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1. Η εξήγηση της κίνησης της περιστροφής των ουράνιων σωμάτων  

που είναι αντίθετη με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας, ή η 

περιστροφική κίνησή τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως της 

Γης μας. 

Η εξήγηση της αρχικής περιστροφής της επιφάνειας ενός πλανήτη 

γύρω από τον εαυτό του. 

Η εξήγηση της αρχικής δύναμης περιστροφής ενός πλανήτη, για να 

ακολουθήσει στην συνέχεια η περιστροφή του λόγω του ηλεκτρομα-

γνητικού του πεδίου. 

 

 

Μιλήσαμε, στα δύο προηγούμενα βιβλία μας (13ο και 14ο) ότι στο ε-

σωτερικό των ουράνιων σωμάτων υπάρχουν οι δυο περιστροφικοί βραχί-

ονες. Αυτοί κινούνται περιστροφικά. Από τους δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους ισχυρότερος στις κοντινές αποστάσεις είναι ο εσωτερικός-

βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Είναι αυτός που 

απωθεί ισχυρότερα τον άλλον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, τα οποία όμως έλκουν και μάζα από το εσωτερικό της γης. 

Επομένως, ισχυρότερος εσωτερικός περιστροφικός βραχίονας είναι εκεί-

νος που φέρει τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, κι είναι αυτός που α-

πωθείται-εξωθείται στις πιο απομακρυσμένες αποστάσεις από το εσωτε-

ρικό του ουράνιου σώματος. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα ουράνια σώματα κινούνται, αρχικά (το το-

νίζουμε αυτό το «αρχικά») με κατεύθυνση αντίθετα προς την κίνηση των 

δεικτών του ρολογιού μας, αφού όπως εξηγήσαμε αυτή είναι η κίνηση των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, όπως αναλυτικά περιγράψαμε σε προη-

γούμενο κεφάλαιο. 

Αυτή είναι και η εξήγηση της αρχικής (το τονίζουμε αυτό το «αρχικής») 

κίνησης της Γης μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά.  

Αυτά όλα τα παραπάνω έγιναν στην αρχή της περιστροφής του πλανήτη. 

Αργότερα έχουμε την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για την περιστροφή του 

πλανήτη, όπως θα αναπτύξουμε στο τέλος του παρόντος βιβλίου (βλέπε 

σχετικά).   

Ας δούμε τώρα και το εξής φαινόμενο: 

 

 

Στην δίπλα εικόνα γράφει τα εξής:  «Η 

Αφροδίτη έχει περίπου το ίδιο μέγεθος 

με τη Γη. Το παράξενο είναι ότι η ημέρα 

της (χρόνος περιστροφής γύρω από τον 

άξονά της) διαρκεί περισσότερο από το 

έτος της (χρόνος περιφοράς γύρω από 

τον Ήλιο)».  

 



4 

 

Η παραπάνω εικόνα και τα λόγια είναι από το βιβλίο: «ΑΛΦΑ Επιστή-

μες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood & Demp-

sey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 129. 

 

 

Επεξηγήσεις – σχόλια: 

 

Αναφέραμε πιο πάνω ότι οι δυο περιστροφικοί βραχίονες σε ένα ουρά-

νιο σώμα περιστρέφονται, με ισχυρότερο προς τα πιο εξωτερικά στρώματα 

εκείνον των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Εξαιτίας αυτού όλα τα ουρά-

νια σώματα περιστρέφονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ή αντίθετα 

προς τους δείκτες του ρολογιού μας. 

Αν όμως ένα ουράνιο σώμα δεν φέρει ισχυρά αυτά τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων στους δυο εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους, τότε αυτοί 

όχι μόνον δεν έλκουν πολύ μάζα από το εσωτερικό του, αλλά και η μάζα 

των περιστροφικών βραχιόνων τους είναι μικρή. 

Αυτή η μικρή μάζα μερικές φορές δεν φτάνει καν μέχρι τα ανώτατα υ-

πόγεια στρώματα του φλοιού του ουράνιου σώματος, κι επομένως δεν χτυ-

πάει τις υπόγειες προβολές του, ώστε να τις μετακινήσει και μαζί με αυτές 

να μετακινήσει και να περιστρέψει και ολόκληρη την επιφάνειά του κατά 

την κατεύθυνσή τους. 

Μια τέτοια περίπτωση με μικρής μάζας στους περιστροφικούς βραχίο-

νες ενός πλανήτη έχουμε σήμερα στον πλανήτη Αφροδίτη. 

Αν δηλαδή η μάζα των περιστροφικών βραχιόνων είναι μικρή, τότε δεν 

συναντάει τις μεγάλες υπόγειες προβολές του πλανήτη που βρίσκονται 

κάτω από την επιφάνεια-φλοιό του, οπότε καθώς αυτοί (οι περιστροφικοί 

βραχίονες) περιστρέφονται δεν συναντούν τον φλοιό του. Καθώς όμως 

περνά ο καιρός και λίγο-λίγο συσσωρεύονται όλο και περισσότερες μάζες 

απωθούμενες προς τα εξωτερικά στρώματα του φλοιού του πλανήτη, φτά-

νει στιγμή που τότε η συσσωρευμένη μάζα βρίσκει στις μεγάλες υπόγειες 

προβολές του και τον περιστρέφει. Τότε έχουμε και την αργή κίνηση του 

φλοιού και της επιφάνειας του πλανήτη. 

Έτσι αρχίζει η περιστροφή της επιφάνειας του πλανήτη γύρω από τον 

εαυτό του. 

Αν όμως η δύναμη άπωσης του βαρυτικού υλικού των δύο περιστροφι-

κών βραχιόνων είναι μικρή, τότε αυτοί εξασκούν επίσης μικρή την άπωσή 

τους προς τις υπόγειες προβολές που συναντούν κάτω από τον φλοιό, από 

την επιφάνειά του. 

Αυτό το σπρώξιμο που γίνεται από τους δύο περιστροφικούς βραχίονες 

ενός πλανήτη προς τις μεγάλες υπόγειες προβολές κάτω από την επιφάνειά 

του, ήταν και η αρχή για να περιστραφεί ένας πλανήτης (επαναλαμβά-

νουμε η αρχή), γιατί μετά περιστρέφεται λόγω του ηλεκτρομαγνητικού του 

πεδίου (βλ. σχετικά προς το τέλος του παρόντος βιβλίου) 
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2. Η ηλιακή ακτινοβολία φέρει και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, 

αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

«Στρώμα του όζοντος 

 

 

Το στρώμα του όζοντος, που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε μέσο ύψος 25 

χλμ. Από την επιφάνεια της Γης, φιλτράρει την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία 

και την εμποδίζει να φτάσει στην επιφάνεια του πλανήτη μας. 

 

 

Στρώμα της ατμόσφαιρας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέ-

ντρωση του αερίου Όζον (μέχρι 10 μέρη όζον προς 1.000.000 μέρη των 

άλλων αερίων). Το στρώμα του όζοντος βρίσκεται σε ύψος 15 έως 30 χλμ. 

Πάνω από την επιφάνεια της Γης, μέσα στη στρατόσφαιρα. 

Το όζον σχηματίζεται από την επίδραση του υπεριώδους φωτός στο ο-

ξυγόνο∙ τα μόρια του οξυγόνου απορροφούν ακτινοβολία από τον Ήλιο 

και διασπώνται σε άτομα, που ενώνονται με άλλα αδιάσπαστα μόρια οξυ-

γόνου και σχηματίζουν το όζον. Έτσι, το στρώμα του όζοντος απορροφά 

μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας, μειώνοντας την ποσότητα που φτάνει 

στην επιφάνεια της Γης. Επομένως προστατεύει τους ζωντανούς οργανι-

σμούς από τις βλαβερές συνέπειες του ηλιακού φωτός. Το όζον αντιδρά 

έντονα με άλλες ενώσεις, γι’ αυτό καταστρέφεται εύκολα. Ένα τμήμα του 

στρώματος του όζοντος, πάνω από το Νότιο Πόλο, έχει ήδη καταστραφεί 

εξαιτίας της αντίδρασης του αερίου με χλωροφθοράνθρακες (CFC), μια 

κατηγορία αερίων ενώσεων που χρησιμοποιούνται στα Αεροζόλ και στα 

ψυκτικά συστήματα». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 734. 
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Επίσης: 

 

«Ιονόσφαιρα 

Ιονόσφαιρα ονομάζεται το εξωτερικό στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. 

Εκτείνεται σε ύψος 80 χλμ. από την επιφάνεια της Γης. Χαρακτηριστικό 

της είναι η μεγάλη συγκέντρωση ιόντων (απ’ όπου και το όνομά της). 

Η ιονόσφαιρα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συστήματα επικοινωνιών 

που βασίζονται σε ραδιοκύματα. Επειδή η Γη έχει σφαιρικό σχήμα, ενώ τα 

ραδιοκύματα μπορούν να μεταδοθούν σε ευθεία γραμμή, θα περίμενε κα-

νείς πως τα ραδιοφωνικά σήματα θα διέφευγαν κατευθείαν έξω στο Διά-

στημα. Όμως ορισμένα ραδιοκύματα ανακλώνται προς τη Γη, καθώς προ-

σκρούουν στα φορτισμένα σωματίδια της ιονόσφαιρας. Έτσι είναι δυνατή 

η ραδιοφωνική μετάδοση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις γύρω από τον πλα-

νήτη. Οι μεταδόσεις βραχέων κυμάτων ανακλώνται εντονότερα από ό,τι 

των μακρών κυμάτων. Για το λόγο αυτό, όλες οι ραδιοφωνικές επικοινω-

νίες μεγάλων αποστάσεων διαβιβάζονται μέσα από ζώνες βραχέων κυμά-

των». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 387. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

Ειπώθηκε παραπάνω ότι: «Το όζον σχηματίζεται από την επίδραση του 

υπεριώδους φωτός στο οξυγόνο∙ τα μόρια του οξυγόνου απορροφούν α-

κτινοβολία από τον Ήλιο και διασπώνται σε άτομα, που ενώνονται με άλλα 

αδιάσπαστα μόρια οξυγόνου και σχηματίζουν το όζον». 

Το οξυγόνο λοιπόν όταν απορροφήσει ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία 

διασπάται. 

Η εξήγηση είναι η εξής :  

Η δυνατότητα απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας από το οξυ-

γόνο στηρίζεται στο ότι το οξυγόνο φέρει και θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

(που έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της ηλιακής ακτινοβο-

λίας), αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (που επίσης έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της ηλιακής ακτινοβολίας). 

Η υπεριώδης ακτινοβολία περιέχει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά 

και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις, συγκεκριμένα όταν συναντήσουν το οξυγόνο, το φορτίζουν και τότε 

έχουμε έλξη θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων από το πρωτόνιο του οξυγό-

νου, αλλά και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από τα ηλεκτρόνια του ο-

ξυγόνου. 

Όταν όμως η αύξηση-φόρτιση των θεμελιωδών ιόντων υπερβεί ένα κρί-

σιμο όριο-βαθμό ενέργειας, συντελεί ώστε στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις το πρωτόνιο του πυρήνα να απωθείται με το ηλεκτρόνιό του και να 



7 

 

προκύπτουν έτσι ελεύθεροι πυρήνες, ελεύθερα πρωτόνια οξυγόνου και ε-

λεύθερα ηλεκτρόνια οξυγόνου.  

Τότε:  

α) Τα μεν ελεύθερα πρωτόνια έλκονται και πάλι στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις και σχηματίζουν άτομα όζοντος ή και σκέτα πρωτόνια, και  

β) Τα δε ελεύθερα ηλεκτρόνια πάλι απωθούνται και είτε έλκονται με 

άλλα άτομα δημιουργώντας ελαφρά άτομα, είτε παραμένουν σαν στρώμα 

φορτισμένο. 

Από τα δύο αυτά είδη στρωμάτων ιόντων: δηλαδή από τα ελεύθερα 

πρωτόνια και από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δημιουργούνται τα δύο είδη F1 

και F2 που ανακάλυψε ο Άπλτον (βλέπε παρακάτω). 

Επειδή δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, τότε και τα ελεύθερα πρωτόνια που 

έχουν φορτιστεί με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται με τα ελεύ-

θερα ηλεκτρόνια της ιονόσφαιρας, επειδή αυτά έχουν φορτιστεί με θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Τότε τα πρωτόνια απωθούνται με τα ηλεκτρό-

νια.  

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων όμως έλκονται και δημιουργούν πόλο 

και έτσι έχουμε μια συγκέντρωση όλων των θεμελιωδών πρωτονίων σε μια 

στιβάδα γύρω από την Γη, στο ύψος όπου υπάρχουν αυξημένα τα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων, και η οποία αυτή στιβάδα φέρει ελεύθερα αλλά 

φορτισμένα πρωτόνια (φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων).  

Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, επίσης, έλκονται και δημιουργούν 

πόλο και έτσι έχουμε μια συγκέντρωση όλων των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων σε άλλη μια στιβάδα γύρω από την Γη, στο ύψος όπου υπάρ-

χουν αυξημένα τα θεμελιώδη ιόντα, και η οποία αυτή στιβάδα φέρει ελεύ-

θερα αλλά φορτισμένα ηλεκτρόνια (φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων).  

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερα 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, είναι αυτά που απωθούν τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων, οπότε η στοιβάδα-στρώμα των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων ή στρώμα F2, απωθείται προς το εξωτερικό μέρος της 

Γης. 
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3. Η εξήγηση της κατανομής των ιονοσφαιρικών στοιβάδων, καθώς 

και της μεταβολής των ανάλογα με τον τόπο, την ώρα και την ημέρα. 

Η εξήγηση ότι μόνον η ακτινοβολία της οποίας το μήκος κύματος 

είναι πολύ μικρό, μικρότερο των 1200 A., παίζει ρόλο στην δημιουργία 

και συντήρηση της ιονόσφαιρας. 

Η εξήγηση της φόρτισης της ιονόσφαιρας από την ηλιακή ενέργεια 

και ακτινοβολία. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μαγνητικής καταιγίδας στην ιονό-

σφαιρα. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πολικού σέλαος. 

 

 

«Ο Ήλιος και η ιονόσφαιρα 

Καθώς δείχτηκε από πολλούς ερευνητές, το ποσοστό της υπεριώδους 

ακτινοβολίας ως προς την ημερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία δεν παρα-

μένει σταθερό αλλά μεταβάλλεται κατά την περίοδο της ηλιακής δραστη-

ριότητας. Τόσο η υπεριώδης όσο και η ημερήσια ακτινοβολία παρουσιά-

ζουν μια έκδηλη πτώση κατά την εποχή του μέγιστου των κηλίδων κατά 

την οποία παρατηρείται το μέγιστο του ιονισμού της ανώτερη ατμόσφαι-

ρας της Γης. 

Είναι γνωστό ότι τα Ερτζιανά κύματα τα οποία παράγονται από ένα πο-

μπό διαδίδονται ευθύγραμμα όπως το ορατό φως, γιατί και αυτά δεν είναι 

παρά φως μεγάλου όμως μήκους κύματος. Είναι επίσης γνωστό ότι ένας 

καλός δέκτης βραχέων κυμάτων δύναται να συλλάβει εκπομπές σταθμών 

πολύ απομακρυσμένους, οι οποίοι δύνανται να βρίσκονται και στους αντί-

ποδες ακόμη. Βέβαια το λαμβανόμενο δια μέσου του πομπού κύμα δεν 

διέσχισε την γήινη σφαίρα, αλλά έκανε τον γύρω της. Με ποιόν όμως 

τρόπο; Ο πιο απλός μηχανισμός τον οποίο μπορούμε να φανταστούμε είναι 

ο παρακάτω: 

Υπάρχει στην ανώτερη ατμόσφαιρα και σε ύψος 100 – 150 χιλιομέτρων 

ένα πραγματικό κάτοπτρο για τα ραδιοηλεκτρικά κύματα, πάνω στο οποίο 

ανακλώμενα αυτά διαδοχικά μεταξύ αυτού και της Γης, φτάνουν μέχρι τον 

δέκτη μας. Το πραγματικό και τεράστιο αυτό κάτοπτρο είναι η ιονόσφαιρα 

ή ιοντόσφαιρα όπως θα ήταν ορθότερα να λέγεται. 

Όπως τέθηκε το θέμα στο κεφάλαιο για την ατμόσφαιρα της Γης, η ιο-

νόσφαιρα είναι μια αεριώδη στιβάδα όπου ένα σημαντικό μέρος των μο-

ρίων και ατόμων οξυγόνου και του αζώτου είναι ιονισμένο σε τρόπο ώστε, 

στην ψυχρή αυτή περιοχή της ατμόσφαιράς μας υφίσταται, όπως και στην 

διάπυρη ατμόσφαιρα του Ήλιου ηλεκτρισμένα σωματίδια, ιόντα και προ-

πάντων ηλεκτρόνια. Τα τελευταία είναι εκείνα τα οποία συντελούν στην 

διάθλαση και ανάκλαση των ραδιοηλεκτρικών κυμάτων. Αν η πυκνότητα 

αυτής της στιβάδας από ηλεκτρόνια είναι αρκετά μεγάλη ή αν τα ραδιοη-

λεκτρικά κύματα έχουν μεγάλο μήκος κύματος, ανακλώνται ολικά. 
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Το κυριότερο όργανο μέτρησης της ιονόσφαιρας είναι ο ιονοσφαιρικός 

Βολιστής (sonoleur ionospherique). Το όργανο αυτό αποτελείται από έναν 

πομπό ο οποίος αποστέλλει προς τον ουρανό μια σειρά βραχέα σήματα, 

διαφόρων συχνοτήτων οι οποίες όμως μεταβάλλονται κατά την θέλησή 

μας, και από έναν δέκτη ο οποίος εγγράφει τα εκπεμπόμενα σήματα καθώς 

και εκείνα τα οποία επιστρέφουν από ανάκλαση στην ιονόσφαιρα, δηλαδή 

την ηχώ αυτών. Ανάλογα με το μήκος που έχει το κύμα το κύμα το οποίο 

ανακλάται στην ιονόσφαιρα προσδιορίζεται αφενός μεν η πυκνότητα των 

ηλεκτρονίων της περιοχής η οποία ανακλά το κύμα, αφετέρου δε το ύψος 

της στιβάδας εφόσον γνωρίζουμε το χρονικό διάστημα που χωρίζει τα δύο 

σήματα, το εκπεμπόμενο και το ανακλώμενο. Έτσι προσδιορίζονται οι στι-

βάδες D, E, F1 και F2. 

Η στιβάδα D βρίσκεται σε ύψος 80 – 100 χιλιόμετρα, λίγο δε πάνω από 

αυτή η πυκνότητα των ηλεκτρονίων δεκαπλασιάζεται και σχηματίζεται έ-

τσι η στιβάδα E. 

Σε ύψος 160 – 220 χιλιόμετρα έχουμε κατ’ αρχήν μια πτώση αλλά μετά 

έχουμε άνοδο του αριθμού των ηλεκτρονίων και έτσι διακρίνουμε τις δύο 

στοιβάδες F1 και F2, οι οποίες όμως δεν είναι πάντοτε σαφώς χωρισμένες. 

Η κατανομή αυτών των ιονοσφαιρικών στοιβάδων μεταβάλλεται με τον 

τόπο, την ώρα και την ημέρα. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο ουσιώδης 

παράγοντας των μεταβολών αυτών είναι το ύψος του Ήλιου πάνω από τον 

ορίζοντα. Για παράδειγμα ο ιονισμός λαμβάνει την μέγιστη τιμή λίγο μετά 

το μεσημέρι, την δε ελάχιστη προς το τέλος της νύχτας. Για την ίδια ώρα 

ο ιονισμός είναι περισσότερο ισχυρός κατά το καλοκαίρι παρά για τον χει-

μώνα και περισσότερο έκδηλός στις τροπικές παρά στις πολικές περιοχές. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο ιονισμός και η μεγάλη ελάττωση του αριθμού των 

ηλεκτρονίων κατά την διάρκεια των εκλείψεων  επιβεβαιώνει αυτό το α-

ποτέλεσμα.  

Ποια όμως από τις ακτινοβολίες του Ήλιου είναι εκείνη η οποία ασκεί 

τέτοια επίδραση επί της ιονόσφαιρας; 

Κατά την διάρκεια μιας έκλειψης, ο ιονισμός της ανώτερης ατμόσφαι-

ρας ακολουθεί ακριβώς και χωρίς μεγάλη παρέκκλιση την ελάττωση του 

φωτός. Επομένως η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι της ίδιας φύσης με την 

φωτεινή και δεν μένει παρά να ζητήσουμε να προσδιορίσουμε τις ακτινο-

βολίες εκείνες οι οποίες είναι ικανές να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από τα 

άτομα εκ των οποίων συνίστανται τα αέρια της ιονόσφαιρας. Οι έρευνες 

απέδειξαν ότι μόνον η ακτινοβολία της οποίας το μήκος κύματος είναι 

πολύ μικρό, μικρότερο των 1200 A., παίζει ρόλο στην δημιουργία και συ-

ντήρηση της ιονόσφαιρας. Έτσι η έρευνα της ιονόσφαιρας συντελεί στο να 

λαμβάνουμε πληροφορίες επί του μικρού μήκους κύματος ακτινοβολιών, 

οι οποίες ποτέ δεν φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Η μελέτη του μικρού 

μήκους κύματος ακτινοβολιών με την αποστολή στα ανώτερα ατμοσφαι-

ρικά ύψη πυραύλων εφοδιασμένων με ειδικά όργανα είναι δαπανηρές και 

μέχρι σήμερα το υλικό που συλλέχτηκε είναι λίγο. Άλλωστε η παραμονή 
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των πυραύλων στις ιονοσφαιρικές στοιβάδες είναι πολύ σύντομη και οι 

σχετικές καταγραφές των αυτογραφικών οργάνων που φέρουν μαζί τους 

είναι ανεπαρκείς για μια πλήρη μελέτη των ακτινοβολιών αυτών. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η απαραίτητη ενέργεια για τον σχημα-

τισμό και την συντήρηση των ιονοσφαιρικών στοιβάδων είναι ουσιωδώς 

ανώτερη από εκείνη την οποία πρέπει να εκπέμπει ο Ήλιος με την επιφα-

νειακή του θερμοκρασία των 6.000 βαθμών. Έτσι ο Ήλιος πρέπει να είναι 

σχετικά πολύ λαμπρότερος στο απώτερο υπεριώδες παρά στο οπτικό (ο-

ρατό) και υπέρυρθρο τμήμα του φάσματος. Αφετέρου η ιονόσφαιρα μετα-

βάλλεται από κύκλου σε κύκλο της ηλιακής δράσης. Το ίδιο λοιπόν πρέπει 

να συμβαίνει και με την ιονίζουσα ακτινοβολία.  

Ο Ήλιος δηλαδή είναι ένας αστέρας μεταβλητός στο υπεριώδες φως. 

Υποθέτουν ότι οι λαμπρές περιοχές της χρωμόσφαιρας και του στέμματος 

οι οποίες συνοδεύουν τις κηλίδες, είναι οι πηγές της υπεριώδους αυτής α-

κτινοβολίας η οποία ασκεί την επίδρασή της επί της χρωμόσφαιρας. Η ιδέα 

αυτή επιβεβαιώνεται από τη στενή στατιστική συσχέτιση η οποία υφίστα-

ται μεταξύ των ιονισμένων γήινων στοιβάδων και των ενεργών ζωνών της 

ηλιακής ατμόσφαιρας. Αυτό διαπιστώνεται και κατά τις ολικές εκλείψεις, 

όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων μεταβάλλεται στην ιονόσφαιρα κατά 

την στιγμή εκείνη όπου η Σελήνη καλύπτει ή αποκαλύπτει κέντρα δράσης 

πάνω στον Ήλιο. 

Μια εντυπωσιακή εκδήλωση της δράσης της υπεριώδους ηλιακής ακτι-

νοβολίας επί της ιονόσφαιρας, έχουμε κατά τις χρωμοσφαιρικές εκλάμ-

ψεις. Λίγα λεπτά μετά την έκλαμψη, παρατηρείται στο γήινο ημισφαίριο 

που φωτίζεται από τις ηλιακές ακτίνες μια γενική εξασθένηση των βρα-

χέων κυμάτων η οποία είναι και πολύ ενοχλητική για τα ραδιοτηλεσκόπια. 

Οι στιβάδες Ε και F της ιονόσφαιρας που χρησιμεύουν ως κάτοπτρα, για 

την ανάκλαση και μετάδοση των ραδιοκυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, 

καλύπτονται από μια τεράστια ενίσχυση της κατώτερης στιβάδας D. Έτσι, 

ενώ η λήψη των μακρών κυμάτων, τα οποία ανακλώνται κανονικά στην 

στιβάδα D, επιτυγχάνεται με ευχέρεια, η λήψη των βραχέων κυμάτων τα 

οποία ανακλώνται στις ανώτερες ιονοσφαιρικές στιβάδες Ε και F διατα-

ράσσεται σημαντικά και σπάνια διακόπτεται ολοσχερώς. Η εξασθένηση ή 

και η διακοπή διαρκεί από 10 λεπτά μέχρι μια ώρα, σε μερικές όμως περι-

πτώσεις η διάρκεια είναι και μεγαλύτερη. Η επιστροφή στην κανονική κα-

τάσταση δεν γίνεται απότομα όπως η διακοπή, αλλά προοδευτικά. 

Ένα ακόμη αποτέλεσμα των εκλάμψεων επί της ιονόσφαιρας, είναι και 

η ιονοσφαιρική καταιγίδα, η οποία συμβαίνει 20 έως 40 ώρες μετά την 

οπτική παρατήρηση του φαινομένου. Η καταιγίδα εξαπλώνεται σε ολό-

κληρη την γήινη σφαίρα, η σύνθεση δε των ιονοσφαιρικών στοιβάδων δια-

ταράσσεται σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ραδιοεπικοινωνίες για πολλές ημέρες 

καθίστανται δύσκολες και πολλές φορές αδύνατες. Οι διαταραχές αυτές 

της ιονόσφαιρας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ζωή και την οικονομία 
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του ανθρώπου. Συνοδεύονται δε πάντοτε με εμφάνιση βορείου σέλαος και 

λαμπρών φωτισμών των ανωτάτης ατμόσφαιρας…. 

Αναφέραμε παραπάνω ότι οι υπεριώδεις ακτινοβολίες και οι εκπομπές 

σωματιδίων από τον Ήλιο οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα ιονοσφαιρικά 

φαινόμενα προέρχονται από ανώμαλες ενέργειες και θερμές περιοχές της 

χρωμόσφαιρας και του στέμματος. Δεν γνωρίζουμε όμως πολλά πράγματα 

για τον μηχανισμό ο οποίος παράγει τις ακτινοβολίες αυτές, ακόμη δε και 

η δράση τους επί της ανώτερης ατμόσφαιρας δεν έχει ερμηνευθεί πλήρως. 

Σε ότι αφορά τις υπεριώδους ακτινοβολίες πρέπει να καθορίσουμε ποια 

μήκη κύματος αυτών σχηματίζουν τις διάφορες ιονισμένες στιβάδες. Ά-

ραγε οι ακτινοβολίες αυτές ανήκουν στο συνεχές φάσμα, ανήκουν στις χα-

ρακτηριστικές φασματικές γραμμές του υδρογόνου που εκπέμπονται στην 

χρωμόσφαιρα ή πρόκειται για ακτίνες ελάχιστου μήκους κύματος, ακτίνων 

δηλαδή Χ προερχόμενων από το στέμμα; Η μελέτη της ανώτατης ατμό-

σφαιρας της Γης με τους πυραύλους, αναμφίβολα θα μας προμηθεύσει 

πολλά στοιχεία απαραίτητα για την λύση του ενδιαφέροντος αυτού προ-

βλήματος. 

Επί του παρόντος το μόνο θετικό συμπέρασμα που μπορεί να διατυπώ-

σει κανείς από τις μέχρι σήμερα έρευνες είναι ότι τόσο οι μαγνητικές όσο 

και οι ιονοσφαιρικές καταιγίδες, καθώς και οι εμφανίσεις των πολικών σε-

λάων που συνδέονται με αυτές δεν είναι δυνατόν να είναι άμεσα αποτελέ-

σματα της εισόδου σωματιδίων ηλιακής προέλευσης. Επειδή τα πρώτα 

φαινόμενα μπορεί να λάβουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα ενώ τα δεύτερα 

εντοπίζονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. 

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί πλήρως 

αν οι ιονοσφαιρικές καταιγίδες έχουν την ίδια ένταση στο βόρειο και νότιο 

ημισφαίριο και κατά την εποχή των ισημεριών. …». 

«Το Μυστηριώδες Σύμπαν και η Σύγχρονος Αστροναυτική», επιμέλεια 

Ιω. Ξανθάκη (Ακαδημαϊκού – Καθηγητού Πανεπιστημίου). Συνεργάζο-

νται επίσης: Γ. Γεωργαλάς (Καθηγητής Πανεπιστημίου, Προσ. Μέλος Α-

καδημίας Αθηνών), Λ. Καραπιπέρης (Έκτακτος Καθηγητής του Πανεπι-

στημίου), Γ. Αδαμόπουλος (Αστρονόμος του Αστεροσκοπείου Αθηνών-Δρ 

Φ.Ε.), ΔΡ Κων. Ι. Μακρής (Υφηγητής της Αστρονομίας του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών), με την συνεργασία ομάδος επιστημόνων, Αθήνα 1957, σε-

λίδες: 162-163. 

Η μετάφραση, στην δημοτική, έγινε από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια  - επεξηγήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω (σελ. 162) ότι: «…Η στιβάδα D βρίσκεται σε 

ύψος 80 – 100 χιλιόμετρα, λίγο δε πάνω από αυτή η πυκνότητα των ηλε-

κτρονίων δεκαπλασιάζεται και σχηματίζεται έτσι η στιβάδα E…». 
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Αυτό εξηγείται επειδή η πυκνότητα των αντίστοιχων μαγνητικών δυνα-

μικών γραμμών μεταξύ των δύο μαγνητικών πόλων της Γης, αυξάνεται και 

πυκνώνει στις περιοχές όπου η στοιβάδα Ε (σε σύγκριση με την στοιβάδα 

D). 

 

2) Γράφηκε πιο πάνω (σελ. 162), ότι: «…Σε ύψος 160 – 220 χιλιόμετρα 

έχουμε κατ’ αρχήν μια πτώση αλλά μετά έχουμε άνοδο του αριθμού των 

ηλεκτρονίων και έτσι διακρίνουμε τις δύο στοιβάδες F1 και F2, οι οποίες 

όμως δεν είναι πάντοτε σαφώς χωρισμένες. Η κατανομή αυτών των ιονο-

σφαιρικών στοιβάδων μεταβάλλεται με τον τόπο, την ώρα και την ημέρα. 

Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο ουσιώδης παράγοντας των μεταβολών αυ-

τών είναι το ύψος του Ήλιου πάνω από τον ορίζοντα. Για παράδειγμα ο 

ιονισμός λαμβάνει την μέγιστη τιμή λίγο μετά το μεσημέρι, την δε ελάχι-

στη προς το τέλος της νύχτας. Για την ίδια ώρα ο ιονισμός είναι περισσό-

τερο ισχυρός κατά το καλοκαίρι παρά για τον χειμώνα και περισσότερο 

έκδηλός στις τροπικές παρά στις πολικές περιοχές. Όλα αυτά δείχνουν ότι 

ο ιονισμός και η μεγάλη ελάττωση του αριθμού των ηλεκτρονίων κατά την 

διάρκεια των εκλείψεων  επιβεβαιώνει αυτό το αποτέλεσμα….». 

Η εξήγηση είναι ότι οι δύο στοιβάδες F1 και F2 φέρουν θεμελιώδη ιό-

ντα. Αυτά όταν θερμαίνονται στα ηλεκτρόνια ή σε άλλα ιόντα (που φέρουν 

εσωτερικούς πόλους), παράγονται πιο πολλά (με την αύξηση της θερμο-

κρασίας). Τότε απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, ή διαστέλ-

λονται. Έτσι στις ζεστές περιοχές έχουμε μεγαλύτερη την διαστολή τους, 

το καλοκαίρι επίσης. Το μεσημέρι επίσης. 

Όσον αφορά το κενό που υπάρχει μεταξύ της ζώνης D και F, αυτό οφεί-

λεται στο ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της ζώνης F1 έλκονται 

με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ζώνης F2. Έτσι προκύπτει ένα 

κενό, που είναι εντονότερο στο κάτω μέρος της στοιβάδας F1, επειδή αυτό 

είναι πυκνότερος, ως χώρος.. 

 

3) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ποια όμως από τις ακτινοβολίες του 

Ήλιου είναι εκείνη η οποία ασκεί τέτοια επίδραση επί της ιονόσφαιρας; 

Κατά την διάρκεια μιας έκλειψης, ο ιονισμός της ανώτερης ατμόσφαι-

ρας ακολουθεί ακριβώς και χωρίς μεγάλη παρέκκλιση την ελάττωση του 

φωτός. Επομένως η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι της ίδιας φύσης με την 

φωτεινή και δεν μένει παρά να ζητήσουμε να προσδιορίσουμε τις ακτινο-

βολίες εκείνες οι οποίες είναι ικανές να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από τα 

άτομα εκ των οποίων συνίστανται τα αέρια της ιονόσφαιρας. Οι έρευνες 

απέδειξαν ότι μόνον η ακτινοβολία της οποίας το μήκος κύματος είναι 

πολύ μικρό, μικρότερο των 1200 A., παίζει ρόλο στην δημιουργία και συ-

ντήρησης της ιονόσφαιρας. Έτσι η έρευνα της ιονόσφαιρας συντελεί στο 

να λαμβάνουμε πληροφορίες επί του μικρού μήκους κύματος ακτινοβο-

λιών, οι οποίες ποτέ δεν φτάνουν στην επιφάνεια της Γης….». 
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Η εξήγηση είναι ότι οι πολύ μικρού μήκους ακτινοβολίες είναι πολύ ι-

σχυρότερες σε θεμελιώδη ιόντα (βλ. το σχετικό κεφάλαιο με τις ακτινοβο-

λίες και τα θεμελιώδη ιόντα). Επομένως, αυτά τα θεμελιώδη ιόντα μέσω 

των ακτινοβολιών πολύ μικρού μήκους κύματος έλκουν τα ηλεκτρόνια 

μέσω των εσωτερικών βαρυτικών τους πόλων καθώς και τα πρωτόνια ή 

άλλα ιόντα. 

 

4) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «….Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η 

απαραίτητη ενέργεια για τον σχηματισμό και την συντήρηση των ιονο-

σφαιρικών στοιβάδων είναι ουσιωδώς ανώτερη από εκείνη την οποία πρέ-

πει να εκπέμπει ο Ήλιος με την επιφανειακή του θερμοκρασία των 6.000 

βαθμών. Έτσι ο Ήλιος πρέπει να είναι σχετικά πολύ λαμπρότερος στο α-

πώτερο υπεριώδες παρά στο οπτικό (ορατό) και υπέρυρθρο τμήμα του φά-

σματος. Αφετέρου η ιονόσφαιρα μεταβάλλεται από κύκλου σε κύκλο της 

ηλιακής δράσης. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να συμβαίνει και με την ιονίζουσα 

ακτινοβολία.  

Ο Ήλιος δηλαδή είναι ένας αστέρας μεταβλητός στο υπεριώδες φως. 

Υποθέτουν ότι οι λαμπρές περιοχές της χρωμόσφαιρας και του στέμματος 

οι οποίες συνοδεύουν τις κηλίδες, είναι οι πηγές της υπεριώδους αυτής α-

κτινοβολίας η οποία ασκεί την επίδρασή της επί της χρωμόσφαιρας. Η ιδέα 

αυτή επιβεβαιώνεται από τη στενή στατιστική συσχέτιση η οποία υφίστα-

ται μεταξύ των ιονισμένων γήινων στοιβάδων και των ενεργών ζωνών της 

ηλιακής ατμόσφαιρας. Αυτό διαπιστώνεται και κατά τις ολικές εκλείψεις, 

όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων μεταβάλλεται στην ιονόσφαιρα κατά 

την στιγμή εκείνη όπου η Σελήνη καλύπτει ή αποκαλύπτει κέντρα δράσης 

πάνω στον Ήλιο…». 

Από τα παραπάνω προκύπτουν ότι η ενέργεια που υπάρχει για την δη-

μιουργία και συντήρηση των ιονοσφαιρικών στοιβάδων ή όπως αναφέρε-

ται «…ότι η απαραίτητη ενέργεια για τον σχηματισμό και την συντήρηση 

των ιονοσφαιρικών στοιβάδων είναι ουσιωδώς ανώτερη από εκείνη την 

οποία πρέπει να εκπέμπει ο Ήλιος με την επιφανειακή του θερμοκρασία 

των 6.000 βαθμών….», παρέχεται μόνο από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Αυτά στην φάση της άπωσής των μέσα στο εσωτερικό του Ήλιου, ως 

ενέργεια, έλκουν μαζί τους ηλεκτρόνια και πρωτόνια από την ηλιακή μάζα 

μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων. Στην φάση που προχω-

ρούν-διανύουν αποστάσεις έλκοντας και τέτοια ηλεκτρόνια-πρωτόνια, 

φτάνουν και στο γήινο μαγνητικό πεδίο, με το οποίο και αλληλεπιδρούν. 

Έτσι φορτίζεται η ιονόσφαιρα από τις ηλιακές ακτινοβολίες, ιδίως στις 

ηλιακές εκλάμψεις κ.λπ., όπου έχουμε τέτοια αύξηση εκπομπής θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

5) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Μια εντυπωσιακή εκδήλωση της δρά-

σης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας επί της ιονόσφαιρας, έχουμε 
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κατά τις χρωμοσφαιρικές εκλάμψεις. Λίγα λεπτά μετά την έκλαμψη, πα-

ρατηρείται στο γήινο ημισφαίριο που φωτίζεται από τις ηλιακές ακτίνες 

μια γενική εξασθένηση των βραχέων κυμάτων η οποία είναι και πολύ ενο-

χλητική για τα ραδιοτηλεσκόπια. Οι στιβάδες Ε και F της ιονόσφαιρας που 

χρησιμεύουν ως κάτοπτρα, για την ανάκλαση και μετάδοση των ραδιοκυ-

μάτων σε μεγάλες αποστάσεις, καλύπτονται από μια τεράστια ενίσχυση 

της κατώτερης στιβάδας D. Έτσι, ενώ η λήψη των μακρών κυμάτων, τα 

οποία ανακλώνται κανονικά στην στιβάδα D, επιτυγχάνεται με ευχέρεια, 

η λήψη των βραχέων κυμάτων τα οποία ανακλώνται στις ανώτερες ιονο-

σφαιρικές στιβάδες Ε και F διαταράσσεται σημαντικά και σπάνια διακό-

πτεται ολοσχερώς. Η εξασθένηση ή και η διακοπή διαρκεί από 10 λεπτά 

μέχρι μια ώρα, σε μερικές όμως περιπτώσεις η διάρκεια είναι και μεγαλύ-

τερη. Η επιστροφή στην κανονική κατάσταση δεν γίνεται απότομα όπως η 

διακοπή, αλλά προοδευτικά…». 

