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Ε΄  Μέρος 
 

 
 

 

Η δημιουργία  

και η λειτουργία  

των φυτών-δένδρων 

  

 

«…και είπεν ο Θεός∙ βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα 

κατά γένος και καθ’ ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ού το 

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

και εξήνεγκεν η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ’ 

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

κατά γένος επί της γης.  

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

ημέρα τρίτη». 

Αγία Γραφή (Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 11-13). 
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1. Τα φυτά είναι χωρισμένα σε οικογένειες και σε είδη. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα μας δίνουν άνθη και καρπούς, και πότε 

μας δίνουν φύλλα. 

Το φυτό (δένδρο (ή ζώο) δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προγραμμα-

τισμό των κινήσεων του DNA του και υπάρχει νομοτέλεια γι’ αυτό σε 

όλο το φυτικό και ζωϊκό βασίλειο. 

Ο Μόνος που μπορεί να επέμβει, όταν χρειάζεται για την μετεξέλιξη 

των φυτών-ζώων είναι ο Δημιουργός τους. 

 

 

 

«Αμπέλι. 

Η λέξη σημαίνει κυρίως την έκταση γης όπου καλλιεργείται το φυτό 

άμπελος η οινοφόρος, το κλήμα, αλλά και το ίδιο το φυτό ή και τις συστά-

δες του. 

Το αμπέλι ανήκει στην οικογένεια των Αμπελιδών (Δικοτυλήδονα, τάξη 

Ραμνωδών) και προέρχεται, όπως φαίνεται, από τις γύρω από τον Καύ-

κασο περιοχές του Πόντου και της Αρμενίας. Η καλλιέργειά του είναι από 

τις πιο διαδεδομένες και στα πιο ποικίλα κλίματα, όμως τα ευνοϊκότερα 

εδάφη για την ανάπτυξή του είναι τα γύρω από τη Μεσόγειο (Ελλάδα, Ι-

ταλία, νότια Γαλλία, Ισπανία κ.λπ.). Είναι φυτό θαμνώδες αναρριχώμενο, 

με ξυλώδεις διακλαδώσεις (κληματίδες), που αρχίζουν πολύ χαμηλά στο 

βλαστό. Έχει φύλλα παλαμοειδή με 3-5 λοβούς, ακέραιους ή οδοντωτούς, 

και έλικες στην κορυφή των νεαρών βλαστών, με τις οποίες πιάνεται και 

ανεβαίνει σε στηρίγματα (δένδρα, πασσάλους κ.λπ.). Τα άνθη του είναι 

μικρά, φύονται στα ίδια γόνατα με τα φύλλα, αλλά αντίθετα από αυτά, έ-

χουν πρασινωπό χρώμα, σχηματίζουν λοβοειδείς ταξιανθίες ή βότρυες, ευ-

ωδιάζουν και έχουν πέντε πέταλα  ενωμένα στην κορυφή τους σε σχήμα 

κωδωνοειδές. Έχουν 10 στήμονες, από τους οποίους οι πέντε μόνο κανο-

νικά ανεπτυγμένοι, και ύπερο σε σχήμα συνήθως φιάλης. 

Το σταφύλι, καρπός του αμπελιού, γνωστό από πανάρχαια χρόνια, απο-

τελείται από πολλές ρώγες συγκεντρωμένες σε τσαμπιά. Οι ρώγες έχουν 

διάφορα χρώματα (άσπρες, κίτρινες, πρασινωπές, κόκκινες, μαύρες) και 

συνήθως καλύπτονται με «πάχνη» αδιαφανή, γαλαζωπή, από κηρώδη ου-

σία. Αποτελούνται από ένα εξωτερικό περίβλημα, που περικλείει σαρκώδη 

ουσία, άλλοτε πυκνή και άλλοτε υδατώδη, με κουκούτσια, δηλαδή 2-4 μι-

κρά σκληρά σπέρματα (γίγαρτα) τα οποία όμως, σε μερικές περιπτώσεις 

μπορεί και να μην υπάρχουν (ρώγες αγίγαρτες). 

Υπάρχουν πολυάριθμα είδη και ποικιλίες αμπελιού που παράγουν στα-

φύλια με διάφορα χαρακτηριστικά και για διάφορες χρήσεις:  φαγώσιμα, 

για οινοποίηση, αποξήρανση, μαρμελάδες, κονσέρβες, γλυκά. 
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Μια κατάταξη των σταφυλιών (αμπελογραφία) μπορεί να γίνει με βάση 

το χρώμα: άσπρα σταφύλια (ροζακί, σουλτανίνα, σαβατιανό κ.λπ.), μαύρα 

σταφύλια (κορινθιακή σταφίδα, μαυροδάφνη κ.λπ.), κόκκινα σταφύλια 

(ροδίτης , φράουλα κ.λπ.). Διακρίνονται επίσης, ανάλογα με την εποχή που 

ωριμάζουν, σε πρώιμα, ενδιάμεση ωρίμανση και όψιμα∙ η βασική τους ό-

μως διάκριση είναι σε επιτραπέζια και οινοπαραγωγά. Τα πρώτα κατανα-

λώνονται τόσο νωπά όσο και αποξεραμένα (κορινθιακή σταφίδα, λιπαρίς 

ή σταφίδα των νησιών Λίπαρι, Μαλάγα) και συνήθως παίρνουν ονόματα 

σχετικά με τον τόπο προέλευσης, το σχήμα τους ή άλλα χαρακτηριστικά 

τους (Καρυστινό, Πολίτικο, Κέρινο, Καρυδάτο, Φράουλα, Ροδίτης, Α-

χλάδι κ.λπ.). Κατά κανόνα όλα αυτά είναι σταφύλια με φλούδα ανθεκτική 
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ακόμα και όταν είναι λεπτή, σάρκα τραγανή και αρωματική. Χαρακτηρί-

ζονται αντίθετα οινοπαραγωγά τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται για οι-

νοποίηση, αν και πολλές απ’ αυτές τις ποικιλίες προσφέρονται και για επι-

τραπέζια κατανάλωση. Στην καλλιέργεια του αμπελιού (αμπελουργία) 

πρέπει να υπολογίζονται το κλίμα, το έδαφος, η εμπορική ζήτηση, τα διά-

φορα αισθητικά πλεονεκτήματα, η αντοχή των κλημάτων καθώς και η γευ-

στικότητα των διάφορων ποικιλιών. 

Ποικίλα είναι και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 

των κλημάτων: στα πετρώδη εδάφη αφήνονται να «έρπουν» μόνα τους∙ 

στις νότιες περιοχές της Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, προτιμούν να τα 

στηρίζουν σε σκελετούς από παράλληλα καλάμια ή σύρματα δεμένα σε 

όρθιους ξύλινους ή σιδερένιους πασσάλους∙ στην Κρήτη, τα στηρίζουν, 

ιδιαίτερα  την εξαιρετική επιτραπέζια ποικιλία Ροζακί Αρχανών, σε κρε-

βατίνες ύψους 2 μέτρα, που αποτελούνται από οριζόντιο συρμάτινο 

πλέγμα το οποίο στηρίζεται σε ξύλινους, σιδερένιους ή τσιμεντένιους στύ-

λους∙ φυτεύονται επίσης κλίματα που στηρίζονται σε κληματαριές ή περ-

γουλιές ή πέργκολες ή και κοντά σε δένδρα, στα οποία αναρριχώνται. 

Ζημιές προκαλούν στα αμπέλια συχνότερα οι ατμοσφαιρικές αντιξοό-

τητες (ειδικά τα ανοιξιάτικα χιόνια και οι πάγοι), αρρώστιες που οφείλο-

νται σε φυσιολογικές αλλοιώσεις (χλώρωση, ανθόρροια, ράντισμα), ή προ-

σβολή τους από φυτικά παράσιτα (περονόσπορος, ωΐδιο κ.λπ.) και ζωικά, 

όπως η φυλλοξήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις δίνει καλά αποτελέσματα μια 

σωστή ισορροπία των καλλιεργειών, με αποφυγή συστημάτων υπερβολικά 

εντατικής καλλιέργειας που ευνοούν, όπως είναι φυσικό, τη διάδοση των 

παρασιτικών μολύνσεων∙ επιπλέον είναι κατάλληλη η εκλογή και εισα-

γωγή ποικιλιών ανθεκτικών στο ένα ή στο άλλο παράσιτο, όπως π.χ. τα 

ανθεκτικά στη φυλλοξήρα αμερικανικά κλήματα στα οποία εμβολιάζονται 

οι ευπαθείς στο καταστρεπτικό αυτό έντομο ευρωπαϊκές ποικιλίες. Στην 

Ελλάδα το έργο αυτό έχει αρχίσει από τότε που η φυλλοξήρα εισέβαλε στη 

χώρα μας (1885) και συνεχίζεται σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές της 

χώρας.». 

Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 3, 

σελ. 258-259. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) α. Τα φυτά είναι χωρισμένα σε οικογένειες.  

Γράφηκε πιο πάνω: «το αμπέλι ανήκει στην οικογένεια των Αμπελιδών 

(Δικοτυλήδονα, τάξη Ραμνωδών) και προέρχεται, όπως φαίνεται, από τις 

γύρω από τον Καύκασο περιοχές του Πόντου και της Αρμενίας»). 

β. Η κάθε οικογένεια έχει τα διάφορα είδη της.  

Γράφηκε πιο πάνω: «Υπάρχουν πολυάριθμα είδη και ποικιλίες αμπελιού 

που παράγουν σταφύλια με διάφορα χαρακτηριστικά και για διάφορες 
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χρήσεις:  φαγώσιμα, για οινοποίηση, αποξήρανση, μαρμελάδες, κονσέρ-

βες, γλυκά». 

γ. Το κάθε είδος έχει τα διάφορα υποείδη του ή τις ποικιλίες του. 

Γράφηκε πιο πάνω ότι: «…Μια κατάταξη των σταφυλιών (αμπελογρα-

φία) μπορεί να γίνει με βάση το χρώμα: άσπρα σταφύλια (ροζακί, σουλτα-

νίνα, σαβατιανό κ.λπ.), μαύρα σταφύλια (κορινθιακή σταφίδα, μαυρο-

δάφνη κ.λπ.), κόκκινα σταφύλια (ροδίτης , φράουλα κ.λπ.)…». 

Η διάκριση-κατάταξη των φυτών-δένδρων μιας οικογένειας ή ενός εί-

δους σε άλλα είδη-ποικιλίες δίνει τα διαφορετικά εξωτερικά ή άλλα χαρα-

κτηριστικά στα φυτά της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου είδους, αλλά δεν 

τους δίνει κάτι άλλο. Θέλουμε να πούμε ότι το φυτό (ή το δένδρο) κάθε 

οικογένειας θα πάρει διαφορετικά εξωτερικά ή άλλα χαρακτηριστικά, ό-

πως διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό μήκος, κ.λπ., και αυτό είναι η δυνα-

τότητά του να μετεξελιχθεί. Πιο πέρα δεν μπορεί από μόνα του να μετα-

βληθεί-μετεξελιχθεί, γιατί δεν του το επιτρέπει το DNA του. 

Λέμε δηλαδή ότι για να υπάρξει η λεγόμενη μετεξέλιξη πρέπει να μετα-

βληθεί το DNA του φυτού-δένδρου, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει το 

φυτό ούτε από μόνο του, ούτε με βάση τις υπάρχουσες εξωτερικές του 

συνθήκες της φύσης (δεν μιλάμε για επέμβαση πάνω στο DNA από τον 

άνθρωπο). Κι αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι προγραμματιστές, αφού όλο 

το φυτό, δένδρο (ζώο ακόμη) προγραμματίζεται από τον μηχανισμό του 

DNA του, υπάρχει δηλαδή νομοτέλεια στην εξέλιξή των πάντων, από την 

οποία κανένα φυτό ή ζώο δεν μπορεί να διαφύγει. 

Ο Μόνος που μπόρεσε να κάνει τέτοια επέμβαση σε αυτά τα φυτά αλλά 

και στα ζώα, όταν χρειάζονταν, ήταν ο Δημιουργός τους. 

 

2) Πότε τα θεμελιώδη ιόντα μας δίνουν άνθη και καρπούς, και πότε μας 

δίνουν φύλλα. 

Γράφηκε παραπάνω ότι: «… Τα άνθη του είναι μικρά, φύονται στα ίδια 

γόνατα με τα φύλλα, αλλά αντίθετα από αυτά, έχουν πρασινωπό χρώμα, 

σχηματίζουν λοβοειδείς ταξιανθίες ή βότρυες, ευωδιάζουν και έχουν πέντε 

πέταλα  ενωμένα στην κορυφή τους σε σχήμα κωδωνοειδές…». 

Αν τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται καθώς εξέρχονται από το ίδιο ση-

μείο, είναι επειδή βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Έτσι το ένα είδος απωθείται προς το μέρος της κίνησης των δεικτών του 

ρολογιού μας και αυτό είναι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ενώ το 

άλλο είδος που απωθείται αντίθετα, δηλαδή προς το μέρος που είναι αντί-

θετο με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού μας είναι τα θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων. 

Όταν λοιπόν αναφέρει η Αγία Γραφή ότι τα φυτά (δένδρα) μας δίνουν 

καρπούς τα φυτά, αυτό εννοεί: ότι δηλαδή έδωσε να κινούνται αντίθετα τα 

θεμελιώδη ιόντα μέσα στα φυτά-δένδρα. 

Με άλλα λόγια, ενεργοποίησε τα θεμελιώδη ιόντα να έρθουν σε έλξη με 

τις ουσίες, τα χημικά στοιχεία, μόρια των φυτών, να τα έλκουν μέσω του 
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νερού και μετά να απωθούνται παράγοντας φύλλα και καρπούς από τα ίδια 

γόνατα, από τα ίδια δηλαδή σημεία εξόδου τους προς τον κορμό του φυ-

τού. 
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2. Η μέτρηση της απώλειας των θεμελιωδών ιόντων από το φως, 

όταν μέρος της ενέργειάς του διαφεύγει καθώς φορτίζει άλλα σώματα. 

Η εξήγηση του ημιαγωγού ότι αφήνει να περνάει το ηλεκτρικό 

ρεύμα κατά την μία μόνο διεύθυνση στο ηλεκτρικό κύκλωμα.  

Η εξήγηση της αύξησης του αριθμού των ηλεκτρονίων στους ημια-

γωγούς, όταν φωτίζονται ή όταν αυξάνει η θερμοκρασία τους. 

Η εξήγηση της μείωσης της αντίστασης ενός ημιαγωγού όταν αυξά-

νεται η θερμοκρασία του. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του φωτόμετρου, που στην ουσία μας 

δείχνει την φόρτιση ή όχι ενός στοιχείου με φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων. 

 

 

 

«Ημιαγωγοί 

Στη Φυσική ονομάζουμε ημιαγωγούς ορισμένα σώματα, που παρουσιά-

ζουν μικρή αγωγιμότητα και ιδιαίτερες ιδιότητες, όπως, για παράδειγμα, 

είναι το σελήνιο και το γερμάνιο. Η αγωγιμότητα στο σελήνιο μεγαλώνει, 

όταν φωτίζεται, και γι’ αυτό βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή του κυτ-

τάρου του σεληνίου. Ακόμα, όταν βρίσκεται σε επαφή με το σίδηρο, αφή-

νει να περνά το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο κατά τη μία φορά του και, γι’ αυτό, 

χρησιμεύει ως ανορθωτής στο εναλλασσόμενο ρεύμα.  

Οι ημιαγωγοί σήμερα βρίσκουν πάρα πολλές εφαρμογές, μια από τις ο-

ποίες είναι τα Transistor, που τείνουν να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρονι-

κές λάμπες, καθώς και οι κρυσταλλοδίοδοι. 

Το σελήνιο, το γερμάνιο, το πυρίτιο και μερικά άλλα παρουσιάζουν πα-

ράξενες ιδιότητες και κατατάσσονται στην κατηγορία των ημιαγωγών. Σή-

μερα, ημιαγωγούς λέμε ορισμένα στερεά σώματα, που έχουν αριθμό από 

ελεύθερα ηλεκτρόνια σχετικά μικρό και ο οποίος μεγαλώνει, όταν μεγα-

λώνει και η θερμοκρασία τους. Δηλαδή οι ημιαγωγοί δεν έχουν την ίδια 

συμπεριφορά με τα άλλα στερεά, αλλά λιγοστεύουν την αντίστασή τους, 

όταν μεγαλώνει η θερμοκρασία τους. Γι’ αυτές τις καταπληκτικές ιδιότη-

τες που παρουσιάζουν οι ημιαγωγό χρησιμεύουν σήμερα πάρα πολύ για να 

κατασκευάσουν φωτοστοιχεία, ξηρούς ανορθωτές, στους ηλεκτρονικούς 

εγκεφάλους κ.τ.λ. … 

Όταν φωτίζεται το σελήνιο, μικραίνει η αντίστασή του, επειδή αυξάνε-

ται ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων που υπάρχουν σε αυτό και έτσι 

μεγαλώνει η ένταση στο ρεύμα. Γι’ αυτό ακριβώς χρησιμεύει και το κύτ-

ταρο του σεληνίου ως φωτόμετρο…». 

 

Πηγή:  «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 10, σελ. 31-32.  
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

α) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Η μέτρηση της απώλειας των θεμε-

λιωδών ιόντων από το φως, όταν μέρος της ενέργειάς του διαφεύγει καθώς 

φορτίζει άλλα σώματα…». 

Η αγωγιμότητα στο σελήνιο μεγαλώνει, όταν φωτίζεται, και γι’ αυτό 

βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή του κυττάρου του σεληνίου.  

Αυτό εξηγείται επειδή το φως περιέχει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Καθώς το φως περνά από το σελήνιο, αυτό 

έλκει αυτά τα θεμελιώδη ιόντα του φωτός και έτσι φορτίζεται. 

Αν μπορούσε δηλαδή να μετρήσει κανείς, δηλαδή, την ισχύ των θεμε-

λιωδών ιόντων του φωτός, πριν και μετά την διέλευσή του στο σελήνιο, θα 

μπορούσε να βρει την ποσότητα της ενέργειας που έχει αφαιρεθεί από το 

σελήνιο.  

Αυτό όμως μπορεί να γίνει με βάση, επίσης, την αγωγιμότητα του σε-

ληνίου. Με άλλα λόγια έχει αφαιρεθεί τόση ποσότητα θεμελιωδών ιόντων 

από το φως που έπεσε στο σελήνιο, όση είναι η αύξηση της αγωγιμότητας 

του σεληνίου. 

 

β) Η εξήγηση του ημιαγωγού ότι αφήνει να περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα 

κατά την μία μόνο διεύθυνση στο ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ακόμα, όταν (το σελήνιο) βρίσκεται σε 

επαφή με το σίδηρο, αφήνει να περνά το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο κατά τη 

μία φορά του και, γι’ αυτό, χρησιμεύει ως ανορθωτής στο εναλλασσόμενο 

ρεύμα…». 

Αυτό εξηγείται επειδή το σελήνιο φέρει ισχυρότερο μόνον τον ένα από 

τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους. Έτσι, αν φέρει π.χ. ισχυρό-

τερο τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του, τότε 

απωθεί τους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων από 

τα ηλεκτρόνια που ρέουν στο κύκλωμα. Τα παραπάνω ηλεκτρόνια που έ-

χουν ισχυρότερο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έρχονται 

από την άνοδο, όπως εξηγήσαμε. 

Επομένως, αν τα ηλεκτρόνια έρχονται από την άνοδο και συναντήσουν 

το ισχυρό φορτίο των εσωτερικών πόλων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στα πρωτόνια του σεληνίου, τότε θα απωθηθούν και δεν θα μπορέσουν να 

περάσουν μέσα από αυτό. 

Αντίθετα, αν έχουμε ηλεκτρόνια που έρχονται από την κάθοδο και φέ-

ρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, αυτά τα φορτία θεμελιωδών ιόντων έλκονται μεταξύ 

τους και τότε τα ρέοντα αυτά ηλεκτρόνια της καθόδου περνούν ελεύθερα 

από το σελήνιο. 
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Αυτή η ιδιότητα του παραπάνω ατόμου του σεληνίου, οφείλεται επειδή 

έχει προσλάβει κατά την φάση της δημιουργίας του μεγαλύτερη την φόρ-

τιση του ενός είδους θεμελιωδών ιόντων. Αυτό εξηγείται επειδή π.χ. ήσαν 

ασθενέστερα τα φορτία που κατέφθαναν, π.χ. ήσαν περίπου από τα τελευ-

ταία ελκόμενα φορτία στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων π.χ. 

των ηλεκτρονίων β. 

 

γ) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «…Το σελήνιο, το γερμάνιο, το πυρίτιο και 

μερικά άλλα παρουσιάζουν παράξενες ιδιότητες και κατατάσσονται στην 

κατηγορία των ημιαγωγών. Σήμερα, ημιαγωγούς λέμε ορισμένα στερεά 

σώματα, που έχουν αριθμό από ελεύθερα ηλεκτρόνια σχετικά μικρό και ο 

οποίος μεγαλώνει, όταν μεγαλώνει και η θερμοκρασία τους. Δηλαδή οι η-

μιαγωγοί δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά με τα άλλα στερεά, αλλά λιγο-

στεύουν την αντίστασή τους, όταν μεγαλώνει η θερμοκρασία τους. …». 

Αυτό έχει να κάνει με το σε ποιόν από τους δύο συμπάντειους πόλους 

έχει δημιουργηθεί ο ημιαγωγός. Από εκείνον έχει φορτιστεί με το κύριο 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο στον αντίστοιχο εσωτερικό-βα-

ρυτικό του πόλο, ενώ ο άλλος εσωτερικούς-βαρυτικός του πόλος φέρει μι-

κρότερο το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του. 

Αν όμως πέσει φως πάνω του, τότε αυξάνονται τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων του και στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, και κυ-

ρίως σε εκείνον που φέρει το μικρότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων. Αυτό 

θα το έβλεπε κανείς, αν μπορούσε να καταλάβει ποιο χρώμα από το φως 

λείπει περισσότερο (μετά την ανάκλασή του από το σελήνιο) (έχουμε ξη-

γήσει τι σημαίνουν τα χρώματα του φωτός, ως προ το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων τους). 

Καθώς αυξάνουν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων τους, τότε μπορούν 

να έλξουν και περισσότερα ηλεκτρόνια. 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν μεγαλώνει-αυξάνει η θερμοκρασία τους. 

Η θερμοκρασία, έχουμε εξηγήσει είναι θεμελιώδη ιόντα στην φάση της 

άπωσής των από την πηγή-εστία παραγωγής των. 

Αν λοιπόν αυτά τα θεμελιώδη ιόντα αυξηθούν στον ημιαγωγό, φυσικό 

είναι να αυξήσει τα φορτία στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων και τότε να έλξει περισσότερα ηλεκτρόνια. 

 

δ) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «…Όταν φωτίζεται το σελήνιο, μικραίνει η 

αντίστασή του, επειδή αυξάνεται ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων 

που υπάρχουν σε αυτό και έτσι μεγαλώνει η ένταση στο ρεύμα. Γι’ αυτό 

ακριβώς χρησιμεύει και το κύτταρο του σεληνίου ως φωτόμετρο…». 

Επίσης, η αντίστασή του μικραίνει για τον ίδιο λόγο (όπως αναφέραμε 

και στην παραπάνω γ περίπτωση): Δηλαδή, επειδή αυξάνονται και τα δύο 

είδη φορτίων των θεμελιωδών ιόντων στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους του ημιαγωγού (με την αύξηση της θερμότητα, αφού τους παρέχονται 
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φορτία θεμελιωδών ιόντων), τότε μπορούν να έλκονται αμοιβαία, με προ-

σανατολισμό τους, με τα ρέοντα ηλεκτρόνια του ηλεκτρικού ρεύματος. Ε-

ξηγήσαμε ότι τα ρέοντα ηλεκτρόνια που φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους, προσανατολίζο-

νται με τους ετερώνυμούς τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των πρω-

τονίων του αγωγού και έτσι γίνεται κατορθωτό και περνάνε μέσα από αυ-

τούς. 

Το φωτόμετρο, στην ουσία μας δείχνει την φόρτιση ή όχι ενός στοιχείου 

με φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

  



13 

 

 

3. Εξήγηση της φόρτισης των φυτών-δένδρων από τα ηλιακά θεμε-

λιώδη ιόντα. 

 

 

Για το παρόν θέμα, μιλήσαμε και σε προηγούμενο βιβλίο μας (βλ. 6ο Βιβλίο. 

Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρμογές Γ΄ Φάσης της. Συγ-

γραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 141-14). Το θέμα αυτό ό-

μως θα τοι επαναφέρουμε, επειδή έχει εφαρμογή και στο τωρινό που εξετά-

ζουμε τώρα. Μετά από αυτά, με βάση αυτά ως εφόδια, θα προχωρήσουμε πα-

ρακάτω.  

Ας το θυμηθούμε για λίγο: 

 

«32. Η εξήγηση της ανάφλεξης των σπίρτων από το ηλιακό φως. 

Η εξήγηση της άπωσης του φελού του μπουκαλιού από το ηλιακό 

φως. 

Υπολογισμός της μέτρησης της ισχύος των θεμελιβδών ιόντων του 

ηλιακού φωτός. 

Η ακριβής εξήγηση της αύξησης του φορτίου στους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς πόλους στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Η ακριβής εξήγηση της αύξησης της ικανότητας στο πρωτόνιο-

ηλεκτρόνιο να δημιουργήσουν τους χημικούς δεσμούς. 

