικό της δεν ασκείται από συμπαγή μάζα σε στερεά μορφή, αλλά 

στην ουσία ασκείται από μάζα σε υγρή μορφή, αφού εκεί αναπτύσσονται 

υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες, αντίστοιχα στο εσωτερικό του Ήλιου 

κ.λπ.». 
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2.η. «15. Οι κινήσεις της μάζας στο εσωτερικό της Γης (πλανήτη 

κ.λπ.).  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της Γης κ.λπ. 

Οι κινήσεις των πυρηνικών ρευμάτων και η αιτία δημιουργίας 

τους. 

Και οι δύο πόλοι της Γης, όχι μόνον ο ένας, έλκουν μαγνητικά φορ-

τία στους εξωτερικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της έγκλισης. 

Πότε ένας πλανήτης φέρει ισχυρότερο το εξωτερικό μαγνητικό-η-

λεκτρομαγνητικό του πεδίο. 

 

 

«ΓΗΪΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

β) Έγκλιση 

Αν κρεμάσουμε μια μαγνητική βελόνη, όπως δείχνει το σχήμα 182, θα 

παρατηρήσουμε ότι θα ισορροπήσει σε τέτοια θέση, ώστε ο βόρειος πόλος 

της να βρεθεί κάτω του οριζόντιου επιπέδου. Η γωνία ε, την οποία σχημα-

τίζει η βελόνη μαζί με το οριζόντιο επίπεδο, καλείται γωνία έγκλισης ή, 

απλά έγκλιση. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Από το σχήμα 180 προκύπτει ότι η έγκλιση μεταβάλλεται από τόπου 

σε τόπο. Στις περιοχές κατά μήκος των ισημερινών ζωνών, η έγκλιση είναι 

ίση με μηδέν, δηλαδή εκεί οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες προς 

την επιφάνεια της Γης. Όσο προχωρούμε προς τους πόλους, η έγκλιση αυ-
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ξάνεται, υπάρχουν δε δύο σημεία –οι μαγνητικοί πόλοι – στα οποία η έ-

γκλιση είναι ίση με 90ο, δηλαδή στα σημεία αυτά οι δυναμικές γραμμές 

είναι κάθετες προς την επιφάνεια της Γης. 

Γενικά το μαγνητικό πεδίο της Γης δεν παραμένει χρονικά σταθερό, 

αλλά παρουσιάζει ασθενείς ημερήσιες και ετήσιες διακυμάνσεις. Εκτός 

τούτου υπάρχει και μια πολύ αργή κύμανση με περίοδο 1000 ετών (αιωνία 

μεταβολή). Έτσι λόγω της αιώνιας μεταβολής της απόκλισης, η απόκλιση 

στην Ελλάδα από δυτική (όπως ήταν πριν από λίγα έτη) βρίσκεται ήδη 

γύρω στο μηδέν. 

Αφετέρου, παρατηρούνται και ακανόνιστες απότομες μαγνητικές δια-

ταράξεις, οι οποίες προέρχονται από τις εκρήξεις των ηλιακών κηλίδων 

και καλούνται μαγνητικές καταιγίδες. Οι μαγνητικές καταιγίδες προκα-

λούν σοβαρές διαταραχές ή και πρόσκαιρη διακοπή των ασύρματων επι-

κοινωνιών». 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

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

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελίδες 135-136. 

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

 

Να παρατηρήσουμε ότι επειδή οι έλξεις-απώσεις μεταξύ των δύο εσω-

τερικών πόλων της Γης εξασκούνται προς το ίδιο επίπεδο, αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να πιέζεται η Γη προς το μέρος που εξασκούνται οι απώσεις 

και έτσι να …πλαταίνει. 

Αλλά στα σημεία που πλαταίνει είναι οι ζώνες του ισημερινού, εκεί εί-

ναι το μεγαλύτερο πλάτος της. Έτσι εξηγείται το πεπλατυσμένο σχήμα της 

στην ισημερινή ζώνη (βόρεια και νότια του ισημερινού της). 

Κάτω, σε βάθος, λοιπόν από την ισημερινή ζώνη έχουμε τα δύο εσωτε-

ρικά βαρυτικά κέντρα της Γης.  

Στα σημεία αυτά εξασκείται πολύ ισχυρότερα το μαγνητικό φορτίο ά-

πωσης μεταξύ των δύο αυτών πόλων που φέρουν ομώνυμα μαγνητικά φορ-

τία κι έτσι απωθείται η μαγνητική βελόνη (βλέπε παραπάνω άπωση της 

μαγνητικής βελόνης κατά την έγκλιση). 

Αντίθετα, τα απωθούμενα ομώνυμα μαγνητικά φορτία τείνουν να κά-

νουν μια κίνηση ημιπεριστροφής (ιδιότητα του μαγνητισμού αυτή), οπότε 

τότε συμβαίνει το εξής: 

Τα μαγνητικά φορτία του ενός εσωτερικού πόλου της γης απωθούνται 

κάνοντας μια κίνηση ημιπεριστροφής, ενώ τα άλλα ομώνυμά τους μαγνη-

τικά φορτία του άλλου εσωτερικού βαρυτικού πόλου απωθούνται προς την 

αντίθετή τους ακριβώς κατεύθυνση κάνοντας κι εκείνα επίσης κίνηση η-

μιπεριστροφής. 

Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα των δύο εσωτερικών βαρυτικών πόλων της 

Γης, φορτίζουν με τα μαγνητικά τους φορτία την μάζα του εσωτερικού της 
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Γης, και, καθώς αυτά απωθούνται κάνοντας κινήσεις ημιπεριστροφής, ε-

ξαναγκάζεται και η μάζα που είναι έτσι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα 

να απωθείται και να περιστρέφεται εντός της γης.    

Αυτά, λοιπόν, τα δύο μεγάλα σύνολα μαζών περιστρέφονται στο εσω-

τερικό της Γης (του κάθε πλανήτη, Ηλίου, δορυφόρου, γαλαξία κ.λπ.) κατά 

αντίθετη φορά κάνοντας κινήσεις ημιπεριστροφής με αντίθετη φορά. 

Επομένως, τα δύο ειδών φορτία ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων στο 

εσωτερικό της Γης, απωθούνται πάρα πολύ ισχυρά στις περιοχές του ιση-

μερινού κυρίως, κι αυτό μας βεβαιώνει η μαγνητική βελόνη. 

Όσο όμως απομακρύνονται από την ζώνη-περιοχές του ισημερινού 

μειώνεται η άπωσή τους και έτσι έλκονται από τους πόλους. Έτσι, η μα-

γνητική βελόνη δείχνει τους πόλους, όπου έχουμε ένα είδος φορτίου θεμε-

λιωδών ιόντων στον κάθε εξωτερικό πόλο της Γης μας. 

Να σημειώσουμε ότι και οι δύο πόλοι της Γης έλκουν θεμελιώδη ιόντα, 

αφού η μαγνητική βελόνη αυτό μας δείχνει. Επομένως και οι δύο πόλοι 

της Γης έλκουν μαγνητικά φορτία στους εξωτερικούς της πόλους. 

Άλλο ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι το μα-

γνητικό πεδίο της Γης οφείλεται στα θεμελιώδη ιόντα μάλλον που φέρει 

στο εσωτερικό της παρά στην μάζα της, διαφορετικά η μαγνητική βελόνη 

θα έπρεπε να μας έδειχνε την διεύθυνση της κατακόρυφου π.χ. όταν την 

έχουμε στην περιοχή του ισημερινού (εφόσον θα έλκονταν από την μάζα 

της Γης). 

Με άλλα λόγια στο μαγνητικό πεδίο παίζει ρόλο το φορτίο ενέργειας 

των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν οι δύο εσωτερικοί πόλοι της Γης και 

όχι η βαρύτητα της Γης. 

 

Αυτό σημαίνει ότι ένας πλανήτης, όταν έχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο, 

σημαίνει ότι φέρει μέσα του αντίστοιχα, ισχυρά φορτία ενέργειας θεμελιω-

δών ιόντων. Έτσι ο πλανήτης αυτός μπορεί και αναπτύσσει ολόγυρά του 

τα απωθούμενα φορτία θεμελιωδών ιόντων (απωθούνται, όπως εξηγήσαμε 

στην βαρυτική φάση της άπωσής των) και να έχει αυξημένο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο. 

Αντίθετα, ένας πλανήτης που δεν έχει αυξημένο το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων του, δεν θα έχει αυξημένα τα απωθούμενα φορτία τους και 

έτσι δεν θα έχει ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ολόγυρά 

του. 

Ένας πλανήτης με αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορ-

τίο στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους, φέρει ισχυρότερο μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ολόγυρά του, όπως εξηγήσαμε. 

Βέβαια, για το τελευταίο ισχύουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ύπαρξη 

μικρής ή μεγάλης ποσότητας φορτισμένης μάζας στο εσωτερικό του κ.λπ., 

τα οποία θα αναφέρουμε στην σειρά των βιβλίων μας. 
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10ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος 

Θεοφ. Δράκος, σελ. 17-46». 

 

Περισσότερα βλέπε στο ίδιο παραπάνω Βιβλίο, αλλά και σε προηγού-

μενα της ίδιας σειράς. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό η δημιουργία του γήινου μαγνητι-

κού-ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης μας». 
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3. Οι δύο εσωτερικοί-περιστροφικοί βραχίονες του εσωτερικού της 

Γης, μεταφέρουν μάζα από το εσωτερικό της και την εναποθέτουν 

προς το εξωτερικό της. 

 

 

 

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

ράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 61-75, αναφέραμε τα εξής: 

 

 

3.α. «21. Εξήγηση της περιστροφής της μάζας που δημιούργησαν τα 

δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας. 

Η εξήγηση της μετακίνησης των ηπείρων της Γης. 

Η ακριβής εξήγηση της λειτουργίας του εκκρεμούς του Φουκώ. 

Πότε ισχύει η βαρύτητα των μαζών των σωμάτων που διατύπωσε ο 

Ισαάκ Νεύτωνας. 

Πότε ισχύει η βαρύτητα των σωμάτων που οφείλεται στην απευ-

θείας αλληλεπίδραση των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων. 

 

«4-9 Ο νόμος του Νεύτωνα και η περιστροφή της γης. 

Ο Γάλλος φυσικός Φουκώ έκανε ένα περίφημο πείραμα, για να αποδεί-

ξει ότι η γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της σχετικά με σύστημα ανα-

φοράς, όπου ισχύει ο νόμος του Νεύτωνα. Για να κάνομε αυτό το πείραμα, 

κατασκευάζομε εκκρεμές δένοντας ένα βαρίδι στην άκρη του νήματος, 

ενώ την άλλη άκρη τη στερεώνομε στην οροφή. Όταν τεθεί σε κίνηση, το 

εκκρεμές θα αιωρείται. Και το πλάτος της κινήσεως δεν θα είναι πολύ με-

γάλο, το βαρίδι θα εκτελέσει την απλή αρμονική κίνηση, που συζητήσαμε 

σύντομα στην παράγραφο 4-6. 

[…] Όταν εκτελέσομε αυτό το πείραμα στο εργαστήριο, βλέπομε ότι το 

εκκρεμές λειτουργεί ικανοποιητικά. Φαίνεται να παραμένει στο επίπεδο, 

από όπου άρχισε και υπακούει πιστά στο νόμο κινήσεως του Νεύτωνα. 

Αλλά, αν περιμένουμε αρκετά -ώρες αντί για λεπτά- βλέπομε ότι το επί-

πεδο της κινήσεως περιστρέφεται αργά αλλά σταθερά σε σχέση με τον αρ-

χικό του προσανατολισμό. Στην πραγματικότητα, αν εκτελούσαμε αυτό το 

πείραμα με το εκκρεμές του Φουκώ στο βόρειο πόλο, θα βλέπαμε ότι σε 

24 ώρες ακριβώς το επίπεδο όπου αιωρείται το εκκρεμές έχει περιστραφεί 

κατά 300ο σε σχέση με εμάς (σχ. 4-18). Αυτό αποτελεί την πειραματική 

απόδειξη, που είχαμε από πείραμα που έγινε στη γη.     

    

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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[…] Αν θέλομε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι, πρέπει να με-

ταχειριστούμε το νόμο του Νεύτωνα με σύστημα αναφοράς τους απλανείς 

αστέρες και όχι το σύστημα αναφοράς της γης». 

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

WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 89-91  

 

Επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε ότι κατά την φάση της άπωσης, στο εσωτερικό κέντρο της 

Γης παράγονται-δημιουργούνται τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά της κέντρα. 

Αυτά έλκουν και μάζα από το εσωτερικό της και έτσι τα δύο αυτά εσω-

τερικά-βαρυτικά της κέντρα αποκτούν και μάζα. 

Μέρος της μάζας έλκεται και πάλι, κατά την φάση της έλξης των, οπότε 

σχηματίζεται ο συμπαγής πυρήνας της Γης. 

Στην φάση της άπωσης όμως, ένα μέρος από την απωθούμενη μάζα ε-

κτινάσσεται προς το μέρος του φλοιού της Γης. Είναι αυτό το μέρος-μάζα, 

που δημιουργεί την έκχυση της μάζας αυτής στην επιφάνεια της Γης 

(λάβα) ή στο διάστημα (δορυφόροι), είναι αυτό που προκαλεί σεισμούς 

που ταρακουνούν μεγάλη περιοχή της Γης κ.λπ.  

Αυτό το φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα υλικό των δύο εσωτερικών κέ-

ντρων της Γης, καθώς απωθείται (λόγω της φόρτισής του με ομώνυμα φορ-

τία θεμελιωδών ιόντων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), κάνει κινήσεις 

ημιπεριστροφής. Και ενώ οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι έλκονται και 

πάλι και επανέρχονται, μέρος της φορτισμένης αυτής μάζας όμως συνεχί-

ζει απωθούμενη να περιστρέφεται με δύο αντίθετα περιστρεφόμενους βρα-

χίονες σε όλο το εσωτερικό της Γης μέχρι να εξασθενήσει. Αν δεν εξασθε-

νήσει σύντομα θα αρχίζει να χτυπάει πάνω στις μεγάλες υπόγειες προβολές 

των ορέων της Γης κ.λπ. και να έχουμε τότε όχι απλά την πρόκληση σει-

σμών, αλλά και την μετακίνηση ολόκληρων ηπείρων. 



42 

 

Αν όμως η δύναμη άπωσής των είναι ασθενής, τότε αυτές οι μάζες οι 

έλκουν μαζί τους οι δύο αυτοί περιστρεφόμενοι βραχίονες στο εσωτερικό 

του πλανήτη μας, θα αδρανοποιηθούν, θα σταματήσουν να κινούνται. Τότε 

η κεντρική βαρύτητα θα έλξη αυτές τις μάζες, οι οποίες και πάλι θα επα-

νέλθουν στο εσωτερικό πυρήνα της Γης.  

Η κίνηση όμως του εκκρεμούς του Φουκώ, δείχνει ακριβώς αυτούς του 

δύο κάθε φορά σχηματιζόμενους περιστροφικούς βραχίονες μάζας στο ε-

σωτερικό της Γης, που δημιουργούνται και συγχρόνως περιστρέφονται 

κιόλας. 

Σχετικά με το πείραμά πάνω στους πόλους: 

Το εκκρεμές, όπως εξηγήσαμε δείχνει τους δύο πόλους θεμελιωδών ιό-

ντων οι οποίοι έλκουν και την βαρυτική ύλη του εσωτερικού της Γης μας. 

Το ότι όμως σε 24 ώρες το επίπεδο περιστροφής-αναφοράς δεν περι-

στρέφεται κατά 360 μοίρες, αλλά κατά 300 μοίρες, αυτό οφείλεται στο ότι 

τα θεμελιώδη ιόντα φορτίζουν ήδη τους δύο πόλους (περιοχές των πόλων) 

της Γης μας, και έτσι όλη η ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων δεν επηρεάζει 

πλήρως το εκκρεμές.  

Με άλλα λόγια, μέρος του φορτίου των δύο ειδών θεμελιωδών ιόντων 

της Γης μας, έχει φύγει προς τους δύο εξωτερικούς της πόλους και έτσι 

στερείται το εκκρεμές αυτής της ενέργειας, γι’ αυτό και στα σημεία αυτά 

δείχνει την παραπάνω απόκλιση. 

Έτσι προκύπτει η μείωση της ισχύος τους αλλά και η απώλεια στην κυ-

κλοφορία της φορτισμένης ύλης του εκκρεμούς να περιστραφεί με τον ίδιο 

ρυθμό, της κανονικής ισχύος, των θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτή δηλαδή η εξάρτιση που έχει το εκκρεμές με το βαρυτικό υλικό του 

εσωτερικού της Γης μας, είναι μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής φύσης, και 

έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. 

Ας δούμε, και ας θυμηθούμε, και το παρακάτω σχετικό κεφάλαιο: 

«Εκκρεμές του Φουκώ 

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. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Το εκκρεμές του Φουκώ είναι σχεδιασμένο για να δείχνει την περιστροφή 

της Γης. Ταλαντώνεται πάντα στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, λόγω της γήινης πε-

ριστροφής, η αιώρησή του φαίνεται πως αλλάζει βαθμιαία διεύθυνση σε διά-

στημα 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 

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». 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 261-262.  

 

Επεξηγήσεις: 

 

1) Ο Γάλλος φυσικός Ζαν Μπερνάρ Φουκώ, κρέμασε ένα βαρύ εκκρε-

μές από τον τρούλο του πανθέου του Παρισιού. Αυτό είχε και μια ακίδα 

στο κάτω μέρος του. Καθώς το εκκρεμές εκτελούσε κινήσεις και η ακίδα 

κατέγραφε 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; 

Το εκκρεμές αυτό του Φουκώ 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 Φουκώ όχι απλά και μόνον από τα 

δύο βαρυτικά της κέντρα, αλλά εδώ φαίνεται και αποδεικνύεται καθαρά 
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ότι, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μέρος της μάζας των δύο αυτών εσω-

τερικών-βαρυτικών κέντρων περιστρέφεται κιόλας κατά αντίθετη κατεύ-

θυνση (επειδή είναι φορτισμένο με ομώνυμα μαγνητικά φορτία).  

Έτσι το βάρος του εκκρεμούς του Φουκώ, καθώς είναι μεγάλο, μπορεί 

και παρακολουθεί αυτές τις μεταβολές ενώ του απλού εκκρεμούς όχι (ε-

πειδή το μικρό του βάρος δεν μπορεί να ελχθεί ισχυρά από αυτές τις δύο 

περιστρεφόμενες μάζες). Ισχύει εδώ ακριβώς ότι οι μάζες του εσωτερικού 

της Γης και του βάρους του εκκρεμούς έλκονται, λόγω του ότι είναι σχε-

τικά μεγάλες ή αλλιώς ισχύει εδώ ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα. 

Σε άλλες περιπτώσεις όμως, όπως π.χ. στην περίπτωση της μαύρης τρύ-

πας η βαρύτητα δεν εξασκείται λόγω του βάρους της μαύρης τρύπας (δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί δηλαδή η τεράστια βαρύτητα που διαθέτει λόγω 

του βάρους της), αλλά η εξήγηση είναι ότι η βαρύτητα από την μαύρη 

τρύπα εξασκείται λόγω της υψηλής ενέργειας θεμελιωδών ιόντων που 

αυτή φέρει. 

Όταν δηλαδή, δεν έχουμε αυξημένο το βάρος, τότε αλληλεπιδρούν α-

πευθείας οι δυνάμεις των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων, ενώ όταν αυτές 

οι δυνάμεις αλληλεπιδρούν μέσω της μάζας των σωμάτων, τότε (στην τε-

λευταία περίπτωση) έχουμε την ισχύ του νόμου της βαρύτητας των μαζών 

του Νεύτωνα». 
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3.β. «22. Η έννοια της περιστροφής στο εσωτερικό της Γης και η 

δημιουργία και λειτουργία των περιστροφικών ρευμάτων της.  

Η εξήγηση της κλίσης του άξονα περιστροφής ενός πλανήτη ως προς 

τον Ήλιό του. 

Ο ισχυρότερος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος του εσωτερικού του 

πλανήτη, κινεί-περιστρέφει και ολόκληρο τον πλανήτη (Ήλιο, γαλαξία 

κ.λπ.) κατά την κατεύθυνση της περιστροφής του. 

Η εξήγηση της περιστροφής ενός ουράνιου σώματος γύρω από τον 

εαυτό του. 

Η εξήγηση της πλημμυρίδας και της άμπωτης της Σελήνης. 

Η κατεύθυνση περιστροφής των ουράνιων σωμάτων. 

Εξήγηση της κανονικής και της ανάδρομης κίνησης των ουράνιων 

σωμάτων. 

 

  

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας, του Ήλιου μας, του γαλαξία μας 

κ.λπ., εκτελούν κινήσεις ημιπεριστροφής στο εσωτερικό τους, όπως ανα-

φέραμε παραπάνω.  

Μέρος όμως της μάζας του εσωτερικού της Γης (Ήλιου, γαλαξία κ.λπ.) 

καθώς απωθείται προς τις δύο αντίθετες διευθύνσεις λόγω της εξασκούμε-

νης άπωσης των ομώνυμων (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) φορτίων 

των δύο ειδών θεμελιωδών ιόντων, απομακρύνεται από το κέντρο της Γης, 

επειδή ήδη έχει πάρει επιτάχυνση. Αυτό το μέρος, αυτό το μέρος της μάζας 

που απωθείται προς δύο δηλαδή αντίθετες κατευθύνσεις ημιπεριστροφής, 

λόγω της επιτάχυνσής του συνεχίζει να εκτελεί την πορεία που ήδη έχει 

πάρει από την επιτάχυνσή της ημιπεριστροφής του. Έτσι, αυτό το μέρος 

(της περιστρεφόμενων μαζών) εκτελεί τώρα περιστροφική κίνηση στο ε-

σωτερικό της Γης.  

Επομένως, λέμε ότι μέρος της απωθούμενης και φορτισμένης μάζας από 

το εσωτερικό της Γης, αφού επιταχυνθεί (λόγω της άπωσης) εκτελεί περι-

στροφικές κινήσεις το εσωτερικό της.  

Όταν όμως εξασθενήσει η ισχύς της περιστροφής των, τότε αυτές οι μά-

ζας, και πάλι, έλκονται από το εσωτερικό της Γης, όταν δηλαδή η ισχύς 

της βαρύτητας της Γης γίνει ισχυρότερη από την περιστροφική δύναμη της 

επιτάχυνσής των. Στην εξασθένιση της ισχύος της περιστρεφόμενης αυτής 

μάζας, συμβάλει καθοριστικά και ο μανδύας και ο στερεός φλοιός της Γης, 

τα οποία συναντάει αυτή η περιστρεφόμενη μάζα των δύο περιστροφικών 

βραχιόνων της. 

Έτσι, με τις περιστροφικές αυτές κινήσεις δημιουργούνται και τα περι-

στροφικά ρεύματα στο εσωτερικό της Γης μας (του Ήλιου, του γαλαξία 

κ.λπ.). 
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Όταν λοιπόν, λέμε ότι το εσωτερικό της Γης περιστρέφεται, θα εννο-

ούμε ακριβώς αυτό το μέρος των μαζών των δύο περιστροφικών βραχιό-

νων μάζας του εσωτερικού της Γης μας που περιστρέφεται και παράγει τα 

περιστροφικά ρεύματά της. 

 

Αυτές οι αντίθετα περιστρεφόμενες μάζες στο εσωτερικό της Γης μας, 

δεν δημιουργούν μόνον τα περιστροφικά της ρεύματα. 

Μία από τις αιτίες που εξασθενούν και μειώνουν σημαντικά την επιτά-

χυνσή της είναι οι ίδιες οι υπόγειες προβολές του στερεού φλοιού της Γης 

ή και του μανδύα της. 

Όμως οι έτσι φορτισμένες μάζες του εσωτερικού της Γης, καθώς χτυ-

πούν πάνω στον μανδύα και στις υπόγειες προβολές του στερεού φλοιού 

της Γης, τότε μετακινούν και περιστρέφουν και ολόκληρη την Γη προς το 

μέρος τους. 

Προς ποιο όμως μέρος περιστρέφεται ο πλανήτης  μας; 

 

Εξηγήσαμε ότι λόγω της σύγκρουσης των δύο φορτίων των θεμελιωδών 

ιόντων στο εσωτερικό της Γης μας παράγονται οι μαγνητικές-ηλεκτρομα-

γνητικές δυναμικές γραμμές της. 

Αυτές όμως, όπως εξηγήσαμε δεν είναι ίσες ως προς το φορτίο τους. 