Αυτό εξηγείται επειδή αυξάνεται το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων της 

ατμόσφαιρας όταν εκπέμπονται από τον Ήλιο αντίστοιχα τέτοια φορτία 

θεμελιωδών ιόντων. 

Αν δηλαδή αυξηθεί σημαντικά το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων στις 

ζώνες της ιονισμένης ατμόσφαιρας, τότε αυτά έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα 

που εκπέμπονται από την Γη με την μορφή ραδιοφωνικών σημάτων. Το 

αντίστοιχο παράδειγμα είναι το εξής: 

Έστω ένας βρίσκεται σπίτι του και γράφει στον Η/Υ με αναμμένο το 

φως το βράδυ. Ξαφνικά βρέχει δυνατά και μια αστραπή. Με την εμφάνιση 

της αστραπής σβήνει προς στιγμή της φως του σπιτιού μου και βυθίστηκε 

στο σκοτάδι. 

Το έχει γίνει; Απλά το πολύ υψηλό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που 

έλκονται στην ατμόσφαιρα έξω από το σπίτι μου, έλκει τα θεμελιώδη ιόντα 

του ηλεκτρικού ρεύματος που φέρουν τα φορτισμένα  ηλεκτρόνια (κατά 

την ροή τους στο κύκλωμα του σπιτιού μου) και έτσι εκείνα χάνουν το 

ηλεκτρικό τους φορτίο. Αυτό οφείλεται, εξηγήσαμε, στο ότι τα θεμελιώδη 

ιόντα της ατμόσφαιρας έλκουν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και ηλεκτρονίων. Όταν όμως συμβεί η έλξη τους αυτή, στην συνέ-

χεια επέρχεται η άπωσή τους και τότε δεν έλκονται τα φορτία από τα ηλε-

κτρόνια στο κύκλωμα του σπιτιού μου, οπότε το φως επανέρχεται κανο-

νικά. 

Η επιστροφή στο παραπάνω θέμα της αποφόρτισης του γήινου μαγνη-

τικού πεδίου αργεί και γίνεται προοδευτικά, επειδή η απορροή και μείωση 

των ηλεκτρικών φορτίων και των θεμελιωδών ιόντων από το γήινο μαγνη-

τικό πεδίο γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του φορτίου που τους εξα-

σκούν οι γήινες μαγνητικές δυναμικές γραμμές που κινούνται από τον έναν 

πόλο προς τον άλλο. 

 

6) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ένα ακόμη αποτέλεσμα των εκλάμ-

ψεων επί της ιονόσφαιρας, είναι και η ιονοσφαιρική καταιγίδα, η οποία 
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συμβαίνει 20 έως 40 ώρες μετά την οπτική παρατήρηση του φαινομένου. 

Η καταιγίδα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την γήινη σφαίρα, η σύνθεση δε 

των ιονοσφαιρικών στοιβάδων διαταράσσεται σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ρα-

διοεπικοινωνίες για πολλές ημέρες καθίστανται δύσκολες και πολλές φο-

ρές αδύνατες. Οι διαταραχές αυτές της ιονόσφαιρας έχουν ιδιαίτερη σημα-

σία για την ζωή και την οικονομία του ανθρώπου. Συνοδεύονται δε πά-

ντοτε με εμφάνιση βορείου σέλαος και λαμπρών φωτισμών των ανωτάτης 

ατμόσφαιρας...». 

Η καταιγίδα της ιονόσφαιρας προκαλείται λόγω του αυξημένου και με-

γάλου φορτίου των θεμελιωδών ιόντων που κατακλύζουν το γήινο μαγνη-

τικό πεδίο καθώς εκπέμπονται από τον Ήλιο. 

Τότε, αν θυμηθούμε τους ενεργειακούς νόμους που αναφέραμε, θα κα-

ταλάβουμε πολύ εύκολα π[ως δημιουργείται ένας στρόβιλος ή μια καται-

γίδα. Έχουμε δηλαδή δύο διπλά ενεργειακά κέντρα θεμελιωδών ιόντων: α) 

το ένα διπλό ενεργειακό κέντρο θεμελιωδών ιόντων είναι εκείνο  που με-

ταφέρεται από τον Ήλιο με μορφή ακτινοβολίας θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και συναντάει την ιονό-

σφαιρα, και β) το άλλο διπλό κέντρο είναι εκείνο που φέρουν οι μαγνητι-

κές δυναμικές γραμμές του γήινου πεδίου. 

Όταν λοιπόν αυξηθούν τα θεμελιώδη ιόντα σε αυτά τα διπλά ενεργειακά 

κέντρα, τότε δημιουργείται μαγνητικός στρόβιλος ή μαγνητική καταιγίδα, 

λόγω της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών διπλών ενεργειακών κέντρων, 

που την μια απωθούνται και την άλλη έλκονται (περισσότερα βλέπε στους 

ενεργειακού νόμους, σε άλλο βιβλίο). 

Επειδή όμως αυτές οι έλξεις των είναι συνεχείς, λόγω της μεγάλης έκτα-

σης του γήινου πεδίου, προς το μέρος που φωτίζεται και δέχεται αυτά τα 

φορτία θεμελιωδών ιόντων από τον Ήλιο, έχουμε και συνεχείς τις εκλάμ-

ψεις στην μαγνητική αυτή καταιγίδα καθώς και στο ίδιο το σέλας.  

Στο σέλας, ειδικότερα, έχουμε αυτά τα φορτία να καταφτάνουν στον 

μαγνητικό πόλο και εκεί να έλκονται με ετερώνυμά τους (εξηγήσαμε ότι ο 

κάθε μαγνητικός πόλος εκπέμπει τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων). Όταν 

λοιπόν φτάσουν εκεί αντίθετα από ηλεκτρικής πλευράς θεμελιώδη ιόντα 

(ή μαγνητικά ετερώνυμά τους) τότε παράγεται το φως του σέλαος. 

 

7) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Δεν γνωρίζουμε όμως πολλά πράγ-

ματα για τον μηχανισμό ο οποίος παράγει τις ακτινοβολίες αυτές, ακόμη 

δε και η δράση τους επί της ανώτερης ατμόσφαιρας δεν έχει ερμηνευθεί 

πλήρως. Σε ότι αφορά τις υπεριώδους ακτινοβολίες πρέπει να καθορίσουμε 

ποια μήκη κύματος αυτών σχηματίζουν τις διάφορες ιονισμένες στιβάδες. 

Άραγε οι ακτινοβολίες αυτές ανήκουν στο συνεχές φάσμα, ανήκουν στις 

χαρακτηριστικές φασματικές γραμμές του υδρογόνου που εκπέμπονται 

στην χρωμόσφαιρα ή πρόκειται για ακτίνες ελάχιστου μήκους κύματος, 

ακτίνων δηλαδή Χ προερχόμενων από το στέμμα;…». 
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Η απάντηση είναι ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων είναι υπεύθυνα για τα παραπάνω φαινόμενα, της μα-

γνητικής καταιγίδας ή του πολικού σέλαος κ.λπ.  

Αυτά λοιπόν έλκουν κατά την πορεία τους και μικροσωματίδια και α-

νάλογα με την ισχύ τους παράγουν τότε τα διάφορα μήκη κύματος, με αυ-

ξημένη την ισχύ τους στα μικρά μήκη κύματος (εξηγήσαμε σχετικά με τα 

μήκη κύματος και τα θεμελιώδη ιόντα σε άλλο βιβλίο μας). 
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4. Η εξήγηση της παραγωγής του πολικού σέλαος. 

Η εξήγηση ότι ο κάθε μαγνητικός πόλος της Γης εκπέμπει μαγνη-

τικό πεδίο, το οποίο και εξασκεί ολόγυρά του. 

Η εξήγηση ότι και από τους δύο μαγνητικούς πόλους της Γης μας 

ξεκινούν οι μαγνητικές-δυναμικές γραμμές της. 

Η εξήγηση της μαγνητικής αλληλεπίδρασης των δύο μαγνητικών 

πόλων της Γης με τα δικά τους μαγνητικά φορτία. 

Η εξήγηση της παλινδρομικής κίνησης των αραιών αερίων και των 

μικροσωματιδίων στην ιονόσφαιρα. 

Η εξήγηση ότι και από τους δύο μαγνητικούς πόλους της γης ξεκι-

νούν οι μαγνητικές-δυναμικές γραμμές της που φέρουν μαγνητικά 

φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

  

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Επί του παρόντος το μόνο θετικό συμπέ-

ρασμα που μπορεί να διατυπώσει κανείς από τις μέχρι σήμερα έρευνες εί-

ναι ότι τόσο οι μαγνητικές όσο και οι ιονοσφαιρικές καταιγίδες, καθώς και 

οι εμφανίσεις των πολικών σελάων που συνδέονται με αυτές δεν είναι δυ-

νατόν να είναι άμεσα αποτελέσματα της εισόδου σωματιδίων ηλιακής προ-

έλευσης. Επειδή τα πρώτα φαινόμενα μπορεί να λάβουν χώρα σε παγκό-

σμια κλίμακα ενώ τα δεύτερα εντοπίζονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. 

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί πλήρως 

αν οι ιονοσφαιρικές καταιγίδες έχουν την ίδια ένταση στο βόρειο και νότιο 

ημισφαίριο και κατά την εποχή των ισημεριών. …». 

«Το Μυστηριώδες Σύμπαν και η Σύγχρονος Αστροναυτική», επιμέλεια 

Ιω. Ξανθάκη (Ακαδημαϊκού – Καθηγητού Πανεπιστημίου). Συνεργάζο-

νται επίσης: Γ. Γεωργαλάς (Καθηγητής Πανεπιστημίου, Προσ. Μέλος Α-

καδημίας Αθηνών), Λ. Καραπιπέρης (Έκτακτος Καθηγητής του Πανεπι-

στημίου), Γ. Αδαμόπουλος (Αστρονόμος του Αστεροσκοπείου Αθηνών-Δρ 

Φ.Ε.), ΔΡ Κων. Ι. Μακρής (Υφηγητής της Αστρονομίας του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών), με την συνεργασία ομάδος επιστημόνων, Αθήνα 1957, 

σελ.163.  

Η μετάφραση, στην δημοτική, έγινε από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Θέλουμε να σταθούμε ότι έχουμε δύο πολικά σέλαα στην Γη μας, ένα 

πάνω από τον κάθε μαγνητικό της πόλο. 

Η ύπαρξη της παραγωγής φωτός στο κάθε τέτοιο πολικό σέλας σημαίνει 

ότι εκεί έχουμε έλξη αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων. 
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Αυτό εξηγείται μόνον όταν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές του γήινου 

μαγνητικού πεδίου δεν ταξιδεύουν μόνο προς την μια κατεύθυνση, όχι μό-

νον προς τον νότιο (ισχυρότερο) μαγνητικό πόλο (που βρίσκεται στον γε-

ωγραφικό βορρά), αλλά και αντίθετα, από τον νότιο μαγνητικό πόλο προς 

τον βόρειο (που βρίσκεται στον γεωγραφικό νότο). 

Έτσι, οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές που ταξιδεύουν από τον νότιο 

μαγνητικό πόλο και είναι κυρίως (το κυρίως τίθεται επειδή ο κάθε μαγνη-

τικός πόλος της Γης φέρει ισχυρότερα το ένα είδος μαγνητικού του φορ-

τίου, όπως εξηγήσαμε και σε άλλο κεφάλαιο) θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων (αυτά είναι τα ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και επη-

ρεάζουν τις μαγνητικές πυξίδες μας και γι’ αυτό λέμε ότι ο νότιος μαγνη-

τικός πόλος είναι στον γεωγραφικό βορρά) έλκουν ετερώνυμά τους φορτία 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που συναντούν στην ιονόσφαιρα, από αυτά 

που έρχονται από τον Ήλιο. Τότε προκαλείται ηλεκτρικό ρεύμα, σε κάθε 

περίπτωση όμως αυτό φαίνεται καλύτερα στον νότιο γεωγραφικά πόλο της 

Γης, όπου εκεί συσσωρεύονται μεγάλες τέτοιες ποσότητες και έτσι παρά-

γεται ηλεκτρισμός. 

Επίσης, οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές που ταξιδεύουν από τον βόρειο 

μαγνητικό πόλο (που είναι ο γεωγραφικά νότιος πόλος της Γης) και είναι 

κυρίως (το κυρίως τίθεται επειδή ο κάθε μαγνητικός πόλος της Γης φέρει 

ισχυρότερα το ένα είδος μαγνητικού του φορτίου, όπως εξηγήσαμε και σε 

άλλο κεφάλαιο) θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (αυτά είναι τα ασθενέστερα 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και δεν επηρεάζουν τις μαγνητικές πυ-

ξίδες μας και γι’ αυτό λέμε ότι ο βόρειος μαγνητικός πόλος είναι στον γε-

ωγραφικό νότο) έλκουν ετερώνυμά τους φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων που συναντούν στην ιονόσφαιρα, από αυτά που έρχονται από τον 

Ήλιο. Τότε προκαλείται ηλεκτρικό ρεύμα, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό 

φαίνεται καλύτερα στον βόρειο γεωγραφικά πόλο της Γης, όπου εκεί συσ-

σωρεύονται μεγάλες τέτοιες ποσότητες και έτσι παράγεται ηλεκτρισμός. 

Επειδή όμως το ημισφαίριο της Γης που είναι στραμμένο προς τον Ήλιο 

δέχεται περισσότερα τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων, έχουμε τον πόλο 

(γεωγραφικό πόλο) της Γης που είναι ο στραμμένος προς τον Ήλιο να δέ-

χεται περισσότερα τέτοια φορτία. 

 

Ας δούμε κι άλλο ένα σχετικό απόσπασμα: 

«[…] Είναι πολύ πιθανό ότι το έσχατο όριο του πλανήτη μας με το διά-

στημα βρίσκεται όχι μόνο εκατοντάδες αλλά εκατομμύρια χιλιόμετρα μα-

κριά! Τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει ότι η γη περιβάλλεται από μια 

σειρά ομόκεντρες κυκλικές ζώνες ακτινοβολίας, γνωστές με την ονομασία 

Βαν Άλεν (από το όνομα του Αμερικανού φυσικού που συντέλεσε περισ-

σότερο στην ανακάλυψή τους). Μέσα στα τεράστια αυτά στρώματα, ιονι-

σμένα αραιά αέρια κινούνται παλινδρομικά κατά μήκος των μαγνητικών 

γραμμών, ανάμεσα στα βόρεια και νότια πλάτη. Οι ζώνες ακτινοβολίας της 

γης, μαζί με το μαγνητικό πεδίο της – αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν 
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μαγνητόσφαιρα – εκτείνονται σε 80.000 χιλιόμετρα απόσταση από την 

πλευρά που βλέπει προς τον ήλιο  και κάπου 5,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα 

βαθιά μέσα στο διάστημα από τη σκοτεινή πλευρά της. Οι εξωτερικές ό-

μως περιοχές της μαγνητόσφαιρας, πέρα από τις ζώνες Βαν Άλεν, βρίσκο-

νται σε αλληλεπίδραση με την ατμόσφαιρα του ήλιο, αφού, παρόλο που ο 

ήλιος απέχει κάπου 149,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη γη, τα διάπυρα 

ιονισμένα αέρια που αναδίνει η ατμόσφαιρά του εκτείνονται πολύ πέρα 

από την τροχιά της γης, αποτελώντας τον ηλιακό άνεμο. Ένα μέρος του 

ηλιακού ανέμου προσελκύεται από το γήινο μαγνητισμό μέσα στις ζώνε 

Βαν Άλεν. Μόνο στην τεράστια απόσταση των 5,5 εκατομμυρίων χιλιομέ-

τρων από την επιφάνεια της γης τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού 

ανέμου υπερνικούν τον ανίσχυρο πια μαγνητισμό της απώτατης αυτής γή-

ινης περιοχής. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι εκεί αρχίζει στην πραγμα-

τικότητα το διάστημα…». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια, - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John 

Sparks, Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. 

Παπαϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 

1992, σελ. 20. 

 

 

Σχόλια –παρατηρήσεις: 

 

Από τα παραπάνω κρατούμε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε μά-

θει ότι η γη περιβάλλεται από μια σειρά ομόκεντρες κυκλικές ζώνες ακτι-

νοβολίας, γνωστές με την ονομασία Βαν Άλεν (από το όνομα του Αμερι-

κανού φυσικού που συντέλεσε περισσότερο στην ανακάλυψή τους). Μέσα 

στα τεράστια αυτά στρώματα, ιονισμένα αραιά αέρια κινούνται παλινδρο-

μικά κατά μήκος των μαγνητικών γραμμών, ανάμεσα στα βόρεια και νότια 

πλάτη. Οι ζώνες ακτινοβολίας της γης, μαζί με το μαγνητικό πεδίο της – 

αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν μαγνητόσφαιρα – εκτείνονται σε 

80.000 χιλιόμετρα απόσταση από την πλευρά που βλέπει προς τον ήλιο  

και κάπου 5,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα βαθιά μέσα στο διάστημα από τη 

σκοτεινή πλευρά της…». 

Επομένως, οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές της Γης, ξεκινούν και από 

τους δύο μαγνητικούς πόλους της συγχρόνως, και κατά την πορεία τους 

έλκουν τέτοια μικροσωματίδια ή και ιονισμένα αραιά αέρια, μέσω των θε-

μελιωδών ιόντων που φέρουν, και έτσι εξηγείται η παλινδρομική κίνηση 

αυτών των φορτισμένων σωματιδίων στην ιονόσφαιρα. 
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5. Η εξήγηση της δημιουργίας των διαφορετικών ταχυτήτων περι-

στροφής των επιφανειών των πλανητών κ.λπ.  

Η εξήγηση της ορθής και της αντίθετης-ανάδρομης περιστροφής 

των πλανητών κ.λπ. 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα ως αφορμή για να προχωρήσουμε: 

 

 

 
 

Ο Ποσειδώνας έχει ένα θαμπό σύστημα δα-

κτυλίων και οκτώ δορυφόρους: έξι μικρούς 

και δύο μεγάλους, τον Τρίτωνα και τη Νη-

ρηίδα. 

 

 

 

 
 

Ο Τρίτωνας είναι ο μεγα-

λύτερος δορυφόρος του 

Ποσειδώνα, με διάμετρο 

3.700 χλμ. Είναι σκεπα-

σμένος με παγωμένα 

βουνά. Η τροχιά του γύρω 

από τον πλανήτη έχει αντί-

θετη κατεύθυνση από των 

άλλων δορυφόρων. 

 

 

 

«[…] 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. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Πιο πάνω, στο κεφάλαιο 1 του παρόντος βιβλίου, με τίτλο: «1. Η εξή-

γηση της κίνησης της περιστροφής των ουράνιων σωμάτων  που είναι α-

ντίθετη με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας, ή η περιστροφική 
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κίνησή τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως της Γης μας. Η εξή-

γηση της περιστροφής της επιφάνειας ενός πλανήτη γύρω από τον εαυτό 

του. Η εξήγηση της αργής κίνησης της Αφροδίτης για μια περιστροφή 

γύρω από τον εαυτό της», εξηγήσαμε τα σχετικά με τον τίτλο του. 

Στο παρόν θα υπενθυμίσουμε τα εξής: 

Σε κάθε ουράνιο σώμα που αλληλεπιδρά με βαρύτητα έχουμε δύο εσω-

τερικούς-βαρυτικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων: τον βαρυτικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και τον βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αν μεν είναι ισχυρότερος ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων, τότε το ουράνιο αυτό σώμα περιστρέφεται κατά 

την φορά που είναι αντίθετη προς τους δείκτες του ρολογιού μας (αυτή 

είναι η φορά περιστροφής των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων). Αυτό γί-

νεται, εξηγήσαμε, λόγω του ισχυρότερου περιστροφικού βραχίονα που κα-

θώς απωθείται περισσότερο προς τα υπόγεια εξωτερικά στρώματα του 

πλανήτη, κινεί και την ίδια την επιφάνειά του κατά την δική του κατεύ-

θυνση περιστροφής και ανάλογα με την δική του ταχύτητα περιστροφής,  

Έτσι προκύπτουν και οι διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής της επι-

φάνειας των πλανητών και των άλλων ουράνιων σωμάτων. 

Αν όμως είναι ισχυρότερος ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε το ουράνιο αυτό σώμα περιστρέφεται 

κατά την ίδια φορά που περιστρέφονται-κινούνται οι δείκτες του ρολογιού 

μας (αυτή είναι η φορά περιστροφής των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων). Αυτό γίνεται, όταν είναι ισχυρότερος ο εσωτερικός περιστροφικός 

βραχίονας των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο ουράνιο αυτό σώμα. 

Τότε, αυτός ο ισχυρότερος περιστροφικός βραχίονας κινεί και την ίδια την 

επιφάνειά του κατά την δική του κατεύθυνση περιστροφής και ανάλογα με 

την δική του ταχύτητα περιστροφής.  

Ισχυρότερος μπορεί να γίνει αυτός ο εσωτερικός βραχίονας όταν έχουμε 

πολύ λιγότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο ουράνιο 

αυτό σώμα, οπότε υπερισχύει το φορτίο του άλλου εσωτερικού-βαρυτικού 

περιστροφικού βραχίονα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και το ου-

ράνιο αυτό σώμα περιστρέφεται κατά την ίδια φορά με εκείνη των δεικτών 

του ρολογιού μας. 

 

 

Διευκρίνιση: 

Δεν μιλήσαμε παραπάνω για την περίπτωση της φαινόμενης ανάδρομης 

τροχιάς, όπως στο επόμενο παράδειγμα (βλ. επόμενη σελίδα) που ακολου-

θεί αλλά για πραγματικά αντίθετα κινούμενη τροχιά. Θέλουμε να πούμε 

ότι μπορεί να συναντήσουμε αντίθετη τροχιά σε κάποιον πλανήτη (αντί-

στοιχα ηλεκτρόνιο) από την τροχιά των άλλων πλανητών (ηλεκτρονίων). 

Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα, (βλ. επόμενη σελίδα): 



22 

 

Η ανάδρομη-αριστερόστροφη κίνηση της τροχιάς του Άρη ως προς τον 

Ήλιο.  

 
 

 
 

 

Σχήμα 8. Πλανήτες όπως ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, όταν παρατηρηθούν 

από τη Γη, παρουσιάζουν την αποκαλούμενη ανάδρομη κίνηση. Στο διά-

γραμμα (α) φαίνεται ένα απλοποιημένο σχήμα του Ηλιακού Συστήματος 

με μόνο τη Γη και τον Άρη να κινούνται (αριστερόστροφα) γύρω από τον 

Ήλιο. Από τη θέση 1, βλέπουμε τον Άρη να κινείται μπροστά από τη Γη 

και έτσι συνεχίζει καθώς τον παρατηρούμε από τη θέση 2. Όμως στη θέση 

3 ο Άρης φαίνεται να σταματά για λίγο και στη θέση 4 κινείται προς τα 

δεξιά και ακόμη πιο μακριά προς τα δεξιά καθώς η Γη φτάνει στη θέση 5. 

Εκεί σταματά για άλλη μια φορά, πριν ανακτήσει την αρχική διεύθυνση 

κίνησής του, όπως φαίνεται από τις θέσεις 6 και 7. Βέβαια, ο Άρης συνε-

χώς κινείται αριστερόστροφα γύρω από τον Ήλιο, αλλά σε μας φαίνεται 

σαν να διαγράφει ζιγκ-ζαγκ εξαιτίας των σχετικών κινήσεων της Γης και 

του Άρη. Η ανάδρομη κίνηση αποκτά νόημα σε ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο 

για το σύμπαν. 

Στο διάγραμμα (β) φαίνεται πως αντιλαμβάνονταν οι υποστηρικτές του 

γεωκεντρικού μοντέλου την τροχιά του Άρη. Το ζιγκ-ζαγκ του Άρη ερμη-

νεύτηκε ως μια τροχιά που σχημάτιζε βρόχο. Με άλλα λόγια, οι συντηρη-

τικοί πίστευαν ότι η ακίνητη Γη βρισκόταν στο κέντρο του σύμπαντος, ενώ 

ο Άρης κατά την κίνησή του γύρω από τη Γη διέγραφε βρόχους. 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 43.  
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6. Η Μοναδικότητα της ατμόσφαιρας της Γης. 

 

 

Για να δούμε κάπως αναλυτικότερα την ευεργετική επίδραση αλλά και 

την ίδια την υπόσταση καθώς και τον ρόλο της γήινης ατμόσφαιρας σε 

σύγκριση με εκείνη άλλων ουράνιων σωμάτων, ως προς την ζωή, ας πά-

ρουμε μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από ένα κεφάλαιο του βιβλίου που 

ακολουθεί. Και τα παραθέτουμε ένα προς ένα, προκειμένου  να φανεί ξε-

χωριστά η συμβολή της καθεμιάς παραμέτρου ως προς την προσφορά τους 

προς την ζωή της Γης.  

 

1) «Πνοή Ζωής 

[…] Δε χρειάζεται να κοιτάξουμε πιο μακριά απ’ τη σελήνη για να 

δούμε μερικές απ’ τις συνέπειες που θα είχε κάτι τέτοιο. Εκεί, η βαρύτητα, 

που είναι το 1/6 της δικής μας, δεν είναι αρκετή για να συγκρατήσει γύρω 

της ατμόσφαιρα, για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα….». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 8-9. 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

Από το παραπάνω απόσπασμα δεν θα σχολιάσουμε τίποτε άλλο. 

 

2) «Πνοή Ζωής 

[…] Η σελήνη, λοιπόν, είναι χωρίς ατμόσφαιρα και πολλά από όσα μας 

φαίνονται παράξενα σχετικά με το σεληνιακό τοπίο οφείλονται ακριβώς 

στην απουσία ενός περιβλήματος από αέρια. 

Στη σελήνη δεν υπάρχουν οι θαυμάσιες λιακάδες που ξέρουμε εδώ, ε-

πειδή η επιφάνειά της δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς καθόλου να 

μετριάζεται από το ατμοσφαιρικό φίλτρο. Έτσι απροστάτευτη, η σελήνη 

δέχεται όχι μόνο την εντατική ακτινοβολία του ήλιου αλλά και ολόκληρο 

το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βραχέων κυμάτων, όπως 

είναι οι υπεριώδεις και οι ακτίνες Χ. Επίσης, μια σταθερή ροή φορτισμέ-

νων μορίων (ο ηλιακός άνεμος), καθώς κι οι ακτίνες υψηλής ενέργειας απ’ 

το εξωτερικό διάστημα (οι κοσμικές ακτίνες) πλήττουν τη σελήνη με θα-

νάσιμη ένταση. Η ζωή, όπως την ξέρουμε, δε θα μπορούσε να υπάρξει και 

να διατηρηθεί έτσι απροστάτευτη από τόσο έντονες ηλιακές και κοσμικές 

ακτινοβολίες…». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 9. 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 
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Από το παραπάνω απόσπασμα να κρατήσουμε το εξής: «…Η ζωή, όπως 

την ξέρουμε, δε θα μπορούσε να υπάρξει και να διατηρηθεί έτσι απροστά-

τευτη από τόσο έντονες ηλιακές και κοσμικές ακτινοβολίες…». 

Δεν θα το σχολιάσουμε άλλο. 

 

3) «Πνοή Ζωής 

[…] Το ίδιο θανάσιμες είναι και οι συνέπειες από το ακραίο ψύχος και 

τη ζέστη που επικρατούν στη σελήνη. Η έκθεση της επιφάνειάς της στην 

ανελέητη ηλιακή ακτινοβολία κάνει να φτάνει η θερμοκρασία στη διάρ-

κεια της ημέρας τους 82ο C περίπου – θερμοκρασία που θα μπορούσε να 

σιγοβράσει κρέας εδώ στη γη. Αντίθετα, η εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας 

σεληνιακή νύχτα είναι φοβερά ψυχρή. Επειδή η θερμότητα που ακτινοβο-

λούν οι γυμνοί βράχοι γρήγορα διασκορπίζονται στο διάστημα ύστερα από 

τη δύση του ήλιου, χωρίς να υπάρχει στρώμα αερίων για να τη συγκρατή-

σει. Έτσι το κρύο τη νύχτα μπορεί να φτάσει τους -140ο C – θερμοκρασία 

όπου η ζωή είναι βέβαια εντελώς αδύνατη. Μόνο, λοιπόν, ο δικός μας ευ-

εργετικός πέπλος της ατμόσφαιρας προστατεύει τον πλανήτη μας από τέ-

τοιες ακραίες θερμοκρασίες...».  

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 9-10. 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

Από το παραπάνω απόσπασμα να κρατήσουμε το εξής: «…Μόνο, λοι-

πόν, ο δικός μας ευεργετικός πέπλος της ατμόσφαιρας προστατεύει τον 

πλανήτη μας από τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες …». 

 

4) «Πνοή Ζωής 

[…] Η σελήνη, τέλος, δέχεται ένα πολύ ισχυρό βομβαρδισμό από μετε-

ωρίτες. Καθώς ταξιδεύει στο διάστημα, κομμάτια από ουράνια σώματα 

πέφτουν βροχή στην επιφάνειά της, επειδή έλκονται από την βαρύτητα. 

Και καθώς τίποτα δε μεσολαβεί για ν’ ανακόψει την ορμή τους, η ταχύτητα 

της πτώσης τους μπορεί να φτάσει τα 8 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Με 

μια τέτοια ταχύτητα, ακόμα κι ένας κόκκος σκόνης περιέχει πολύ μεγάλη 

ποσότητα ενέργειας, που εκλύεται με την πρόσκρουση κατά την πτώση. 

Οι μεγάλοι μετεωρίτες βυθίζονται στο σεληνιακό έδαφος και εκλύουν την 

κινητική τους ενέργεια με μια καταστρεπτική έκρηξη του πετρώματός τους 

που βρίσκεται σε κατάσταση τήξης. Ολόκληρο το σεληνιακό τοπίο παρου-

σιάζει μια εικόνα που αποτελεί μαρτυρία αυτού του αέναου «βομβαρδι-

σμού»: τα βουνά της σελήνης έχουν μεταβληθεί σε στρογγυλωπούς γήλο-

φους, από τη διάβρωση που έχει προκαλέσει αυτή η πρόσκρουση των με-

τεωριτών. 

Ευτυχώς για μας, στη γη ο αέρας χρησιμεύει σαν ασπίδα κατά των επι-

θέσεων αυτού του είδους. Διασχίζοντας το διάστημα με κατεύθυνση τον 
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πλανήτη μας, οι μετεωρίτες προσκρούουν στα αραιά εξωτερικά στρώματα 

της ατμόσφαιρας με ταχύτητα πάνω από 13 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 

(Η μεγαλύτερη αυτή ταχύτητα εδώ οφείλεται στο ότι η γη ασκεί ισχυρό-

τερη έλη από τη σελήνη). Η τριβή τους με τα αέρια της ατμόσφαιρας επι-

βραδύνει την ορμή της πτώσης τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα τεράστια 

θερμοκρασία στη μάζα τους. Με την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας 

τους τα «βλήματα» αυτά αναφλέγονται. Όσο για τα μικρότερα – αυτά που 

ονομάζουμε διάττονες αστέρες – διαλύονται σχηματίζοντας μια φωτεινή 

γραμμή, πολύ πριν φτάσουν στο έδαφος της γης. (Για να προστατεύονται 

ακριβώς από μια τέτοια ανάφλεξη, οι θαλαμίσκοι των διαστημικών απο-

στολών που επιστρέφουν στ γη είναι εφοδιασμένοι με θωράκιση από πυ-

ρίμαχο υλικό.) Μόνο κάποιος γιγάντιος μετεωρίτης κατορθώνει κάπου-κά-

που να διαπεράσει τα πυκνά χαμηλότερα στρώματα αέρα και να πέσει στην 

επιφάνεια της γης. 

Ζώντας, λοιπόν, κάτω απ’ αυτή την ατμοσφαιρική ασπίδα, τόσο εμείς 

όσο και τα άλλα ζωντανά όντα της γης, προστατευόμαστε απ’ τις κατα-

στρεπτικές επιδράσεις του αστέρα μας (δηλαδή, του ήλιου) και του δια-

στήματος.  

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 10. 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

Από το παραπάνω απόσπασμα να κρατήσουμε το εξής: «…Ζώντας, λοι-

πόν, κάτω απ’ αυτή την ατμοσφαιρική ασπίδα, τόσο εμείς όσο και τα άλλα 

ζωντανά όντα της γης, προστατευόμαστε απ’ τις καταστρεπτικές επιδρά-

σεις του αστέρα μας (δηλαδή, του ήλιου) και του διαστήματος…». 

 

5) «Πνοή Ζωής 

[…] Ο αέρας και όλες του οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία 

ενός αρμονικά ισορροπημένου όσο και μοναδικού συστήματος διατήρη-

σης της ζωής – μοναδικού στο δικό μας τουλάχιστον ηλιακό σύστημα. 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι μόνο η γη έχει ατμόσφαιρα. Κάθε άλλο. Οι 

περισσότεροι απ’ τους πλανήτες του ήλιου μας περιβάλλονται επίσης από 

αέρια και ατμούς. Κανένας τους όμως δεν έχει αέρα όπως ο δικός μας πλα-

νήτης. Η ατμόσφαιρά τους είναι κατά κανόνα πλούσια σε υδρογόνο. Ο 

Δίας, για παράδειγμα, έχει πυκνή ατμόσφαιρα που αποτελείται από ελεύ-

θερο υδρογόνο, αμμωνία και μεθάνιο. Τα δύο τελευταία στοιχεία δεν είναι 

παρά υδρογωνομένες μορφές αζώτου και άνθρακα, αντίστοιχα. 

Ο δικός μας αέρας είναι μοναδικός επειδή περιέχει άφθονο οξυγόνο, ένα 

στοιχείο που σπάνια υπάρχει ελεύθερο σε μεγάλες ποσότητες. Η πλούσια 

σε οξυγόνο ατμόσφαιρά μας θα κινούσε την προσοχή ενός επιστήμονα πα-

ρατηρητή απ’ το διάστημα, που θα συμπέραινε ότι κάτι το ιδιαίτερο συμ-
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βαίνει στον πλανήτη γη, για να παράγεται σε τόση αφθονία αυτό το εξαι-

ρετικά ενεργό αέριο. Και θα είχε δίκαιο. Αυτό που «συμβαίνει εδώ κάτω» 

είναι το είναι το θαυμαστό φαινόμενο της ζωής! Με το πέρασμα του χρό-

νου, οι διάφορες βιολογικές διαδικασίες έχουν τροποποιήσει σε σημαντικό 

βαθμό τον αέρα γύρω μας…». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 13-14. 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

Από το παραπάνω απόσπασμα να κρατήσουμε την τεράστια διαφορά 

στην σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας από την ατμόσφαιρα των άλλων 

πλανητών. Αυτό και μόνο κάνει την γη μας ξεχωριστή στο διάστημα. 

 

Δεν θα προχωρήσουμε άλλο στο θέμα αυτό, παραθέτοντας δηλαδή και 

άλλα χρήσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν το απαραίτητο στοιχείο που 

προσφέρει η ατμόσφαιρα της Γης στην ύπαρξη και διατήρηση της ζωής, 

επειδή με πειστικό τρόπο έχουν περιγραφεί πάρα πολλά που αφορούν την 

ίδια την ζωή μας. 
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7. Η εξήγηση της δημιουργίας του καρκίνου στα φυτά-δένδρα και 

στον άνθρωπο. 

Το κύριο μαγνητικό φορτίο του οξυγόνου είναι εκείνο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Το κύριο μαγνητικό φορτίο του άνθρακα, αλλά και των μετάλλων, 

είναι εκείνο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Η εξήγηση της αύξησης του καρκινικού όγκου μέσα στο σώμα μας. 

 

 

 

«Όζον 

Το όζον είναι αέριο, με υπογάλανο χρώμα και χαρακτηριστική οσμή, 

παρόμοια με εκείνη του χλωρίου. Πρόκειται για μια μορφή οξυγόνου (αλ-

λοτροπική μορφή)∙ το μόριο του όζοντος αποτελείται από τρία άτομα οξυ-

γόνου, αντί για δύο που έχει το μόριο του αέριου οξυγόνου. 

 

 

Το όζον σχηματίζεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όταν υπεριώδεις ακτίνες 

του Ήλιου διασπούν τα μόρια του οξυγόνου (Ο2) σε χωριστά άτομα. Τα ελεύ-

θερα άτομα ενώνονται με άλλα μόρια οξυγόνου, σχηματίζοντας μόρια όζοντος 

(Ο3).  

 

Το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα από τη δράση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας του Ήλιου και συγκεντρώνεται σε ορισμένο ύψος από την 

επιφάνεια της Γης, στο στρώμα του όζοντος. Είναι ισχυρή οξειδωτική και 

τοξική ουσία, η οποία ερεθίζει τους πνεύμονες και είναι δυνατό να προκα-

λέσει καρκίνο. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται ρυπαντής όταν το ποσο-

στό του στον ατμοσφαιρικό αέρα ξεπεράσει ορισμένα όρια.  

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 4, σελ. 586-587. 

 

Επεξηγήσεις: 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: 
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«Το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα από τη δράση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας του Ήλιου και συγκεντρώνεται σε ορισμένο ύψος από την 

επιφάνεια της Γης, στο στρώμα του όζοντος. Είναι ισχυρή οξειδωτική και 

τοξική ουσία, η οποία ερεθίζει τους πνεύμονες και είναι δυνατό να προκα-

λέσει καρκίνο». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε τα εξής: 

Ισχυρό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (ισχυρό μαγνητικό φορ-

τίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στα πρωτόνια του οξυγόνου), αλλά και 

ισχυρό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (ισχυρό μαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στα πρωτόνια του οξυγόνου) έχουμε στην 

ατμόσφαιρα, στο ύψος του όζοντος, με κύριο και ισχυρότερο όμως το μα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Από αυτό το τελευ-

ταίο συνάγεται ότι, επειδή το οξυγόνο έλκεται με μέταλλα που φέρουν ι-

σχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τους 

(εξηγήσαμε ότι τα μέταλλα, βάσει αυτού απωθούν τα ηλεκτρόνια, αφού τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του μετάλλου απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων του μετάλλου και έτσι το άτομο του μετάλλου απωθεί το η-

λεκτρόνιό του και φέρει θετικό το ηλεκτρικό του φορτίο), άρα το οξυγόνο 

(που έλκεται με τα μέταλλα, βλέπε οξείδια των μετάλλων) φέρει ισχυρό-

τερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του.  

Αυτά όμως τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται (στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις) αλλά και πάλι έλκονται (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις). 

Αν έτσι είναι φορτισμένα τα σωματίδια με ισχυρά μαγνητικά φορτία θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων όχι 

μόνο στην ατμόσφαιρα αλλά και σε ένα φυτό ή δένδρο, τότε: 

Αυτά έλκουν και άτομα ή μόρια από τον γύρω τους χώρο και τα φορτί-

ζουν. 

Καθώς όμως τα φορτία στην περιοχή αυτή, όπου έχουμε συσσώρευση 

θεμελιωδών ιόντων, είναι μεγάλα, τότε εκεί δημιουργείται όγκος, δημιουρ-

γείται καρκίνος. 

Αυτή είναι η ανάπτυξη του καρκινικού όγκου σε ένα ζώντα οργανισμό 

όπως τα φυτά-δένδρα ή στον άνθρωπο. 