 

«Πείραμα 

Βάλε σ’ ένα άδειο μικρό γυάλινο μπουκάλι δύο σπίρτα και πωμάτισέ το 

ελαφρά μ’ ένα φελλό. Ύστερα θέρμανε το μουκάλι μ’ ένα συγκεντρωτικό 

φακό, αν υπάρχει ήλιος, ή με τη φλόγα ενός κεριού (εικ. 8α), ώσπου να 

προκληθεί ανάφλεξη των σπίρτων. Τι παρατηρείς; 

 

 

 

Η παραπάνω εικόνα και τα λόγια του πειράματος είναι από το βιβλίο με τίτλο: 

«Ερευνώ το φυσικό κόσμο», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ τάξης, πρώτο μέρος. Συγγραφείς: 

Βασίλης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώτσας Κώνστας, *Γιώργος 
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Φλωράκος (*συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου μέχρι και την Τρίτη διδα-

κτική ενότητα, της Γ΄ γενικής ενότητας), σελ.58.  

Επεξηγήσεις-τοποθετήσεις-παρατηρήσεις: 

Αν μπορούσαμε να έχουμε ένα σταθερό εμβαδόν στον παραπάνω φακό 

και όγκο αφενός, αλλά και σταθερό μέγεθος σε κάποιο μπουκάλι, από την 

δύναμη εκτίναξης του πτώματος αφετέρου, θα μπορούσαμε να πάρουμε 

μια μονάδα μέτρησης της δύναμης ισχύος των θεμελιωδών ιόντων που 

προέρχονται από τον ήλιο. Θα κάναμε έτσι μια προσπάθεια μέτρησης της 

ισχύος των θεμελιωδών ιόντων του ήλιου, σε δεδομένη ηλιοφάνεια και 

θερμοκρασία ημέρας.  

Ας δούμε όμως και την ερμηνεία του φαινομένου: 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του 

ηλιακού φωτός συγκεντρώνονται όλα μαζί σε μια μικρή περιοχή, όπου 

είναι οι άκρες από τα σπίρτα, και αυτήν την περιοχή την φορτίζουν. 

Τότε η ύλη του σπίρτου φορτίζεται με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που 

φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο, αλλά και με θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων που φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (λέγονατς ότι η ύλη 

του σπίρτου φορτίζεται εννοούμε ότι αρχικά φορτίζονται οι εσωτερικοί 

βαρυτικοί πόλοι των πρωτονίων-ηλεκτρονίων και μετά οι μάζας των 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων, ανάλογα βέβαια με το παρεχόμενο φορτίο). Η 

φόρτιση αυτή όμως δεν μπορεί να υπερβεί ένα κρίσιμο σημείο που είναι-

ορίζεται ως εξής: 

Έστω για παράδειγμα ότι θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ηλιακού 

φωτός φορτίζουν τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιβδών ιόντων 

πρωτονίων των πρωτονίων (αλλά και των ηλεκτρονίων) των ατόμων του 

σπίρτου. Η φόρτιση αυτή δεν μπορεί να είναι άπειρος ή πάρα πολύ μεγάλη 

για τον εξής λόγο: Όταν η φόρτιση του εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο εσωτερικό των πρωτονίων του σπίρτου 

αυξηθεί, τότε εξασκείται ολοένα και ισχυρότερη η άπωση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(του άλλου εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των πρωτονίων-ηλεκτρονίων) 

που φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια στα άτομα του σπίρτου. Αν λοιπόν 

αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αυξάνεται συνέχεια 

και συνέχεια, δεν εξασκείται απλά η άπωσή του με το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

άλλου εσωτερικού-βαρυτικού πόλου των πρωτονίων-ηλεκτρονίων, αλλά 

μέρος αυτού του φορτίου αρχίζει να απωθείται και να φεύγει προς το 

εξωτερικό των πρωτοινίων και των ηλεκτρονίων. Αυτό το μέρος που 

απωθείται και απομακρύνεται από το βαρυτικό κέτρο των πρωτονίων-

ηλεκτρονίων, στην συνέχεια φορτίζει την μάζα των πρωτονίων-

ηλεκτρονίων και τελικά εκδιώκεται και εκτός της μάζας και διαφεύγει 

στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή πάει έξω από τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια και 

δημιουργεί έτσι έναν κινητό πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Τότε 

εκεί σχηματίζει πόλο θεμελιβδών ιόντων πρωτονίων που συνήθως, αυτός 
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ο κινητός πόλος θεμελιωδών ιόντων πάει και μένει (επειδή έλκεται 

δηλαδή) πάνω από το εξωτερικό μέρος που βρίσκεται ο εσωτερικός-

βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο πρωτόνιο-

ηλεκτρόνιο. 

Αυτός τότε ο εξωτερικός πόλος θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

δημιουργεί έναν εξωτερικό πόλο στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

Το ίδιο γίνεται και από την συνεχή φόρτιση με π.χ. ηλιακά θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων, τώρα, πάνω στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. Έτσι, θα 

προκύψει και ο δεύτερος εξωτερικός πόλος των θεμελιβδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που πάει και έλκεται με τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Τότε στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο αυτό θα έχουμε την αύξηση του φορτίου 

των εξωτερικών του πόλων. 

Τότε αυτό το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο θα αυξήσει το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να 

αντιδράσει μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά με άλλα γειτονικά του 

πρωτόνια-ηλεκτρόνια και να δημιουργήσει τους χημικούς δεσμούς. 

Λόγω λοιπόν των αντίθετων αυτών ηλεκτρικών φορτίων αυτές οι μάζες 

του άκρων του σπίρτου παίρνουν φωτιά, βοηθούντος σε αυτό και του 

εύλεκτου υλικού που φέρουν αυτές οι άκρες. 

Στην ουσία τα θεμελιώδη ιόντα όταν πέφτουν πάνω σε μια επιφάνεια 

απωθούνται, δηλαδή απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (εξηγήσαμε ότι υτό γίνεται όταν η 

παρεχόμενη ενέργεια υπερβεί το κρίσιμο όριο, όπως το ορίσαμε πιο πάνω). 

Ένα μέρος όμως από αυτά (τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων π.χ. του ήλιου) συγκρατείται, έλκεται από την ίδια την 

ύλη ως εξής: 

Οι εσωτερικοί βαρυτικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που 

βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια και ηλεκτρόνια έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων, αλλά και έλκονται από αυτά, όπως ακριβώς φορτίζονται 

και οι δύο πόλοι της μπαταρίας μας (βλέπε σχετικά). Τότε αυτοί οι 

εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι προσανατολίζονται προς αυτά τα ερχόμενε 

θεμελιώδη ιόντα, αλλά και προς το προσπίπτον φως, που το φως φέρει 

επίσης θεμελιώδη ιόντα (φέρει επιπλέον και φωτόνια ενέργειας καθ’ως και 

φωτόνια μάζας, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα). 

Επίσης, οι εσωτερικοί βαρυτικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια και ηλεκτρόνια έλκουν 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, αλλά και έλκονται από αυτά. Τότε 

αυτοί προσανατολίζονται προς αυτά, ή προς το προσπίπτον φως. 

Όταν όμως καταφθάνουν πολλά τέτοια φορτία θεμελιβδών ιόντων από 

το φως, τότε τόσο περισσότερο φορτίζονται οι μάζες (πρωτόνια και 

ηλεκτρόνια) στις παραπάνω άκρες των σπίρτων. Όταν λοιπόν αυτά τα 

προσπίπτοντα θεμελιώδη ιόντα του φωτός αυξηθούν, τότε: 
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α) Ένα μέρος τους έλκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. Από την 

έλξη τους αυτή, επειδή αυτά τα θεμελιώδη ιόντα φέρουν αντόιθετα 

ηλεκτρικά φορτία, παράγεται ηλεκτρισμός, μικροηλεκτρισμός έστω, που 

όμως είναι ικανός να ανάψει την εύλεκτη άκρη του σπίρτου. 

β) Το μέρος όμως των θεμελιωδών ιόντων που απωθείται, έλκει μαζί 

του και ύλη από το εσωτερικό του μπουκαλιού και χτυπάει με δύναμη 

πάνω σε όλα τα σημεία του μπουκαλιού. Εκεί, ειδικά, όπου είναι το πώμα 

το ωθεί με δύναμη και το εκτινάσσει». 

Πηγή: 6ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρμογές 

Γ΄ Φάσης της. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 141-143 

 

Μετά το παραπάνω, ας προχωρήσουμε πιο κάτω. 
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4. Η εξήγηση του φαινομένου του ηλιοτροπισμού. 

 

 

«Ηλιοτροπισμός. 

Μορφή φωτοτροπισμού κατά την οποία τα άνθη φυτών στρέφονται 

προς το μέρος του ηλιακού φωτός. Στην γενική περίπτωση φωτοτροπισμού 

εκδηλώνεται προσανατολιστική κίνηση θετική στους βλαστούς, εγκάρσια 

στα φύλλα και αρνητική στις ρίζες. Αυτή η μορφή κινήσεων είναι συνάρ-

τηση των φωτοσυνθετικών και στατικών αναγκών του φυτού. Στα περισ-

σότερα φυτά όμως δεν εκδηλώνεται, γιατί έχουν μικρή ευαισθησία στο 

φως. Τυπική μορφή του ηλιοτροπισμού παρατηρείται στα άνθη του ηλιο-

τροπίου από όπου και η ονομασία του φαινομένου». 

Πηγή:  «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 10, σελ. 29. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις:  

 

Η στροφή των ανθέων των φυτών προς το μέρος του ηλιακού φωτός, 

εξηγείται μόνο και μόνο επειδή το ηλιακό φως περιέχει θεμελιώδη ιόντα: 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ηλιακού φωτός έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του άνθους του φυτού.  

Μπορεί όμως τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ηλιακού φωτός να 

έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του άνθους του φυτού. 

Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε έλξη μεταξύ του άνθους του φυτού και 

του ηλιακού φωτός. 

Αυτό συμβαίνει όταν σε ένα άνθος δεν έχουμε ισχυρά και τα δύο είδη 

φορτίων θεμελιωδών ιόντων. Αν, δηλαδή, αυτά τα φορτία είναι ισχυρά, 

τότε αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δεν αλληλεπιδρούν με το ηλιακό φως 

στον βαθμό που να στρέφουν προς αυτό τα άνθη τους. 

Αν, όμως, το ένα από τα δύο φορτία θεμελιωδών ιόντων στο άνθος είναι 

σχετικά μικρό, τότε το μεγαλύτερο από τα δύο αυτά είδη φορτίων θεμε-

λιωδών ιόντων αλληλεπιδρά ισχυρότερα με το ηλιακό φως, επειδή αυτό 

περιέχει περισσότερα φορτία θεμελιωδών ιόντων σε σχέση με το ίδιο είδος 

φορτίου θεμελιωδών ιόντων που περιέχει το άνθος του φυτού. 

Έτσι το άνθος του φυτού στρέφεται τότε προς το ηλιακό φως. 

Να σημειωθεί ότι το άνθος περιέχει μεγάλα σχετικά φορτία θεμελιωδών 

ιόντων στο όλο φυτό, αφού αυτά είναι η αιτία να δημιουργηθούν τα ανθο-

φόρα μάτια-οφθαλμοί και στην συνέχεια τα ίδια τα άνθη. 
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Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Στην γενική περίπτωση φωτοτροπισμού 

εκδηλώνεται προσανατολιστική κίνηση θετική στους βλαστούς, εγκάρσια 

στα φύλλα και αρνητική στις ρίζες. Αυτή η μορφή κινήσεων είναι συνάρ-

τηση των φωτοσυνθετικών και στατικών αναγκών του φυτού…». 

Αυτό εξηγείται ως εξής: 

Τα ετερώνυμα φορτία θεμελιωδών ιόντων μεταξύ του ηλιακού φωτός 

και του φυτού έλκονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι, στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ηλιακού φωτός έλ-

κονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του φυτού, και επίσης τα θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ηλιακού φωτός έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων του φυτού. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα φυτά στρέφονται προς τον ήλιο, στρέφουν 

τους βλαστούς και τα φύλλα τους προς τον ήλιο. 

Το θέμα ότι οι ρίζες έχουν αρνητική προσανατολιστική κίνηση προς το 

ηλιακό φως, αυτό θα το ερμηνεύσουμε σε άλλο κεφάλαιο. 
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5. Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, όταν σε αυτό είναι 

ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, όταν σε αυτό είναι 

ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Πότε δύο κορυφές δύο διαφορετικών κυμάτων «συναντιώνται» ή 

έλκονται και δημιουργούν-παράγουν ένα νέο κύμα. 

Πότε δύο κορυφές δύο διαφορετικών κυμάτων «αλληλοεξουδετε-

ρώνονται»  και δημιουργούν-παράγουν ένα νέο κύμα. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με 

άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται 

με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Η τεκμηρίωση ότι το κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι κορεσμένο 

μαγνητικό. 

Τι θεωρούμε μαγνητικό κορεσμό σε δύο κύματα, τα οποία αλληλε-

πιδρούν μεταξύ τους. 

Πότε τα κύματα καθίστανται αδρανή και δεν αλληλεπιδρούν με τον 

γύρω τους χώρο. 

Η απόδειξη της έλξης των κυμάτων υψηλής ενέργειας.  

Ο τρόπος περιορισμού ή πρόληψης των καταστροφών από μια πυ-

ρηνική έκρηξη. 

Η έννοια του πλήρους και αδρανούς ηλεκτρομαγνητικού κύματος. 

Πότε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι αδρανές και πλήρες και 

πότε όχι. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα αλληλεπιδρούν περισσότερο μέσω της ύ-

λης την οποία φορτίζουν και πότε κινούνται σφαιρικά. 

 

  

Στο 20ό Βιβλίο μας, της ίδιας αυτής σειράς βιβλίων μας, και στο κεφά-

λαιο ενότητα:  

« 19. Η εξήγηση της λειτουργίας των ακτίνων λέιζερ. Η εξήγηση των 

φωτονίων μάζας και των φωτονίων ενέργειας. Πότε τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουρ-

γούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Πότε τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και 

δημιουργούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Τι ονο-

μάζεται κρίσιμος χρόνος κατά την παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων. 

Κατά τον χρόνο αυτό παράγονται θεμελιώδη ιόντα λόγω της σύγκρουσης 

του φωτός-ακτινοβολίας πάνω στην μάζα ενός σώματος. Τι ονομάζουμε 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα και ποιες είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά τους. 

Τι ονομάζονται μικτά θεμελιώδη ιόντα και ποιες οι ιδιότητες χαρακτηρι-

στικά τους. Η αιτία που η αρχική κατεύθυνση των θεμελιωδών ιόντων από 
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την εστία παραγωγής των είναι σφαιρική. Η αιτία που η σε δεύτερο χρόνο 

κίνηση των σφαιρικά κινούμενων και καθαρών θεμελιωδών ιόντων είναι 

η ευθεία γραμμή (παρότι κινούνται σφαιρικά). Εξήγηση της σφαιρικής α-

κτίνας παραγωγής και κίνησής τους. Η εξήγηση της παραγωγής ίδιου χω-

ροχρόνου. Εξήγηση της εξαφάνισης του χωροχρόνου. Η εξήγηση της πα-

ραγωγής του πυκνώματος και του αραιώματος του διαμήκους κύματος. Η 

εξήγηση της κίνησης του διαμήκους κύματος σε σχεδόν ευθεία γραμμή. Η 

εξήγηση-λόγος που υπάρχει η καθετότητα της κίνησης των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του εγκάρσιου κύ-

ματος προς τον άξονα κίνησής των, επειδή ακριβώς ο άξονας αυτός δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά το κεντρικό διαμήκες κύμα που φέρει καθαρά θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Η τεκμηρί-

ωση της ύπαρξης των καθαρών θεμελιωδών ιόντων και οι ιδιότητές τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής των κυμάτων των θεμελιωδών ιόντων σε σφαι-

ρικό σχήμα. Η εξήγηση της παραγόμενης εναλλασσόμενης φωτός στην 

φωτεινή ακτινοβολία, ή παραγόμενη ακτινοβολία κατά κβάντα ενέργειας. 

Η εξήγηση της καθετότητας των δύο τμημάτων (θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) της κάθε ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας προς τον άξονα κίνησής των, αφού αυτός ο άξονας κίνησής 

τους είναι υπαρκτός και είναι η αιτία της καθετότητάς τους», μεταξύ των 

άλλων μιλήσαμε και για τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Μιλήσαμε μάλιστα, στο τέλος, ότι «..Έτσι δικαιολογείται και εξηγείται 

η καθετότητα των δύο τμημάτων (θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) της κάθε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-

λίας προς τον άξονα κίνησής των, αφού αυτός ο άξονας κίνησής τους είναι 

υπαρκτός και είναι η αιτία της καθετότητάς τους».    

Μιλήσαμε δηλαδή για υπαρκτό αυτόν τον άξονα καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων που έλκονται μεταξύ τους. 

Αυτός λοιπόν ο άξονας είναι καθαρά θεμελιώδη ιόντα που απωθούνται 

με τα γύρω τους θεμελιώδη ιόντα, ή απωθούνται με τα μικτά θεμελιώδη 

ιόντα, όπως τα ονομάσαμε. Αυτό θα το αναπτύξουμε περισσότερο παρα-

κάτω μιλώντας και επεξηγώντας για τους τυφώνες και τους ανεμοστρόβι-

λους. 

 

Ας πάρουμε πάλι τα πράγματα πιο προσεκτικά, με βάση τα παραπάνω 

και ας προσέξουμε το εξής σημαντικό με την περίθλαση: 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος  4, σελ. 631-632. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Περίπτωση πρώτη: Δημιουργία νέου κύματος από την ένωση δύο ή και 

περισσότερων κυμάτων. 
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Το πρώτο κύμα να έχει τις κορυφές του δίπλα από τις κορυφές του δεύ-

τερου κύματος.  

Η έλξη των δύο κυμάτων καθίσταται δυνατή για τον εξής λόγο: 

Το κάθε κύμα αποτελείται από ζεύγος θεμελιωδών ιόντων: δηλαδή ένα 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα περιλαμβάνει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Εξηγήσαμε, σε άλλο κεφάλαιο ότι:  

ι) Όταν είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων αυτά απω-

θούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Τα τελευ-

ταία (τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων) περιστρέφονται 

τότε με φορά, που είναι η ίδια με την φορά κίνησης των δεικτών του ρο-

λογιού μας.  

ιι) Αντίθετα: Όταν είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων αυτά απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

Τα τελευταία  (τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων) περι-

στρέφονται τότε με φορά, που είναι αντίθετη με την φορά κίνησης των 

δεικτών του ρολογιού μας. 

Περισσότερα για το παραπάνω θέμα αναπτύξαμε στην περιστροφή του 

ανεμοστρόβιλου κ.λπ. 

 

Στο παραπάνω σχήμα, οι κορυφές των δύο κυμάτων μπορούν να ελ-

χθούν για τον εξής λόγο: 

Μόνον όταν έχουμε την ίδια φορά περιστροφής μπορούν τα δύο κύματα 

να συντονιστούν και να ελχθούν και να αποτελέσουν ένα νέο κύμα. Αυτό 

συμβαίνει όταν στα δύο κύματα έχουμε τις κορυφές τους «να συναντιώ-

νται», να έλκονται δηλαδή κι αυτό γίνεται, όπως ήδη εξηγήσαμε επειδή οι 

δύο κορυφές όταν έλκονται φέρουν: είτε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

οι δύο μαζί, είτε θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και οι δύο μαζί. 

 

Αν, αντίθετα, τα δύο κύματα έχουν διαφορετική την φορά περιστροφής 

τους, τότε απωθούνται, επειδή στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμε-

λιώδη ιόντα των  

Αυτή είναι και η τεκμηρίωση ότι: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη 

πρωτονίων, και 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

Περίπτωση δεύτερη: Εξουδετέρωση των δύο κυμάτων από την μεταξύ 

τους αλληλεπίδραση.  

Πάμε τώρα στην δεύτερη περίπτωση. 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, του ενός-πρώτου κύματος, να έλκονται 
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με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, του άλλου-δεύτερου κύματος (ε-

πειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται). 

Τότε η φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα μικροΰλη που φέρουν τα δύο 

κύματα έλκεται και διατάσσεται μαγνητικά (δηλαδή ο εσωτερικός πόλος 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ενός υποατομικού σωματιδίου έλκεται 

με τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του άλλο-

δεύτερου υποατομικού σωματιδίου κ.ο.κ.). 

Όταν όμως η ύλη-μάζα των δύο υποατομικών σωματιδίων ή γενικά όταν 

η μάζα της ύλης που έλκουν τα δύο κύματα είναι σχετικά μεγάλη (σε σχέση 

με το φορτίο του κύματος), ώστε να μπορεί να «χωρέσει» ή να φορτιστεί 

όλη αυτή η μάζα της, τότε τα θεμελιώδη ιόντα των δύο παραπάνω κυμάτων 

έλκονται από την ύλη τους και δεν αλληλεπιδρούν. Αλληλεπιδρά τότε μό-

νον η φορτισμένη από αυτά ύλη, που συνεχίζει να κινείται σε ευθεία 

γραμμή πλέον.  

Ο ορισμός της παραγωγής αυτής της ευθείας είναι ότι τα δύο κύματα 

μεταφέρουν ισοδύναμα φορτία. Αυτό, εξηγήσαμε ότι συμβαίνει λόγω του 

μαγνητικού κορεσμού τους. Και το τελευταίο συμβαίνει επειδή κύματα με 

το ίδιο μήκος ή κύματα με τις ίδιες ποσότητες ενέργειας αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και έτσι όταν έλξουν αμοιβαία τα φορτία τους δύο κύματα, 

τότε δεν μπορούν να έλξουν άλλα. Θεωρούνται μαγνητικά κορεσμένα, ό-

πως αντίστοιχα θεωρούνται αδρανή τα άτομα με πλήρη την τελευταία 

στοιβάδα τους. 

Για τον παραπάνω λόγο, όταν δύο κύματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

τότε παράγεται η μεταξύ τους έλξη και όταν πια εξαντληθεί όλο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τους στην μεταξύ τους έλξη, καθίστανται 

αδρανή και δεν αλληλεπιδρούν με το γύρω τους περιβάλλον. 

Παράδειγμα. Έστω μια πυρηνική έκρηξη. 

Αν η έκρηξη αυτή συμβεί σε έναν κοινό χώρο, με την συνηθισμένη πο-

σότητα ενέργειας θα εξαπλωθεί σε άλφα διαστάσεις. 

Αν όμως, καθώς εκρήγνυται αυτή η πυρηνική βόμβα και παράγει ηλε-

κτρομαγνητικά κύματα υψηλής ενέργειας, εμπλουτίσουμε με ενέργεια τον 

χώρο της έκρηξης, τότε θα συμβεί αλληλεπίδραση μεταξύ των κυμάτων 

(τα οποία φέρουν και την ενέργεια), ώστε να περιοριστεί η ζημιά των κυ-

μάτων της πυρηνικής έκρηξης. 

Θα λέγαμε να είχαμε, αν μπορούσαμε, το υλικό της τεχνητής έκρηξης 

για να περιορίσουμε την πυρηνική έκρηξη, να ήταν π.χ. ομόκεντρους κύ-

κλους στον χώρο της πυρηνικής έκρηξης, ώστε να παρακολουθεί την κυ-

κλική παραγωγή των κυμάτων της. Γιατί, εξηγήσαμε ότι κατά σφαιρικό 

τρόπο παράγονται τα θεμελιώδη ιόντα, αιτία των οποίων είναι η παραγωγή 

των κυμάτων. 

Αυτό θα ήταν και η απόδειξη της έλξης των κυμάτων της υψηλής ενέρ-

γειας, ή αλλιώς η απόδειξη της έλξης των θεμελιωδών ιόντων κατά την 

φάση της έκρηξής των, τόσο στην πυρηνική βόμβα όσο και στην δική μας 
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τεχνητή έκρηξη. Με άλλα λόγια εμείς θα προσπαθήσουμε να αλληλοεξου-

δετερώσουμε τα παραγόμενα κύματα της πυρηνικής έκρηξης, παράγοντας 

κύματα ώστε να μη συντονίζονται με εκείνα που παράγει η πυρηνική έ-

κρηξη. 

Έτσι θα επιχειρήσουμε την αλληλοεξουδετέρωση των κυμάτων υψηλής 

ενέργειας που φέρει η πυρηνική έκρηξη της βόμβας. 

Ακόμη, ακόμη αν δεν καταφέρουμε αν συντονίσουμε πλήρως τα παρα-

γόμενα κύματα, τότε θα προκύψουν κύματα που όμως λόγω της μεταξύ 

τους αλληλοεπίδρασης και της έλξης των θα περιορίσουν το καταστροφικό 

τους φορτίο, αφού δεν θα τους περισσεύει ενέργεια θεμελιωδών ιόντων να 

έλξουν πύλη και να παράγουν εγκάρσια κύματα ή κύματα που έλκουν με-

γάλες ποσότητες ύλης. 

 

Επειδή παραπάνω μιλήσαμε ότι ένα πλήρες και αδρανές ηλεκτρομαγνη-

τικό κύμα φέρει και τα δύο είδη φορτίου θεμελιωδών ιόντων του ίσα, συ-

νήθως όμως μπορεί να μη συμβαίνει αυτό, γιατί απλά άλλοτε είναι ισχυ-

ρότερο το ένα είδος ή άλλοτε το άλλο είδος θεμελιωδών ιόντων, ανάλογα 

με την πηγή προέλευσής τους και την κατεύθυνση που αυτά έχουν πάρει 

κατά την φάση της άπωσής των καθώς έλκουν και ύλη. 