Αυτό προκύπτει από το εξής: 

Το ένα είδος μαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων α, είναι ισχυ-

ρότερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο από το άλλο β 

(όπως μας έδειξε το πείραμα με την μαγνητική βελόνη που δείχνει ότι ο 

μαγνητικός πόλος α είναι ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

[βλέπε παραπάνω πείραμα], αφενός, αλλά και όπως προκύπτει από την 

έλξη της μαγνητικής βελόνης από τον ισχυρότερο από τον νότιο μαγνητικό 

πόλο της Γης [βόρειος γεωγραφικός πόλος]). 

Το άλλο είδος μαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων β, είναι ι-

σχυρότερο στις σχετικά μακρινές αποστάσεις (είναι ισχυρότερο από το 

άλλο α, όπως μας έδειξε το πείραμα με την μαγνητική βελόνη που δείχνει 

ότι ο μαγνητικός πόλος β είναι ισχυρότερος στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις [βλέπε παραπάνω πείραμα]).  

Επομένως, προκύπτει ότι το ένα είδος φορτίου θεμελιωδών ιόντων α εί-

ναι ισχυρότερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ενώ το άλλο είδος φορ-

τίου θεμελιωδών ιόντων β είναι ισχυρότερο στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις. 

Αυτό, το παραπάνω, σημαίνει ότι και στο εσωτερικό της Γης, τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο και εκεί, 

όπως συμπεριφέρονται και στους δύο εξωτερικούς της πόλους, δηλαδή: 

Κατά την περιστροφή τους, εξηγήσαμε, ότι φορτίζουν τις μάζες που έλ-

κουν και οι οποίες περιστρέφονται κατά τα περιστροφικά ρεύματα. 

Αν λοιπόν, το ένα από τα δύο αυτά περιστροφικά ρεύματα στο εσωτε-

ρικό της Γης είναι ισχυρότερο από το άλλο (επειδή είναι ισχυρότερο το 
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φορτίο των θεμελιωδών ιόντων αυτού του εσωτερικού της πόλους [αφού 

το ένα τέτοιο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων εί-

ναι ισχυρότερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις] και επομένως μπορεί 

και φορτίζει περισσότερη μάζα στο εσωτερικό της, αλλά και ως ισχυρό-

τερο στις σχετικά κοντινές αποστάσεις έλκει επίσης περισσότερη μάζα), 

τότε αυτό το ισχυρότερο βαρυτικό της κέντρο μάζας, απωθεί (στην φάση 

της άπωσης) το ασθενέστερό του που είναι και μαγνητικά ομώνυμό του. 

Τότε, αυτό το ισχυρότερο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο μάζας της Γης 

(πλανήτη κ.λπ.) είναι αυτό που αλληλεπιδρά ισχυρότερα με το αντίστοιχο 

ισχυρότερο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο μάζας του Ήλιου μας και πάνω σε 

αυτήν την αλληλεπίδραση δημιουργείται τότε μια σειρά γεγονότων, όπως:  

Έλξη ή άπωση ολόκληρου του πλανήτη, αν ο Ήλιος έλκει ή απωθεί αυτό 

το ισχυρότερο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο του πλανήτη. Τότε ο πλανήτης 

αυτός:  

α) θα πάρει ανάλογη-αντίστοιχη κλίση προς το μέρος του Ήλιου, εφό-

σον έλκεται από το ισχυρότερο βαρυτικό-εσωτερικό κέντρο του Ήλιου και 

τότε και ο άξονας περιστροφής του έλκεται ή κλίνει προς το μέρος του 

Ήλιου. Αυτό συμβαίνει επειδή έλκεται ο ισχυρότερος εσωτερικός-βαρυτι-

κός πόλος του πλανήτη (της Γης κ.λπ.), και  

β) θα πάρει άπωση προς το αντίθετο μέρος του Ήλιου, οπότε ο άξονας 

περιστροφής του αποκλίνει από τον Ήλιο. Τότε ο απωθούμενος ισχυρότε-

ρος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος της Γης καθώς απωθείται, αποκρίνει από 

τον Ήλιο. 

Αυτές όμως οι φάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ Ηλίου και Γης, που δη-

μιουργούν και την βαρύτητά τους. 

 

Η εξήγηση της ανάδρομης κίνησης ενός πλανήτη: 

Καθώς τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα ενός πλανήτη περιστρέφο-

νται, έλκουν και τις τεράστιες μάζες του εσωτερικού της Γης, του Ήλιου 

μας, κ.λπ. και έτσι περιστρέφεται ολόκληρος ο πλανήτης μας, ο Ήλιος μας, 

ο γαλαξίας κ.λπ. 

Συνήθως, όμως, το ένα από τα δύο είναι πιο ισχυρό σε σύγκριση με το 

άλλο. Αυτό συνάγεται επειδή η κατεύθυνση περιστροφής της Γης μας, του 

Ήλιου μας, του γαλαξία μας, κ.λπ. γίνεται προς την μια κατεύθυνση, π.χ. 

προς την κατεύθυνση που είναι αντίθετη με την κίνηση των δεικτών του 

ρολογιού μας, αν βλέπαμε αυτά τα περιστρεφόμενα βαρυτικά τους κέντρα. 

Αν όμως, είναι ισχυρότερο το άλλο είδος θεμελιωδών ιόντων (από τα 

δύο που αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό της Γης, του Ήλιου, του γαλαξία 

μας κ.λπ.), τότε αυτό θα απωθούσε το άλλο-ομώνυμό τους στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις- οπότε η περιστροφή τότε της Γης μας, του Ήλιου 

μας, του γαλαξία μας, κ.λπ., θα ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση (αφού τα δύο 

αυτά βαρυτικά κέντρα απωθούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, επειδή 

φέρουν μαγνητικά ομώνυμο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους).  
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Αυτή η τελευταία αντίθετη κίνηση (συγκριτικά με την πρώτη περίπτωση 

οι λέξεις «αντίθετη κίνηση») περιστροφής των δύο βαρυτικών κέντρων, 

γίνεται σύμφωνα με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας.  

Έτσι έχουμε δύο κινήσεις περιστροφής στο εσωτερικό των ουράνιων 

σωμάτων (Γης, Ηλίου, γαλαξία κ.λπ.):  

α) Μια κίνηση που είναι η πιο συνηθισμένη στα μέρη του δικού μας 

πλανητικού συστήματος και γίνεται με κατεύθυνση αντίθετη με την κί-

νηση των δεικτών του ρολογιού μας, που περιστρέφει κατά την δική της 

φορά το ουράνιο σώμα, και λέγεται κανονική περιστροφή, και 

β) Μια άλλη κίνηση που είναι και η ασυνήθιστη στα μέρη του δικού μας 

πλανητικού συστήματος και γίνεται με κατεύθυνση που είναι η ίδια με την 

φορά της κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας και λέγεται ανάδρομη, 

επειδή περιστρέφει το ουράνιο σώμα κατά την ίδια φορά της. 

 

Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα, σχετικό με την ανάδρομη κίνηση: 

«[…] Ο Τρίτωνας είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Ποσειδώνα, με 

διάμετρο 3.700 χλμ. Είναι σκεπασμένος με παγωμένα βουνά. Η τροχιά του 

γύρω από τον πλανήτη έχει αντίθετη διεύθυνση από των άλλων δορυφό-

ρων». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 4, σελ. 661. 

 

Η ταχύτητα περιστροφής δηλαδή της Γης μας ή ενός ουράνιου σώματος 

γύρω από τον εαυτό του, υπολογίζεται και οφείλεται σε αυτά ντα δύο εσω-

τερικά-βαρυτικά του κέντρα. 

Με όσο ισχυρότερη δύναμη απωθεί το ισχυρότερο από αυτά, το ασθε-

νέστερό του, αυτό λοιπόν το ισχυρότερο από τα δύο βαρυτικά κέντρα δίνει 

τον ρυθμό της εσωτερικής περιστροφής του και της κίνησής του επομένως 

γύρω από τον εαυτό του. 

Έτσι υπολογίζεται και εξηγείται η περιστροφή ενός ουράνιου σώματος 

γύρω από τον εαυτό του. 

 

Το ίδια ακριβώς φαινόμενο γίνεται και στον ανεμοστρόβιλο. Το δύο κέ-

ντρα ενέργειάς του αποτελούνται από τα δύο κέντρα ενέργειας θεμελιω-

δών ιόντων. Αυτά στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται, αλλά στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται. Έτσι οι δύο ελκόμενες μάζες 

ύλης του ανεμοστρόβιλου, που στην ουσία έλκονται απόντα δύο θεμε-

λιώδη είδη ενέργειας, εξαναγκάζονται σε περιστροφή, ακριβώς λόγω των 

ιδιοτήτων των δύο αυτών θεμελιωδών ειδών ενέργειας, λόγω δηλαδή των 

θεμελιωδών ιόντων τους». 

 

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

Θεοφ. Δράκος, σελ. 61-75». 
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Βέβαια, πιο πάνω στο ίδιο (10ο) Βιβλίο αναφέραμε και την προηγού-

μενη αιτία, το πώς δηλαδή δημιουργούνται αυτά τα δύο εσωτερικά-βαρυ-

τικά κέντρα στο εσωτερικό της Γης, του Ήλιου κ.λπ. (βλέπε σχετικά). 

 

 

Η εξήγηση της ανάδρομης φοράς ενός πλανήτη ή της αλλαγής πολικό-

τητας έχει να κάνει με τα φορτία που αυτός δέχεται από τον ίδιο τον Ήλιο 

του. 

Ας προσέξουμε τι είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ενότητα (στην δεύ-

τερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου): 

 

Στο κεφάλαιο με τίτλο: «Η δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμο 

– Β΄ Μέρος» και στην ενότητα: 

«1. Η λειτουργία των δύο κέντρων θεμελιωδών ιόντων στο εσωτε-

ρικό του πρωτονίου, όσο και του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της περιστροφής των μαγνητικών φορτίων στο εσωτε-

ρικό των δομικών λίθων, αλλά κατά αντίθετη φορά περιστροφής των. 

Ο ισχυρότερος σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, από τους 

δύο εσωτερικούς-περιστροφικούς βραχίονες του εσωτερικού του πρω-

τονίου-ηλεκτρονίου, περιστρέφεται και απωθείται περισσότερο στο ε-

σωτερικό του. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου κατά την ίδια φορά 

που περιστρέφεται ο ισχυρότερος σε μάζα και σε φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων εσωτερικός βραχίονας του πρωτονίου. 

Η εξήγηση της απώλειας του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορ-

τίου σε ένα πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση των βαρύτερων ή ελαφρύτερων ισοτόπων. 

Η εξήγηση της εκπομπής ισχυρότερου φορτίου θεμελιωδών ιόντων, 

από ένα πρωτόνιο, Ήλιο κ.λπ., όταν αυξάνει το αντίστοιχο εσωτερικό-

βαρυτικό κέντρο ενός σώματος – 9ος ενεργειακός νόμος. 

Η εξήγηση της αύξησης της γωνίας του επιπέδου περιστροφής του 

ηλεκτρονίου προς το επίπεδο περιστροφής του πρωτονίου ή λόξωση 

του ηλεκτρονίου», 

μεταξύ των άλλων αναφέραμε και τα εξής: 

«[…] Η εκπομπή ισχυρότερου φορτίου θεμελιωδών ιόντων, όταν αυξά-

νει το αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο ενός σώματος γίνεται κατά 

τον εξής τρόπο: 

Το εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο-πόλος π.χ. των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων του Ήλιου μας έλκει το αυξημένο αυτό το εκπεμπόμενο μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που 

εκπέμπει π.χ. ένας άλλος Ήλιος, κλπ. Τότε αυτό το φορτίο αυξάνει το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των 
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θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του Ήλιου μας. Η αύξηση αυτή γίνεται ε-

πειδή στην φάση της άπωσης, όταν έχουμε περισσότερο φορτίο σε έναν 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο θα εκπέμψει και περισσότερο από το 

φορτίο του στον γύρω του χώρο. Όσο αυξάνει δηλαδή το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο στο εσωτερικό ενός σώματος (πρωτονίου, Ήλιου 

κ.λπ. κατά το αντίστοιχο φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του με το οποίο 

φορτίστηκε), τόσο περισσότερο από το φορτίο αυτό εκπέμπεται κατά την 

φάση της σύγκρουσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του.  

Αυτό προκύπτει, επειδή αυτά τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

παράγουν κύματα και αυτά τα κύματα αυξάνουν τόσο περισσότερο όσο 

μεγαλύτερη γίνεται η σύγκρουσή τους (ακόμη και μια πέτρα να πετάξουμε 

με δύναμη μέσα στο νερό μπορούμε να δούμε το εξής: Με όσο μεγαλύτερη 

δύναμη και συμπίεση πετάμε την πέτρα στο νερό, τόσο μεγαλύτερη συμπί-

εση παράγεται στα μόρια του νερού και τότε τόσο περισσότερα θεμελιώδη 

ιόντα παράγονται, οπότε έχουμε περισσότερα κύματα στον γύρω της χώρο 

και τότε φορτίζεται η γύρω τους ύλη ακόμη περισσότερο). 

Έτσι, λόγω περισσότερης φόρτισης με ισχυρότερο φορτίο ενός από τους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου μας, 

έχουμε και την αντίστοιχη εκτόξευση ισχυρότερου τέτοιου φορτίου προς 

τον γύρω του χώρο και προς την Γη μας. 

Τότε το αντίστοιχο εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας φορτίζεται 

ανάλογα…». 

 

Λέμε δηλαδή ότι καθώς ο ίδιος ο Ήλιός μας φορτίζεται άλλοτε ισχυρό-

τερα και άλλοτε ασθενέστερα με το καθένα από τα δύο είδη φορτίων θε-

μελιωδών ιόντων, καθώς περιστρέφεται γύρω από τον γαλαξία, δέχεται 

αυτά επίσης άλλοτε ισχυρότερα και άλλοτε ασθενέστερα και τότε αλλάζει 

ο ίδιος ο Ήλιος πολικότητα ή φορά περιστροφής του. 

 

Μια που αναφέραμε όμως για την Σελήνη, ας δούμε λίγο βαθύτερα το 

φαινόμενο για να το ερμηνεύσουμε σε όλο το βάθος του. 
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4. Η βαρύτητα Γης-Σελήνης.  

Η εξήγηση της πλημμυρίδας και της άμπωτης. 

Οι δυνάμεις της βαρύτητας δεν οφείλονται απλά στις μάζες των σω-

μάτων, αλλά στην ενέργεια που φέρουν τα σώματα και τα ουράνια ε-

πομένως σώματα  

Η εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. 

Η εξήγηση της βαρύτητας μεταξύ Γης και Σελήνης και η βαρυτική 

τους αλληλεπίδραση στην κάθε Φάση τους. 

Η επαλήθευση ότι η Σελήνη κατά την τροχιά της γύρω από την Γη 

θα έχει το σχήμα της έλλειψης. 

Η εξήγηση της ελλειπτικής κίνηση της Σελήνης ως προς την Γη. 

Η βαρύτητα Γης – Σελήνης δεν είναι συνεχής. 

Η εξήγηση των Φάσεων των εσωτερικών πόλων Γης – Σελήνης 

κατά την βαρύτητά τους. 

 

 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο της παλίρροιας και της άμπωτης 

οφείλονται σε βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου. 

 

Ας δούμε κάποια σχετικά αποσπάσματα, που έχουν σχέση με το θέμα 

μας: 

 

 

«Το φαινόμενο της παλίρροιας. 

Αποτέλεσμα των βαρυτικών έλξεων της Σελήνης και του Ήλιου, σε με-

ρικές περιοχές το φαινόμενο της παλίρροιας μπορεί να είναι θεαματικό, 

όπως συμβαίνει στον κόλπο του Funday, που δείχνει η φωτογραφία. Ανα-

ζητήστε, με τη βοήθεια του καθηγητή σας σχετική βιβλιογραφία για το 

φαινόμενο. 

 

 
 

Το θέμα προσφέρεται για μια σύντομη εργασία:». 
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Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύ-

θυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ρά-

πτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-

βλίων), Αθήνα 2011, σελ. 123. 

 

«Η ΣΕΛΗΝΗ 

Στην σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Η γεμάτη με αέρια επιφάνειά της 

απορροφάει και μεταδίδει το φως. Αν υπήρχε σεληνιακή ατμόσφαιρα, δεν 

θα μπορούσαμε από τη Γη να διακρίνουμε παρά θαμπά το γύρο της. Τον 

βλέπουμε όμως καθαρά σαν νάταν ένας δίσκος κομμένος από χαρτόνι, είτε 

μέρα είναι, είτε ο ουρανός είναι κατάμαυρος και διάστικτος από άστρα που 

λάμπουν με μια λάμψη που δεν υπάρχει στη Γη.  

Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεννοούμαστε με νοήματα, εφόσον δεν υ-

πάρχει αέρας για την μεταφορά των ηχητικών κυμάτων. Στην σελήνη βα-

σιλεύει η απόλυτη σιγή. 

Η άμπωτης παράγεται όταν η σεληνιακή και η ηλιακή έλξη είναι αντί-

θετες.  

Σε κάθε εικοσιτετράωρη περιστροφή της γης, γίνονται δύο παλίρροιες 

(σελίδα 48 του Βιβλίου «ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»). 

Διαπιστώσαμε ακόμη πως η άγνωστη πλευρά της σελήνης είναι λιγό-

τερο ταραγμένη από το άλλο (το ορατό από την γη) ημισφαίριο (ημισφαί-

ριο της σελήνης) (σελίδα 50 του Βιβλίου «ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»)».  

«ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Κείμενα υπό: 

RENEGUILLOT, Εικονογράφηση υπό: Giannini, Εκδόσεις «ΧΡΥΣΗ 

ΠΕΝΝΑ» ΕΕ, σελίδα 48-49. 

 

«Διαπιστώσαμε ακόμη πως η άγνωστη πλευρά της σελήνης είναι λιγό-

τερο ταραγμένη από το άλλο (το ορατό από την γη) ημισφαίριο (ημισφαί-

ριο της σελήνης)». 

«ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Κείμενα υπό: 

RENEGUILLOT, Εικονογράφηση υπό: Giannini, Εκδόσεις «ΧΡΥΣΗ 

ΠΕΝΝΑ» ΕΕ, σελίδα 50. 

 

«Η σελήνη είναι πενήντα φορές μικρότερη από την Γη, η μάζα της όμως 

είναι 80 φορές πιο αδύνατη από τη μάζα του πλανήτη μας, γιατί τα υλικά 

που την αποτελούν είναι πολύ πιο ελαφρά από τα υλικά της Γης. Το βάρος 

της είναι έξι φορές μικρότερο. Δηλαδή ένας άνθρωπος 60 κιλών, στη Σε-

λήνη θα ζυγίζει μόνο 10 κιλά».  

«ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Κείμενα υπό: 

RENEGUILLOT, Εικονογράφηση υπό: Giannini, Εκδόσεις «ΧΡΥΣΗ 

ΠΕΝΝΑ» ΕΕ, σελίδα 48 και 50. 

 

Επίσης: 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ». Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΜΟΥ Ο-

ΔΗΓΟΣ, των: HEATHER COUPER & NIGELHEN BEST. Εκδόσεις «Ε-

ΡΕΥΝΗΤΕΣ», σελίδα 52. 
 
 

 

 

Επίσης: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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Παλίρροια και σύνοδος των πλανητών 

 

«…Καθώς μετατοπίζεται η Σελήνη προς τη δύση, τα κύματα φουσκώ-

νουν, προχωρώντας στην ίδια με εκείνη κατεύθυνση. Η παλίρροια φτάνει 

έτσι στις ακτές. Κτυπάει στους απότομους βράχους και σκεπάζει τις παρα-

λίες. Λένε τότε, η θάλασσα είναι ψηλά. 

Κι όμως, η Σελήνη συνεχίζει το δρόμο της. Απομακρύνεται από τις πα-

ραλίες απ’ όπου αποτραβιούνται τα νερά. Λένε τότε, η θάλασσα είναι χα-

μηλά γιατί το κύμα πέφτει ξεσκεπάζοντας τις παραλίες και αφήνοντας 

στην ξηρά τις βάρκες σ’ ορισμένα μικρά λιμάνια. 

Το νερό των ωκεανών δε φουσκώνει σε σχήμα αυγού αποκλειστικά από 

την πλευρά που είναι απέναντι από τη Σελήνη. Συμβαίνει το ίδιο και στην 

αντίθετη πλευρά της Γης.  

Στην πραγματικότητα, η Σελήνη έλκει πολύ πιο δυνατά τον πυρήνα της 

γήινης σφαίρας παρά την επιφάνεια της αντίθετης πλευράς της. Με άλλα 

λόγια, η συστολή των εδαφών προκαλεί το φούσκωμα των νερών. 

Σε κάθε εικοσιτετράωρη περιστροφή της Γης γίνονται δύο παλίρροιες. 

Η έλξη του Ήλιου μπερδεύει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο αυτό. 

Καθώς προστίθεται η επίδρασή του στην έλξη της Σελήνης μπορεί να κά-

νει την έλξη αυτή πιο δυνατή ή αντιθέτως να την ελαττώσει. Η μεγάλη 

απόσταση που χωρίζει τον Ήλιο από το σύστημα Σελήνης-Γης (150 εκα-

τομμύρια χιλιόμετρα) επηρεάζει την επίδραση της δύναμης αυτής και τη 

μειώνει σε ποσοστό μικρότερο από την μισή έλξη της Σελήνης. 

Όταν ο Ήλιος και η Σελήνη ευθυγραμμιστούν με τη Γη, τότε οι δυνάμεις 

έλξης που ασκούν προστίθενται. Οι παλίρροιες που γίνονται στην περίοδο 

αυτή είναι κι οι πιο δυνατές. Όταν η Σελήνη δεν είναι παρά στο ένα μόνο 

τέταρτό της, τότε η έλξη της ελαττώνεται γιατί εξουδετερώνεται από την 

ηλιακή. Οι παλίρροιες τότε είναι οι πιο αδύνατες». 

«ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια, Κείμενα υπό: RE-

NEGUILLOT, εικονογράφηση υπό: GIANNINI, Εκδόσεις: ΧΡΥΣΗ 

ΠΕΝΝΑ ΕΕ, Κεφάλαιο: Οι παλίρροιες, σελ. 45-48. 

 

Να κρατήσουμε ιδιαίτερα την φράση:  

«…Στην πραγματικότητα, η Σελήνη έλκει πολύ πιο δυνατά τον πυρήνα 

της γήινης σφαίρας παρά την επιφάνεια της αντίθετης πλευράς της. Με 

άλλα λόγια, η συστολή των εδαφών προκαλεί το φούσκωμα των νε-

ρών…». 

 

Επίσης: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«5-6 Εργαστηριακοί έλεγχοι του νόμου της παγκόσμιας έλξεως. 

Εκατό χρόνια μετά την ανακάλυψη του νόμου της παγκόσμιας έλξεως 

από τον Νεύτωνα, ο Henry Cavendish (Χένρι Κάβιντις) κατάφερε να με-

τρήσει την αλληλεπίδραση της βαρύτητας αντικειμένων  εργαστηριακού 

μεγέθους. Το διάγραμμα της συσκευής που χρησιμοποίησε δείχνεται στο 

σχήμα 5-7. Δυο μικρές σφαίρες στερεώθηκαν στα δύο άκρα ελαφριάς ρά-

βδου μήκους 2 μέτρων. Αυτή η ράβδος κρεμάστηκε οριζόντια με το κέντρο 

της κάτω από λεπτό κατακόρυφο σύρμα, με το οποίο είχε αναρτηθεί. Στα 

άκρα της ράβδου και στην πλευρά του κουτιού που περιέκλειε τη συσκευή 

ο Cavendish στερέωσε κλίμακες από ελεφαντόδοντο, για να μετρήσει τη 

θέση της ράβδου. Όταν ο Cavendish τοποθέτησε δυο σφαίρες μεγάλης μά-

ζας κοντά στις μικρές σφαίρες στα άκρα της ράβδου, οι μεγάλες σφαίρες 

έλκυσαν τις μικρές και το αναρτημένο σύστημα περιστράφηκε. 