 

Επίσης: 

 

«Βενζόλιο 

Το βενζόλιο είναι άχρωμο, εύφλεκτο και ελαιώδες υγρό, με ευχάριστη 

οσμή. Χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική παραγωγή πολλών προϊόντων, 

όπως φάρμακα, πολυστυρένιο, συνθετικό πλαστικό, νάιλον, εκρηκτικές ύ-

λες, απορρυπαντικά και βαφές. Είναι δηλητηριώδης ουσία και θεωρείται 

καρκινογόνος. Ανακαλύφθηκε το 1825 από το Βρετανό φυσικό Μάικλ 

Φαρντέϊ.  
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Το βενζόλιο είναι οργανική χημική ένωση, η οποία ανήκει στην κατη-

γορία των κυκλικών ή αρωματικών υδρογονανθράκων. Το μόριό του πε-

ριέχει έξι άτομα υδρογόνου και έξι άτομα άνθρακα. (C6H6). Τα άτομα του 

άνθρακα είναι ενωμένα μεταξύ τους σε κυκλική διάταξη, που ονομάζεται 

δακτύλιος του βενζολίου. Ο δακτύλιος αυτός απαντά σε πολλά χημικά πα-

ρασκευάσματα (ασπιρίνη, νιτρογλυκερίνη κ.ά.), τα οποία είναι γνωστά ως 

κυκλικές ενώσεις». 

 

 

 
 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 141. 

 

 

Επεξηγήσεις: 

 

Λόγω των ατόμων του οξυγόνου, έχουμε: Ισχυρό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων στα πρωτόνια του οξυγόνου), αλλά και ισχυρό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων στα πρωτόνια του οξυγόνου) έχουμε στο άτομο του βενζολίου, με 

κύριο και ισχυρότερο όμως το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (όπως εξηγήσαμε παραπάνω). 
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Αν λοιπόν το οξυγόνο φέρει ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, άρα ο άνθρακας φέρει ισχυρότερα το μαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Αν στην περίπτωση του όζοντος έχουμε αυτό να είναι δηλητήριο, αυτό 

οφείλεται στην ισχυρή ύπαρξη μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων αλλά και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά καθώς έλκο-

νται δημιουργούν αυτόνομο σύστημα έλξης-άπωσης μέσα στον οργανισμό 

εξαιτίας του οποίου ο οργανισμός δεν μπορεί να τον καταστείλει ή να τον 

αδρανοποιήσει εύκολα (εκτός κι αν είναι σε μικρή ποσότητα). 

Παρότι δηλαδή το οξυγόνο είναι τόσο ωφέλιμο, όμως το όζον είναι αιτία 

δημιουργίας καρκίνου, γιατί ακριβώς περιέχει υπερβολική ποσότητα θεμε-

λιωδών ιόντων από εκείνη την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο οργανι-

σμός μας. 

 

Στην περίπτωση του βενζολίου όμως, η ισχυρή παρουσία και των δύο 

ειδών αυξημένων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (κυρίως στο οξυγόνο), 

αλλά και θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (κυρίως στον άνθρακα), έχει ως 

συνέπεια πάλι να έχουμε αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων και αυτό σημαίνει ότι αυτά εξασκούν έλξεις και άλλων πρωτονίων 

και ηλεκτρονίων από την μάζα του οργανισμού μας και έτσι δημιουργούν 

μια μάζα που συνεχώς μεγαλώνει, επειδή μέσω των πρωτονίων και των 

ηλεκτρονίων έλκουν ολόκληρα άτομα και μόρια της ύλης μας. 
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8. Η εξήγηση της δημιουργίας του φαινομένου της σχάσης και της 

σύντηξης στο εσωτερικό της Γης μας, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο Ή-

λιος μας. 

 

 

Κατά την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου στο εσωτερικό 

της Γης παράγονται ολοένα και περισσότερα χημικά στοιχεία (την στην 

δεύτερη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, αλλά συνεχίζονται και την 

τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου ακόμη πιο έντονα τότε). 

Αυτή η παραγωγή τους έχει να κάνει με το φαινόμενο της σχάσης και 

της σύντηξης, φαινόμενο που σήμερα παρατηρείται περισσότερο στα ά-

στρα τύπου Ηλίου κ.λπ. 

Αυτή η παραγωγή της ύλης στο εσωτερικό της Γης, σύμφωνα με το φαι-

νόμενο της σχάσης και της σύντηξης εξηγείται όπως θα αναπτύξουμε στα 

επόμενα κεφάλαιο παρακάτω. 

Έτσι, έχουμε ήδη στην Γη μας, από την δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου, την δημιουργία μάζας σε μορφή πιο στερεής πλέον και την 

παρουσία πολλών και βαρύτερων χημικών στοιχείων και ενώσεων, που ο-

λοένα και αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, και ειδικότερα με την 

λειτουργία του μηχανισμού της σχάσης και της σύντηξης. 

Ας δούμε αναλυτικότερα το θέμα, όπως ακολουθεί παρακάτω. 
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8α. Η εξήγηση της παραγωγής της λάμψης και της θερμότητας από 

τα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων μπορούν, μέσω 

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

Η εξήγηση της σύντηξης των μεταλλικών πλακών κατά την δημι-

ουργία-παρουσία του βολταϊκού τόξου. 

 

 

«Βολταϊκό τόξο. 

Ηλεκτρική διάταξη, η οποία αποδίδει έντονη θερμότητα και λαμπρό 

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

που συνδέονται σε ηλεκτρική πηγή. 

 

 
 

 

Στην ηλεκτροσυγκόλληση, το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει από ένα ηλεκτρόδιο προς 

τα μεταλλικά μέρη που πρόκειται να συγκολληθούν. Εξαιτίας της έντονης θερ-

μότητας που αναπτύσσεται από το βολταϊκό τόξο, οι επιφάνειες των μετάλλων 

τήκονται και γίνονται ενιαία μάζα, που ενεργεί ως συγκολλητικό, όταν ψυχθεί. 
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Τα δύο ηλεκτρόνια έρχονται σε επαφή, οπότε το ηλεκτρικό ρεύμα διέρ-

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

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

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

των ηλεκτροδίων εμφανίζεται ένα φωτεινό τόξο, το οποίο δημιουργείται 

από φορτισμένα ηλεκτρόνια, που αποσπώνται από τον αρνητικό πόλο και 

έλκονται από το θετικό. 

Τα φορτισμένα μόρια ή ιόντα του αέρα, που παρεμβάλλονται ανάμεσα 

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

αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου, η οποία 

είναι δυνατό να φτάσει μέχρι και 4.000ο C. 

Το βολταϊκό τόξο με ράβδους άνθρακα χρησιμοποιείται ως ισχυρή φω-

τεινή πηγή στους λαμπτήρες εκκενώσεως και ως θερμαντικό στοιχείο σε 

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

ηλεκτρόδια, χρησιμοποιείται για την ηλεκτροσυγκόλληση μετάλλων». 

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

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

 

Με άλλα λόγια έχουμε το εξής φαινόμενο: 

Επειδή είναι μεγάλο το μαγνητικό φορτίο των ιόντων πρωτονίων που 

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

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

που φέρει η ηλεκτρική πηγή,  

αυτό σημαίνει το εξής: 

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

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ το ηλεκτρόδιο που 

φορτίζεται με ιόντα ηλεκτρονίων φέρει ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Μέσω των ηλεκτροδίων λοιπόν ρέουν ισχυρά μαγνητικά φορτία από το 

ένα ηλεκτρόδιο και επίσης ισχυρά μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων από το άλλο ηλεκτρόδιο. 

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

στάσεις έλκονται. 

Τότε παράγεται λάμψη και θερμότητα, που οφείλονται στα εξής: 

α) Η μεν λάμψη παράγεται επειδή φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία 

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

θεμελιώδη ιόντα φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). 

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

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

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

(βλέπε πίεση της τρόμπας ποδηλάτου όταν κλείσουμε την έξοδο διαφυγής 

του αέρα και πιέσουμε τον έμβολο της τρόμπας). 

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

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

λιωδών ιόντων από τους δομικούς λίθους της ύλης.  

 

Επίσης να προσέξουμε και το εξής: 

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

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

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

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

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

Αυτό συμβαίνει, επειδή με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται 

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

γείται το φωτεινό τόξο, το βολταϊκό τόξο.  

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

θάλασσας μπορεί να προκαλέσει συγκόλληση της άμμου και να δημιουρ-

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

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

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

μπορεί να δούμε πέτρες σαν κι αυτές του μάγματος. 
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8β. Η εξήγηση της δημιουργίας της σχάσης και της αλυσιδωτής α-

ντίδρασης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της σύντηξης. 

Η εξήγηση της διάσπασης του πυρήνα ενός ατόμου όταν χτυπήσει 

πάνω του ένα νετρόνιο με πολύ ισχυρή ορμή. 

 

 

«Βόμβα, πυρηνική 

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

ρωση μεγάλων ποσοτήτων πυρηνικής ενέργειας.  

Η δράση των πυρηνικών όπλων, τα οποία κατασκευάστηκαν στις 

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

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

σπαση αυτή, που ονομάζεται πυρηνική σχάση, απελευθερώνονται σωμα-

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

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

των ατόμων ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση.  

 

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

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

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

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

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

βόμβας υδρογόνου, που έγινε στο νησί Μπικίνι του αρχιπελάγους Μάρσαλ, στην 

Ειρηνικό ωκεανό, στις 21 Μαΐου 1956. 

 

Οι πρώτες πυρηνικές ή αλλιώς ατομικές βόμβες ρίχτηκαν το 1945 στις 

ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, προξενώντας ανυπολόγιστες 

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

ράγεται από χιλιάδες τόνους εκρηκτικής ύλης. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Το έναυσμα της υδρογονοβόμβας είναι μια ατομική βόμβα. Η ατομική έκρηξη 

πυρήνων βηρυλλίου- πολωνίου δημιουργεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

το βαρύ υδρογόνο (δευτέριο και τρίτιο) συντήκεται και σχηματίζει ήλιο. Όταν 

αρχίσει η αντίδραση της σύντηξης, προκαλείται μια δεύτερη ατομική έκρηξη στο 

περίβλημα ουρανίου. Και τα τρία στάδια συμβαίνουν σε κλάσμα του δευτερολέ-

πτου. 

 

 

 

Στα επόμενα χρόνια έγινε κατανοητό ότι με τη σύντηξη ήταν δυνατό να 

απελευθερωθεί περισσότερη ενέργεια, ισοδύναμη προς την ισχύ εκατοντά-

δων χιλιάδων τόνων κοινού εκρηκτικού. Σύντηξη λαμβάνει χώρα όταν δύο 

ελαφριοί ατομικοί πυρήνες συγκρούονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα∙ πρό-

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

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

σχάση, βασίστηκε η κατασκευή της θερμοπυρηνικής βόμβας υδρογόνου. 

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

τική Ένωση, το 1953. 

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

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

 

Επεξηγήσεις: 

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

σης των μεταλλικών πλακών μέσω των ηλεκτροδίων του βολταϊκού τό-

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

έχουμε από την σχάση του υδρογόνου, την λεγόμενη πυρηνική σχάση.   
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Η διάσπαση των ατόμων δηλαδή (η σχάση), επιτυγχάνεται επειδή πα-

ράγονται μεγάλες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιω-

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

τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, αλλά καθώς απωθούνται μεταξύ τους τα θεμελιώδη 

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

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

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

κός λίθος του πρωτονίου έχει δημιουργηθεί από την σύγκρουση-συμπίεση 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων πάνω στον συμπάντειο πόλο α των 

πρωτονίων. Επομένως τα πρωτόνια φέρουν μάζα που δημιουργήθηκε από 

θεμελιώδη πρωτόνια και θεμελιώδη ηλεκτρόνια.  

 

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

νου, πυρήνες του δευτερίου και του τριτίου ενώνονται και σχηματίζουν 

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

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

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

μεγάλη ποσότητα ενέργειας». 

Αυτό συμβαίνει επειδή το νετρόνιο έχει δημιουργηθεί στον συμπάντειο 

πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (όταν πρωτόνια και άτομα 

υδρογόνου έχουν μεταφερθεί μέσω των συμπάντειων μαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α στον 

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

τερη φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του σύμπαντος]). 

Επομένως, το νετρόνιο φέρει στην μάζα του μαγνητικά φορτία θεμελιω-

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

πίσης. 

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

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του απωθούνται με τα θεμελιώδη πρωτονίων 

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

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

και έτσι ο πυρήνας αυτός διασπάται. 

 

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

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

έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις με ετερώνυμά τους ηλεκτρό-

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

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

Τότε δημιουργούνται-προκύπτουν νέα άτομα. 

 

 

Στο κεφάλαιο της Θερμότητας, (σελίδες 64-65) εξηγήσαμε επίσης ότι: 
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[«Το μαύρο χρώμα της ηλιακής κηλίδας δεν οφείλεται ασφαλώς στο ότι 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

να διαφύγει προς το εξωτερικό μέρος του και δημιουργούνται οι ηλιακές 

κηλίδες, οι ηλιακές προεξοχές κλπ.  

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

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

κέντρο του ηλίου δεν εκπέμπονται μόνον μεγάλες ποσότητες  ηλεκτρονίων 

φορτισμένες με μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και 

μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονίων φορτισμένες με μαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτές οι εκπεμπόμενες μεγάλες ποσότητες 

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

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

δένδρα σχηματίζουν έναν πιο μεγάλο κύκλο που φαίνεται στην οριζόντια 

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

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

των ισχυρών μαγνητικών φορτίων των θεμελιωδών ιόντων να έλξουν δο-

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

τομα και μόρια φορτισμένα με ισχυρά μαγνητικά φορτία πρωτονίων όπως 

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

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

τικό φορτίο των ηλεκτρονίων του)»].  

Το ηλιακό φως λοιπόν εκπέμπεται από τον ήλιο και πέφτοντας πάνω 

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

μέσα του και θεμελιώδη ιόντα. Τα θεμελιώδη ιόντα επομένως του ηλιακού 
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φωτός, που μεταφέρονται μέσω του φωτός από τον ήλιο στα φυτά, περνάνε 

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

ιόντα πρωτονίων και με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

 

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

τίζουν τα απλά ιόντα πρωτονίων (βλ. και παρακάτω) και τα απλά ιόντα 

των ηλεκτρονίων (βλ. και παρακάτω), στη συνέχεια δημιουργούν συγκόλ-

ληση στις δύο μεταλλικές πλάκες ή αλλιώς μπορούν εν προκειμένω, να 

μεταφέρουν ολόκληρα άτομα ή μόρια. Μπορούν δηλαδή να έλξουν και να 

μεταφέρουν ολόκληρα μόρια ή άτομα και να δημιουργήσουν έτσι τον σχη-

ματισμό νέων ατόμων και μορίων στην ύλη μετά από συγκόλληση, αλλά 

και από σύντηξη. 

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

ντα ηλεκτρονίων είναι έτσι φορτισμένα με θεμελιώδη ιόντα, μπορούν να 

έλξουν:  

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

φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) μπορούν να έλξουν ολόκληρα 

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

(η έλξη τους αυτή γίνεται μέσω των ισχυρών φορτίων θεμελιωδών ιόντων 

που φέρουν), και  

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

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) μπορούν να έλξουν ολόκληρα 

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

λεκτρονίων, και μέσω αυτών ολόκληρα άτομα και ολόκληρα μόρια της 

ύλης. (Η έλξη τους αυτή γίνεται μέσω των ισχυρών φορτίων θεμελιωδών 

ιόντων που φέρουν). 

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

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

ο Ήλιος μας. 

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

πρωτονίων του Ήλιου μας φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, αλλά και 

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

κτρονίων). 

Αυτά τα ιόντα του Ήλιου μας πέφτουν πάνω στα φυτά. 
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10. Η μαγνητική βελόνη δεν έλκεται μόνον από τον νότιο πόλο της 

Γης (που βρίσκεται στον γεωγραφικό βορρά), όπως νομίζουμε, αλλά 

έλκεται και από τον βόρειο μαγνητικό πόλο της Γης (που βρίσκεται 

στον νότιο γεωγραφικό της πόλο). 

Στον έναν μαγνητικό πόλο της Γης υπάρχουν και συγκεντρώνονται 

τα μαγνητικά του φορτία που είναι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που 

φέρουν μαζί τους και πρωτόνια. 

Στον άλλον μαγνητικό πόλο της Γης υπάρχουν και συγκεντρώνονται 

τα μαγνητικά του φορτία που είναι τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

που φέρουν μαζί τους και ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση του μηχανισμού έλξης πρωτονίων και ηλεκτρονίων από 

τον ηλιακό άνεμο και η μεταφορά τους στην ιονόσφαιρα και στην α-

τμόσφαιρα της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο κινητών μαγνητικών πόλων 

θεμελιωδών ιόντων στην ατμόσφαιρα της Γης και η διάχυσή τους κα-

θώς και η μεταφορά του φορτίου τους προς τα μαγνητικά άκρα της 

Γης, προς τους δύο πόλους της. 

 

 
Παρότι αναφερθήκαμε και πιο πάνω στο ίδιο θέμα, να το δούμε και από άλλη οπτική 

στο παρόν κεφάλαιο, για να μη έχουμε καμιά αμφισβήτηση και αμφιβολία για όσα ήδη 

εξηγήσαμε και θα αναφέρουμε. 

Εξηγήσαμε, από την αρχή, ότι κατά την διάρκεια του λόγου μας επαναλαμβάνουμε 

θέματα, τα οποία όμως σταδιακά εμπλουτίζουμε, ώστε να κάνουμε κυκλική επαναφορά 

τους, μετά και τον εμπλουτισμό τους. Έτσι τα βλέπουμε πιο ολοκληρωμένα προσθέ-

τοντας και άλλες οπτικές. 

 

 

«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-

ληλή 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. 

Στη περιοχή των πόλων τα φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με μό-

ρια διαφόρων αερίων από τη γήινη ατμόσφαιρα. Απ’ αυτό προέρχεται ένα 

εντυπωσιακό φαινόμενο, το βόρειο σέλας.  
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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 να 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 μία μαγνητική «φιάλη», που μοιάζει με 

τη ζώνη ακτινοβολίας της γης (αντιδραστήρας σύντηξης Tokamak). 

 

 

Το μαγνητικό πεδίο της Γης 

 

Ο William Gilbert ήταν ένας Άγγλος γιατρός που στην προσπάθειά του 

να διερευνήσει τις θεραπευτικές ιδιότητες ενός μαγνήτη, περίπου στα 

1600, έδωσε πολύτιμες οδηγίες για την κατασκευή των πυξίδων. Ιδιαίτερη 

σημασία είχε η άποψή του ότι η ίδια η γη συμπεριφέρεται σαν ραβδόμορ-

φος μαγνήτης. Την άποψη αυτή την στήριζε στο γεγονός ότι μια μαγνητική 

πυξίδα, όταν είναι ελεύθερη να κινηθεί γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα, 

προσανατολίζεται πάντοτε προς τη διεύθυνση Βορρά-Νότου. 

Το άκρο της μαγνητικής πυξίδας που δείχνει το Βορρά ονομάζεται βό-

ρειος μαγνητικός πόλος πράγμα που σημαίνει ότι στο γεωγραφικό βορρά 

βρίσκεται ο νότιος μαγνητικός πόλος του μαγνητικού πεδίου της Γης. Το 

άκρο της μαγνητικής πυξίδας που δείχνει προς νότο ονομάζεται νότιος μα-

γνητικός πόλος πράγμα που σημαίνει ότι στο γεωγραφικό νότο βρίσκεται 

ο βόρειος μαγνητικός πόλος.  
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Πρέπει να ξέρουμε ότι μια πυξίδα δε δείχνει ακριβώς τη γεωγραφική 

κατεύθυνση του βορρά, αλλά υπάρχει μια απόκλιση. Η αιτία οφείλεται στο 

γεγονός ότι η θέση του νότιου μαγνητικού πόλου της γης πάνω στη γήινη 

σφαίρα, δε συμπίπτει με το γεωγραφικό βόρειο πόλο, αλλά βρίσκεται σ’ 

ένα νησάκι κοντά στις ακτές του Καναδά. Η γωνία που σχηματίζεται από 

το επίπεδο του μαγνητικού και του γεωγραφικού μεσημβρινού λέγεται α-

πόκλιση (εικ. 2). 

 

 
 

Μια πυξίδα που είναι ελεύθερη να κινηθεί, διατάσσεται παράλληλη στις 

δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου της Γης και γι’ αυτό δεν είναι 

οριζόντια, αλλά αποκλίνει από τον ορίζοντα. 

Η γωνία ανάμεσα στον ορίζοντα και τη διεύθυνση των δυναμικών γραμ-

μών ονομάζεται κλίση (εικ. 3). 

 

 

 
 

 

Η απόκλιση και η κλίση εξαρτώνται από τον τόπο και το χρόνο, συνε-

πώς η ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου αλλάζει στην διάρκεια του 

χρόνου. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι η αναπαράσταση του πεδίου της Γης, με αυτό 

του ραβδόμορφου μαγνήτη, είναι μια προσέγγιση στην πολύπλοκη μορφή 

του μαγνητικού πεδίου της Γης. 

• Απόκλιση ονομάζουμε τη γωνία που σχηματίζεται από τα επίπεδα του 

μαγνητικού και του γεωγραφικού μεσημβρινού ενός τόπου. 

• Κλίση ή έγκλιση ονομάζουμε τη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του 

ορίζοντα και της διεύθυνσης των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού 

πεδίου της γης. 

Από την ανακάλυψη του γήινου μαγνητικού πεδίου, εδώ και 400 χρόνια, 

αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες για την αιτία που το προκάλεσε. Υπήρχε η 

αντίληψη ότι στο εσωτερικό της γης υπάρχει ένας μόνιμος μαγνήτης, όμως 

στο εσωτερικό της γης όλα τα υλικά έχουν θερμοκρασία που υπερβαίνει 

το σημείο Curie. Άρα, αυτή υπόθεση δεν ευσταθεί κι έτσι δεν μπορεί να 

γίνει αποδεκτή. 

Το πεδίο πρέπει να προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία πιθα-

νώς ρέουν μεταξύ του γήινου μανδύα και του γήινου πυρήνα σε βάθος 

3000 m κάτω από το φλοιό της γης. Εξαιτίας της ωμικής αντίστασης τα 

ρεύματα αυτά. Σιγά-σιγά, θα αποδυναμώνονταν αν δεν τα συγκρατούσε 

μια επαγωγική τάση. 

Όπως και σε μια ηλεκτρική γεννήτρια, έτσι και στο εσωτερικό της γης, 

πρέπει να κινείται ένας αγωγός μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Σ’ αυτόν τον 

αγωγό αναπτύσσεται μια επαγωγική τάση και ένα ρεύμα αρχίζει να ρέει. 

Αυτό το ρεύμα παράγει το μαγνητικό πεδίο. Άρα, το ρεύμα και το μαγνη-

τικό πεδίο προκαλούν το ένα το άλλο και υπάρχουν εξαιτίας της ηλεκτρο-

δυναμικής αρχής, Εξάλλου στο εσωτερικό της γης δεν κινείται αγωγός 

αλλά ρευστός σίδηρος. Μπορούμε να δείξουμε ότι ταχύτητες μόλις 0,05 

cm/s αρκούν για να παραχθεί το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γης. 

Για να διατηρήσουμε τις κινήσεις στο εσωτερικό της γης, απαιτείται ε-

νέργεια, που προέρχεται από τη διάλυση ραδιενεργών στοιχείων από την 

οποία ελευθερώνεται θερμότητα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το εξωτε-

ρικό του γήινου πυρήνα αρχίζει κατά κάποιο τρόπο να βράζει και μεγάλες 

μάζες ανεβαίνουν προς τα πάνω. 

Η μαθηματική απόδειξη των θεωριών για την ύπαρξη του γήινου μα-

γνητικού πεδίου είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν είναι ολοκληρωμένη. 

Μάλιστα, η ανακάλυψη ότι οι μαγνητικοί πόλοι κατά τη διάρκεια της ι-

στορίας ανταλλάσσουν συνεχώς τη θέση τους (έρχονται ο ένας στη θέση 

του άλλου), είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί. Με κάθε αντιστροφή του 

γήινου μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται για λίγο χρόνο η «ασπίδα» της Γης 

απέναντι στα ηλιακά ρεύματα και σε άλλες ακτινοβολίες, που πέφτουν 

πάνω στη γη. Αυτό το γεγονός είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέ-

λιξη της ζωής πάνω στη γη».  

«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. 199-201. 

 

Επεξηγήσεις: 

Εξηγήσαμε ότι όταν έχουμε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, αυτά έχουν τις εξής ιδιότητες: 

• Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ,  

• Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Αυτό, εν προκειμένου σημαίνει το εξής: 

Από τον ήλιο εκτοξεύονται-απωθούνται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

που έλκουν μαζί τους και πρωτόνια, επειδή τα πρωτόνια φέρουν ήδη τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων στον κύριο-ισχυρότερό τους εσωτερικό πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων κι έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων του ήλιου (κατά την φάση της εκπομπής των από τον ήλιο) έλκο-

νται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του εσωτερικού και πιο ισχυ-

ρού εσωτερικού πόλου των πρωτονίων (=των δομικών λίθων των πρωτο-

νίων). Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (που βρίσκονται στους 

δομικούς λίθους των πρωτονίων ως ισχυρότερό τους μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο) έλκονται αμοιβαία με τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων του ήλιου. Έτσι, έλκουν και τα πρωτόνια (έλκουν δηλαδή 

και τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, αυτά που βρίσκονται μέσα στα πρω-

τόνια. Εξηγήσαμε ήδη ότι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν πόλο).    

Επίσης, από τον ήλιο εκτοξεύονται-απωθούνται θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων που έλκουν μαζί τους και ηλεκτρόνια, επειδή τα ηλεκτρόνια φέ-

ρουν ήδη τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον κύριο-ισχυρότερό τους 

εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων κι έτσι τα εκπεμπό-

μενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ήλιου έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων του εσωτερικού και πιο ισχυρού εσωτερικού πόλου των 

ηλεκτρονίων (των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων). Έτσι, τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων (που βρίσκονται στους δομικούς λίθους των ηλε-

κτρονίων ως ισχυρότερό τους μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο) έλκο-

νται αμοιβαία με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του ήλιου. Έτσι, 

έλκουν και τα ηλεκτρόνια (έλκουν δηλαδή και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων, αυτά που βρίσκονται μέσα στα ηλεκτρόνια. Εξηγήσαμε ήδη 

ότι θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων και δημιουργούν πόλο). 

Έτσι, μεταφέρονται στην Γη μέσω του ηλιακού ανέμου: θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων του ήλιου που φέρουν μαζί τους και πρωτόνια, αλλά και 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ήλιου που φέρουν μαζί τους και ηλε-

κτρόνια. 

Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα του ήλιου έλκονται με εκείνα της γης ως εξής: 
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Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της Γης έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων του Ήλιου και δημιουργούν πόλο. Δημιουργούν τότε τον 

πόλο των πρωτονίων της Γης ή τον πόλο εκείνο που φέρει θετικό ηλε-

κτρικό φορτίο (αφού όπως εξηγήσαμε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο). Στον πόλο αυτόν έχουμε να καταφθά-

νουν-έλκονται και τα πρωτόνια του Ήλιου. 

Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της Γης έλκονται με τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων του Ήλιου και δημιουργούν πόλο. Δημιουργούν τότε 

τον πόλο των ηλεκτρονίων της Γης ή τον πόλο εκείνο που φέρει αρνητικό 

ηλεκτρικό φορτίο (αφού όπως εξηγήσαμε τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο). Στον πόλο αυτόν έχουμε 

να καταφθάνουν-έλκονται και τα ηλεκτρόνια του Ήλιου.  

Ο κάθε τέτοιος παραπάνω πόλος όμως των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι κινητός, εφόσον δεν 

βρίσκεται σε σταθερή σχέση με ένα μαγνητικό αντικείμενο ή πηγή ενέρ-

γεια κοντά του. 

Ο καθένας λοιπόν από αυτούς τους δύο κινητούς πόλους, αρχίζει να δια-

χέεται λόγω έλξης του από τις μαγνητικές-δυναμικές γραμμές της Γης και 

έτσι αυτά τα μαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου μας 

παραλαμβάνονται από τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές του γήινου μα-

γνητικού πεδίου και συσσωρεύονται προς τα μαγνητικά άκρα της Γης, που 

είναι οι δυο μαγνητικοί της πόλοι. 

Έτσι οι δύο μαγνητικοί πόλοι (μαγνητικά άκρα) της Γης φέρνουν ο κα-

θένας το δικό του μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

Το ότι και οι δύο πόλοι της Γης φέρουν ο καθένας το δικό του μαγνητικό 

φορτίο, αυτό το αποδεικνύει η έγκλιση ή κλίση (βλ. παραπάνω) που παρα-

τηρείται τόσο στον βόρειο όσο και στον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης. 

 

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το θέμα αυτό για να το θυμηθούμε: 

 

 

«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. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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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-

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 διατα-

ράξεις, οι οποίες προέρχονται από τις εκρήξεις των ηλιακών κηλίδων και 

καλούνται μαγνητικές καταιγίδες. Οι μαγνητικές καταιγίδες προκαλούν 

σοβαρές διαταραχές ή και πρόσκαιρη διακοπή των ασύρματων επικοινω-

νιών». 

«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. 

 

Από το πείραμα και της έγκλισης, να πούμε πάλι ότι ο κάθε μαγνητικός 

πόλος έχει το δικό του μαγνητικό φορτίο. 
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Αυτό, σε συνάρτηση ότι έχουμε δυο πόλους με ετερώνυμα μαγνητικά 

φορτία σημαίνει το εξής τώρα: 

Από τον κάθε μαγνητικό πόλο της Γης ξεκινούν μαγνητικά φορτία που 

έλκονται από τον άλλο πόλο, από τον ετερώνυμό του πόλο. 

Το ότι όμως η μαγνητική βελόνη μας δείχνει ότι έχουμε την φορά μόνον 

από τον έναν πόλο προς τον άλλο, αυτό δεν είναι όλη η αλήθεια, γιατί 

συμβαίνει το εξής: 

Η μαγνητική βελόνη δεν έλκεται μόνον από τον νότιο πόλο της γης (που 

βρίσκεται στον γεωγραφικό βορρά), όπως νομίζουμε, αλλά έλκεται και 

από τον βόρειο μαγνητικό πόλο της γης (που βρίσκεται στον νότιο γεω-

γραφικό της πόλο). 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μαγνητικά φορτία από θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων που φέρουν μαζί τους και πρωτόνια υπάρχουν και συγκε-

ντρώνονται στον έναν  μαγνητικό πόλο της Γης, ενώ στον άλλον μαγνητικό 

πόλο της Γης υπάρχουν και συγκεντρώνονται θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων που φέρουν μαζί τους και ηλεκτρόνια. 

 

Τότε συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 

Από τον ένα μαγνητικό πόλο, π.χ. από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων της γης, ξεκινούν μαγνητικές δυναμικές γραμμές από θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων, οι οποίες έλκουν μαζί τους και δομικούς λίθους 

πρωτονίων. 

Επίσης, από τον άλλον μαγνητικό πόλο, π.χ. από τον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων της γης, ξεκινούν μαγνητικές δυναμικές γραμμές 

από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, οι οποίες έλκουν μαζί τους και δομι-

κούς λίθους ηλεκτρονίων.  

Έτσι κινούνται μεταξύ των δύο πόλων της Γης αυτές οι μαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές. 
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11. Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο εξωτερικών μαγνητικών 

πόλων ενός πλανήτη.  

Η εξήγηση της ύπαρξης της ατμόσφαιρας. 

Η σωστή θέση της ύπαρξης και λειτουργίας της ατμόσφαιρας της 

της Γης 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία 

της ατμόσφαιρας της Γης. 

Η εξήγηση ότι πρώτα δημιουργήθηκε το οξυγόνο στην Γη μας και 

μετά τα ορυκτά της ή και τα άλλα βαρέα στοιχεία. 

Η εξήγηση ότι η βαρύτητα της Γης άρχισε να αυξάνει πριν από 3,5 

δισεκατομμύρια χρόνια. Η εξήγηση συγχρόνως ότι η Γη άρχισε να ε-

κτοξεύει το βαρυτικό της υλικό πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. 

Η ζωή στην Γη προήλθε από την θάλασσα. 

 

  

 

Η επιστήμη αναφέρει ότι: «Η ατμόσφαιρα είναι ένα μίγμα αερίων που 

συγκρατείται γύρω από τη γη εξαιτίας της βαρύτητας» 

«ΦΥΣΙΚΗ», Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, κα-

θηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979, 

Τόμος 1, σελ. 200. 

 

Ας αναλύσουμε αυτό όμως παραπέρα, να εμβαθύνουμε και να δούμε 

πως προέρχεται αυτή η συγκράτηση του αέρα και πως μπορεί να λειτουρ-

γεί, έτσι όπως την γνωρίζουμε, η ατμόσφαιρα της Γης. 

Εξηγήσαμε ότι η ατμόσφαιρα στηρίζεται στην έλξη των μορίων των α-

έριων σωμάτων από τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές των θεμελιωδών 

ιόντων που κινούνται από τον ένα πόλο της Γης στον άλλο. 

Η ύπαρξη πάλι των θεμελιωδών ιόντων στους πόλους ενός πλανήτη ο-

φείλεται στα θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν  μέσα στο εσωτερικό του πλα-

νήτη αυτού. Καθώς, δηλαδή, τα θεμελιώδη ιόντα μέσα στο εσωτερικό του 

πλανήτη έλκονται και απωθούνται (την μια έλκονται και την άλλη απω-

θούνται κατά τις φάσεις της βαρύτητας), τότε κατά την φάση της άπωσής 

των, πολλά από αυτά δεν απωθούνται μόνο στο εσωτερικό του πλανήτη 

αυτού, αλλά απωθούμενα μετακινούνται και πιο πέρα φορτίζοντας ολό-

κληρο το ημισφαίριο κατά την διεύθυνση άπωσής των. Κι επειδή κατά την 

περιστροφή του πλανήτη παράγονται και άλλα θεμελιώδη ιόντα (βλ. η πε-

ριστροφή και η πίεση παράγουν θεμελιώδη ιόντα) στα σημεία-περιοχές 

που είναι οι δύο εξωτερικοί πόλοι του πλανήτη, τότε συμβαίνει το εξής: 

Ο ένας εξωτερικός πόλος του πλανήτη αυτού έλκει τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων που απωθούνται από τον κοντινότερο προς αυτόν εσωτε-

ρικό βαρυτικό πόλο του πλανήτη (κατά την φάση της άπωσης της βαρύτη-

τάς του). Επίσης ο άλλος εξωτερικός πόλος του πλανήτη αυτού έλκει τα 
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θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που απωθούνται από τον κοντινότερο 

προς αυτόν εσωτερικό βαρυτικό πόλο του πλανήτη (κατά την φάση της 

άπωσης της βαρύτητάς του). 

Με τον παραπάνω τρόπο, ο ένας εξωτερικός πόλος α του πλανήτη φορ-

τίζεται από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (κατά την φάσης της άπωσής των 

από τον αντίστοιχο και κοντινότερο προς αυτόν εσωτερικό βαρυτικό πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, κατά την φάσης της άπωσής του), ενώ 

ο άλλος εξωτερικός πόλος β του πλανήτη φορτίζεται από θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων (κατά την φάσης της άπωσής των από τον αντίστοιχο και κο-

ντινότερο προς αυτόν εσωτερικό βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, κατά την φάσης της άπωσής του). Έτσι δημιουργούνται οι δύο 

εξωτερικοί πόλοι ενός πλανήτη. 

Εξηγήσαμε όμως ότι τα ισχυρότερα σε φορτίο θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και εμφανίζεται να υπάρχει ως ένα μόνο είδος οι μαγνητικές 

δυναμικές γραμμές ενώ στην ουσία είναι ζεύγος θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Στο σημείο αυτό θα απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα ύπαρξης και 

λειτουργίας της ατμόσφαιρας της Γης. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε μια θεωρία, από τις πιο σοβαρές και επι-

κρατέστερες μέχρι σήμερα στην επιστημονική κοινότητα για να εξηγήσει 

πως προήλθε αυτή η ατμόσφαιρα της Γης μας. 

Γι’ αυτό θα πάρουμε απόσπασμα από σχετικό βιβλίο με τίτλο: «Οικο-

λογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, Μετά-

φραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπαϊωάννου 

(καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

όπου καταγράφουμε με ξεχωριστή γραμματοσειρά (με έντονα γράμ-

ματα και μέσα σε παρένθεση), τις δικές μας ενστάσεις και παρατηρήσεις 

πάνω στα λεγόμενα της θεωρίας αυτής. 

 

«Ο Ωκεανός του Αέρα 

[…] Πριν από 4 – 5 δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε το ηλιακό 

σύστημα και σχηματίστηκε η γη απ’ τα υπολείμματα του νέφους αερίων 

και από θραύσματα στερεής ύλης που αποτελούσαν πριν τον ήλιο. Στην 

αρχή, ο πλανήτης μας μπορεί να ήταν μια σφαίρα από πετρώματα πυριτι-

κών αλάτων και σίδηρο. Τελικά όμως, η θερμότητα που εκλύθηκε από την 

αποσύνθεση ραδιενεργών υλικών έλιωσε τα βαριά μέταλλα, που κατακά-

θισαν έτσι στο εσωτερικό του πλανήτη, αφήνοντας τα πυριτικά άλατα, σαν 

ελαφρότερα, να επιπλέουν στην επιφάνεια αυτής της διάπυρης λιωμένης 

μάζας, όπου με τον καιρό σχημάτισαν μια «κρούστα», το στερεό φλοιό της 

γης. (Εδώ ο συγγραφέας δεν απαντάει πως, δηλαδή, δημιουργήθηκε αυτή η θερ-

μότητα στο εσωτερικό του πλανήτη και πως ενώθηκαν τα θραύσματα από τον ήλιο 

με την σκόνη που υπάρχει έξω στον διαστημικό χώρο και αποτέλεσαν τον πλανήτη. 
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Γιατί, δεν απαντάει ο συγγραφέας πως βρέθηκαν τα ραδιενεργά υλικά, από την 

αποσύνθεση των οποίων (και πως έγινε αυτή η αποσύνθεση) από την οποία προ-

ήλθε η θερμότητα). Αν και χωρίς ζωή ακόμη, ο νεογέννητος αυτός κόσμος 

θα πρέπει να ήταν ένας τόπος σε αδιάκοπη τρομακτική δραστηριότητα, 

καθώς την επιφάνειά του κατακομμάτιαζαν τα πανίσχυρα ανοδικά ρεύ-

ματα, από μέσα προς τα έξω. Μεγάλα ηφαίστεια πρέπει να εξακόντιζαν 

τεράστιες μάζες αζώτου και υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Και καθώς ο 

πλανήτης έχανε θερμότητα, οι υδρατμοί ψύχονταν, υγροποιούνταν και 

σχημάτισαν με το πέρασμα του χρόνου τους ωκεανούς. 
(Δεν μας είπε όμως ο συγγραφέας, πως βρέθηκαν οι υδρατμοί στο εσωτερικό 

της γης που εξακοντίζονταν και πως σχημάτισαν τους υδρατμούς; Γιατί, δηλαδή, 

δέχεται κανείς υδρατμούς ποτέ στο εσωτερικό της γης, αφού δεν απαντάει στο 

ερώτημα από πού προήλθαν; Αν, λοιπόν, δεχτούμε ότι υπήρχε ετούτο ή εκείνο 

έτσι αυθαίρετα, τότε αυτό είναι αυθαίρετη θεωρία και δεν είναι σοβαρή θεωρία. 