Με άλλα λόγια, μόλις τα θεμελιώδη ιόντα (τα μικτά θεμελιώδη ιόντα) 

παραχθούν έλκουν και ύλη. Τότε αντί να κατευθυνθούν προς όλες τις κα-

τευθύνσεις σφαιρικά, επειδή φέρουν μεγάλες ποσότητες ύλης, κινούνται 

κατά μήκος της ύλης πάνω στην οποία βρίσκονται αλλά προς αντίθετες 

κατευθύνσεις. Έτσι, αν π.χ. η ύλη στην οποία παράγονται είναι μια επιμή-

κης ράβδος, τότε θα κατευθυνθούν προς τις δύο αντίθετες κατευθύνσεις 

που έχει η ράβδος. 

Αν, επίσης η τεκτονική πλάκα πάνω στην οποία παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα (λόγω της σύγκρουσής της π.χ. από τους εσωτερικούς-βαρυτικούς 

περιστροφικούς βραχίονες της γης μας) έχει ανάλογο σχήμα, τότε τα πα-

ραγόμενα θεμελιώδη ιόντα επειδή έλκουν και ύλη, αλληλεπιδρούν περισ-

σότερο με την γύρω τους ύλη, μέσω της έλξης μεταξύ πρωτονίων (ατόμων 

και ,ορίων) παρά μέσω της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων που παρά-

γεται κατά σφαιρικό σχήμα όταν είναι στην καθαρή μορφή της. 

Έτσι, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα κατά την έκρηξη, κατά την συ-

μπίεση και σύγκρουση των τεκτονικών πλακών κ.λπ. αλληλεπιδρούν πε-

ρισσότερο με την ύλη γύρω τους παρά κινούνται σφαιρικά. Κι αυτό επειδή 

ήδη έχουν φορτίσει την ύλη και έτσι αλληλεπιδρούν περισσότερο μέσω 

αυτής. 

Για το ίδιο θέμα ήδη μιλήσαμε, αλλά κυκλικά θα ενημερώνουμε περισ-

σότερα, όσο προχωρούμε σε βαθύτερη γνώση των εννοιών της ενέργειας, 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κ.λπ., όπως και στο κεφάλαιο του ίδιου-

παρόντος βιβλίο «9. Η εξήγηση του φαινομένου της συμβολής των κυμά-

των», κ.λπ.  
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6. Η εξήγηση της δημιουργίας του άξονα, γύρω από τον οποίο κινού-

νται περιστροφικά οι τυφώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι. 

Ο ρόλος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων στην αυξομείωση του 

πλάτους της στήλης του μάτι του κυκλώνα, ή του κενού από μάζα χώρο 

που βρίσκεται στο κέντρο-εσωτερικό ενός ανεμοστρόβιλου. Πως κα-

θορίζεται το πλάτος αυτό. 

 

 

 

«Κυκλώνες 

Μετεωρολογικά φαινόμενα, που οφείλονται στην ύφεση της ατμοσφαι-

ρικής πίεσης. Είναι γνωστοί και ως ανεμοστρόβιλοι. 

 

 
 

Σχηματική παράσταση της δημιουργίας ενός τυφώνα 

 

Στη διάρκειά τους, μεγάλοι όγκοι αέρα μετακινούνται με γρήγορο 

ρυθμό, περιστροφικά, γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα.  

Οι κυκλώνες προκαλούν μεγάλες καταστροφές εξαιτίας της ταχύτητας 

που αναπτύσσει ο άνεμος και θεωρούνται πολύ επικίνδυνοι για τη  ναυτι-

λία. Μεγάλοι κυκλώνες σημειώνονται στην Κίνα και στην Ιαπωνία, όπου 

καταστρέφουν συχνά μεγάλες περιοχές. 

Οι κυκλώνες δεν διαφέρουν από τους τυφώνες, που είναι επίσης σφο-

δροί ανεμοστρόβιλοι και σημειώνονται κυρίως στα παράλια της Α. Ασίας, 

μεταξύ Φιλιππίνων και Ιαπωνίας». 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Κυκλώνας δημιουργείται όταν χαμηλής πίεσης περιοχές καλυφθούν από 

θερμό, υγρό αέρα. Καθώς αυτός συμπυκνώνεται, η αποδεσμευόμενη θερμότητα 

δυναμώνει την περιστροφή του, δημιουργώντας τον κυκλώνα. Η περιοχή που 

βρίσκεται στο κέντρο του λέγεται «μάτι» του κυκλώνα. Ο χάρτης δείχνει τη 

ζώνη των τροπικών κυκλώνων». 
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Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 6.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Για το θέμα ήδη μιλήσαμε αρκετά σε άλλο κεφάλαιο. Στο σημείο όμως 

αυτό θα σταθούμε στο εξής νέο, μετά και τις παραπάνω θέσεις μας, που 

παραθέτουμε σταδιακά, ώστε να γίνουν καταληπτά τα όσα αναφέρουμε. 

Αναφέρθηκε ότι ο κυκλώνας περιστρέφεται γύρω από έναν νοητό 

άξονα. 

Για τον νοητό αυτόν άξονα θα μιλήσουμε και στο παρόν κεφάλαιο 

περισσότερα.  

Κατά την σύγκρουση της μάζας που μεταφέρουν τα θερμά και τα ψυχρά 

συστήματα όταν έλκονται, παράγονται θεμελιώδη ιόντα. 

Τα πρώτα-πρώτα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα, που συνεχίζουν να 

παράγονται και καθόλη την διάρκεια της σύγκρουσής και της παραγωγής 

κυμάτων, είναι τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, τα οποία δεν έλκουν ύλη ή 

έλκουν ελαχιστότατη τέτοια.  

Στα σημεία εκείνα, όπου η περιοχή των θεμελιβδών ιόντων έχουμε την 

αλληλοεξουδετέρωση των κυμάτων και επομένως δεν έχουμε έλξη και 

μεταφορά μάζας. Είναι η περιοχή που λέγεται μάτι του κυκλώνα. 

Η περιοχή αυτή (το μάτι του κυκλώνα) είναι μεν κενή από μάζα, αλλά 

δεν είναι καθόλου κενή από ενέργεια, επειδή φέρει καθαρά θεμελιώδη 

ιόντα. Αυτά αλληλεπιδρούν με τα γύρω τους θεμελιώδη ιόντα. 

Ως τώρα, είχαμε μιλήσει σε προηγούμενα κεφάλαια ότι στον 

ανεμοστρόβιλο έχουεμ την αλκηλεπίδραση μεταξύ των θεμλειβδών 

ιόντνω που, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται και στις 

μακρινές αποστάσεις έλκονται. 

Όμως αυτή η έλξη μεταξύ δύο συστημάτων-συνόλων θεμελιβδών 

ιόντων δεν μπορεί να γίνει μικρότερη από ένα σημείο, όπου υπάρχουν τα 

καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Όταν δηλαδή υπάρχει ισχυρότερο φορτίο σε καθαρά θεμελιώδη ιόντα, 

τότε όλα τα άλλα σύνολα θεμελιβδών ιόντων γύρω τους απωθούνται. Και 

όσο ισχυρότερο είναι αυτό το σύνολο των καθαρών θεμελιωδών ιόντων, 

τότε αυτό, τόσο ισχυρότερα απωθεί τα γύρω του θεμελιώδη ιόντα και 
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επομένως τόσο περισσότερο αυξάνουν οι αποστάσεις στον κενό από μάζα 

χώρο, όπου εκεί υπάρχουν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, ή όπως λέγεται το 

μάτι του κυκλώνα. Αποτέλεσμα να πλαταίνει, να αυξάνει σε πλάτος αυτό 

το μάτι του κυκλώνα ή ο λεγόμενος κενός χώρος, ή αλλιώς ο νοητός έξονας 

περιστροφής του ανεμοστρόβιλου.  

  

Όσον αφορά την διαφορετική κατεύθυνση περιστροφής των 

ανεμοστροβίλων, στη βόρεια ή στη νότια τροπική ή υπορτοπική ζώνη, 

οφείλεται στο ότι: 

α) Το βόρειο ημισφαίριο φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, που 

φτάνουν μέχρι σχεδόν τον στερεό φλοιό της Γης μετακινώντας μαζί τους 

τεράστιες ποσότητες μάζας από το εσωτερικό της Γης που την έχουν έλξει. 

Η κατεύθυνση της κίνησής των, αυτών των θεμελιβδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, είναι όπως και η κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού μας. 

β) Το νότιο ημισφαίριο φέρει θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, που φτάνουν 

μέχρι σχεδόν τον στερεό φλοιό της Γης μετακινώντας μαζί τους τεράστιες 

ποσότητες μάζας από το εσωτερικό της Γης που την έχουν έλξει. Η 

κατεύθυνση της κίνησής των, αυτών των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

είναι αντίθετη με την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού μας. 

Η κατανομή των θεμελιβωδών ιόντων στο βόρειο ή στο νότιο 

ημισφαίριο γίνεται επειδή αυτά όταν πλησιάσουν στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις, απωθούνται και έτσι τα μεν κατευθύνονται προς το βόριεο 

ημισφαίριο και τα δε προς το νότιο.  

Αν ο κινούμενος στρόβιλος συναντήσει και διάφορα άλλα φορτία 

θεμελιωδών ιόντων στην πορεία του, τότε αλληλεπιδρά με αυτά και 

διαγράφει τεθλασμένη πορεία και όχι αναγκαστικά σε σχήμα τόξου (βλ. 

πορεία κεραυνού, όπως μιλήσαμε). 
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7. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των καθαρών και των μικτών θεμελιω-

δών ιόντων. 

Η εξήγηση της περιστροφής των καθαρών όσο και των μικτών θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, αλλά και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, κατά την φάση της αλληλεπίδρασής των. 

Η εξήγηση της ημιτονοειδούς κίνησης των δύο ειδών ενέργειας θε-

μελιωδών ιόντων στο εγκάρσιο κύμα. 

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των καθαρών ιόντων πρωτονίων με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που γίνεται προς ένα 

και μόνον ένα επίπεδο. 

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των καθαρών ιόντων ηλεκτρονίων με τα μικτά θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που γίνεται προς ένα 

και μόνον ένα επίπεδο. 

Ορισμός εγκάρσιου κύματος τύπου α και εγκάρσιου κύματος τύπου 

β. 

   

  

Εξηγήσαμε, μόλις στο προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα ότι στο μέσον 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υπάρχουν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Χάρη σε αυτά γίνονται αισθητό το πλάτος του κύματος, επειδή αυτό κυ-

ρίως αλληλεπιδρά με τα θεμελιώδη ιόντα που υπάρχουν γύρω του, γύρω 

από τον άξονα που αυτά δημιουργούν. 

Μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων και των μικτών θεμελιωδών 

ιόντων, (τα μικτά βρίσκονται γύρω από τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα), έ-

χουμε την αλληλεπίδρασή τους, έχουμε την μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική 

αλληλεπίδρασή τους κατά τον εξής τρόπο: 

Αρχικά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων των καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις (εξηγήσαμε ότι μόνον κατά την φάση της παραγωγής 

έχουμε ισχυρότερη την έλξη θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων των καθαρών 

θεμελιωδών ιόντων με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων). 

Στην συνέχεια έχουμε την άπωσή τους. Εξαιτίας της άπωσης αυτής έ-

χουμε την περιστροφή, τόσο των μικτών θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

όσο και των καθαρών θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Το ίδιο γίνεται και λόγω της αλληλεπίδρασης των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Τότε έ-

χουμε επίσης την περιστροφή τους, επειδή στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις φέρουν ομώνυμα μεταξύ τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία 

και απωθούνται. 

Στην συνέχεια, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται. 
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Για τον λόγο αυτό τόσο η άπωση, όσο και η έλξη μεταξύ των καθαρών 

θεμελιωδών ιόντων (πρωτονίων ή ηλεκτρονίων) δεν γίνεται κατά πλήρη 

περιστροφή, αλλά γίνεται κατά ημιπεριστροφή. Αυτός είναι ο λόγος που 

τα θεμελιώδη ιόντα κινούνται πάνω κάτω σε ημιτονοειδείς καμπύλες και 

όχι σε πλήρεις καμπύλες.  

Αν όμως έφεραν μάζες, σχετικά μεγάλα φορτία, τότε οι μάζες τους, στη 

φάση της άπωσής των θα έπαιρναν κινητική ταχύτητα και θα εκτελούσαν 

πλήρη στροφή, οπότε π.χ. τα υποατομικά σωματίδια όταν φέρουν θεμε-

λιώδη ιόντα (φορτισμένα) τότε εκτελούν πλήρεις στροφές, όπως η Γη 

γύρω από τον Ήλιο, ή όπως το ηλεκτρόνιο γύρω από το πρωτόνιο. Αντί-

θετα, όταν δεν έχουμε μεγάλες, σχετικά, ποσότητες μικρομάζας, τότε οι 

ενέργειες αλληλεπιδρούν κατά ημιπεριστροφές. 

Έτσι, όταν ένα κύμα έλκει σχετικά μεγάλες ποσότητες ύλης-μάζας, τότε 

εκτελεί πλήρεις στροφές, ενώ όταν λίγες ποσότητες, τότε εκτελεί ημιπερι-

στροφές. 

Ας δούμε αυτές τις ημιπεριστροφές, όπως στις δύο παρακάτω εικόνες: 

 

1) Ας πάρουμε την εξής-πρώτη εικόνα: 

 

 
 

Η παραπάνω εικόνα είναι από την πηγή: «ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., 

από Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 327. 

 

 

2) Ας πάρουμε, εδώ, μια άλλη σχετική εικόνα και απόσπασμα: 

«… Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο κύμα. Όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 21, το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό και το μεταβαλλόμενο 
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μαγνητικό πεδίο που αποτελούν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι κάθετα 

μεταξύ τους και κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

 

 

 

 

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

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

συχνότητα…. 

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

Σταύρος, Γκουγκούσης Γιώργος, Κουντούρης Βαγγέλης, Μοσχοβίτης Νί-

κος, Οβαδίας Σάββας, Πετρόχειλος Κλεομένης, Σαμπράκος Μενέλαος, 

Ψαλίδας Αργύρης (Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, του Υ-

πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο), σελ. 262-263.  

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Βλέπουμε δηλαδή την καθετότητα της κίνησης των δύο ειδών ενέργειας 

θεμελιωδών ιόντων στο εγκάρσιο κύμα. 

Αυτό προκύπτει, επειδή τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (από 

την κεντρική-νοητή, αλλά υπαρκτή γραμμή-άξονα, του ηλεκτρομαγνητι-

κού κύματος), την μια έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και 

τα «τραβούν» προς αυτά, ενώ την άλλη, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

εξασκείται ισχυρότερα η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (που βρίσκονται σε έλξη με τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων στον νοητό αλλά υπαρκτό άξονα του κέντρου του μήκους κύματος) 

και τότε απωθούνται.  
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Επίσης, τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (από την κεντρικού-

νοητή αλλά υπαρκτή γραμμή-άξονα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος), 

την μια έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα «τραβούν» 

προς αυτά, ενώ την άλλη, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εξασκείται 

ισχυρότερα η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

(που βρίσκονται σε έλξη με τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον 

νοητό αλλά υπαρκτό άξονα του κέντρου του μήκους κύματος) και τότε 

απωθούνται.  

Επειδή, ούτε τα καθαρά, αλλά ούτε και τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, δεν 

φέρουν μεγάλες ποσότητες μάζας, έτσι έλκονται και απωθούνται κατά ένα 

ε0πίπεδο, χωρίς να περιστρέφονται. Η έλξη και η άπωσή τους είναι τόσο 

μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερα είναι τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Λόγω της έλλειψης-απουσίας μεγάλης σχετικά μάζας στα καθαρά θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων, η μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδρασή 

τους με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων γίνεται προς ένα και 

μόνον επίπεδο με αυτά τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (δηλαδή με-

ταξύ καθαρών θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και μικτών θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων). 

Επίσης, λόγω της έλλειψης-απουσίας μεγάλης σχετικά μάζας στα κα-

θαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, η μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλ-

ληλεπίδρασή τους με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων γίνεται 

προς ένα και μόνον επίπεδο με αυτά τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων 

(δηλαδή μεταξύ καθαρών θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και μικτών θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων). 

Στα παραπάνω μνα συμπληρώσουμε και τα εξής: 

Αν το κύμα μεταξύ καθαρών θεμελιωδών ιόντων και μικτών θεμελιω-

δών ιόντων φέρει ελάχιστη ύλη και συμπεριφέρεται σαν ενέργεια, τότε 

αυτό το εγκάρσιο κύμα το ονομάζουμε εγκάρσιο κύμα τύπου α. 

Αν το κύμα μεταξύ καθαρών θεμελιωδών ιόντων και μικτών θεμελιω-

δών ιόντων φέρει περισσότερη ύλη και συμπεριφέρεται και σαν μάζα-ύλη, 

τότε αυτό το εγκάρσιο κύμα το ονομάζουμε εγκάρσιο κύμα τύπου β. 
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8. Η εξήγηση της δημιουργίας του πίδακα στους γαλαξίες, στις πε-

ριστρεφόμενες σφαίρες κ.λπ. 

Η απόδειξη-τεκμηρίωση της ύπαρξης των καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Η εξήγηση της περιστροφής των καθαρών θεμελιωδών ιόντων στον 

νοητό άξονα ύπαρξής των στις πηγές μεγάλης ενέργειας καθώς και της 

εκπομπής της ακτινοβολίας των από αυτές. 

Η εξήγηση των πηγών μεγάλης ενέργειας στα κβάζαρ. 

 

 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ καθαρών θεμελιωδών ιόντων και μικτών θε-

μελιωδών ιόντων συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι ένας πε-

ριστρεφόμενος γαλαξίας, ή μια μαύρη τρύπα ή άλλες πηγές μεγάλης πα-

ραγωγής ενέργειας εξαιτίας της έλξης των θεμελιωδών ιόντων. 

Είπαμε παραπάνω, στον αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα ότι: 

«Βλέπουμε δηλαδή την καθετότητα της κίνησης των δύο ειδών ενέρ-

γειας θεμελιωδών ιόντων στο εγκάρσιο κύμα. 

Αυτό προκύπτει, επειδή τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (από 

την κεντρικού-νοητή αλλά υπαρκτή γραμμή-άξονα του ηλεκτρομαγνητι-

κού κύματος), την μια έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και 

τα «τραβούν» προς αυτά, ενώ την άλλη, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, 

εξασκείται ισχυρότερα η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων (που βρίσκονται σε έλξη με τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων στον νοητό αλλά υπαρκτό άξονα του κέντρου του μήκους κύματος) 

και τότε απωθούνται.  

Επίσης, τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (από την κεντρικού-

νοητή αλλά υπαρκτή γραμμή-άξονα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος), 

την μια έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα «τραβούν» 

προς αυτά, ενώ την άλλη, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εξασκείται 

ισχυρότερα η άπωση μεταξύ των καθαρών θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

(που βρίσκονται σε έλξη με τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον 

νοητό αλλά υπαρκτό άξονα του κέντρου του μήκους κύματος) και τότε 

απωθούνται.  

Επειδή, ούτε τα καθαρά, αλλά ούτε και τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, δεν 

φέρουν μεγάλες ποσότητες μάζας, έτσι έλκονται και απωθούνται κατά ένα 

ε0πίπεδο, χωρίς να περιστρέφονται. Η έλξη και η άπωσή τους είναι τόσο 

μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερα είναι τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». 

Αν όμως, όπως στην περίπτωση όπου τα μικτά θεμελιώδη ιόντα έλκουν 

και μεγάλες ποσότητες ύλης (βλ. παραπάνω-προηγούμενο κεφάλαιο- ε-

γκάρσιο κύμα τύπου β), κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα καθαρά θε-
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μελιώδη ιόντα που βρίσκονται στον νοητό άξονα περιστροφής του γαλα-

ξία, της μαύρης τρύπας κ.λπ., τότε έλκονται και αυτές οι ελκόμενες (από 

τα μικτά θεμελιώδη ιόντα) μάζες.  

Αυτές καθώς κατευθύνονται-έλκονται προς τον νοητό άξονα περιστρο-

φής του γαλαξία, όπου τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, εκεί απωθούνται, ε-

πειδή φορτίζονται διαφορετικά: 

α) Όσες μάζες έχουν φορτιστεί από τα μικτά θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων, αυτές απωθούνται τώρα από τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων του νοητού άξονα περιστροφής του γαλαξία (αφού στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις τα μικτά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων απωθούνται με 

τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων). 

β) Όσες μάζες έχουν φορτιστεί από τα μικτά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων, αυτές απωθούνται τώρα από τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων του νοητού άξονα περιστροφής του γαλαξία (αφού στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις τα μικτά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων απωθούνται 

με τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων).  

 

Με την παραπάνω άπωση κατά την φάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των καθαρών θεμελιωδών ιόντων και των μικτών θεμελιωδών ιόντων (ή 

του εγκάρσιου κύματος τύπου β που δημιουργούν-παράγουν τα μικτά θε-

μελιώδη ιόντα) έχουμε την άπωση μεταξύ των παραπάνω θεμελιωδών ιό-

ντων στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, που είναι αυτές όπου η περιοχή-

ζώνη των καθαρών θεμελιωδών ιόντων (κατά την φάση πουν αυτά ασκούν 

προς ντα μικτά θεμελιώδη ιόντα). 

Τότε τα μικτά θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και μαζί τους και η ύλη την 

οποία φέρουν-έλκουν.  

Από την άπωση τους αυτή ένα μέρος τους που είναι φορτισμένο με θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων κατευθύνεται-απωθείται προς ντον έναν πόλο 

του γαλαξία, ενώ το άλλο μέρος που είναι φορτισμένο με το άλλο είδος 

θεμελιώδη ιόντα κατευθύνεται-απωθείται προς το άλλο-αντίθετο μέρος 

του γαλαξία, ή προς τον άλλο πόλο του γαλαξία (μαύρης τρύπας κ.λπ.). 

Έτσι, έχουμε αποκτήσει την πλήρη εικόνα της δημιουργίας και παραγω-

γής του πίδακα των γαλαξιών και της άπωσης της ύλης από αυτόν. 

 

Ανάλογα έχουμε και τους πίδακες στα κβάζαρ. 

Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«Τι είναι τα κβάζαρ και γιατί είναι τα πιο λαμπρά αντικείμενα στον 

Κόσμο 

Τα κβάζαρ στην πραγματικότητα είναι οι πυρήνες των ενεργών γαλα-

ξιών, έχοντας έκταση ίση με το ένα εκατομμυριοστό της έκτασης του γα-

λαξία που τους φιλοξενεί. Είναι τεράστιες 'κοσμικές μηχανές' που αντλούν 

την ενέργεια τους από τον δίσκο συσσώρευσης του υλικού, που βρίσκεται 

γύρω από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία τους. Εκπέμπουν δε 

ενέργεια (ραδιοκύματα, φωτεινή ενέργεια, υπεριώδης ακτινοβολία, ακτί-

νες-Χ μέχρι και ακτίνες-γ) εκατομμύρια φορές αυτής που εκπέμπουν όλα 

τα άστρα ενός γαλαξία.  Η δε ύλη που πέφτει μέσα στις μαύρες τρύπες 

είναι και ο κινητήριος μηχανισμός αυτής της «κοσμικής μηχανής».  Σή-

μερα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ότι τα κβάζαρ είναι η 

συμπαγής άλως του υλικού που περιβάλλει την υπερβαρέα μαύρη τρύπα 

του ενεργού γαλαξία. 

 

Οι δύο πίδακες με υλικό που εκτοξεύονται λόγω της διατήρησης της 

ορμής από τον δίσκο συσσώρευσης του κβάζαρ 

 

 
 

Πιο αναλυτικά όταν οι γαλαξίες μόλις είχαν σχηματιστεί στις απαρχές 

του σύμπαντος, υπήρχε πολύ «αδέσποτο» αέριο διαθέσιμο για να πέσει 

μέσα στις μαύρες τρύπες στο κέντρο των γαλαξιών, και οι μαύρες τρύπες 

έλαμπαν ως κβάζαρ. Μόλις οι γαλαξίες «γέρασαν», το αέριο που ανεφοδί-

αζε τις τρύπες καταναλώθηκε και έτσι η λάμψη τους εξασθένισε και «έ-

σβησε». 

Για να δημιουργηθεί μια φωτεινότητα των 1040 W (η τυπική φωτεινό-

τητα ενός κβάζαρ), η υπερβαρέα μαύρη τρύπα πρέπει να καταναλώνει ύλη 

ισοδύναμη με 10 άστρα κάθε χρόνο. Τα πιο φωτεινά γνωστά κβάζαρ κα-

ταναλώνουν 1000 ηλιακές μάζες κάθε χρόνο ή μάζα ισοδύναμη με 600 

γήινες μάζες την ώρα. Τα κβάζαρ ανάβουν ή σβήνουν ανάλογα με το υλικό 

του περιβάλλοντος τους, και επειδή τα κβάζαρ δεν μπορούν να συνεχίσουν 

να τροφοδοτούνται με υψηλούς ρυθμούς για 10 δισεκατομμύρια χρόνια, 
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μόλις τελειώσει η συσσώρευση στο περιβάλλον της μαύρης τρύπας αερίου 

και σκόνης, το κβάζαρ γίνεται ένας κανονικός γαλαξίας. 

Λόγω της μεγάλης λαμπρότητας τους είναι ορατά από μεγάλες αποστά-

σεις. Έχουν ανακαλυφθεί κβάζαρ με μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift) 

z = 6.2. Ακόμα πιο εκπληκτικό από τη λαμπρότητα τους είναι το μικρό 

τους μέγεθος. Η ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να έχουν μέγεθος παρόμοιο με 

του ηλιακού συστήματος. Έτσι, τα φωτεινότερα αντικείμενα στο σύμπαν 

είναι και τα μικρότερα.   