 

 
 

Σχήμα 5-7 

Ένα απλοποιημένο διάγραμμα της συσκευής που χρησιμοποιούσε ο Cavendish, για 

να επαληθεύσει το νόμο της παγκόσμιας έλξεως για μικρά αντικείμενα και για να με-

τρήσει τη σταθερά G της βαρύτητας. Το λεπτομερές σχέδιο της συσκευής του Caven-

dish φαίνεται στο σχήμα 5-8 

 

 

Ο Cavendish σημείωσε τη θέση της ράβδου με στραμμένο το σύστημα, 

όταν οι μεγάλες μάζες είχαν τη θέση που φαίνεται στο σχήμα 5-7. Κατόπιν 

μετέφερε κάθε μια από τις μάζες αυτές στη συμμετρική θέση στην άλλη 

πλευρά των μικρών σφαιρών. Η έλξη βαρύτητας περιέστρεψε το σύστημα 

προς την αντίθετη κατεύθυνση και ο Cavendish μέτρησε τη νέα θέση. Με-

τρώντας τις μεταβολές στη θέση, όταν δρουν επάνω στις μικρές σφαίρες 

γνωστές δυνάμεις, ο Cavendish μπόρεσε να βρει το μέτρο των δυνάμεων 

βαρύτητας μεταξύ των μεγάλων και μικρών σφαιρών με την εξής σειρά 
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συλλογισμών: Η δύναμη για διάφορες στρέψεις του αναρτημένου συστή-

ματος μπορεί να προσδιοριστεί δυναμικά , αν αποσύρομε τις μεγάλες μά-

ζες και αφήσομε τη ράβδο με τις μικρές σφαίρες να αιωρούνται οριζόντια, 

στρίβοντας και ξεστρίβοντας το σύρμα της αναρτήσεως. Τότε η κίνηση 

της ράβδου εξαρτάται από τις γνωστές μάζες των μικρών σφαιρών και από 

τις δυνάμεις που δρουν επάνω τους ένεκα της στρέψεως του σύρματος. 

Άρα το μέτρο των δυνάμεων αυτών μπορεί να προσδιοριστεί από την κί-

νηση. Τώρα εξετάστε το όλο σύστημα σε ηρεμία και με τις μεγάλες σφαί-

ρες στη θέση τους. Η ολική δύναμη σε κάθε σφαίρα πρέπει να είναι μηδε-

νική. Αλλά η ανάρτηση έχει υποστεί στρέψη, επειδή υπάρχουν οι δυνάμεις 

βαρύτητας ανάμεσα στις μεγάλες μάζες και στις σφαίρες επάνω στη ρά-

βδο.  

 

 
 

 

Σχήμα 5-8 
Το σχέδιο της συσκευής του Cavendish, όπως εμφανίστηκε στην αρχική δημοσίευσή 

του. Οι δυο μεγάλες μάζες έχουν ονομαστεί w και οι δυο μικρές μάζες h. Προσέξτε 

ότι το όλο σύστημα είναι τοποθετημένο σε ένα μεγάλο περίβλημα G με εξωτερικά χει-

ριστήρια για τη μετακίνηση των βαρών και τη ρύθμιση της οριζόντιας ράβδου. Οι κλί-

μακες στο Α κοντά στις άκρες της ράβδου φωτίζονται από τις λάμπες L και παρατη-

ρούνται με τα τηλεσκόπια T. 

 

Η μηδενική ολική δύναμη είναι το αποτέλεσμα της δυνάμεως βαρύτητας 

και της δυνάμεως, που ασκείται από την περιστραμμένη ανάρτηση. Επο-

μένως η δύναμη βαρύτητα είναι ίση κατά μέτρο και αντίθετη σε κατεύ-

θυνση με τη δύναμη που ασκείται από την ανάρτηση. Αφού τώρα γνωρί-

ζομε τη δύναμη που ασκείται από την ανάρτηση, γνωρίζομε επίσης τη δύ-

ναμη βαρύτητας. Επομένως από τις γνωστές μάζες των σφαιρών και τις 

αποστάσεις τους μπορούμε να υπολογίσομε το G. 
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Αν χρησιμοποιήσομε διάφορα αντικείμενα από διαφορετική ύλη, μπο-

ρούμε να τροποποιήσομε το πείραμα Cavendish και να δείξομε ότι οι μά-

ζες και μόνον προσδιορίζουν την έλξη βαρύτητας. Αλλάζοντας τις σχετι-

κές θέσεις των μικρών και μεγάλων σφαιρών μπορούμε να ελέγξομε το 

νόμο του αντίστροφου τετραγώνου για αποστάσεις μέσα στο εργαστήριο 

και όχι πλανητών. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του πειράματος Caven-

dish και μέχρι τώρα ο νόμος της παγκόσμιας έλξεως του Νεύτωνα ισχύει 

για όλα αυτά τα πειράματα. Η τιμή του G που έχει γίνει δεκτή είναι…». 

«ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα 

Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 

105-106. 

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις: 

 

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε τα εξής: 

Οι δύο μικρές σφαίρες του ζυγού στρέψης, κατ’ αρχήν έλκονται από το 

κέντρο της Γης, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι μεγάλες σφαίρες 

κοντά τους. 

Οι δύο μικρές σφαίρες έλκονται από τις δύο μεγάλες σφαίρες. 

Επομένως, λέμε ότι η περισσότερη μάζα του κέντρου της Γης έλκει τις 

σφαίρες όπως και η περισσότερη μάζα των δύο μεγάλων σφαιρών έλκει 

την πιο μικρή της μάζα των μικρότερων σφαιρών. 

Επομένως, η μεγαλύτερη μάζα της Γης ή των δύο μεγάλων σφαιρών 

είναι αυτή που έλκει τις μικρές σφαίρες.  

Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι οι δυνάμεις έλξης της βαρύτητας της 

Γης είναι οι ίδιες με τις δυνάμεις έλξης που ασκούν οι δύο μεγάλες σφαί-

ρες. 

Ανάλογα συμβαίνει και με την Σελήνη, που αλληλεπιδρά με την μάζα 

της πάνω στους ωκεανούς και δημιουργεί την πλημμυρίδα και την άμπωτη. 

Λέμε δηλαδή ότι η βαρύτητα προκαλείται από τις δυνάμεις που βρίσκονται 

στις μάζες των σωμάτων, αλλά και των ουράνιων σωμάτων. 

Ειδικότερα όμως οι δυνάμεις της βαρύτητας αλλά και της αντιβαρύτη-

τας, εφόσον η Σελήνη δεν έλκεται συνέχεια, αλλά απωθείται επίσης (γιατί 

αν έλκονταν συνέχεια θα έπεφτε πάνω στην Γη), προκαλούνται από την 

ενέργεια που φέρει η μάζα των σωμάτων. 

Λέμε δηλαδή ότι, αφού βλέπουμε ότι αν οι δυνάμεις της βαρύτητας και 

της αντιβαρύτητας, που βρίσκονται στις μάζες των σωμάτων αλλά και των 

ουράνιων σωμάτων δεν ενώνονται άμεσα-απευθείας μεταξύ τους σαν μά-

ζες, άρα οι δυνάμεις της βαρύτητας και της αντιβαρύτητας οφείλονται 

στην ενέργεια που φέρουν αυτές οι μάζες των σωμάτων αλλά και των ου-

ράνιων σωμάτων.  

Τα τελευταία χρόνια αυτό έρχεται να μας το επιβεβαιώσει η αστρονο-

μία, αφού μικρές μάζες αστέρων ακούν πολύ ισχυρές δυνάμεις βαρύτητας, 
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αλλά ακόμη-ακόμη και μαύρες τρύπες που δεν φέρουν σχεδόν καθόλου 

ύλη μπορεί να ασκήσουν αυτές τις βαρυτικές δυνάμεις. 

Επομένως, λέμε ότι οι δυνάμεις της βαρύτητας δεν οφείλονται απλά στις 

μάζες των σωμάτων, αλλά στην ενέργεια που φέρουν τα σώματα και τα 

ουράνια επομένως σώματα.  

 

Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι τόσο η ενέργεια στο κέντρο 

της Γης, όσο και η ενέργεια στο κέντρο των μεγάλων σφαιρών είναι η ίδια 

ως προς την εξάσκησης της δύναμης της βαρύτητας (τουλάχιστον ως προς 

το μέρος της έλξης της), επειδή μπορούν και έλκουν το ίδιο τις μικρές 

σφαίρες. 

 

Αν λοιπόν θέλαμε να μελετήσουμε την βαρύτητα στο εσωτερικό της Γης 

ή της Σελήνης, μπορούμε κατά ένα τρόπο να εξετάσουμε αυτό το θέμα 

μας, όχι απλά πάνω στην μελέτη της ίδιας της μάζας των δύο μεγάλων 

σφαιρών μας, αλλά ειδικότερα πρέπει να εστιάσουμε στην ενέργεια που 

φέρουν οι μάζες των σωμάτων και των ουράνιων, επομένως, σωμάτων. 

 

 

 

Από τα παραπάνω, προκύπτουν και τα εξής: 

 

Αν η βαρύτητα Γης-Σελήνης ήταν συνεχής, η Σελήνη θα έπρεπε να έπε-

φτε πάνω στην Γη. 

Άρα,  

α) Την μια ενεργούν δυνάμεις έλξης από την Γη προς την Σελήνη και 

αντίστροφα, και δημιουργούν την πλημμυρίδα, και 

β) Την άλλη ενεργούν δυνάμεις άπωσης από την Γη προς την Σελήνη 

και αντίστροφα, αφού το νερό δημιουργεί την άμπωτη. 

Αν έτσι έχουν αυτά, πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε δυνάμεις βαρύτητας 

και αντιβαρύτητας μεταξύ Γης και Σελήνης ή αλλιώς δυνάμεις έλξης και 

άπωσής των. 

Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα ότι έχουμε και δυνάμεις άπωσης, αφού βλέ-

πουμε τα νερά των ωκεανών να απωθούνται κατά την φάση της άμπωτης. 

 

Πρέπει να δεχτούμε ακόμη ότι οι δυνάμεις έλξης και άπωσης, απ’ όσα 

γνωρίζουμε ως τώρα, οφείλονται στις μαγνητικές ιδιότητες και συγκεκρι-

μένα στο εξής: 

Όταν έλκονται δύο σημεία ή δύο πόλοι, φέρουν ετερώνυμα μαγνητικά 

φορτία. 

Αντίθετα, όταν απωθούνται δύο σημεία ή δύο πόλοι, φέρουν ομώνυμα 

μαγνητικά φορτία. 
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Αν έτσι έχουν τα παραπάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε στον εξής 

συλλογισμό, στην εξής ρεαλιστική υπόθεση:  

Στην περίπτωση που η Γη έλκεται με την Σελήνη, έχουμε έλξη μεταξύ 

ετερώνυμων μαγνητικών πόλων τους. 

Στην περίπτωση που η Γη απωθείται με την Σελήνη, έχουμε άπωση με-

ταξύ ομώνυμων μαγνητικών πόλων τους. 

 

Αν αυτά έχουν έτσι, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι προκειμένου να υπάρ-

χουν και ετερώνυμοι, αλλά και ομώνυμοι μαγνητικοί πόλοι τόσο στο εσω-

τερικό της Γης, όσο και στο εσωτερικό της Σελήνης, άραγε θα πρέπει να 

ισχύει το εξής: 

Η Γη να έχει δύο εσωτερικούς μαγνητικούς πόλους στο εσωτερικό της, 

όπως και η Σελήνη να έχει άλλους δύο, αφού μόνον τότε μπορεί να υπάρχει 

εναλλαγή έλξης και άπωσης. Αν, όμως, είχαμε απλά από έναν μαγνητικό 

πόλο στην Γη και έναν στην Σελήνη, τότε η Γη και η Σελήνη θα έλκονταν 

μόνιμα και θα έπεφτε η Σελήνη πάνω στην Γη και θα γινόταν μια μάζα. 

Για να μπορεί να υπάρχει έλξη, αλλά και άπωση, μεταξύ Γης και Σελή-

νης, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δύο μαγνητικοί πόλοι τόσο στο εσωτερικό 

της Γης (αφού από εκεί εξασκείται η βαρύτητα και η αντιβαρύτητά της) 

όσο και στην Σελήνη (αφού, επίσης, από εκεί εξασκείται η βαρύτητα και 

η αντιβαρύτητά της). 

 

Ας δεχτούμε, τότε, ότι η Γη έχει σταθερούς τους δύο εσωτερικούς μα-

γνητικούς πόλους της, αφού είναι πιο βαριά και πιο μεγαλύτερη από την 

Σελήνη, ώστε να θεωρήσουμε ότι θεωρούνται ως ακίνητοι, σε σχέση με 

την Σελήνη. 

Τότε, προκειμένου να εξηγήσουμε την πλημμυρίδα και την άμπωτη (έ-

χοντας πάντα σταθερούς τους δύο εσωτερικούς μαγνητικούς πόλους της 

Γης) πρέπει να δεχτούμε τα εξής: 

 

 

Πιο κάτω θα παραθέσουμε παραδείγματα με απεικόνιση των κινήσεων 

των δύο αυτών μαγνητικών κέντρων της Σελήνης, στις διάφορες Φάσεις 

της καθώς περιστρέφεται γύρω από την Γη. Επεξηγηματικά, προκειμένου 

να καταλάβουμε το θέμα θεωρούμε τα εξής: 

 

Έστω η Γη μας που φέρει τα δύο εσωτερικά μαγνητικά κέντρα (εσωτε-

ρικούς μαγνητικούς πόλους της) της Π και Η.  

Επίσης, έστω η Σελήνη που φέρει τα δύο δικά της μαγνητικά κέντρα 

(εσωτερικούς μαγνητικούς πόλους της) π και η. 

 

Τα δύο εσωτερικά μαγνητικά κέντρα: Π της Γης, και π της Σελήνης, 

είναι ετερώνυμα κι έλκονται. 
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Τα άλλα δύο εσωτερικά μαγνητικά κέντρα: Η της Γης και η της Σελήνης 

είναι ετερώνυμα, επίσης και έλκονται. 

Αντίθετα, τα μαγνητικά κέντρα Πη (Π της Γης και η της Σελήνης) είναι 

ομώνυμα και απωθούνται, όπως και τα μαγνητικά κέντρα Ηπ (Η της Γης 

και π της Σελήνης). 

 

Για τις ανάγκες των παρατηρήσεων, θεωρούμε ότι ο παρατηρητής, όπου 

βλέπει την πλημμυρίδα και την άμπωτη, βρίσκεται στο σημείο της Γης που 

είναι μεταξύ Γης και Σελήνης, σε κάποιο σημείο δηλαδή όπου εξασκού-

νται αυτές οι δυνάμεις βαρύτητας-αντιβαρύτητας Γης και Σελήνης. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Σχέδιο 1ο 

 

Στο Σχέδιο 1ο, βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης π έλκε-

ται από το κέντρο Π της Γης μας. 

Μαζί του έλκεται και ολόκληρη η Σελήνη και τότε η Σελήνη πλησιάζει 

προς την Γη μας. Βρισκόμαστε στο Α΄ Τεταρτημόριο (βλέπε και πιο κάτω).  

Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, έχει απωθηθεί από 

την θέση 1΄ στην νέα του θέση η. 

Τα μαγνητικά κέντρα Πη έλκονται, εδώ είναι ετερώνυμα και η Γη με 

την Σελήνη έλκονται.  

Τότε το κέντρο π της Σελήνης πλησιάζει προς το κέντρο Π της Γης μας 

και έτσι εξασκείται ισχυρότερα η βαρύτητα και δημιουργεί την πλημμυ-

ρίδα. 

Η έλξη μεταξύ των κέντρων Ππ (Π της Γης και π της Σελήνης) είναι 

ισχυρότερη ως δύναμη βαρύτητας και προκαλεί την έλξη Γης και Σελήνης. 

Στην περίπτωση του Σχεδίου 1, ή στο Α΄ Τεταρτημόριο, τα κέντρα, 

δηλαδή Ππ είναι ετερώνυμα (είναι ετερώνυμοι μαγνητικοί πόλοι και 

έλκονται μεταξύ τους), ενώ τα κέντρα Ηη είναι ομώνυμα. 
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Σχέδιο 2ο 

 

 

Στο Σχέδιο 2ο, βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης π απω-

θείται από το εσωτερικό κέντρο της Γης Π. 

Μαζί του απωθείται και ολόκληρη η Σελήνη. Βρισκόμαστε στο Β΄ Τε-

ταρτημόριο (βλέπε παρακάτω). 

 

Έτσι το εσωτερικό κέντρο π της Σελήνης, από το σημείο 2 έχει μετακι-

νηθεί στην θέση π, καθώς απωθείται.  

Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, έλκεται από το ε-

σωτερικό κέντρο της Γης Η και πλησιάζει προς αυτό. Έτσι το εσωτερικό 

κέντρο της Σελήνης η μετακινείται από το σημείο 2΄ προς το σημείο η και 

έλκεται προς το κέντρο Η της Γης. 

Τότε το κέντρο π της Σελήνης απωθείται από το κέντρο Π της Γης μας 

και έτσι εξασκείται ισχυρότερα η άπωση και δημιουργεί την άμπωτη. 

Στην περίπτωση του Σχεδίου 2, ή στο Β΄ Τεταρτημόριο, τα κέντρα 

Η (της Γης) και η (της Σελήνης) έλκονται ως ετερώνυμα, ενώ τα κέ-

ντρα Π της Γης και π της Σελήνης απωθούνται ως ομώνυμα. 
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Σχέδιο 3ο 

 

 

Στο Σχέδιο 3ο, βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η έχει 

ελχθεί από το εσωτερικό κέντρο της Γης Η. Μαζί του έλκεται και ολό-

κληρη η Σελήνη και τότε η Σελήνη πλησιάζει προς την Γη και δημιουργεί 

την πλημμυρίδα. 

Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, απωθείται από το 

κέντρο Η της Γης μας και απομακρύνεται από αυτό. 

Η έλξη μεταξύ των κέντρων Ππ είναι ισχυρότερη από την άπωση μεταξύ 

των κέντρων Ηη και έτσι η Σελήνη πλησιάζει προς την Γη μας. 

Στην περίπτωση του Σχεδίου 3, ή στο Γ΄ Τεταρτημόριο, τα κέντρα, 

δηλαδή Ππ είναι ετερώνυμα, ενώ τα κέντρα Ηη είναι ομώνυμα. 
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Σχέδιο 4ο 

 

 

Το κέντρο η της Σελήνης, έλκεται από το κέντρο Η της Γης μας ή είναι 

ετερώνυμοι μαγνητικοί πόλοι. Τότε το κέντρο η έλκεται από την Γη μας 

και μαζί του έλκεται και ολόκληρη η Σελήνη. 

Αντίθετα, το κέντρο π της Σελήνης, απωθείται από το κέντρο Π της Γης 

μας, ή είναι ομώνυμοι μαγνητικοί πόλοι. 

Η έλξη μεταξύ των κέντρων Ηη είναι ισχυρότερη από την άπωση μεταξύ 

των κέντρων Ππ και έτσι προκαλείται η παλίρροια. 

Στην περίπτωση του Σχεδίου 4, ή στο Δ΄ Τεταρτημόριο, τα κέντρα 

Η (της Γης) και η (της Σελήνης) έλκονται ως ετερώνυμα, ενώ τα κέ-

ντρα Π της Γης και π της Σελήνης απωθούνται ως ομώνυμα. 
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Στην επόμενη φάση, θα έχουμε πάλι τις ίδιες κινήσεις των δύο εσωτερι-

κών μαγνητικών κέντρων της Σελήνης ως προς την Γη μας. 

Έτσι: 

Κάθε εξ ώρες ο πόλος π της Σελήνης πλησιάζει προς το κέντρο Π της 

Γης μας και έχουμε πλημμυρίδα 1. 

Τις επόμενες εξ ώρες έχουμε άπωση-απομάκρυνση του πόλου η της Σε-

λήνης από τον πόλο Η της Γης μας και έχουμε άμπωτη 1. 

Τις επόμενες εξ ώρες έχουμε έλξη του πόλου π από τον πόλο Η τη Γης 

και έχουμε πλημμυρίδα 2. 

Τις άλλες επόμενες εξ ώρες έχουμε άπωση του πόλου η της Σελήνης από 

τον πόλο Π της Γης μας, οπότε έχουμε άμπωτη 2. 

 

Έτσι εξηγείται ότι η Σελήνη κάθε εξ ώρες έχει έλξη και άπωση ή πλημ-

μυρίδα και άμπωτη. 

Με άλλα λόγια οι δυνάμεις μεταξύ Γης και Σελήνης, που ενεργούν από 

τα δύο μαγνητικά κέντρα τους τις πρώτες εξ ώρες παρουσιάζουν έλξη και 

την επόμενες εξ ώρες άπωση, μετά πάλι έλξη, μετά πάλι άπωση, κ.ο.κ. 

 

Με τον παραπάνω τρόπο, μπορούμε να εξηγήσουμε πως συμβαίνει να 

έχουμε πλημμυρίδα την μια φορά (για εξ ώρες) και άμπωτη την επόμενη 

(για άλλες εξ ώρες) κ.ο.κ. να επαναλαμβάνονται. 
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5. Το μεγάλο και παράξενο ερώτημα: 

 

Εμείς, ως τώρα, απλά εξηγήσαμε τι πρέπει να συμβαίνει, σύμφωνα με 

τα όσα βλέπουμε. 

Εκείνο όμως που μας προξενεί μεγάλη απορία είναι το εξής: 

Παρατηρούμε ότι οι ίδιοι πόλοι που την μια φορά είναι ομώνυμοι, την 

άλλη είναι ετερώνυμοι και έλκονται. 

Παράδειγμα: 

Στο Σχέδιο 1, ή Α΄ Τεταρτημόριο, οι πόλοι Ππ είναι ετερώνυμοι και 

έλκονται, ενώ οι μαγνητικοί πόλοι Ηη είναι ομώνυμοι και απωθούνται. 

Στο Σχέδιο 2, ή Β΄ Τεταρτημόριο, οι ίδιοι πόλοι, δηλαδή οι πόλοι Ππ 

είναι ομώνυμοι και απωθούνται, ενώ οι μαγνητικοί πόλοι Ηη είναι ετερώ-

νυμοι και έλκονται. 

Στο Σχέδιο 3, ή Γ΄ Τεταρτημόριο, οι ίδιοι πόλοι, δηλαδή Ππ είναι ετε-

ρώνυμοι και έλκονται, ενώ οι μαγνητικοί πόλοι Ηη είναι ομώνυμοι και α-

πωθούνται. 

Στο Σχέδιο 4, ή Δ΄ Τεταρτημόριο, οι ίδιοι πόλοι Ππ είναι ομώνυμοι και 

απωθούνται, ενώ οι μαγνητικοί πόλοι Ηη είναι ετερώνυμοι και έλκονται. 

 

 

 

Η απάντηση στο παραπάνω παράξενο είναι μόνο μία: 

 

Όταν έχουμε δύο ζεύγη μαγνητικών πόλων, τότε: 

Οι ίδιοι μαγνητικοί πόλοι όταν βρίσκονται στις πιο κοντινές μεταξύ τους 

αποστάσεις απωθούνται και γίνονται ομώνυμοι, ενώ 

Οι ίδιοι μαγνητικοί πόλοι όταν βρίσκονται στις πιο μακρινές μεταξύ 

τους αποστάσεις έλκονται και γίνονται ετερώνυμοι. 

Σημειώνουμε ότι ανά ζεύγη έλκονται ή απωθούνται οι παραπάνω διπλοί 

εσωτερικοί πόλοι της Γης και της Σελήνης. 
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6. Οι δύο εσωτερικοί μαγνητικοί πόλοι της Γης και της Σελήνης, 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις έλκονται ανά ζεύγη. 

Η τοποθέτηση της τροχιάς της Σελήνης στα τέσσερα ενεργειακά Τε-

ταρτημόρια. 

 

 

Παραπάνω, στα Σχέδιο 1, Σχέδιο 2, Σχέδιο 3 και Σχέδιο 4, αναφέραμε 

αυτά αντίστοιχα και ως Α΄ Τεταρτημόριο, Β΄ Τεταρτημόριο, Γ΄ Τεταρτη-

μόριο και Δ΄ Τεταρτημόριο. 

Ο λόγος είναι ο εξής: 

Η Σελήνη δεν μένει σταθερή γύρω από την Γη, αλλά κινείται διαγράφο-

ντας ελλειπτική τροχιά. 

Επομένως, τα όσα παραθέσαμε πιο πριν στα παραπάνω Σχέδια 1-4, για 

να αναπαρασταθούν σωστά, πρέπει να τα τοποθετήσουμε μέσα στον χώρο 

της αντίστοιχης θέσης  της κινούμενης Σελήνης ως προς την Γη. 

Έτσι λοιπόν, είμαστε αναγκασμένοι να ορίσουμε την ελλειπτική τροχιά 

της Σελήνης, ενώ θεωρούμε την Γη ως ακίνητη. Συγχρόνως, θα χωρίσουμε 

την τροχιά της Σελήνης σε Τεταρτημόρια για να φανούν καλύτερα οι δυ-

νάμεις αλληλεπίδρασης της βαρύτητας-αντιβαρύτητας. 