Δεν απαντάει επίσης ο συγγραφέας γιατί δεν υπήρχαν παρόμοιες ποσότητες 

υδρατμών και στους γειτονικούς μας πλανήτες, αφού δέχεται ότι κι αυτοί από τον 

ήλιο δημιουργήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. 

Δεν απαντάει ο συγγραφέας, από πού βρέθηκε αυτή η δύναμη στο εσωτερικό 

της γης που εξακόντιζε τεράστιες ποσότητες υδρατμών κ.λπ.).  

Για εκατομμύρια χρόνια, ο στείρος πλανήτης μας είχε τροπικό, υγρό 

κλίμα, με ατμόσφαιρα εξαιρετικά δηλητηριώδη, αποτελούμενη αποκλει-

στικά σχεδόν από υδρογόνο, αμμωνία και μεθάνιο. Αν και το οξυγόνο ήταν 

το ασύγκριτα αφθονότερο στοιχείο του στερεού φλοιού, ασήμαντες μόνο 

ποσότητες ελεύθερου οξυγόνου υπήρχαν στην αρχέγονη ατμόσφαιρα. 

Αυτό το ξέρουμε απ’ το γεγονός ότι τα πυριτικά πετρώματα που προέρχο-

νται απ’ τους αρχικούς εκείνους σχηματισμούς δεν περιέχουν καθόλου ο-

ξειδωμένα μεταλλικά ορυκτά, πράγμα που αποτελεί αναμφισβήτητη μαρ-

τυρία ότι ποτέ δεν ήρθαν σ’ επαφή με οξυγόνο. Ωστόσο, η πλούσια σε 

άζωτο και άνθρακα ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε πριν από 3,5 δισεκα-

τομμύρια χρόνια δεν εμπόδισε, αλλά μάλλον ευνόησε, το πρώτο βήμα προς 

τη δημιουργία της ζωής. Οργανικά μόρια, όπως τα αμινοξέα -είναι δυνατό 

να δημιουργηθούν μέσα σ’ ένα μείγμα από μεθάνιο, υδρογόνο και αμμω-

νία και νερό, αν το μείγμα αυτό ενεργοποιηθεί με κάποιο τρόπο. (Δεν μας 

είπε ο συγγραφέας, πως διαμορφώθηκε αυτή η ατμόσφαιρα πριν από 3,5 δισεκα-

τομμύρια χρόνια που ήταν πλούσια σε άζωτο και άνθρακα, αφού όλοι οι άλλοι 

πλανήτες ή δεν έχουν καθόλου ατμόσφαιρα (Άρης), ή έχουν ατμόσφαιρα γεμάτη 

με δηλητηριώδη αέρια (όπως η Αφροδίτη) και με 438 βαθμούς Κελσίου θερμοκρα-

σία, ή ακόμη-ακόμη οι πιο μεγάλοι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρα με μεθάνιο και 

άλλα υλικά από τα οποία δεν προήλθε ποτέ η ζωή. Πως λοιπόν σε αυτούς τους 

πλανήτες δεν προήλθε η ζωή, ενώ στον δικό μας προήλθε;) Ήταν εξαιρετικά 

μεγάλες οι πιθανότητες για τέτοιου είδους χημικές αντιδράσεις εκείνη την 

γεωλογική εποχή καθώς η έντονη υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου έ-

φτανε ανεμπόδιστη στη γη, τα τρομερά ηφαίστεια εξακόντιζαν διάπυρα 

αέρια και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις της ατμόσφαιρας ήταν ασύγκριτα πιο 

πυκνές απ’ τις τωρινές. 
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Από τα αμινοξέα, λοιπόν, τους προγόνους αυτούς της ζωής, προήλθαν 

αυτοαναπαραγόμενοι οργανισμοί, που βρήκαν χωρίς άλλο άφθονη οργα-

νική τροφή στον αρχέγονο ωκεανό. (Δεν μας είπε ο συγγραφέας εδώ, πως 

δημιουργήθηκε ο ωκεανός. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα αυτά, όταν δεν 

μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να τα τεκμηριώσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να 

προέλθει ωκεανός από τα θραύσματα από τον ήλιο και από την διαστημική σκόνη, 

ή από τα αέρια των ηφαιστείων. Αν δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τεκμηριώσει τις 

θέσεις του, ας μη παίρνει ως δεδομένα κάτι που υπάρχει για να προχωρήσει 

παραπέρα, αλλά από την αρχή πρέπει να αποδείξει πως έγινε, πως δημιουργήθηκε 

αυτό. Αλλά και τα αμινοξέα πως προήλθαν; Έτσι, τυχαία προήλθαν όλα αυτά, 

επειδή το θέλουμε εμείς και μας βολεύει «αυθαίρετα» ή στηριζόμαστε κάπου;) Οι 

βακτηριόσχημοι αυτοί οργανισμοί μπορεί να συντηρήθηκαν μ’ αυτές τις 

οργανικές ουσίες προκαλώντας τους ζύμωση, όπως κάνουν σήμερα οι ζυ-

μομύκητες. Με άλλα λόγια, χωρίς τη βοήθεια οξυγόνου - χωρίς καύση δη-

λαδή - αποσυνέθεταν τις περίπλοκες οργανικές ενώσεις και χρησιμοποιού-

σαν την εκλυόμενη ενέργεια. Αυτός ο τρόπος βέβαια δεν ήταν πολύ απο-

τελεσματικός. Φτάνει να σκεφτούμε πόσο μεγάλη ποσότητα ενέργειας ε-

ξακολουθεί να παραμένει στην αλκοόλη, ένα υποπροϊόν της ζύμωσης που 

προκαλούν οι ζυμομύκητες στο σάκχαρο! (Να μη επιμείνουμε περισσότερο στο 

σημείο αυτό γιατί, αφού δεν υπήρχε ωκεανός (με τον τρόπο αυτό της δημιουργίας 

της γης μας), δεν υπήρχε και η αρχέγονη εκείνη τροφή. Στην συνέχεια δεν υ-

πήρχαν οι βακτηριόσχημοι οργανισμοί και στη συνέχεια οι ζυμομύκυτες και οι 

μετέπειτα άλλοι οργανισμοί. Όλος ο συλλογισμός επομένως οδηγείται σε λάθος 

δρόμο. Άλλος, επομένως, είναι ο τρόπος δημιουργίας της ατμόσφαιρας της γης 

μας.) Ένα άλλο μειονέκτημα αυτού του τρόπου θρέψης ήταν ότι οι πρώτοι 

εκείνοι οργανισμοί συντηρούνταν από ένα απόθεμα οργανικής ύλης που, 

αργά ή γρήγορα, ήταν αναπόφευκτο να εξαντληθεί. Επειδή όμως το διο-

ξείδιο του άνθρακα είναι επίσης υποπροϊόν ζύμωσης, ίσως η δραστηριό-

τητα των οργανισμών που προκαλούσαν τη ζύμωση άρχισε να τροποποιεί 

το περιβάλλον προσθέτοντάς του διοξείδιο του άνθρακα. Μπορεί, λοιπόν, 

το γεγονός αυτό να ήταν ο παράγοντας που άνοιξε το δρόμο για το επόμενο 

στάδιο της ζωής. 

Φτάνουμε έτσι σε μια γεωλογική εποχή πριν από 3 δισεκατομμύρια χρό-

νια περίπου. Μια ολοένα και μεγαλύτερη συσσώρευση διοξειδίου του άν-

θρακα στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα πρόσφερε τώρα τη δυνατό-

τητα να δημιουργηθούν οργανισμοί ικανοί να παράγουν μόνοι τους απ’ το 

διοξείδιο του άνθρακα τα οργανικά τους μόρια, χωρίς να είναι πια εξαρτη-

μένοι για τη συντήρησή τους απ’ τις πηγές τροφής των ωκεανών που, όπως 

είπαμε υπήρχε κίνδυνος να εξαντληθούν. Ένας οργανισμός που είναι ικα-

νός να παρασκευάσει μόνος του την τροφή του από οργανικές ύλες είναι 

«παραγωγός» ή αυτότροφος, σε αντίθεση με τον οργανισμό «κατανα-

λωτή» ή ετερότροφο. Οι οργανισμοί-παραγωγοί χρειάζονται μια πηγή ε-

νέργειας, για να μπορούν να παράγουν σύνθετα οργανικά μόρια από απλά 

μόρια, όπως αυτά του διοξειδίου του άνθρακα. Οι πρώτοι τέτοιοι οργανι-

σμοί -όπως συμβαίνει σήμερα με τα βακτήρια- ίσως να χρησιμοποίησαν 
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σαν κινητήρια δύναμη σ’ αυτή τη δραστηριότητα παραγωγής σύνθετων 

μορίων την ενέργεια που εκλύεται από απλές χημικές αντιδράσεις. 

Τα πράσινα φυτά δαμάζουν την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Βα-

σικά, απορροφούν μέρος της ηλιακής ενέργειας στη γαλάζια και την ερυ-

θρή περιοχή του φάσματος, με τη βοήθεια της πράσινης χρωστικής ουσίας 

της χλωροφύλλης, και χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια για να αποσυνθέ-

σουν το νερό στα συστατικά του, υδρογόνο και οξυγόνο, και να δημιουρ-

γήσουν με νέα σύνθεση καύσιμη ύλη με τη μορφή υδατανθράκων, όπως η 

γλυκόζη, προσθέτοντας υδρογόνο στο διοξείδιο του άνθρακα. (Πως δη-

μιουργήθηκε η χλωροφύλλη, μπορεί να μας πει κανείς; Πως «κατάφερε» η χλω-

ροφύλλη να λειτουργήσει τόσο τέλεια από πλευράς χημείας, τόσο ώστε ούτε οι 

καλύτεροι χημικοί και οι άλλοι επιστήμονες όλου του κόσμου, όλων των αιώνων 

ακόμη δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τον μηχανισμό της, και τα φυτά που δεν έχουν 

μυαλό και δεν έχουν χημικά εργαστήρια, πώς το κατάφεραν αυτό; Μπορεί, μήπως 

να μας το πει κανείς αυτό;) Αυτή η διαδικασία, που είναι γνωστή σαν φωτο-

σύνθεση, απελευθερώνει το οξυγόνο του νερού. Έτσι, το οξυγόνο, που εί-

ναι τόσο βασικό συστατικό του αέρα, αποβαλλόταν αρχικά από τα φυτά – 

και εξακολουθεί να αποβάλλεται και τώρα – σαν υποπροϊόν.  
(Επομένως, αν τα φυτά, από μόνα τους δεν είναι σε θέση να «διαβάσουν» και 

να «μελετήσουν» ώστε να κατασκευάσουν αυτό το εργαστήριο που λέγεται χλω-

ροφύλλη (αφού αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι καλύτεροι χημικοί όλου του 

κόσμου, άραγε, πως προήλθε λοιπόν το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα; Πως δηλαδή 

γέμισε με οξυγόνο η ατμόσφαιρα, αφού δεν υπήρχε καν σ’ αυτή; Είναι κι αυτό ένα 

«κενό» στο οποίο καλείται να απαντήσει κανείς, αν πιστεύει ότι τα φυτά με το 

δικό τους «μυαλό» μπόρεσαν και κατασκεύασαν ένα τέτοιο εργαστήριο, που δεν 

μπορούν σήμερα ούτε οι πυρηνικοί φυσικοί, αλλά ούτε και οι καλύτεροι χημικοί να 

κατασκευάσουν, κι αυτό μάλιστα είναι σε τόσο σμίκρυσνη!!!)  

Οι πρώτοι-πρώτοι φωτοσυνθετικοί παραγωγοί ήταν προσαρμοσμένοι να 

ζουν σ’ έναν κόσμο χωρίς καθόλου ελεύθερο οξυγόνο και θα πρέπει να 

χρειάστηκαν καιρό για να συνηθίσουν ύστερα σ’ ένα περιβάλλον με ελεύ-

θερο οξυγόνο.  
(Ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι οι πρώτοι οργανισμοί (ακόμη κι έγιναν με τον 

παραπάνω τρόπο) είχαν τέτοιες ικανότητες, τέτοιες ιδιαίτερες ικανότητες προ-

σαρμογής. Πώς νομίζετε ότι κάποιο φυτό είναι σε θέση από μόνο του να αποκτάει 

ανάλογες ικανότητες κάθε φορά στα διάφορα περιβάλλοντά του και να προσαρμό-

ζεται άριστα με αυτά; Γιατί, από σκέτη την ύλη έτσι όπως την γνωρίζουμε, αυτή 

δεν μπορεί να προσδώσει στα φυτά, αλλά και σε κανέναν άλλο οργανισμό να 

αποκτήσει ιδιότητες, να αποκτήσει ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ζωής. Κι 

αυτό το λέμε, επειδή εμείς οι ίδιοι τρομάξαμε να καταφέρουμε να επέμβουμε ως 

άνθρωποι γενετικά στα εργαστήρια για να πάρουμε κάτι πολύ μικρό σαν βελτίωση 

των φυτών (π.χ. για να αποδώσουν περισσότερη παραγωγή ή να αντιμετωπίσουν 

ασθένειές τους κ.λπ.). Κι αν εμείς με τα τόσα εργαστήρια, ακόμη δεν μάθαμε 

καλά-καλά τις ιδιότητες του DNA  του κάθε φυτού, πως το φυτό από μόνο του 

«έμαθε» τέτοια γράμματα και τέτοιες επιστήμες;  
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Το ότι το φυτό έχει τέτοιες ικανότητες, να μη μας μπερδεύει και το θεωρούμε 

δεδομένο από μόνο του «έμαθε» τέτοια γράμματα. Πρέπει δηλαδή να τεκμηριώ-

νουμε τα πράγματα και να τα προσέχουμε και να μη βάζουμε μια διαδοχή με κενά 

προκειμένου να συνθέσουμε μια θεωρία.) 

Για πολλά βακτήρια, που ζουν σήμερα προκαλώντας ζύμωση σε οργα-

νικές ουσίες, το οξυγόνο είναι τοξικό ακόμα και σε σχετική αναλογία μόλις 

1%. Κι εμείς εξάλλου παθαίνουμε δηλητηρίαση από οξυγόνο σε μεγάλες 

ατμοσφαιρικές πιέσεις. Το πρόβλημα με το οξυγόνο είναι ότι αποτελεί ένα 

στοιχείο ενεργό σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένα στοιχείο, δηλαδή, με πολύ 

πλατύ φάσμα αντιδράσεων, που ενώνεται, εξαιρετικά εύκολα με αμέτρη-

τες ουσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με βάση τον άν-

θρακα, που αποτελούν το θεμέλιο της ζωής στον πλανήτη μας. Φτάνει να 

θυμηθούμε πόσο εύκολα ενώνονται το ξύλο και το οξυγόνο και παράγουν 

τη φωτιά. 

Για ένα ζωντανό οργανισμό, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο κι επικίνδυνο 

να χρησιμοποιήσει το οξυγόνο, αν δεν είναι εξοπλισμένος με τον κατάλ-

ληλο χημικό μηχανισμό για να το αποβάλλει γρήγορα, πριν οξειδώσει και 

καταστρέψει το λεπτό κι ευαίσθητο πλαίσιο των ζωντανών κυττάρων που 

η δομή του έχει ως βάση τον άνθρακα. 

Έτσι, οι πρώτοι αυτότροφοι οργανισμοί, που κατόρθωσαν ν’ αποσπά-

σουν υδρογόνο απ’ τα μόρια νερού, θα πρέπει να θεώρησαν το ελεύθερο 

οξυγόνο ένα υλικό φοβερά επικίνδυνο. Και φαίνεται πως κάτω από την 

ισχυρή πίεση του νόμου της επιλογής οι οργανισμοί αυτοί έκαναν το εν 

λόγω αέριο ακίνδυνο. (Αν είναι δυνατό, τελικά, να λειτουργήσουν τόσοι και 

τόσοι χημικοί μηχανισμοί μέσα στο φυτό και τόσες χημικές αντιδράσεις που, μεταξύ 

των άλλων, μπόρεσαν και έκαναν ακίνδυνο γι’ αυτά το οξυγόνο που «τόλμησαν» 

τελικά να προσλάβουν!) Όταν τελικά τα πρώτα κύτταρα απέκτησαν μηχανι-

σμούς που τα προστάτευαν απ’ το ελεύθερο οξυγόνο – όπως φαίνεται να 

έγινε με τα τυπικά φωτοσυνθετικά φυτά – το ελεύθερο οξυγόνο μπορούσε 

να τους είναι ανεκτό και το «υποπροϊόν» άρχισε να συγκεντρώνεται στους 

ωκεανούς και να σκορπίζεται στην ατμόσφαιρα. Και, χωρίς αμφιβολία, ο 

αέρας άρχισε να οξυγονώνεται σε μεγάλο βαθμό πριν από 1 δις 800 εκα-

τομμύρια χρόνια. 

Είναι δύσκολο να πει κανείς ποιες μορφές πήρε η ζωή στο μακρινό ε-

κείνο παρελθόν…»  

 

 

Σχόλια-παρατηρήσεις-επεξηγήσεις: 

 

Η εξήγηση ότι πρώτα δημιουργήθηκε το οξυγόνο στην Γη μας και μετά 

τα ορυκτά της ή και τα άλλα βαρέα στοιχεία. 

Η θέση που γράψαμε ότι υπήρχε εξαρχής οξυγόνο στην Γη μας, δεν βρί-

σκεται σε αντίφαση με τα γραφόμενά μας ότι: «…Αυτό το ξέρουμε απ’ το 

γεγονός ότι τα πυριτικά πετρώματα που προέρχονται απ’ τους αρχικούς 
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εκείνους σχηματισμούς δεν περιέχουν καθόλου οξειδωμένα μεταλλικά ο-

ρυκτά, πράγμα που αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι ποτέ δεν ήρθαν 

σ’ επαφή με οξυγόνο….»,  

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

για τον εξής λόγο: 

Πρώτα υπήρξε το οξυγόνο στην Γη μας και μετά δημιουργήθηκαν τα 

πετρώματά της. Το γεγονός ότι δεν οξειδώθηκαν εκείνα τα αρχέγονα πε-

τρώματα-ορυκτά, σημαίνει ότι αυτά δημιουργήθηκαν με βίαιο τρόπο, δη-

λαδή με την σύντηξη που αναφέραμε πιο πάνω. 

 

 

Η εξήγηση ότι η βαρύτητα της Γης άρχισε να αυξάνει πριν από 3,5 δι-

σεκατομμύρια χρόνια 

Η εξήγηση συγχρόνως ότι η Γη άρχισε να εκτοξεύει το βαρυτικό της 

υλικό πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. 

 Γράφηκε πιο πάνω ότι: «…Ωστόσο, η πλούσια σε άζωτο και άνθρακα 

ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια δεν 

εμπόδισε, αλλά μάλλον ευνόησε, το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία της 

ζωής…». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

Αυτό σημαίνει ότι πριν από 3,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου άρχισε η 

βαρύτητα της Γης να ενεργεί την σύντηξη.  

Αποτέλεσμα της ισχυρής πλέον βαρύτητας της Γης ήταν και η άπωση 

των δύο εσωτερικών περιστροφικών βραχιόνων της που καθώς απωθού-

σαν και διερρήγνυαν τον κάπως μαλακό στερεό φλοιό της, ανέβλυζαν όχι 

μόνον στην επιφάνειά της υλικά μάγματος και λάβας, αλλά συγχρόνως διέ-

φευγε και πολύ ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα αφενός, αλλά και μέσω 

των ηφαιστείων της αφετέρου. 

Έτσι άρχισε η Γη να περιβάλλεται και από το διοξείδιο του άνθρακα. 

 

Το μόνο που μπορεί να συγκρατήσει κανείς ως λογικό και όχι αυθαίρετο 

από την παραπάνω θεωρία είναι ότι η ζωή στην Γη προήλθε από την θά-

λασσα. 

 

Έτσι έγιναν αυτά και δεν μολύνθηκε η ατμόσφαιρα της Γης, όπως λένε 

μερικοί, ότι π.χ. έγιναν εκρήξεις ηφαιστείων μεγάλες κ.λπ., κ.λπ. Σχετικά 

να παραθέσουμε κάτι εδώ, αμέσως παρακάτω δηλαδή, αν κι αυτό ανήκει 

μάλλον κι είναι θέμα της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

 

  



57 

 

 

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

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

ατμόσφαιρά της από μεγάλες ή τρομακτικές εκρήξεις των ηφαιστείων 

της κ.λπ.  

Καθαρές ήσαν και οι θάλασσες της Γης και χωρίς κάποια μόλυνσής 

τους. 

 

 

 

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

    2. Τα φύκια και οι λειχήνες 

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

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

πάρχουν περιοχές σε θάλασσες και ωκεανούς που μοιάζουν με πράσινα 

λιβάδια από τα πολλά φύκια που έχουν. Φύκια όμως υπάρχουν και στις 

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

λασπόνερα. 
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Ο ρόλος που παίζουν τα φύκια για τους άλλους υδρόβιους οργανισμούς 

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

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

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

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

συνθέτουν. 

 

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

Τα μικροσκοπικά φύκια, μαζί με άλλους φυτικούς οργανισμούς που 

αιωρούνται  στη θάλασσα ονομάζονται φυτοπλαγκτό. 

Το 90% περίπου της φωτοσύνθεσης που γίνεται στη φύση προέρχεται 

από το φυτοπλαγκτό. 

 

 
 

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

σμός, η λειχήνα (εικ. 5). 

Το πράσινο φύκι με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός φωτοσυνθέτει και 

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

συγκρατεί νερό και προκαλεί αποσάθρωση στα βράχια, πάνω στα οποία 

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

και ανόργανα συστατικά για να μπορέσει να φωτοσυνθέσει. 

Δύο οργανισμοί που ωφελούνται από τη συμβίωσή τους λέγονται συμ-

βιωτικοί. 

Οι λειχήνες ζουν πάνω στις επιφάνειες των βράχων και στις παγωμένες 

περιοχές της Αρκτικής και Ανταρκτικής όπου η θερμοκρασία είναι κάτω 

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

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

γραφείς: Βασίλης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώστας Κώνστας, 

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

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

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις: 

 

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

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

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

σουν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση». 

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

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

να ευδοκιμήσουν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύ-

πανση» αφετέρου, 

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

πανση που ήταν απαγορευτική για να αναπτυχθούν οι λειχήνες στην ξηρά 

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

θαν από αυτές. 

 

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

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

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

ρίοδο. 

 

Επομένως, η δημιουργία των δύο περιστροφικών βραχιόνων της Γης 

μας και η εναπόθεση του βαρυτικού υλικού τους στα ανώτερα υπόγεια 

στρώματα της Γης, έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. 

 

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

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

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

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

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

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

Γης ήσαν καθαρές.  
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13. Η εξήγηση της δημιουργίας των μουσσώνων. 

Η εξήγηση της μετακίνησης της ισημερινής ζώνης της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των αληγών ανέμων και της κατεύθυν-

σης της πορείας τους.  

Η εξήγηση της δημιουργίας της λαίλαπας και του τυφώνα στις τρο-

πικές περιοχές. 

 

 

«Οι βροχές και οι άνεμοι 

[…] Επειδή η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της που έχει στα-

θερή κλίση, στρέφει προς τον ήλιο το Νότιο Ημισφαίριο το μισό χρόνο και 

το Βόρειο Ημισφαίριο τον άλλον μισό χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 

όρια του τροπικού συστήματος χαμηλών πιέσεων, με τις βροχές που το 

συνοδεύουν, μετακινούνται συνεχώς προς τα βόρεια του ισημερινού ύ-

στερα από τα μέσα Μαρτίου και προς τα νότια του ισημερινού από τις αρ-

χές Οκτωβρίου και ύστερα. Ανάμεσα στα βόρεια και τα νότια γεωγραφικά 

πλάτη 4ο – 10ο, σε τόπους όπως η Γουιάνα, σημειώνονται δύο ιδιαίτερα 

βροχερές εποχές, ενώ στη ζώνη που βρίσκεται ανάμεσα στις 10ο και στις 

23ο βόρειο και νότιο πλάτος σημειώνεται μία μόνο ιδιαίτερα βροχερή ε-

ποχή στη διάρκεια του έτους: η εποχή των μουσσώνων, όπως ονομάζεται. 

Τον Ιανουάριο, όταν ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον Τροπικό 

του Αιγόκερω, στις 23,5ο νότιο πλάτος, ο ισημερινός της γης βρίσκεται 

από άποψη θερμότητας στο νοτιότερο όριό του. Απορροφώντας τότε 

θερμό αέρα από το Νότιο Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Ειρηνικό, μετα-

φέρει καταρρακτώδεις βροχές σε μια ζώνη που περνάει από τη νότια Βρα-

ζιλία, το Νατάλ, τη νοτιοανατολική Ασία και τη βόρεια Αυστραλία.  

Τον Ιούνιο, η κατάσταση αντιστρέφεται και οι βροχές των μουσσώνων 

πέφτουν στα βόρεια, γύρω απ’ τον Τροπικό του Καρκίνου. Την εποχή 

αυτή, η τεράστια χερσαία έκταση της Ασίας δέχεται ιδιαίτερα αισθητή ε-

πίδραση, επειδή είναι στραμμένη προς τον ήλιο. Η ηλιακή θερμότητα τότε 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός κέντρου πολύ χαμηλών πιέσεων πάνω απ’ 

το Πακιστάν και τις βορειοδυτικές Ινδίες. Αυτό, σε συνδυασμό με τις με-

ταβολές της κυκλοφορίας του αέρα σε υψηλότερα επίπεδα, κάνει να μετα-

φερθούν απ’ τον Ινδικό Ωκεανό και τον κόλπο της Βεγγάζης προς τα βό-

ρεια και τα βορειοδυτικά μεγάλες μάζες υγρού αέρα, που πέφτουν στην 

Ινδική Χερσόνησο σαν θερινές βροχές μουσσώνων. 

Απ’ τη στιγμή που θ’ αρχίσουν οι βροχές των μουσσώνων, είναι δυνατό 

να πέφτουν καταρρακτώδεις, ολόκληρους μήνες συνέχεια την κάθε φορά, 

μετατρέποντας τη φρυγμένη γη σε απέραντη λίμνη. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι η επαρχία Χεραπούνγι των Ινδιών, που δέχεται μέση ετήσια 

βροχόπτωση πάνω από 11 μέτρα! Και όλος αυτός ο κατακλυσμός συγκε-

ντρώνεται αποκλειστικά σε μια και μόνη εποχή βροχών. 
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Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, το έδαφος αρχίζει να γίνεται λιγότερο 

θερμό και το σύστημα χαμηλών πιέσεων δίνει τη θέση του σ’ ένα πιο δρο-

σερό και ξηρό καθοδικό ρεύμα αέρα. Στην αρχή, όσο το έδαφος εξακολου-

θεί να είναι υγρό, ο καιρός είναι πολύ καλός, γρήγορα όμως ο ξηρός αέρας 

στεγνώνει τη γη και η βλάστηση μαραίνεται. Η αντιστροφή της πνοής των 

μουσσώνων επενεργεί σαν μια εποχιακή θαλασσινή αύρα αλλά σε πολύ 

μεγαλύτερη κλίμακα, με αποτέλεσμα να καψαλίζεται και πάλι η γη όσο 

προχωρεί η μεγάλη περίοδος της ξηρασίας. 

Έτσι, αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει στα δάση των βροχών του ισημερινού, 

που βρίσκονται κάτω απ’ την επίδραση του τροπικού συστήματος χαμη-

λών πιέσεων όλο το χρόνο, η γη στα βόρεια και τα νότια της ζώνης του 

ισημερινού είναι ικανή να συντηρήσει εκείνο το είδος βλάστησης που της 

επιτρέπει το κλίμα των μουσσώνων με την εναλλαγή βροχερών και ξηρών 

εποχών. Τα ζώα αυτής της ζώνης των δασών των μουσσώνων, ή της πυ-

κνής δασώδους σαβάνας, έχουν προσαρμοστεί επίσης στην εναλλαγή αφ-

θονίας και έλλειψης τροφής που καθορίζει η εποχή των μουσσώνων… 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ολόκληρη η ζώνη της Αφρικής, που 

απλώνεται απ’ τη Μαυριτανία ως την Αιθιοπία, σε μήκος 6.500 χιλιομέ-

τρων περίπου, έγινε ζώνη πείνας και απόγνωσης, επειδή για πολλά χρόνια 

συνέχεια είχε επικρατήσει ξηρασία κατά τους μήνες που είναι η εποχή των 

βροχών. Ίσως αυτό να οφειλόταν σε μια μεγάλης κλίμακας κλιματική με-

ταστροφή, που μια συνέπειά της ήταν η αλλαγή στη συμπεριφορά της ιση-

μερινής ζώνης χαμηλών πιέσεων. Οπωσδήποτε, εκατομμύρια άνθρωποι 

δοκιμάστηκαν σκληρά από πείνα στη Βόρεια και ανατολική Αφρική, τις 

Ινδίες και το Πακιστάν. Η ίδια ωστόσο αυτή περίοδος ήταν εξαιρετικά γό-

νιμη για ορισμένα τμήματα της Αυστραλίας. Επειδή, όπως φαίνεται, η τρο-

πική ζώνη χαμηλών πιέσεων είχε μετατοπιστεί νοτιότερα απ’ το συνηθι-

σμένο, καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν ακόμα και στις ερήμους της Κε-

ντρικής Αυστραλίας, που βρίσκονται πολύ προς τα νότια και όπου συνή-

θως βρέχει μια μόνο φορά σχεδόν στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Α-

κόμα, λοιπόν, και πολύ μικρές κλιματικές αλλαγές στις κινήσεις και στην 

ορμή των στρωμάτων αέρα της ζώνης του ισημερινού μπορεί να φέρουν 

άφθονη βλάστηση στις ερήμους και ταυτόχρονα να μετατρέψουν σε κατά-

ξερη έρημο άλλοτε δασωμένες και εύφορες περιοχές.  

Ο αέρας που ανυψώνεται προς την τροπόσφαιρα, από την επίδραση του 

ήλιου του ισημερινού, χωρίζεται σε δύο ρεύματα που το ένα ταξιδεύει προς 

τα βόρεια και το άλλο προς τα νότια. Καθώς χάνει θερμότητα, ένα μέρος 

τους κατακαθίζει σιγά-σιγά και συσσωρεύεται στην περιοχή ανάμεσα στις 

25ο και στις 30ο βόρειο και νότιο γεωγραφικό πλάτος, όπου σχηματίζει ζώ-

νες υψηλών πιέσεων. Καθώς κατεβαίνει χαμηλότερα, αυτός ο αέρας θερ-

μαίνεται ελαφρά. Επειδή περιέχει τώρα πολύ λίγους υδρατμούς –αφού, 

κατά το μεγαλύτερο μέρος, τους άφησε με τη μορφή βροχών στα υγρά 

δάση του ισημερινού και στις ζώνες των μουσσώνων– η ατμόσφαιρα είναι 

ξερή σχετικά και ο ουρανός καθαρός, χωρίς καθόλου σύννεφα. 
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Ένα μέρος του αέρα αυτών των υποτροπικών περιοχών με τις υψηλές 

πιέσεις και την καλοκαιρία επιστρέφει στον ισημερινό, παίρνοντας στο 

δρόμο του υγρασία και σχηματίζοντας τα σταθερά ατμοσφαιρικά ρεύματα 

που ονομάζονται αληγείς άνεμοι (στα αγγλικά λέγονται άνεμοι του εμπο-

ρίου) και που βοηθούσαν πολύ άλλοτε τα ωκεανοπόρα ιστιοφόρα. Στο Νό-

τιο Ημισφαίριο, οι αληγείς άνεμοι φυσούν από τα νοτιοανατολικά, ενώ ε-

κείνοι του Βόρειου Ημισφαιρίου φυσούν από τα βορειοανατολικά. Μερι-

κές φορές, αυτοί οι άνεμοι, παίρνοντας θερμότητα και υγρασία απ’ την 

επαφή τους με τις υποτροπικές θάλασσες, μετατρέπονται σε κυκλώνες, 

που οι πιο βίαιες μορφές τους είναι οι λαίλαπες και οι τυφώνες…».  

 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 82-84. 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

α) Γράφηκε πιο πάνω το εξής: «…Τον Ιούνιο, η κατάσταση αντιστρέ-

φεται και οι βροχές των μουσσώνων πέφτουν στα βόρεια, γύρω απ’ τον 

Τροπικό του Καρκίνου. Την εποχή αυτή, η τεράστια χερσαία έκταση της 

Ασίας δέχεται ιδιαίτερα αισθητή επίδραση, επειδή είναι στραμμένη προς 

τον ήλιο. Η ηλιακή θερμότητα τότε συμβάλλει στη δημιουργία ενός κέ-

ντρου πολύ χαμηλών πιέσεων πάνω απ’ το Πακιστάν και τις βορειοδυτικές 

Ινδίες. Αυτό, σε συνδυασμό με τις μεταβολές της κυκλοφορίας του αέρα 

σε υψηλότερα επίπεδα, κάνει να μεταφερθούν απ’ τον Ινδικό Ωκεανό και 

τον κόλπο της Βεγγάζης προς τα βόρεια και τα βορειοδυτικά μεγάλες μά-

ζες υγρού αέρα, που πέφτουν στην Ινδική Χερσόνησο σαν θερινές βροχές 

μουσσώνων...». 

Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας στις μεγάλες χερσαίες εκτάσεις 

της Ασίας το καλοκαίρι, παράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Όσο περισσότερο ζεσταίνεται ο τόπος τόσο περισσότερα θεμελιώδη ιό-

ντα παράγονται. 

Αυτά, όταν αυξηθούν πολύ, τότε ασκούν ισχυρότερα την έλξη τους στον 

γύρω τους χώρο. 

Τότε έλκουν την ύλη και τον αέρα μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών 

πόλων που φέρουν τα μόρια του αέρα στα άτομά τους, στα πρωτόνιά τους 

κυρίως και δευτερευόντως στα ηλεκτρόνιά τους.  

Επειδή όμως ο θαλασσινός αέρας είναι πιο κρύος από τον άλλο αέρα 

π.χ. της περιοχής της Κίνας κ.λπ. στις περιοχές όπου έχουμε κρύο είναι 
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αυξημένα κυρίως τα θεμελιώδη των πρωτονίων, ενώ όταν έχουμε αυξη-

μένη την θερμοκρασία έχουμε αυξημένο κυρίως το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, το αυξημένο μαγνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων της χερσαίας έ-

κτασης της Ασίας, έλκεται με το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων του Ινδικού Ωκεανού ή της ψυχρότερης θάλασσας. Επειδή ό-

μως ισχυρότερο είναι το μαγνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων, λόγω μεγα-

λύτερης σχετικά αύξησης της θερμοκρασίας και παραγωγής έτσι περισσό-

τερων μαγνητικών φορτίων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έχουμε την 

έλξη του ασθενέστερου μαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων από 

τον Ινδικό προς την πεδιάδα της Ασίας όπου έχει παραχθεί ισχυρότερο το 

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (επειδή στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται 

με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων).  

Τότε όμως, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα είναι ενέργεια, έλκουν και μάζες 

μορίων του αέρα ή της θάλασσας μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων 

των μορίων τους και τις σέρνουν-μεταφέρουν προς τις πεδιάδες της Ασίας, 

όπου συναντούν την Ινδία. 

 

β) Το αντίστροφο ισχύει όταν η γη στρέφει προς τον ήλιο τις νοτιότερες 

περιοχές του ισημερινού της ή όταν ο τροπικός του Αιγόκερω είναι κάθε-

τος στις ακτίνες του ήλιου. Γράφηκε σχετικά γι’ αυτό στο παραπάνω κεί-

μενο το εξής: «…Τον Ιανουάριο, όταν ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κά-

θετα στον Τροπικό του Αιγόκερω, στις 23,5ο νότιο πλάτος, ο ισημερινός 

της γης βρίσκεται από άποψη θερμότητας στο νοτιότερο όριό του. Απορ-

ροφώντας τότε θερμό αέρα από το Νότιο Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον 

Ειρηνικό, μεταφέρει καταρρακτώδεις βροχές σε μια ζώνη που περνάει από 

τη νότια Βραζιλία, το Νατάλ, τη νοτιοανατολική Ασία και τη βόρεια Αυ-

στραλία…». 

Τότε τα μέρη που βρίσκονται στις περιοχές όπου ο ήλιος ρίχνει κάθετα 

τις ακτίνες του θερμαίνονται περισσότερο από άλλα γειτονικά τους. 

Οι περιοχές της ξηράς των περιοχών αυτών θερμαίνονται περισσότερο 

από τις αντίστοιχες γειτονικές τους της θάλασσας και τότε στην ξηρά πα-

ράγονται συγκριτικά περισσότερα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, ενώ 

στην θάλασσα έχουμε αυξημένα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Τότε 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων κυρίως στα χερσαία τμήματα της ξη-

ράς στις περιοχές αυτές έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της 

θάλασσας στις γειτονικές τους θαλάσσιες περιοχές και δημιουργούνται 

αυτά τα ρεύματα του αέρα, οι μουσσώνες (επειδή στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων). 

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Επειδή, όπως φαίνεται, η τροπική 

ζώνη χαμηλών πιέσεων είχε μετατοπιστεί νοτιότερα απ’ το συνηθισμένο, 



64 

 

καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν ακόμα και στις ερήμους της Κεντρικής 

Αυστραλίας, που βρίσκονται πολύ προς τα νότια και όπου συνήθως βρέχει 

μια μόνο φορά σχεδόν στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Ακόμα, λοιπόν, 

και πολύ μικρές κλιματικές αλλαγές στις κινήσεις και στην ορμή των 

στρωμάτων αέρα της ζώνης του ισημερινού μπορεί να φέρουν άφθονη 

βλάστηση στις ερήμους και ταυτόχρονα να μετατρέψουν σε κατάξερη έ-

ρημο άλλοτε δασωμένες και εύφορες περιοχές…».  

Ήδη εξηγήσαμε ότι ο ισημερινός είναι το επίπεδο του εσωτερικού της 

Γης, όπου έχουμε την συστολή και διαστολή των δύο εσωτερικών-βαρυτι-

κών της πόλων. 

Αν όμως για κάποιον λόγο το ένα από τα δύο αυτά βαρυτικά εσωτερικά 

κέντρα-πόλοι του εσωτερικού της Γης αλλάξει κλίση, τότε έχουμε την αλ-

λαγή τόσο του ισημερινού της Γης, όσο και των δύο εσωτερικών μαγνητι-

κών της πόλων. 

Επειδή, δηλαδή, τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που βρίσκονται 

στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του εσωτερικού της Γης έχουν 

μετακινηθεί, εξασκούν από άλλη θέση αυτά τα μαγνητικά τους φορτία θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Έτσι 

επηρεάζουν πλέον τις νέες θέσεις τους της επιφάνειας της Γης, κάτω από 

τις οποίες βρίσκονται. 