Η μόνη θεωρία που έχει αποδειχθεί ικανή να εξηγήσει την καταπλη-

κτική φωτεινότητα των κβάζαρ, λέει ότι εξαρτώνται από τις βαριές μαύρες 

τρύπες, στα κέντρα των γαλαξιών. 

Πώς όμως μπορεί μια μαύρη τρύπα να «ακτινοβολεί» τόσο πολύ; 

Είναι από τα πιο παράδοξα φαινόμενα. Θεωρητικά μια μαύρη τρύπα εί-

ναι ανίκανη να ακτινοβολήσει, στην πραγματικότητα όμως τα κβάζαρ (η 

ευρύτερη περιοχή μιας μαύρης τρύπας όπως είπαμε) είναι τα φωτεινότερα 

γνωστά αντικείμενα στον Κόσμο. 

Να θυμηθούμε ότι ο περιορισμός στην ακτινοβολία μιας μαύρης τρύπας, 

αναφέρεται μόνο στην ύλη που είναι μέσα στον ορίζοντα γεγονότων της 

μαύρης τρύπας και δεν μπορεί να ακτινοβολήσει. Όμως, η έντονη ακτινο-

βολία από τα κβάζαρ προέρχεται έξω από αυτήν την περιοχή. 

Τα κβάζαρ ακτινοβολούν επειδή το αέριο που πέφτει στη μαύρη τρύπα 

πρέπει να μειώσει τη μεγάλη στροφορμή που έχει. Δεν είναι εύκολο να 

πέσει υλικό μέσα σε μια μαύρη τρύπα έχοντας μεγάλη στροφορμή. Ο ορί-

ζοντας γεγονότων γύρω από τη μαύρη τρύπα είναι μικρός, και τα σωματί-

δια πέφτοντας πρέπει να κατευθύνονται ακριβώς στο κέντρο της. Διαφο-

ρετικά ταλαντεύονται γύρω από τον ορίζοντα σε μια τροχιά γύρω από αυ-

τήν. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι το νερό που πέφτει σε ένα νεροχύτη. 

Το νερό αναπόφευκτα στροβιλίζεται γύρω από την τρύπα του νεροχύτη, 

και πρέπει να μειώσει τη στροφορμή του προτού να μπορέσει να πάει 

κάτω. Το αέριο που πέφτει μέσα στη μαύρη τρύπα, όπως το νερό, χάνει τη 

στροφορμή του με τον ίδιο τρόπο, σχηματίζοντας ένα στροβιλιζόμενο δί-

σκο του υλικού κοντά στον αγωγό - τον ορίζοντα γεγονότων στην περί-

πτωση μας. 

Το υλικό κοντά στον «αγωγό» περιστρέφεται γρηγορότερα και «τρίβε-

ται» σε σχέση με το υλικό που βρίσκεται πιο μακριά και έτσι περιστρέφε-

ται ολοένα πιο αργά. Η ταχύτητα του υλικού λόγω των τριβών μειώνεται, 

οπότε κινείται αργά σπειροειδώς προς το κέντρο. Τελικά, πέφτει μέσα στον 

ορίζοντα γεγονότων και χάνεται για πάντα. Στα κβάζαρ, τέτοιοι περιστρε-

φόμενοι δίσκοι από υλικό ονομάζονται δίσκοι συσσώρευσης ή προσαύξη-

σης. 

 

Προσέξτε τώρα. Στο στάδιο που τρίβονται μεταξύ τους τα σωματίδια - 

καθώς περιστρέφονται πολύ γρήγορα τα στρώματα του αερίου και της 
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σκόνης - αποκτούν θερμοκρασίες τεράστιες, ακόμα και εκατομμύρια βαθ-

μούς για αυτά που είναι πιο κοντά στην τρύπα. Το δε αέριο με την πυρά-

κτωση αυτή εκπέμπει έντονη θερμική ακτινοβολία σε λευκό χρώμα. Στα 

πιο φωτεινά άρα και μεγάλα κβάζαρ, αυτός ο πυρακτωμένος δίσκος του 

αερίου μπορεί να εκτείνεται σε μια απόσταση 10.000 φορές μεγαλύτερη 

από την απόσταση της Γης από τον ήλιο, ή περίπου το 5% της απόστασης 

του ήλιου από το πιο κοντινό μας αστέρι. Φανταστείτε τώρα έναν πυρα-

κτωμένο δίσκο πολύ πιο καυτό από την επιφάνεια ενός άστρου με τόση 

μεγάλη ακτίνα. Ο συνδυασμός της θερμικής ακτινοβολίας σε λευκό χρώμα 

συν το μεγάλο μέγεθος του δίσκου, κάνουν τα κβάζαρ τα πιο φωτεινά α-

ντικείμενα στο σύμπαν. 

Τελικά, η ενέργεια που ακτινοβολείται από τα κβάζαρ προέρχεται από 

τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας του αερίου καθώς πέφτει στην τρύπα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της της κινητικής ενέργειας γίνεται θερμότητα με τη 

βοήθεια του έργου των τριβών, και ακτινοβολείται έπειτα ως θερμική α-

κτινοβολία. Ένα συνηθισμένο κβάζαρ για να στηρίξει τη λαμπρότητα του 

πρέπει να καταπιεί περίπου 1 ηλιακή μάζα σε αέριο ετησίως, ενώ τα μεγα-

λύτερα ακόμα και 1000 ηλιακές μάζες. 

Οι δίσκοι συσσώρευσης ακτινοβολούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-

γειάς τους στο υπεριώδες, ενώ ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας είναι 

πιθανόν ακτινοβολία σύγχροτρον. Ο δίσκος ενός κβάζαρ λόγω του πάχους 

του συλλαμβάνει αρκετή από την υπεριώδη ακτινοβολία των κεντρικών 

του τμημάτων (κοντά στον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας) και 

την επανεκπέμπει στο υπέρυθρο. 

Πολύ συχνά οι δίσκοι συσσώρευσης των κβάζαρ συνοδεύονται από δύο 

πίδακες, έναν σε κάθε πλευρά τους. Οι πίδακες αυτοί είναι μαγνητισμένα 

νέφη ηλεκτρονίων που κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες. Το σχήμα 

και η συμπεριφορά των πιδάκων διέπονται από τη διατήρηση της ορμής 

(σε αντιδιαστολή με τη διατήρηση της στροφορμής, που διέπει τους δί-

σκους συσσώρευσης). Ένας πίδακας εξακολουθεί να κινείται σε ευθεία 

γραμμή έως ότου επιβραδυνθεί μεταβιβάζοντος την ορμή του στα γύρω 

αέρια. Καθώς ο πίδακας επιβραδύνεται, μετατρέπει την κινητική του ενέρ-

γεια σε θερμότητα και ακτινοβολία, όπως ακριβώς και οι δίσκοι συσσώ-

ρευσης. 

Η δράση των κβάζαρ έφτασε στο απόγειο της λίγα δισεκατομμύρια χρό-

νια μετά το Big Bang, γι’ αυτό τότε υπήρχαν χίλιες φορές περισσότερα 

κβάζαρ από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θεωρούμε, όπως προαναφέραμε, 

ότι η εξαφάνιση των κβάζαρ οφείλεται στο τέλος του ανεφοδιασμού τους 

με καύσιμα. Παλιότερα υπήρχε άφθονο αέριο, προτού να συμπυκνωθεί 

στα αστέρια. Τώρα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αερίου είναι «κλειδω-

μένο» και δεν είναι πια διαθέσιμο για να πέσει στις κεντρικές μαύρες τρύ-

πες. 
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Στο κέντρο του Γαλαξία μας υπάρχει μια υπερβαρέα μαύρη τρύπα με 1 

εκατομμύριο ηλιακές μάζες, και σε απόσταση μόνο 30.000 έτη φωτός από 

τον ήλιο. Αλλά το αέριο που την τροφοδοτούσε τελείωσε και γι αυτό εκ-

πέμπει μόνο μια εξασθενημένη ραδιοακτινοβολία, ένα 'χλωμό' φως από 

αυτό που πρέπει να ήταν πριν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια. 

Πηγή: από το Διαδίκτυο: «Physics, Η Φυσική στο Διαδίκτυο, 4u, Η 

πρώτη πύλη της Φυσικής στην Ελλάδα» www.physikh4u» «Τι είναι τα 

κβάζαρ και γιατί είναι τα πιο λαμπρά αντικείμενα στον Κόσμο». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Να σημειώσουμε τα εξής: 

Στα ερωτήματα «πως ακτινοβολεί η μαύρη τρύπα», «γιατί περιστρέφε-

ται η μαύρη τρύπα στο κέντρο των κβάζαρ» κ.λπ., η απάντηση έχει ως 

εξής: 

Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα στο κέντρο του κβάζαρ, ή στον νοητό του 

άξονα, έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, τα οποία τελευταία φέρουν και 

ύλη. 

Από την έλξη τους αυτή παράγεται φως. 

Στην συνέχεια γίνεται η άπωση, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Στην 

φάση της άπωσης παράγονται: α) Οι δύο πίδακες προς το βορρά και προς 

τον νότιο του κβάζαρ, και β) Η παραχθείσα ακτινοβολία (φως, ακτίνες Χ 

κ.λπ.) εκπέμπονται από το κέντρο του κβάζαρ σφαιρικά, όπως ακριβώς τα 

θεμελιώδη ιόντα. 

Τα κβάζαρ αναφέρονται ως πηγές μεγάλης ενέργειας λόγω της μεγάλης 

ποσότητας ενέργειας θεμελιωδών ιόντων που φέρουν. 

 

 

 

  

http://www.physikh4u/
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9. Η εξήγηση του φαινομένου της συμβολής των κυμάτων. 

 

 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε αναπτύξει σχετικά το εξής θέμα: 

«4. Το κάθε κύμα αποτελείται από δύο επιμέρους είδη ενέργειας, 

που η καθεμιά τους έχει το δικό της ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του όρους και της κοιλίας ενός κύματος. 

Η εξήγηση της ελαστικότητας του κύματος. 

Ως τώρα μιλήσαμε για τα θεμελιώδη ιόντα. Μάλιστα μιλήσαμε για θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Ποια όμως είναι αυτά τα θεμελιώδη ιόντα; 

Που υπάρχουν; Πως αλληλεπιδρούν; Είναι ορατά κάπου; 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, πρέπει να πάρουμε ως 

αφορμή το πείραμα του Yang. Ας το θυμηθούμε: 

«25-1 Η παρατήρηση της συμβολής του φωτός: Το πείραμα του 

Young.  

[…] Το 1801 ο Thomas Young (Τόμας Γιανγκ) βρήκε ένα απλό τρόπο 

για να πραγματοποιήσει αυτό το πείραμα. Ξεκίνησε με μια μοναδική φω-

τεινή πηγή και διαχώρισε το φως από αυτή σε δύο μέρη που είχαν την ίδια 

φάση. Αυτά τα δύο μέρη φωτός που συμπεριφέρονται σαν να προέρχονται 

από δύο σύμφωνες πηγές αφού οι φάσεις τους είναι κλειδωμένες, οδηγού-

νται πάλι σε σύμπτωση, ώστε να συμβάλλουν το ένα με το άλλο. Με τη 

μέθοδο τουYoung μπορούμε πραγματικά να παρατηρήσουμε επάνω σε μια 

μακρινή οθόνη την εικόνα συμβολής που περιμένουμε. 

Η πειραματική απόδειξη του Young δείχνεται στο σχήμα 25-1.  

 

 
 

 
Σχήμα 25-1 Το πείραμα του Young. Το ηλιακό φως που φθάνει στην οθόνη από τις 

λεπτές οπές S1 και S2 προέρχεται εξ ολοκλήρου από την οπή S. Παρατηρούμε ότι 

επάνω στην οθόνη σχηματίζεται εικόνα συμβολής. 
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Ως μοναδική φωτεινή πηγή χρησιμοποίησε ηλιακό φως που περνά από 

μια μικρή οπή. Το φως που περνά από αυτή την οπή έπεφτε επάνω σε ένα 

αδιαφανές διάφραγμα, που περιείχε δυο μικρές οπές, τοποθετημένες πολύ 

κοντά η μια με την άλλη και σε ίση απόσταση από την πηγή. Το φως που 

ξεκινά από την πηγή της μικρής οπής περνούσε από τις άλλες δυο οπές την 

ίδια χρονική στιγμή, επομένως το φως σε αυτές τις δύο μικρές οπές είχε 

πάντα την ίδια φάση. Με αυτή την διάταξη η εικόνα συμβολής του φωτός 

που βγαίνει από τις δύο μικρές οπές ήταν σταθερή και επομένως μπορούσε 

να παρατηρηθεί. 

Σήμερα μπορούμε να κάνομε αυτό το πείραμα πιο εύκολα. Αντικαθι-

στούμε το ηλιακό φως και την πηγή της πρώτης μικρής οπής με ένα λα-

μπτήρα πυρακτώσεως, που έχει ένα μακρύ ευθύγραμμο νήμα και αντικα-

θιστούμε τις δύο μικρές οπές στο αδιαφανές διάφραγμα με δυο μακριές 

στενές σχισμές. Οι σχισμές πρέπει να είναι πολύ κοντά η μια στην άλλη 

(σε απόσταση περίπου 1/10 mm) και με τη μακριά τους διάσταση παράλ-

ληλη προς το φωτεινό νήμα. Το σχήμα 25-2 είναι ένα διάγραμμα της εικό-

νας των κυμάτων, που συμβάλλουν, όπως φαίνεται σε κάτοψη. Η ομοιό-

τητα με την εικόνα ενός δοχείου κυματισμών είναι προφανής. 

 

 
 

 
Σχήμα 25-2 Κύματα από μια ευθύγραμμη πηγή φωτός που περνούν από τις σχισμές 

S1 και S2 συμβάλλουν και σχηματίζουν στην οθόνη εναλλασσόμενες φωτεινές και σκο-

τεινές περιοχές. Σ’ αυτό το εξιδανικευμένο διάγραμμα το πλάτος των σχισμών είναι 

μικρότερο από το μήκος κύματος. 
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Αν κρατήσετε τη σελίδα στο επίπεδο του ματιού και κοιτάξετε από το 

δεξιό άκρο του σχήματος προς την πηγή, μπορείτε να δείτε καθαρά τις δε-

σμικές γραμμές. Αυτές είναι οι περιοχές χωρίς κυματική διαταραχή και 

επομένως χωρίς φως∙ σημειώνονται με τη λέξη «σκοτάδι» στο σημείο που 

συναντιώνται με την οθόνη. Επάνω στην οθόνη θα βλέπαμε μια εικόνα 

συμβολής που αποτελείται από εναλλασσόμενες φωτεινές και σκοτεινές 

περιοχές διαφόρων χρωμάτων (κροσσοί συμβολής). Οι ραβδώσεις είναι 

παράλληλες προς τις σχισμές, με μια φωτεινή ταινία στο κέντρο, ακριβώς 

όπως προβλέπεται από το κυματικό μοντέλο. 

Μπορούμε να καταγράψουμε την εικόνα συμβολής που παράγεται από 

αυτό το σύστημα, αν τοποθετήσουμε μια φωτογραφική μηχανή στη θέση 

της λευκής οθόνης και αποτυπώσουμε το αποτέλεσμα σε φωτογραφικά 

φιλμ. Η εικόνα αυτή έχει αναπαραχθεί στο σχήμα 25-3 (α) (σελ. 523). 

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

WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 519-521.  

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

Γνωρίζουμε ότι αν από δύο ξεχωριστά κύματα συναντηθούν μια κο-

ρυφή, του ενός κύματος, και μια κοιλάδα (κοιλότητα ή κοιλία) του άλλου 

κύματος, τότε το ένα κύμα αλληλοαναιρεί το άλλο. Τα δύο αυτά κύματα 

αλληλοαναιρούνται.  

Αν όμως συναντηθούν δύο κορυφές ή δύο κοιλάδες, από δύο ξεχωριστά 

κύματα, τότε το κύμα αυτό ενισχύεται και γίνεται ακόμη πιο δυνατό. 

Αυτό συμβαίνει και στο φως, και στον ήχο και γενικά όπου υπάρχει 

κύμα, με το οποίο μεταφέρεται και υφίσταται το φως, ο ήχος κ.λπ. 

 

Στο σχήμα της παραπάνω εικόνας «Σχήμα 25-2», βλέπουμε τα κύματα, 

στην τελική οθόνη, να δημιουργούν εναλλάξ μια φως και μια σκοτάδι. 

Αν δεχτούμε ότι για να παραχθεί φως πρέπει να έχουμε έλξη αντίθετων 

ηλεκτρικών φορτίων, αυτό σημαίνει ότι στα σημεία που στην οθόνη μας 

παράγεται φως, εκεί έχουμε έλξη της ενέργειας των κυμάτων. 

Αντίθετα, αν δεχτούμε ότι για να παραχθεί σκοτάδι πρέπει να έχουμε 

άπωση, απομάκρυνση των αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων, αυτό σημαίνει 

ότι στα σημεία της οθόνης που παράγεται σκοτάδι, εκεί έχουμε άπωση ή 

απομάκρυνση της ενέργειας των κυμάτων. 

Δεχόμαστε, με άλλα λόγια, επίσης ότι η ενέργεια των κυμάτων φέρει 

και ηλεκτρικά φορτία, γιατί άλλοτε παράγει φως και άλλοτε δεν παράγει. 

Επίσης, από τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα ίδια τα κύματα την μια έλ-

κονται και παράγουν φως και την άλλη απωθούνται και παράγουν σκοτάδι. 

 

Αυτό, πιο πέρα σημαίνει, ότι η ενέργεια των κυμάτων δεν είναι μια, 

αλλά δύο, με άλλα λόγια έχουμε δύο επιμέρους ενέργειες στο κάθε κύμα: 

μια ενέργεια που φέρει το θετικό ηλεκτρικό φορτίο και μια άλλη ενέργεια 
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που φέρει το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (αφού όταν έλκονται παράγεται 

το φως, ενώ όταν απωθούνται παράγεται το σκοτάδι). 

Αυτό εξηγεί και την δημιουργία-παραγωγή του όρους ενός κύματος, α-

φού τότε τα δύο επιμέρους είδη ενέργειάς του απωθούνται, ενώ όταν έλ-

κονται δημιουργούν-παράγουν την κοιλία του κύματος. 

 

Έτσι, δεν θα μπορούσε π.χ. το παραγόμενο φωτόνιο κατά την φάση της 

παραγωγής του π.χ. στον ήλιο να διαρκέσει σε λάμψη επί τόσο μακρύ χρο-

νικό διάστημα, π.χ. για 8 πρώτα λεπτά και τόσα δεύτερα (όσο χρειάζεται 

για να έρθει από τον Ήλιο στην Γη), γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να 

διαρκέσει τόσο χρόνο η ύπαρξη ενός φωτονίου, αν συγκρίνουμε π.χ. με 

ανάλογο φορτίο μιας αστραπής που κι αυτό διαρκεί ελάχιστα, αφού εκτο-

νώνεται η ενέργειά του. Επομένως, αυτό μας οδηγεί στην σκέψη ότι έ-

χουμε παραγωγή φωτονίων ενέργειας και από τις ίδιες τις δυνάμεις του 

φωτός στο κύμα, δηλαδή έχουμε παραγωγή φωτός από τις ίδιες αυτές επι-

μέρους ενέργειες που φέρει μέσα του το κύμα.  

 

Επομένως, στο εγκάρσιο κύμα:  

α) Όταν έλκονται οι δύο επιμέρους ενέργειές του (που φέρουν και ηλε-

κτρικά φορτία) παράγεται το όρος του κύματος, ή η διαστολή του, ενώ 

β) Όταν απωθούνται οι δύο επιμέρους ενέργειές του (που φέρουν και 

ηλεκτρικά φορτία) παράγεται η κοιλία του κύματος, ή η συστολή του. 

Έτσι, εξηγείται και η ελαστικότητα του κύματος, που την μια φορά δια-

στέλλεται (άπωση μεταξύ των δύο επιμέρους ειδών ενέργειάς του) και την 

άλλη συστέλλεται (έλξη των δύο επιμέρους ειδών ενέργειάς του). 

 

Αν έτσι έχουν αυτά, τότε στην εικόνα ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος 

δεν μπορούμε να έχουμε ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό κύμα κι ένα ξεχωριστό 

μαγνητικό κύμα, γιατί στο ίδιο π.χ. το φωτεινό κύμα παράγεται ενδογενής 

ηλεκτρισμός (όπως παράγεται και στο άτομο κατά την φάση της αποδιέ-

γερσής του). Η αναλυτική παρακολούθηση της αυξομείωσης του φωτός 

που μεταφέρει ένα κύμα αυτό σημαίνει: ότι την μια συστέλλεται το κύμα 

και παράγει φως, ενώ την άλλη διαστέλλεται και παράγεται σκοτάδι, άλ-

λωστε για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι ένα κύμα τρεμοσβήνει έτσι καθώς 

βλέπουμε το φως του. 

Με άλλα λόγια η θεωρία του Maxwell για τα συστατικά του κύματος, 

έχει άλλη έννοια: το ηλεκτρικό μέρος του παράγεται στο φως επειδή έ-

χουμε έλξη των δύο επιμέρους ηλεκτρικών φορτίων του, που βρίσκον6ται 

στις δύο επιμέρους δυνάμεις ενέργειας που φέρει.  

Τότε ποια είναι η εξήγηση της σύστασης ενός κύματος; 

Και ποια είναι η λειτουργία του; 
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Ας δούμε και άλλο ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«Τα φαινόμενα της συμβολής των κυμάτων. 

Είναι τα φαινόμενα που παράγονται όταν δύο ή περισσότερα κύματα 

διέρχονται ταυτόχρονα από τα ίδια σημεία του μέσου διάδοσης των κυμά-

των. Όπως φαίνεται από το σχήμα 5 (βλ. παρακάτω), δημιουργούνται δύο 

πηγές κυμάτων∙ και σε κάθε σημείο της επιφάνειας του νερού φτάνουν και 

τα δύο κύματα.  

 

 

 
 

 

Την κίνηση του νερού σε κάθε σημείο θα τη βρούμε συνθέτοντας τις 

κινήσεις που προέρχονται από τα δύο κύματα. Το αποτέλεσμα της σύνθε-

σης αυτής είναι περίπου το ίδιο που φαίνεται στα σχήματα 6 και 7, όπου 

παριστάνονται σε μεγέθυνση ένα μέρος του σχ. 6.  

Βλέπομε λοιπόν ότι κατά τη συμβολή των κυμάτων αυτών δημιουργού-

νται γραμμές, κατά μήκος των οποίων η κύμανση έχει τελείως σταματήσει, 

ενώ, αντίθετα, σε άλλα σημεία, η κύμανση είναι πολύ έντονη. 

 

Περιπτώσεις συμβολής των κυμάτων. 

Οι πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συμβολής κυμάτων είναι: 

1. Συμβολή κυμάτων διαφόρων διευθύνσεως του ίδιου πλάτους και του 

ίδιου μήκους (όπως στο παράδειγμα και στα σχήματα 6 και 7) και 

2. Συμβολή κυμάτων του ίδιου πλάτους και μήκους, αλλά αντίθετης φο-

ράς, δηλ. της ίδιας διευθύνσεως, αλλά με αντίθετη φορά (κατεύθυνση).  
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Στάσιμα κύματα.  

Τα κύματα που σχηματίζονται στο είδος αυτό της συμβολής (συμβολή 

κυμάτων του ίδιου πλάτους και μήκους, αλλά αντίθετης φοράς), λέγονται 

στάσιμα κύματα. Το πλάτος της ταλάντωσης στα κύματα αυτά είναι σε 

ορισμένα σημεία (κοιλίες) το μέγιστο και σε άλλα σημεία (δεσμούς) μη-

δέν. 

Ιδιότητες:  

Οι ιδιότητες των στάσιμων κυμάτων είναι: 

1. Ότι όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου διέρχονται συγχρόνως από 

τη θέση ισορροπίας τους και φτάνουν, επίσης συγχρόνως, στο μέγιστο 

πλάτος τους. 

2. Ότι γύρω από κάθε δεσμό, τα σημεία κινούνται πάντοτε κατά αντί-

θετη φορά, και  

3. Ότι στους δεσμούς των στάσιμων διαμήκων κυμάτων σχηματίζονται 

εναλλάξ πυκνώματα και αραιώματα…». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 6.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «…Βλέπομε λοιπόν ότι κατά τη συμβολή 

των κυμάτων αυτών δημιουργούνται γραμμές, κατά μήκος των οποίων η 

κύμανση έχει τελείως σταματήσει, ενώ, αντίθετα, σε άλλα σημεία, η κύ-

μανση είναι πολύ έντονη…» (βλ. «Τα φαινόμενα της συμβολής των κυμά-

των»). 

Να πούμε εδώ ότι: 

Στα σημεία που η κύμανση είναι πολύ έντονη, αυτό σημαίνει ότι εκεί 

έχουμε έλξη μεταξύ ίδιων θεμελιωδών ιόντων, δηλαδή θα έχουμε έλξη: ή 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, αλλά 

μπορεί να έχουμε έλξη και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Επειδή τα παραπάνω ίδια θεμελιώδη ιόντα έλκονται μεταξύ τους και 

δημιουργούν πόλο, έτσι και εδώ έχουμε την έλξη τους και την ενίσχυσή 

τους. 



45 

 

2) Στα σημεία που έχει σταματήσει τελείως η κύμανση, όπως είναι στο 

παραπάνω φαινόμενο, εκεί έχουμε συγκεκριμένα την απομάκρυνση με-

ταξύ των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων και δεν έχουμε κύμανση. Με 

άλλα λόγια, λόγω του καμπύλου σχήματος έχουμε απομάκρυνση της πο-

ρείας των κυμάτων και επομένως της αλληλεπίδρασής των. Τα κύματα 

τότε δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και απορροφώνται από την μικρο-

μάζα του χώρου, από τον χώρο. 