Τότε θα πάρουμε και την εξήγηση γιατί άλλες φορές είναι ισχυρότερες 

οι δυνάμεις έλξης από τις δυνάμεις άπωσης ή το αντίστροφο (επειδή οι 

εξασκούμενες δυνάμεις βαρύτητας-αντιβαρύτητας της Σελήνης είναι ισχυ-

ρότερες ή ασθενέστερες με βάση την απόστασή τους από τους εσωτερι-

κούς πόλους της Γης, όπως θα εξηγήσουμε στο μεθεπόμενο Σχέδιο 6). 

Ας πάρουμε όμως με την σειρά πάλι τα πράγματα: 

 

Ονομάζουμε τα δυο παραπάνω εσωτερικά μαγνητικά κέντρα της Γης Π 

και Η ως εσωτερικούς μαγνητικούς πόλους της Γης ή απλά εσωτερικούς 

πόλους. 

Επίσης, ονομάζουμε αυτά τα δύο εσωτερικά μαγνητικά κέντρα της Σε-

λήνης π και η ως εσωτερικούς μαγνητικούς πόλους της Σελήνης ή απλά 

εσωτερικούς πόλους. Επομένως η Σελήνη έχει δύο εσωτερικούς πόλους: 

τον πόλο π και τον πόλο η. 

 

Αν όμως η Σελήνη εκτελεί, όπως εκτελεί στην πράξη, ελλειπτική κίνηση 

γύρω από την Γη, περνώντας έστω από τα σημεία: δ, α, β και γ, αφενός, 

και 

αν η ελλειπτική αυτή κίνηση που στηρίζεται στην βαρύτητα-αντιβαρύ-

τητα ή στην έλξη-άπωση μεταξύ Γης-Σελήνης, αφετέρου, 

τότε τα τέσσερα παραπάνω Σχέδια που περιγράψαμε, ανταποκρίνονται 

στις εξής κινήσεις του, όπως στο Σχέδιο 5: 
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Σχέδιο 5 

 

 

1) Όταν έχουμε την μεγαλύτερη έλξη μεταξύ Γης και Σελήνης, τότε 

εξασκείται η έλξη μεταξύ των δύο μαγνητικών πόλων: π της Σελήνης και 

Π της Γης μας. Το πλησιέστερο σημείο της έλξης-βαρύτητάς των στην Σε-

λήνη, είναι έστω το σημείο α. Το σημείο α είναι το Περήγειο 1. 

2) Στην συνέχεια έχουμε άπωση, οπότε πάμε στο Σχέδιο 2, όπου το 

κέντρο Η της Γης μας απωθεί το κέντρο π της Σελήνης. Μαζί όμως με την 

άπωση του κέντρου αυτού π της Σελήνης, απωθείται και ολόκληρη η Σε-

λήνη. Το μεγαλύτερο (=πιο απομακρυσμένο) σημείο της άπωσής της, σε 

αυτή τη Φάση, φτάνει στο σημείο β. Το σημείο β είναι το Αφήγειο 1. 

3) Μετά έχουμε έλξη μεταξύ των κέντρων Η της Γης μας και του κέ-

ντρου η της Σελήνης. Το μαγνητικό κέντρο η της Σελήνης πλησιάζει προς 

το κέντρο Η της Γης μας και μαζί με αυτό πλησιάζει και ολόκληρη η Σε-

λήνη. Το πλησιέστερο σημείο της έλξης αυτής είναι το σημείο γ. Το σημείο 

α είναι το Περίγειο 2. 

4) Τέλος, εξασκείται άπωση μεταξύ των δύο κέντρων Π της Γης μας 

και του κέντρου η της Σελήνης. Τότε το κέντρο η της Σελήνης απωθείται 

και μαζί του απωθείται και ολόκληρη η Σελήνη. Το σημείο β είναι το Α-

φήγειο 2. 
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Με άλλα λόγια η Σελήνη κατά την τροχιά της γύρω από την Γη, με βάση 

τις εναλλασσόμενες έλξεις-απώσεις της, δημιουργεί δύο Περήγεια και δύο 

Αφήγεια, εναλλάξ. 

 

Καθώς όμως η Σελήνη φτάνει στο σημείο α, έχουμε την πλημμυρίδα α. 

Στο σημείο β έχουμε την άμπωτη β, στο σημείο γ έχουμε την πλημμυρίδα 

γ, ενώ στο σημείο δ έχουμε την άμπωτη δ. 

Στην ουσία η πλημμυρίδα α και γ οφείλεται επειδή ολόκληρη η Σελήνη 

πλησιάζει προς την Γη μας (σημεία α και γ). 

Αντίθετα, η άμπωτη δ και β οφείλεται επειδή ολόκληρη η Σελήνη απο-

μακρύνεται από την Γη μας (σημεία δ και β). 

(Αυτό το φαινόμενο ότι η μάζα παράγει την βαρύτητα, το γνωρίζουμε 

πάρα πολύ καλά από τα πειράματα βαρύτητας του ζυγού στρέψης του Κά-

βεντις). 

 

 

Αν Ενώσουμε τα δύο περίγεια με μια ευθεία, την αγ θα χωρίσουμε την 

έλλειψη σε δύο μέρη. 

Επίσης, αν ενώσουμε τα δύο αφήγεια με μια ευθεία βδ, θα χωρίσουμε 

την έλλειψη σε άλλα δύο μέρη. 

Αυτά λοιπόν τα τέσσερα μέρη που δημιουργούνται όταν χαράξουμε τις 

ευθείες που ενώνουν τα περήγεια και τα αφήγεια, είναι τα τέσσερα τεταρ-

τημόρια της έλλειψης, της τροχιάς της Σελήνης γύρω από την Γη. 

 

Πιο πάνω μιλήσαμε και παραθέσαμε τα Σχέδια 1, 2, 3 και 4 για να φα-

νούν η αλληλεπίδραση των μαγνητικών φορτίων των εσωτερικών μαγνη-

τικών πόλων της Γης και της Σελήνης. 

 

Στην πραγματικότητα όμως, παρότι αυτή είναι η μαγνητική αλληλεπί-

δραση μεταξύ των δύο εσωτερικών μαγνητικών κέντρων της Γης και της 

Σελήνης, όμως η Σελήνη δεν παραμένει στην ίδια θέση, αλλά κινείται 

γύρω από την Γη. Επομένως, πρέπει να τοποθετήσουμε αυτή την αλληλε-

πίδραση μεταξύ των δύο εσωτερικών μαγνητικών πόλων της Γης και της 

Σελήνης, και με βάση, και σε συνάρτηση της τροχιά της Σελήνης και την 

θέση της γύρω από την Γη, επειδή λόγω ακριβώς της μαγνητικής αλληλε-

πίδρασης τών Γης-Σελήνης έχουμε και την διαφορετική θέση της Σελήνης 

ως προς την Γη, π.χ. εξηγήσαμε ότι όταν η Σελήνη έλκεται θα πλησιάσει 

στο περίγειο α ή γ, ενώ όταν η Σελήνη απωθείται θα απομακρυνθεί προς 

το απόγειο β ή δ. 

 

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα Σχέδια 1, 2, 3 και 4 πρέ-

πει να τοποθετηθούν στην ανάγκη θέση τους και εντός της τροχιάς της 

Σελήνης ως προς την Γη. 



71 

 

Αυτές οι θέσεις της Σελήνης όμως ως προς την Γη, θα τοποθετηθούν 

στα παραπάνω Τεταρτημόρια, στα οποία χωρίσαμε ήδη την τροχιά της Σε-

λήνης. 

 

Αν έτσι έχουν αυτά, τότε: 

 

Στο Τεταρτημόριο 1ο ή Α΄, θα τοποθετήσουμε το Σχέδιο 1, 

Στο Τεταρτημόριο 2ο ή Β΄, θα τοποθετήσουμε το Σχέδιο 2, 

Στο Τεταρτημόριο 3ο ή Γ΄, θα τοποθετήσουμε το Σχέδιο 3, 

Στο Τεταρτημόριο 4ο ή Δ΄, θα τοποθετήσουμε το Σχέδιο 4. 

Στο κάθε τεταρτημόριο Α, Β, Γ και Δ, δηλαδή, αντιστοιχούν τα Σχέδια 

1, 2, 3 και 4, όπως τα προαναφέραμε. (Το τεταρτημόριο ορίζεται με βάση 

της τροχιά της Σελήνης γύρω από την Γη, σε συνδυασμό με τις τέσσερις 

φάσεις-Σχέδια που προαναφέραμε). 

 

Στα παραπάνω Τεταρτημόρια για να βρεθεί η Σελήνη εξασκούνται δυ-

νάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ Γης και Σελήνης, οι οποίες είναι δυνάμεις 

ενέργειας. Για τον λόγο αυτό ονομάζουμε αυτά τα Τεταρτημόρια και ως 

ενεργειακά τεταρτημόρια. 

 

Στην επόμενη ενότητα θα δούμε αναλυτικά τις κινήσεις ημιπεριστροφής 

των δύο εσωτερικών πόλων της Σελήνης. 
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7. Η συνολική αναλυτική, και βήμα-βήμα, κίνηση-ημιπεριστροφή 

των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Σελήνης στα τέσσερα ε-

νεργειακά Τεταρτημόριά της. 

 

 

Ας πάμε να δούμε την εφαρμογή του Σχεδίου 5, σε συνδυασμό με τα 

προηγούμενα Σχέδια 1, 2, 3 και 4, όπου τα Σχέδια 1, 2, 3 και 4 έχουν το-

ποθετηθεί μέσα στο Σχέδιο5, αλλά και στην κανονική θέση τη Σελήνης ως 

προς την Γη, που συμπληρώνουμε και καθορίζουμε εδώ. 

 

 

 
 

Σχέδιο 6 

 

Στο παραπάνω Σχέδιο 6, έχουμε να παρατηρήσουμε και να σημειώ-

σουμε τα εξής, τα οποία ήδη έχουμε περιγράψει στα επιμέρους Σχέδια 1-

4: 

 

 

Α΄ Τεταρτημόριο 

Βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης π, έλκεται σταδιακά 

από το άλλο εσωτερικό κέντρο της Γης Π.  

Έτσι το εσωτερικό κέντρο π της Σελήνης, πλησιάζει όλο και περισσό-

τερο προς το κέντρο της Γης Π. 
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Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, απωθείται στα-

διακά και κινείται αντίθετα από το άλλο κέντρο της Σελήνης π. 

Τα μαγνητικά κέντρα Πη έλκονται, είναι ετερώνυμα, ενώ τα μαγνητικά 

κέντρα Ηη απωθούνται. 

Αυτό έχει την εξήγησή του ότι τα μαγνητικά κέντρα Ππ βρίσκονται πιο 

κοντά μεταξύ τους. 

Τότε το κέντρο π της Σελήνης πλησιάζει προς το κέντρο Π της Γης μας 

και έτσι εξασκείται ισχυρότερα η βαρύτητα και δημιουργεί την πλημμυ-

ρίδα 1 (φουσκώνουν, ανεβαίνουν τα νερά). 

Η Σελήνη έλκεται από την Γη. 

 

Β΄ Τεταρτημόριο 

Βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης π απωθείται από το ε-

σωτερικό κέντρο της Γης Π. 

Έτσι το εσωτερικό κέντρο π της Σελήνης, μετακινείται και απωθείται 

συνέχεια.  

Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, έλκεται από το ε-

σωτερικό κέντρο της Γης Η και πλησιάζει προς αυτό. Έτσι το εσωτερικό 

κέντρο της Σελήνης η μετακινείται και έλκεται προς το κέντρο Η της Γης. 

Τότε το κέντρο π της Σελήνης απωθείται από το κέντρο Π της Γης μας 

και έτσι εξασκείται ισχυρότερα η άπωση και δημιουργεί την άμπωτη. 

Τα κέντρα Η (της Γης) και η (της Σελήνης) έλκονται ως ετερώνυμα. 

Τότε εξασκείται η άμπωτη 1 (απομακρύνονται, κατεβαίνουν τα νερά). 

Η Σελήνη απομακρύνεται-απωθείται από την Γη. 

 

Γ΄ Τεταρτημόριο 

Βλέπουμε ότι το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η απωθείται από το 

άλλο εσωτερικό κέντρο της Γης Η.  

Αντίθετα, το κέντρο π της σελήνης έλκεται από το κέντρο Π της Γης μας 

και μαζί του έλκεται και ολόκληρη η Σελήνη. 

Τότε το κέντρο π της Σελήνης πλησιάζει προς το κέντρο Π της Γης μας 

και έτσι εξασκείται ισχυρότερα η βαρύτητα και δημιουργεί την πλημμυ-

ρίδα 2. 

Τα κέντρα Η (της Γης) και η (της Σελήνης) απωθούνται, ως ομώνυμα. 

Τότε προκαλείται η πλημμυρίδα.  

Η Σελήνη έλκεται από την Γη. 

 

Δ΄ Τεταρτημόριο 

Το εσωτερικό κέντρο της Σελήνης π απωθείται από το εσωτερικό κέντρο 

της Γης Π. Έτσι το εσωτερικό κέντρο π της Σελήνης, μετακινείται και α-

πωθείται συνέχεια.  

Αντίθετα, το άλλο εσωτερικό κέντρο της Σελήνης η, έλκεται από το ε-

σωτερικό κέντρο της Γης Η και πλησιάζει προς αυτό. Έτσι το εσωτερικό 
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κέντρο της Σελήνης η μετακινείται και έλκεται προς το κέντρο Η της Γης 

και μαζί του έλκεται και ολόκληρη η Σελήνη. 

Τα κέντρα Η (της Γης) και η (της Σελήνης) έλκονται ως ετερώνυμα. 

Τα κέντρα Π της Γης και π της Σελήνης απωθούνται ως ομώνυμα. 

Τότε εξασκείται η άμπωτη 2 (απομακρύνονται, κατεβαίνουν τα νερά). 

Η Σελήνη απομακρύνεται-απωθείται από την Γη. 
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8. Οι φάσεις της Σελήνης, σε συνδυασμό με την θέση της στο κάθε 

Τεταρτημόρια ενέργειάς της. 

Η επαλήθευση της αιτίας της ελλειπτικής κίνησης της Σελήνης. 

 

 

 

 

 
 

 

Το ένα ημισφαίριο της Σελήνης φωτίζεται από τον Ήλιο. Οι φάσεις της 

Σελήνης εξαρτώνται από το πόσο μέρος της φωτισμένης πλευράς είναι ο-

ρατό από τη Γη.  

Κατά τη Νέα Σελήνη (χάση), όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκο-

νται σχεδόν στην ίδια ευθεία, δεν βλέπουμε καθόλου τη φωτεινή πλευρά. 

Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, κατά το πρώτο τέταρτο, βλέπουμε το 

μισό από το ηλιοφώτιστο μέρος (Ημισέληνος) και κατά την Πανσέληνο 

βλέπουμε ολόκληρο το φεγγάρι.  

Κατά το τελευταίο τέταρτο είναι ορατό ξανά μόνο το μισό από το ηλιο-

φώτιστο μέρος. 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 710. 

 

 

Επεξηγήσεις – Παρατηρήσεις: 

 

Έχουμε την εξής αντιστοιχία, αντιστοίχιση, μεταξύ των φάσεων της 

Σελήνης και του δικού μας Σχεδίου 5 και της παραπάνω εικόνας: 
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Πανσέληνος……....: σημείο δ του Σχεδίου 5, της τροχιάς της Σελήνης. 

Τελευταίο τέταρτο.: σημείο α του Σχεδίου 5, της τροχιάς της Σελήνης 

Νέα Σελήνη……....: σημείο β του Σχεδίου 5, της τροχιάς της Σελήνης. 

Πρώτο τέταρτο…..: σημείο γ του Σχεδίου 5, της τροχιάς της Σελήνης. 

 

 

 

Επομένως,  

Αν εναλλάσσονται οι έλξεις-απώσεις μεταξύ Γης και Σελήνης αφενός, 

Αν οι έλξεις-απώσεις μεταξύ Γης-Σελήνης οφείλονται στα δύο παρα-

πάνω εσωτερικά μαγνητικά κέντρα τους αφετέρου, 

τότε επαληθεύεται ότι η Σελήνη κατά την τροχιά της γύρω από την 

Γη θα είναι στο σχήμα της έλλειψης. 

Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε το σχήμα της έλλειψης, στα μαθηματικά, 

απαιτεί να υπάρχουν δύο εσωτερικά κέντρα στον κεντρικό κύκλο-σώμα. 

 

Με βάση όμως τα δύο μαγνητικά κέντρα στο εσωτερικό της Γης, όσο 

και της Σελήνης, μπορούμε δηλαδή να εξηγήσουμε την ελλειπτική κίνηση 

της Σελήνης ως προς την Γη. 
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9. Η Σελήνη δεν δημιουργήθηκε στην αρχή της Δημιουργίας του κό-

σμου, όπως η Γης μας, αλλά δημιουργήθηκε πολύ αργότερα. 

Η Σελήνη δεν προήλθε από τη Γη μας. 

 

 

 

Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«Η ΣΕΛΗΝΗ 

Στην σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Η γεμάτη με αέρια επιφάνειά της 

απορροφάει και μεταδίδει το φως. Αν υπήρχε σεληνιακή ατμόσφαιρα, δεν 

θα μπορούσαμε από τη Γη να διακρίνουμε παρά θαμπά το γύρο της. Τον 

βλέπουμε όμως καθαρά σαν νάταν ένας δίσκος κομμένος από χαρτόνι, είτε 

μέρα είναι, είτε ο ουρανός είναι κατάμαυρος και διάστικτος από άστρα που 

λάμπουν με μια λάμψη που δεν υπάρχει στη Γη.  

Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεννοούμαστε με νοήματα, εφόσον δεν υ-

πάρχει αέρας για την μεταφορά των ηχητικών κυμάτων. Στην σελήνη βα-

σιλεύει η απόλυτη σιγή. 

Η άμπωτης παράγεται όταν η σεληνιακή και η ηλιακή έλξη είναι αντί-

θετες.  

Σε κάθε εικοσιτετράωρη περιστροφή της γης, γίνονται δύο παλίρροιες 

(σελίδα 48 του Βιβλίου «ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»). 

Διαπιστώσαμε ακόμη πως η άγνωστη πλευρά της σελήνης είναι λιγό-

τερο ταραγμένη από το άλλο (το ορατό από την γη) ημισφαίριο (ημισφαί-

ριο της σελήνης) (σελίδα 50 του Βιβλίου «ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»)».  

«ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Κείμενα υπό: 

RENEGUILLOT, Εικονογράφηση υπό: Giannini, Εκδόσεις «ΧΡΥΣΗ 

ΠΕΝΝΑ» ΕΕ, σελίδα 48-49. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια – Παρατηρήσεις: 

 

Υπογραμμίζουμε ότι η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. 

Αν όμως η Σελήνη είχε δημιουργηθεί κατά την πρώτη Ημέρα της Δη-

μιουργίας του κόσμου, όπως η Γη μας, τότε θα είχε αυξημένο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο και θα έφερε ανάλογες ζώνες Βαν Άλεν. 

Επιπλέον θα έφερε και τα ίδια περίπου συστατικά και βαρυτικές δυνάμεις 

με την Γη μας. 

Όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Γι’ αυτό λέμε ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε πολύ αργότερα από τη Γη 

μας. 

 



78 

 

Αν πάλι η Σελήνη είχε προέλθει από την Γη μας, πάλι θα έφερε τέτοια 

ισχυρά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων της, αφού αυτά θα είχαν φύγει από την  Γη μας που φέρει αυτά αυξη-

μένα. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Σελήνη. 
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10. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο ή τριών στρωμάτων της 

ιονόσφαιρας 

Η εξήγηση της αύξησης του πάχους της ιονόσφαιρας κατά την διάρ-

κεια της ημέρας και της μείωσής του κατά την διάρκεια της νύχτας. 

 

 

 

«2. ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ. 

Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία εκπέμπει η κε-

ραία ενός πομπού επηρεάζεται από πολλές αιτίες από τις οποίες οι κυριό-

τερες οφείλονται στην επιφάνεια της γης και στην ιονόσφαιρα. Η φύση του 

εδάφους μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται 

η αγωγιμότητά του. Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα αέρα, το οποίο εκτεί-

νεται σε ύψος από 100 Km έως 350 km περίπου. Το στρώμα αυτό παρου-

σιάζει μεγάλη αγωγιμότητα λόγω του πλήθους των ιόντων και των ηλε-

κτρονίων που περιέχει. Τα ιόντα αυτά προέρχονται λόγω του ιονισμού του 

αέρα από την υπεριώδη ακτινοβολία και τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται 

από τον ήλιο και από τις κοσμικές ακτίνες.  

Η ιονόσφαιρα λόγω της αγωγιμότητας που παρουσιάζει ενεργεί σαν κά-

τοπτρο. Η ανακλαστική ικανότητα εξαρτιέται από το βαθμό ιονισμού και 

την πυκνότητα των ιόντων, παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλονται κατά τις 

διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Επίσης μεταβάλλονται κατά τις 

διάφορες εποχές και επηρεάζονται από τις διάφορες αλλαγές που συμβαί-

νουν στην επιφάνεια του ήλιου (κηλίδες, εκρήξεις κ.λπ.). Από πειράματα 

ραδιοφωνικών κυμάτων αποδείχτηκε ότι η ιονόσφαιρα δεν αποτελείται 

από ένα στρώμα αλλά από τρία, τα οποία ονομάζονται E, F1 και F2 και 

βρίσκονται σε ύψη 110, 220 και 350 km. Το στρώμα Ε υπάρχει μόνο κατά 

την ημέρα ενώ τα στρώματα F1 και F2 είναι περισσότερο ιονισμένα. Κατά 

την διάρκεια της νύχτας το στρώμα F2 βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος. Το 

κυρίως αγώγιμο στρώμα ιονόσφαιρας ονομάζεται στρώμα Heaviside - 

Kennely. Από τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά την διάδοση των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, βρέθηκε ότι αυτά δεν διαδίδονται όπως τα 

οπτικά κύματα, αλλά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: α) στα 

κύματα επιφάνειας, τα οποία μεταδίνονται σχεδόν παράλληλα προς την 

επιφάνεια του εδάφους, β) στα κύματα χώρου τα οποία εκπέμπονται από 

την κεραία προς τα πάνω». 

«ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ» Γυμνασίου-Λυκείου-Ανωτάτων Σχολών, Χάρη 

Πάτση, Τόμος 6, σελίδα 520. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια: 

 

α) Γράφηκε ότι: 
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«Τα ιόντα αυτά προέρχονται λόγω του ιονισμού του αέρα από την υπε-

ριώδη ακτινοβολία και τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από τον ήλιο και 

από τις κοσμικές ακτίνες» 

Αυτό εξηγείται επειδή το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελείται από θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά έλκουν 

όμοιά τους που εκπέμπει ο Ήλιος, είτε η κοσμική ακτινοβολία (γαλαξίες, 

μαύρες τρύπες κ.λπ.). 

 

β) Γράφηκε πιο πάνω ότι: 

«Η ανακλαστική ικανότητα εξαρτιέται από το βαθμό ιονισμού και την 

πυκνότητα των ιόντων, παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλονται κατά τις διά-

φορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Επίσης μεταβάλλονται κατά τις 

διάφορες εποχές και επηρεάζονται από τις διάφορες αλλαγές που συμβαί-

νουν στην επιφάνεια του ήλιου (κηλίδες, εκρήξεις κλπ)». 

Η εξήγηση είναι ότι όταν έχουμε αύξηση της ζέστας αυξάνεται δυσανά-

λογα και είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Αντίθετα, όταν μειώνεται η θερμοκρασία, πάλι παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα, με την διαφορά ότι τώρα είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων όμως απωθούνται πάνω στην ιο-

νόσφαιρα με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, επειδή βρίσκονται σε 

μεγάλες σχετικά ποσότητες και έτσι εξασκούν, στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις, το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο άπωσής των (τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων απωθούνται 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις). 

Έτσι απωθούνται και στην μια ζώνη παραμένουν τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων, ενώ σε άλλη-διαφορετική ζώνη παραμένουν τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις ισχυρότερα είναι τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, είναι αυτά τότε που απωθούν τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων, τα οποία θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απω-

θούμενα καταλαμβάνουν την πιο εξωτερική στοιβάδα των ζωνών Βαν Ά-

λεν. 