Η μετακίνηση δηλαδή της ισημερινής ζώνης οφείλεται ακριβώς στην 

μετακίνηση των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Γης μας. Αυτό ε-

ξηγείται και επαληθεύεται από τα παραπάνω, και όταν αυτή η μετακίνηση 

των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Γης γίνει μόνιμη, τότε έχουμε και 

την κλίση του άξονα της Γης, που συνδέει τους δύο εξωτερικούς μαγνητι-

κούς της πόλους. 

 

δ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ένα μέρος του αέρα αυτών των υπο-

τροπικών περιοχών με τις υψηλές πιέσεις και την καλοκαιρία επιστρέφει 

στον ισημερινό, παίρνοντας στο δρόμο του υγρασία και σχηματίζοντας τα 

σταθερά ατμοσφαιρικά ρεύματα που ονομάζονται αληγείς άνεμοι (στα αγ-

γλικά λέγονται άνεμοι του εμπορίου) και που βοηθούσαν πολύ άλλοτε τα 

ωκεανοπόρα ιστιοφόρα. Στο Νότιο Ημισφαίριο, οι αληγείς άνεμοι φυσούν 

από τα νοτιοανατολικά, ενώ εκείνοι του Βόρειου Ημισφαιρίου φυσούν από 

τα βορειοανατολικά. Μερικές φορές, αυτοί οι άνεμοι, παίρνοντας θερμό-

τητα και υγρασία απ’ την επαφή τους με τις υποτροπικές θάλασσες, μετα-

τρέπονται σε κυκλώνες, που οι πιο βίαιες μορφές τους είναι οι λαίλαπες 

και οι τυφώνες….». 

Κατ’ αρχήν οι αληγείς άνεμοι δημιουργούνται «με τις υψηλές πιέσεις 

και την καλοκαιρία», δηλαδή δημιουργούνται λόγω της παραγωγής θεμε-

λιωδών ιόντων. Οι υψηλές πιέσεις δημιουργούν θεμελιώδη ιόντα, λόγω 

της πίεσης που εξασκούν τα πιο εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας 

προς τα αποκάτω τους στρώματα. Σε αυτά τα στρώματα και τους ανέμους, 
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έρχονται και οι αυξημένες θερμοκρασίες της ισημερινής ζώνης που αντα-

νακλούν πάνω σε αυτά τα ρεύματα του αέρα και τότε αυξάνουν ακόμη 

περισσότερο τα θεμελιώδη ιόντα των ανέμων αυτών. 

Τότε οι άνεμοι αυτοί φέρουν μέσα τους αυξημένο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων, οπότε αλληλεπιδρούν με 

άλλα τέτοια αυξημένα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία γύρω τους. 

Τέτοια φορτία όμως που φέρουν αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων δεν είναι άλλα από τους δύο εσωτερι-

κούς πόλους της Γης που βρίσκονται κάτω από την Ισημερινή της ζώνη. 

Έτσι, τα φορτία των δύο αυτών ανέμων τόσο στο βόρειο όσο και στο 

νότιο ημισφαίριο, έλκονται ακριβώς από τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέ-

ντρα θεμελιωδών ιόντων του εσωτερικού της Γης που είναι και ισχυρότερά 

τους. Τότε οι άνεμοι αυτοί παίρνουν κατεύθυνση προς την υπόγεια θέση 

όπου βρίσκονται αυτά τα φορτία των εσωτερικών βαρυτικών κέντρων-πό-

λων της Γης μας, ή και των φορτισμένων τέτοιων δύο περιστροφικών βρα-

χιόνων της Γης μας που μεταφέρουν επίσης φορτισμένες μάζες με θεμε-

λιώδη ιόντα και εξασκούν μέσω αυτών μαγνητική αλληλεπίδρασή τους 

στον γύρω τους χώρο. 

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνεμοι αυτοί συγκλίνουν προς την ισημερινή 

ζώνη, είτε από το βόρειο ημισφαίριο, είτε από το νότιο ημισφαίριο προερ-

χόμενοι. 

Αν, τέλος, οι άνεμοι αυτοί φέρουν μεγάλα φορτία θεμελιωδών ιόντων, 

τότε η έλξης τους με τα εσωτερικά βαρυτικά κέντρα της Γης μας μεταφέρει 

αρκετά τέτοια φορτία σε αυτούς τους ανέμους και αρχίζει ηλεκτρική ροή 

και έλξη των φορτίων τους, οπότε παράγονται κεραυνοί κ.λπ. και έτσι προ-

κύπτουν οι λαίλαπες και οι τυφώνες στις τροπικές περιοχές.  

 

Όσον αφορά την δημιουργία των μουσώνων, θα επανέλθουμε στο ίδιο 

θέμα, επειδή θα προσθέσουμε και την λειτουργία της αλλαγής του κλίμα-

τος της Γης (βλέπε επόμενο κεφάλαιο στο ίδιο παρόν βιβλίο με τίτλο: «Η 

εξήγηση της αλλαγής του κλίματος της Γης, όταν αυξάνεται απότομα η 

θερμοκρασία της. Η εξήγηση της περιόδου της ξηρασίας και της ανομ-

βρίας λόγω της αλλαγής του κλίματος της Γης»). 

Τώρα όμως πρέπει να ολοκληρώσουμε μερικά άλλα ανοιχτά θέματα, 

πριν πάμε στο κεφάλαιο που αναφέραμε. 
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14. Η εξήγηση της δημιουργίας των διαφορετικών μαγνητικών ζω-

νών της ατμόσφαιρας της γης. 

Η εξήγηση της ανάφλεξης ενός βλήματος, ενός μετεωρίτη όταν πέ-

σει πάνω στην ιονόσφαιρα. 

Λόγω του μαγνητικού φορτίου που φέρουν οι  μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές της ατμόσφαιρας, είναι δυνατό να ισορροπούν τα διάφορα μό-

ρια των αερίων και των υδρατμών πάνω σε αυτήν και να αιωρούνται. 

 

 

 
 
Πέντε κύριες στιβάδες αποτελούν τη γήινη ατμόσφαιρα.  

Η άστατη τροπόσφαιρα δημιουργεί τα σύννεφα και τις καιρικές συνθήκες. 

Στη στρατόσφαιρα, το όζον προστατεύει τη γη απ’ τη διαστημική ακτινοβολία. Η 

θερμοκρασία εδώ είναι πολύ υψηλή, αλλά πέφτει στη μεσόσφαιρα. 

Στην ιονόσφαιρα καίγονται οι μετεωρίτες. Εδώ, και στην εξώσφαιρα, τα σωμάτια 

της ηλιακής ακτινοβολίας, προσκρούοντας στα άτομα και τα μόρια που υπάρχουν στον 

αέρα, δημιουργούν το πολικό σέλας – το φως που παρατηρείται συχνά στον πολικό 

ουρανό. 
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Πηγή: «Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John 

Sparks, Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. 

Παπαϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 

1992, σελ. 22. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

α) Το μαγνητικό πεδίο της Γης ανάλογα με την πυκνότητα των μαγνη-

τικών δυναμικών γραμμών του δημιουργεί διαφορετικό μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο μεταξύ της περιοχής των δύο μαγνητικών πόλων 

της. 

Έτσι δημιουργούνται οι μαγνητικές ζώνες της Γης, που ονομάζονται: 

τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, ιονόσφαιρα, εξώσφαιρα. 

 

β) Στην περιοχή της ιονόσφαιρας αυτές οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητι-

κές δυναμικές γραμμές που συνδέουν τους δύο μαγνητικούς πόλους της 

Γης, είναι πυκνότερες σε φορτίο, όπως αντίστοιχα οι μεσαίες περίπου μα-

γνητικές δυναμικές γραμμές μεταξύ των δύο πόλων ενός μαγνήτη.  

Αυτό λοιπόν το αυξημένο φορτίο της ιονόσφαιρας δεν είναι άλλο από 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν ένα βλήμα ή ένας μετεωρίτης πέσει πάνω στην ιονόσφαιρα, 

τότε τα αυξημένα σε φορτίο θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της ιονό-

σφαιρας έλκονται με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

βλήματος, μετεωρίτη κ.λπ. και αυτό παίρνει φωτιά, επειδή τα θεμελιώδη 

ιόντα κατά την έλξη τους φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία 

Επίσης, τα αυξημένα σε φορτίο θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της ιονό-

σφαιρας έλκονται με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του 

βλήματος, μετεωρίτη κ.λπ. και αυτό καίγεται, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα 

κατά την έλξη τους φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία.  

 

γ) Λόγω του μαγνητικού φορτίου που φέρουν οι  μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές της ατμόσφαιρας (οι οποίες κινούνται από τον έναν μαγνητικό 

πόλο προς τον άλλο, όπως εξηγήσαμε), είναι δυνατό να ισορροπούν τα 

διάφορα μόρια των αερίων και των υδρατμών πάνω σε αυτήν και να αιω-

ρούνται. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφταν στην Γη κάτω, λόγω της 

βαρύτητας. 
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15. Η εξήγηση ότι ζεστότερος είναι ο αέρας, τόσο περισσότερη μάζα 

νερού συγκρατεί. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του υγρόμετρου. 

 

 

 

Ας προσέξουμε εδώ το εξής άλλο σχετικό απόσπασμα: 

«Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί νερό μεγαλώνει όσο θερμαίνεται. 

Όταν περιέχει τη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να δεχτεί, λέμε ότι είναι 

κορεσμένος, με «σχετική» υγρασία 100%. Στον απόλυτα ξηρό αέρα επο-

μένως, η σχετική υγρασία είναι 0%. Στα ξηρότερα κλίματα της γης, η σχε-

τική υγρασία είναι μόλις 5-10%, ενώ  όταν βρέχει ή επικρατεί ομίχλη, ο 

αέρας είναι κορεσμένος. Καθώς ο κορεσμένος αέρας χάνει θερμότητα, η 

ικανότητά του να συγκρατεί νερό ελαττώνεται και τότε η υγρασία που πε-

ρισσεύει συμπυκνώνεται σε σύννεφα, που με τη σειρά τους μπορεί να πέ-

σουν σαν χαλάζι, χιόνι, χιονόνερο ή βροχή. 

Όσο κι αν μας είναι δυσάρεστος ο συννεφιασμένος ουρανός και ο υγρός 

καιρός, η υγρασία της ατμόσφαιρας και το διοξείδιο του άνθρακα αποτε-

λούν μαζί ένα πανωφόρι που κρατάει ζεστό τον πλανήτη μας. Όπως εί-

δαμε, η τροπόσφαιρα επιτρέπει να περάσει ανάμεσά της η ηλιακή ακτινο-

βολία, που η ενέργειά της θερμαίνει το έδαφος. Αν ο αέρας αποτελείτο 

μόνο από άζωτο και οξυγόνο, τότε το έδαφος θα ακτινοβολούσε με τη 

σειρά του αυτή τη θερμότητα στο διάστημα, με τη μορφή υπέρυθρων α-

κτίνων μακρών κυμάτων. Αν, λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα να συγκρατήσει 

τη θερμότητα, οι νύχτες στη γη θα ήταν παγερές. Οι μικρές ποσότητες νε-

ρού και διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχουν στον αέρα είναι εκείνες που 

κατακρατούν τα μακρά κύματα της θερμικής ακτινοβολίας και τα επιστρέ-

φουν στη γη. Έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα, τα σταγονίδια νερού στα 

σύννεφα και οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα κάνουν τη δουλειά που κάνει 

η γυάλινη σκεπή σ’ ένα θερμοκήπιο…». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, 

Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπα-

ϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992, 

σελ. 22. 

 

 

Ας δούμε κι άλλο ένα απόσπασμα, σχετικό με το παραπάνω: 

 

«Υγρασία 

Η υγρασία είναι το μέτρο της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υ-

δρατμούς. Ως απόλυτη υγρασία ορίζεται η ακριβής  ποσότητα των υδρα-

τμών που περιέχονται στον αέρα. Συνήθως μετριέται ως μάζα νερού ανά 

κυβικό μέτρο αέρα. 



69 

 

Σχετική υγρασία είναι ο λόγος της μάζας των υδρατμών που περιέχονται 

στην ατμόσφαιρα προς την μάζα των υδρατμών που θα χρειαζόταν για να 

κορεστεί ο αέρας, σε ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

 

 

 
 
Όταν μια μάζα αέρα θερμαίνεται από τον Ήλιο, συγκρατεί περισσότερους υδρα-

τμούς. Καθώς το νερό στην επιφάνεια του εδάφους εξατμίζεται, ο αέρας απορροφά 

υδρατμούς και έτσι αυξάνεται υ υγρασία του. Τελικά,  όταν ο αέρας δεν μπορεί πλέον 

να απορροφήσει περισσότερους υδρατμούς, η εξάτμιση σταματάει. 

 

 

Στα νέφη και στην ομίχλη, ο αέρας είναι κορεσμένος και η σχετική υ-

γρασία είναι 100%. Στις εκτάσεις της ερήμου μπορεί να είναι πολύ χα-

μηλή, μέχρι 10%. Η σχετική υγρασία του αέρα μεταβάλλεται ανάλογα με 

τη θερμοκρασία. Ο ψυχρός αέρας μπορεί να περιέχει μικρό ποσοστό νε-

ρού. Αυτή είναι η αιτία που η πάχνη σχηματίζεται νωρίς το πρωί, όταν η 

θερμοκρασία είναι ακόμη χαμηλή. Καθώς ο αέρας θερμαίνεται, μπορεί να 

συγκρατήσει περισσότερο νερό».  

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 789-790.  

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω (κάτω από την εικόνα) «Όταν μια μάζα αέρα θερ-

μαίνεται από τον Ήλιο, συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς. Καθώς το 

νερό στην επιφάνεια του εδάφους εξατμίζεται, ο αέρας απορροφά υδρα-

τμούς και έτσι αυξάνεται υ υγρασία του. Τελικά,  όταν ο αέρας δεν μπορεί 

πλέον να απορροφήσει περισσότερους υδρατμούς, η εξάτμιση σταματάει». 

Η εξήγηση είναι απλή: Όσο περισσότερο θερμαίνεται μια μάζα, τόσο 

περισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγει και περισσότερο παράγει θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 
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Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα εξασκούν τότε το μαγνητικό τους φορ-

τίο ευρύτερα και ισχυρότερα και έτσι ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσό-

τερη μάζα νερού. 

 

Πληροφοριακά ας δούμε και δυο άλλα πράγματα για το ίδιο θέμα: 

 

 

«Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί νερό μεγαλώνει όσο θερμαίνεται. 

Όταν περιέχει τη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να δεχτεί, λέμε ότι είναι 

κορεσμένος, με «σχετική» υγρασία 100%. Στον απόλυτα ξηρό αέρα επο-

μένως, η σχετική υγρασία είναι 0%. Στη ξηρότερα κλίματα της γης, η σχε-

τική υγρασία είναι μόλις 5-10%, ενώ όταν βρέχει ή επικρατεί ομίχλη, ο 

αέρας είναι κορεσμένος. Καθώς ο κορεσμένος αέρας χάνει θερμότητα, η 

ικανότητά του να συγκρατεί νερό ελαττώνεται και τότε η υγρασία που πε-

ρισσεύει συμπυκνώνεται σε σύννεφα, που με τη σειρά τους μπορεί να πέ-

σουν σαν χαλάζι, χιόνι, χιονόνερο ή βροχή….». 

«Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια, - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John 

Sparks, Μετάφραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. 

Παπαϊωάννου (καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 

1992, σελ. 22. 

 

Επίσης: 

 

 

  

Οι υδρατμοί που προέρχονται από 

την εξάτμιση του νερού της θάλασσας 

ανυψώνονται, ψύχονται και σχηματί-

ζουν νέφη.  

Το νερό ξαναπέφτει στο έδαφος με 

τη  μορφή βροχής ή χιονιού. 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 447. 
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Ας δούμε κι άλλο ένα απόσπασμα με την εικόνα του: 

 

 

 

 

Υγρασία 

Το ψυχρόμετρο έχει δύο θερμό-

μετρα: η θρυαλίδα του ενός διατη-

ρείται υγρή με αποσταγμένο νερό, 

ενώ η άλλη είναι στεγνή. 

Η διαφορά θερμοκρασίας με-

ταξύ τους δείχνει την υγρασία σε 

μια κλίμακα φτιαγμένη από τους 

κατασκευαστές. Ομίχλη και σύν-

νεφα σχηματίζονται όταν η υγρα-

σία είναι πολλή. 

 

 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 63. 

 

 

Επίσης: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 

  



72 

 

 

 

 
 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 23. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Για να μετρήσουμε δηλαδή την υγρασία παίρνουμε ένα βρεγμένα πανί 

και το τυλίγουμε στον βολβό του ενός θερμομέτρου. 

Καθώς το νερό εξατμίζεται, ανάλογα με την ταχύτητα εξάτμισης, το 

θερμόμετρο ψύχεται και η θερμοκρασία του παραμένει χαμηλή. 

Όσο περισσότερο ζεστό είναι ένα μέρος, τόσο περισσότερο νερό εξα-

τμίζεται και τόσο λιγότερο θερμοκρασία δείχνει το θερμόμετρο. 
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Γι’ αυτό ένα μέρος που έχει αυξημένη την θερμοκρασία του, σε σύ-

γκριση με ένα άλλο, αυξάνει την εξάτμισή του σε εκείνο το μέρος το θερ-

μόμετρο περισσότερο, οπότε έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας 

στο θερμόμετρο. 

Αυτό λοιπόν το παραπάνω θερμόμετρο (που είναι έτσι τυλιγμένο με το 

υγρό πανί) μετράει την υγρασία, το νερό δηλαδή που εξατμίζεται και υ-

πάρχει πλέον στην ατμόσφαιρα στην μεγαλύτερη δυνατή τιμή του. 

 

Αν βάλουμε δίπλα του άλλο ένα θερμόμετρο, εκείνο επειδή θα έχει λι-

γότερη εξάτμιση (αφού δεν θα έχει το βρεγμένο πανί, από το οποίο η εξά-

τμιση είναι η μεγαλύτερη δυνατή), θα μας δείξει μια άλλη τιμή υγρασίας. 

Έτσι προκύπτει μια διαφορά τιμών θερμοκρασίας μεταξύ των δύο αυ-

τών θερμομέτρων: του ενός που έχει την απόλυτη υγρασία (με το τυλιγ-

μένο υγρό πανί στον βολβό του) και του άλλου (που δεν έχει το τυλιγμένο 

υγρό πανί). 

 

Τέλος,  

 

«Απόλυτη υγρασία του αέρα: 

Απόλυτη υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα είναι το πηλίκο της μάζας 

m των υδρατμών, που περιέχονται μέσα σε όγκο V αέρα, δαι του όγξου 

αυτού. 

Δηλαδή: απόλυτη υγρασία = m/V 

 

Υγρασία σχετική του αέρα: 

Σχετική υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα λέγεται το πηλίκο της μάζας 

m των υδρατμών, που περιέχονται μέσα σε ορισμένο όγκο αέρα, δια της 

μάζας Μ των υδρατμών, που θα περιέχονταν μέσα στον ίδιο όγκο αέρα, αν 

η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη, υπό την αυτή θερμοκρασία. 

Σχετική υγρασία = m / Μ». 

 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 19, σελ. 292. 
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16. Η εξήγηση ότι όταν αυξάνει ο όγκος ενός σώματος και ειδικό-

τερα προς την οριζόντια κατεύθυνση, το σώμα ισορροπεί περισσότερο 

στον αέρα ή στο υγρό και μειώνεται η βαρύτητά του.  

 

 

«Πυκνόμετρο 

 

 

 Το πυκνόμετρο είναι όργανο με 

το οποίο μετριέται η σχετική πυ-

κνότητα των υγρών. Χρησιμο-

ποιείται για τον υπολογισμό της 

πυκνότητας του οξέος μέσα στους 

συσσωρευτές των αυτοκινήτων, 

των αντιπηκτικών διαλυμάτων, 

του κρασιού και σε διάφορες άλ-

λες περιπτώσεις. 

Το πυκνόμετρο πλέει όρθιο στο 

υγρό∙ έτσι, όσο μικρότερη είναι η 

σχετική πυκνότητα του υγρού 

τόσο βαθύτερα βυθίζεται το όρ-

γανο και τόσο ψηλότερα φτάνει η 

επιφάνεια του υγρού στο βαθμο-

νομημένο σωλήνα. 

Τα πυκνόμετρα είναι βαθμονο-

μημένα με τρόπο ώστε η σχετική 

πυκνότητα του υγρού να μετριέται 

σε σύγκριση με το νερό, το οποίο 

έχει πυκνότητα 1. 

 

 

Πυκνότητα 

Πυκνότητα ενός σώματος ονομάζεται η μάζα ή το ποσό της ύλης που 

περιέχεται στη μονάδα του όγκου. Εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κυβικό 

μέτρο (g/cm3)…» 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 4, σελ. 673.  

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Κρατούμε την φράση: «… ότι όσο μικρότερη είναι η σχετική πυκνότητα 

του υγρού τόσο βαθύτερα βυθίζεται το όργανο και τόσο ψηλότερα φτάνει 

η επιφάνειά του υγρού στο βαθμονομημένο σωλήνα». 
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Ανάλογα γίνεται και στην ατμόσφαιρα: Όσο μικρότερη είναι η σχετική 

υγρασία, αυτό σημαίνει ότι είναι μικρότερη η θερμοκρασία, κι επομένως 

το σώμα στην ατμόσφαιρα ή ο αέρας κ.λπ. βυθίζεται τόσο περισσότερο. 

Αυτό εξηγείται, επίσης, επειδή όταν π.χ. θερμαίνεται το υγρό στον σω-

λήνα αυξάνει-μεγαλώνει η πυκνότητά του και αυξάνει ο όγκος του και έτσι 

προβάλει περισσότερη αντίσταση ως προς την βαρύτητα. 

Αντίθετα, οι δυνάμεις του γήινου μαγνητικού πεδίου, το κρατούν προς 

την διεύθυνσή τους που είναι διεύθυνση οριζόντιος και κάθετος σχεδόν με 

την βαρύτητα. 

Για τον λόγο αυτό, όταν ένα αντικείμενο έχει διεύθυνση οριζόντιο, επι-

πλέει στον αέρα, στο νερό, σε ένα υγρό, όχι μόνον επειδή προβάλει περισ-

σότερη αντίσταση στην βαρύτητα, αλλά και επειδή έλκεται περισσότερο 

από τος μαγνητικές δυναμικές γραμμές των θεμελιωδών ιόντων του γήινου 

μαγνητικού πεδίου που ορίζουν σχεδόν οριζόντιο επίπεδο κι έτσι έλκουν 

το αντικείμενο που φέρει οριζόντια θέση ευκολότερα. Αυτό μοιάζει όπως 

ανάλογα όταν έχουμε ένα πηνίο με σπείρες, στις σπείρες του πηνίου εμφα-

νίζεται αυξημένη τάση-φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος και εξασκείται πεδίο. 
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17. Το κυριότερο μαγνητικό φορτίο του άνθρακα είναι τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Η εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου  

 

 

 

Να μιλήσουμε λίγο και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενθυμούμε-

νοι σχετικά αποσπάσματα:  

 

 

 
 

Ο κύκλος του άνθρακα είναι μια συνεχής ανταλλαγή του στοιχείου ανάμεσα 

στην ατμόσφαιρα και στα έμβια όντα. Με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, τα 

φυτά προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα. Τα 

ζώα τρέφονται με τα φυτά (ή με φυτοφάγα ζώα) και αποβάλλουν το διοξείδιο 

του άνθρακα με την αναπνοή. 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 65.  

 

 

Επίσης: 

 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«Αφροδίτη 

 

 

 
 

Η Αφροδίτη είναι ένας βραχώδης ανεμοδαρμένος τόπος. Η «ατμό-

σφαιρα» που την περιβάλλει μοιάζει πυκνότερη από τα νερά των ωκεανών 

σε βάθος εκατοντάδων μέτρων∙  αποτελεί μείγμα διοξειδίου του άνθρακα, 

θειικού οξέος και άλλων δηλητηριωδών αερίων. Οι αστραπές ανάμεσα στα 

νέφη της είναι μόνιμο φαινόμενο. 

Η επιφάνεια της Αφροδίτης είναι η πιο θερμή περιοχή του Ηλιακού Συ-

στήματος, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 480ο C. Το φως του Ήλιου 

θερμαίνει το έδαφός της, προκαλώντας εκπομπή ακτινοβολίας. 

Το διοξείδιο του άνθρακα, που περιβάλλει τον πλανήτη, απορροφά το 

ηλιακό φως, αλλά εμποδίζει την απώλεια της θερμότητας που ακτινοβο-

λείται. Η θερμότητα παγιδεύεται με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται πε-

ρισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα πετρώματα. Έτσι αυξάνεται η 

επίδραση του θερμικού καλύμματος και δημιουργείται το Φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου…». 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 129-130. 

 

Επίσης: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Μετά-

φραση: 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, σελ. 

53.  

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 
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Κατ’ αρχήν η θερμότητα φέρει ισχυρότερα το θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων, όπως εξηγήσαμε. 

Ο άνθρακας, που κατακρατά την θερμότητα ή που έλκεται με αυτήν, 

φέρει ετερώνυμά της μαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Με άλλα λόγια το κυριότερο μαγνητικό φορτίο του άνθρακα είναι τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

 

Επομένως, το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στα ισχυρά μαγνη-

τικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που φέρει ο άνθρακας. 

 

Αν λοιπόν είναι μέρα, και ο Ήλιος εκπέμπει ισχυρά μαγνητικά φορτία 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτά στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του άνθρακα. 

Αν λοιπόν, τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ήλιου 

είναι ισχυρότερα, τότε τα ηλιακά φορτία θεμελιωδών ιόντων εισχωρούν 

προς την Γη κάτω. 

Αντίθετα, το βράδυ η Γη εκπέμπει πάλι τέτοια φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων (ήδη από την θερμότητα που έχει αναπτυχθεί στα πε-

τρώματά της κ.λπ.). Αν πάλι αυτά τα φορτία είναι ασθενή, απωθούνται από 

τα θεμελιώδη ιόντα του άνθρακα και επιστρέφουν στην Γη. Αν όμως με-

ρικά από αυτά είναι ισχυρότερα από εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

του άνθρακα, τότε αυτά εκπέμπονται από την Γη μεταφέρονται και την 

θερμότητα. 
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18. Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, που βρίσκονται στα μαγνητικά φορτία, όταν βρί-

σκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ όταν βρί-

σκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων, που βρίσκονται στα ηλεκτρικά φορτία, όταν βρίσκο-

νται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται, ενώ όταν βρίσκο-

νται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Τα μαγνητικά όσο και τα ηλεκτρικά φορτία οφείλονται στα θεμε-

λιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση της βαρύτητας, ότι οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι 

κάθε ουράνιου σώματος εκτελούν ημιπεριστροφή και όχι πλήρη 

στροφή. 

 

 

 

«47.6. Κανόνας του Lenz 

 

 

 
 

 

β) Φορά της δύναμης. 

Αν κρεμάσουμε με νήμα ένα ελαφρύ δαχτυλίδι και πλησιάσουμε ένα 

ισχυρό μαγνήτη (σχ. 914), τότες το δαχτυλίδι απομακρύνεται από το μα-

γνήτη. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει εξαιτίας του φαινομένου της επαγω-

γής. Συγκεκριμένα όταν πλησιάζει ο ραβδόμορφος μαγνήτης το δαχτυλίδι, 

τότε η μαγνητική ροή που περνά από το δεύτερο αυξάνεται και εφόσον το 

δαχτυλίδι αποτελεί κλειστό κύκλωμα, τότε δημιουργείται μέσα σ’ αυτό ε-

παγωγικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό αφού βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πε-

δίο του μαγνήτη, υφίσταται μια δύναμη κατά Laplace. Η δύναμη αυτή, 

σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, έχει τέτοια φορά ώστε να μετακινήσει 

το δαχτυλίδι προς τέτοια διεύθυνση που να είναι αντίθετη προς την αιτία 

που προκάλεσε το επαγωγικό ρεύμα δηλαδή την αύξηση της μαγνητικής 

ροής. Αυτό σημαίνει ότι το δαχτυλίδι θα πρέπει ν’ απομακρυνθεί από το 
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μαγνήτη. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον στην πλευρά του δαχτυλιδιού που 

βρίσκεται απέναντι από το μαγνήτη αναπτυχθεί μαγνητικό φορτίο της ί-

διας πολικότητας του κοντινότερου με το δαχτυλίδι πόλου του μαγνήτη.  

Αν, αντίθετα, απομακρυνθεί ο μαγνήτης, τότε για τους ίδιους λόγους το 

δαχτυλίδι, θα πλησιάσει το μαγνήτη. 

 

Ανάλογο φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στο πείραμα των δύο πηνίων 

(όταν μπορούν αυτά να μετακινηθούν) όπου, όπως είδαμε, αναπτύσσεται 

αντίρροπο ρεύμα. Στην περίπτωση αυτή τα δύο πηνία απομακρύνονται ε-

ξαιτίας τη απωστικής δύναμης που δημιουργείται μεταξύ τους. Αυτό προ-

κύπτει από τον κανόνα του Lenz, σύμφωνα με τον οποίο, αφού η αιτία της 

εμφάνισης επαγωγής, στην περίπτωση αυτή είναι η προσέγγιση των δυο 

πηνίων, τότε θ’ αναπτυχθεί τέτοια δύναμη που να εμποδίζει την προσέγ-

γιση, άρα απωστική δύναμη. 

Ο κανόνας του Lenz εκφράζει τον νόμο της αδράνειας του μαγνητικού 

πεδίου….. 

 

 
 

 

[…] 1. Αν η μαγνητική δύναμη ελαττώνεται, το αναπτυσσόμενο επαγω-

γικό ρεύμα έχει φορά ομόρροπη με τη φορά περιστροφής του κοχλία (σχ. 

915). 

2. Αν η μαγνητική ροή αυξάνεται, το επαγωγικό ρεύμα, που αναπτύσ-

σεται έχει φορά αντίθετη με τη φορά περιστροφής του κοχλία (σχ. 915 ΙΙ). 

 

«ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ», Γυμνασίου-Λυκείου- Ανωτάτων Σχολών, 

Φροντιστήριο Ακαδημαϊκών Σπουδών, Α΄ Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας, Τό-

μος Γ΄, Χάρη Πάτση, σελ. 287-289 

 

Ας δούμε κι άλλο ένα παράδειγμα: 

  

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«1. Γενικά. 

…..Δηλαδή (σχ. 276): 

α) Παράγεται επαγωγικό ρεύμα με το πλησίασμα μόνιμου μαγνήτη στο 

σωληνοειδές. Αν πλησιάσουμε το βόρειο πόλο του μαγνήτη τότε προκα-

λείται αύξηση της μαγνητικής ροής που περνά από τα άκρα του πηνίου, 

άρα και ΗΕΔ εμφανίζεται στα άκρα του η οποία μια και το κύκλωμα είναι 

κλειστό προκαλεί επαγωγικό ρεύμα. Το δημιουργούμενο επαγωγικό ρεύμα 

έχει φορά τέτοια, που να εμφανίζεται στο άκρο του πηνίου, που βρίσκεται 

απέναντι από το μαγνήτη βόρειος πόλος, που απωθεί το βόρειο πόλο του 

μαγνήτη που πλησιάζει. Τότε η ροή που προκαλείται από αυτό το ρεύμα 

εναντιώνεται στην αύξηση της ροής που οφείλεται στο πλησίασμα του μα-

γνήτη. 

 

 
 

«ΦΥΣΙΚΗ», Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, κα-

θηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979, 

Τόμος 3B, σελ. 18. 

 

4ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρμογές Β΄ Φά-

σης της. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 53-54 

 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Όποιον μαγνητικό πόλο πλησιάσουμε προς το δαχτυλίδι, θα παρατηρή-

σουμε ότι αυτό απωθείται από τον μαγνήτη. 

Γνωρίζουμε ότι και οι δύο μαγνητικοί πόλοι εκπέμπουν το μαγνητικό 

τους φορτίο (και ο βόρειος και ο νότιος μαγνητικός πόλος). 

Τα μαγνητικά φορτία, επομένως, επιδρούν πάνω σε εκείνα του δαχτυλι-

διού. 
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Τα μαγνητικά φορτία δεν είναι άλλα από τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, επειδή είναι τα πιο ισχυρά στις 

κοντινές αποστάσεις, είναι ο νότιος (ο ισχυρότερος) πόλος του μαγνήτη, 

επειδή αυτός έλκει ισχυρότερα την μαγνητική βελόνη. 

 

Αν λοιπόν έχουμε έναν μαγνητικό πόλο, απέναντι από τον μαγνήτη, έ-

στω τον βόρειο μαγνητικό πόλο ή τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων του. 

Τότε, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων του βόρειου μαγνητικού πόλου του μαγνήτη μας, απωθούν τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται απέναντί τους στο δαχτυλίδι 

(μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων που φέρουν τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια). 

Η μάζα του δαχτυλιδιού τότε απωθείται. 

 

Αντίθετα, αν απομακρύνουμε τον παραπάνω μαγνητικό πόλο του μα-

γνήτη από το δαχτυλίδι, τότε θα έχουμε έλξη μεταξύ των (μεταξύ μαγνήτη 

και δαχτυλιδιού), επειδή τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις έλκονται. 

 

Ανάλογα εξηγείται και η έλξη-άπωση των δύο πηνίων. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό και το εξής: 

Οι δύο εσωτερικοί βαρυτικοί πόλοι του Ήλιου αλληλεπιδρούν με τους 

δυο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους της Γης μας. 

Επειδή η άπωση είναι ισχυρότερη ως δύναμη (μαγνητική-ηλεκτρομα-

γνητική) στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όταν πλησιάσει ο ένας πόλος 

της Γης προς τον ετερώνυμό του του Ήλιου, στην συνέχεια απωθείται. 

(στις σχετικά μακρινές αποστάσεις οι δύο πόλοι είναι ετερώνυμοι, όταν 

όμως πλησιάσουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις π.χ. στην θέση περιή-

λιο τότε απωθούνται). 

Αυτός είναι ο λόγος που ο κάθε εσωτερικός βαρυτικός πόλος της Γης, 

δεν μπορεί να εκτελέσει ολόκληρη περιστροφή στο εσωτερικό της Γης, 

αλλά εκτελεί ημιπεριστροφή. 

Ανάλογα συμβαίνει και με τους δύο εσωτερικούς πόλους της Σελήνης, 

ως προς εκείνους τους δύο εσωτερικούς πόλους της Γης κ.ο.κ.  

 

Να συμπληρώσουμε-επεξηγήσουμε και τα εξής ακόμη: 

Αναφέρθηκε, πιο πάνω, ότι: «Αν η μαγνητική δύναμη ελαττώνεται, το 

αναπτυσσόμενο επαγωγικό ρεύμα έχει φορά ομόρροπη με τη φορά περι-

στροφής του κοχλία (σχ. 915)». 

Η μαγνητική ροή μειώνεται όταν απομακρύνουμε μεταξύ τους τα δύο 

πηνία. Τότε, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, έχουμε έλξη μεταξύ των 
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θεμελιωδών ιόντων και αυτά έλκονται. Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, 

όπως εξηγήσαμε και αλλού, είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων. Η διεύθυνση περιστροφής των είναι αυτή που είναι αντίθετη 

με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας. 

 

Αναφέρθηκε, πιο πάνω, επίσης ότι: «2. Αν η μαγνητική ροή αυξάνεται, 

το επαγωγικό ρεύμα, που αναπτύσσεται έχει φορά αντίθετη με τη φορά 

περιστροφής του κοχλία (σχ. 915 ΙΙ)». 

Η μαγνητική ροδή αυξάνεται όταν πλησιάζουμε μεταξύ τους τα δύο πη-

νία. Τότε αναπτύσσονται δυνάμεις αντίθετες. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις όμως είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. Για τον λόγο αυτό, καθώς απωθούνται τα δύο πη-

νία η διεύθυνση περιστροφής τους γίνεται κατά την φορά που είναι σύμ-

φωνα (η ίδια) με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας. 
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19. Η εξήγηση της περιστροφής ή της κίνησης των θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Η εξήγηση της λειτουργίας της αλλαγής πολικότητας.  

Η εξήγηση της κανονικότητας και της περιοδικότητας της αλλαγής 

των εποχών στην Γη μας στις διάφορες γεωλογικές εποχές-περιόδους 

της.  

 

 

«47.4. Τρόποι μεταβολής της μαγνητικής ροής. 

2o. Παραγωγή επαγωγικού ρεύματος, όταν μεταβληθεί το Η. 

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι δυνατό να μεταβληθεί κατά διά-

φορους τρόπους. Θα δούμε λοιπόν διάφορα πειράματα σχετικά με τους 

τρόπους αυτούς κατά τα οποία αναπτύσσεται επαγωγικό ρεύμα. 

α) μετακίνηση μαγνήτη. Ένα πηνίο έχει συνδεθεί μ’ ένα γαλβανόμετρο 

ενώ ένας μαγνήτης σχήματος ραβδιού μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο 

πηνίο (σχήμα 911). 

Ι. Στην αρχή ο μαγνήτης βρίσκεται ακίνητος μακριά από το πηνίο. Το 

γαλβανόμετρο τότε δεν δείχνει καμιά απόκλιση (σχ. 911.Ι.) 

ΙΙ. Αν τώρα πλησιάσει ο μαγνήτης γρήγορα, με τον ένα του πόλο π.χ. 

τον βόρειο Ν στραμμένο προς την πλευρά του πηνίου, μέχρι να μπει μέσα 

στο πηνίο, τότε η βελόνα του γαλβανόμετρου θα μετακινηθεί προς μια 

πλευρά έστω π.χ. προς τα αριστερά (σχ. 911.ΙΙ). Αυτό σημαίνει ότι το πη-

νίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διεύθυνση που δείχνουν τα 

βέλη επειδή αναπτύχθηκε στις άκρες του ΗΕΔ επαγωγής. 

ΙΙΙ. Αν ο μαγνήτης μείνει έτσι ακίνητος μέσα στο πηνίο, τότε η ένδειξη 

στο γαλβανόμετρο γίνεται πάλι μηδέν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ανα-

πτύσσεται καμιά ΗΕΔ (σχήμα 911 ΙΙΙ). 
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ΙV. Ο μαγνήτης που βρίσκεται μέσα στο πηνίο αποσύρεται γρήγορα, 

οπότε το γαλβανόμετρο αποκλίνει και πάλι με φορά όμως τώρα αντίθετη 

από την περίπτωση ΙΙ (σχ. 911 IV). Και πάλι δηλαδή αναπτύσσεται ΗΕΔ 

επαγωγής και εξαιτίας αυτής ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

απόκλιση της βελόνας του γαλβανόμετρου διαρκεί όσο διαρκεί κι η κίνηση 

του μαγνήτη. 

V. Αν αντιστραφεί η θέση των πόλων του μαγνήτη κι επαναληφθούν οι 

προηγούμενες κινήσεις του μαγνήτη, τότε θα δημιουργηθεί πάλι ΗΕΔ ε-

παγωγής αντίθετης όμως πολικότητας από τις προηγούμενες περιπτώσεις 

(σχ. 911 V και VI). 