Άλλη η περίπτωση όπου έχουμε ισχυρή την παραγωγή των κυμάτων και 

από την εστία τους παράγονται καθαρά θεμελιώδη ιόντα τα οποία κινού-

νται σε ευθεία πορεία. 

 

3) Αρχικά η συμβολή δημιουργείται λόγω της άπωσης μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που 

παράγονται κατά την αναγκαστική πίεση που δέχονται τα φωτόνια του φω-

τός όταν αυτό περνάει από την μικρή τρύπα. 

Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και σχηματίζουν αντίθετες κα-

τευθύνσεις καθώς κινούνται-απομακρύνονται, για τον εξής λόγο: Τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων κινούνται-περιστρέφονται με κατεύθυνση α-

ντίθετη με την κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας, ενώ τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων κινούνται-περιστρέφονται κατά την ίδια κατεύ-

θυνση που κινούνται οι δείκτες του ρολογιού μας. 

Έτσι, καθώς αυτά τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και απομακρύνονται, 

περιστρέφονται συγχρόνως με αντίθετη φορά περιστροφής των, αλλά στην 

οθόνη, επειδή είναι επίπεδη, φαίνονται ότι είναι απλά αντίθετα. 

 

4) Τέλος, όσο περισσότερο αν προσπαθήσουμε να μειώσουμε την διά-

μετρο της τρύπας, τόσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα θα παραχθούν, ε-

πειδή ακριβώς εξαναγκάζουμε το φως να περάσει μέσα από μικρότερη 

τρύπα, δηλαδή να υποστεί μεγαλύτερη πίεση. 
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10. Ο υπολογισμός της ισχύος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων. 

Πειραματική απόδειξη. 

Ο υπολογισμός της ισχύος των μικτών θεμελιωδών ιόντων. Πειρα-

ματική απόδειξη. 

 

 

ι) Στο κεφάλαιο-ενότητα 6 του παρόντος βιβλίου (βλ. «6. Η εξήγηση της 

δημιουργίας του άξονα, γύρω από τον οποίο κινούνται περιστροφικά οι 

τυφώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι. Ο ρόλος των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων στην αυξομείωση του πλάτους της στήλης του μάτι του κυκλώνα, 

ή του κενού από μάζα χώρο που βρίσκεται στο κέντρο-εσωτερικό ενός α-

νεμοστρόβιλου. Πως καθορίζεται το πλάτος αυτό» και στις σελ. 25-28), 

Αναφερθήκαμε στην έννοια ων καθαρών θεμελιωδών ιόντων. 

 

ιι) Στο κεφάλαιο-ενότητα 5 του παρόντος βιβλίου (βλ. «5. Η κατεύ-

θυνση της περιστροφής ενός κύματος, όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύ-

ματος, όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων. Πότε δύο κορυφές δύο διαφορετικών κυμάτων «συναντιώνται» ή έλ-

κονται και δημιουργούν-παράγουν ένα νέο κύμα. Πότε δύο κορυφές δύο 

διαφορετικών κυμάτων «αλληλοεξουδετερώνονται»  και δημιουργούν-πα-

ράγουν ένα νέο κύμα. Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. Η τεκμηρίωση ότι τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων. Η τεκμηρίωση ότι το κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι κο-

ρεσμένο μαγνητικό. Τι θεωρούμε μαγνητικό κορεσμό σε δύο κύματα, τα 

οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πότε τα κύματα καθίστανται αδρανή 

και δεν αλληλεπιδρούν με τον γύρω τους χώρο. Η απόδειξη της έλξης των 

κυμάτων υψηλής ενέργειας. Ο τρόπος περιορισμού ή πρόληψης των κατα-

στροφών από μια πυρηνική έκρηξη. Η έννοια του πλήρους και αδρανούς 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Πότε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι α-

δρανές και πλήρες και πότε όχι. Πότε τα θεμελιώδη ιόντα αλληλεπιδρούν 

περισσότερο μέσω της ύλης την οποία φορτίζουν και πότε κινούνται σφαι-

ρικά») και στις σελ. 19-24 εξηγήσαμε για τα κύματα υψηλής ενέργειας. 

 

Από τα παραπάνω αλλά και για όσα στην συνέχεια (μέχρι τώρα αναφέ-

ραμε και επεξηγήσαμε) προκύπτει η παρουσία της ύπαρξης των καθαρών 

θεμελιωδών ιόντων, αλλά και των μικτών θεμελιωδών ιόντων. 

Αν θέλουμε να κάνουμε έναν υπολογισμό της ισχύος των θα πρέπει να 

πάρουμε πάλι όπως στο κεφάλαιο 5 του παρόντος βιβλίου, την παραγωγή 

ακτίνων λέιζερ.  

Τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε-εξετάσουμε τις εξής δύο καταστά-

σεις-περιπτώσεις: 
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α) Η πρώτη περίπτωση είναι η ισχύς του φορτίου της παραγόμενης φω-

τεινής ακτινοβολίας, όπως στις ακτίνες λέιζερ. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το ελάχιστο πλάτος της. 

 

Στο κεφάλαιο 19 του 20ού Βιβλίου της ίδιας σειράς, σελ. 104-118 (βλ. 

«Η εξήγηση της λειτουργίας των ακτίνων λέιζερ. Η εξήγηση των φωτο-

νίων μάζας και των φωτονίων ενέργειας. Πότε τα θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και δημιουργούν ισχυ-

ρότερο πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Πότε τα θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουρ-

γούν ισχυρότερο πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων….»), εκεί εξηγή-

σαμε για την παραγωγή των λέιζερ. 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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«7. Λέιζερ 

Ηλεκτρονική διάταξη, η οποία ενισχύει το φως και το εκπέμπει με 

μορφή πολύ λεπτής δέσμης. Ο όρος λέιζερ προέρχεται από τα αρχικά των 

αγγλικών λέξεων Light Amplification by Stimulated of Radiation, που ση-

μαίνουν ενίσχυση φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας. 

Η ονομασία της διάταξης ανταποκρίνεται στον τρόπο της λειτουργίας 

της. Όταν ένα άτομο απορροφά μια μονάδα ενέργειας που ονομάζεται φω-

τόνιο, διεγείρεται. Αν ένα δεύτερο φωτόνιο συγκρουστεί με ένα διεγερ-

μένο άτομο, η επιπλέον ενέργεια απελευθερώνεται με τη μορφή κοινού 

παλμού (διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας). Τα πρώτα λέιζερ λειτουργού-

σαν με κρύσταλλο ρουμπινιού, ο οποίος διεγειρόταν από ισχυρό λευκό 

φως. Επειδή εξέπεμπαν σύντομες αναλαμπές ή παλμούς φωτός λέιζερ, ο-

νομάστηκαν παλμικά λέιζερ. 

 

 

 

Στην εικόνα βλέπετε μια από τις εφαρμογές των ακτίνων λέιζερ. Εδώ χρη-

σιμοποιούνται για τον έλεγχο της ευθυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό 

κατασκευή. Η εφαρμογή βασίζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη δια-

χέονται όπως το συνηθισμένο φως. 

 

 

Το φως του λέιζερ είναι ακτινοβολία με ένα μόνο μήκος κύματος∙ όλα 

τα κύματα συντονίζονται το ένα με το άλλο. Το μήκος κύματος της φωτει-

νής ακτίνας εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατα-

σκευή του λέιζερ. Τα λέιζερ αερίου παράγουν συνεχή ακτίνα φωτός από 

ένα σωλήνα γεμάτο με αέρια, όπως αργό, διοξείδιο του άνθρακα ή μείγμα 

ηλίου και νέου. 
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Στο λέιζερ, το φως από μια εξωτερική πηγή παγιδεύεται ανάμεσα σε ημιε-

παργυρωμένα κάτοπτρα. Ανακλάται πολλαπλά, περνώντας μέσα από αέριο ή 

κρύσταλλο, των οποίων τα άτομα απορροφούν φωτόνια και διεγείρονται. Όταν 

πάνω τους πέσουν άλλα φωτόνια, τα άτομα απελευθερώνουν φωτεινή ενέργεια. 

Όλες οι φωτεινές ακτίνες έχουν ακριβώς την ίδια συχνότητα (συνεκτικό φως). 

 

 

Τα λέιζερ χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πολλούς τομείς, όπως στην 

εκτέλεση ευαίσθητων χειρουργικών επεμβάσεων (π.χ. στο μάτι), στη με-

ταλλουργία για τη συγκόλληση ή την κοπή των μετάλλων, στις επικοινω-

νίες για τη μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων κ.α. 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 479-479. 

 

Να επισημάνουμε και επεξηγήσουμε τα εξής: 

1) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Στην εικόνα βλέπετε μια από τις εφαρ-

μογές των ακτίνων λέιζερ. Εδώ χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ευ-

θυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό κατασκευή. Η εφαρμογή βασί-

ζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη διαχέονται όπως το συνηθι-

σμένο φως». 

Η εξήγηση αυτού είναι ότι το φως στα λέιζερ φέρει κυρίαρχη δύναμη τα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.  

Με άλλα λόγια δεν έχουμε ισχυρή την μάζα (φωτόνια μάζας) του φωτός 

αυτού, αλλά την ενέργειά του (φωτόνια ενέργειας ή αλλιώς θεμελιώδη ιό-

ντα με ισχυρό φορτίο).   
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Τα φωτόνια μάζας είναι μάζα φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα, που ό-

μως τα θεμελιώδη ιόντα έχουν απορροφηθεί μέσα στην μάζα και δεν έχουν 

μεγάλη ισχύ αλληλεπίδρασης με τον γύρω τους χώρο. 

Αντίθετα, τα φωτόνια ενέργειας είναι θεμελιώδη ιόντα που αλληλεπι-

δρούν ισχυρά με άλλες πηγές θεμελιωδών ιόντων στον γύρω τους χώρο (κι 

όταν αυτές βρίσκονται μέσα στις μάζες των σωμάτων). 

Αυτό σημαίνει ότι το φως αυτό συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα θεμε-

λιώδη ιόντα τα οποία φέρει κι επομένως, σύμφωνα με την ισχύ τους, που 

εξαρτάται αν αυτά περιέχουν λιγότερες ή περισσότερες μικρομάζας.  

Τα θεμελιώδη ιόντα που περιέχουν τις μικρότερες μάζες-μικρομάζες, 

θεωρούνται ως καθαρά θεμελιώδη ιόντα (σχετικά το «καθαρά» θεμελιώδη 

ιόντα) ενεργούν ως ενέργεια και όχι ως μάζα. Φέρουν ελάχιστη μικρομάζα, 

ελάχιστη μαγνητική μικρομάζα. 

2) Αναφέρθηκε επίσης ότι: «Το φως του λέιζερ είναι ακτινοβολία με ένα 

μόνο μήκος κύματος∙ όλα τα κύματα συντονίζονται το ένα με το άλλο». 

Αυτό εξηγείται επειδή στο φως αυτό έχουμε την ίδια ισχύ, και επομένως 

την ίδια επενέργεια των θεμελιωδών ιόντων, ως καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Έτσι, όταν τα θεμελιώδη ιόντα παράγονται από την πρόσπτωσή τους το 

ίδιο υλικό και κατά τον ίδιο τρόπο, τότε φέρουν το ίδιο μήκος κύματος. 

Αυτό εξηγείται, επειδή με τον παραπάνω τρόπο εκλύεται η ίδια περίπου 

ενέργεια από τα ίδια υλικά, εφόσον έχουμε ίδιας έντασης φως, ισχύ φωτός. 

Έτσι, τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα είναι ίδιου μήκους κύματος, είναι 

τα ίδια. 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ενός κύματος του φω-

τός, έλκονται με άλλα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ενός άλ-

λου κύματος φωτός και έτσι αυξάνουν την ισχύ τους. Αυτό μοιάζει όπως 

όταν δύο κύματα που συντονίζουν τις κορυφές τους και έλκονται και αυ-

ξάνονται σε ισχύ. 

Ομοίως, τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων  του ενός κύματος του φωτός, 

έλκονται με άλλα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ενός άλλου 

κύματος φωτός και έτσι αυξάνουν την ισχύ τους. Αυτό μοιάζει όπως όταν 

δύο κύματα που συντονίζουν τις κορυφές τους και έλκονται και αυξάνο-

νται σε ισχύ. 

Έτσι επέρχεται ο παραπάνω συντονισμός, επειδή ακριβώς δημιουργεί-

ται έλξη μεταξύ θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με  άλλα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων, καθώς, και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 3) Από την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων έχουμε αρχικά αυτές τις αλ-

ληλεπιδράσεις των. Μετά όμως, αρχίζει η άπωση μεταξύ θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Όταν όμως περάσει κάποιος χρόνος, τότε τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν 

φωτόνια και τότε συμπεριφέρονται με βάση και την ύλη που έχουν έλξει. 
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Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Έτσι, όσο περνάει εκείνος ο ελάχιστος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος της πα-

ραγωγής των θεμελιωδών ιόντων από την στιγμή της πρόσπτωσής των 

πάνω στην επάργυρη επιφάνεια μέχρι να έλξουν επιπλέον ποσότητες μι-

κρομάζας-μικρούλης, συμπεριφέρονται ως θεμελιώδη ιόντα σκέτα και έ-

χουμε μεταξύ τους την παραπάνω έλξη: θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλ-

κονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Ο παραπάνω χρόνος παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων ονομάζεται 

κρίσιμος χρόνος. Κατά τον χρόνο αυτό παράγονται θεμελιώδη ιόντα λόγω 

της σύγκρουσης του φωτός-ακτινοβολίας πάνω στην μάζα ενός σώματος. 

Μέχρι την παραγωγή των παραπάνω θεμελιωδών ιόντων, όλα τα παρα-

γόμενα θεμελιώδη ιόντα ονομάζονται καθαρά θεμελιώδη ιόντα. 

Βέβαια δεν είναι τόσο καθαρά, όσο εκείνα που υπήρξαν εξαρχής στο 

σύμπαν, αλλά εδώ επειδή μένουν χωρίς μεγάλες ποσότητες ύλης φέρουν 

αυτή την μορφή και την εικόνα της καθαρότητάς των. Η ενέργειά τους 

αυτή τότε αυξάνεται. Τα καθαρά θεμελιώδη κύματα έχουν την ιδιότητα να 

είναι διαμήκη, όπως θα αναπτύξουμε και παρακάτω (προς το παρόν να α-

κολουθήσουμε την συνεχή ροή της λογικής παράθεσης των γεγονότων και 

θα επανέλθουμε). 

Όταν όμως περάσει αυτός ο παραπάνω κρίσιμος χρόνος, τότε τα παρα-

πάνω καθαρά θεμελιώδη ιόντα απορροφώνται από την ύλη που ήδη έχουν 

έλξει.  

Έτσι, εξασθενεί το φορτίο τους, ενώ αυξάνεται το φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων της ύλης με την οποία αλληλεπιδρούν. 

Αυτά θεμελιώδη ιόντα τότε ονομάζονται μικτά θεμελιώδη ιόντα, όταν 

δηλαδή αλληλεπιδρούν μέσω των ύλης την οποία έχουν έλξει. Μικτά τα 

ονομάζουμε επειδή φέρουν αρκετή ποσότητα ύλης και αυτό φαίνεται από 

την αύξηση του πλάτους τους. Τα μικτά δηλαδή θεμελιώδη κύματα δεν 

είναι διαμήκη αλλά εγκάρσια, όπως θα αναπτύξουμε και παρακάτω. 

Φτάνουμε λοιπόν στον επόμενο χρόνο, όπου παράγονται τα μικρά θε-

μελιώδη ιόντα.  

Στην συνέχεια γίνεται το εξής:  

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων της πρώτης φωτεινής (ή θερμικής 

κ.λπ.) ακτινοβολίας φωτός, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, απωθούνται 

πλέον με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της δεύτερης φωτεινής (ή 

θερμικής κ.λπ.) ακτινοβολίας. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της πρώτης φωτεινής (ή θερ-

μικής κ.λπ.) ακτινοβολίας φωτός, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, απω-

θούνται πλέον με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της δεύτερης φωτει-

νής (ή θερμικής κ.λπ.) ακτινοβολίας. 
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Αυτές οι παραπάνω απώσεις γίνεται στον δεύτερο χρόνο, όπου αλληλε-

πιδρούν τα θεμελιώδη ιόντα μέσα από τα φορτισμένα υποατομικά σωμα-

τίδια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια κ.λπ.). 

Όμως, παρόλο που γίνονται οι παραπάνω απώσεις μεταξύ δύο φωτεινών 

(ή θερμικών κ.λπ.) ακτινοβολιών, όμως επειδή στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων και πάλι έχουμε την έλξη τους.  

Όσο όμως λιγότερη ύλη φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο περισσότερο 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επομένως, όσο περισσότερη ύλη φέρουν-έλ-

κουν και φορτίζουν τα θεμελιώδη ιόντα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος 

του παραγόμενου κύματος και αυτό πλησιάζει προς το εγκάρσιο κύμα. 

Όμως τα θεμελιώδη ιόντα που παράγονται στον πρώτο χρόνο, δεν προ-

λαβαίνουν να έλξουν ύλη και φεύγουν από την εστία παραγωγής των με 

μεγαλύτερες ταχύτητες, αφού φέρουν πιο ελάχιστες μάζες, ελαχιστότατες 

μάζες. Επομένως, όσο πιο ελάχιστες ή ελαχιστότατες μάζες και μικρομά-

ζες φέρουν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα, τόσο μικρότερο είναι το πλάτος 

κύματός τους, που εν προκειμένου στα καθαρά θεμελιώδη ιόντα το πλάτος 

κύματός τους πλησιάζει προς το μηδέν, όταν είναι καθαρά τα παραγόμενα 

θεμελιώδη ιόντα (βλ. παραπάνω την έννοια του όρου). 

Αυτά λοιπόν τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα κινούνται σε ευθεία κατεύ-

θυνση. Συγχρόνως όμως κατά την φάση της παραγωγής των ήδη δημιουρ-

γούν την σφαιρική κίνησή τους. Η σφαιρική κίνησή τους, έχουμε αναφέρει 

αλλού, οφείλεται στο ότι όλος ο χώρος γύρω τους που αποτελείται από τα 

συμπάντεια θεμελιώδη ιόντα είναι σφαιρικός και εξασκεί το πεδίο του 

πάνω τους (εξηγήσαμε ότι μόνον μεταξύ ίδιου περίπου μήκους κύματος 

έχουμε τέτοια αλληλεπίδραση. Για το ίδιο θέμα βλέπε ανάκλαση μονοχρω-

ματικής ακτινοβολίας ή ακτινοβολίας με το ίδιο περίπου μήκος κύματος 

κ.λπ.). 

Έτσι, καθώς με την πρόσκρουση μιας φωτεινής (θερμικής κ.λπ.) ακτι-

νοβολίας πάνω σε μια επιφάνεια παράγονται θεμελιώδη ιόντα (η πιο 

σκληρή επιφάνεια βοηθάει στην μεγαλύτερη σύγκρουσή τους, και επομέ-

νως στην περισσότερη παραγωγή θεμελιωδών ιόντων), παράγονται, και 

καθαρά, θεμελιώδη ιόντα, αυτά τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα είναι σε αλ-

ληλεπίδραση τότε με τα όμοιά τους που δημιουργούν το πεδίο όλου του 

σύμπαντος. Επειδή αυτό το πεδίο του σύμπαντος είναι σφαιρικό (το σχήμα 

του σύμπαντός μας είναι σφαιρικό), για τον λόγο αυτό κατά την παραγωγή 

των θεμελιωδών ιόντων σε ένα σώμα, έχουμε την συμπίεσή τους από τα 

αντίστοιχα καθαρά θεμελιώδη ιόντα του ίδιου σύμπαντος. Τα τελευταία 

είναι ισχυρότερα από τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα στο σώμα, επειδή 

προέρχονται από ισχυρότερες συμπιέσεις.  

Αν όμως τα παραγόμενα καθαρά θεμελιώδη ιόντα αυξηθούν σε ισχύ 

τόσο, ώστε να είναι ίσια ή περίπου ίσα με τα υπάρχοντα στο σύμπαν κα-
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θαρά θεμελιώδη ιόντα, τότε εκεί χάνεται η έννοια του χώρου και του χρό-

νου του σύμπαντός μας. Με άλλα λόγια εξαφανίζεται οι χωροχρόνος, αφού 

δημιουργείται ένας ίδιος χωροχρόνος. 

Επειδή τα παραγόμενα πρώτα κύματα καθαρών θεμελιωδών ιόντων δεν 

έχουν έλξει μεγάλες ποσότητες ύλης, αλλά ελαχιστότατες τέτοιες, κινού-

νται σε ευθεία γραμμή. Αυτά κινούνται σαν τα διαμήκη κύματα, για τον 

εξής λόγο: Αφού δεν έχουν πλάτος τα κύματα των καθαρών θεμελιωδών 

ιόντων, η αλληλεπίδρασή τους (μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική) γίνεται 

κατά την ίδια την ευθεία κίνησής τους, δηλαδή: τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων που προηγούνται, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων που ακολουθούν, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. Τότε έχουμε την 

έλξη του διαμήκους κύματος ή την παραγωγή της συμπίεσής του ή του 

πυκνώματός του. Στην συνέχεια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, αυτά 

απωθούνται μεταξύ τους και τότε έχουμε το αραίωμα του διαμήκους κύ-

ματος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων. Αυτή είναι η εξήγηση της κίνη-

σης του διαμήκους κύματος σε σχεδόν ευθεία γραμμή. Λέμε «σχεδόν ευ-

θεία» γιατί, όσο καθαρότερα είναι τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα, τόσο 

λιγότερο πλάτος φέρουν στο παραγόμενο κύμα (καθώς έλκουν λιγότερη 

μικρούλη), οπότε έχουμε και την σχεδόν ευθεία κίνησή τους. 

Συγχρόνως όμως προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα δεύτερα 

κύματα, που έχουν έλξει μεγαλύτερες ποσότητες ύλης και έχουν μεγαλύ-

τερο πλάτος, σαν τα εγκάρσια κύματα. 

Έτσι ενώ έχουμε τα εγκάρσια κύματα, συγχρόνως έχουμε και τα δια-

μήκη κύματα θεμελιωδών ιόντων. Αυτό, όπως εξηγήσαμε είναι το εξής: 

Τα μεν διαμήκη κύματα είναι καθαρά κύματα θεμελιωδών ιόντων 

(βλέπε παραπάνω τον όρο καθαρά θεμελιώδη ιόντα), ενώ τα εγκάρσια κύ-

ματα είναι τα μικτά κύματα θεμελιωδών ιόντων. 

Επειδή όμως εξασκούνται έλξεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που 

υπάρχουν στο εγκάρσιο και στο διαμήκες κύμα καθαρών θεμελιωδών ιό-

ντων, μέσα στο παραγόμενο εγκάρσιο κύμα υπάρχει και ένα καθαρό δια-

μήκες κύμα, λόγω της αλληλεπίδρασης των θεμελιωδών ιόντων των δύο 

κυμάτων μεταξύ τους. 

Αυτό λοιπόν το διαμήκες κύμα θεμελιωδών ιόντων εξασκεί την εξής 

αλληλεπίδραση με το εγκάρσιο γύρω του κύμα θεμελιωδών ιόντων: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του διαμήκους-κεντρικού κύματος 

απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων του γύρω τους εγκάρσιου κύματος θεμελιωδών ιόντων. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του διαμήκους-κεντρικού κύματος 

απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, με τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του γύρω τους εγκάρσιου κύματος θεμελιωδών ιόντων. 

Τότε έχουμε την άπωση τόσο τω θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όσο 

και των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του εγκάρσιου κύματος από το ε-

σωτερικό τους κεντρικό κύμα καθαρών θεμελιωδών ιόντων. 
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Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η καθετότητα της κίνησης 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

του εγκάρσιου κύματος προς τον άξονα κίνησής των, επειδή ακριβώς ο 

άξονας αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κεντρικό διαμήκες κύμα που 

φέρει καθαρά θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων. 

Έτσι, επίσης, ερμηνεύεται ότι «οι ακτίνες λέιζερ χρησιμοποιούνται για 

τον έλεγχο της ευθυγράμμισης μιας σήραγγας, που είναι υπό κατασκευή. 

Η εφαρμογή βασίζεται στην ιδιότητα των ακτίνων λέιζερ να μη διαχέονται 

όπως το συνηθισμένο φως», όπως γράφει η παραπάνω εικόνα του αποσπά-

σματος που παραθέσαμε. Η μη διάχυση του φωτός οφείλεται στο ισχυρό 

φορτίο άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που αναπτύσσεται μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων των εκπεμπόμενων ακτινοβολιών. Αυτός είναι ο 

λόγος ότι τα διαμήκη φορτία θεμελιωδών κυμάτων κινούνται σε ευθεία 

πορεία-γραμμή, αφού δεν έχουν έλξει μεγάλες σχετικά φορτία μάζας. 

Η αιτία της εξάπλωσης των ακτίνων ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιό-

ντων σε σφαιρικό σχήμα. 