Έτσι, επειδή, αρχικά τα δύο αυτά στρώματα θεμελιωδών ιόντων απω-

θούνται, δημιουργούν τις δύο ζώνες Βαν Άλεν, την μια εσωτερική που εί-

ναι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, και την άλλη, την εξωτερική, 

που είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει ένα, αλλά περισσότερα στρώ-

ματα στην ιονόσφαιρά, διαφορετικά ιονισμένα. 

 

Για το ίδιο θέμα: 
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Στο κεφάλαιο του 13ου Βιβλίου με τίτλο: «24. Η εξήγηση της δημιουρ-

γίας των ζωνών ακτινοβολίας Βαν Άλεν και του διαφορετικού ηλεκτρι-

κού 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», 

αναφέραμε, μεταξύ των άλλων και τα εξής, που εδώ τα υπογραμμίζουμε 

επειδή συσχετίζονται με το θέμα μας:  

«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…». 

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 
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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. 

  Επομένως, με βάση τα παραπάνω, από τα χρώματα και μόνο μπορούμε 

να συμπεράνουμε τα εξής σχετικά με τις παραπάνω ζώνες της ιονόσφαι-

ρας: 

1) Έχομε μια ζώνη που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και βρίσκεται πιο κοντά 

προς την επιφάνεια της Γης (βλ. πράσινο χρώμα του σέλαος). 

2) Έχομε μια ζώνη που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και βρίσκεται πιο μακριά 

από την επιφάνεια της Γης (βλ. βυσσινί ή ιώδες χρώμα). 

3) Έχομε, τέλος, μια τρίτη ζώνη, ακόμη πιο κοντά προς την Γη, επειδή: 

στο ενδιάμεσο της απόστασης των δύο ζωνών Βαν Άλεν, δεν μπορεί να 

υπάρξουν άλλα θεμελιώδη ιόντα, αφού είναι ζώνη όπου εξασκείται η ά-

πωσή τους. Επομένως έχουμε έλξη μεταξύ της ζώνης F1, των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (που είναι η πιο κοντινή προς την Γη), με θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων που διέρχονται αποκάτω της, όπου το μαγνητικό πεδίο 

της Γης είναι ισχυρό (εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο ότι η πυκνότητα και η 

ισχύς του μαγνητικού πεδίου, οποιοδήποτε μαγνητικού πεδίου, δεν είναι 

ομοιόμορφη, αλλά σε άλλες περιοχές είναι πυκνότερη και ισχυρότερη και 

σε άλλες αραιότερη και ασθενέστερη, όπως π.χ. στο μέσον ενός μαγνήτη). 

 

Η τρίτη παραπάνω ζώνη οφείλεται στο εξής:  

Την ημέρα με την αύξηση της θερμοκρασίας, μιλάμε για το τμήμα ε-

κείνο της ατμόσφαιρας που βρίσκεται πάνω από το θερμαινόμενο τμήμα 

της Γης, έχουμε αύξηση των θεμελιωδών ιόντων. Με άλλα λόγια, όταν 

αυξάνει η θερμοκρασία γνωρίζουμε ότι παράγονται θεμελιώδη ιόντα. 
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Έτσι κατά την διάρκεια της αύξησης της θερμοκρασίας παράγονται τέ-

τοια θεμελιώδη ιόντα περισσότερα, σε σχέση π.χ. με την νύχτα όπου με το 

κρύο παράγονται λιγότερα τα θεμελιώδη ιόντα. 

Λόγω της αύξησης, δηλαδή, του φορτίου των παραγόμενων θεμελιωδών 

ιόντων κατά την ημέρα, έχουμε αύξηση των θεμελιωδών ιόντων, και κυ-

ρίως των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, οπότε τότε έχουμε την έλξη 

τους με τα θεμελιώδη ιόντα του εσωτερικού στρώματος F1 των ζωνών Βαν 

Άλεν, οπότε τότε δημιουργείται το τρίτο στρώμα ζωνών Βαν Άλεν, το 

στρώμα Ε. 

Περισσότερα όμως για το ίδιο θέμα θα αναπτύξουμε και πιο κάτω, βλ. 

κεφάλαιο 22 με τίτλο: «22. Η εξήγηση της δημιουργίας των τριών μαγνη-

τικών ζωνών στο μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, F2 και Ε. 

Η εξήγηση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εξαιτίας της 

ανάκλασής των στην ιονόσφαιρα. 

 Η εξήγηση των ιδιοτήτων των μαγνητικών ζωνών του μαγνητικού πε-

δίου της Γης. 

Η εξήγηση της αυξομείωσης του ύψους, αλλά και του πλάτους-έκτασης 

του πολικού σέλαος». (σελ. 117-122 του παρόντος βιβλίου). 
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11. Η εξήγηση του καθορισμού του ισχυρότερου εσωτερικού-περι-

στροφικού  βραχίονα της Γης μας. 

Η εξήγηση της φοράς περιστροφής του ισχυρότερου εσωτερικού-

περιστροφικού  βραχίονα της Γης μας.  

 

 

 

«Κεραυνός 

Κάθε ένας μας, έχει γίνει μάρτυρας των βίαιων φωτεινών φαινομένων 

που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. 

Έχουμε παρατηρήσει τις λάμψεις που εμφανίζονται στο συννεφιασμένο 

ουρανό ή λάμψεις που «ταξιδεύουν» προς τη Γη. 

Τα φαινόμενα αυτά είναι ηλεκτροστατικά φαινόμενα. 

 

 

 
 

 

 

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας τα νέφη εμφανίζουν ηλεκτρικά φορ-

τία με το κάτω μέρος τους φορτισμένο συνήθως αρνητικό και το επάνω 

θετικό (εικ. Α). 

Το αρνητικό φορτίο που βρίσκεται στη βάση του νέφους δημιουργεί με 

επαγωγή θετικά φορτία στην επιφάνεια της Γης. 

Επομένως, εμφανίζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ νέφους-Γης. 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ένας μονωτής (διηλεκτρικό) που εμποδίζει 

την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου. Εάν όμως η ένταση του πεδίου με-

ταξύ νέφους-Γης αποκτήσει μεγάλη τιμή (κοντά στα 5∙106 V/m) ο ατμο-
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σφαιρικός αέρας γίνεται αγώγιμος (για μερικά μς) με αποτέλεσμα τα ηλε-

κτρόνια που βρίσκονται στη βάση του νέφους να τον διαπερνούν και να 

δημιουργείται ηλεκτρική εκκένωση. 

Τα ηλεκτρόνια σχηματίζουν μια σφήνα, που ονομάζεται «οδηγός», και 

η οποία ακολουθώντας στρεβλή τροχιά κατευθύνεται προς τη γη, δημιουρ-

γώντας ισχυρότατα πεδία.  

Όταν η μύτη του οδηγού φτάσει σε ύψος μερικών δεκάδων μέτρων από 

το έδαφος, η εκκένωση που κατεβαίνει συναντά την ανερχόμενη και κλεί-

νει το κύκλωμα νέφους – εδάφους..».  

«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. 56-57.  

 

Αν λοιπόν η επιφάνεια της Γης φέρει θετικά ηλεκτρικά φορτία, αυτό 

σημαίνει ότι φέρει ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων της. 

Πιο πέρα, αυτό σημαίνει ότι ισχυρότερος εσωτερικός βραχίονας της Γης 

μας είναι αυτός των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αφού αυτός μπορεί 

και φτάνει μέχρις του απώτατου ορίου άπωσής του, που είναι η επιφάνεια 

της Γης, την οποία και φορτίζει. 

Επομένως, η περιστροφή του εσωτερικού της Γης γίνεται κατά την φορά 

των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων. 

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι η Γη περιστρέφεται κατά την φορά που 

είναι αντίθετη με τους δείκτες της κίνησης του ρολογιού μας. 

Με την παραπάνω εικόνα, ένας παρατηρητής, θα πρέπει να βλέπει την 

περιστροφή της Γης μας, αλλά και το όλο σύμπαν ως εξής: 

Καθώς στέκεται, βόρεια να έχει τον βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης 

μας και ό,τι βρίσκεται πάνω από την Γη μας. 

 

Η παραπάνω εξήγηση έχει να κάνει βασικά, με το εξής: 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Εξαιτίας αυτού, αυτό είναι που απωθεί το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και το οποίο απωθείται ισχυ-

ρότερα από τον εσωτερικό-βαρυτικό πυρήνα της Γης μας, με αποτέλεσμα 

να καταλήγει στα πιο εξωτερικά στρώματα του υπόγειου της και να τον 

φορτίζει. 

 

 

 

  



86 

 

 

12. Η εξήγηση της δημιουργίας των ασυνεχειών της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών στις ασυνέχειες της Γης 

μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ασυνέχειας Mohorovicic μεταξύ 

μανδύα και φλοιού της γης.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών στην ζώνη της ασυνέχειας 

Mohorovicic. 

 

 

 

Πριν προχωρήσουμε να διαβάσουμε λίγο την θεωρία και να θυμηθούμε 

μερικά βασικά πράγματα: 

 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 
http://micro-

kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/solar_system/web_site4/gi2.htm 

 

 

Δομή 

Το εσωτερικό της Γης είναι διαχωρισμένο σε ένα πυριτικό εξωτερικό 

φλοιό, ο οποίος είναι συμπαγής, έναν ημίρρευστο μανδύα, έναν ρευστό 

εξωτερικό πυρήνα ο οποίος είναι αρκετά πιο ιξώδης από τον μανδύα, κα-

θώς και έναν στερεό εσωτερικό πυρήνα. Ο ρευστός εξωτερικός πυρήνας 

δημιουργεί ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο λόγω της θερμικής μεταφοράς 

του ηλεκτρικά αγώγιμου υλικού του. 

Νέο υλικό αναβλύζει συνεχώς στην επιφάνεια της Γης από το εσωτε-

ρικό, με την βοήθεια των ηφαιστείων και των ρωγμών στις μεσοωκεάνειες 

ράχες. Το μεγαλύτερο μέρος του γήινου φλοιού δεν είναι γηραιότερο από 

100 εκατομμύρια (1×108) έτη· τα αρχαιότερη τμήματα του φλοιού είναι 

περί τα 4.4 δισεκατομμύρια (4.4×109) έτη [1]. 

Συνολικά, η Σύσταση της Γης κατά μάζα είναι: 

33.1% Σίδηρος 

27.2% Οξυγόνο 

17.2% Πυρίτιο 

15.9% Μαγνήσιο 

1.6% Νικέλιο 

1.6% Ασβέστιο 

1.5% Αργίλιο 

0.7% Θείο 

0.25% Νάτριο 

0.071% Τιτάνιο 

0.019% Κάλιο 

0.86% Άλλα στοιχεία 

 

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/solar_system/web_site4/gi2.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/solar_system/web_site4/gi2.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/solar_system/web_site4/gi.htm
http://spaceflightnow.com/news/n0101/14earthwater/
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Εσωτερικό 

Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό της Γης φθάνουν ως τους 5650 ± 600 

βαθμούς K. Η εσωτερική θέρμανση του πλανήτη είχε ως έναρξη την δια-

δικασία της συσσωμάτωσής του, έπειτα συνεχίστηκε μέσω της διάσπασης 

των ραδιενεργών στοιχείων όπως του ουρανίου, θορίου και καλίου. Η ροή 

θερμότητας από το εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια είναι μόνο 

το 1/20000 (0.005%) της ενέργειας που λαμβάνεται από τον Ήλιο. 

 

Δομή 

Η δομή του πλανήτη στο εσωτερικό κατά βάθος είναι: 

0-60 km - Λιθόσφαιρα (τοπικά κυμαίνεται από 5 έως 200 km) 

0-30/35 km - Φλοιός (τοπικά κυμαίνεται από 5 έως 70 km) 

35-60 km - Άνω τμήμα του μανδύα 

35-2890 km - Μανδύας 

100-700 km - Ασθενόσφαιρα 

2890-5100 km - Εξωτερικός πυρήνας 

5100-6378 km - Εσωτερικός πυρήνας 

 

Ο πυρήνας 

Η μέση πυκνότητα της Γης είναι 5515 kg/m3, κατατάσσοντας την ως 

τον πυκνότερο πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Αφού η μέση πυκνό-

τητα των επιφανειακών υλικών είναι περί τα 3000 kg/m3, συμπεραίνουμε 

πως η πυκνότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στον πυρήνα. Στα 

πρώτα στάδια της δημιουργίας του πλανήτη, πριν περίπου 4.5 δισεκατομ-

μύρια (4.5×109) χρόνια, η Γη ήταν ολοσχερώς τηγμένη (ρευστή), λόγω δε 

της βαρύτητας, πυκνότερα υλικά έρρευσαν προς το κέντρο κατά τη διάρ-

κεια μίας διαδικασίας που καλείται πλανητική διαφοροποίηση, ενώ λιγό-

τερο πυκνά υλικά έμειναν στην επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, ο πυρήνας α-

ποτελείται κυρίως από σίδηρο (80%) καθώς και νικέλιο και πυρί-

τιο· ωστόσο άλλα πυκνά (πυκνότερα μάλιστα) υλικά όπως το ουράνιο και 

ο μόλυβδος, είναι είτε σπάνια για να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του 

πυρήνα είτε έχουν την ιδιότητα να προσκολλούνται σε ελαφρύτερα υλικά 

και γι’ αυτό απαντώνται κυρίως στον φλοιό. 

Ο πυρήνας χωρίζεται σε δύο μέρη, έναν στερεό εσωτερικό πυρήνα με 

μία ακτίνα, περίπου 1250 km και έναν ρευστό εξωτερικό πυρήνα με μία 

ακτίνα περίπου 3500 km. Ο εσωτερικός πυρήνας πιστεύεται πως είναι στε-

ρεός και πως αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Ορισμένοι συμ-

φωνούν πως ο εσωτερικός πυρήνας είναι στην μορφή του μονοκρυσταλι-

κού σίδηρου. Ο εξωτερικός πυρήνας που περιβάλλει τον εσωτερικό και 

εκτιμάται πως αποτελείται από ρευστό σίδηρο αναμεμειγμένο με ρευστό 

νικέλιο και ίχνη ελαφρύτερων στοιχείων. Είναι γενικά παραδεκτό πως η 

θερμική μεταφορά στον εξωτερικό πυρήνα σε συνδυασμό με την διέγερση 

http://el.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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από την περιστροφή της Γης (βλ. Δύναμη Coriolis), προκαλεί το γήινο μα-

γνητικό πεδίο μέσω μίας διεργασίας γνωστή ως Θεωρία του Δυναμό. Ο 

στερεός εσωτερικός πυρήνας είναι αρκετά θερμός ώστε να διατηρεί ένα 

μόνιμο μαγνητικό πεδίο, πιθανό είναι όμως να δρα ως σταθεροποιητής 

προς το μαγνητικό πεδίο που γεννάται από τον εξωτερικό πυρήνα. 

Σύμφωνα με πρόσφατες ενδείξεις εικάζεται πως ο εσωτερικός πυρήνας 

της Γης, ίσως περιστρέφεται ελαφρώς γρηγορότερα από τον υπόλοιπο πλα-

νήτη, κατά περίπου 2° ανά έτος». 

 

 

Και επίσης: 

 

βλέπε στην επόμενη σελίδα → 
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Η εξήγηση της δημιουργίας της ασυνέχειας Mohorovicic μεταξύ μαν-

δύα και φλοιού της γης.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών στην ζώνη της ασυνέχειας 

Mohorovicic. 

 

 

«Δομή του εσωτερικού της Γης 
 

 

 
 

 

1. Ο φλοιός αποτελεί την εξωτερική στοιβάδα της Γης. Εκτείνεται από 

την επιφάνεια της μέχρι την ασυνέχεια Mohorovicic (Moho). Υπάρχουν 

δύο είδη φλοιού, ο ηπειρωτικός και ο ωκεάνιος που διαφοροποιούνται με-

ταξύ τους ως προς το πάχος και τη σύσταση τους.  

• Το μέσο πάχος του ηπειρωτικού είναι περίπου 35 km, κάτω όμως από 

τις μεγάλες οροσειρές μπορεί να φτάσει τα 60 -70 km. Το μέσο πάχος του 

ωκεάνιου είναι 7 km. 

2. Ο μανδύας είναι το αμέσως επόμενο στρώμα και φτάνει μέχρι το βά-

θος των 2.900 km, και έχει αβέβαιη σύσταση. Ο άνω μανδύας συνίσταται 

κυρίως από ενώσεις του πυριτίου με βαρέα μέταλλα. Ο κάτω μανδύας συ-

γκροτείται από θειούχες και οξυγονούχες αλλά και πυριτικές ενώσεις του 

σιδήρου του μαγνησίου και άλλων βαρέων μετάλλων. 

• Η επιφάνεια που χωρίζει το φλοιό από τον μανδύα, είναι γνωστή με το 

όνομα ασυνέχεια Mohorovicic.  
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3. Ο πυρήνας διακρίνεται σε εξωτερικό (υγρή/ρευστή κατάσταση κυ-

ρίως από σίδηρο) και σε εσωτερικό (στερεή κατάσταση). Χωρίζεται από 

τον μανδύα με την ασυνέχεια Gutenberg».  

«ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ» Σύσταση της Γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες, του Δρ. 

Ε. Λυκούδη, Αθήνα 2005, βιβλίο από το Internet, σελ. 2. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια: 

 

1. Καθώς οι δύο περιστροφικοί βραχίονες του εσωτερικού της Γης πε-

ριστρέφονται, κάνουν και τα εξής: 1) έλκουν ύλη από το εσωτερικό της 

την οποία επίσης περιστρέφουν και φέρουν μαζί τους, και 2) ανοίγουν ο-

λοένα και περισσότερο τους κύκλους τους καθώς απωθούνται τα ομώνυμα 

μαγνητικά φορτία της ύλης και των ιόντων με τα οποία οι δύο αυτοί βρα-

χίονες είναι φορτισμένοι. Έτσι, καθώς περιστρέφονται και ολοένα ανοί-

γουν σε μεγαλύτερους κύκλους, σε κάποια στιγμή περνούν το ύψος του 

μανδύα και φτάνουν μέχρι το ύψος του φλοιού της γης. Το πέρασμα μέσω 

από τις πυκνότερες μάζες του μανδύα γίνεται επειδή αυτοί ασκούν πίεση 

στα στρώματα του εσωτερικού της γης τα οποία συναντούν. 

Εκεί, τότε αρχίζουν να πιέζουν τον φλοιό. Αν όμως η δύναμή τους είναι 

ασθενέστερη από την δύναμη του φλοιού της γης που συναντούν, τότε οι 

ρευστές αυτές μάζες των δύο περιστροφικών βραχιόνων της γης μας δεν 

σπάνε τον φλοιό, αλλά μεταφέρουν το βαρυτικό-ιονισμένο (=φορτισμένο 

με ιόντα θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ο ένας περιστροφικός βραχίονας 

της γης μας αλλά και με ιόντα θεμελιώδη ιόντων ηλεκτρονίων ο άλλος 

περιστροφικός της βραχίονας). Τότε το υλικό αυτό εναποτίθεται εκεί. Έτσι 

κάτω από τον φλοιό της γης μας υπάρχει μια ιονισμένη ζώνη με θεμελιώδη 

ιόντα. 

Η ύλη δηλαδή που συναντούν τα θεμελιώδη ιόντα των δύο περιστροφι-

κών βραχιόνων της Γης μας στην περίπτωση αυτή, δεν έχει την δύναμη να 

διαπεράσει το στρώματα-περιοχή εκείνη του εσωτερικού της γης μας που 

βρίσκεται μεταξύ του φλοιού και μανδύα (ίσως επειδή συναντά σύνθεση 

σκληρότερων υλικών αφενός, αλλά και της εξασθένησης της ισχύος των 

εσωτερικών βραχιόνων της, γιατί καθώς απλώνονται ολοένα και περισσό-

τερο εξασθενεί η δύναμή και η πίεσή τους που ασκούν στις μάζες του ε-

σωτερικού της γης μας αφετέρου). Επίσης, η ύλη που βρίσκεται προς τον 

φλοιό της Γης είναι περισσότερο στερεοποιημένη και επομένως έχουμε 

αυξημένη την σκληρότητά της, οπότε συναντούν αντίσταση οι ρευστές μά-

ζες των θεμελιωδών ιόντων να τις διαπεράσουν και να φτάσουν μέχρι την 

επιφάνειά της. Αυτό πιθανότατα γίνεται στα αρχικά στάδια της δημιουρ-

γίας ενός πλανήτη, πριν δηλαδή ακόμη κρυώσει και σκληρύνει η επιφάνειά 

του. Γι’ αυτό συναντούμε απομεινάρια από λάβα ή πετρώματα σχηματι-

σμένα από το μάγμα στην επιφάνειά του, τα οποία μπορεί δηλαδή να μη 

έχουν προέλθει από ηφαίστεια. 
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Τότε στην περιοχή αυτή του εσωτερικού της γης, καθώς οι φορτισμένη 

με ρευστή ύλη περιστροφικοί βραχίονες του εσωτερικού της Γης δεν μπο-

ρούν να διαπεράσουν τα αποπάνω τους στρώματα σκληρότερης ύλης 

(σκληρότερης σε σύγκριση με την πίεση που αυτού φέρουν), περιστρέφο-

νται ολόγυρα στα σημεία αυτά. Εκεί ακριβώς δημιουργείται τότε μια ασυ-

νέχεια, ένα κενό δηλαδή, μια κενή ζώνη, αφού οι ρευστοί βραχίονες με 

βαρυτικό υλικό κατατρώγουν την ύλη αυτή στην οποία περιστρέφονται. 

Αυτό το κενό στο εσωτερικό της Γης λέγεται ασυνέχεια. 

 

2. Αυτές οι μάζες ρευστής ύλης που προέρχεται από το εσωτερικό της 

Γης και εναποτίθεται κάτω από τον φλοιό της και είναι φορτισμένη άλλη 

μεν με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και άλλη με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, είναι η αιτία να εξασκείται έλξη μεταξύ τέτοιων μαζών που είναι 

φορτισμένες με ετερώνυμα φορτία θεμελιωδών ιόντων κάτω ακριβώς από 

τον φλοιό της Γης μας. 

Τότε στα σημεία εκείνα έχουμε την έλξη τέτοιων ρευστών μαζών, εξαι-

τίας τους ετερώνυμου μαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων τους 

με τα οποία είναι φορτισμένες. 

Καθώς όμως έλκονται τέτοιες ρευστές μάζες φορτισμένες με ιόντα, 

κατά την φάση της έλξης των συναντούν τις υπόγειες προβολές του φλοιού 

της Γης στα σημεία εκείνα στα οποία γίνεται η έλξη των και τότε εκεί έ-

χουμε την δημιουργία σεισμών.  

Αυτοί οι σεισμοί που συμβαίνουν με τον παραπάνω τρόπο στην ζώνη 

της ασυνέχειας Mohorovicic, είναι διαφορετικοί από άλλες κατηγορίες 

σεισμών. Στην περιοχή αυτή της Γης μας, δηλαδή μεταξύ του φλοιού και 

του μανδύα της έχουμε μια ζώνη φορτισμένων δομικών λίθων της ύλης, 

που προέρχεται από την μεταφορά βαρυτικού υλικού του εσωτερικού της 

Γης μας.  

Οι σεισμοί αυτοί που προκαλούνται στην ασυνέχεια Mohorovicic, ας 

τους ονομάσουμε σεισμούς της ασυνέχειας Mohorovicic. 
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13. Η εξήγηση της δημιουργίας της ασυνέχειας Repetti (μεταξύ κα-

τώτερου και ανώτερου μανδύα). 

  Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών της ασυνέχειας ασυνέ-

χειας Repetti. 

 

 

Ας πάρουμε πάλι το ίδιο παραπάνω απόσπασμα: 

 

Δομή του εσωτερικού της Γης 
 

 

 
 

 

«1. Ο φλοιός αποτελεί την εξωτερική στοιβάδα της Γης. Εκτείνεται από 

την επιφάνεια της μέχρι την ασυνέχεια Mohorovicic (Moho). Υπάρχουν 

δύο είδη φλοιού, ο ηπειρωτικός και ο ωκεάνιος που διαφοροποιούνται με-

ταξύ τους ως προς το πάχος και τη σύσταση τους.  

• Το μέσο πάχος του ηπειρωτικού είναι περίπου 35 km, κάτω όμως από 

τις μεγάλες οροσειρές μπορεί να φτάσει τα 60 -70 km. Το μέσο πάχος του 

ωκεάνιου είναι 7 km. 