Είναι φανερό ότι αν ο μαγνήτης μείνει σταθερός και μετακινηθεί το πη-

νίο, τότε θα εμφανιστούν τα ίδια φαινόμενα όπως και πριν στις αντίστοιχες 

περιπτώσεις…». 

«ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ», Γυμνασίου-Λυκείου- Ανωτάτων Σχολών, 

Φροντιστήριο Ακαδημαϊκών Σπουδών, Α΄ Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας, Τό-

μοι Δ΄-Ε΄, Χάρη Πάτση, σελ. 280-281. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Γράφηκε παραπάνω: «…V. Αν αντιστραφεί η θέση των πόλων του μα-

γνήτη κι επαναληφθούν οι προηγούμενες κινήσεις του μαγνήτη, τότε θα 

δημιουργηθεί πάλι ΗΕΔ επαγωγής αντίθετης όμως πολικότητας από τις 

προηγούμενες περιπτώσεις (σχ. 911 V και VI)». 

Η αλλαγή πολικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι ο δεύτερος πόλος που 

πλησιάζει τον μαγνήτη (στην δεύτερη περίπτωση) είναι διαφορετικός π.χ. 

μπορεί να είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

Αν λοιπόν ο μαγνητικός πόλος που πλησιάζουμε προς το πηνίο είναι ο 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τότε: 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

απωθούν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων,  

Η κίνηση όμως των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων γίνεται προς την 

κατεύθυνση ίδιας με εκείνη της κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας. 

 

Αντίθετα, όταν πλησιάσει στο πηνίο ο πρώτος μαγνητικός πόλος που 

είναι π.χ. ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, αυτός τότε στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθεί τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

του πηνίου που βρίσκονται απέναντί του. Τότε τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων απωθούμενα κινούνται στην κατεύθυνση εκείνη που είναι α-

ντίθετη με εκείνη της κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας. 

 

Για να επέλθει η αλλαγή πολικότητας, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

πλησιάσει προς το πηνίο ο άλλος μαγνητικός πόλος του μαγνήτη μας, ε-

πειδή εκείνος φέρει διαφορετικό είδος θεμελιωδών ιόντων. 
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Με άλλα λόγια, με βάση το φορτίο-είδος των θεμελιωδών ιόντων που 

φέρει ένας μαγνητικός πόλος αναγκάζει το πηνίο να περιστρέφεται προς 

διαφορετική κατεύθυνση (βλ. κατεύθυνση κίνησης θεμελιωδών ιόντων), ή 

εν προκειμένου, αναγκάζει το γαλβανόμετρο αποκλίνει με την ίδια ή δια-

φορετική-αντίθετη φορά. 

Αυτό συμβαίνει και στα ουράνια σώματα: 

Μπορεί π.χ. στον Ήλιο μας να αυξηθεί το ένα είδος μαγνητικού του 

φορτίου ή το άλλο. Αυτό συμβαίνει όταν ο Ήλιος μας βρίσκεται στο πιο 

κοντινό σημείο της τροχιάς του, οπότε δέχεται αυξημένο το μαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, που είναι και το ισχυρότερο 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Μπορεί, επίσης, να συμβεί και όταν ο Ήλιος μας βρίσκεται στο πιο α-

πομακρυσμένο σημείο της τροχιάς του, οπότε δέχεται αυξημένο το άλλο 

είδος μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, που είναι και το 

ισχυρότερο στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Με βάση τα ισχυρότερα αυτά φορτία που επιδρούν στον Ήλιο μας από 

το κέντρο του γαλαξία, τότε φορτίζονται αντίστοιχα ισχυρότερα ο εσωτε-

ρικός-βαρυτικός του πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (όταν ο 

Ήλιος βρίσκεται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις του ως προς το γαλα-

ξιακό μας κέντρο, αντίστοιχη θέση Περιήλιο της Γης), ή ο εσωτερικός-

βαρυτικός του πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (όταν ο Ήλιος 

μας βρίσκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις του ως προς το γαλαξιακό 

μας κέντρο, αντίστοιχη θέση αφήλιο της Γης). 

Αν λοιπόν έτσι φορτίζεται ο Ήλιος κατά την διάρκεια της μακρινής τρο-

χιάς του, τότε ανάλογα φορτίζει και τους εσωτερικλούς0βαρυτικούς πό-

λους των πλανητών του δικού του ηλιακού συστήματος. 

Τότε οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι του πλανητών αλλάζουν θέσεις, ε-

πειδή δέχονται ισχυρότερα ή ασθενέστερα το ένα ή το άλλο είδος φορτίου 

θεμελιωδών ιόντων από τους αντίστοιχους εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους του Ήλιου μας. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι να αλλάζει και το κλίμα της Γης. 

Επειδή ο Ήλιος μας εκτελεί την τροχιά του αυτή συνέχεια, έχουμε και 

την αντίστοιχη φόρτισή του στους εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους με 

το ένα ή το άλλος είδος θεμελιωδών ιόντων, οπότε αυτή η φόρτιση με θε-

μελιώδη ιόντα στο εσωτερικό του επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο Ή-

λιος μας βρίσκεται στο αντίστοιχο τεταρτημόριο του γαλαξιακού μας συ-

στήματος (βλέπε μιλήσαμε για τα τεταρτημόρια της Σελήνης ως προς την 

τροχιά της γύρω από την Γη). 

Έτσι εξηγείται η κανονικότητα και η περιοδικότητα της αλλαγής των 

εποχών στην Γη μας στις διάφορες γεωλογικές εποχές-περιόδους της. 

Με το ίδιο θέμα έχει σχέση και το φαινόμενο της μετάπτωσης της Γης, 

το οποίο και θα αναφέρουμε ευθύς αμέσως.  
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20. Η εξήγηση της δημιουργίας των δυνάμεων κλόνισης και μετά-

πτωσης ενός περιστρεφόμενου σώματος. 

Η εξήγηση της απόκλισης του επιπέδου του ισημερινού της Γης, σε 

σχέση με τον ισημερινό του Ήλιου – εξήγηση της λόξωσης των πλανη-

τών. 

Η εξήγηση της λειτουργίας της μετάπτωσης. 

Η εξήγηση των δυνάμεων των θεμελιωδών ιόντων να απωθούνται 

με την βαρύτητα της Γης και να διαγράφουν ορθή γωνία με αυτήν την 

βαρύτητα, έλκοντας προς την κατεύθυνσή τους και την σβούρα. 

 

 

«Μετάπτωση 

Μετάπτωση λέγεται η βαθμιαία αλλαγή της διεύθυνσης του άξονα ενός 

σώματος που περιστρέφεται (π.χ. οι πλανήτες). Η Γη μοιάζει με πελώρια 

σβούρα, που ο άξονάς της δεν είναι σταθερός. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 

βαρυτικές δυνάμεις του Ήλιου και της Σελήνης έλκουν την ελαφρώς διο-

γκωμένη περιοχή γύρω από τον Ισημερινό. 

 

 

 
 

 

Εξαιτίας του φαινομένου της μετάπτωσης, ο άξονας μιας περιστρεφόμενης 

σβούρας μετατοπίζεται βαθμιαία, διαγράφοντας κύκλο. Καθώς η περιστροφή 

επιβραδύνεται, ο κύκλος της μετάπτωσης μεγαλώνει συνεχώς, μέχρι ότου η 

σβούρα χάσει την ισορροπία της και τελικά ανατραπεί. 
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Αν η Γη δεν περιστρεφόταν, αυτές οι ελκτικές δυνάμεις θα κρατούσαν 

τον πλανήτη σε «όρθια θέση» και ο Ήλιος θα βρισκόταν ακριβώς στην 

προέκταση του επιπέδου που διέρχεται από τον Ισημερινό. 

Ωστόσο, οι δύο βαρυτικές έλξεις ενεργούν αντίθετα η μία από την άλλη 

και επιδρούν αντίρροπα στη γυροσκοπική αδράνεια της Γης, αναγκάζο-

ντας τον άξονά της να περιστρέφεται αργά μέσα στο Διάστημα. 

Σε 26.000 χρόνια, ο άξονας θα έχει μετατοπιστεί, διαγράφοντας έναν 

πλήρη κύκλο. (Ένα περιστρεφόμενο σώμα, όπως η σβούρα, έχει γυροσκο-

πική αδράνεια, δηλαδή περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του υπό στα-

θερή γωνία και δύσκολα ανατρέπεται). 

 

 

 

 
 

 

Ο άξονας της Γης υφίσταται μετάπτωση, που προκαλείται από τη βαρυτική 

έλξη της Σελήνης, του Ήλιου και των άλλων πλανητών. Τα δύο σημεία στον 

ουρανό που βρίσκονται στην προέκταση του άξονα (βόρεια και νότια), λέγονται 

ουράνιοι πόλοι. Εξαιτίας της μετάπτωσης, μετατοπίζονται και αυτοί.  

Σήμερα, ο βόρειος ουράνιος πόλος βρίσκεται στην κατεύθυνση του Πολικού 

Αστέρα στον αστερισμό της Μικρής Άρκτου. Έπειτα από 11.000 χρόνια, ο άξο-

νας θα έχει κινηθεί και θ δείχνει προς το Βέγα, που θα είναι ο νέος πολικός 

αστέρας. 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 521-522. 
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Επίσης: 

 

«Μετάπτωση των ισημεριών: 

Αυτό τον όρο χρησιμοποιούν στην αστρονομία όταν μετακινούνται τα 

ισημερινά σημεία σε εκλειπτική ανάδρομη φορά [από ανατολή προς τη 

δύση], κατά 50΄΄ 26 κάθε χρόνο, διαγράφοντας ολόκληρο κύκλο σε 25.800 

χρόνια. Αποτέλεσμα της μετάπτωσης αυτής είναι ότι μικραίνει ο χρόνος 

20 λεπτά, οι εποχές δεν έχουν σταθερή διάρκεια στην ίδιο τόπο και οι α-

πλανείς αλλάζουν θέση στον ουρανό. Το τελευταίο αυτό φαινόμενο το πα-

ρατήρησε πρώτος ο Ίππαρχος, που ανακάλυψε και τη μετάπτωση. 

Συνέπεια της μεταβολής στη θέση των αστέρων είναι ότι ο σημερινός 

πολικός αστέρας θα πλησιάζει το βόρειο πόλο του ουρανού μέχρι το 2100 

μ.Χ. Τότε θα αρχίσει να απομακρύνεται, και μετά 6.000 χρόνια τη θέση 

του θα πάρει ο αστέρας Κηφέας.  

Επίσης, για την ίδια αιτία τα ζώδια δε συμπίπτουν πια με τους αντίστοι-

χους αστερισμούς. Η μετάπτωση είναι αποτέλεσμα της έλξης που ασκούν 

ο Ήλιος και η Σελήνη στο ισημερινό εξόγκωμα της Γης, που συμπεριφέ-

ρεται ως γυροσκόπιο». 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 14, σελ. 246. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Με όσο μεγαλύτερη ταχύτητα περιστρέφουμε μια σβούρα, τόσο μεγα-

λύτερη ευστάθεια έχει. 

Όσο λιγοστεύει η ταχύτητά της, τόσο χάνει την ισορροπία και την ευ-

στάθειά της και κινδυνεύει να πέσει. 

 

Επίσης, αν πάρουμε ένα οποιοδήποτε εκκρεμές και το αφήσουμε μέχρι 

να σταματήσει, παρατηρούμε τα εξής: 

Ενώ αρχικά έχει σταθερές ταλαντώσεις, όταν όμως πέσει η κινητική του 

δύναμη-ταχύτητα, τότε εκτελεί κινήσεις σαν της σβούρας που πάει να πέ-

σει, καθώς δηλαδή μειώνονται οι δυνάμεις τη περιστροφής της. 

 

Οι δυνάμεις περιστροφής της σβούρας οφείλονται στα θεμελιώδη ιόντα. 

Όσο η σβούρα περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, τότε αυτά τα παρα-

γόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι πολλά και τότε απωθούνται μεταξύ τους. 

Η άπωση αυτή οφείλεται στην ισχυρή δύναμη του φορτίου τους που α-

ναπτύσσεται και το οποίο έρχεται σε άπωση με την ίδια την βαρύτητα της 

Γης. Εξαιτίας της άπωσης αυτής, η σβούρα χάνει δυνάμεις βαρύτητας και 

έλκεται από τα απωθούμενα σε αυτόν θεμελιώδη ιόντα. Αυτά, απωθούνται 

και με τα θεμελιώδη ιόντα της εσωτερικού της Γης κι έτσι έχουν την τάση 
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να κινούνται σε οριζόντια κατεύθυνση και να έλκουν κατά την κατεύθυνσή 

τους την σβούρα. Με άλλα λόγια τα θεμελιώδη ιόντα διαγράφουν ορθή 

γωνία προς την βαρύτητα καθώς απωθούνται (εξηγήσαμε σε άλλο κεφά-

λαιο για την δημιουργία αυτής της ορθής γωνίας). 

Όταν όμως λιγοστεύουν, δηλαδή όταν η σβούρα πάει να πέσει, λόγω της 

τριβής της, της αντίστασης του αέρα κ.λπ. τότε αυτά πλέον δεν μπορούν 

να απωθούνται. Τα θεμελιώδη ιόντα δηλαδή βρίσκονται σε έλξη με τους 

εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων-ηλεκτρονίων της μάζας 

της σβούρας κι επειδή η σβούρα συναντάει την αντίσταση της τριβής κ.λπ., 

έτσι τα θεμελιώδη ιόντα χάνουν την δύναμή τους (επειδή ακριβώς συνα-

ντούν διαρκή αντίσταση λόγω της τριβής της σβούρας, γιατί είναι συνδε-

δεμένα με δυνάμεις έλξεις με τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια της σβούρας). Τότε 

πλέον δεν εξασκούν ισχυρά το μαγνητικό φορτίο άπωσής τους και η 

σβούρα αρχίζει να χάνει και να κλονίζεται ή να μεταπίπτει. 

Το φαινόμενο δηλαδή της κλόνισης ενός περιστρεφόμενου σώματος ο-

φείλεται στο ότι μειώνονται οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων που πα-

ράγονται στο εσωτερικό του λόγω της ίδιας της περιστροφής του. 

Μετά, στην σβούρα επενεργεί η βαρύτητα και η σβούρα πέφτει. 

 

Στην περίπτωση της Γης, αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. αν μειωθούν οι 

ίδιες δυνάμεις βαρύτητας που εξασκεί στην Γη μας ο Ήλιος μας. Αυτό πάλι 

μπορεί να συμβεί όταν ο Ήλιος μας βρίσκεται π.χ. στο πιο μακρινό σημείο 

της τροχιάς του από το δικό του κέντρο βαρύτητας που είναι το κέντρο του 

γαλαξία μας κ.λπ.  

Αν δηλαδή ο Ήλιος μας τροφοδοτείται με μειωμένα ποσά ενέργειας, θα 

στέλνει επίσης μειωμένη την βαρυτική του ενέργεια προς την Γη μας και 

τότε η Σελήνη μπορεί να εξασκήσει ισχυρότερα την δική της βαρύτητα 

(λόγω της μικρής της απόστασης από την Γη, οπότε θα έχουμε την μετά-

πτωση της Γης προς το μέρος της Σελήνης κ.λπ. 

 

Η συνεχής και σταθερή όμως κλίση της Γης ως προς το επίπεδο του 

Ισημερινού του Ήλιου, δεν οφείλεται στην μετάπτωση, αλλά οφείλεται 

στο γεγονός ότι ο ένας από τους δύο περιστροφικούς βραχίονες της Γης 

δέχεται ισχυρότερα τα μαγνητικά φορτία άπωσής του από το αντίστοιχο 

εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο του Ήλιου και έτσι η Γη γέρνει μονίμως προς 

το μέρος που βρίσκεται αυτός ο απωθούμενος εσωτερικός-βαρυτικός της 

πόλος. 

Έτσι εξηγείται και η λόξωση των πλανητών. 

 

Να υπενθυμίσουμε εδώ και τα εξής, που ήδη αναφέραμε, στην προη-

γούμενη μόλις ενότητα-κεφάλαιο: 

Ο Ήλιος στην τροχιά του γύρω από το γαλαξιακό του κέντρο, φορτίζε-

ται ανάλογα με την απόστασή του από αυτό. Έτσι όταν βρίσκεται στις λε-

γόμενες σχετικά κοντινές αποστάσεις της τροχιάς του φέρει ισχυρότερο 
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και περισσότερο αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, ενώ όταν βρίσκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, είναι 

ισχυρότερο και περισσότερο αυξημένο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. 

Με βάση τα παραπάνω, φορτίζει αντίστοιχα τους εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους των πλανητών του δικού μας ηλιακού συστήματος. 

Καθώς αυτό συμβαίνει σταδιακά, επειδή σταδιακά φορτίζονται ο ένας 

ή ο άλλος οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι του Ήλιου μας, στην φάση που 

ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος της Γης που είναι ο πλησιέστερος προς τον 

Ήλιο απωθείται από το αυξημένο πόλο θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου, 

τότε δεν απωθείται μόνον αυτός ο εσωτερικός πόλος της Γης, αλλά συμ-

βαίνει και το εξής φαινόμενο: 

Αλλάζει θέση ο νοητός άξονας περιστροφής της ίδιας της Γης, αφού 

αυτός δημιουργείται λόγω της θέσης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της 

πόλων. Εξηγήσαμε, δηλαδή, σε άλλο κεφάλαιο (βλ. και ενεργειακοί νόμοι) 

ότι ο άξονας περιστροφής της Γης μας (ή όποιου άλλου ουράνιου σώμα-

τος) είναι κάθετος προς το επίπεδο που συνδέει τους δύο εσωτερικούς-βα-

ρυτικούς της πόλους. 

Τότε έχουμε την κλίση αυτή του άξονα της Γης μας, που ονομάζεται 

μετάπτωση. Λέγεται και μετάπτωση των ισημεριών, επειδή μετακινούνται 

τα ισημερινά σημεία της, όπως ήδη εξηγήσαμε. 

Ο κύκλος της μετάπτωσης, όπως δείχνει η δεύτερη κατά σειρά παρα-

πάνω εικόνα, εξηγείται λόγω της κανονικότητας της περιοδικότητας που 

επαναλαμβάνονται χάρη στην περιοδικότητα της διέλευσης του Ήλιου μας 

από τα ίδια τεταρτημόρια του γαλαξία μας. 
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21. Η εξήγηση της δημιουργίας του εσωτερικού πηνίου της Γης μας, 

στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της θέσης των δύο εσωτερικών μαγνητικών πόλων της 

Γης και πως βρίσκονται, αρχικά, απέναντι από τους δύο εξωτερικούς 

μαγνητικούς πόλους της Γης μας. 

Η εξήγηση της κίνησης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της 

Γης. 

Η έννοια και η λειτουργία του ενεργειακού πηνίου. 

Πως δημιουργείται το εσωτερικό ενεργειακό πηνίο της Γης μας. 

Η εξήγηση της μετακίνησης και της περιστροφής των πόλων της 

Γης, μέσω της αλληλεπίδρασης των δύο εξωτερικών της μαγνητικών 

πόλων προς τους δύο εσωτερικούς πόλους του ενεργειακού της πηνίου. 

Η εξήγηση της περιστροφής της επιφάνειας, αλλά και του εσωτερι-

κού της Γης κατά την ίδια φορά. 

 

 

 

«Ηλεκτροκινητήρας 

… Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρας αποτελούνται από έναν ακίνητο 

μαγνήτη, μέσα στον οποίο κινείται το συρμάτινο πηνίο. Όταν το πηνίο 

διαρρέεται από ρεύμα, ενεργεί σαν μαγνήτης, που στη μια πλευρά του βρί-

σκεται ο βόρειος μαγνητικός πόλος και στην άλλη ο νότιος μαγνητικός 

πόλος. Επειδή οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται και οι ομώνυμοι απωθούνται, 

το πηνίο περιστρέφεται κατά μισή στροφή, ώστε ο βόρειος πόλος του να 

βρεθεί απέναντι στο νότιο πόλο του μαγνήτη και ο νότιος πόλος του απέ-

ναντι στο βόρειο πόλο του μαγνήτη. 

 

 
 

Σε έναν ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος, το ρεύμα που προέρχεται από 

μπαταρία διαρρέει το συρμάτινο πηνίο. Το πηνίο τοποθετείται ανάμεσα στους 

πόλους ενός μαγνήτη. Λόγω του μαγνητικού πεδίου, το σύρμα κινείται, οπότε 

το πηνίο περιστρέφεται. Η ροή του ρεύματος προς την ίδια κατεύθυνση διατη-

ρείται με ψήκτρες άνθρακα (καρβουνάκια). 
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Έτσι, αλλάζει η διεύθυνση του ρεύματος μέσα στο πηνίο, οπότε οι πόλοι 

του πηνίου αντιστρέφονται. Το πηνίο περιστρέφεται και πάλι κατά μισή 

στροφή, ώστε οι πόλοι του να ευθυγραμμιστούν ξανά με τους πόλους του 

μαγνήτη. Η περιστροφή του πηνίου συνεχίζεται, όσο διαρκεί η ροή του 

ρεύματος. Αν το πηνίο τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα, συνδέεται με με-

τατροπέα, που προκαλεί την αναστροφή του ρεύματος». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 322. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Όπου πηνίο, στην παραπάνω εικόνα, είναι τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στους δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους της Γης. Το πηνίο, έστω οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι 

της Γης που φέρ0υν ηλεκτρικά φορτία στην φάση της έλξης των. 

2) Επίσης, όπου ο εξωτερικός μαγνήτης με τους δύο μαγνητικούς πό-

λους του S (νότιος μαγνητικός πόλος, ο ισχυρότερος) και N (βόρειος μα-

γνητικός πόλος, ο ασθενέστερος) είναι το εξωτερικό γήινο μαγνητικό πε-

δίο, με τους δύο εξωτερικούς μαγνητικούς πόλους της Γης S (νότιος μα-

γνητικός πόλος, ο ισχυρότερος) και N (βόρειος μαγνητικός πόλος, ο ασθε-

νέστερος).  

Στην φάση που τα θεμελιώδη αυτά ιόντα έλκονται, τότε παράγεται ηλε-

κτρισμός και το «πηνίο» αυτό διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

2) Γράφηκε ότι: «…Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, ενεργεί σαν 

μαγνήτης, που στη μια πλευρά του βρίσκεται ο βόρειος μαγνητικός πόλος 

και στην άλλη ο νότιος μαγνητικός πόλος. Επειδή οι ετερώνυμοι πόλοι έλ-

κονται και οι ομώνυμοι απωθούνται, το πηνίο περιστρέφεται κατά μισή 

στροφή, ώστε οπ βόρειος πόλος του να βρεθεί απέναντι στο νότιο πόλο 

του μαγνήτη και ο νότιος πόλος του απέναντι στο βόρειο πόλο του μα-

γνήτη….». 

Όταν λοιπόν το εσωτερικό της Γης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, 

στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων, έχουμε στην συνέχεια την 

άπωσή τους. 

Στην φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, έχουμε την παραγωγή ενός εσωτερικού γή-

ινου πηνίου, ενώ συγχρόνως εξακολουθεί να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα κα-

θώς απομακρύνονται, αρχικά, μεταξύ τους οι δύο αυτοί μαγνητικοί-ηλε-

κτρομαγνητικοί πόλοι. 

Έτσι συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 
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Έστω το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο της Γης, μεταξύ των δύο εξωτερι-

κών πόλων του ( του = του γήινου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου). Ο ένας 

του πόλος βρίσκεται περίπου στον γεωγραφικό βορρά και είναι ο ισχυρό-

τερος μαγνητικά πόλος, που εξηγήσαμε ότι είναι ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, τα οποία είναι τα ισχυρότερα στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. 

Ο άλλος πόλος του γήινου μαγνητικού πεδίου βρίσκεται στον γεωγρα-

φικό νότο περίπου, και είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

ή ο ασθενέστερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Οι δυναμικές μαγνητικές γραμμές του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

της Γης φαίνονται να ξεκινούν από τον βόρειο μαγνητικό πόλο  (ή τον 

νότιο γεωγραφικά πόλο) και να καταλήγουν στον νότιο μαγνητικό πόλο (ή 

τον βόρειο γεωγραφικά). 

 

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

μας, τότε συμβαίνει το εξής: 

Ο ένας εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων της Γης, έλκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις με τον εξωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης, που βρίσκεται στον 

γεωγραφικό βορρά (αφού στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων).  

Ο άλλος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων της Γης έλκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις με τον εξωτερικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης, που βρίσκεται στον 

γεωγραφικό νότο (αφού στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων). 

 

Έτσι το εσωτερικό πηνίο της Γης έχει όπως στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

βλέπε εικόνα στην επόμενη σελίδα → 
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Εικόνα 1 

Οι δύο εξωτερικοί μαγνητικοί πόλοι της Γης, του εξωτερικού γήινου μαγνη-

τικού πεδίου και οι δύο εσωτερικοί πόλοι της Γης στο εσωτερικό της «πηνίο», 

του εσωτερικού γήινου μαγνητικού πεδίου. 

 

 

Όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όταν δηλαδή έρθουν-συσσω-

ρευτούν αρκετά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στον εσωτερικό 

αυτόν πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τότε αυτά απωθούνται με 

τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον νότιο 

μαγνητικό πόλο της Γης ή στον βόρειο γεωγραφικό της πόλο. 

Επίσης, όταν έρθουν-συσσωρευτούν πολλά-αρκετά φορτία θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων στον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, τότε αυτά απωθούνται με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων που βρίσκονται στον βόρειο μαγνητικό πόλο της Γης ή στον 

νότιο γεωγραφικό της πόλο. 

Τότε γίνεται αυτή η μισή στροφή του «πηνίου», όπως γράφηκε και πιο 

πάνω. 

 

Στην παραπάνω εικόνα 1, παρατηρούμε και το εξής: 
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Οι δύο εσωτερικοί μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι θεμελιωδών 

ιόντων της Γης, βρίσκονται απέναντι από τους δύο εξωτερικούς μαγνητι-

κούς της πόλους, ως εξής: 

Απέναντι από τον βόρειο γεωγραφικά πόλο, που είναι ο νότιος μαγνη-

τικά ή ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έλκονται τα φορτία 

του εσωτερικού της Γης που φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και έτσι 

εκεί δημιουργούν τον εσωτερικό της πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων. 

Με άλλα λόγια παρατηρούμε ότι οι δύο εσωτερικοί πόλοι της Γης όχι 

μόνο απέναντι προς τους δύο εξωτερικούς της πόλους, αλλά φέρουν και 

αντίθετα-ετερώνυμα προς αυτούς φορτία, αρχικά. 

 

Όταν όμως αυτά τα φορτία των δύο εσωτερικών πόλων της Γης αυξη-

θούν, τότε αρχίζει η άπωση αυτών των δύο εσωτερικών πόλων από τους 

δύο ισχυρότερους εξωτερικούς της πόλους. Θεωρούμε ότι οι δύο εξωτερι-

κοί πόλοι της Γης είναι οι ισχυρότεροι, επειδή αυτοί έλκουν τα ετερώνυμά 

τους, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, θεμελιώδη ιόντα και έτσι δη-

μιουργούνται οι δύο εσωτερικοί της πόλοι. 

Όταν αυτοί οι δύο εσωτερικοί πόλοι αυξηθούν, τότε απωθούνται από 

τους δύο εξωτερικούς της πόλους, και κάνουν την ημιπεριστροφή, όπως 

εξηγήσαμε. 

Στην συνέχεια θα έχουμε την εξής κίνηση: 

 

 

βλέπε επόμενη σελίδα →  
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Τότε συμβαίνει το εξής: 

Ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της 

Γης απωθείται και από την θέση Α1, μετακινείται-απωθείται στις θέσεις 

Α2, Α3 και Α4.  

Στην θέση Α4 όμως, εξασκούνται ισχυρότερα οι έλξεις του πόλου των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από τον εξωτερικό μαγνητικό πόλο της 

γης, δηλαδή από τον νότιο μαγνητικό ή βόρειο γεωγραφικό, και τότε αυτός 

ο εσωτερικός πόλος θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, επιστρέφει και πάλι 

περνώντας διαδοχικά από τις θέσεις Α3, Α2 και Α1. 

 

 
 

Εικόνα 2 

Οι δύο εσωτερικοί μαγνητικοί πόλοι της Γης, του εσωτερικού γήινου μαγνη-

τικού πεδίου αλληλεπιδρούν  ε τους δύο εξωτερικούς της μαγνητικούς πόλους 

και μετακινούνται-απωθούνται. Στην συνέχεια επιστρέφουν, αφού τα θεμε-

λιώδη ιόντα τους στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 
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Στην συνέχεια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εξασκούνται ισχυρό-

τερα τα μαγνητικά φορτία άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων του βόρειου μαγνητικού πόλου της Γης προς τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων αυτού του εσωτερικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων του εσωτερικού της Γης και έτσι επαναλαμβάνονται οι κινήσεις του 

εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης. 

 

Οι δύο εσωτερικοί πόλοι, δεν μπορούν να πλησιάσουν άλλο μεταξύ 

τους, επειδή εξηγήσαμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα τους απωθούνται στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις, οπότε διαγράφουν κινήσεις σχεδόν ημιπερι-

στροφής, ή καλύτερα περίπου 3/4 της ημιπεριστροφής στο εσωτερικό της 

Γης. 

 

Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τον άλλον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτός δηλαδή απωθείται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, από τον ι-

σχυρότερό του εξωτερικό μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, που βρίσκεται στον νότιο γεωγραφικό πόλο της Γης, ή στον βόρειο 

μαγνητικό της πόλο. 

Καθώς απωθείται περνάει από τις θέσεις: Β2, Β3 και Β4.  

Τότε, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, έλκεται και πάλι από τον εξω-

τερικό μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας 

και επιστρέφει προς τα πίσω, διαγράφοντας ανάποδα την αρχική τροχιά 

του. 

 

Παρατηρήσεις: 

Σε άλλο κεφάλαιό μας μιλήσαμε αρκετά, αναλύσαμε και περιγράψαμε 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων του Ή-

λιου και της Γης μας, καθώς και μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών 

πόλων της Γης μας και της Σελήνης. 

Στο παρόν κεφάλαιο, μελετάμε και περιγράφουμε την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δύο εξωτερικών μαγνητικών πόλων (του εξωτερικού μαγνητι-

κού πεδίου της Γης) με το εσωτερικό της «πηνίο», που το αποτελούν οι 

δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πότης. 

Αυτό το εσωτερικό πηνίο της Γης δεν παράγεται από ηλεκτρικό ρεύμα, 

αλλά παράγεται από τα θεμελιώδη ιόντα και για τον λόγο αυτό λέγεται 

ενεργειακό πηνίο. 

 

Βέβαια, αυτό το ενεργειακό πηνίο δεν παράγεται μόνο στο εσωτερικό 

των ουράνιων σωμάτων. 

Αν πάρει κανείς με την σειρά τα όσα έχουμε αναφέρει ως τώρα μπορεί 

να θεωρήσει τέτοια ενεργειακά πηνία να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ό-

πως για παράδειγμα: 
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Το εσωτερικό ενεργειακό πηνίο του Ήλιου, με εκείνο το εσωτερικό πη-

νίο της Γης μας κ.λπ.  

 

Ας δούμε όμως και άλλο ένα φαινόμενο που οφείλεται στην περιστροφή 

των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων της Γης μας. 

 

Σε άλλο κεφάλαιο, εξηγήσαμε ότι οι δύο εσωτερικοί πόλοι της Γης μας 

αλληλεπιδρούν, έλκονται ή απωθούνται, από τους δύο εσωτερικούς πό-

λους του Ήλιου μας. 

Εδώ, στο παρόν κεφάλαιο, μιλήσαμε και για την μαγνητική αλληλεπί-

δραση, μεταξύ των δύο εξωτερικών πόλων της Γης μας με τους δύο εσω-

τερικούς πόλους της, ή με το ενεργειακό πηνίο της Γης μας. Αυτό το τε-

λευταίο δεν αναιρεί το πρώτο (την αλληλεπίδραση Ηλίου-Γης), αλλά ανα-

πτύξαμε με λεπτομέρεια, προκειμένου να καταλάβουμε την αιτία όχι απλά 

της περιστροφής της πόλων της Γης μας, αλλά πιο πέρα για να καταλά-

βουμε την ίδια την περιστροφή της Γης μας. 

Η περιστροφή δηλαδή της Γης μας οφείλεται στην αλληλεπίδρασης των 

δύο εξωτερικών μαγνητικών της πόλων, με το ενεργειακό της πηνίο που 

δημιουργείται στην φάση της έλξης των δύο εσωτερικών της πόλων και 

κρατάει μέχρις ενός σημείου-απόστασης από την φάση της άπωσής των 

(γιατί στην πιο μεγάλη άπωση παύει να υφίσταται παραγωγή ηλεκτρισμού 

στο εσωτερικό της Γης, επειδή έχουν απομακρυνθεί οι δύο εσωτερικοί της 

πόλοι). 

 

Εξαιτίας της κίνησης των δύο εσωτερικών πόλων της Γης, όπως αναφέ-

ραμε έχουμε και την ημιπεριστροφή των δύο ημισφαιρίων της. 

Εξηγήσαμε, ήδη, ότι ο άξονας περιστροφής της Γης είναι κάθετος προς 

τους δύο αυτούς εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους. 

Έτσι αλλάζει θέση και ο άξονας περιστροφής της Γης, με βάση το πα-

ραπάνω φαινόμενο (αλληλεπίδραση εξωτερικών μαγνητικών πόλων της 

Γης), ανεξάρτητα-άσχετα με την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο εσωτερι-

κών-βαρυτικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων του ήλιου μας προς τα αντί-

στοιχα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα της Γης μας. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε πάλι τα εξής: 

Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται ότι στο εσωτερικό της Γης μας υπάρ-

χει ένα ενεργειακό πηνίο και εξωτερικά του υπάρχουν οι δύο εξωτερικοί 

μαγνητικοί πόλοι τη Γης μας. 

Εξαιτίας των παραπάνω, η Γη μας εξαναγκάζεται σε περιστροφή. 

Επειδή ο νότιος μαγνητικός πόλος της Γης μας (=ο ισχυρότερός της μα-

γνητικά πόλος) είναι ο ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (ε-

πειδή φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που αυτά είναι ισχυρότερα στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις σε σύγκριση με τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-
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τονίων), το εξωτερικό μαγνητικό της Γης μας διατηρείται σταθερό. Στα-

θερό δημιουργείται και το εσωτερικό ενεργειακό πηνίο της Γης μας, οπότε 

κάθε φορά που ενεργοποιείται αυτό το εσωτερικό-ενεργειακό πηνίο (στην 

φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων) και το εσωτερικό της Γης διαρ-

ρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των δύο αυτών πόλων, έχουμε και την 

άπωση της επιφάνειας της Γης μας. 

Η βαρύτητα της Γης μας, εξηγήσαμε έχει δύο φάσεις: 

Την μια φάση έλκονται οι δύο εσωτερικοί βαρυτικοί της πόλοι και δη-

μιουργούν το ενιαίο εσωτερικό και συμπαγές κέντρο-πυρήνα της. 

Στην επόμενη βαρυτική φάση, αυτό το κέντρο διαλύεται, λόγω της ά-

πωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που το απαρτίζουν και έχουμε την 

άπωσή τους και την δημιουργία των δύο εσωτερικών της πόλων. 

Γίνεται το εξής: 

Έστω η Γη περιστρέφεται. Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του 

εξωτερικού μαγνητικού πόλου της Γης μας, εξασκούν μόνιμα το πεδίο 

τους προς το εσωτερικό της πηνίο.  

Στην μια φάση παράγεται ηλεκτρισμός και τότε έλκουν τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων και στην συνέχεια, όταν πλησιάσουν κοντά τους 

αυτά, τότε τα απωθούν και έτσι η Γη περιστρέφεται κατά ορισμένες μοί-

ρες. 

Στην συνέχεια παύει να υφίσταται το εσωτερικό πηνίο, αφού οι δύο ε-

σωτερικοί πόλοι της Γης έχουν απομακρυνθεί αρκετά. 

Στην επόμενη όμως φάση, που και πάλι δημιουργηθούν οι δύο εσωτερι-

κοί πόλοι, ο εξωτερικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (βό-

ρειος γεωγραφικός πόλος της Γης) έλκει τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων ή έλκει και πάλι τέτοιες φορτισμένες μάζες με θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιόντα έλκο-

νται). Στην συνέχεια εξασκείται άπωση και τότε και πάλι η Γη περιστρέ-

φεται, λόγω της άπωσης αυτής μεταξύ του εξωτερικού πόλου των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Επειδή δε μόνιμα είναι ισχυρότερος ο εξωτερικός πόλος των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων (αυτός παραμένει σταθερός, ενώ ο εσωτερικός 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων μόλις πάει να αυξηθεί απωθεί-

ται), τότε ο εξωτερικός μαγνητικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων απωθεί τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

κατά την ίδια διεύθυνση, αφού δεν έχουμε αλλαγή πολικότητας στους ε-

ξωτερικούς πόλους της Γης (όπως εξηγήσαμε μόλις πριν). 

Έτσι η Γη συνεχίζει να περιστρέφεται κατά την ίδια φορά. 

Δεν περιστρέφεται δηλαδή μόνον η επιφάνειά της κατά την ίδια φορά, 

αλλά το πεδίο αυτό του εξωτερικού μαγνητικού πόλου των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων εξασκείται και στο εσωτερικό της και επηρεάζει την 

κίνηση περιστροφής όλου του ενεργειακού πηνίου της Γης μας. 

Έτσι, η Γη μας παράγει το ενεργειακό της πηνίο στιγμιαία, όπως και 

εκπέμπει την ενέργειά της αυτή στιγμιαία, κατά κβάντα ενέργειας. 
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Η ταχύτητα περιστροφής της επιφάνειας του πλανήτη μας, δηλαδή, ε-

ξαρτάται τόσο από την ισχύ αυτού του μαγνητικού φορτίου άπωσης που 

ασκείται από τον εξωτερικό μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων της Γης μας (στο βόρειο γεωγραφικά ημισφαίριο), προς τον ε-

σωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του ενερ-

γειακού πηνίου της Γης. 
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22. Θερμόμετρο μεγίστου και ελαχίστου – εξήγηση της λειτουργίας 

του. 

 

 

Ας πάρουμε μια σχετική εικόνα με την περιγραφή της: 

 

 

 

 

 

«Οι Μηχανές και πως λειτουργούν» γράφηκε από τον Ντέιβιντ Μπάρνι, 

Μετάφραση: Π. Ροδάκη, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΑ ΕΠΕ, Αθήνα 1989, σελ. 36. 

 

Επίσης: 

 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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Βαθμοί θερμοκρασίας 

Ένα θερμόμετρο με δύο άκρα 

καταγράφει τις μέγιστες και ελάχι-

στες θερμοκρασίες της μέρας. Έ-

νας μαγνήτης χρησιμοποιείται για 

να επανέρχονται οι δείκτες κάθε 

φορά στην αρχική τους θέση. 