Ας σκεφτούμε τώρα την παραγωγή υψηλού ηλεκτρικού φορτίου καθώς 

και φορτίου θεμελιωδών ιόντων. Κι αυτό θα το δούμε προσέχοντας και 

παρατηρώντας την γεννήτρια Van Graf….»  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσο ισχυρότερο είναι το φως των ακτί-

νων λέιζερ, τόσο πιο περισσότερο ανακλάται στην επάργυρη επιφάνεια 

κατά την φάση της παραγωγής του. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο ισχυρό-

τερο φορτίο φέρει μια ακτινοβολία, τόσο περισσότερο ισχύ έχει και τόσο 

περισσότερο «χτυπάει» και συγκρούεται και αφήνεται το αποτύπωμά της 

πάνω στην προσπίπτουσα επιφάνεια. Αυτό πάλι σημαίνει ότι τόσο πιο ι-

σχυρή θα είναι και μετά την ανάκλασή της. 

Επίσης λόγω της ανάκλασής του και της εξασθένησης της ισχύος του, 

ένα μέρος από αυτό απορροφάται από τα αέρια που υπάρχουν μέσα στον 

κενό σωλήνα (βλ. παραπάνω εικόνα). Η απορρόφηση όμως του φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων μιας ακτίνας λέιζερ από τον γύρω της χώρο, δεν 

εξαρτάται τόσο από την πυκνότητα της ύλης, αλλά από την παρουσία ή όχι 

θεμελιωδών ιόντων ίδιου τύπου. Έτσι αν το λέιζερ φέρει θεμελιώδη ιόντα 

τύπου β (καθαρά θεμελιώδη ιόντα που συμπεριφέρονται περισσότερο ως 

ενέργεια παρά ως σωματίδια (βλ. σχετικά κεφάλαια), τότε έλκεται με αυτά 

και αλληλεπιδρά. Η αλληλεπίδραση του λέιζερ είναι μικρότερη με άλλης 

μορφής-τύπου θεμελιώδη ιόντα, π.χ. θεμελιώδη ιόντα τύπου α. 

 

Έτσι, ανάλογα με την απορρόφηση των ακτίνων λέιζερ από τα διάφορα 

σωματίδια ή άλλες μορφές ενέργειας, μπορούμε να μετρήσουμε αυτά την 

ισχύ τους σε θεμελιώδη ιόντα τύπου β (δηλαδή καθαρά θεμελιώδη ιόντα), 

όπως εκείνα του λέιζερ. 
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Αν το λέιζερ είναι ακόμη πιο ισχυρό και δεν αλληλεπιδρά καθόλου με 

τα θεμελιώδη ιόντα τύπου β, τότε είναι καθαρή ακτινοβολία θεμελιωδών 

ιόντων. 

Αυτή την ισχύ της ακτινοβολίας καθαρών θεμελιωδών ιόντων σε ένα 

άλλο σώμα την μετρούμε με  ια γνωστή μας τέτοια λέιζερ, αφού η γνωστή 

μας παράγεται από γνωστή πηγή (γνωστού φορτίου) και προκαλεί αλλη-

λεπίδραση με όμοιά της κατά την έλξη της. Με άλλα λόγια θα έχουμε αύ-

ξηση της έλξης της (της έλξης της γνωστής μας ακτινοβολίας σε σύγκριση 

με κάποια άλλη αφού θα αυξηθεί το φορτίο της δεύτερης-άγνωστης κατά 

τόση επιτάχυνση). 

 

Ισχύει, στην περίπτωση δημιουργίας ανεμοστρόβιλου, ότι το πλάτος της 

παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων, όπως π.χ. εξηγήσαμε πιο πάνω στην 

παραγωγή του κενού (ή μάτι) του ανεμοστρόβιλου, συγκεκριμένα: 

Η ύπαρξη του κενού αυτού έχει να κάνει με την παραγωγή καθαρών 

θεμελιωδών ιόντων που όμως επειδή έλκουν και ύλη παράγονται συγχρό-

νως και μικτά θεμελιώδη ιόντα. 

Τότε εξασκείται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις ισχυρότερα η άπωση 

μεταξύ καθαρών και μικτών θεμελιωδών ιόντων και έτσι μπορούμε να υ-

πολογίσουμε την ισχύ των μικτών θεμελιωδών ιόντων 

Στην συνέχεια θα δούμε το κενό χώρο που παράγεται όσο αυξάνουμε η 

ισχύς τους. 

Έναν τέτοιο ανεμοστρόβιλο μπορούμε αν δημιουργήσουμε με την ηλε-

κτροστατική μηχανή Wimshurst, με την διαφορά ότι στο σημείο-περιοχή 

της δημιουργίας του να έχουμε αφήσει διάχυτη σκόνη ώστε να δημιουρ-

γήσει και αυτή στρόβιλο. Με άλλα λόγια να αυξήσουμε την ισχύ του φορ-

τίου του στροβίλου μέχρις ότου αρχίσει και στροβιλίζεται και ο αέρας-

σκόνη που τοποθετήσαμε γύρω του. 

Έτσι, καθώς αυξάνεται η τιμή του παρεχόμενου φορτίου στην παρα-

πάνω ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst, τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα 

του στροβίλου, αλλά και το πλάτος του. Με άλλα λόγια αυξάνεται και το 

κενό του ή το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα. 
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11. Η εξήγηση του ισόχρονου των αιωρήσεων μικτού πλάτους του 

εκκρεμούς. 

Η εξήγηση της αντιστοίχισης μαθηματικών τύπων με τις βαρυτικές-

φυσικές δυνάμεις. 

 

 

 

«Εκκρεμές 

Μηχανικό σύστημα, που μπορεί, με την επίδραση του βάρους του, να 

εκτελεί ταλαντώσεις γύρω από ένα σημείο ή από έναν οριζόντιο άξονα. 

Είδη εκκρεμών 

 

1. Απλό ή μαθηματικό εκκρεμές.  

Αποτελείται από ένα βαρύ υλικό σημείο (πραγματικά, ένα σιδερένιο 

μπαλάκι), που κρέμεται από σταθερό σημείο με νήμα ασήμαντου βάρους 

που το μήκος του δεν μεταβάλλεται.  

Αν απομακρύνουμε το εκκρεμές από τη θέση της ισορροπίας του κατά 

μία γωνία φ και κατόπιν το αφήνομε ελεύθερο, το εκκρεμές θα εκτελεί 

ελεύθερη ταλάντωση. Η γωνία φ λέγεται πλάτος της ταλάντωσης. Αν το 

πλάτος είναι μικρό (μικρότερο των 2ο-3ο), η κίνηση του εκκρεμούς που 

γίνεται στην πραγματικότητα επάνω σε τόξο, μπορεί, κατά προσέγγιση, να 

θεωρηθεί ότι γίνεται επάνω σε χορδή. Τότε, η απομάκρυνση, δηλαδή η 

απόσταση του εκκρεμούς από την κατακόρυφο που περνά από την θέση 

της ισορροπίας, μεταβάλλεται αρμονικά (δηλαδή από μηδέν φτάνει βαθ-

μιαία σε μια μέγιστη τιμή, σε χρόνο τ, επανέρχεται στο μηδέν, επίσης σε 

χρόνο τ, κατόπιν, μέσα στο ίδιο χρόνο, φτάνει σε μια ελάχιστη τιμή, κατό-

πιν πάλι στο μηδέν κ.ο.κ.). 

Ο χρόνος μέσα στον οποίο το εκκρεμές κάνει μια πλήρη αιώρηση, λέ-

γεται περίοδος του εκκρεμούς. Συμβολίζεται με Τ. 

 

Νόμοι του εκκρεμούς. 

Με πειράματα αποδείχτηκαν οι παρακάτω νόμοι: 

 

α) Η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα 

του μήκους l του εκκρεμούς και αντιστρόφως ανάλογη προς την τετραγω-

νική ρίζα της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. Δηλαδή ισχύει: 

  

 l cm 25 36 49 64 81 100 

T sec 5 6 7 8 9 10 

 

 

β) Οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονοι. Πραγματικά, αν με-

τρήσουμε τον χρόνο μέσα στον οποίο το εκκρεμές εκτελεί 10 αιωρήσεις 
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όταν το πλάτος είναι π.χ. 3ο, και επαναλάβουμε τη μέτρηση όταν το πλάτος 

γίνει 2ο, τότε διαπιστώνουμε ότι η περίοδος του εκκρεμούς και στις δύο 

μετρήσεις έχει την ίδια τιμή. 

 

2. Φυσικό εκκρεμές 

Λέγεται κάθε στερεό σώμα που με την επίδραση του βάρους του μπορεί 

να περιστραφεί γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος όμως δεν περνά από 

το κέντρο βάρους του. Αν το απομακρύνουμε από τη θέση ισορροπίας του 

κατά μια γωνία φ και έπειτα το αφήσομε ελεύθερο, το βάρος του Β δη-

μιουργεί ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής. Η ροπή αυτή τείνει να ε-

παναφέρει το σώμα στην αρχική του θέση (θέση ισορροπίας), την οποία 

όμως προσπερνά εξαιτίας της αδράνειας και έτσι εκτελεί στροφική ταλά-

ντωση. 

Παράδειγμα φυσικού εκκρεμούς αποτελείται το εκκρεμές των ωρολο-

γίων. Εξαιτίας των τριβών και αντίσταση του αέρα, η ταλάντωση του φυ-

σικού εκκρεμούς των ωρολογίων θα ήταν φθίνουσα, δηλαδή το πλάτος της 

αιώρησης θα ελαττωνόταν συνέχεια, αν δεν υπήρχε ειδικός μηχανισμός 

(σώμα που πέφτει ή ελατήριο), ο οποίο προσφέρει στο εκκρεμές ενέργεια 

ίση προς όση χάνεται. 

 

3. Εκκρεμές του Φουκώ. 

Είναι το εκκρεμές, με το οποίο ο Γάλλος φυσικός Ζαν Φουκώ πραγμα-

τοποίησε (το έτος 1851) πείραμα στο Πάνθεο του Παρισιού για να αποδεί-

ξει την περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της. Έχει μήκος 76 μέτρα. 

Το εκκρεμές του Φουκώ είχε κάτω από το σφαιρίδιο ακίδα, η οποία κατά 

την αιώρηση χάραζε γραμμές επάνω σε στρώμα άμμου. Από την αποτύ-

πωση των γραμμών, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο ταλάντωσης του εκκρε-

μούς με την πάροδο του χρόνου περιστρέφεται εξαιτίας της περιστροφής 

της γης. 

 

4. Ηλεκτρικό εκκρεμές. 

Όργανο, που χρησιμοποιείται για τη μελέτη απλών φαινομένων του στα-

τικού ηλεκτρισμού. Αποτελείται από ελαφρό σώμα, π.χ. σφαιρίδιο από 

φελλό ή από ψίχα κουφοξυλιάς, που κρέμεται από ένα στέλεχος με μετα-

ξένιο νήμα. Αν φέρουμε κοντά στο σφαιρίδιο ένα φορτισμένο δώμα, το 

σφαιρίδιο ηλεκτρίζεται από επίδραση και έλκεται προς το σώμα. Όταν ό-

μως έρθει σε επαφή με το σώμα, φορτίζεται ομώνυμα και απωθείται». 

 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 
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Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1250-

1251. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

ι) Γράφηκε παραπάνω ότι: 

«β) Οι αιωρήσεις μικρού πλάτους είναι ισόχρονοι. Πραγματικά, αν με-

τρήσουμε τον χρόνο μέσα στον οποίο το εκκρεμές εκτελεί 10 αιωρήσεις 

όταν το πλάτος είναι π.χ. 3ο, και επαναλάβουμε τη μέτρηση όταν το πλάτος 

γίνει 2ο, τότε διαπιστώνουμε ότι η περίοδος του εκκρεμούς και στις δύο 

μετρήσεις έχει την ίδια τιμή». 

Αυτό εξηγείται επειδή μέχρι το μικρό λεγόμενο πλάτος, υπάρχει η μάζα 

στο εσωτερικό της Γης που όπως είπαμε την μια τρέχει-έλκεται δημιουρ-

γώντας τον έναν κεντρικό πόλο της, ενώ την άλλη διαστέλλεται-απωθείται 

δημιουργώντας τους δύο περιφερειακούς-βαρυτικούς-εσωτερικούς πό-

λους της Γης, που συγχρόνως περιστρέφονται., 

Κατά την περίοδο της περιστροφής των, η μάζα αυτή καλύπτει κυρίως 

το εσωτερικό πυρήνα της Γης, που είναι αυτός που λέμε ότι δείχνει το εκ-

κρεμές με τις αιωρήσεις μικρού πλάτους του. 

 

 

ιι) Γράφηκε παραπάνω ότι: 

«α) Η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα 

του μήκους l του εκκρεμούς και αντιστρόφως ανάλογη προς την τετραγω-

νική ρίζα της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. Δηλαδή ισχύει:…». 

Η τετραγωγική ρίζα είναι ένας αριθμός υψούμενος στο τετράγωνο, δη-

λαδή πολλαπλασιάζουμε τον ίδιο αριθμό δύο φορές. 

Αυτός ο αριθμός εν προκειμένου είναι η μάζα του εσωτερικού της γης, 

από την οποία ασκείται η βαρύτητα. Είναι η ίδια μάζα, ο ίδιος αριθμός. 

Το «δύο φορές» είναι επειδή δύο είναι τα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα 

της γης μας. 

Το «τετράγωνο» στο οποίο αυξάνεται αυτός ο αριθμός είναι επειδή οι 

δυνάμεις της βαρύτητας του εσωτερικού της γης, ενεργούν πολλαπλάσια 

πάνω σε όλα τα υλικά-αντικείμενα της γης και τα έλκουν (στην φάση της 

έλξης των). 
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12. Η εξήγηση της φόρτισης των ηλεκτρονίων και με θετικό αλλά 

και με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Η εξήγηση της φόρτισης των πρωτονίων και με θετικό αλλά και με 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

 

Ας πάρουμε δύο αποσπάσματα από ένα βιβλίο, όπως ακολουθεί: 

 

Α  ́απόσπασμα: «Εκπομπή (από το ρ. εκπέμπω, που σημαίνει «στέλνω 

κάτι προς τα έξω, διασκορπίζω»). 

Στη φυσική, εκπομπή είναι η παραγωγή ακτινοβολίας από κάποια πηγή 

και η διάδοσή της στον χώρο. 

 

 
 

 

Στη ραδιεκπομπή, τα ηχητικά κύματα μετασχηματίζονται σε ηλεκτρικές τα-

λαντώσεις από το μικρόφωνο. Αφού οι ταλαντώσεις ενισχυθούν από τον ενι-

σχυτή, εκπέμπονται με τη μορφή ραδιοκυμάτων ικανών να συλληφθούν από δέ-

κτες.  

Το μήκος κύματος καθορίζεται από τη συχνότητα, αν και ασταθείς καιρικές 

συνθήκες μπορούν να επιδράσουν στην κανονική τους μετάδοση. Τα μακρά κύ-

ματα ακολουθούν την καμπυλότητα της γης, ενώ τα χαμηλής συχνότητας ακο-

λουθούν την ευθύγραμμη μετάδοση. Οι εκπομπές βραχέων κυμάτων φτάνουν 

στην ιονόσφαιρα και μπορούν να συλληφθούν από μακρινές αποστάσεις, ιδιαί-

τερα τη νύχτα. 

 

 

Όταν λέμε ραδιοφωνικά εκπομπή, εννοούμε την μεταβίβαση του ήχου 

με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τηλεοπτική εκπομπή είναι η 

μεταβίβαση ήχου  και εικόνας από μια πηγή, η οποία συνήθως λέγεται πο-

μπός. Η ακτινοβολία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ραδιοηλεκτρική 

εκπομπή) πραγματοποιείται γύρω από ένα σύστημα αγωγών (κεραιών) με 

ειδική μορφή και κατάλληλες διαστάσεις. Οι αγωγοί διαρρέονται από ε-

ναλλασσόμενα ρεύματα υψηλής συχνότητας. 
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Στην ηλεκτρονική, αναφέρεται η εκπομπή ηλεκτρονίων, που σημαίνει 

την απελευθέρωση ηλεκτρονίων από ένα σώμα. Τα ηλεκτρόνια ξεφεύγουν 

από ένα σώμα όταν τους προσφέρουμε ένα κατάλληλο ποσόν ενέργειας 

(έργο εξαγωγής). 

Στη φιλοσοφία,….». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1251-

1255. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

Β΄ απόσπασμα: 

«Εκκρεμές 

Μηχανικό σύστημα, που μπορεί, με την επίδραση του βάρους του, να 

εκτελεί ταλαντώσεις γύρω από ένα σημείο ή από έναν οριζόντιο άξονα. 

Είδη εκκρεμών 

1. Απλό ή μαθηματικό εκκρεμές.………………. 

2. Φυσικό εκκρεμές ………………... 

3. Εκκρεμές του Φουκώ. ………………….. 

4. Ηλεκτρικό εκκρεμές. 

Όργανο, που χρησιμοποιείται για τη μελέτη απλών φαινομένων του στα-

τικού ηλεκτρισμού. Αποτελείται από ελαφρό σώμα, π.χ. σφαιρίδιο από 

φελλό ή από ψίχα κουφοξυλιάς, που κρέμεται από ένα στέλεχος με μετα-

ξένιο νήμα. Αν φέρουμε κοντά στο σφαιρίδιο ένα φορτισμένο δώμα, το 

σφαιρίδιο ηλεκτρίζεται από επίδραση και έλκεται προς το σώμα. Όταν ό-

μως έρθει σε επαφή με το σώμα, φορτίζεται ομώνυμα και απωθείται». 

 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1250-

1251. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 
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Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

1) Γράφηκε παραπάνω (για το ηλεκτρικό εκκρεμές) ότι: «…Αν φέρουμε 

κοντά στο σφαιρίδιο ένα φορτισμένο σώμα, το σφαιρίδιο ηλεκτρίζεται από 

επίδραση και έλκεται προς το σώμα. Όταν όμως έρθει σε επαφή με το 

σώμα, φορτίζεται ομώνυμα και απωθείται». 

Αυτό συμβαίνει είτε φέρουμε-πλησιάσουμε κοντά στο σφαιρίδιο ένα 

σώμα με θετικό φορτίο, είτε φέρουμε-πλησιάσουμε που είναι φορτισμένο 

με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Αν π.χ. το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο το φέρουν ηλεκτρόνια, αυτά που 

πλησιάζουμε στο σφαιρίδιο, άραγε όταν φέρουμε το θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο κοντά στο σφαιρίδιο, πάλι ηλεκτρόνια δεν θα είναι αυτό το φορτίο; 

Επομένως, τα ηλεκτρόνια μπορούν να φέρουν τόσο αρνητικό, όσο και 

θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

2) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Στην ηλεκτρονική, αναφέρεται η εκ-

πομπή ηλεκτρονίων, που σημαίνει την απελευθέρωση ηλεκτρονίων από 

ένα σώμα. Τα ηλεκτρόνια ξεφεύγουν από ένα σώμα όταν τους προσφέ-

ρουμε ένα κατάλληλο ποσόν ενέργειας (έργο εξαγωγής)…». 

Αν λοιπόν, την μια ξεφεύγουν ηλεκτρόνια με αρνητικό ηλεκτρικό φορ-

τίο και φορτίζουν π.χ. το σφαιρίδιο, ενώ την άλλη φορά εκπέμπονται ή 

«ξεφεύγουν» ηλεκτρόνια με θετικό ηλεκτρικό φορτίο, άραγε τα ηλεκτρό-

νια φέρνουν και αρνητικό αλλά και θετικό ηλεκτρικό φορτίο ανάλογα πως 

έχουν φορτιστεί. 

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να 

δεχτούν και θετικό ηλεκτρικό φορτίο και να φορτιστούν με αυτό (τότε ως 

ομώνυμα: το σφαιρίδιο με το θετικά φορτισμένο σώμα απωθούνται), αλλά 

τα ηλεκτρόνια επίσης μπορούν να δεχτούν και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο 

και να φορτιστούν με αυτό (τότε ως ομώνυμα: το σφαιρίδιο με το  αρνη-

τικά φορτισμένο σώμα απωθούνται). 

 

3.α). Για να μπορέσουν να φύγουν τα ηλεκτρόνια από το σφαιρίδιο που 

φορτίζεται έστω με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (ως ομώνυμα τα ηλεκτρό-

νια απωθούνται από το άτομό τους δηλαδή), αυτό σημαίνει ότι εξαιτίας 

του φορτισμένου σώματος που φέρει το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, δεν 

φορτίστηκαν μόνον τα ηλεκτρόνια, αλλά φορτίστηκαν και τα πρωτόνια. 

Διαφορετικά, πως θα φύγουν τα ηλεκτρόνια, αφού συγκρατούνται με ελ-

κτικές δυνάμεις, με δυνάμεις συνάφειας από τα αντίστοιχα πρωτόνιά τους 

του ίδιου αυτού ατόμου; 

3.β). Ομοίως, για να μπορέσουν να φύγουν τα ηλεκτρόνια από το σφαι-

ρίδιο που φορτίζεται έστω με θετικό ηλεκτρικό φορτίο (ως ομώνυμα τα 

ηλεκτρόνια απωθούνται από το άτομό τους δηλαδή), αυτό σημαίνει ότι ε-

ξαιτίας του φορτισμένου σώματος που φέρει το θετικό ηλεκτρικό φορτίο, 
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δεν φορτίστηκαν μόνον τα ηλεκτρόνια, αλλά φορτίστηκαν και τα πρωτό-

νια. Διαφορετικά, πως θα φύγουν τα ηλεκτρόνια, αφού συγκρατούνται με 

ελκτικές δυνάμεις, με δυνάμεις συνάφειας από τα αντίστοιχα πρωτόνιά 

τους του ίδιου αυτού ατόμου; 

Όμως για να απωθηθούν τα ηλεκτρόνια από ένα άτομο, χωρίς να τους 

εξασκείται έλξη από άλλο άτομο (π.χ. με θέρμανση εκπομπή ηλεκτρονίων 

κ.λπ.), αυτό σημαίνει ότι η άπωση που τους εξασκείται, τους εξασκείται 

από τα πρωτόνια.   

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όχι μόνον τα ηλεκτρόνια, αλλά 

και τα πρωτόνια μπορούν να φορτιστούν τόσο με θετικό όσο και με αρνη-

τικό ηλεκτρικό φορτίο.  

Η φόρτιση των πρωτονίων μπορεί να γίνει επομένως, τόσο με θετικό 

όσο και με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, αφού: 

ι) Όταν τα πρωτόνια φορτίζονται με θετικό ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή 

με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, τότε απωθούν το ομώνυμό τους φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Έτσι, όσο δηλαδή αυξάνει το φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων, τόσο αυξάνεται αντίστοιχα 

και το πεδίο τους, αλλά και η ισχύς του πεδίου τους, Τότε απωθούν ισχυ-

ρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, μέσα 

στο ηλεκτρόνιο, και έτσι απωθείται και ολόκληρο το ηλεκτρόνιο (αφού τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του το έλκουν από τον εσωτερικό του 

αυτόν πόλο). 

ιι) Ομοίως, όταν το πρωτόνιο φορτίζεται με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο 

(με φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) απωθεί το φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων στο ηλεκτρόνιό του και το απωθεί. 

Να υπενθυμίσουμε ότι εξηγήσαμε ότι μερικά πρωτόνια φέρουν ισχυρό-

τερα το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, ενώ άλλα φέρνουν αυτό ασθενέστερο. 
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13. Ο ήλιος, η γη και τα άλλα μεγάλα ουράνια σώματα φέρουν δύο 

εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα και όχι ένα. 

 

 

Συγκεκριμένα στην φάση της άπωσης του εσωτερικού της γης παράγο-

νται δύο εσωτερικά περιφερειακά βαρυτικά κέντρα, ενώ στην φάση της 

έλξης της παράγεται ένα μόνον εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο. 

 

 

«Εκλειπτική (*αστρον). 

 

 
 

Εκλειπτική είναι ο μεγάλος κύκλος (γαλάζιος), τον οποίο διαγράφει ο ήλιος 

κατά την ετήσια κίνησή του στην ουράνια σφαίρα. Στα δύο σημεία, όπου η ε-

κλειπτική και ο ουράνιος ισημερινός τέμνονται, σημειώνεται η εαρινή και η φθι-

νοπωρινή ισημερία. 

 

 

Η τροχιά που διαγράφει η γη κατά την ετήσια κίνησή της, γύρω από τον 

ήλιο. Τι σχήμα της είναι μια έλλειψη, στην οποία ο ήλιος καταλαμβάνει 

μια από τις δύο εστίες της. Το επίπεδο της εκλειπτικής παρουσιάζει κλίση 

23ο 27΄ ως προς το επίπεδο του ισημερινού. Η κλίση αυτή, που διατηρείται 

σχεδόν σταθερή, εκτός από ελάχιστες αυξομειώσεις, δημιουργεί την αλλη-

λοδιαδοχή των εποχών». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-
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συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1251-

1252. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Αν ο ήλιος είχε μόνον ένα βαρυτικό κέντρο και επίσης και η γη ένα, 

γιατί η γη να πρέπει να διαγράφει ελλειπτική πορεία ολόγυρά του και όχι 

κυκλική; 

Άρα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα φέρει ο ήλιος μας. 

Ομοίως, αν η πορεία της σελήνης γύρω από την γη είναι έκλειψη, και η 

γη μας βρίσκεται σε μια από αυτές τις δύο εστίες της έκλειψης αυτής, τότε 

και η γη μας φέρει επίσης δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα. 

Εξηγήσαμε πότε έχουμε το ένα και πότε έχουμε τα δύο αυτά βαρυτικά 

κέντρα. 

Αν τέλος, η βαρύτητα της Γης εξασκούνταν συνέχεια από το ένα και 

μόνο, υποτιθέμενο εσωτερικό-βαρυτικό της κέντρο, τότε η σελήνη θα έ-

πρεπε να πέσει πάνω στην Γη μας σαν μετεωρίτης.  