2. Ο μανδύας είναι το αμέσως επόμενο στρώμα και φτάνει μέχρι το βά-

θος των 2.900 km, και έχει αβέβαιη σύσταση. Ο άνω μανδύας συνίσταται 

κυρίως από ενώσεις του πυριτίου με βαρέα μέταλλα. Ο κάτω μανδύας συ-

γκροτείται από θειούχες και οξυγονούχες αλλά και πυριτικές ενώσεις του 

σιδήρου του μαγνησίου και άλλων βαρέων μετάλλων. 

• Η επιφάνεια που χωρίζει το φλοιό από τον μανδύα, είναι γνωστή με 

το όνομα ασυνέχεια Mohorovicic.  
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3. Ο πυρήνας διακρίνεται σε εξωτερικό (υγρή/ρευστή κατάσταση κυ-

ρίως από σίδηρο) και σε εσωτερικό (στερεή κατάσταση). Χωρίζεται από 

τον μανδύα με την ασυνέχεια Gutenberg.  

«ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ» Σύσταση της Γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες, του Δρ. 

Ε. Λυκούδη, Αθήνα 2005, βιβλίο από το Internet, σελ. 2. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια: 

 

1. Η ασυνέχεια Repetti βρίσκεται μεταξύ των κατώτερου και του ανώ-

τερου Μανδύα της γης. 

Και αυτή οφείλεται στον ίδιο ακριβώς λόγο: Λόγω της άπωσης των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

ένα μέρος τους δεν μπορεί να περάσει προς το μέρος του ανώτερου μαν-

δύα, επειδή ακριβώς συναντάει αντίσταση από μια περισσότερο ημίρρευ-

στη κατάσταση της ύλης κι έτσι εγκλωβίζεται εκεί.  

Η ύλη δηλαδή που συναντούν τα θεμελιώδη ιόντα των δύο περιστροφι-

κών βραχιόνων της γης μας στην περίπτωση αυτή, δεν έχει την δύναμη να 

διαπεράσει το στρώματα-περιοχή εκείνη του εσωτερικού της γης μας που 

βρίσκεται μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της μανδύα (ίσως 

εξαιτίας βαρέων μετάλλων και της διαφορετικής σύνθεσης αλλά και της 

εξασθένησης της ισχύος των εσωτερικών βραχιόνων της, γιατί καθώς α-

πλώνονται ολοένα και περισσότερο εξασθενεί η δύναμή και η πίεσή τους 

που ασκούν στις μάζες του εσωτερικού της γης μας). Εξαιτίας της διαφο-

ρετικής κατάστασης της ύλης, η ύλη που βρίσκεται προς τον εξωτερικό 

μανδύα είναι περισσότερο στερεοποιημένη και επομένως έχουμε αυξη-

μένη την σκληρότητά της. 

Τότε στην περιοχή αυτή του εσωτερικού της γης, καθώς οι φορτισμένη 

με ρευστή ύλη περιστροφικοί βραχίονες του εσωτερικού της γης δεν μπο-

ρούν να διαπεράσουν τα αποπάνω τους στρώματα σκληρότερης ύλης 

(σκληρότερης σε σύγκριση με την πίεση που αυτού φέρουν), περιστρέφο-

νται ολόγυρα στα σημεία αυτά. Εκεί ακριβώς δημιουργείται τότε μια ασυ-

νέχεια, ένα κενό δηλαδή, μια κενή ζώνη, αφού οι ρευστοί βραχίονες με 

βαρυτικό υλικό κατατρώγουν την ύλη αυτή στην οποία περιστρέφονται. 

Αυτό το κενό στο εσωτερικό της γης λέγεται ασυνέχεια. 

 

2. Τότε η περιοχή αυτή της γης μας (που βρίσκεται μεταξύ του (εσωτε-

ρικού και εξωτερικού μανδύα) κατακλύζεται από τέτοια ρευστή ύλη, που 

άλλη μεν είναι φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, ενώ άλλη είναι 

φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καθώς η ύλη αυτή αρχίζει να εναποτίθεται 

στην περιοχή αυτή, να δημιουργεί μια ιονισμένη ζώνη. Δηλαδή να φέρει 

ολόγυρα από την ζώνη αυτή και να εναποτίθεται εκεί. Συχνά όμως, αφού 
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τέτοιες φορτισμένες μάζες ρευστού υλικού που φέρουν ετερώνυμα μαγνη-

τικά φορτία, έλκονται μεταξύ τους.  

Από τις έλξεις των αυτές τότε έχουμε έλξη της ύλης των και αυτό έχει 

σαν συνέπεια την συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων ρευστής ύλης φορ-

τισμένης με θεμελιώδη ιόντα. Τότε αυτές οι μεγάλες ποσότητες ύλης συ-

ναντούν τον αποπάνω τους εξωτερικό μανδύα και τον «ταρακουνούν», 

προκαλώντας σεισμούς. 

Οι σεισμοί αυτοί που προκαλούνται στην ασυνέχεια Repetti, ας τους ο-

νομάσουμε σεισμούς της ασυνέχειας Repetti. 
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14. Η εξήγηση της της δημιουργίας ασυνέχειας Conrad (μεταξύ κα-

τώτερου και ανώτερου στρώματος του ωκεάνιου φλοιού). 

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών της ασυνέχειας ασυνέχειας 

Conrad. 

 

 

Ας πάρουμε πάλι το ίδιο παραπάνω απόσπασμα (την σχετική εικόνα 

μπορεί να την δει κανείς παραπάνω, στην Ενότητα: «Η εξήγηση της δη-

μιουργίας της ασυνέχειας Mohorovicic»): 

 

 

Σύσταση της Γης 

 
Βάθος 

σε Km 

Στοιβάδα Κύρια 

σύσταση 

Κατάσταση ύ-

λης 

Πυκνότητα 

σε Gr/cm3 

0   

 Φλοιός άνω φλοιός SiAl στερεά  

κάτω φλοιός SiMa  

35 Ασυνέχεια Mohorovicic  

 Μανδύας άνω μανδύας SiFeMa στερεά  

κάτω μανδύας  

2900 Ασυνέχεια Gutemberg (Michert-Oldham-Gutenberg)  

 Πυρήνας εξωτ.πυρήνας NiFe υγρά  

εσωτ. πυρήνας στερεά  

6371      

 

Η σύσταση του ωκεάνιου φλοιού είναι βασαλτική (Sima) όπου επικρα-

τούν το πυρίτιο Si και το Μαγνήσιο (Mg), και του ηπειρωτικού φλοιού 

είναι γρανιτική (Sial), όπου επικρατούν το πυρίτιο Si και το Αργίλιο Al, 

στο ανώτερο στρώμα και βασαλτική στο κατώτερο. 

Τα δύο αυτά στρώματα διαχωρίζονται από την ασυνέχεια Conrad. 

«ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ» Σύσταση της Γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες, του Δρ. 

Ε. Λυκούδη, Αθήνα 2005, βιβλίο από το Internet, σελ. 5. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια:  

 

1. Σε συνέχεια της εξήγησης της δημιουργίας της ασυνέχειας 

Mohorovicic, να πούμε τα εξής: 

Αν η πίεση που εξασκούν οι δύο περιστροφικοί βραχίονες του εσωτερι-

κού της γης μας είναι ισχυρή, τότε αυτή η πίεση υπερνικά την αντίσταση 

των σκληρότερων υλικών που βρίσκονται στον φλοιό της. 

Στη συνέχεια μπορεί να φτάσει μέχρι τον κατώτερο ωκεάνιο φλοιό. 
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Αν εκεί, δηλαδή, οι δύο περιστροφικοί βραχίονες συναντήσουν ισχυρό-

τερη την αντίσταση τους (σε σύγκρισή με την πίεσή τους) τότε εκεί στα-

ματάει και εναποθέτει η μάζα του βαρυτικού υλικού τους. Στην ζώνη ε-

κείνη δημιουργείται η ασυνέχεια Conrad, μεταξύ δηλαδή κατώτερου και 

ανώτερου στρώματος του ωκεάνιου φλοιού. 

 

Η ισχυρότερη αντίστασή τους προέρχεται από την ύπαρξη σκληρότερων 

υλικών (πετρωμάτων) που συναντούν όσο προχωρούν προς την επιφάνεια 

της γης αφενός, αλλά και της εξασθένησής των καθώς ολοένα ανοίγουν 

τους περιστροφικούς βαρυτικούς κύκλους τους και μειώνεται έτσι η δύ-

ναμή τους εξαντλείται με την διαπέραση στρωμάτων της γης. 

 

2. Εκεί λοιπόν που κατακάθηνται υπάρχει φορτισμένη η ύλη τους και 

έτσι δημιουργούν την ασυνέχεια αυτή. Αυτή η ύλη όμως που μένει εγκλω-

βισμένη μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου ωκεάνιου φλοιού, είναι 

φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα. Έτσι, καθώς αυτές οι ρευστές μάζες του 

εσωτερικού της γης φτάνουν μέχρις εκεί και συνεχίζουν να περιστρέφο-

νται στην ασυνέχεια Conrad, συχνά έλκονται εξαιτίας των ετερώνυμων 

μαγνητικών τους φορτίων.  

Τότε δημιουργούνται σεισμοί, αφοί αυτές οι ρευστές μάζες καθώς έλ-

κονται και δημιουργούν συγκεντρώσεις ύλης, συμπαρασύρουν μαζί της ο-

λόκληρες ηπείρους ή δημιουργούν άλλους τοπικούς σεισμούς. 
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15. Η θέση ότι η Γη μας δημιουργήθηκε πιο κοντά προς τον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β. 

 

 

 

 
 

 

Η παραπάνω φωτογραφία είναι από το βιβλίο: Έγχρωμη εγκυκλοπαί-

δεια «Νέα Δομή», τόμος όγδοος, Αθήνα 1996, «Γη» Σελ. 254. 

 

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι με βάση της χημική σύνθεση της 

Γης μας, αλλά και με βάση τα όσα αναφέραμε ότι το οξυγόνο δημιουργή-

θηκε αρχικά στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

ενώ το υδρογόνο στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων α,  

Συνάγουμε ότι η Γη μας έχει δημιουργηθεί πολύ πιο κοντά στον συμπά-

ντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, παρά προς τον συμπά-

ντειο πόλο α. 

Αυτός είναι ο λόγος που την βάλαμε να υπάρχει κάπου πιο κοντά προς 

τον πόλο β. 
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16. Η δημιουργία των φλοιών, στρωματώσεων και στιβάδων στα 

αρχικά πρωτόνια και στα αρχικά ηλεκτρόνια του σύμπαντος. 

 

 

Κατά την φάση της έλξης μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων δεν πα-

ράγονται μόνον νέα χημικά στοιχεία, αλλά παράγονται και η δεύτερη (2η) 

σειρά στρωματώσεων τόσο στους δομικούς λίθους των πρωτονίων, όσο 

και στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων, όσοι από αυτούς βρίσκονται 

ακόμη ελεύθεροι και δεν έχουν ενωθεί σχηματίζοντας άτομα του υδρογό-

νου. 

Παράγεται δηλαδή ο δεύτερος φλοιός, η δεύτερη στιβάδα ή στρωμά-

τωση σε εκείνα τα  πρωτόνια αλλά και σε εκείνα τα ηλεκτρόνια που είχαν 

δημιουργηθεί πιο πριν. 

 

Κανονικά όμως, στην πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου έχουμε 

τρεις τέτοιες έλξεις μεταξύ των. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν παραχθεί 

τρεις φλοιοί, τρεις στιβάδες στην κάθε φάση της πρώτης ημέρας της δη-

μιουργίας. 

Τώρα (την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας) παράγεται ήδη ο τέταρτος 

φλοιός ή η τέταρτη στιβάδα στα προϋπάρχοντα πρωτόνια ή ηλεκτρόνια (σε 

όσα βέβαια δημιουργήθηκαν τώρα κατά την δεύτερη ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου, αυτά φέρουν μόνο την πρώτη στοιβάδα, τον πρώτο φλοιό 

τους). 

 

Ο πέμπτος φλοιός παράγεται την τρίτη ημέρα της δημιουργίας. 

Ο έκτος κατά την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. 

Ο έβδομος κατά την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας. 

Κι όλα τα παραπάνω τα λέμε, επειδή κατά την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη 

και πέμπτη ημέρα έχουμε την παραγωγή φωτός ή έχουμε τις έλξεις μεταξύ 

των συμπάντειων πόλων. 

 

Αναλυτικότερα, έχουμε ξηγήσει όλα τα παραπάνω σε προηγούμενα κε-

φάλαια-ενότητές μας.  
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17. Το μαγνητικό πεδίο της Γης μας (μαγνητόσφαιρα) και η σημα-

σία της για την ζωή στην Γη. 

Ο πλανήτης Άρης δεν φέρει ισχυρά τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνη-

τικά φορτία θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του και γι’ αυτό ούτε 

ισχυρή βαρύτητα φέρει, αλλά ούτε και ισχυρό μαγνητικό πεδίο ολό-

γυρά του. 

Η διαφοροποίηση της Γης με κάθε άλλον πλανήτη, ως προς τις συν-

θήκες ύπαρξης και φιλοξενίας της ζωής.  

Στην Γη μας όλες οι συνθήκες της παραπέμπουν στην φιλοξενία και 

ύπαρξη ζωής, μάλιστα όλες οι συνθήκες της έχουν σκοπιμότητα για να 

φιλοξενήσει και να διατηρήσει την ζωή. 

Η έννοια και η σπουδαιότητα του μαγνητικού πεδίου κάνει την Γη 

με τον Άρη να μη έχουν καμιά ομοιότητα για την ύπαρξη και την συ-

ντήρηση της ζωής. 

 

Για να φανεί η σημασία ενός πλανήτη ως την φιλοξενία ή ως ύπαρξη 

ζωής, ας πάμε να δούμε πόσο καθοριστικό παράγονται παίρνει αυτή η 

μαγνητόσφαιρα της Γης μας στην ζωή που αυτή φιλοξενεί. 

Ας δούμε μερικά σχετικά αποσπάσματα: 

 

 

 

 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης ! 

 

Σχεδόν τον τελευταίο χρόνο έρευνες δείχνουν ότι η συμπεριφορά του ηλίου 

δεν είναι και τόσο σταθερή όσο πιστεύουμε. 

Η διάρκεια του τελευταίου ηλιακού ελαχίστου, δηλαδή της ιδιαίτερα μειωμέ-

νης ηλιακής δραστηριότητας, ήταν ασυνήθιστα μεγάλη, γεγονός που έχει επι-

πτώσεις και στο κλίμα του πλανήτη μας. Η γη όπως και κάθε πλανήτης του 

ηλιακού συστήματός μας έχει τις ”άμυνες”  του απέναντι στον ήλιο και σε άλ-

λους εξωγενείς κινδύνους. Η γη πέρα από την πυκνή  ατμόσφαιρα που έχει 

(γενικά σε σχέση με άλλους πλανήτες) έχει το βασικότερο τοίχος προστασίας 

απέναντι στον ήλιο, το μαγνητικό της πεδίο! 

Το μαγνητικό της πεδίο την προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία γι’ 

αυτό κιόλας ο πλανήτη μας είναι κατοικήσιμος. 

 

Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με λήμμα 

τον τίτλο: «Μαγνητικό πεδίο της Γης». 

 
 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Πώς και γιατί ο Άρης έπαψε να είναι σαν την Γη – Πώς οι 

κάτοικοί του ήρθαν στον πλανήτη μας 
Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με λήμμα 

τον τίτλο: «Μαγνητικό πεδίο της γης» και θέμα: «Πώς και γιατί ο Άρης έ-

παψε να είναι σαν την Γη – Πώς οι κάτοικοί του ήρθαν στον πλανήτη μας». 

 
 

 

 

Πριν από μερικές δεκαετίες πιστεύαμε πως στον Άρη υπάρχουν νοήμονα 

όντα τα οποία θα μας εξαπέλυαν επίθεση προκειμένου να κατακτήσουν την Γη... 

Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό όμως που πιστεύουμε σήμερα είναι πως 

είναι πολύ πιθανόν όντως ο «Κόκκινος Πλανήτης» να φιλοξενούσε ζωή. 

 

Γράφει ο Γιώργος Μιχαηλίδης 

Ο Άρης είναι ένα δύσκολο μέρος για να ζει κανείς... Είναι ψυχρός, και στε-

γνός. Έχει λεπτή ατμόσφαιρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι μετεωρίτες που κυ-

κλοφορούν ελεύθεροι μπορούν να πέσουν ανά πάσα στιγμή στο κεφάλι σου, και 

δεν έχει μαγνητικό πεδίο, άρα ο Ηλιακός Άνεμος χτυπά κατευθείαν την επιφά-

νεια του πλανήτη. Γι’ αυτό λοιπόν δεν ζει κανείς στον Άρη. Τουλάχιστον καμμία 

σύνθετη μορφή ζωής, οι επιστήμονες προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ή να α-

πορρίψουν το ενδεχόμενο ύπαρξης μικροβιακής μορφής ζωής. 

Ο πλανήτης Άρης πάντοτε ήταν «διεγερτικός» για τον άνθρωπο. Και δι-

καίως, γιατί από πλευράς μορφολογίας και σύνθεσης είναι ο πιο κοντινός πλα-
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νήτης που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία με την Γη. Θα μπορού-

σαμε να πούμε πως είναι το μικρό αδελφάκι της Γης, που... πέθανε. Ναι ίσως ο 

Άρης κάποτε ήταν σαν την Γη αλλά πέθανε. 

Αυτό είναι το μεγάλο ντιμπέιτ των επιστημόνων. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

που υπάρχουν μέχρι στιγμής, ο Άρης ίσως κάποια στιγμή στο παρελθόν έμοιαζε 

πολύ με την Γη, έχοντας, ατμόσφαιρα, θάλασσες, βουνά, ίσως και ζωή. Αλλά ας 

πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. 

 

Παρατηρήσεις: 

Αν ο Άρης έχει τόσα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη Γη μας, πώς 

είναι τόσο μακριά από το να φιλοξενήσει ζωή; 

Όταν ο ηλιακός Άνεμος χτυπά κατευθείαν την επιφάνεια του πλανήτη 

αυτού, πώς λοιπόν να μπορέσει να ζήσει κανείς στον Άρη; 

Πού να φυλαχτεί; Κι αν θελήσει να πάρει λίγο ήλιο, χωρίς την ατμό-

σφαιρά του θα κατακαεί και θα πεθάνει. Πώς να ζήσει κανείς με τέτοιες 

συνθήκες; 

Ή μήπως υπήρχαν παλιότεροι άνθρωποι, πιο παλιοί από μας που πήγαν 

εκεί και είχαν ανώτερο πολιτισμό από μας και νέες τεχνολογίες, όταν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές με ανώτερα συστήματα τεχνολογίας και σύγ-

χρονους προγραμματισμούς, δεν υπήρχαν πριν από το 1980; 

Γιατί, πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς τα παραμύθια για μικρά παιδιά ότι 

υπήρχαν άνθρωποι στον Άρη ή κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο έλεγαν;  

 

 

 

Ωκεανοί κρυμμένοι κάτω από το έδαφος 

 

Από τους αρειανούς μετεωρίτες που έχουν έχουμε βρει στον πλανήτη μας, 

οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως κάτι βίαιο έγινε στον Άρη 

πριν από 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, με αποτέλεσμα ο Άρης να χάσει 

την ατμόσφαιρά του. Από τους μετεωρίτες αυτούς λοιπόν έχει διαπιστωθεί και 

η σύνθεση του εδάφους και της τωρινής ατμόσφαιράς του. Μία δουλειά που 

συνεχίζουν πολύ καλύτερα τα ρομποτικά οχήματα στον Κόκκινο Πλανήτη όπως 

το Quriocity. Γιατί όμως πιστεύουμε πως υπήρχε ατμόσφαιρα; 

Αυτήν την στιγμή πιστεύεται πως ο Άρης έχει τόσο νερό που θα μπορούσε 

να καλύψει ολόκληρη την επιφάνειά του δημιουργώντας βάθος από 20 έως 

1000 μέτρα. Το νερό όμως αυτό λόγω των θερμοκρασιών αλλά και της... κατά-

στασης που επικρατεί στην επιφάνεια του Άρη βρίσκεται κάτω από το έδαφος 

σε παγωμένη μορφή. Έτσι βάσει του μοναδικού αξιώματος που έχουν οι επι-

στήμονες που ασχολούνται με το διάστημα πως όπου υπάρχει νερό δύναται να 

υπάρχει και ζωή, πιστεύεται ότι ο Άρης παλαιότερα ήταν πολύ πιο φιλικό πε-

ριβάλλον για την ανάπτυξη ζωής. 
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Παρατηρήσεις Σχόλια στο παραπάνω απόσπασμα: 

 

Έστω το νερό στον Άρη βρίσκεται κάτω από την επιφάνειά του σε πα-

γωμένη μορφή, σε βάθος 20 έως 1000 μέτρα. 

Στη Γη μας το νερό ρέει στην επιφάνειά της, όπως ρέει το αίμα στις 

φλέβες ενός έμβιου. Ο καθένας μπορεί άνετα να πίνει νερό και σ’ αυτό 

στηρίζεται η ζωή κατά πολύ. 

Στον Άρη, αν υπάρχει ζωή, αυτή θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. 

Στην Γη μας η ζωή μπορεί να είναι άνετη στην ίδια την επιφάνειά της 

και να δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. 

Στον Άρη δεν έχουμε ατμόσφαιρα. Κι αν υπήρξε κάποτε, αυτή εξατμί-

στηκε… 

Στην Γη μας υπάρχει όχι απλά η ατμόσφαιρα, αλλά και το όζον για να 

μπορεί να προστατεύει την ζωή. Η ατμόσφαιρα της Γης μας είναι σταθερή 

και ισχυρή και δεν εξατμίζεται εύκολα… 

Ποιες είναι λοιπόν οι ομοιότητες ως προς την ζωή, ανάμεσα στην Γη 

μας και σε οποιονδήποτε άλλον πλανήτη; 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Ο βίαιος θάνατος του πρώην... πράσινου πλανήτη 

 

Για τους επιστήμονες υπάρχουν δύο θεωρίες. Αυτή της έλλειψης μαγνητικού 

πεδίου και αυτή της χαμηλής βαρύτητας. Ας ξεκινήσουμε από την δεύτερη. 

Ο Άρης έχει μόλις την μισή διάμετρο από την Γη, το 11% της μάζας της και 

μόλις το 38% της βαρύτητάς της. Βάσει αυτών των στοιχείων είναι πολύ πιο 

δύσκολο για την ατμόσφαιρά του να διατηρηθεί. Έτσι, λόγω χαμηλής βαρύτητας, 

είναι ευκολότερο για τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας να εξατμίζονται 

στο διάστημα. Και όσο γίνεται αυτό η ατμόσφαιρα λεπταίνει. Και όσο λεπταίνει 

τόσο πιο εύκολο είναι για μεγαλύτερους μετεωρίτες να εισέρχονται στο εσω-

τερικό της ατμόσφαιράς του. Και όσο συνεχίζεται αυτό τόσο πιο εύκολο είναι 

να δημιουργούνται «τρύπες» στην ατμόσφαιρα. Και πάει λέγοντας... 

Παράλληλα οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η ατμό-

σφαιρα του Άρη δεν έχει δεχθεί πολλές μεταβολές τα τελευταία 3,5 δισεκα-

τομμύρια χρόνια. Έτσι πιστεύεται πως η «υγρή» περίοδος του Άρη διήρκεσε 

«μόνο» το πρώτο δισ. της ηλικίας του. 