Το θερμόμετρο δεν πρέπει να ε-

κτίθεται στις ηλιακές ακτίνες. Κα-

λύτερα να βρίσκεται σε άσπρο 

κουτί, το οποίο θα έχει μεγάλες 

τρύπες για καλό εξαερισμό, σε α-

πόσταση ενός περίπου μέτρου από 

το έδαφος. 

 

 

 

 

 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 63. 

 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Στις διάφορες θερμοκρασίες παράγονται θεμελιώδη ιόντα: θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Όταν έχουμε αυξημένη την θερμοκρασία τότε τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων είναι τα ισχυρότερα. Αυτά, εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο, ότι 

κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τους δείκτες του ρολογιού μας. Στο 

παραπάνω παράδειγμά μας, λόγω της δικής τους κατεύθυνσης, που είναι 

ισχυρότερα με την αύξηση της θερμοκρασίας, μεγαλώνει ο δείκτης που 

βρίσκεται στο δεξιό θερμόμετρο. 

 

Αντίθετα, όταν μειώνεται η θερμοκρασία είναι ισχυρότερα τα παραγό-

μενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Αυτά, εξηγήσαμε σε άλλο κεφά-
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λαιο, ότι κινούνται στην κατεύθυνση που είναι αντίθετη με την κατεύ-

θυνση κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας. Στο παραπάνω παράδειγμά 

μας, λόγω της δικής τους κατεύθυνσης, που είναι ισχυρότερα με την μεί-

ωση της θερμοκρασίας, μεγαλώνει ο δείκτης που βρίσκεται στο αριστερό 

θερμόμετρο. 

 

Με άλλα λόγια, επειδή η κατεύθυνση κίνησης των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι αντίθετες, έ-

χουμε την κίνηση του δείκτη του υδραργύρου προς διαφορετικές κατευ-

θύνσεις, μόνο και μόνο από τις διαφορετικές καταστάσεις θερμοκρασίας 

(αύξηση και μείωση). 
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23. Η αύξηση της θερμοκρασίας παράγει θεμελιώδη ιόντα τα οποία 

καθώς απωθούνται σε κλειστό χώρο, παράγουν την πίεση στα υγρά, 

αέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής πίεσης από την αύξηση της θερμοκρα-

σίας σε κλειστό χώρο. 

Η λήψη ατμών φορτισμένων θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και με θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (Μηχανή του Ήρωνα).  

 

 

 

 
 

 

Η πρώτη ατμομηχανή επινοήθηκε κατά πρώτο μ.Χ. αιώνα, από τον Έλληνα 

μαθηματικό Ήρωνα τον Αλεξανδρέα. Η «αερόφιλη» όπως την ονόμασαν μηχανή 

του Ήρωνα αποτελούνταν από ένα μεταλλικό δοχείο νερού, που ήταν συνδεδε-

μένο με μια μεταλλική σφαίρα διαμέσου δύο αγωγών.  

Το νερό στο δοχείο θερμαινόταν ώσπου έβραζ4 και ο ατμός του κυκλοφο-

ρούσε μέσα στη σφαίρα.  

Ο ατμός διέφευγε διαμέσου δύο στομίων, κάνοντας τη σφαίρα να γυρίζει 

γύρω από τον άξονά της. 
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«Οι Μηχανές και πως λειτουργούν» γράφηκε από τον Ντέιβιντ Μπάρνι, 

Μετάφραση: Π. Ροδάκη, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΙΑ ΕΠΕ, Αθήνα 1989, σελ. 9. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το νερό θερμαίνεται στο μεγάλο δοχείο. Στην συνέχεια γίνεται ατμός 

και καθώς ανυψώνεται οδηγείται στο μεγάλο σφαιρικό δοχείο, στην 

σφαίρα. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας στο μεγάλο δοχείο παράγονται θεμε-

λιώδη ιόντα: θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, από τα οποία τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων είναι τα ισχυρό-

τερα όταν αυξάνουμε την θερμοκρασία (ενώ όταν την μειώνουμε είναι ι-

σχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων). 

Αυτά τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα, καθώς οδηγούνται μέσω των δύο 

αγωγών προς την μεταλλική σφαίρα, εκεί απωθούνται. 

Η άπωσή τους αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πλησιάζουν σχετικά πολύ 

μεταξύ τους. Έτσι εξασκείται η άπωσή τους. 

Αν δεν εξασκούνταν η παραπάνω άπωση (αν δεν απωθούνταν) δεν θα 

έφευγαν με πίεση από την σφαίρα την οποία και περιστρέφουν. 

Η περιστροφή της μεταλλικής σφαίρας δείχνει και κάτι άλλο: Το ένα 

από τα δύο είδη παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων είναι ισχυρότερο από 

το άλλο, διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να περιστραφεί η σφαίρα, αλλά ο 

ατμός θα έφευγε κανονικά χωρίς να περιστρέψει την μεταλλική σφαίρα. 

Όσο πιο πολύ αυξάνεται η θερμοκρασία στο μεγάλο δοχείο, τόσο αυξά-

νει η πίεση στον ατμό μέσα στο δοχείο.  

Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την πίεση, επειδή με την αύξηση 

της θερμοκρασίας παράγονται περισσότερα θεμελιώδη ιόντα και τότε εξα-

σκείται ισχυρότερα η μεταξύ τους άπωση. 
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24. Η εξήγηση της αλλαγής του κλίματος της Γης, όταν αυξάνεται 

απότομα η θερμοκρασία της.  

Η εξήγηση της περιόδου της ξηρασίας και της ανομβρίας λόγω της 

αλλαγής του κλίματος της Γης. 

 

 

 

 

 

 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 39. 

 

 

 

Από την παραπάνω εικόνα και σχόλια να κρατήσουμε το εξής, πάνω στο 

οποίο θα εστιάσουμε: 
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«Οι μουσώνες έρχονται 

Οι μουσώνες μοιάζουν με γιγαντιαίες θαλάσσιες αύρες (σ. 56-57), Οι 

βροχές αρχίζουν όταν ο καλοκαιρινός ήλιος θερμαίνει τις τροπικές ηπεί-

ρους γρηγορότερα από τον γύρω ωκεανό. Ο θερμός αέρας που ανεβαίνει 

πάνω από την ξηρά, τραβάει ψυχρό, υγρό αέρα από τη θάλασσα, ενώ βρο-

χοφόροι άνεμοι κινούνται βαθμιαία στο εσωτερικό.  

Οι μουσώνες μερικές φορές δεν φέρνουν βροχή στις χτυπημένες από 

ξηρασία περιοχές. Έτσι ξεραίνονται τα σπαρτά και υπάρχει κίνδυνος λι-

μού. 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις επί της παραπάνω εικόνας-σχολίων: 

 

Σε προηγούμενό μας κεφάλαιο, αναφέραμε ότι θα συνεχίσουμε για το 

φαινόμενο των μουσώνων σε συνδυασμό με την όλη αλλαγή του κλίματος 

της Γης μας.  (βλ. κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου με τίτλο: «13. Η εξή-

γηση της δημιουργίας των μουσσώνων. Η εξήγηση της μετακίνησης της 

ισημερινής ζώνης της Γης. Η εξήγηση της δημιουργίας των αληγών ανέ-

μων και της κατεύθυνσης της πορείας τους. Η εξήγηση της δημιουργίας 

της λαίλαπας και του τυφώνα στις τροπικές περιοχές»). 

 

Ας προχωρήσουμε λοιπόν. 

 

 

Αναφέρθηκε στην πιο πάνω εικόνα ότι: «…Οι μουσώνες μερικές φορές 

δεν φέρνουν βροχή στις χτυπημένες από ξηρασία περιοχές. Έτσι ξεραίνο-

νται τα σπαρτά και υπάρχει κίνδυνος λιμού…». 

Η ερμηνεία για το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ βασική, όχι μόνο γι’ 

αυτό καθαυτό το φαινόμενο, αλλά πολύ παραπέρα, για την εξήγηση της 

αλλαγής του κλίματος όλης της Γης. Ας δούμε λίγο βαθύτερα το θέμα. 

Η εξήγηση είναι η εξής: 

Αν αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία στην ξηρά τότε μπορεί να απω-

θηθούν με πιο ισχυρότερες δυνάμεις άπωσης τα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων μεταξύ τους και σε απόσταση τέ-

τοια, ώστε να μη αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κατά το μεγαλύτερο μέ-

ρος. 

Αυτό σημαίνει ότι το εναπομένον φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που 

έλκεται είναι μικρό (αφού το μεγαλύτερο μέρος του λόγω της βίαιης-από-

τομης άπωσής του έχει φύγει πέρα από τα όρια των δυνάμεων έλξης με-

ταξύ των θεμελιωδών ιόντων και δεν επανέρχεται) κι είναι τότε ανίσχυρο 

να έλξει τις υγρές μάζες της θάλασσας κ.λπ., για να δημιουργήσει βροχές. 

Όμοιο φαινόμενο συμβαίνει και με στην εποχή μας με την αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας της γης. 

Με άλλα λόγια, όταν αυξάνεται απότομα η θερμοκρασία, τότε έχουμε 

μεγαλύτερη την άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, που όταν αυξηθεί 
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σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτά τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται βίαια και 

κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν επανέρχονται, δεν έλκονται δηλαδή 

κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Τότε δεν μπορούν να έλξουν νερά των 

θαλασσών, λιμνών κ.λπ. επειδή δεν φέρουν αρκετά ισχυρό το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό τους φορτία. Έτσι επικρατεί ξηρασία και δεν έρχονται 

οι βροχές που περιμένουμε. 

Ενώ, δηλαδή, θα περίμενε κανείς ότι λόγω της αύξησης της θερμοκρα-

σίας να αυξηθεί αντίστοιχα η εξάτμιση από τους ωκεανούς και τις θάλασ-

σες και να αυξηθούν αντίστοιχα οι βροχές, όμως όταν έχουμε απότομη 

διαστολή-άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, λόγω απότομης αύξηση 

της θερμοκρασίας, τότε το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έλκεται πλέον και 

έτσι χάνεται η ελκτική τους ενέργεια να έλξουν μεγάλες μάζες νερού, οι 

οποίες θα συμπυκνωθούν κατά την φάση της έλξης των κ.λπ. και έτσι δεν 

αποδίδονται οι βροχές. 
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25. Η εξήγηση του φαινομένου της δημιουργίας της θαλάσσιας και 

της απόγειας αύρας. 

 

 

Ας δούμε και τι φαινόμενο της θαλάσσιας και απόγειας αύρας, που αναφέ-

ραμε μόλις στο προηγούμενο παραπάνω κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου: 

 

 

 
 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 39. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας έχει ως εξής: 

Στην περιοχή της ξηράς, κατά την διάρκεια της ημέρας έχουμε αυξη-

μένη την θερμοκρασία, κι εκεί είναι που παράγονται περισσότερα θεμε-

λιώδη ιόντα.  

Αυτά τότε εξασκούν έλξεις στον γύρω τους χώρο. 
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Έτσι έλκουν και τα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται πάνω από την θά-

λασσα, τα οποία βρίσκονται στον εκεί αέρα της. Τότε έχουμε την δημιουρ-

γία ανέμου από την θάλασσα προς την στεριά, που λέγεται θαλάσσια αύρα. 

 

 

Το φαινόμενο της απόγειας αύρας 

Κατά την διάρκεια της νύχτας η θάλασσα είναι θερμότερη από την ξηρά. 

Τότε εκεί έχουμε ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα αφού η περιοχή αυτή 

της θάλασσας είναι θερμότερη από εκείνη της ξηράς. 

Αυτά τότε εξασκούν έλξεις στον γύρω τους χώρο. 

Έτσι έλκουν και τα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται πάνω από την 

ξηρά, τα οποία βρίσκονται στον εκεί αέρα της. Τότε έχουμε την δημιουρ-

γία ανέμου από την ξηρά προς την θάλασσα, που λέγεται απόγειος αύρα. 
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26. Η εξήγηση του φαινομένου της ηχούς. 

Η εξήγηση του ανακλώμενου φωτός που λάμπει μετά την ανάκλαση 

όταν πέσει σε μια λεία επιφάνεια. 

Η εξήγηση του ανακλώμενου φωτός που δεν λάμπει όταν πέσει πάνω 

σε μια ανώμαλη επιφάνεια. 

 

 

«Ηχώ. 

 

 
 

 Ηχώ ονομάζεται ο ήχος που 

προέρχεται από την ανάκλαση 

των ηχητικών κυμάτων πάνω 

σε κάποια επιφάνεια. 

Όταν τα ηχητικά κύματα συ-

ναντήσουν στην πορεία τους 

κάποιο εμπόδιο (επιφάνεια 

βουνού, κτιρίου κ.λπ.), προ-

σκρούουν σε αυτό και επιστρέ-

φουν (ανακλώνται), αλλάζο-

ντας διεύθυνση. Αν η από-

σταση ανάμεσα στην πηγή του 

ήχου και στο εμπόδιο είναι του-

λάχιστον 17 μέτρα, δημιουργεί-

ται το φαινόμενο της ηχούς, με 

χρονική καθυστέρηση συνήθως 

μεγαλύτερη από 1 λεπτό. Ανά-

λογο φαινόμενο παρατηρείται 

και με τις φωτεινές ακτίνες, ε-

πειδή το φως κινείται ταχύτερα 

από τον ήχο. 

 

 

 
 

 



114 

 

Ο ήχος που προέρχεται από την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων πάνω 

σε κάποια επιφάνεια. 

Όταν τα ηχητικά κύματα συναντήσουν στην πορεία τους κάποιο εμπό-

διο (επιφάνεια βουνού, κτιρίου κ.λπ.), προσκρούουν σε αυτό και επιστρέ-

φουν (ανακλώνται), αλλάζοντας διεύθυνση. Αν η απόσταση ανάμεσα στην 

πηγή του ήχου και στο εμπόδιο είναι τουλάχιστον 17 μέτρα, δημιουργείται 

το φαινόμενο της ηχούς, με χρονική καθυστέρηση συνήθως μεγαλύτερη 

από 1 λεπτό. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και με τις φωτεινές ακτί-

νες, επειδή το φως κινείται ταχύτερα από τον ήχο. 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 367. 

 

 

Επεξηγήσεις –τοποθετήσεις: 

 

Η Ηχώ προκαλείται από την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων πάνω σε 

κάποια επιφάνεια. 

Τα κύματα δηλαδή μεταφέρουν θεμελιώδη ιόντα. Αν λοιπόν καθώς α-

νακλώνται κύματα τύχει να συναντηθούν με άλλα τέτοια κύματα που εκ-

πέμπονται στην ίδια διεύθυνση, τότε γνωρίζουμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα 

έλκονται μεταξύ τους και δημιουργούν πόλους. 

Αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων των επιστρεφό-

μενων  από την ανάκληση ηχητικών κυμάτων, έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων που εκπέμπονται από την πηγή του ήχου και δη-

μιουργούν έναν ισχυρότερο πόλο. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων των επιστρεφόμενων  από 

την ανάκληση ηχητικών κυμάτων, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από την πηγή του ήχου και δημιουργούν 

έναν ισχυρότερο πόλο. 

Έτσι έχουμε πλέον την δημιουργία δύο ισχυρότερων τέτοιων πόλων θε-

μελιωδών ιόντων στον αέρα. Αυτοί είναι πόλοι είναι κινητοί πόλοι θεμε-

λιωδών ιόντων και μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις και πολύ περισσότεροι, 

όπως εξηγήσαμε, λόγω δηλαδή της έλξης των επιστρεφόμενων-ανακλώ-

μενων θεμελιωδών ιόντων με τα εκπεμπόμενα τέτοια.  

Αυτοί λοιπόν οι ισχυρότεροι πόλοι των θεμελιωδών ιόντων, με την 

σειρά τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ως εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων και έτσι όταν αυτά προέρχονται από την σύγκρουση-έλξη μεταξύ 

ισχυρότερων πόλων θεμελιωδών ιόντων, παράγουν τότε και ισχυρότερο 

ήχο. Αυτό συμβαίνει επειδή στο σημείο της πρόσκρουσης του ήχου πάνω 

στο εμπόδιο παράγονται θεμελιώδη ιόντα (λόγω της συμπίεσης των κυμά-

των), τα οποία καθώς απομακρύνονται από το σημείο της σύγκρουσής των 
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με το εμπόδιο έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, οπότε ενισχύο-

νται, αυξάνουν. Το ίδιο γίνεται και με το φως, βλέπε πιο κάτω. 

Ειδικότερα, εδώ, η χρονική καθυστέρηση του 1 λεπτού είναι αρκετά με-

γάλη και δεν δικαιολογείται, λογικά, επειδή ο ήχος τρέχει με ταχύτητα 340 

μέτρα στο δευτερόλεπτο. Επομένως, για το εμπόδιο που απέχει 17 μέτρα, 

δεν δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση του ενός λεπτού. 

Αυτό το φαινόμενο της καθυστέρησης εξηγείται ως εξής: 

Κατά την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, ο ήχος δεν τρέχει σε 

ευθεία πορεία, αλλά έλκονται τε θεμελιώδη ιόντα και έτσι δεν έχουμε 

πλέον εκείνο το διάστημα ταχύτητα ούτε των θεμελιωδών ιόντων, ούτε του 

ήχου. Η ταχύτητα επανέρχεται αφού γίνει η έλξη και ακολουθήσει η σύ-

γκρουση. Μετά την σύγκρουση θα παραχθεί ήχος ισχυρότερος και τότε θα 

τρέξουν και πάλι τα θεμελιώδη ιόντα και ο ήχος. 

 

Το ανάλογο θα συμβεί στο φως, στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

κ.λπ. 

Με την ανάκλαση π.χ. του φωτός πάνω σε μια λεία επιφάνεια, έχουμε 

την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων που ανακλώνται. Αυτά καθώς επιστρέ-

φουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, επειδή απομακρύνονται από την 

πηγή παραγωγής των, έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις και δη-

μιουργούν ζεύγη. Τότε το φως από την ανάκλαση αυτής της λείας επιφά-

νειας λάμπει. 

Αν όμως το φως πέσει πάνω σε μια ανώμαλη επιφάνεια, τότε τα ανα-

κλώμενα θεμελιώδη ιόντα διασκορπίζονται και δεν έλκονται όπως αναφέ-

ραμε προηγουμένως. Τότε το φως αυτό δεν λάμπει, μετά την ανάκλαση. 
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27. Η εξήγηση ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να φέρουν και θετικό η-

λεκτρικό φορτίο, αλλά και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση ότι το φαινόμενο του ηλεκτρισμού είναι ταυτόσημο και 

με το φαινόμενο του μαγνητισμού και αντίστροφα. 

 

 

Το ένα είδος μαγνητικού-ηλεκτρικού φορτίου προέρχεται όταν τρί-

βουμε στο ρούχο μας μια ράβδο από γυαλί. 

Το άλλο είδος μαγνητικού-ηλεκτρικού φορτίου προέρχεται όταν τρί-

βουμε στο ρούχο μας μια ράβδο από σίδηρο. 

Ας δούμε σχετικό απόσπασμα: 

 

 

 
 

 

 
 

Η παραπάνω εικόνα από το βιβλίο: «Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χη-

μείας», αναλυτικές μαθητικές εκδόσεις, τόμος: 4, σελ. 20. 

 

Στον ηλεκτρισμό, δηλαδή, έχουμε δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου:  

1) Ένα σαν κι αυτό που έχει ο αγωγός (σίδηρος κ.λπ.) και  

2) Ένα άλλο σαν κι αυτό που έχει η ράβδος του γυαλιού κλπ. 

 

Επομένως, αν έχουμε δύο τα είδη του ηλεκτρικού φορτίου αφενός, και 

αν τα ηλεκτρόνια είναι η αιτία του ηλεκτρικού φορτίου αφετέρου, πως 

μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι τα ηλεκτρόνια φέρουν αποκλειστικά και 

μόνον ένα είδος ηλεκτρικού φορτίου, όταν από την πράξη απορρέει ότι 

έχουμε δύο τα είδη του; 

Τα δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου λοιπόν, οφείλονται στα θεμελιώδη ιό-

ντα, τα οποία ενυπάρχουν μέσα στους εσωτερικούς-βαρυτικούς τους πό-

λους. Όταν είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (μέσα 
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στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των ηλεκτρονίων), τότε το ηλε-

κτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων αυτών είναι θετικό, ενώ όταν είναι ισχυ-

ρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (μέσα στους εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους των ηλεκτρονίων), τότε το ηλεκτρικό φορτίο των ηλε-

κτρονίων είναι αρνητικό. 

 

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν και μαγνητικές ιδιότητες, γι’ 

αυτό και το φαινόμενο του ηλεκτρισμού είναι ταυτόσημο με το φαινόμενο 

του μαγνητισμού και αντίστροφα. 
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28. Η εξήγηση ότι η ηλεκτρική εκκένωση του κεραυνού ακολουθεί 

τη διαδρομή που παρουσιάζει τη μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση. 

Η εξήγηση της ανάκλασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην 

ιονόσφαιρα. 

Η εξήγηση ότι από την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων παρά-

γεται συμπίεση της ύλης και δημιουργία νέων βαρύτερων χημικών 

στοιχείων. 

Η εξήγηση ότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει η θερμοκρασία σε ένα 

στοιχείο, τόσο περισσότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων αυτό φέρει. 

Η εξήγηση του βαθμού διάλυσης ενός στοιχείου στο νερό.  

Η εξήγηση της έκρηξης των καθαρών χημικών στοιχείων. 

 

 

 

«Κεραυνός.  

 

 
 

 

Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ νέφους και εδάφους, 

εξαιτίας της παρουσίας ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο αυτό της α-

τμόσφαιρας. Αν η εκκένωση λάβει χώρα μεταξύ δύο νεφών ή στο εσωτε-

ρικό ενός νέφους, η εκκένωση αυτή καλείται ειδικότερα αστραπή. Το φαι-

νόμενο εκδηλώνεται με ένα αποτέλεσμα φωτεινό (αστραπή) και ένα ηχη-
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τικό (βροντή), που δε γίνονται ταυτόχρονα αντιληπτά από τον παρατη-

ρητή, εξαιτίας της διαφορετικής ταχύτητας διάδοσης, του φωτός και του 

ήχου.  

Η ηλεκτρική εκκένωση ακολουθεί τη διαδρομή που παρουσιάζει τη μι-

κρότερη ηλεκτρική αντίσταση και στην πραγματικότητα αποτελείται από 

διαδοχικές εκφορτίσεις διάρκειας 500 μικροδευτερολέπτων. Έτσι έχουμε 

τους χαρακτηριστικούς τεθλασμένους κεραυνούς, τους κεραυνούς «περι-

δέραιο από μαργαριτάρια» ή «κομπολόι», τους «σφαιροειδείς» κ.ά.  

Στην περίπτωση που η εκφόρτιση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μήκος 

της μπορεί να φτάσει τα 10 – 15 χλμ. Όταν αντίθετα γίνει μεταξύ νέφους 

και εδάφους, το μήκος της σπάνια υπερβαίνει τα 2-3 χλμ. 

Η ένταση της εκφόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 50.000 αμπέρ και 

η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι 300.000 βολτ/μέ-

τρο. Αποτέλεσμα του κεραυνού επί της ατμόσφαιρας είναι ο σχηματισμός 

όζοντος ή νιτρωδών ενώσεων από την οξείδωση του αζώτου.  

Πάνω στη Γη ο κεραυνός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ζώντων 

οργανισμών, πυρκαγιές κ.λπ.». 

Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος δέκατος έβδομος, 

Αθήνα 1996, σελ. 42.  

 

 

Επεξηγήσεις –τοποθετήσεις:  

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

α) «… Η ηλεκτρική εκκένωση ακολουθεί τη διαδρομή που παρουσιάζει 

τη μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση και στην πραγματικότητα αποτελείται 

από διαδοχικές εκφορτίσεις διάρκειας 500 μικροδευτερολέπτων…». 

Αυτό εξηγείται επειδή η ηλεκτρική εκκένωση αποτελείται από φορτία 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που 

έλκονται. 

Αυτά στην συνέχεια απωθούνται. Επειδή ανάμεσα στα φορτία που έλ-

κονται ασκούνται απωστικές δυνάμεις, αυτές οι απωστικές δυνάμεις (που 

ασκούνται όταν τα φορτία αυτά πλησιάσουν πολύ μεταξύ τους, στις σχε-

τικά δηλαδή κοντινές αποστάσεις), τότε απωθούν και τα φορτία του κε-

ραυνού (= αυτά που ήδη έχουν προέλθει από την έλξη μεταξύ θεμελιωδών 

ιόντων). 

Τα φορτία δηλαδή που έχουν προέλθει από την έλξη μεταξύ των θεμε-

λιωδών ιόντων (θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ή θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων), δεν έχουν ελεύθερα πλέον τα θεμελιώδη ιόντα τους, αλλά αυτά βρί-

σκονται μεταξύ τους σε μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεξάρτηση.  

Έτσι, δεν έλκονται πάλι με άλλα νέα φορτία θεμελιωδών ιόντων που 

συναντούν στην πορεία τους, αλλά περνώντας από κοντά τους, τους εξα-

σκείται το ομώνυμο-απωστικό τους φορτίο. 
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Αυτό εξηγείται επειδή επέρχεται κορεσμός των φορτίων των θεμελιω-

δών ιόντων μεταξύ τους και έτσι δεν αντιδρούν πλέον με τον γύρω τους 

χώρο, δεν παράγεται δηλαδή η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, ούτε και η έλξη μεταξύ θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

Εξηγήσαμε και πιο πάνω ότι, όταν μιλάμε για ίσα φορτία θεμελιωδών 

ιόντων σε ένα ηλεκτρομαγνητικό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων, στο 99,99 % 

εννοούμε περίπου ίσα, γιατί το ένα από τα δύο αυτά είδη θεμελιωδών ιό-

ντων (θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ή θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) είναι 

ισχυρότερο από το άλλο. 

 

Επομένως, αν δύο ίσα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων ή αλλιώς αν ένα ηλεκτρομαγνητικό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων 

π.χ. του κεραυνού περάσει κοντά από ένα άλλο σύνολο θεμελιωδών ιόντων 

α, τότε εκείνο  το σύνολο θεμελιωδών ιόντων α, θα απωθήσει αυτό το η-

λεκτρομαγνητικό ζεύγος. Εξάλλου, οι δυνάμεις άπωσης είναι ισχυρότερες 

όταν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πλησιάζουν στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις. 

Αυτό, εξηγήσαμε, συμβαίνει αν είναι κορεσμένο από μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο το ηλεκτρομαγνητικό αυτό ζεύγος ή ακτινοβολία. 

Και όταν λέμε κορεσμένο, εννοούμε, όπως εξηγήσαμε, ότι είναι δεσμευ-

μένα μεταξύ τους τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων σε αυτό το ζεύγος. 

 

β) Αν μια πηγή, τώρα, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και αυτά 

μπορούν να δημιουργούν μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό κορεσμό μεταξύ 

τους, τότε το ίδιο συμβαίνει, ή αλλιώς θα απωθηθούν, αν συναντήσουν 

άλλα φορτία θεμελιωδών ιόντων, όπως π.χ. συμβαίνει στην ανάκλαση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ιονόσφαιρα. 

Η ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ιονόσφαιρα δη-

λαδή εξηγείται με την ίδια εξήγηση. 

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: 

«…Η ένταση της εκφόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 50.000 αμπέρ 

και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι 300.000 

βολτ/μέτρο. Αποτέλεσμα του κεραυνού επί της ατμόσφαιρας είναι ο σχη-

ματισμός όζοντος ή νιτρωδών ενώσεων από την οξείδωση του αζώτου…». 

Αυτό όμως για να το μελετήσουμε, θα πρέπει να πάρουμε π.χ. το ένα 

στοιχείο του, το όζον και να εστιάσουμε σε αυτό. 

Ειδικότερα, ας δούμε εδώ τα εξής: 

«Όζον.  

Αέριο με χαρακτηριστική διαπεραστική οσμή που αποτελείται από μια 

αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου∙ έχει τριατομικό μόριο, αντίστοιχο στον 

τύπο Ο3. … 
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Το όζον διαφέρει από το κανονικό οξυγόνο, το οποίο έχει διατομικό μό-

ριο, ακριβώς στον αριθμό των ατόμων που αποτελούν το μόριό του. 

Στην υγρή κατάσταση μπλε λουλακί, στην αέριο είναι έντονο ιώδες∙ 

βράζει στους -115,5ο C και τήκεται στους -251,4ο C.  

Λίγο διαλυτότερο στο νερό από το οξυγόνο, και πρακτικά σταθερό στην 

κανονική θερμοκρασία, το καθαρό όζον είναι ισχυρά εκρηκτικό». 

Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος εικοστός πέμπτος, 

Αθήνα 1996, σελ. 150.  

 

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις: 

Παρατηρούμε τα εξής: 

ι) Με άλλα λόγια «η διαφορά του οξυγόνου από το όζον είναι ότι το μεν 

οξυγόνο φέρει δύο μόρια από τα ίδια άτομα, ενώ το όζον φέρει τρία μόρια 

από τα ίδια άτομα». 

Αυτό εξηγείται λόγω της συμπίεσης που υφίσταται το οξυγόνο εξαιτίας 

της έλξης μεταξύ των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων. 

Σε παλιότερη συμπάντεια εποχή, ανάλογη έλξη μεταξύ των δύο συμπά-

ντειων πόλων δημιούργησε επίσης τα βαρύτερα χημικά στοιχεία, αλλά και 

πιο παλιότερη-πρώιμη συμπάντεια εποχή δημιούργησε τα ίδια τα πρώτα 

χημικά στοιχεία. 

 

ιι) «Στην υγρή κατάσταση μπλε λουλακί, στην αέριο είναι έντονο ιώδες∙ 

βράζει στους -115,5ο C και τήκεται στους -251,4ο C». 

Αυτό το μπλε χρώμα, κατά την παραγωγή του, σημαίνει ισχυρά φορτία 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Μπλε χρώμα φέρει και το υδρογόνο,, και 

εξηγήσαμε ότι το χρώμα δηλώνει αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων. 

Όταν γίνει έντονο ιώδες, αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται ακόμη πιο πολύ 

τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του. Αυτό γίνεται επειδή για 

να γίνει αέριο το όζον δαπανάται επιπλέον ενέργεια που απορροφάται από 

αυτό κι έτσι αποκτάει επιπλέον ενέργεια. 

Εξηγήσαμε, ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων αυξάνουν δυσανάλογα 

όταν μειώνεται η θερμοκρασία τους (βλέπε υπεραγωγούς κ.λπ.). 

Έτσι, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει η θερμοκρασία τόσο περισσότερο 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων φέρει το όζον. Τότε, και ο βρασμός αλλά και η 

τήξη του συντελούνται στους μείον βαθμούς C,  

 

ιιι) «Λίγο διαλυτότερο στο νερό από το οξυγόνο, και πρακτικά σταθερό 

στην κανονική θερμοκρασία, το καθαρό όζον είναι ισχυρά εκρηκτικό». 

Το περισσότερο διαλυτό στο νερό, εξηγείται επειδή φέρει ισχυρότερα 

τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων του, με τα οποία εξασκεί ισχυρότερες 

τις έλξεις του με τα θεμελιώδη ιόντα που βρίσκονται στους εσωτερικούς 

πόλους των θεμελιωδών ιόντων των ατόμων του νερού. 
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Όσον αφορά το «εκρηκτικό» του όζοντος, αυτό έχει να κάνει με το ι-

σχυρό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 

Αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων, επειδή είναι πολύ ισχυρά, έλ-

κονται και παράγουν έκρηξη ακριβώς εξαιτίας της αυξημένης έλξης των. 

Και μιλάμε για καθαρό όζον, όταν δηλαδή φέρει μόνο τα δικά του θεμε-

λιώδη ιόντα ισχυρά, ώστε να μπορούν να έλκονται με δύναμη. 

Αυτή η έκρηξη είναι μια μικρογραφία της τεράστιας έκρηξης που ί-

σχυσε στην αρχή κυρίως του σύμπαντός μας και της δημιουργίας της συ-

μπάντειας Ημέρας και της δημιουργίας του φωτός.  
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29. Ο κεραυνός ως κύμα, που παράγεται από τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, όχι μόνον όταν εκπέμπονται, εκπέμπονται σε 

σφαιρικό σχήμα (όπως π.χ. η εκπομπή φωτός), αλλά και όταν έλκονται 

και είτε παράγουν μάζα,  είτε όχι, πάλι στο σφαιρικό σχήμα την παρά-

γουν, όπως η δημιουργία των πρωτονίων, ηλεκτρονίων κ.λπ. 

Η εξήγηση ότι η επιφάνεια της Γης είναι φορτισμένη περισσότερο 

με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ή με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της κατανομής του φορτίου των καταιγιδοφόρων σύννε-

φων στο πάνω και στο κάτω μέρους τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής του στατικού ηλεκτρισμού. 

Η εξήγηση ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης είναι σε ρευστή κα-

τάσταση, αλλά συγχρόνως σε πολύ συμπαγή μορφή. 

Με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε συγκόλληση των 

υλικών σε μια μάζα. 

Η εξήγηση της τεθλασμένης πορείας του κεραυνού. 

Η εξήγηση της εμφάνισης της λάμψης της λαμπερής μπάλας στην 

κορυφή του καταρτιού στα καράβια, όταν βρέχει. 

 

 

Ας πάρουμε μερικά αποσπάσματα με τις εικόνες τους: 
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Γεννήτρια αστραπών 

Τα καταιγιδοφόρα σύννεφα φουσκώνουν από αέριες μάζες, νερό και πάγο. 

Στο εσωτερικό τους οι παγοκρύσταλλοι παρασύρονται από τα βίαια αέρια ρεύ-

ματα και μετατρέπονται σε χαλαζόκοκκους, καθώς παγώνει το νερό γύρω τους 

σε στρώματα, όπως τα φύλλα του κρεμμυδιού.  

Οι παγοκρύσταλλοι και οι υδάτινες σταγόνες χωρίζουν και κατόπιν συγκρού-

ονται με τόσο μανία, ώστε να φορτίζονται με στατικό ηλεκτρισμό. Το φως, τα 

θετικά φορτισμένα κομμάτια πάγου και το νερό τείνουν να συγκεντρώνονται 

προς την κορυφή του νέφους, ενώ τα βαρύτερα, αρνητικά φορτισμένα κομμάτια 

συσσωρεύονται στη βάση. Το έδαφος από κάτω είναι επίσης θετικά φορτισμένο.  

Τελικά, η διαφορά στα ηλεκτρικά φορτία μεγαλώνει τόσο πολύ, ώστε εξου-

δετερώνονται με ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών (αστραπές) ή μεταξύ 

νεφών και εδάφους (κεραυνοί).  

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 36-37. 

 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις: 

 

α) Γράφηκε πιο πάνω το εξής: «Οι κεραυνοί αρχίζουν με την εμφάνιση του 

πρόδρομου κεραυνού, ο οποίος κινείται προς το έδαφος, σ’ ένα κανάλι προάγ-

γελό φορτίζοντας τον αέρα και ολοκληρώνοντας ένα κύκλωμα». 

Σχόλια – επεξηγήσεις στο παραπάνω:  

Η ελικοειδής κίνησης του κεραυνού οφείλεται στο εξής φαινόμενο: 

Καθώς τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων, παράγεται η λάμψη, η αστραπή. Λόγω του βίαιου 

του φαινομένου έχουμε ξαφνικά τα θεμελιώδη ιόντα να έλκουν και ύλη 

που συναντούν στην πορεία τους και έτσι η ύλη μεταξύ των δύο συστημά-

των-φορτίων θεμελιωδών ιόντων καθώς συγκρούεται παράγει την βουή, 

τον κρότο. 

Η ελικοειδής πορεί του οφείλεται στην ιδιότητα που έχουν τα θεμελιώδη 

ιόντα: αρχικά έλκονται και παράγουν φως, μετά απωθούνται (στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις) και τότε δημιουργούν το όρος του κύματος, μετά έλ-

κονται (στις σχετικά μακρινές αποστάσεις) και τότε δημιουργούν την κοι-

λία του κύματος. 

 

β) Αναφέρθηκε επίσης πιο πάνω ότι: 

«Γεννήτρια αστραπών 

Τα καταιγιδοφόρα σύννεφα φουσκώνουν από αέριες μάζες, νερό και 

πάγο. Στο εσωτερικό τους οι παγοκρύσταλλοι παρασύρονται από τα βίαια 
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αέρια ρεύματα και μετατρέπονται σε χαλαζόκοκκους, καθώς παγώνει το 

νερό γύρω τους σε στρώματα, όπως τα φύλλα του κρεμμυδιού.  

Οι παγοκρύσταλλοι και οι υδάτινες σταγόνες χωρίζουν και κατόπιν συ-

γκρούονται με τόσο μανία, ώστε να φορτίζονται με στατικό ηλεκτρισμό. 

Το φως, τα θετικά φορτισμένα κομμάτια πάγου και το νερό τείνουν να συ-

γκεντρώνονται προς την κορυφή του νέφους, ενώ τα βαρύτερα, αρνητικά 

φορτισμένα κομμάτια συσσωρεύονται στη βάση. Το έδαφος από κάτω εί-

ναι επίσης θετικά φορτισμένο.  

Τελικά, η διαφορά στα ηλεκτρικά φορτία μεγαλώνει τόσο πολύ, ώστε 

εξουδετερώνονται με ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών (αστραπές) ή 

μεταξύ νεφών και εδάφους (κεραυνοί)».  

Σχόλια – επεξηγήσεις στο παραπάνω: 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι «η παραγωγή του στατικού ηλεκτρισμού πα-

ράγεται λόγω της βίαιης σύγκρουσης των υδάτινων σταγόνων». 

Λογικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το τόσο μεγάλο μέγεθος της σφο-

δρής σύγκρουσης των υδάτινων μαζών.  

Μιλάμε για τέτοια τρομακτική σύγκρουση ώστε αυτή να παράγει ηλε-

κτρισμό. 

Αυτό εξηγείται μόνον με την έλξη των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων 

με τα οποία είναι φορτισμένα αυτές οι μάζες του νερού που βρίσκονται 

μέσα στο ίδιο νέφος. 

Αν λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται αρχικά, τότε παράγεται α-

στραπή. Στην συνέχεια αυτά απωθούνται.  

Στο ανώτερο μέρος της επιφάνειας της Γης, εξηγήσαμε, ότι απωθείται ο 

περιστροφικός βραχίονες των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Επομένως 

είναι αυτός που φορτίζει την επιφάνεια της Γης με περισσότερο φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Για τον λόγο αυτό, αυτά τα θετικά φορτία της επιφάνειας της Γης έλ-

κουν, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, τα αρνητικά φορτία του καταιγι-

δοφόρου σύννεφου και έτσι έχουμε την παραγωγή του κεραυνού  μεταξύ 

σύννεφου και της επιφάνειας της Γης. 

 

Επίσης να δούμε και την εξής εικόνα, με το σχόλιό της: 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 36. 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις της παραπάνω εικόνας & σχολίου: 

Εδώ να αναφέρουμε ότι όταν η έλξη φορτίων ηλεκτρονίων και άλλης 

μάζας είναι αρκετά μεγάλη από τα ελκόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

αφενός, και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων αφετέρου, τότε δημιουργείται 

αυτή η συμπαγής μάζα, εν προκειμένου μια σφαίρα. 