Ομοίως, αν και ο ήλιος και η γη έφεραν ένα και μόνον ένα βαρυτικό 

κέντρο, τότε και η γη θα έπρεπε να πέσει πάνω στον ήλιο, λόγω της έλξης 

της βαρύτητας (η βαρύτητας ασκεί έλξη).  

Αυτό όμως δεν συμβαίνει επειδή η γη μας φέρει στο εσωτερικό της δύο 

και όχι ένα βαρυτικά κέντρα, που άλλοτε γίνεται ένα (στην φάση της βα-

ρύτητας) και άλλοτε δύο (στην  φάση της περιφερειακής βαρύτητας της 

γης). 
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14. Η εξήγηση της σύγκλισης των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών μεταξύ των δύο μαγνητικών πόλων και η έλξη 

τους από αυτούς. 

Η εξήγηση του φαινομένου του μαγνητικού φακού. 

Η εξήγηση της φόρτισης-ενίσχυσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύμα-

τος. 

Η εξήγηση ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα φέρει εναλλασσόμενο 

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. 

Οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές 

κινούνται από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, ως έχουσες 

εναλλασσόμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία, με τα οποία αλ-

ληλεπιδρούν και με τους δύο συμπάντειους πόλους. 

Η εξήγηση της φόρτισης της μεσοσυμπάντειας ύλης, ή της σκοτει-

νής ύλης. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του μαγνητικού και του ηλεκτρικού φα-

κού. 

 

 

 

«…Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στηρίζεται επί της ε-

ξής αρχής: Όπως γνωρίζουμε (παρ. 283), το μαγνητικό πεδίο εξασκεί επί 

κινούμενων ηλεκτρονίων μία δύναμη κατά Laplace, η οποία μεταβάλλει 

την τροχιά τους.  
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Όπως αποδεικνύεται, ηλεκτρόνια, που ξεκινούν από ένα σημείο (σχ. 

389) και αποτελούντα αποκλίνουσα δέσμη, όταν περάσουν μέσα από ανο-

μοιογενές μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου, μικρού μήκους, συγκεντρώνονται 

σε ένα και το αυτό σημείο (εστία).  

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι, όπως με ένα φακό επιτυγχάνεται η συγκέ-

ντρωση σε ένα σημείο όλων των φωτεινών ακτίνων, οι οποίες ξεκινούν 

από ένα άλλο (σημείο) έτσι και με κατάλληλο ανομοιογενές μαγνητικό πε-

δίο επιτυγχάνεται η συγκέντρωση σε ένα σημείο όλων των ηλεκτρονίων, 

που ξεκινούν από ένα άλλο (μαγνητικός φακός). Το ίδιο επιτυγχάνεται, 

αν, αντί μαγνητικό πεδίο, χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικό πεδίο κατάλληλος 

μορφής, οπότε το σύστημα ονομάζεται ηλεκτρικός φακός….». 

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

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

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 314-315 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

Σημειώσεις: 

«Ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο είναι το μαγνητικό πεδίο στο οποίο η 

έντασή του διαφέρει από σημείο σε σημείο, σε αντίθεση προς το ομογενές 

μαγνητικό πεδίο, στο οποίο η έντασή του είναι η ίδια σε όλα τα σημεία». 

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

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

Μαγνητισμός- Ηλεκτρισμός-Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Έκδοση 

τρίτη, Αθήνα 1967, σελ. 126.  

 

  

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Το μαγνητικό πεδίο αποτελείται από είδη μαγνητικού φορτίου τα οποία 

είναι ετερώνυμα μεταξύ τους. 

Αυτά λοιπόν τα δύο είδη μαγνητικού φορτίου είναι τα δύο είδη ενέρ-

γειας των θεμελιωδών ιόντων, δηλαδή το μαγνητικό πεδίο είναι έλξη με-

ταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων, που έλκονται μεταξύ τους στις σχετικά μακρινές αποστάσεις.  

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως που βρίσκονται σε ένα πεδίο άλλα ξεκινούν 

από τον ένα μαγνητικό πόλο και που είναι ισχυρότερος στις σχετικά κοντι-

νές αποστάσεις και είναι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Αυτός ο 

μαγνητικός πόλος είναι ο νότιος μαγνητικός πόλος, δηλαδή ο ισχυρότερος 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Όσα θεμελιώδη ιόντα, στο ίδιο, πεδίο, ξεκινούν από τον άλλο πόλο που 

είναι ο ασθενέστερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις ή αλλιώς είναι ο 
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ισχυρότερος στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, αυτά είναι τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων. 

Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται μεταξύ τους, όσα δηλαδή ξε-

κινούν από τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων ή 

από τον νότιο (ισχυρότερος στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) μαγνητικό 

πόλο με εκείνα που ξεκινούν από τον μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων ή με εκείνα που ξεκινούν από τον βόρειο (ασθενέστερο 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις). 

Αν λοιπόν, μια δέσμη μαγνητικών φορτίων απωθείται (κατά κβάντα ε-

νέργειας) π.χ. από τον νότιο μαγνητικό πόλο, που είναι ο πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έλκεται στην συνέχεια από τον άλλο μαγνη-

τικό πόλο που φέρει τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, επειδή τα θεμελιώδη 

ιόντα έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Τότε τα μαγνητικά φορτία αυτών των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών συγκλίνουν προς τον έναν ή τον άλλο πόλο του μα-

γνήτη τους. 

Καθώς όμως τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών αυτών δυναμικών γραμμών έλκονται στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις, τότε δημιουργούν τα ζεύγη τους. Αυτό σημαίνει ότι 

έλκονται τα φορτία τους και είναι αυτά ακριβώς που βλέπουμε στα διά-

φορα σχέδια, όταν έχουμε δύο επίπεδα κάθετα μεταξύ τους σε κάθε ηλε-

κτρομαγνητικό κύμα. Αυτά τα δύο κάθετα μεταξύ τους επίπεδα δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων που απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις και 

δημιουργούν την καθετότητα, ενώ επειδή έλκονται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις δεν διασπάται το ζεύγος αυτό, αλλά παραμένει ως ενιαίο σύ-

νολο, ως κύμα που επειδή φέρει και μαγνητικά και ηλεκτρικά φορτία το 

ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Αυτά λοιπόν τα φορτία ενός μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού κύματος 

ενισχύονται άλλοτε από τον έναν κι άλλοτε από τον άλλο μαγνητικό πόλο, 

ανάλογα που βρίσκονται (καθώς κινούνται από πόλου σε πόλο). (Η ενί-

σχυση ενός τέτοιου κύματος παρατηρείται πιο αναλυτικά σε κάποιον ενι-

σχυτή κυμάτων, π.χ. όταν έχουμε λήψη τέτοιων κυμάτων από ραδιοφωνική 

κεραία). 

Η ενίσχυση δηλαδή αυτών των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επιτυγχά-

νεται κατά τον εξής τρόπο: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων ενός κύματος έλκουν άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων στον βόρειο-ασθενέστερο (στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις) μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων.  

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων ενός κύματος έλκουν 

άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων στον νότιο-ισχυρότερος (στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις) μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων. 
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Έτσι ένα κύμα ενισχύεται όταν ελχθεί από έναν μαγνητικό πόλο, κατά 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο που είναι το ίδιο με εκείνο 

που φέρει αυτός ο μαγνητικός πόλος. 

Έτσι, ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να εναλλάσσει την ισχύ των 

επιμέρους φορτίων του, ανάλογα σε ποιόν μαγνητικό πόλο βρίσκεται. Με 

άλλα λόγια ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα φέρει εναλλασσόμενο ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο.  

Για το ίδιο θέμα, ειδικότερα για το θέμα του ενισχυτή, βλ. και «τρίοδη 

λυχνία», όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο άλλου βιβλίου μας. 

 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα κινούνται από τον έναν πόλο προς 

τον άλλο, κατά ζεύγη ή κατά ακτινοβολίες, αυτά τότε φορτίζονται στον 

κάθε τέτοιο συμπάντειο πόλο και τελικά απωθούνται από αυτόν, όπως α-

κριβώς εξηγήσαμε συμβαίνει μεταξύ των ηλεκτρονίων που κινούνται με-

ταξύ των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής. 

Αυτός είναι ο λόγος που οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές κινούνται από τον έναν συμπάντειο πόλο προς τον άλλο κ.ο.κ. 

εναλλάσσονται, ως έχουσες εναλλασσόμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνη-

τικά φορτία, με τα οποία αλληλεπιδρούν και με τους δύο συμπάντειους 

πόλους. 

 

Εμείς μελετάμε τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές 

γιατί αυτές είναι η αιτία έλξης των ηλεκτρονίων που τα οδηγούν εκεί όπου 

αυτές κατευθύνονται. Κι αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: 

Τα ηλεκτρόνια (το καθένα τους δηλαδή) φέρουν στο εσωτερικό τους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους: έναν εσωτερικό-βαρυτικό πόλο θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και έναν άλλον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Τότε όσα ηλεκτρόνια απωθούνται από τον νότιο-ισχυρότερος στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις μαγνητικό πόλο, φέρουν ισχυρότερο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, με 

το οποίο φορτίστηκαν στον νότιο αυτό μαγνητικό πόλο, ή στον μαγνητικό 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Επίσης, όσα ηλεκτρόνια απωθούνται από τον βόρειο-ασθενέστερο στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις (και ισχυρότερο στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις) μαγνητικό πόλο, φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, με το οποίο φορτίστη-

καν στον βόρειο αυτό μαγνητικό πόλο, ή στον μαγνητικό πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Τα ηλεκτρόνια λοιπόν ελκόμενα από τις συμπάντειες μαγνητικές-ηλε-

κτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές μεταφέρονται κι αυτά από τον έναν 

συμπάντειο πόλο προς τον άλλο. Χάρη σε αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 

φορτίζεται και όλη η μαγνητική μικρομάζα που ήδη υπάρχει ως ιστός διά-

σπαρτη σε όλο το σύμπαν. Αυτά τα κατά κβάντα ερχόμενα ηλεκτρόνια 
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αλληλεπιδρούν με αυτή την μαγνητική μικρομάζα, και επίσης όλη η μι-

κροΰλη που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Για τον παραπάνω λόγο η μεσο-

συμπάντεια αυτή ύλη είναι φορτισμένη και φέρει τέτοια μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά φορτία, όσο μικρά κι αν είναι αυτά. 

Από τα παραπάνω να επανέλθουμε και να εστιάσουμε στα εξής επίσης: 

Ο μαγνητικός φακός έχει την αιτία του στην κυκλοφορία μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων από τον έναν μαγνητικό πόλο προς τον άλλο που δη-

μιουργεί το μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο, μέσω των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών γραμμών των θεμελιωδών ιόντων του, μέσω των ζευ-

γών των θεμελιωδών ιόντων του δηλαδή, έλκει και τα ηλεκτρόνια και τα 

εξαναγκάζει να κινηθούν το ίδιο. 

Ο ηλεκτρικός φακός λειτουργεί ανάλογα. Αυτός έχει την αιτία του στα 

ίδια τα ηλεκτρόνια που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο.  

Το ηλεκτρικό τους φορτίο είναι θετικό, όταν προέρχονται από τον ά-

νοδο, γιατί τότε φορτίζονται και με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων της ανόδου. 

Επίσης, το ηλεκτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων είναι αρνητικό, όταν 

προέρχονται από την κάθοδο, γιατί τότε φορτίζονται και με το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων της 

καθόδου. 

Η συνέχεια είναι η ίδια: τα ηλεκτρόνια που απωθούνται από την άνοδο, 

έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις από την κάθοδο. Εκεί στην 

κάθοδο, επίσης φορτίζονται και αποκτούν ισχυρότερο πλέον το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της 

καθόδου κ.ο.κ. 

Το πεδίο έλκει τα ηλεκτρόνια. Καθώς καθορίζουμε τις μαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές του πεδίου, οδηγούμε τα ηλεκτρόνια εκεί που θέλουμε. 

Έτσι εστιάζουμε τα ηλεκτρόνια και μαζί τους και την εικόνα του μικρο-

σκοπίου που μεταφέρουν.  

Η εστίαση από τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές-πεδίο, γίνεται επειδή 

αυτές φέρουν ισχυρότερα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων τους σε σύ-

γκριση με το φορτίο που φέρουν τα ίδια τα ηλεκτρόνια. Έτσι,  

α) Επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του πεδίου έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (που 

φέρουν τα ηλεκτρόνια στον εσωτερικό τους πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων) τα έλκουν. Με την ανάλογη έλξη τους, τα οδηγούν εκεί που 

θέλουμε (αφού υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης τους πεδίου και της κί-

νησής τους). Έτσι εστιάζονται όπου θέλουμε. 

β) Ομοίως, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων του πεδίου έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (που 

φέρουν τα ηλεκτρόνια στον εσωτερικό τους πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων) τα έλκουν. Με την ανάλογη έλξη τους, τα οδηγούν εκεί που 

θέλουμε (αφού υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης τους πεδίου και της κί-

νησής τους). Έτσι εστιάζονται όπου θέλουμε. 
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15. Η εξήγηση της σκοτεινής ενέργειας στο σύμπαν. 

Η εξήγηση του μαύρου χρώματος στο σύμπαν, στις ηλιακές κηλίδες 

κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μαύρης ακτινοβολίας. 

 

 

Πιο πάνω, στο βιβλίο 20ο, στο κεφάλαιο: «10. Τα θεμελιώδη ιόντα 

έλκουν το φως στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, αλλά και το απωθούν 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Η εξήγηση της παραγωγής του μαύρου 

χρώματος και της αντιγραφής των γραμμάτων-εικόνων-εμποδίων γενικά 

μιας σελίδας κατά την εκτύπωσή τους στο φωτοτυπικό. Η εξήγηση της 

παραγωγής του λευκού χρώματος μιας σελίδας κατά την εκτύπωσή της στο 

φωτοτυπικό. Η παραγωγή μαύρου χρώματος στο φωτοτυπικό με ανοιχτό 

το καπάκι και χωρίς αντικείμενο στον καθρέφτη-πλάκα της εκτύπωσης» 

του παρόντος βιβλίου (σελ. 63-65), αναφέραμε σχετικά με την παραγωγή 

του μαύρου χρώματος, όπως και σε άλλα σημεία της σειράς αυτής των 

βιβλίων μας. 

Τώρα να συμπληρώσουμε και μερικά ακόμη: 

 

Όσον αφορά το μαύρο χρώμα στο σύμπαν, στις ηλιακές κηλίδες, να προ-

σθέσουμε και να θυμηθούμε τα εξής: 

 

 

βλέπε επόμενη σελίδα → 
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«…Η περίθλαση δεν περιορίζεται μόνο στις σχισμές. Αν αφήσετε φως 

να περάσει από μία κυκλική οπή διαμέτρου μερικών χιλιοστών και να φθά-

σει σε μία οθόνη, θα έχετε ένα έντονο κυκλικό φωτεινό στίγμα. Αν αυτό 

κάνετε με μία μικροσκοπική οπή σαν κεφαλή καρφίτσας τότε έχετε την 

περίεργη εικόνα που φαίνεται στο σχήμα 18-28. 

 

 

 
 

Σχήμα 18-28 Η εικόνα που δημιουργείται από μία λεπτή φωτεινή δέσμη 

που περνά μέσα από μία μικρή οπή με μέγεθος όσο και το κεφάλι μιας καρ-

φίτσας.  

 

Επομένως, το φως συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με το μέγεθος 

των σχισμών ή οπών…». 

 

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

WALTER, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελίδες: 405-407 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι μέρος από τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα, μετά 

την άπωσή τους από τις εστίες τους, έλκονται.  
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Κατά την έλξη τους αυτή παράγεται το μαύροι χρώμα, όπως ακριβώς 

παράγεται και στους κύκλους της παραπάνω εικόνας. 

Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει το μαύρο χρώμα πίσω από το μέρος 

όπου υπάρχει το φως. 

Η παραγωγή του μαύρου χρώματος στην παραπάνω εικόνα, έχει να κά-

νει με το φαινόμενο της έλξης θεμελιωδών ιόντων που δεν φέρουν ισχυρά 

τα φορτία τους και έτσι δεν παράγεται το λευκό φως. Τότε παράγεται το 

μαύρο φως ή η μαύρη ενέργεια που είναι δηλαδή θεμελιώδη ιόντα με χα-

μηλότερη ενέργεια από εκείνη των θεμελιωδών ιόντων που παράγουν φως 

κατά την φάση της έλξης των. 

Η παραγωγή δηλαδή του μαύρου χρώματος είναι θεμελιώδη ιόντα που 

έλκονται και παράγουν ενέργεια, αλλά η ενέργειά τους αυτή είναι χαμηλό-

τερη από την ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί το λευκό φως. 

Αυτό θέλει να πει η τελευταία παραπάνω φράση: «…Επομένως, το φως 

συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με το μέγεθος των σχισμών ή 

οπών». 
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16. Η εξήγηση της παραγωγής του λευκού χρώματος. 

 

 

«Χλωροφύλλη 

Δες το μόνος σου  

 

 

 

 

 

Η χλωροφύλλη είναι απαραίτητη για 

την ανάπτυξη των περισσότερων φυτών. 

Μπορείτε να το διαπιστώσετε καλύπτο-

ντας ένα πράσινο φύλλο κάποιου φυτού 

με ένα κομμάτι χαρτί. Έπειτα από μερικές 

μέρες θα παρατηρήσετε ότι η καλυμμένη 

επιφάνεια του φύλλου έχει «ασπρίσει». 

 

«ΑΛΦΑ Επιστήμες», Εκδόσεις ΑΛΦΑ 

Α.Ε., από Kingfisher Books, Grisewood 

& Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 

873. 

 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Το άσπρο χρώμα στο μέρος του φύλλου του φυτού που είναι καλυμμένο 

οφείλεται στην παρουσία ισχυρών θεμελιωδών ιόντων που συγκρούονται 

και απωθούνται. Αυτό μοιάζει ακριβώς όπως γίνεται με τις μάζες του νε-

ρού που συγκρούονται όταν πέφτουν από ύψος, καταρράχτης κ.λπ. 

Εδώ σημαίνει ότι στην φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων παρά-

γεται το άσπρο χρώμα, λόγω αυτής της άπωσής των. Αυτή η άπωση συμ-

βαίνει μετά από κάποια πίεση, π.χ. καθώς το νερό χτυπάει στα βράχια, κα-

θώς το ηλιακό φως πέφτει πάνω στο φύλλο κ.λπ. 

Ανάλογα εδώ έχουμε την σύγκρουση, το χτύπημα μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων και τότε παράγεται το λευκό φως. 
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17. Τίποτε στην Γη μας δεν είναι τυχαίο. Όλα με σοφία έγιναν για να 

υποστηρίξουν την ζωή στην Γη μας. 

Τα ζώα, αλλά και τα φυτά όταν βγήκαν από την θάλασσα για να α-

ποικίσουν την στεριά, βρήκαν ως πιο πρόσφορο έδαφος εκείνο της ι-

σημερινής ζώνης. 

 

 

 
Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα που δεν είναι κάτι άλλο παρά ένας ύμνος προς 

την σοφία του Δημιουργού. 

 

«Οι βροχές και οι άνεμοι 

[…] Γενικά, τα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα παίζουν σπουδαίο ρόλο 

στην ίση κατά το δυνατό κατανομή της ηλιακής θερμότητας στις διάφορες 

περιοχές του πλανήτη μας. Και, φυσικά, η θερμοκρασία έχει αποφασιστική 

σημασία για την καλή διαβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών και είναι 

ευτύχημα που ζούμε πάνω σ’ αυτό το γιγάντιο «διαστημόπλοιο», που κι-

νείται σε τροχιά ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά απ’ το διάπυρο αστέρα 

του. Αν η γη δεχόταν κατά 10% περίπου λιγότερη ηλιακή ενέργεια, η θερ-

μοκρασία της θα έπεφτε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και οι ωκεανοί θα 

μετατρέπονταν σε συμπαγή πάγο. Μια σημαντική πάλι αύξηση της δύνα-

μης ακτινοβολίας του ήλιου θα υπερθέρμαινε τον πλανήτη μας, θα τον έ-

κανε αληθινό καμίνι και όλα τα νερά της επιφάνειάς του θα εξατμίζονταν 

και θα γέμιζαν την ατμόσφαιρα με καυτούς υδρατμούς. Στην πραγματικό-

τητα όμως, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης κυμαίνεται ανάμεσα 

στους -51ο C και στους +49ο C, μια κλίμακα, δηλαδή, πολύ μικρή σε σύ-

γκριση με τα αστρονομικά κριτήρια. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι 

γύρω στους 15-16ο C, και ακριβώς αυτό έκανε δυνατή την ανάπτυξη ζωής 

στον πλανήτη μας. 

Η ζωή, έτσι όπως την ξέρουμε, έχει σαν βάση της  ανθρακούχα μόρια, 

που συνδέονται μεταξύ τους σε πολύπλοκους συνδυασμούς με νερό. Αυτή 

η μοριακή αρχιτεκτονική, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι δυνατό να υπάρ-

χει μόνο κάτω από μια στενή σχετικά κλίμακα θερμοκρασίας, από 0ο C ως 

50ο C περίπου. Από το 0ο και κάτω, το νερό στερεοποιείται και δεν προ-

σφέρεται σαν διαλυτικό. Πάνω από τους 50ο C, τα μόρια των πρωτεϊνών 

πήζουν. Ο πλανήτης μας παρουσιάζει αυτές τις συνθήκες στο μεγαλύτερο 

μέρος της επιφάνειάς του και διαθέτει επίσης άφθονα αποθέματα νερού, 

Χωρίς νερό, όχι μόνο δεν θα υπήρχε ζωή αλλά ούτε και διαμόρφωση και-

ρού, αφού ο καιρός είναι, ανάμεσα στα άλλα, η εναλλαγή βροχών και ξη-

ρασίας –και η μεταφορά υδρατμών στην ατμόσφαιρα παίζει σπουδαίο 

ρόλο στο να διατηρείται στην επιφάνεια της γης μια βιώσιμη θερμοκρασία 

και να είναι έτσι ο πλανήτης μας κατοικήσιμος. 
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Ο κόσμος μας ευτυχώς είναι εφοδιασμένος με άφθονο νερό. Τα 2/3 της 

γήινης επιφάνειας σκεπάζονται από νερό. Το 97% περίπου της υδάτινης 

αυτής μάζας αποτελεί τις θάλασσες και το υπόλοιπο τους πάγους, τα υπό-

γεια νερά και τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας. Το νερό κυκλοφορεί α-

διάκοπα. Κάθε χρόνο εξατμίζεται μια τεράστια ποσότητα που φτάνει τα 

396.000 κυβικά χιλιόμετρα περίπου: τα 333.000 κυβικά χιλιόμετρα από 

την επιφάνεια των θαλασσών και τα 63.000 από τα χερσαία νερά και από 

το φυτικό κόσμο της ξηράς. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι από ένα 

χωράφι σιτάρι ενός στρέμματος εξατμίζονται περίπου 325 τόνοι νερού 

στην περίοδο της ανάπτυξης των σπαρτών. 

Τα σύννεφα είναι νερό σε μεταβατική κατάσταση. Ακόμα κι ένα μικρό 

σύννεφο του τύπου «σωρείτης» μπορεί να περιέχει ως 1.000 τόνους νερό, 

που προέρχονται είτε από τη θάλασσα είτε από την ξηρά. Το 95% περίπου 

της μάζας των σύννεφων εξατμίζεται και μόνο το υπόλοιπο, πέφτοντας σαν 

βροχή, χιονόνερο, χιόνι ή χαλάζι, εξασφαλίζει στη γη κατά μέσο όρο 1 

περίπου μέτρο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή κάπου 80 – 90.000 λί-

τρες τη μέρα κατά κεφαλή. Αν και η βροχόπτωση αυτή δεν κατανέμεται 

βέβαια σύμφωνα με τις ανάγκες των διάφορων περιοχών, η ποσότητα που 

υγροποιείται απ’ τους ατμοσφαιρικούς υδρατμούς αναπληρώνει ικανοποι-

ητικά το νερό που χάνεται απ’ την επιφάνεια της γης με την εξάτμιση. Την 

κάθε στιγμή, η ατμόσφαιρα περιέχει μόλις το 0,001% του ολικού αποθέ-

ματος νερού της γης. Κι όμως, η αδιάκοπη μετατροπή αυτής της ελάχιστης 

ποσότητας υδρατμών σε νερό παίζει αποφασιστικό ρόλο στο μετριασμό 

του κλίματος του πλανήτη μας. 

Οι φυσικές ιδιότητες του νερού το κάνουν ιδεώδη φορέα θερμότητας, 

που λειτουργεί κυκλικά κάτω απ’ την επενέργεια του ήλιου – απ’ τη γη 

στην ατμόσφαιρα και πάλι πίσω στη γη. Καθώς το νερό αλλάζει κατά-

σταση, από στερεό σε υγρό και σε αέριο, απορροφάει μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Ας σκεφτούμε πόσο ηλεκτρικό ρεύμα 

χρειάζεται για να εξατμιστεί εντελώς το νερό μιας κατσαρόλας. Τα μόρια 

του νερού ενεργοποιούνται αρκετά, ώστε να αποχωριστούν μεταξύ τους 

και να μεταβληθούν σε μόρια ατμού. Αυτή η λανθάνουσα θερμότητα, ό-

πως λέγεται, που δημιουργείται κατά την εξάτμιση, δε χάνεται στον αέρα 

μαζί με τον ατμό, αλλά εναποθηκεύεται στα μόρια του ίδιου του ατμού. 