 

 
 

Άλλος λόγος, είναι η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο της Γης 

είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση της ζωής στον πλανήτη 

μας. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας της Γης απέναντι στον ηλιακό άνεμο και την 

συμπαντική ακτινοβολία. Χωρίς το μαγνητικό πεδίο, η ατμόσφαιρα της Γης θα 

υπόκειντο σε συνεχή φθορά και εν τέλει «τραυματισμό» της σε σημείο εξαφά-

νισης. Τώρα με το μαγνητικό πεδίο, οι απειλές αυτές προσκρούουν και εκτο-

ξεύονται στο αχανές διάστημα. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε το εξής: Το 

μαγνητικό πεδίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πυρήνα του πλανήτη, και ο 

πυρήνας του Άρη είναι παγωμένος. 
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Παρατηρήσεις Σχόλια στο παραπάνω απόσπασμα:   

 

Γιατί δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα στον Άρη; Που πήγε αυτή; Την πήρε ο 

…αέρας; Αυτές είναι προϋποθέσεις για να υπάρξει ζωή, ζωή στέρεα και 

δυνατή, όπως είναι η χλωρίδα και η πανίδα της Γης; 

Πού πήρε η ατμόσφαιρα του Άρη, που η επιστήμη τον κάνει να μοιάζει 

σαν τη Γη μας, (να μοιάζει ως προς την ζωή, όχι ως προς τα πετρώματά 

του κ.λπ., γιατί οι ομοιότητες και η προσέγγιση της ζωής μας ενδιαφέρουν 

κι αυτές διαφοροποιούν και τους πλανήτες μας);  

Ο κάθε πλανήτης δηλαδή που έχει το μέγεθος της Γης μας είναι σε θέση 

να φιλοξενήσει ζωή; Με βάση το μέγεθος του πλανήτη τεκμαίρεται η δη-

μιουργία ή η συνέχιση της ζωής;  

Ποιος είναι ο λόγος που η Γη μας συνεχίζει να φέρει το μαγνητικό της 

πεδίο και ο Άρης να το έχει αποβάλλει;  

Πως είναι δυνατό να υπάρξει ζωή σε έναν απροστάτευτο πλανήτη, όταν 

ο ηλιακός άνεμος, η συμπαντική ακτινοβολία κ.λπ. τον χτυπούν και τον 

θανατώνουν καθημερινά; 

Πως μετά λένε ότι στον Άρη υπήρξαν άνθρωποι;  
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18. Η ασθενής βαρύτητα του Άρη οφείλεται στην απουσία ισχυρού 

πεδίου ή πόλων θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του. 

 

 

 

 

 

«…Ναι ο πυρήνας του Άρη είναι ακίνητος και παγωμένος, με αποτέλεσμα ο 

Κόκκινος Πλανήτης να μην έχει καμμία εδαφική δραστηριότητα όπως σεισμούς 

και εκρήξεις ηφαιστείων. Έτσι λόγω της έλλειψης ενεργού πυρήνα δεν υφίστα-

ται και μαγνητικό πεδίο. Γιατί όμως ο πυρήνας του Άρη πάγωσε; Τι είναι αυτό 

που τον έκανε να ρίξει την θερμοκρασία του και εν τέλει να σταματήσει να είναι 

ενεργός; Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Πάντως 

το 1 δισ. χρόνια που ο Άρης ήταν ζωντανός, είναι αρκετό για την ανάπτυξη 

ζωής, από την στιγμή πάντα που είχε τις κατάλληλες συνθήκες....». 

 

Παρατηρήσεις: 

Πώς να κινηθεί ο πυρήνας του Άρη, αφού δεν φέρει ισχυρά φορτία θε-

μελιωδών ιόντων; 

Κι επειδή τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων είναι υπεύθυνα για τους σεισμούς (βλέπε σχετικά στις φάσεις της 

άπωσής των στο εσωτερικό των ουράνιων σωμάτων), πώς να υπάρξουν 

σεισμοί, ή τουλάχιστον ισχυροί σεισμοί, στον Άρη;  



106 

 

Αν δεν υπάρχουν στο εσωτερικό ενός πλανήτη ισχυρά μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων, ο πλανήτης έχει, όχι μόνον ε-

ξασθενημένη βαρύτητα, αλλά και εξασθενημένη μαγνητόσφαιρα (εξηγή-

σαμε πως παράγεται η βαρύτητα και η μαγνητόσφαιρα). 
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19. Ζώνες Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της παραγωγής των ελεύθερων πρωτονίων και των ελεύ-

θερων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό ενός άστρου, σε ένα θερμαινόμενο 

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

Η εξήγηση της έννοιας των ελεύθερων πρωτονίων και των ελεύθε-

ρων ηλεκτρονίων. 

 

 

 

«Η ζώνη ακτινοβολίας της Γης 

Ο ήλιος εκπέμπει συνεχώς ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων προς τη 

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

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

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

τικού πεδίου. 

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

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

ληλη στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου και τελικά αντιστρέ-

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

των πόλων. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ένας σημαντικός αριθμός φορτισμένων 

σωματιδίων αποθηκεύεται σε ορισμένες περιοχές του γήινου μαγνητικού 

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

Στην περιοχή των πόλων τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με 

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

ένα εντυπωσιακό φωτεινό φαινόμενο, το βόρειο σέλας. 

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

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

της ζώνης υπάρχουν κυρίως ηλεκτρόνια, ενώ στο εσωτερικό της κυρίως 

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

δημιούργησαν τεχνητές ζώνες ακτινοβολίας, που γρήγορα όμως εξαφανί-

στηκαν. 

Σήμερα, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός της αποθήκευ-

σης φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενή μαγνητικά πεδία για τεχνικούς 

λόγους. Για τη διάσπαση των πυρήνων των ατόμων, μέσω της οποίας προ-

σπαθούμε αν κερδίσουμε ενέργεια πρέπει να πειραματιστούμε μ’ ένα 

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

γκαίες θερμοκρασίες είναι μερικά εκατομμύρια Kelvin. Όμως, τα υλικά 

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

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

τη ζώνη ακτινοβολίας της γης (αντιδραστήρας σύντηξης Tokamak). 

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

ρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, 
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Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλί-

δας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), 

σελ. 199. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

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

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

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

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

ναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου». 

Η εξήγηση του παραπάνω φαινομένου έχει ως εξής: 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελείται από θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

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

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

αλλά ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ο μαγνητικός 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

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

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

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

λευταίο συμβαίνει επειδή: 

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

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

επειδή τα πρωτόνια φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (είναι γνωστό ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

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

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

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

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

εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, από τα 

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

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (είναι γνωστό 

ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων και δημιουργούν πόλο). Έτσι τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη 

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

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

την Γη μας. 

Η δυνατότητα έλξης σκέτων πρωτονίων ή σκέτων ηλεκτρονίων από τα 

εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, αντίστοιχα, του Ήλιου μας συμβαίνει για τον εξής λόγο: 
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Όσο αυξάνει η θερμοκρασία σε ένα σώμα τόσο περισσότερα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων παράγονται. 

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

παράγονται και πάρα πολλά τέτοια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά τότε απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και η άπωσή 

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

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

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

πωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τα οποία έλκουν: 

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

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

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

δών ιόντων πρωτονίων), και 

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

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

έλκουν τα ηλεκτρόνια μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων).   

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

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

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τότε ανάλογα αυξάνονται και η παραγωγή 

των θεμελιωδών ιόντων και στην συνέχεια έχουμε αντίστοιχη αύξηση της 

ισχύος άπωσής των. 

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

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

σκονται ελεύθερα πρωτόνια και ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

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

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

λιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, όπως 

αναφέραμε. 

Αυτά λοιπόν τα παραπάνω αναφερθέντα ελεύθερα πρωτόνια και ελεύ-

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

λούν και το λεγόμενο πλάσμα του Ήλιου κ.λπ. 

 

Έτσι, στην φάση της άπωσης που εξασκείται μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στον Ήλιο, 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου έλκουν: τα μεν θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων έλκουν και πρωτόνια, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του 

Ήλιου έλκουν και ηλεκτρόνια. 

Αυτά λοιπόν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

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

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

εκεί όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης μας. 
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Τα πρωτόνια όμως που έρχονται από τον Ήλιο (μέσω των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων) φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

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

καν. 

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

δών ιόντων ηλεκτρονίων) φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό τους φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αφού με αυτό 

φορτίστηκαν. 

 

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

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

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

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

Και ισχυρότερος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος στο πρωτόνιο είναι αυτός 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ στο ηλεκτρόνιο ισχυρότερος εί-

ναι ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

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

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

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

τότε: 

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

απλούστατο λόγο ότι έχουμε διπλούς ενεργειακούς πόλους που την μια 

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

δηλαδή την δημιουργία ενός σύνθετου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ή ε-

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

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

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

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

κοιλίες, ενώ στην φάση της άπωσής των έχουμε τα όρη. 
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20. Η εξήγηση της έννοιας της προστασίας της Γης μας (από το 

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

κοσμική ακτινοβολία.  

 

 

 

 

 

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

ή την κοσμική ακτινοβολία. 

 

Η εξήγηση είναι η εξής: 

 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτελείται κατά βάση από θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Επίσης, η εκπομπή της ηλιακής ακτινοβολίας αποτελείται από τα ίδια 

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

την ένταση της πηγής του.  

Ομοίως η κοσμική ακτινοβολία αποτελείται από θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, εφόσον αυτά 

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

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

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

και της κοσμικής ακτινοβολίας, έλκονται από τα αντίστοιχα θεμελιώδη 

ιόντα του γήινου μαγνητικού πεδίου, ή: 

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

ακρινοβολίας έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του γήινου 

μαγνητικού πεδίου, ενώ 

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

ακρινοβολίας έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του γήινου 

μαγνητικού πεδίου. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα της Ηλιακής ή της κοσμικής ακτινοβολίας 

εγκλωβίζονται από το γήινο μαγνητικό πεδίο και δεν προκαλούν 

καταστροφές της ζωής στην Γη. 
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21. Η εξήγηση ότι όταν συγκρούονται δύο μικτά σύνολα 

θεμελιωδών ιόντων, συμβαίνει το εξής: 

α) Πρώτα έλκονται, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

β) Μετά απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Ο προσανατολισμός των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας δύο εξωτερικών μαγνητικών πόλων 

στην μεταλλική σφαίρα όταν πλησιάσει κοντά της μια ηλεκτρισμένη 

ράβδος.  

Η αντίστοιχη εξήγηση της δημιουργίας δύο μαγνητικών πόλων στον 

κάθε πλανήτη που δέχεται ηλεκτρικό φορτίο από τον Ήλιο.  

 

 

Να πάρουμε, να δανειστούμε δύο εικόνες από ένα βιβλίο:  

 

 
 

 

 

 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπι-

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

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

Τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 193. 
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Σχόλια επεξηγήσεις: 

 

 

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

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

μια ηλεκτρισμένη ράβδο που φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, παρατη-

ρούμε τα εξής: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται μεταξύ τους τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων που βρίσκονται στην ηλεκτρισμένη ράβδο (συμβολίζο-

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

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

νται με το -). 

Αποτέλεσμα: τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της μεταλλικής σφαί-

ρας απωθούνται, επειδή όλα τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων μαζεύτη-

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

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

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

ιόντα των πρωτονίων της μεταλλικής σφαίρας κατευθύνονται προς την α-

ντίθετη-αντιδιαμετρική κατεύθυνση. 

Έτσι δημιουργούνται δύο πόλοι στην παραπάνω μεταλλική σφαίρα.  

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

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

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

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

τονομία θεμελιωδών ιόντων). 

 

Ανάλογα θα συμβεί αν πλησιάσει πιο κοντά προς την μεταλλική σφαίρα 

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

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

νητικό ηλεκτρικό φορτίο (βλ. Σχ. 251).  

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

μπονται κατά κβάντα ενέργειας αφενός, αλλά και επειδή εναλλάσσονται 

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

ρυτικά κέντρα εκπέμπουν τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων κατά την 

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

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

από την κοσμική ακτινοβολία (αφού κατά τον ίδιο τρόπο εκπέμπονται 

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

κ.λπ.). 
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22. Η εξήγηση της δημιουργίας των τριών μαγνητικών ζωνών στο 

μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, F2 και Ε. 

Η εξήγηση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εξαι-

τίας της ανάκλασής των στην ιονόσφαιρα. 

 Η εξήγηση των ιδιοτήτων των μαγνητικών ζωνών του μαγνητικού 

πεδίου της Γης. 

Η εξήγηση της αυξομείωσης του ύψους, αλλά και του πλάτους-έ-

κτασης του πολικού σέλαος. 

 

 

 

«2. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία εκπέμπει η κε-

ραία ενός πομπού επηρεάζεται από πολλές αιτίες από τις οποίες οι κυριό-

τερες οφείλονται στην επιφάνεια της γης και στην ιονόσφαιρα. Η φύση του 

εδάφους μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται 

η αγωγιμότητά του. Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα αέρα, το οποίο εκτεί-

νεται σε ύψος από 100 Km έως 350 km περίπου. Το στρώμα αυτό παρου-

σιάζει μεγάλη αγωγιμότητα λόγω του πλήθους των ιόντων και των ηλε-

κτρονίων που περιέχει. Τα ιόντα αυτά προέρχονται λόγω του ιονισμού του 

αέρα από την υπεριώδη ακτινοβολία και τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται 

από τον ήλιο και από τις κοσμικές ακτίνες. Η ιονόσφαιρα λόγω της αγωγι-

μότητας που παρουσιάζει ενεργεί σαν κάτοπτρο. Η ανακλαστική ικανό-

τητα εξαρτιέται από το βαθμό ιονισμού και την πυκνότητα των ιόντων, 

παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλονται κατά τις διάφορες ώρες της ημέρας 

και της νύχτας. Επίσης μεταβάλλονται κατά τις διάφορες εποχές και επη-

ρεάζονται από τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στην επιφάνεια του 

ήλιου (κηλίδες, εκρήξεις κ.λπ.). Από πειράματα ραδιοφωνικών κυμάτων 

αποδείχτηκε ότι η ιονόσφαιρα δεν αποτελείται από ένα στρώμα αλλά από 

τρία, τα οποία ονομάζονται E, F1 και F2 και βρίσκονται σε ύψη 110, 220 

και 350 km. Το στρώμα Ε υπάρχει μόνο κατά την ημέρα ενώ τα στρώματα 

F1 και F2 είναι περισσότερο ιονισμένα. Κατά την διάρκεια της νύχτας το 

στρώμα F2 βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος. Το κυρίως αγώγιμο στρώμα 

ιονόσφαιρας ονομάζεται στρώμα Heaviside - Kennely. Από τα φαινόμενα 

που παρατηρήθηκαν κατά την διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, 

βρέθηκε ότι αυτά δεν διαδίνονται όπως τα οπτικά κύματα, αλλά μπορούν 

να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:  

α) στα κύματα επιφάνειας, τα οποία μεταδίνονται σχεδόν παράλληλα 

προς την επιφάνεια του εδάφους,  

β) στα κύματα χώρου τα οποία εκπέμπονται από την κεραία προς τα 

πάνω». 

«ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ» Γυμνασίου-Λυκείου-Ανωτάτων Σχολών, Χάρη 

Πάτση, Τόμος 6, σελίδα 520. 
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Επίσης: 

 

«Το μαγνητικό πεδίο της Γης ! 

Σχεδόν τον τελευταίο χρόνο έρευνες δείχνουν ότι η συμπεριφορά του 

ηλίου δεν είναι και τόσο σταθερή όσο πιστεύουμε. 

Η διάρκεια του τελευταίου ηλιακού ελαχίστου, δηλαδή της ιδιαίτερα 

μειωμένης ηλιακής δραστηριότητας, ήταν ασυνήθιστα μεγάλη, γεγονός 

που έχει επιπτώσεις και στο κλίμα του πλανήτη μας. Η γη όπως και κάθε 

πλανήτης του ηλιακού συστήματός μας έχει τις «άμυνες»  του απέναντι 

στον ήλιο και σε άλλους εξωγενείς κινδύνους. Η γη πέρα από την πυ-

κνή  ατμόσφαιρα που έχει (γενικά σε σχέση με άλλους πλανήτες) έχει το 

βασικότερο τοίχος προστασίας απέναντι στον ήλιο, το μαγνητικό της πε-

δίο! 

Το μαγνητικό της πεδίο την προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία 

γι’ αυτό κιόλας ο πλανήτη μας είναι κατοικήσιμος. 

Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με λήμμα 

τον τίτλο: «Μαγνητικό πεδίο της γης». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης 

μας, φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτά στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, οπότε: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων απωθούνται προς την επιφάνεια της 

Γης μας, όπου και ο νότιος μαγνητικός πόλος ή ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερος και έτσι δημιουργούν την μια μα-

γνητική ζώνη. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται προς το αντίθετο 

μέρος, προς το μέρος δηλαδή που βρίσκεται πιο εξωτερικά από την πρώτη 

μαγνητική ζώνη των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Τότε δημιουργούν 

την άλλη μαγνητική ζώνη. 

 

Στην περίοδο της ημέρας όμως, που αυξάνεται η θερμοκρασίας, τότε 

έχουμε παραγωγή περισσότερων θεμελιωδών ιόντων και ακόμη μεγαλύ-

τερη την άπωση μεταξύ των δύο παραπάνω μαγνητικών ζωνών.  

Τότε αυξάνεται ακόμη περισσότερο η άπωση αυτή μεταξύ των δύο ζω-

νών θεμελιωδών ιόντων.  

 

Ας δούμε, αναλυτικότερα, κάπως βαθύτερα το θέμα: 
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Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Το κυρίως αγώγιμο στρώμα ιονόσφαιρας ο-

νομάζεται στρώμα Heaviside – Kennely». 

Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος όγκος των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

φορτίων που μετακινούνται μεταξύ των δύο μαγνητικών πόλων της Γης 

μας είναι πυκνότερος ή ότι οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές είναι πυκνότερες στις περιοχές αυτές που ονομάζονται στρώμα 

Heaviside – Kennely. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μαγνητικά φορτία δεν κα-

τανέμονται εξίσου σε όλα τα σημεία-περιοχές μεταξύ των δύο μαγνητικών 

πόλων, αλλά σε μερικές περιοχές οι μαγνητικές αυτές γραμμές είναι πυ-

κνότερες. 

Αυτές οι μαγνητικές γραμμές όμως δεν είναι άλλο από θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, που έλκουν κατά την μετα-

κίνησή τους και υποατομικά σωματίδια (ηλεκτρόνια, ιόντα άλλα). 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Κατά την διάρκεια της νύχτας το στρώμα F2 

βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος». 

Κατά την διάρκεια της ημέρας παράγονται θεμελιώδη ιόντα περισσό-

τερα, αφού έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Τότε αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα αυξάνονται και διαστέλλονται οι δύο αυτές ζώνες F1 και F2. Αυτό 

γίνεται, επειδή όσο αυξάνονται η θερμοκρασία, τόσο αυξάνονται τα θεμε-

λιώδη ιόντα και τότε απωθούνται ανάλογα. 

Κατά την διάρκεια της νύχτας όμως, με την αύξηηση του κρύου, αυξά-

νονται περισσότερο τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (εξηγήσαμε ότι με την 

αύξηση του κρύου αυξάνονται δυσανάλογα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων). 

Τότε, αυτά εξασκούν ισχυρότερα την άπωσή τους με τα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων, με το στρώμα F1 δηλαδή, αλλά επειδή το στρώμα F1 

βρίσκεται πιο κοντά προς την Γη και δεν μπορεί να συμπιεστεί άλλο, ε-

πειδή αποκάτω του βρίσκονται οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές μεταξύ 

των πόλων της Γης, απωθείται αυτό το στρώμα F2. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Το στρώμα Ε υπάρχει μόνο κατά την ημέρα 

ενώ τα στρώματα F1 και F2 είναι περισσότερο ιονισμένα». 

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την διάρκεια της ημέρας, έχουμε αύξηση 

της θερμοκρασίας έχουμε αύξηση της παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτή η ίδια η αύξηση της θεμελιωδών ιόντων είναι η αιτία να έχουμε 

έλξη, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις μεταξύ θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, οπότε δημιουργείται και η 

τρίτη ζώνη, ή η ζώνη Ε. 

 

 

Όσον αφορά αυτό που είπαμε παραπάνω ότι το γήινο μαγνητικό πεδίο 

δεν φέρει ομοιόμορφα παντού την ίδια πυκνότητα των μαγνητικών-δυνα-

μικών γραμμών του, αυτό το βλέπουμε και σε έναν μαγνήτη, όπου π.χ. στο 
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κέντρο του οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές του είναι αραιότερες και η 

μαγνητική βελόνη έλκεται ή αποκλίνει λιγότερο. 

 

Ας θυμηθούμε όμως εδώ και ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«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. 

 

Στο παραπάνω σχήμα έχουμε μια εικόνα για την πυκνότητα των μαγνη-

τικών γραμμών του γήινου μαγνητικού πεδίου, που είναι αραιότερες π.χ. 

στις περιοχές του ισημερινού κ.λπ. 
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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.  

 

 

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. 

 



120 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

 

Η εσωτερική ζώνη ακτινοβολίας Βαν Άλεν φέρει θετικά φορτισμένα 

σωματίδια, που επειδή αυτά φέρουν θεμελιώδη ιόντα, πρόκειται για θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός: 

Η Γη στο εσωτερικό της φέρει δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους: 

τον πόλο με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τον πόλο με τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων. 

Ο πόλος με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων όμως είναι ο ισχυρό-

τερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, οπότε απωθεί τον άλλον πόλο πιο 

ισχυρά. 

Κατά συνέπεια τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων απωθούν ισχυρό-

τερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, και δεδομένου ότι αυτά έλκουν 

και βαρυτική μάζα από το εσωτερικό της Γης, τότε τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων εξωθούνται προς τα πιο εξωτερικά μέρη του υπόγειου 

φλοιού της Γης. 

Γενικά, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων φορτίζουν και την επιφά-

νειά της με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μεταξύ των μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών των δύο μαγνητικών πόλων της Γης μας, δηλαδή: τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων που είναι τα ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, οπότε εκείνα α-

πωθούμενα διαγράφουν τις πιο μακρινές ζώνες Βαν Άλεν ή την ζώνη με 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, την ζώνη F2. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Η ανακλαστική ικανότητα εξαρτιέται από 

το βαθμό ιονισμού και την πυκνότητα των ιόντων, παράγοντες οι οποίοι 

μεταβάλλονται κατά τις διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Επίσης 

μεταβάλλονται κατά τις διάφορες εποχές και επηρεάζονται από τις διάφο-

ρες αλλαγές που συμβαίνουν στην επιφάνεια του ήλιου (κηλίδες, εκρήξεις 

κ.λπ.)…» 

«ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ» Γυμνασίου-Λυκείου-Ανωτάτων Σχολών, Χάρη 

Πάτση, Τόμος 6, σελίδα 520. 

Αυτό εξηγείται λόγω της αυξομείωσης της θερμοκρασίας που υπάρχει 

στις διάφορες εποχές, στις διάφορες ώρες του 24ωρου, αφού εξηγήσαμε 

ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα, αλλά 

πιο ισχυρά είναι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ενώ με την αύξηση 

του κρύου πιο ισχυρά είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι: «…Κατά την διάρκεια της νύχτας το 

στρώμα F2 βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος…» (βλ. «ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ» 

Γυμνασίου-Λυκείου-Ανωτάτων Σχολών, Χάρη Πάτση, Τόμος 6, σελίδα 
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520), που αναφέρθηκε πιο πάνω, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων είναι ισχυρότερα την νύχτα όταν αυξάνει το κρύο. 

Τότε απωθούνται ισχυρότερα με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

του στρώματος F1, και επειδή εκείνο δεν μπορεί να συμπιεστεί άλλο προς 

την Γη (λόγω της διέλευσης ισχυρών φορτίων μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών), απωθείται το στρώμα F2. 

 

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο αυξομειώνεται το ύψος του πολικού σέλαος, 

κι ας θυμηθούμε λίγο το φαινόμενο: 

 

«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 
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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-

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. 
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23. Η εξήγηση της απορρόφησης ή της αντανάκλασης της Ηλιακής 

θερμότητας από την ατμόσφαιρα της Γης. 

 

 

«Ατμόσφαιρα 

 

 
 

[…] Η ατμόσφαιρα απορροφά ή αντανακλά την επικίνδυνη ηλιακή α-

κτινοβολία, που θα κατέκαιγε τα πάντα αν έφτανε στη γήινη επιφάνεια. 

Επίσης, απορροφά θερμότητα από τον Ήλιο και παράλληλα εμποδίζει τη 

διαφυγή της, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά 
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όρια. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από το φαινόμενο του θερμοκη-

πίου, που οφείλεται σε μεγάλη συγκέντρωση ορισμένων αερίων (π.χ. διο-

ξειδίου του άνθρακα) στην ατμόσφαιρα. 

Εξαιτίας διαφορών στη θερμοκρασία και την πίεση του ατμοσφαιρικού 

αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης, προκαλείται κυκλοφορία αέριων μα-

ζών μεταξύ Ισημερινού και πόλων. Τα ρεύματα αυτά, καθώς επίσης η επί-

δραση της δύναμης Κοριόλις γεννούν τους επιφανειακούς ανέμους και 

τους αεροχείμαρρους». 

 

Πηγή: «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Με-

τάφραση: Αριάδνη Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: 

Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kinders-

ley Limited, London. Copyright 1994 Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελ-

ληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, σελ. 52. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Η ατμόσφαιρα απορροφά ή αντανακλά την 

επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία». 

Αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός: Η ατμόσφαιρα περιέχει και οφείλεται 

στα θεμελιώδη ιόντα.  

Αυτά έλκονται με τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα που φέρει η ηλιακή ακτι-

νοβολία. Τότε συμβαίνει τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα και η ηλιακή ακτινο-

βολία να έλκεται από την ατμόσφαιρα ή από το γήινο μαγνητικό πεδίο. 

 

Αν όμως το φορτίο των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων αυξηθεί, π.χ. κατά 

την διάρκεια της ημέρας, τότε είναι ισχυρότερο σε σύγκριση με εκείνο της 

ατμόσφαιρας της Γης, οπότε το απωθεί και έτσι η ηλιακή ακτινοβολία ει-

σέρχεται προς την επιφάνεια της Γης. 
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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 14ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 2η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Β΄ Μέρος 1 133 
    

1 Η λειτουργία των δύο κέντρων θεμελιωδών ιό-

ντων στο εσωτερικό του πρωτονίου, όσο και 

του ηλεκτρονίου. 

Η εξήγηση της περιστροφής των μαγνητικών 

φορτίων στο εσωτερικό των δομικών λίθων, 

αλλά κατά αντίθετη φορά περιστροφής των. 

Ο ισχυρότερος σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο, από τους δύο εσωτερικούς-περι-

στροφικούς βραχίονες του εσωτερικού του 

πρωτονίου-ηλεκτρονίου, περιστρέφεται και α-

πωθείται περισσότερο στο εσωτερικό του. 

Η εξήγηση της περιστροφής του ηλεκτρονίου 

κατά την ίδια φορά που περιστρέφεται ο ισχυ-

ρότερος σε μάζα και σε φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων εσωτερικός βραχίονας του πρωτονίου. 

Η εξήγηση της απώλειας του μαγνητικού-ηλε-

κτρομαγνητικού φορτίου σε ένα πρωτόνιο ή η-

λεκτρόνιο. 

Η εξήγηση των βαρύτερων ή ελαφρύτερων ι-

σοτόπων. 

Η εξήγηση της εκπομπής ισχυρότερου φορ-

τίου θεμελιωδών ιόντων, από ένα πρωτόνιο, 

Ήλιο κ.λπ., όταν αυξάνει το αντίστοιχο εσωτε-

ρικό-βαρυτικό κέντρο ενός σώματος – 9ος ε-

νεργειακός νόμος. 

Η εξήγηση της αύξησης της γωνίας του επιπέ-

δου περιστροφής του ηλεκτρονίου προς το ε-

πίπεδο περιστροφής του πρωτονίου ή λόξωση 

του ηλεκτρονίου. 

3 8 

2 Η δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνη-

τικού πεδίου της Γης μας. 

Η δημιουργία των δυναμικών μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών γραμμών του. 

9 39 

    2.α. «8. Η άπωση των θεμελιωδών δυνάμεων 

στο κέντρο της Γης μας είναι η αιτία που δη-

μιουργούνται δύο εσωτερικά κέντρα βαρύτη- 

9  
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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 

    2.α. «8. Η άπωση των θεμελιωδών δυνάμεων 

στο κέντρο της Γης μας είναι η αιτία που δη-

μιουργούνται δύο εσωτερικά κέντρα βαρύτη-

τας της Γης μας στην φάση που εξασκείται η 

άπωση αυτή των δύο θεμελιωδών φορτίων 

της. 

9 10 

    2.β. «9. Η Γη μας φέρει δύο βαρυτικά κέντρα 

και όχι ένα. 

Στην περιοχή του ισημερινού βρίσκονται τα 

δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας. 

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας, που βρί-

σκονται στην ζώνη του ισημερινού, έχουν το 

σχήμα έλλειψης.   

11 14 

    2.γ. «10. Η εξήγηση της χρονομέτρησης της 

κίνησης των μαζών στην Γη μας. 

Στο εσωτερικό της Γης μας, έχουμε: 

α) Στην μια φάση, την δημιουργία ενός μό-

νον βαρυτικού κέντρου, και 

β) Στην επόμενη φάση, την δημιουργία δύο 

βαρυτικών πόλων. 

Η σφαίρα του απλού εκκρεμούς λοιπόν που ε-

κτελεί αμείωτες ταλαντώσεις, ισόχρονες, μας 

δείχνει σε ποιόν ακριβώς χρόνο δημιουργείται 

το ένα βαρυτικό κέντρο της και σε ποιόν ακρι-

βώς χρόνο δημιουργούνται τα δύο εσωτερικά 

βαρυτικά της κέντρα. 

Τα δύο εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Γης 

μας, βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις στην μια 

και στην άλλη πλευρά της 

Η ίδια η βαρύτητα δεν εξαρτάται τόσο από την 

μάζα που φέρουν τα σώματα στο εσωτερικό 

τους, αλλά από την ενέργεια, από την θεμε-

λιώδη ενέργεια που υπάρχει εκεί. 

Τι είναι η ενεργειακή βαρύτητα. 

Οι νόμοι της ενεργειακής βαρύτητας. 

15 21 

 2.δ. «11. Η δημιουργία της έλλειψης μια 

τροχιάς υποδηλώνει την ύπαρξη δύο εσωτερι-

κών κέντρων-κέντρων. 

22 24 

 2.ε. «12. Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της 

Γης μας. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του εκκρεμούς του 

25  
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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 

 2.ε. «12. Δύο είναι τα βαρυτικά κέντρα της 

Γης μας. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του εκκρεμούς του 

Φουκώ. 

Η βαρύτητα της Γης μας εξασκείται από δύο 

κέντρα βαρύτητας και όχι από ένα. 

Η εξήγηση και η απόδειξη της βαρύτητας της 

Γης. 

Τα δύο βαρυτικά κέντρα της Γης μας περι-

στρέφονται και εξαιτίας αυτών περιστρέφεται 

και ολόκληρη η Γη μας. 

Η εξήγηση πλήθους φαινομένων από την φόρ-

τιση της μάζας του εσωτερικού της Γης κατά 

την φάση της άπωσης ή άνωσης της βαρύτη-

τας. 

25 28 

 2.στ. «13. Η εξήγηση της δημιουργίας των 

δύο μαγνητικών πόλων σε έναν πλανήτη, Ή-

λιο, γαλαξία κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής του μαγνητικού-η-

λεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης (Ήλιου, γα-

λαξία κ.λπ.) 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ορθής γωνίας 

των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων 

που εκτρέπονται από το εσωτερικό της Γης 

προς τους δύο εξωτερικούς της πόλους. 

Η εξήγηση της καθετότητας της γραμμής που 

ενώνει τους δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητι-

κών πόλων της Γης με το επίπεδο της γραμμής 

που ενώνει τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς 

της πόλους. 

Η εξήγηση της παραγωγής των μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών πιδάκων ενέργειας γύρω 

από τον καθένα από αυτούς εξωτερικούς της 

πόλους της Γης, του γαλαξία κ.λπ. 

29 30 

 2.ζ. «14. Αποτέλεσμα από την δημιουργία 

των δύο εσωτερικών κέντρων βαρύτητας στο 

εσωτερικό της Γης  και του Ήλιου μας, είναι η 

φόρτιση των κάθε είδους προεξοχών της εξω-

τερικής επιφάνειας της Γης και του Ήλιου. 

Τα θεμελιώδη φορτία στο εσωτερικό της Γης 

όσο και του Ήλιου είναι δύο ειδών και φέρουν 

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 

 2.ζ. «14. Αποτέλεσμα από την δημιουργία 

των δύο εσωτερικών κέντρων βαρύτητας στο 

εσωτερικό της Γης  και του Ήλιου μας, είναι η 

φόρτιση των κάθε είδους προεξοχών της εξω-

τερικής επιφάνειας της Γης και του Ήλιου. 

Τα θεμελιώδη φορτία στο εσωτερικό της Γης 

όσο και του Ήλιου είναι δύο ειδών και φέρουν 

μαγνητικά αλλά και ηλεκτρικά φορτία, ή φέ-

ρουν ηλεκτρομαγνητικά φορτία, τα οποία αλ-

ληλεπιδρούν μεταξύ τους και προκαλούν μια 

σειρά ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 

Η Γη μας έλκει και τα θετικά αλλά και τα αρ-

νητικά ηλεκτρικά φορτία, που σημαίνει ότι φέ-

ρει τα αντίθετα ηλεκτρικά τους φορτία (ώστε 

να τα έλκει), επομένως η Γη μας φέρει και τα 

δύο είδη ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό 

της. 

Η παραγωγή της υψηλής θερμότητας στο εσω-

τερικό της Γης μας οφείλεται στην φάση της 

έλξης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της κέ-

ντρων, τα οποία φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά 

φορτία. 

Η βαρύτητα από το εσωτερικό της Γης δεν α-

σκείται από συμπαγή στερεά μάζα, αλλά από 

ρευστή-υγρής μορφής μάζα. 

31 35 

 2.η. «15. Οι κινήσεις της μάζας στο εσωτε-

ρικό της Γης (πλανήτη κ.λπ.).  

Η εξήγηση του πεπλατυσμένου της Γης κ.λπ. 

Οι κινήσεις των πυρηνικών ρευμάτων και η αι-

τία δημιουργίας τους. 

Και οι δύο πόλοι της Γης, όχι μόνον ο ένας, 

έλκουν μαγνητικά φορτία στους εξωτερικούς 

της πόλους. 

Η εξήγηση της έγκλισης. 

Πότε ένας πλανήτης φέρει ισχυρότερο το εξω-

τερικό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του πε-

δίο. 

36 39 

3 Οι δύο εσωτερικοί-περιστροφικοί βραχίονες 

του εσωτερικού της Γης, μεταφέρουν μάζα 

από το εσωτερικό της και την εναποθέτουν 

προς το εξωτερικό της. 

40 55 
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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 

 3.α. «21. Εξήγηση της περιστροφής της μά-

ζας που δημιούργησαν τα δύο εσωτερικά-βα-

ρυτικά κέντρα της Γης μας. 

Η εξήγηση της μετακίνησης των ηπείρων της 

Γης. 

Η ακριβής εξήγηση της λειτουργίας του εκ-

κρεμούς του Φουκώ. 

Πότε ισχύει η βαρύτητα των μαζών των σωμά-

των που διατύπωσε ο Ισαάκ Νεύτωνας. 

Πότε ισχύει η βαρύτητα των σωμάτων που ο-

φείλεται στην απευθείας αλληλεπίδραση των 

φορτίων των θεμελιωδών ιόντων. 

40 45 

 3.β. «22. Η έννοια της περιστροφής στο ε-

σωτερικό της Γης και η δημιουργία και λει-

τουργία των περιστροφικών ρευμάτων της.  

Η εξήγηση της κλίσης του άξονα περιστροφής 

ενός πλανήτη ως προς τον Ήλιό του. 

Ο ισχυρότερος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος 

του εσωτερικού του πλανήτη, κινεί-περιστρέ-

φει και ολόκληρο τον πλανήτη (Ήλιο, γαλαξία 

κ.λπ.) κατά την κατεύθυνση της περιστροφής 

του. 

Η εξήγηση της περιστροφής ενός ουράνιου 

σώματος γύρω από τον εαυτό του. 

Η εξήγηση της πλημμυρίδας και της άμπωτης 

της Σελήνης. 

Η κατεύθυνση περιστροφής των ουράνιων σω-

μάτων. 

Εξήγηση της κανονικής και της ανάδρομης κί-

νησης των ουράνιων σωμάτων. 

46 56 

4 Η βαρύτητα Γης-Σελήνης.  

Η εξήγηση της πλημμυρίδας και της άμπωτης. 

Οι δυνάμεις της βαρύτητας δεν οφείλονται α-

πλά στις μάζες των σωμάτων, αλλά στην ενέρ-

γεια που φέρουν τα σώματα και τα ουράνια ε-

πομένως σώματα  

Η εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. 

Η εξήγηση της βαρύτητας μεταξύ Γης και Σε-

λήνης και η βαρυτική τους αλληλεπίδραση 

στην κάθε Φάση τους. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

52 66 
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4 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η επαλήθευση ότι η Σελήνη κατά την τροχιά 

της γύρω από την Γη θα έχει το σχήμα της έλ-

λειψης. 

Η εξήγηση της ελλειπτικής κίνηση της Σελή-

νης ως προς την Γη. 

Η βαρύτητα Γης – Σελήνης δεν είναι συνεχής. 

Η εξήγηση των Φάσεων των εσωτερικών πό-

λων Γης – Σελήνης κατά την βαρύτητά τους. 

 

 

52 

 

 

66 

5 Το μεγάλο και παράξενο ερώτημα: 67 67 

6 Οι δύο εσωτερικοί μαγνητικοί πόλοι της Γης 

και της Σελήνης, στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις απωθούνται, ενώ στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις έλκονται ανά ζεύγη. 

Η τοποθέτηση της τροχιάς της Σελήνης στα 

τέσσερα ενεργειακά Τεταρτημόρια. 

68 71 

7 Η συνολική αναλυτική, και βήμα-βήμα, κί-

νηση-ημιπεριστροφή των δύο εσωτερικών-βα-

ρυτικών πόλων της Σελήνης στα τέσσερα ε-

νεργειακά Τεταρτημόριά της. 

72 74 

8 Οι φάσεις της Σελήνης, σε συνδυασμό με την 

θέση της στο κάθε Τεταρτημόρια ενέργειάς 

της. 

Η επαλήθευση της αιτίας της ελλειπτικής κί-

νησης της Σελήνης. 

75 76 

9 Η Σελήνη δεν δημιουργήθηκε στην αρχή της 

Δημιουργίας του κόσμου, όπως η Γης μας, 

αλλά δημιουργήθηκε πολύ αργότερα. 

Η Σελήνη δεν προήλθε από τη Γη μας. 

77 78 

10 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο ή τριών 

στρωμάτων της ιονόσφαιρας 

Η εξήγηση της αύξησης του πάχους της ιονό-

σφαιρας κατά την διάρκεια της ημέρας και της 

μείωσής του κατά την διάρκεια της νύχτας. 

79 83 

11 Η εξήγηση του καθορισμού του ισχυρότερου 

εσωτερικού-περιστροφικού  βραχίονα της Γης 

μας. 

Η εξήγηση της φοράς περιστροφής του ισχυ-

ρότερου εσωτερικού-περιστροφικού  βραχί-

ονα της Γης μας.  

84 85 



131 

 

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 

12 Η εξήγηση της δημιουργίας των ασυνεχειών 

της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών στις 

ασυνέχειες της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της ασυνέχειας 

Mohorovicic μεταξύ μανδύα και φλοιού της 

γης.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών στην 

ζώνη της ασυνέχειας Mohorovicic. 

86 91 

13 Η εξήγηση της δημιουργίας της ασυνέχειας 

Repetti (μεταξύ κατώτερου και ανώτερου μαν-

δύα). 

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών της 

ασυνέχειας ασυνέχειας Repetti. 

92 94 

14 Η εξήγηση της της δημιουργίας ασυνέχειας 

Conrad (μεταξύ κατώτερου και ανώτερου 

στρώματος του ωκεάνιου φλοιού). 

Η εξήγηση της δημιουργίας των σεισμών της 

ασυνέχειας ασυνέχειας Conrad. 

95 96 

15 Η θέση ότι η Γη μας δημιουργήθηκε πιο κοντά 

προς τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων β. 

97 97 

16 Η δημιουργία των φλοιών, στρωματώσεων και 

στιβάδων στα αρχικά πρωτόνια και στα αρχικά 

ηλεκτρόνια του σύμπαντος. 

98 98 

17 Το μαγνητικό πεδίο της Γης μας (μαγνητό-

σφαιρα) και η σημασία της για την ζωή στην 

Γη. 

Ο πλανήτης Άρης δεν φέρει ισχυρά τα μαγνη-

τικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών 

ιόντων στο εσωτερικό του και γι’ αυτό ούτε ι-

σχυρή βαρύτητα φέρει, αλλά ούτε και ισχυρό 

μαγνητικό πεδίο ολόγυρά του. 

Η διαφοροποίηση της Γης με κάθε άλλον πλα-

νήτη, ως προς τις συνθήκες ύπαρξης και φιλο-

ξενίας της ζωής.  

Στην Γη μας όλες οι συνθήκες της παραπέ-

μπουν στην φιλοξενία και ύπαρξη ζωής, μάλι-

στα όλες οι συνθήκες της έχουν σκοπιμότητα 

για να φιλοξενήσει και να διατηρήσει την ζωή. 

συνέχεια στην προηγούμενη σελίδα → 

99 104 
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17 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η έννοια και η σπουδαιότητα του μαγνητικού 

πεδίου κάνει την Γη με τον Άρη να μη έχουν 

καμιά ομοιότητα για την ύπαρξη και την συ-

ντήρηση της ζωής. 

 

 

99 

 

 

104 

18 Η ασθενής βαρύτητα του Άρη οφείλεται στην 

απουσία ισχυρού πεδίου ή πόλων θεμελιωδών 

ιόντων στο εσωτερικό του. 

105 106 

19 Ζώνες Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της παραγωγής των ελεύθερων 

πρωτονίων και των ελεύθερων ηλεκτρονίων 

στο εσωτερικό ενός άστρου, σε ένα θερμαινό-

μενο πάρα πολύ σώμα-υλικό κ.λπ. και η δη-

μιουργία του πλάσματος. 

Η εξήγηση της έννοιας των ελεύθερων πρωτο-

νίων και των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

107 110 

20 Η εξήγηση της έννοια της προστασίας της Γης 

μας (από το μαγνητικό της πεδίο [ζώνες Βαν 

Άλλεν]), από την Ηλιακή και την κοσμική 

ακτινοβολία.  

111 112 

21 Η εξήγηση ότι όταν συγκρούονται δύο 

μικτά σύνολα θεμελιωδών ιόντων, συμβαίνει 

το εξής: 

α) Πρώτα έλκονται, στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις έλκονται. 

β) Μετά απωθούνται, στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. 

Ο προσανατολισμός των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας δύο εξωτερικών 

μαγνητικών πόλων στην μεταλλική σφαίρα ό-

ταν πλησιάσει κοντά της μια ηλεκτρισμένη ρά-

βδος.  

Η αντίστοιχη εξήγηση της δημιουργίας δύο 

μαγνητικών πόλων στον κάθε πλανήτη που δέ-

χεται ηλεκτρικό φορτίο από τον Ήλιο.  

113 114 

22 Η εξήγηση της δημιουργίας των τριών μαγνη-

τικών ζωνών στο μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, 

F2 και Ε. 

Η εξήγηση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητι-

κών κυμάτων εξαιτίας της ανάκλασής των  

115  
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22 Η εξήγηση της δημιουργίας των τριών μαγνη-

τικών ζωνών στο μαγνητικό πεδίο της Γης: F1, 

F2 και Ε. 

Η εξήγηση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητι-

κών κυμάτων εξαιτίας της ανάκλασής των 

στην ιονόσφαιρα. 

Η εξήγηση των ιδιοτήτων των μαγνητικών ζω-

νών του μαγνητικού πεδίου της Γης. 

Η εξήγηση της αυξομείωσης του ύψους, αλλά 

και του πλάτους-έκτασης του πολικού σέλαος. 

115 122 

23 Η εξήγηση της απορρόφησης ή της αντανά-

κλασης της Ηλιακής θερμότητας από την α-

τμόσφαιρα της Γης. 

123 124 

 Πίνακας Περιεχομένων 125 133 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 

(κατά αλφαβητική σειρά των βιβλίων της) 

 

 
 

✓ «ΦΥΣΙΚΗ» Γ΄ Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ομάδα 

συγγραφής των: Αντωνίου Νικόλαος, Δημητριάδης Παναγιώτης, Καμπούρης 

Κων/νος, Παπαμιχάλης Κων/νος, Παπατσίμπα Λαμπρινή, Χατζητσομπάνης 

Θεόφιλος, Αθήνα 2001. 

 

✓ «Υδρία», Μονοτονική Γενική Εγκυκλοπαίδεια Δημοτικής και Μέσης 

Εκπαίδευσης, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

 

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

Dempsey Ltd, London. 

 

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

Simon Singh, 2004.  

 

✓ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπιστημίου 

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

Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση τρίτη, Αθήνα 1967. 

 

✓ «Φυσική και Χημεία» Έκτης Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων, Αθήνα 1977, της ομάδας των: Νίκος Αντωνίου (φυσικός, υφηγητής 

Πανεπιστημίου Αθηνών), Παναγιώτης Ασημακόπουλος (φυσικός ΚΠΕ 

Δημόκριτος), Χριστίνα Ζιούδρου (χημικός, ΚΠΕ Δημόκριτος), Δημήτρης Κατάκης 

(χημικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Γιάννης Καφούσης (καθηγητής 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας), Θανάσης Κωστίκας (φυσικός ΚΠΕ Δημόκριτος), 

Παντελής Μπουκάλας (δάσκαλος Εκπαιδευτηρίου «Διονύσιος Σολωμός»), 

Ανδρέας Ρεμπούλης (χημικός, καθηγητής Κολλεγίου Αθηνών), Αθηνά Ρικάκη 

(δασκάλα Κολλεγίου Αθηνών), Ντίνα Χατζούδη-Γκέγκιου (χημικός, Γενικό 

Χημείο του Κράτους), Γραμματικάκης Γιώργος (φυσικός, ΚΠΕ Δημόκριτος). 

 

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

Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

Δημόκριτος, Αθήνα 1992.  

 

✓ Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 

Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ράπτης, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων), Αθήνα 2011. 

 

✓ «ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. Κείμενα υπό: 

RENEGUILLOT, Εικονογράφηση υπό: Giannini, Εκδόσεις «ΧΡΥΣΗ ΠΕΝΝΑ» 

ΕΕ. 

 

✓ «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ». Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ, των: 

HEATHER COUPER & NIGELHEN BEST. Εκδόσεις «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» 

 

✓ «ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ» Γυμνασίου-Λυκείου-Ανωτάτων Σχολών, Χάρη Πάτση. 
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✓ «Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύρος, 

Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, Οβαδίας 

Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλίδας Αργύρης 

(Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).  

 

✓ Βικιπαίδεια, ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Internet), με λήμμα τον τίτλο: 

«ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ» Σύσταση της Γης, Λιθοσφαιρικές πλάκες, του Δρ. Ε. 

Λυκούδη, Αθήνα 2005. 

 

✓ Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος όγδοος, Αθήνα 1996, «Γη» 

 

✓ Βικιπαίδεια, την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Internet), με λήμμα τον 

τίτλο: «Μαγνητικό πεδίο της Γης», γράφει ο Γιώργος Μιχαηλίδης  

 

✓ «ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ» σύμβουλος επιτυχίας. Γενική 

επιμέλεια: Δημ. Κρέμος (καθηγητής Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων). 

Συντακτική Επιτροπή: Νικ. Σ. Μάργαρης, Βασ. Μόσαλος, Γεώργ. Ορφανουδάκης, 

Μαρία Σταυρινού (Καθηγηταί Φυσικής-Χημείας). Επιμέλεια εκδόσεως: Διον. Ι. 

Τσουράκης. Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ», Αθήνα.  

 

✓ «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Μετάφραση: Αριάδνη 

Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & 

Εκτυπωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kindersley Limited, London. Copyright 

1994 Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο. 

 
 
 

 

  



136 

 

Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

 
 
 

Μέρος από τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (πρωτονίων και ηλεκτρο-

νίων) του Ήλιου είναι ασθενέστερα από εκείνα που συναντούν στο γήινο 

μαγνητικό πεδίο (ζώνες Βαν Άλεν). Τότε αυτά τα εκπεμπόμενα ηλιακά θε-

μελιώδη ιόντα έλκονται από το ισχυρότερό τους γήινο μαγνητικό πεδίο 

(έλκονται όπως εξηγήσαμε τα ερχόμενα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα από ε-

κείνα του γήινου πεδίου) και στην συνέχεια μεταφέρονται προς τους μα-

γνητικούς πόλους της, επειδή τελικά εκεί τα μεταφέρουν οι μαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου. 

Τότε θα παραχθεί ανάλογης έντασης και έκτασης σέλας, ανάλογα δη-

λαδή με την ισχύ των ερχόμενων από τον ήλιο θεμελιωδών ιόντων. 

Όσον αφορά τα χρώματα του σέλαος: 

Σύμφωνα με τα όσα σχετικά εξηγήσαμε με τα χρώματα, έχουμε: Πρά-

σινο χρώμα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις σημαίνει ισχυρότερο το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(βλ. και οξυγόνο που φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων παίρνει πράσινο χρώμα στο 

φάσμα του). Αυτό συμβαίνει δηλαδή επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων 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. 