Θα μας βοηθούσε η μαρτυρία των δύο παραπάνω ιερέων της εικόνας, 

αν μας έλεγαν ότι πράγματι ήταν μια σφαίρα αυτό που δημιουργήθηκε, 

επειδή τα θεμελιώδη ιόντα όταν έλκονται πράγματι παράγουν μάζα σε 

σχήμα σφαίρας. 

Αυτό οφείλεται στο ότι τα φορτία τους έλκονται πλήρως, επειδή φέρουν 

καθαρό το μαγνητικό τους φορτίο κι αυτό παραπέμπει στην δημιουργία 

του στρόγγυλου-σφαιρικού σχήματος τόσο των πρωτονίων (στον συμπά-

ντειο πόλο των πρωτονίων), όσο και των ηλεκτρονίων (στον συμπάντειο 

πόλο των ηλεκτρονίων) (αργότερα αυτά τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια παράγο-

νται και στο εσωτερικό των γαλαξιών κ.λπ.). 

Για τον ίδιο λόγο και η άπωσή τους, όταν μιλάμε για τα καθαρά φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων με ελάχιστη, ίσως, έλξη φορτίων ηλεκτρονίων ή 

πρωτονίων ή άλλων χημικών στοιχείων, παράγει τα ηλεκτρομαγνητικά κύ-

ματά τους να εκπέμπονται και προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, όχι μόνον 

όταν εκπέμπονται τα θεμελιώδη ιόντα εκπέμπονται σε σφαιρικό σχήμα 

(βλ. φως), αλλά και όταν έλκονται και παράγουν μάζα, πάλι στο σφαιρικό 

σχήμα την παράγουν. 

Αυτό είναι ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων κατά την φάση της έλξης 

αλλά και της άπωσής των. 

Εξαιτίας αυτού, όταν έχουμε έλξη θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό 

της Γης, παράγεται μια συμπαγής μάζα ύλης, ο γνωστός μας πυρήνας της 

Γης. Επειδή όμως επειδή τότε παράγεται υψηλή θερμοκρασία (κατά την 
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φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων) λιώνουν τα πάντα εκεί και έχουμε 

κατάσταση ρευστού υλικού τον πυρήνα, αλλά συγχρόνως και πολύ συ-

μπαγή την εκεί μάζα του. 

Γι’ αυτό, παρότι ο πυρήνας της Γης είναι ρευστός, η μάζα του είναι πάρα 

πολύ συμπαγής. 

 

Κανονικά, τα σεισμικά κύματα S, τα εγκάρσια κύματα τα βλέπουμε να 

διαδίδονται στο νερό. Στο εσωτερικό της Γης όμως, στον εσωτερικό πυ-

ρήνα της Γης όμως δεν μπορούν να διαδοθούν, αλλά όχι επειδή αυτός είναι 

υγρός (γιατί τα βλέπουμε στο νερό δα διαδίδονται). Ο κύριος λόγος είναι 

ότι αυτός ο υγρός εσωτερικός πυρήνας της Γης είναι και συμπαγής στην 

προκειμένη περίπτωση. 

Ας θυμηθούμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

«Τα κύματα P (prime-πρώτα ή πρωτεύοντα) είναι διαμήκη κύματα 

όπως τα ηχητικά κύματα και διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης  δημιουρ-

γώντας πυκνώματα και αραιώματα. Έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα από τα 

άλλα δύο και η ταχύτητά τους είναι περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από την 

ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Σαν διαμήκη κύματα διαδίδονται και στο 

υγρό τμήμα της Γης και στο στερεό. 

 

 

 
 

 

Τα κύματα S (second-δεύτερα ή δευτερεύοντα) είναι εγκάρσια κύ-

ματα. Τα ταχύτητά διάδοσής τους είναι μικρότερη από την ταχύτητα των 

κυμάτων P. Διαδίδοντα μόνο στο στερεό τμήμα της Γης και όχι στο υ-

γροποιημένο όπως είναι ο πυρήνας. 
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Η ανάκλαση των σεισμικών κυμάτων S και P στην επιφάνεια της Γης 

προκαλεί επιφανειακό κύμα. Αν αυτό το κύμα εκδηλωθεί σε θαλάσσια πε-

ριοχή δημιουργεί τεράστια παλιρροϊκά κύματα που ονομάζονται Τσου-

νάμι. 

Τα κύματα P και S συνεπώς διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης αλλά 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Επειδή ο πυρήνας είναι υγρός τα κύματα 

S(εγκάρσια) δεν τον διαπερνούν και ακολουθούν τις πορείες που φαίνο-

νται στην εικόνα 18. 

Τα κύματα L (Lone) διαδίδονται κατά μήκος του στερεού φλοιού της 

Γης και έχουν τη μικρότερη ταχύτητα διάδοσης σε σχέση με τα άλλα δύο. 

Τα κύματα αυτά είναι υπεύθυνα για τις καταστροφές κτιρίων». 

Τα εγκάρσια κύματα στο εσωτερικό της Γης ταξιδεύουν με ταχύτητα 

3,3 km/s, ενώ τα διαμήκη με 5,6 km/s». 

«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. 259 

 

Επίσης, να δούμε και τις εξής δύο φωτογραφίες που ακολουθούν. 

Να σχολιάσουμε τις δυο παρακάτω φωτογραφίες από μια «περίεργη» 

πέτρα που βρήκαμε πάνω στο βουνό του Αγίου Κων/νου (Θεσπρωτικό, ν. 

Πρέβεζας). Οι δύο φωτογραφίες που ακολουθούν είναι της ίδιας «περίερ-

γης» πέτρας, από το εμπρός και από το πίσω μέρος της. Πρόκειται δηλαδή 

για δύο φωτογραφίες του ίδιου αντικειμένου. 

 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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Σχόλια – επεξηγήσεις των δύο παραπάνω φωτογραφιών: 

Στην κορυφή του βουνού λοιπόν, πάνω σε ένα σχεδόν οροπέδιο κυττά-

ζοντας το έδαφος βρήκαμε αυτή την παράξενη πέτρα. 
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Δεν είναι ειδικός γεωλόγος, αλλά από πρώτης ματιάς κατάλαβα ότι αυτή 

η πέτρα στην ουσία είναι σαν να ενώθηκαν δύο πέτρες, αφού έχουμε το 

ένα μέρος της άλλο είδος (κόκκινη πέτρα, που στην κάθετη τομή της δεί-

χνει το γνωστό μας στουρνάρι) και το άλλο είδος της επίσης είναι ξεχωρι-

στό (λευκή-γκρίζα πέτρα). 

Όμως αυτά τα δύο είδη πέτρας που ενώθηκαν δεν μοιάζουν σαν πέτρες, 

λόγω του σχήματός του. Στην πρώτη π.χ. εικόνα το σχήμα της κόκκινης 

πέτρας μοιάζει περισσότερο με δένδρο ή με κόκκαλο παρά με πέτρα, ενώ 

η μάζα και των δύο ειδών είναι μάζα πέτρας. 

Τι έχει γίνει λοιπόν; 

Το πιο πιθανό είναι να έπεσε κεραυνός στο σημείο που βρίσκονταν αυ-

τές οι δύο πέτρες. Λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του κεραυνού (αστρα-

πής) έλιωσαν οι δύο αυτές πέτρες και στην συνέχεια, καθώς εκτονώθηκε 

το φορτίο της αστραπής αυτές ενώθηκαν. 

Αυτό το λιώσιμο είναι το «χυτό» σχήμα που έχουν οι δύο πέτρες που 

έχουν ενωθεί σε μια μάζα. 

Η περίπτωση να έχουν έρθει από λάβα είναι αδύνατη, επειδή η λάβα 

είναι πιο ομογενοποιημένη, φαίνεται δηλαδή σαν μια ενιαία μάζα το πέ-

τρωμα που απομένει μετά από την εκφόρτισή της (π.χ. μερικά βράχια στα 

δυτικά-νοτιοδυτικά του Μύτικα, προς το μέρος απέναντι από την Λευ-

κάδα). 

 

 

Επίσης, να δούμε και την εξής εικόνα με το σχόλιό της: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Α-

νακάλυψης. Κείμενο: Brian Cos-

grove. Μετάφραση: Κατερίνα 

Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη 

Θεοδωρίδου, 1990-1991, σελ. 36. 

 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις επί της παραπάνω εικόνας και σχολείου: 
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Ο κεραυνός πέφτει στο ψηλό δένδρο, γιατί αυτό συναντάει πρώτα αφε-

νός, αλλά και επειδή αυτό λειτουργεί σαν αγωγός με την Γη αφετέρου. 

Ο τεθλασμένος δρόμος που επιλέγει άλλες φορές ένας κεραυνός οφεί-

λεται στο εξής γεγονός: Τα θεμελιώδη ιόντα, π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του κεραυνού έλκονται, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που βρίσκονται σαν μάζες ενέργειες 

στην ατμόσφαιρα. Από τις έλξεις αυτές, ο κεραυνός αλλάζει κατεύθυνση, 

γι’ αυτό και το σχήμα του κεραυνού παριστάνεται σαν τεθλασμένη 

γραμμή. 

Ανάλογα συμβαίνει και με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του κεραυ-

νού. 

Ας δούμε και το παρακάτω θέμα: 

 

 
 

«Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. 

Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 

1990-1991, σελ. 59. 

 

Σχόλια- επεξηγήσεις στην παραπάνω εικόνα: 

Η λάμψη εξηγείται λόγω της έλξης των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που βρίσκονται μέσα στο βρο-

χοφόρο σύννεφο. 

Η έλξη αυτή γίνεται κατά σφαιρικό σχήμα, όπως άλλωστε και η άπωση 

των θεμελιωδών ιόντων (βλέπε φως κ.λπ.). 

Στην προκειμένη περίπτωση τα θεμελιώδη ιόντα καθώς έλκονται δεν 

παράγουν μεγάλες ποσότητες μάζας, αλλά μικρές.  

Αν όμως, η έλξη ήταν ακόμη ισχυρότερη και κυρίως από μεγαλύτερες 

φορτισμένες εκτάσεις τότε θα παράγονται και στρόγγυλη μάζα, όπως η 

μπάλα που προαναφέραμε πιο πάνω, στην παρούσα ενότητα-κεφάλαιο. 

Άλλωστε η αδυναμία παραγωγής ηλεκτρισμού στο εσωτερικό της γεν-

νήτριας Βαν Γκράαφ, όπως εξηγήσαμε, οφείλεται στην άπωση των θεμε-

λιωδών ιόντων που γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή σφαιρικά 
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(βλ. τα μακριά μαλλιά της κοπέλας που πετάγονται ακτινωτά προς όλες τις 

διευθύνσεις όταν τελεί κάτω από το φορτίο της παραπάνω γεννήτριας). 

(Βλέπε επόμενη ενότητα). 
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30. Το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς τα θεμελιώδη ιόντα δεν φέρει ηλε-

κτρικές ιδιότητες. 

Τα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της εκπομπής των εκπέμπονται 

προς όλες τις διευθύνσεις, σφαιρικά.  

 

 

 
 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 176. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Βλέπουμε την κοπέλα να πιάνει την μεταλλική σφαίρα της γεννήτριας 

Βαν ντε Γκράαφ, χωρίς να παθαίνει τίποτε, παρότι η σφαίρα αυτή φέρει 

ηλεκτρισμό μεγάλου φορτίου. 

Η εξήγηση είναι απλή: 

Με την παραγωγή ηλεκτρισμού, παράγονται θεμελιώδη ιόντα: θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως απωθούνται μεταξύ τους, δηλαδή τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων. 

Έτσι, όσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα παράγονται, τόσο περισσότερο 

απωθούνται μεταξύ τους και τόσο πιο ίσιες γίνονται οι τρίχες της κοπέλας. 

Καθώς όμως απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, έλκουν και τα θεμελιώδη 

ιόντα που βρίσκονται ως ηλεκτρικά φορτία μέσα στα ηλεκτρόνια του πα-

ραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς τα θε-

μελιώδη ιόντα δεν φέρει ηλεκτρικές ιδιότητες. 



134 

 

Για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζονται αντίθετα ηλεκτρικά φορ-

τία. Τέτοια φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο, και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με αρνητικό ηλεκτρικό φορ-

τίο. 

 

Από το παραπάνω πείραμα αποδεικνύεται-αναδεικνύεται κι ένα άλλο 

θέμα: τα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της εκπομπής των εκπέμπονται 

προς όλες τις διευθύνσεις, όπως δείχνουν και τα μαλλιά της κοπέλας της 

παραπάνω εικόνας. 

Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, όταν τέτοια θεμελιώδη ιόντα του ηλεκτρικού 

σήματος φτάσουν στον κορυφή της κεραίας, τότε εκπέμπονται προς όλες 

τις διευθύνσεις, σφαιρικά. 
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31. Η έννοια της φωνής του Θεού για να γεννηθεί το στερέωμα. 
 

 

Ο Θεός όταν είπε να διαχωριστεί το νερό το πάνω από την Γη και το 

νερό το κάτω από την Γη, στην ουσία έδωσε Δυνάμεις ώστε να δημιουρ-

γηθεί το γήινο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που να είναι και ι-

σχυρό, ώστε να έλκει τα νερά που βρίσκονταν πάνω από την Γη κι έτσι 

αυτά να βρεθούν στον ουρανό δημιουργώντας την ατμόσφαιρα, ενώ τα 

άλλα νερά παρέμεναν στην θάλασσα. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι στην 2η ημέρα της δημιουργίας του κόσμου η 

έννοια της λέξης ουρανός είναι και σημαίνει γενικά την ατμόσφαιρα πάνω 

από την επιφάνεια της Γης. Πιο συγκεκριμένα είναι το μέρος εκείνο όπου 

βρίσκεται η ατμόσφαιρα της Γης. 

Αστέρια και γαλαξίες δεν έχουν φανεί ακόμη πάνω στο στερέωμα, δεν 

υπάρχει δηλαδή η έννοια του ουρανού με την εικόνα του ως έναστρος, 

όπως σήμερα. 

 

Ο Θεός, εδώ, συνετέλεσε μέσω των θεμελιωδών ιόντων του εσωτερι-

κού της Γης, να αυξηθεί το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων από το εσωτε-

ρικό της προς τους δύο εξωτερικούς πόλους της. Στη συνέχεια, να είναι 

τέτοια η μεταξύ των δύο αυτών πόλων απόσταση, ώστε να αρχίσει να πα-

ράγεται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης. 

Αυτή όλη η εργασία αποτυπώνεται στο λόγο του Θεού που είπε για την 

2η αυτή Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Αυτό σκέφτηκε, αυτό θέλησε, αυτό είπε και έτσι έγινε. 

Εμείς απλά το κάνουμε πιο αναλυτικά, μιας και στις μέρες μας έχουμε 

τις δεδομένες γνώσεις για να το φτάσουμε σε μια ανάλυση, σε μια απλο-

ποίηση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.  
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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 15ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 2η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Γ΄ Μέρος 1 144 
    

1 Η εξήγηση της κίνησης της περιστροφής των 

ουράνιων σωμάτων  που είναι αντίθετη με την 

κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας, ή η πε-

ριστροφική κίνησή τους από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά, όπως της Γης μας. 

Η εξήγηση της αρχικής περιστροφής της επι-

φάνειας ενός πλανήτη γύρω από τον εαυτό 

του. 

Η εξήγηση της αρχικής δύναμης περιστροφής 

ενός πλανήτη, για να ακολουθήσει στην συνέ-

χεια η περιστροφή του λόγω του ηλεκτρομα-

γνητικού του πεδίου. 

3 4 

2 Η ηλιακή ακτινοβολία φέρει και θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων, αλλά και θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων. 

5 7 

3 Η εξήγηση της κατανομής των ιονοσφαιρικών 

στοιβάδων, καθώς και της μεταβολής των α-

νάλογα με τον τόπο, την ώρα και την ημέρα. 

Η εξήγηση ότι μόνον η ακτινοβολία της ο-

ποίας το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό, μι-

κρότερο των 1200 A., παίζει ρόλο στην δη-

μιουργία και συντήρηση της ιονόσφαιρας. 

Η εξήγηση της φόρτισης της ιονόσφαιρας από 

την ηλιακή ενέργεια και ακτινοβολία. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μαγνητικής κα-

ταιγίδας στην ιονόσφαιρα. 

Η εξήγηση της παραγωγής του πολικού σέ-

λαος. 

8 16 

4 Η εξήγηση της παραγωγής του πολικού σέ-

λαος. 

Η εξήγηση ότι ο κάθε μαγνητικός πόλος της 

Γης εκπέμπει μαγνητικό πεδίο, το οποίο και ε-

ξασκεί ολόγυρά του. 

Η εξήγηση ότι και από τους δύο μαγνητικούς 

πόλους της Γης μας ξεκινούν οι μαγνητικές-

δυναμικές γραμμές της. 

17  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

4 Η εξήγηση της παραγωγής του πολικού σέ-

λαος. 

Η εξήγηση ότι ο κάθε μαγνητικός πόλος της 

Γης εκπέμπει μαγνητικό πεδίο, το οποίο και ε-

ξασκεί ολόγυρά του. 

Η εξήγηση ότι και από τους δύο μαγνητικούς 

πόλους της Γης μας ξεκινούν οι μαγνητικές-

δυναμικές γραμμές της. 

Η εξήγηση της μαγνητικής αλληλεπίδρασης 

των δύο μαγνητικών πόλων της Γης με τα δικά 

τους μαγνητικά φορτία. 

Η εξήγηση της παλινδρομικής κίνησης των α-

ραιών αερίων και των μικροσωματιδίων στην 

ιονόσφαιρα. 

Η εξήγηση ότι και από τους δύο μαγνητικούς 

πόλους της γης ξεκινούν οι μαγνητικές-δυνα-

μικές γραμμές της που φέρουν μαγνητικά φορ-

τία θεμελιωδών ιόντων. 

17 19 

5 Η εξήγηση της δημιουργίας των διαφορετικών 

ταχυτήτων περιστροφής των επιφανειών των 

πλανητών κ.λπ.  

Η εξήγηση της ορθής και της αντίθετης-ανά-

δρομης περιστροφής των πλανητών κ.λπ. 

20 22 

6 Η Μοναδικότητα της ατμόσφαιρας της Γης. 23 26 

7 Η εξήγηση της δημιουργίας του καρκίνου στα 

φυτά-δένδρα και στον άνθρωπο. 

Το κύριο μαγνητικό φορτίο του οξυγόνου εί-

ναι εκείνο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Το κύριο μαγνητικό φορτίο του άνθρακα, 

αλλά και των μετάλλων, είναι εκείνο των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Η εξήγηση της αύξησης του καρκινικού όγκου 

μέσα στο σώμα μας. 

27 30 

8 Η εξήγηση της δημιουργίας του φαινομένου 

της σχάσης και της σύντηξης στο εσωτερικό 

της Γης μας, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο Ήλιος 

μας. 

31 40 

8α Η εξήγηση της παραγωγής της λάμψης και της 

θερμότητας από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκ- 

32  
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8α Η εξήγηση της παραγωγής της λάμψης και της 

θερμότητας από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων μπορούν, μέσω των ιόντων ηλεκτρο-

νίων, να έλξουν ολόκληρα άτομα ή και μόρια. 

Η εξήγηση της σύντηξης των μεταλλικών πλα-

κών κατά την δημιουργία-παρουσία του βολ-

ταϊκού τόξου. 

32 34 

8β Η εξήγηση της δημιουργίας της σχάσης και 

της αλυσιδωτής αντίδρασης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της σύντηξης. 

Η εξήγηση της διάσπασης του πυρήνα ενός α-

τόμου όταν χτυπήσει πάνω του ένα νετρόνιο 

με πολύ ισχυρή ορμή. 

35 40 

9 Το ηλιακό φως φέρει ιόντα που είναι φορτι-

σμένα με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και με 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

41 41 

10 Η μαγνητική βελόνη δεν έλκεται μόνον από 

τον νότιο πόλο της Γης (που βρίσκεται στον 

γεωγραφικό βορρά), όπως νομίζουμε, αλλά 

έλκεται και από τον βόρειο μαγνητικό πόλο 

της Γης (που βρίσκεται στον νότιο γεωγρα-

φικό της πόλο). 

Στον έναν μαγνητικό πόλο της Γης υπάρχουν 

και συγκεντρώνονται τα μαγνητικά του φορτία 

που είναι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που 

φέρουν μαζί τους και πρωτόνια. 

Στον άλλον μαγνητικό πόλο της Γης υπάρχουν 

και συγκεντρώνονται τα μαγνητικά του φορτία 

που είναι τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

που φέρουν μαζί τους και ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση του μηχανισμού έλξης πρωτονίων 

και ηλεκτρονίων από τον ηλιακό άνεμο και η 

μεταφορά τους στην ιονόσφαιρα και στην α-

τμόσφαιρα της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο κινητών 

μαγνητικών πόλων θεμελιωδών ιόντων στην 

ατμόσφαιρα της Γης και η διάχυσή τους καθώς 

και η μεταφορά του φορτίου τους προς τα μα-

γνητικά άκρα της Γης, προς τους δύο πόλους 

της. 

42 49 
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11 Η εξήγηση της δημιουργίας των δύο εξωτερι-

κών μαγνητικών πόλων ενός πλανήτη.  

Η εξήγηση της ύπαρξης της ατμόσφαιρας. 

Η σωστή θέση της ύπαρξης και λειτουργίας 

της ατμόσφαιρας της της Γης 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ύ-

παρξη και λειτουργία της ατμόσφαιρας της 

Γης. 

Η εξήγηση ότι πρώτα δημιουργήθηκε το οξυ-

γόνο στην Γη μας και μετά τα ορυκτά της ή και 

τα άλλα βαρέα στοιχεία. 

Η εξήγηση ότι η βαρύτητα της Γης άρχισε να 

αυξάνει πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. 

Η εξήγηση συγχρόνως ότι η Γη άρχισε να ε-

κτοξεύει το βαρυτικό της υλικό πριν από 3,5 

δισεκατομμύρια χρόνια. 

Η ζωή στην Γη προήλθε από την θάλασσα. 

50 56 

12 Μέχρι την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα της 

Γης ήσαν καθαρά και δεν μολύνθηκε η ατμό-

σφαιρά της από μεγάλες ή τρομακτικές εκρή-

ξεις των ηφαιστείων της κ.λπ.  

Καθαρές ήσαν και οι θάλασσες της Γης και 

χωρίς κάποια μόλυνσής τους. 

57 59 

13 Η εξήγηση της δημιουργίας των μουσσώνων. 

Η εξήγηση της μετακίνησης της ισημερινής 

ζώνης της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των αληγών ανέ-

μων και της κατεύθυνσης της πορείας τους.  

Η εξήγηση της δημιουργίας της λαίλαπας και 

του τυφώνα στις τροπικές περιοχές. 

60 65 

14 Η εξήγηση της δημιουργίας ων διαφορετικών 

μαγνητικών ζωνών της ατμόσφαιρας της γης. 

Η εξήγηση της ανάφλεξης ενός βλήματος, ε-

νός μετεωρίτη όταν πέσει πάνω στην ιονό-

σφαιρα. 

Λόγω του μαγνητικού φορτίου που φέρουν οι  

μαγνητικές δυναμικές γραμμές της ατμόσφαι-

ρας, είναι δυνατό να ισορροπούν τα διάφορα 

μόρια των αερίων και των υδρατμών πάνω σε 

αυτήν και να αιωρούνται. 

66 67 
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15 Η εξήγηση ότι ζεστότερος είναι ο αέρας, τόσο 

περισσότερη μάζα νερού συγκρατεί. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του υγρόμετρου. 

68 73 

16 Η εξήγηση ότι όταν αυξάνει ο όγκος ενός σώ-

ματος και ειδικότερα προς την οριζόντια κα-

τεύθυνση, το σώμα ισορροπεί περισσότερο 

στον αέρα ή στο υγρό και μειώνεται η βαρύ-

τητά του.  

74 75 

17 Το κυριότερο μαγνητικό φορτίο του άνθρακα 

είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Η εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου  

76 79 

18 Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, που βρί-

σκονται στα μαγνητικά φορτία, όταν βρίσκο-

νται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απω-

θούνται, ενώ όταν βρίσκονται στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις έλκονται. 

Η εξήγηση ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, που βρί-

σκονται στα ηλεκτρικά φορτία, όταν βρίσκο-

νται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απω-

θούνται, ενώ όταν βρίσκονται στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις έλκονται. 

Τα μαγνητικά όσο και τα ηλεκτρικά φορτία ο-

φείλονται στα θεμελιώδη ιόντα. 

Η εξήγηση της βαρύτητας, ότι οι δύο εσωτε-

ρικοί-βαρυτικοί πόλοι κάθε ουράνιου σώμα-

τος εκτελούν ημιπεριστροφή και όχι πλήρη 

στροφή. 

80 84 

19 Η εξήγηση της περιστροφής ή της κίνησης των 

θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της λειτουργίας της αλλαγής πολι-

κότητας.  

Η εξήγηση της κανονικότητας και της περιο-

δικότητας της αλλαγής των εποχών στην Γη 

μας στις διάφορες γεωλογικές εποχές-περιό-

δους της 

85 87 

20 Η εξήγηση της δημιουργίας των δυνάμεων 

κλόνισης και μετάπτωσης ενός περιστρεφόμε-

νου σώματος. 

Η εξήγηση της απόκλισης του επιπέδου του ι- 

88  
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20 Η εξήγηση της δημιουργίας των δυνάμεων 

κλόνισης και μετάπτωσης ενός περιστρεφόμε-

νου σώματος. 

Η εξήγηση της απόκλισης του επιπέδου του ι-

σημερινού της Γης, σε σχέση με τον ισημερινό 

του Ήλιου – εξήγηση της λόξωσης των πλανη-

τών. 

Η εξήγηση της λειτουργίας της μετάπτωσης. 

Η εξήγηση των δυνάμεων των θεμελιωδών ιό-

ντων να απωθούνται με την βαρύτητα της Γης 

και να διαγράφουν ορθή γωνία με αυτήν την 

βαρύτητα, έλκοντας προς την κατεύθυνσή 

τους και την σβούρα. 

88 92 

21 Η εξήγηση της δημιουργίας του εσωτερικού 

πηνίου της Γης μας, στην φάση της έλξης των 

θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της θέσης των δύο εσωτερικών μα-

γνητικών πόλων της Γης και πως βρίσκονται, 

αρχικά, απέναντι από τους δύο εξωτερικούς 

μαγνητικούς πόλους της Γης μας. 

Η εξήγηση της κίνησης των δύο εσωτερικών-

βαρυτικών πόλων της Γης. 

Η έννοια και η λειτουργία του ενεργειακού πη-

νίου. 

Πως δημιουργείται το εσωτερικό ενεργειακό 

πηνίο της Γης μας. 

Η εξήγηση της μετακίνησης και της περιστρο-

φής των πόλων της Γης, μέσω της αλληλεπί-

δρασης των δύο εξωτερικών της μαγνητικών 

πόλων προς τους δύο εσωτερικούς πόλους του 

ενεργειακού της πηνίου. 

Η εξήγηση της περιστροφής της επιφάνειας, 

αλλά και του εσωτερικού της Γης κατά την ί-

δια φορά. 

93 102 

22 Θερμόμετρο μεγίστου και ελαχίστου – εξή-

γηση της λειτουργίας του. 

103 105 

23 Η αύξηση της θερμοκρασίας παράγει θεμε-

λιώδη ιόντα τα οποία καθώς απωθούνται σε 

κλειστό χώρο, παράγουν την πίεση στα υγρά, 

αέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής πίεσης από την αύ- 

106  
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23 Η αύξηση της θερμοκρασίας παράγει θεμε-

λιώδη ιόντα τα οποία καθώς απωθούνται σε 

κλειστό χώρο, παράγουν την πίεση στα υγρά, 

αέρια κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής πίεσης από την αύ-

ξηση της θερμοκρασίας σε κλειστό χώρο. 

Η λήψη ατμών φορτισμένων θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων (Μηχανή του Ήρωνα). 

106 107 

24 Η εξήγηση της αλλαγής του κλίματος της Γης, 

όταν αυξάνεται απότομα η θερμοκρασία της.  

Η εξήγηση της περιόδου της ξηρασίας και της 

ανομβρίας λόγω της αλλαγής του κλίματος της 

Γης. 

108 110 

25 Η εξήγηση του φαινομένου της δημιουργίας 

της θαλάσσιας και της απόγειας αύρας. 

111 112 

26 Η εξήγηση του φαινομένου της ηχούς. 

Η εξήγηση του ανακλώμενου φωτός που λά-

μπει μετά την ανάκλαση όταν πέσει σε μια 

λεία επιφάνεια. 

Η εξήγηση του ανακλώμενου φωτός που δεν 

λάμπει όταν πέσει πάνω σε μια ανώμαλη επι-

φάνεια. 

113 115 

27 Η εξήγηση ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να φέ-

ρουν και θετικό ηλεκτρικό φορτίο, αλλά και 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση ότι το φαινόμενο του ηλεκτρισμού 

είναι ταυτόσημο και με το φαινόμενο του μα-

γνητισμού και αντίστροφα. 

116 117 

28 Η εξήγηση ότι η ηλεκτρική εκκένωση του κε-

ραυνού ακολουθεί τη διαδρομή που παρουσιά-

ζει τη μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση. 

Η εξήγηση της ανάκλασης των ηλεκτρομαγνη-

τικών κυμάτων στην ιονόσφαιρα 

Η εξήγηση ότι από την έλξη μεταξύ των θεμε-

λιωδών ιόντων παράγεται συμπίεση της ύλης 

και δημιουργία νέων βαρύτερων χημικών 

στοιχείων. 

Η εξήγηση ότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει η 

θερμοκρασία σε ένα στοιχείο, τόσο περισσό-

τερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων αυτό φέρει. 

118  
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28 Η εξήγηση ότι η ηλεκτρική εκκένωση του κε-

ραυνού ακολουθεί τη διαδρομή που παρουσιά-

ζει τη μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση. 

Η εξήγηση της ανάκλασης των ηλεκτρομαγνη-

τικών κυμάτων στην ιονόσφαιρα 

Η εξήγηση ότι από την έλξη μεταξύ των θεμε-

λιωδών ιόντων παράγεται συμπίεση της ύλης 

και δημιουργία νέων βαρύτερων χημικών 

στοιχείων. 

Η εξήγηση ότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει η 

θερμοκρασία σε ένα στοιχείο, τόσο περισσό-

τερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων αυτό φέρει. 

Η εξήγηση του βαθμού διάλυσης ενός στοι-

χείου στο νερό.  

Η εξήγηση της έκρηξης των καθαρών χημικών 

στοιχείων. 

118 122 

29 Ο κεραυνός ως κύμα, που παράγεται από τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, όχι μόνον όταν εκπέμπο-

νται, εκπέμπονται σε σφαιρικό σχήμα (όπως 

π.χ. η εκπομπή φωτός), αλλά και όταν έλκο-

νται και είτε παράγουν μάζα,  είτε όχι, πάλι στο 

σφαιρικό σχήμα την παράγουν, όπως η δη-

μιουργία των πρωτονίων, ηλεκτρονίων κ.λπ. 

Η εξήγηση ότι η επιφάνεια της Γης είναι φορ-

τισμένη περισσότερο με θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων ή με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της κατανομής του φορτίου των 

καταιγιδοφόρων σύννεφων στο πάνω και στο 

κάτω μέρους τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής του στατικού ηλε-

κτρισμού. 

Η εξήγηση ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης 

είναι σε ρευστή κατάσταση, αλλά συγχρόνως 

σε πολύ συμπαγή μορφή. 

Με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας έ-

χουμε συγκόλληση των υλικών σε μια μάζα. 

Η εξήγηση της τεθλασμένης πορείας του κε-

ραυνού. 

Η εξήγηση της εμφάνισης της λάμψης της λα-

μπερής μπάλας στην κορυφή του καταρτιού  

123  



144 

 

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 

29 Ο κεραυνός ως κύμα, που παράγεται από τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα, όχι μόνον όταν εκπέμπο-

νται, εκπέμπονται σε σφαιρικό σχήμα (όπως 

π.χ. η εκπομπή φωτός), αλλά και όταν έλκο-

νται και είτε παράγουν μάζα,  είτε όχι, πάλι στο 

σφαιρικό σχήμα την παράγουν, όπως η δη-

μιουργία των πρωτονίων, ηλεκτρονίων κ.λπ. 

Η εξήγηση ότι η επιφάνεια της Γης είναι φορ-

τισμένη περισσότερο με θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων ή με θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της κατανομής του φορτίου των 

καταιγιδοφόρων σύννεφων στο πάνω και στο 

κάτω μέρους τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής του στατικού ηλε-

κτρισμού. 

Η εξήγηση ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης 

είναι σε ρευστή κατάσταση, αλλά συγχρόνως 

σε πολύ συμπαγή μορφή. 

Με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας έ-

χουμε συγκόλληση των υλικών σε μια μάζα. 

Η εξήγηση της τεθλασμένης πορείας του κε-

ραυνού. 

Η εξήγηση της εμφάνισης της λάμψης της λα-

μπερής μπάλας στην κορυφή του καταρτιού 

στα καράβια, όταν βρέχει. 

123 132 

30 Το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς τα θεμελιώδη ιόντα 

δεν φέρει ηλεκτρικές ιδιότητες. 

Τα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της εκπο-

μπής των εκπέμπονται προς όλες τις διευθύν-

σεις, σφαιρικά.  

133 134 

31 Η έννοια της φωνής του Θεού για να γεννηθεί 

το στερέωμα. 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 

(κατά αλφαβητική σειρά των βιβλίων της) 

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

Dempsey Ltd, London. 

✓ «Το Μυστηριώδες Σύμπαν και η Σύγχρονος Αστροναυτική», επιμέλεια Ιω. Ξαν-

θάκη (Ακαδημαϊκού – Καθηγητού Πανεπιστημίου). Συνεργάζονται επίσης: Γ. Γε-

ωργαλάς (Καθηγητής Πανεπιστημίου, Προσ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών), Λ. Κα-

ραπιπέρης (Έκτακτος Καθηγητής του Πανεπιστημίου), Γ. Αδαμόπουλος (Αστρο-

νόμος του Αστεροσκοπείου Αθηνών-Δρ Φ.Ε.), ΔΡ Κων. Ι. Μακρής (Υφηγητής της 

Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), με την συνεργασία ομάδος επιστημό-

νων, Αθήνα 1957. 

✓ «Οικολογική Εγκυκλοπαίδεια - Η Ατμόσφαιρα». Κείμενο: John Sparks, Μετά-

φραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπαϊωάννου (καθηγη-

τής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992. 

✓ «BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των εποχών, Si-

mon Singh, 2004.  

✓ «Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύρος, Γκου-

γκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, Οβαδίας Σάββας, 

Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός 

Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

✓ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλου (καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φυσικού), Τόμος Δεύτερος, Οπτική-Μαγνητισμός- Ηλεκτρι-

σμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση τρίτη, Αθήνα 1967. 

✓ «ΦΥΣΙΚΗ», Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, καθηγητού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979. 

✓ «Ερευνώ το φυσικό κόσμο», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ τάξης, πρώτο μέρος. Συγγραφείς: Βα-

σίλης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώστας Κώνστας, *Γιώργος Φλωράκος 

(*συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου μέχρι και την τρίτη διδακτική ενότητα, 

της Γ΄ γενικής ενότητας). 

✓ «Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. Μετά-

φραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 1990-1991. 

✓ «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπι-

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

νης. 

✓ «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Μετάφραση: Αριάδνη 

Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: Πήγασος Εκδοτική & Εκτυ-

πωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kindersley Limited, London. Copyright 1994 

Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο.  

✓ «ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ», Γυμνασίου-Λυκείου- Ανωτάτων Σχολών, Φροντιστήριο 

Ακαδημαϊκών Σπουδών, Α΄ Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας, Χάρη Πάτση.  

✓ «Οι Μηχανές και πως λειτουργούν» γράφηκε από τον Ντέιβιντ Μπάρνι, Μετά-

φραση: Π. Ροδάκη, Γ. Αξιωτέλλης & ΣΑ ΕΠΕ, Αθήνα 1989. 

✓ «Αναλυτική Μέθοδος Φυσικής & Χημείας», αναλυτικές μαθητικές εκδόσεις. 

✓ Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996. 

✓ «Φυσική» Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αλεξάκης Νίκος, Αμπατζής Σταύρος, Γκου-

γκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νίκος, Οβαδίας Σάββας, 

Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός 

Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).   
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

«Μετάπτωση 

Μετάπτωση λέγεται η βαθμιαία αλλαγή της διεύθυνσης του άξονα ενός σώματος που περι-

στρέφεται (π.χ. οι πλανήτες). Η Γη μοιάζει με πελώρια σβούρα, που ο άξονάς της δεν είναι 

σταθερός. Αυτό συμβαίνει επειδή οι βαρυτικές δυνάμεις του Ήλιου και της Σελήνης έλκουν 

την ελαφρώς διογκωμένη περιοχή γύρω από τον Ισημερινό. 

 

 
 
Ο άξονας της Γης υφίσταται μετάπτωση, που προκαλείται από τη βαρυτική έλξη 

της Σελήνης, του Ήλιου και των άλλων πλανητών. Τα δύο σημεία στον ουρανό που 

βρίσκονται στην προέκταση του άξονα (βόρεια και νότια), λέγονται ουράνιοι πόλοι. 

Εξαιτίας της μετάπτωσης, μετατοπίζονται και αυτοί.  

Σήμερα, ο βόρειος ουράνιος πόλος βρίσκεται στην κατεύθυνση του Πολικού Α-

στέρα στον αστερισμό της Μικρής Άρκτου. Έπειτα από 11.000 χρόνια, ο άξονας θα 

έχει κινηθεί και θ δείχνει προς το Βέγα, που θα είναι ο νέος πολικός αστέρας. 
«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood & 

Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 521-522. 

 
Σχόλια – επεξηγήσεις: 

Οι δυνάμεις περιστροφής της σβούρας οφείλονται στα θεμελιώδη ιόντα. 

Όσο η σβούρα περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, τότε αυτά τα παραγόμενα θεμε-

λιώδη ιόντα είναι πολλά και τότε απωθούνται μεταξύ τους. 

Η άπωση αυτή οφείλεται στην ισχυρή δύναμη του φορτίου τους που αναπτύσσεται 

και το οποίο έρχεται σε άπωση με την ίδια την βαρύτητα της Γης. Εξαιτίας της άπωσης 

αυτής, η σβούρα χάνει δυνάμεις βαρύτητας και έλκεται από τα απωθούμενα σε αυτόν 

θεμελιώδη ιόντα. Αυτά, απωθούνται και με τα θεμελιώδη ιόντα της εσωτερικού της 

Γης κι έτσι έχουν την τάση να κινούνται σε οριζόντια κατεύθυνση και να έλκουν κατά 

την κατεύθυνσή τους την σβούρα. Με άλλα λόγια τα θεμελιώδη ιόντα διαγράφουν ορθή 

γωνία προς την βαρύτητα καθώς απωθούνται (εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο για την 

δημιουργία αυτής της ορθής γωνίας).   