Και όταν ο ατμός υγροποιηθεί και πάλι σχηματίζοντας σταγονίδια νερού, 

η λανθάνουσα θερμότητα εμφανίζεται και πάλι και θερμαίνει τον αέρα. Με 

τον ίδιο τρόπο, όταν το νερό κρυσταλλώνεται σε πάγο, δημιουργείται μια 

νέα ποσότητα λανθάνουσας θερμότητας. Αυτός είναι ο λόγος που τα ψυ-

γεία πρέπει να λειτουργήσουν εντατικά για να σχηματιστούν τα «παγά-

κια»: το σύστημα ψύξης πρέπει ν’ αφαιρέσει μεγάλη ποσότητα θερμότη-

τας για να ενεργοποιηθούν και πάλι τα μόρια αρκετά, ώστε να στερεοποι-

ηθούν σε μορφή πάγου. Οι υδρατμοί, λοιπόν, και τα σταγονίδια νερού είναι 

αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς και κατανομής της ηλιακής θερμότητας 

από τις περισσότερο θερμές στις λιγότερο θερμές περιοχές.  
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Τα ελικοειδή βέλη παρουσιάζουν τα τρία ατμοσφαιρικά συστήματα του Βόρειου Η-

μισφαιρίου, που μεταφέρουν θερμότητα και υγρασία απ’ τις περιοχές του ισημερινού 

προς τη βόρεια πολική περιοχή.  

Το πρώτο σύστημα, κοντά στον ισημερινό, μετριάζει τη θερμότητα του αέρα που 

ανεβαίνει απ’ την περιοχή αυτή. Κερδίζοντας ύψος, ο αέρας αραιώνει αφήνοντας πίσω 

του μια ζώνη χαμηλών πιέσεων. Ψυχραίνοντας, χαμηλώνει και «πυκνώνει» δημιουρ-

γώντας υψηλές πιέσεις στα γεωγραφικά πλάτη ανάμεσα στις 25ο και 30ο βόρεια και 

νότια.  

Με τον ίδιο περίπου τρόπο λειτουργεί και το πολικό σύστημα. Ανάμεσα στα δύο, 

του ισημερινού και των πόλων, βρίσκεται το ενδιάμεσο σύστημα του μεσαίου γεωγρα-

φικού πλάτους, που η κυκλοφορία του επηρεάζεται βαθιά από ταχυρρεύματα, δηλαδή 

ανέμους μεγάλου υψόμετρου και μεγάλης ταχύτητας, που κάνουν κύκλους γύρω απ’ 

την υδρόγειο με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα’ ανατολικά. 

 

 

Η μεταφορά και κατανομή της θερμότητας ακολουθεί το γενικό τύπο 

κυκλοφορίας του ατμοσφαιρικού αέρα. Στους τροπικούς, μεγάλες ποσό-

τητες θερμότητας αφαιρούνται με την εξάτμιση τεράστιων μαζών νερού. 

Οι υδρατμοί ανυψώνονται και διασκορπίζονται από ανοδικά ρεύματα αέρα 
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που, καθώς ανεβαίνουν ψηλά, εξαπλώνονται και ψύχονται σιγά-σιγά. Ο 

ψυχρός αέρας δεν είναι ικανός να μεταφέρει τόσο μεγάλες ποσότητες υ-

δρατμών όσο ο θερμός αέρας. Γι’ αυτό, καθώς χάνει θερμότητα, ένα μέρος 

απ’ τους υδρατμούς που μεταφέρει υγροποιείται κι ελευθερώνει τη λανθά-

νουσα θερμότητά του. Έτσι, με τη μεσολάβηση της βροχής, γίνεται μια 

μεταφορά θερμότητας προς τους πόλους. Όταν ο υγρός αέρας φτάσει 

στους πόλους, ψύχεται ακόμα περισσότερο και τα νερό που περιέχει σχη-

ματίζει παγοκρυστάλλους, ελευθερώνοντας την θερμότητα που αφαίρεσαν 

οι υδρατμοί από χιλιάδες ίσως χιλιόμετρα που βρίσκονται πλησιέστερα 

προς τον ισημερινό. Αυτό βέβαια δεν έχει σαν συνέπεια να γίνουν οι πόλοι 

υποτροπικά θερμοκήπια, επειδή ένα μεγάλο μέρος αυτής της θερμότητας 

ελευθερώνεται σε τόσο μεγάλα ύψη, ώστε διαφεύγει προς το διάστημα. 

Εκείνο όμως που κάνει αυτή η μεταφερόμενη προς τους πόλους θερμότητα 

είναι ότι μετριάζει σε μεγάλο βαθμό τα πολύ ψυχρά κλίματα. 

Το κλίμα, λοιπόν, είναι ανάλογο με το γεωγραφικό πλάτος και η μετα-

βολή του απ’ τον ισημερινό προς τους πόλους καθορίζεται ως ένα βαθμό 

απ’ την κυκλοφορία του ατμοσφαιρικού αέρα, που δημιουργεί εντελώς ευ-

διάκριτες μεταξύ τους ζώνες υγρασίας και ξηρασίας που περιβάλλουν κυ-

κλικά τον πλανήτη. Η θερμοκρασία από τη μια και η βροχόπτωση ή η τέ-

λεια έλλειψη βροχόπτωσης από την άλλη, σε συνδυασμό και με άλλους 

παράγοντες, διαμορφώνουν τους τύπους ζωής που απαντάμε στις διάφορες 

αυτές ζώνες. Α δούμε τώρα πως επηρεάζει ο καιρός το έμβιο περιβάλλον 

και ας αρχίσουμε απ’ τον ισημερινό – επειδή απ’ αυτόν, μπορούμε να 

πούμε, ξεκινούν όλοι οι τύποι καιρικών συνθηκών. 

Η ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί μια τεράστια περιοχή χαμη-

λών πιέσεων γύρω απ’ τον ισημερινό. Ο αέρας, που θερμαίνεται σε μεγάλο 

βαθμό, διαστέλλεται και ανυψώνεται. Οριζόντια κίνηση αέρα ή άνεμος δεν 

υπάρχει σχεδόν καθόλου. Οι θαλασσοπόροι έτρεμαν άλλοτε αυτές τις νη-

νεμίες της ζώνης του ισημερινού και τις έλεγαν «αναδουλειές», γιατί έκα-

ναν τα πανιά των πλοίων τους να κρέμονται χαλαρά ατέλειωτες μέρες. Η 

μόνιμα χαμηλή πίεση πάνω από την ξηρά προσελκύει θερμό και υγρό αέρα 

από τη θάλασσα. Ο αέρας αυτός, ανεβαίνοντας κατακόρυφα προς τον ου-

ρανό και καθώς είναι φορτωμένος από υγρασία, διαστέλλεται, ύστερα ψύ-

χεται και αφήνει να πέσει στη γη το «φορτίο» νερού που μεταφέρει. Έτσι, 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλίματος του ισημερινού είναι ο διαρ-

κώς συννεφιασμένος ουρανός κι οι καθημερινές καταρρακτώδεις βροχές. 

Το θερμό και υγρό κλίμα δημιουργεί μια ζώνη οργιαστικής βλάστησης, 

όπου κυριαρχούν τα δάση των βροχών, ως τις 4ο γεωγραφικό πλάτος από 

τη μια και την άλλη πλευρά του ισημερινού. Η ζώνη αυτή εκτείνεται από 

την κοιλάδα του Αμαζονίου, στην Αφρική, τη Βιρμανία, την Ταϋλάνδη και 

τη χερσόνησο της Μαλαισίας ως τα νησιά Σουμάτρα, Βόρνεο και Νέα 

Γουινέα. Μέσα σ’ αυτή βρίσκονται μερικές από τις πιο βροχερές περιοχές 

του κόσμου, αφού η ζώνη των δασών τους δέχεται μέση ετήσια βροχό-

πτωση γύρω στα 4 μέτρα ύψος, με ακραίο όριο το τριπλάσιο περίπου σε 
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ορισμένα σημεία! Το κλίμα εδώ είναι πολύ σταθερό, επειδή ο ήλιος με-

σουρανεί πάντα. Η κατανομή της βροχόπτωσης είναι πολύ ομαλή στις διά-

φορες εποχές του έτους και η θερμοκρασία παραμένει πάντα γύρω στους 

20ο - 30ο C. Ακόμα και τη νύχτα, τα σύννεφα εμποδίζουν ένα αρκετά με-

γάλο μέρος της θερμότητας της μέρας να διαφεύγει και έτσι παραμένει κι 

η νύχτα σχετικά θερμή, με μια όμως καταθλιπτική υγρασία που φτάνει 

σχεδόν ο 100%. 

Οι σταθερές συνθήκες θερμότητας και υγρασίας των συστημάτων χα-

μηλών πιέσεων του ισημερινού εξηγούν ίσως την εκπληκτική ποικιλία 

μορφών ζωής στα δάση των βροχών, όπου σε μια έκταση ενός στρέμματος 

μπορεί να φυτρώνουν μέχρι 15 διαφορετικά είδη δένδρων! Μόνο στη νο-

τιοανατολική Ασία, τα δάση αυτά, συντηρούν γύρω στα 1.500 είδη σπον-

δυλωτών και κάπου 150.000 είδη ασπόνδυλων ζώων. Καθώς δεν υπάρχουν 

αισθητές εποχιακές αλλαγές, κάθε είδος δένδρου έχει το δικό του ρυθμό 

ανθοφορίας και φυλλόρροιας, έτσι που πάντα υπάρχει τροφή για τα φυτο-

φάγα ζώα. Η υγρασία με τη σειρά της ευνοεί ιδιαίτερα τα μικρά ασπόν-

δυλα. Ακόμα και οι βδέλλες και τα σκουλήκια πλατυέλμινθες, που κανο-

νικά είναι υδρόβια, μπορούν να ζήσουν καις την ξηρά, επειδή ο αέρας είναι 

τόσο υγρός, που δεν αφήνει σχεδόν καθόλου να εξατμιστεί το νερό απ’ το 

σώμα τους. Για τον ίδιο λόγο, τα δάση των βροχών είναι παράδεισος για 

τα βατράχια και τους φρύνους. Η καθημερινή νεροποντή τους εξασφαλίζει 

άφθονο νερό για να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν. Μερικά είδη αφή-

νουν τα’ αυγά τους μέσα στα φύλλα επίφυτων (όπως οι βρομελιίδες) που 

είναι τυλιγμένα  σε σχήμα κυλίνδρου και συγκρατούν  το νερό της βροχής. 

Άλλα είδη, όπως ο χειρομάντης ο κοκκινωπός, ένας μικρός βάτραχος των 

αφρικανικών τροπικών δασών, κατασκευάζουν μια φωλιά με το σάλιο 

τους για ν’ αφήσουν τ’ αυγά τους. Το θηλυκό έχει ένα σιελογόνο αδένα 

στον ωαγωγό του και, τη στιγμή που γεννάει τ’ αυγά του, τα ραντίζει με 

το αφρώδες έκκριμα αυτού του αδένα. Η ουσία αυτή γίνεται μια σκληρή 

κρούστα γύρω από τ’ αυγά, αλλά μαλακώνει όταν πρόκειται να εκκολαφ-

θούν οι γυρίνοι. Ένα τέτοιο σύστημα αναπαραγωγής στηρίζει την επιτυχία 

του στον σχεδόν κορεσμένο από υδρατμούς αέρα, επειδή αυτή η αφρώδης 

κρούστα θα ξεραινόταν σ’ ένα λιγότερο υγρό κλίμα….». 

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

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

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

σελ. 76-82. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Κρατούμε το εξής απόσπασμα από το παραπάνω κείμενο: 

«…Οι σταθερές συνθήκες θερμότητας και υγρασίας των συστημάτων 

χαμηλών πιέσεων του ισημερινού εξηγούν ίσως την εκπληκτική ποικιλία 
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μορφών ζωής στα δάση των βροχών, όπου σε μια έκταση ενός στρέμματος 

μπορεί να φυτρώνουν μέχρι 15 διαφορετικά είδη δένδρων! Μόνο στη νο-

τιοανατολική Ασία, τα δάση αυτά, συντηρούν γύρω στα 1.500 είδη σπον-

δυλωτών και κάπου 150.000 είδη ασπόνδυλων ζώων. Καθώς δεν υπάρχουν 

αισθητές εποχιακές αλλαγές, κάθε είδος δένδρου έχει το δικό του ρυθμό 

ανθοφορίας και φυλλόρροιας, έτσι που πάντα υπάρχει τροφή για τα φυτο-

φάγα ζώα. Η υγρασία με τη σειρά της ευνοεί ιδιαίτερα τα μικρά ασπόν-

δυλα. Ακόμα και οι βδέλλες και τα σκουλήκια πλατυέλμινθες, που κανο-

νικά είναι υδρόβια, μπορούν να ζήσουν καις την ξηρά, επειδή ο αέρας είναι 

τόσο υγρός, που δεν αφήνει σχεδόν καθόλου να εξατμιστεί το νερό απ’ το 

σώμα τους. Για τον ίδιο λόγο, τα δάση των βροχών είναι παράδεισος για 

τα βατράχια και τους φρύνους. Η καθημερινή νεροποντή τους εξασφαλίζει 

άφθονο νερό για να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν. Μερικά είδη αφή-

νουν τα’ αυγά τους μέσα στα φύλλα επίφυτων (όπως οι βρομελιίδες) που 

είναι τυλιγμένα  σε σχήμα κυλίνδρου και συγκρατούν  το νερό της βροχής. 

Άλλα είδη, όπως ο χειρομάντης ο κοκκινωπός, ένας μικρός βάτραχος των 

αφρικανικών τροπικών δασών, κατασκευάζουν μια φωλιά με το σάλιο 

τους για ν’ αφήσουν τ’ αυγά τους. Το θηλυκό έχει ένα σιελογόνο αδένα 

στον ωαγωγό του και, τη στιγμή που γεννάει τ’ αυγά του, τα ραντίζει με 

το αφρώδες έκκριμα αυτού του αδένα. Η ουσία αυτή γίνεται μια σκληρή 

κρούστα γύρω από τ’ αυγά, αλλά μαλακώνει όταν πρόκειται να εκκολαφ-

θούν οι γυρίνοι. Ένα τέτοιο σύστημα αναπαραγωγής στηρίζει την επιτυχία 

του στον σχεδόν κορεσμένο από υδρατμούς αέρα, επειδή αυτή η αφρώδης 

κρούστα θα ξεραινόταν σ’ ένα λιγότερο υγρό κλίμα…». 

Αυτό δείχνει ότι τα ζώα, αλλά και τα φυτά όταν βγήκαν από την θά-

λασσα για να αποικίσουν την στεριά, βρήκαν ως πιο πρόσφορά έδαφος 

εκείνο της ισημερινής ζώνης.   

Εκεί πρωτοβγήκαν τα φυτά και τα ζώα και στην συνέχεια εξαπλώθηκαν 

σε όλον τον πλανήτη. 
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18. Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί την υγρασία, ανάλογα με τις 

θερμοκρασίες, ευνοεί την ανάπτυξη των πολλών και πλούσιων ειδών 

και ποικιλιών τόσο μεταξύ των φυτών, όσο και των ζώων της Γης. 

 

 

«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. Παπα-

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

σελ. 22. 

 

 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

 

Η διαβάθμιση της υγρασίας στις διαφορετικές περιοχές της Γης, ευνοεί 

την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών ή ποικιλιών τόσο μεταξύ των ζώων, όσο 

και μεταξύ των φυτών της. Έτσι έχει προκύψει η πλούσια χλωρίδα και πα-

νίδα στα φυτά και στα ζώα της.  

Είναι κι αυτό μια πρόνοια με την ικανότητα συγχρόνως των φυτών και 

των ζώων να προσαρμόζονται σε μερικές μεταβολές της θερμοκρασίας 

όσο και της υγρασίας του περιβάλλοντός τους. 
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19. Ηλιοτροπισμός. Η εξήγηση του ηλιοτροπισμού των φυτών. 

Η εξήγηση της κίνησης-κατεύθυνσης του βλαστού των φυτών προς 

το μέρος όπου υπάρχει μια πηγή φωτός. 

 

 

Ας θυμηθούμε την πορεία των θεμελιωδών ιόντων, π.χ. στην περίπτωση 

του κεραυνού. Γι’ αυτό ας πάρουμε το σχετικό κεφάλαιο από το 15ο Βι-

βλίο μας, κεφάλαιο 28, της σειράς των βιβλίων μας» Η δημιουργία του 

κόσμου»:  

 

«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.  
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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-

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). 

Ως περιοχή με «μικρότερη αντίσταση», που αναφέρει το παραπάνω κεί-

μενο, είναι η περιοχή που φέρει περισσότερα θεμελιώδη ιόντα με αντίθετοι 
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ηλεκτρικό φορτίο (δηλαδή θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιό-

ντα ηλεκτρονίων), τα οποία και έλκονται περισσότερο και ισχυρότερα. Έ-

τσι μικραίνει η αντίσταση μεταξύ τους. 

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. 

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…». 
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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. … 

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». 
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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. 

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». 

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

Θεοφ. Δράκος, σελ. 118-122 

 

 

Σχόλια –παρατηρήσεις: 

 

Από το παραπάνω κεφάλαιο παρατηρούμε ότι τα θεμελιώδη ιόντα έλ-

κονται μεταξύ τους και για τον λόγο αυτό η πορεία ενός κεραυνού δεν είναι 

η συντομότερη προς την Γη, αλλά είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία θεμελιωδών ιόντων. 

Με άλλα λόγια, λόγω της έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων του ενός συστήματος θεμελιωδών ιόντων (έστω του κεραυνού) και 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του άλλου συστήματος θεμελιωδών 

ιόντων (που βρίσκεται π.χ. σε ένα σύννεφο και το οποίο φορτίζει), έχουμε 

την έλξη των και τότε ο κεραυνός αντί να κατευθυνθεί προς το έδαφος 

κατευθύνεται προς το σημείο του δεύτερου αυτού συστήματος θεμελιω-

δών ιόντων που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα., 

Έτσι ο κεραυνός κάνει τεθλασμένη γραμμή κατά την πορεία του, λόγω 

της παραπάνω έλξης, λόγω της παραπάνω δηλαδή αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των δικών του φορτίων θεμελιωδών ιόντων και αυτά που βρίσκονται στον 

γύρω του χώρο και είναι σε ακτίνα αλληλεπίδρασής των. 

 

Αυτή λοιπόν η ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων που παρατηρούμε στην 

ανόργανο φύση μεταξύ κεραυνού και ενός σύννεφου, τα οποία φορτίζο-

νται από θεμελιώδη ιόντα και αλληλεπιδρούν ανάλογα, ισχύει και για όλο 

τον κόσμο της ύλης, ισχύει δηλαδή και για τα φυτά-δένδρα. 
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Έτσι, μερικά φυτά που έχουν ισχυρά φορτία χλωροφύλλης ή αλλιώς φέ-

ρουν ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων στην επιφάνειά τους, αυτά αλλη-

λεπιδρούν με εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα του ηλιακού φωτός ή ενός άλλου 

φωτός. 

Έτσι, αυτά τα φύλλα τότε καθώς και ο βλαστός στρέφονται προς το μέ-

ρος όπου είναι ο ήλιος ή η πηγή του φωτός. 

Έτσι εξηγείται ο ηλιοτροπισμός, αλλά και η ιδιότητα του βλαστού να 

κατευθύνεται προς το μέρος που έχουμε το φως, την πηγή του φωτός, π.χ. 

προς το παράθυρο ενός σκοτεινού δωματίου. 
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20. Η συντήρηση της ζωής στον υποθαλάσσιο χώρο. 

Η ενίσχυση της θέσης ότι η ζωή αρχικά υπήρξε μέσα στην θάλασσα, 

ειδικότερα στην δημιουργηθείσα ξηρά, στην τελευταία και τελικά 

φάση της διαμόρφωσης του φλοιού της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των διαφορετικών συστημάτων νεφε-

λωμάτων, γαλαξιών κ.λπ. στον μεσοσυμπάντειο χώρο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. 

Η εξήγηση των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων της Γης σε εσωτερι-

κούς-βαρυτικούς της πόλους, από την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

Η εξήγηση της αύξησης της μάζας και της αύξησης της ξηράς της 

Γης μας.  

Η εξήγηση της προϋπόθεσης της δημιουργίας του εδάφους της Γης. 

Η εξήγηση του προσανατολισμού των πρώτων υποθαλάσσιων φυ-

τών κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η τεκμηρίωση ότι δύο ήσαν οι συμπάντειοι πόλoι. 

Η τεκμηρίωση ότι στον κάθε συμπάντειο πόλο έλκονταν φορτία από 

τον άλλον συμπάντειο πόλο με πολύ σφοδρές συγκρούσεις και παράγο-

νταν ύλη αλλά και τεράστιες θερμοκρασίες. 

Η ήδη παραχθείσα ύλη, συμπιέζονταν και έτσι δημιουργούσε βαρύ-

τερες μορφές ύλης και στην συνέχεια, σε επόμενη σύγκρουση δημιουρ-

γούσε ακόμη βαρύτερες μορφές και χημικά στοιχεία, όπως τα βαρέα 

μέταλλά, τα πέραν του σιδήρου. 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση της μεταφοράς της παραχθείσας ύλης από 

τους δύο συμπάντειους πόλους στο μεσοσυμπάντειο χώρο, λόγω του 

ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των συμπάντειων μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών που την είλκυε.  

Η τεκμηρίωση της εξέλιξης του σύμπαντός μας. 

 

 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα, της επόμενης σελίδας, βλέπουμε την διαδικασία 

της συντήρησης της ζωής στον υποθαλάσσιο χώρο. 

Ο ήλιος στέλνει το φως του στην θάλασσα. Το φως του ήλιου περιέχει 

φωτόνια, περιέχει αναλυτικότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά έλκονται με άλλα τέτοια που βρίσκονται 

στον υποθαλάσσιο χώρο και τέτοια αρχικά είναι τα φυτά. 

Τα φυτά φέρουν θεμελιώδη ιόντα στα φύλλα τους, αλλά έλκουν αυτά 

μέσω της χλωροφύλλης τους ή μέσω ειδικών μονάδων όπως οι χλωροπλά-

στες. 

Στην συνέχεια, η συσσώρευση θεμελιωδών ιόντων στα φύλλα δημιουρ-

γεί αποθήκες ενέργειας, που καθώς μαζεύονται πολλά μαζί, απωθούνται, 
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αφού στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται 

μεταξύ τους. 

 

 

 
 

 

Πηγή της εικόνας: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, 

τόμος 25, σελ. 162. 

 

 

 

Τότε, αρχικά διαχέονται σε όλα τα φύλλα ή τα κλαδιά ή τον κορμό του 

φυτού, μετά όμως και στο υπόλοιπο φυτό (ρίζες κ.λπ.). 

Τότε το φυτό είναι σε θέση να κάνει την διαδικασία της ανταλλαγής της 

ύλης, με βάση την μεταβαλλόμενη θερμοκρασία στα διάφορα τμήματά 

του. 

Τότε κυκλοφορούν οι χυμοί του και τον θρέφουν, αυξάνουν οι ρίζες του 

καθώς και τα κλαδιά του και το φυτό λειτουργεί ως οργανισμός αυτόνομος 

πλέον. 

Έτσι δημιουργήθηκαν τα φυτά, στην θάλασσα πρώτα, όπως είπαμε για 

να έχουν τα ψάρια να τραφούν από αυτά. 
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Εξάλλου, με δεδομένο ότι η θάλασσα είχε δημιουργηθεί πολύ πριν την 

ξηρά, ενισχύει την θέση ότι η ζωή αρχικά υπήρξε για πρώτη φορά μέσα 

στην θάλασσα. 

Η θάλασσα όμως είναι πολύ βαθιά και μεγάλη. Ας δούμε όμως την εξε-

λεγκτική σειρά των γεγονότων. 

 

Εξηγήσαμε ότι η Γη μας συνέχεια μεγάλωνε, καθώς εξακολουθούσε η 

διαστολή των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της πόλων. Αυτοί δηλαδή, οι 

δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πόλοι, αφότου απέκτησαν ισχυρό το φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων τους άρχισαν να συστέλλονται και να διαστέλλο-

νται. Αυτό το φορτίο το έφεραν ήδη οι δύο αυτοί πόλοι, αλλά συγχρόνως, 

όταν με τον καιρό, με τους αιώνες, φόρτισαν και την παραχθείσα μάζα της 

Γης (η οποία παρήχθη από τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων στο σημείο όπου η θέση της), τότε άρχισε και η μεταξύ τους αλλη-

λεπίδραση. Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων δεν αλληλεπιδρούσαν πλέον μόνον ως καθαρές μορφές 

ενέργειας ή ως θεμελιώδη ιόντα τύπου β, αλλά με την παραχθείσα ύλη έ-

χουμε την αλληλεπίδραση και της ύλης την οποία έχουν φορτίσει. Έτσι το 

ισχυρό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων αλληλεπιδρούσε και μέσω της παραχθείσας ύλης-μάζας 

των και έχουμε τότε τα θεμελιώδη ιόντα τύπου α να αλληλεπιδρούν στους 

δύο αυτούς πόλους. 

Αυτοί οι πόλοι όμως, ο καθένας τους συγκέντρωνε ολόγυρά τους μάζα-

ύλη, καθώς τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν την ύλη. Αρχικά είλκυε την αρχική 

παραχθείσα συμπάντεια ύλη, αργότερα όμως, μετά την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου η ύλη παράγεται πάρα πολύ σε όλο το σύμπαν, 

καθώς απωθείται από τους δύο συμπάντειους πόλους. Είναι η περίοδος της 

μεγάλης απώθησης μάζας-ύλης από τους δύο συμπάντειους πόλους και της 

μεταφοράς της στον μεσοσυμπάντειο χώρο, ο οποίος και κατακλύζεται 

κατά κύματα, τα οποία μεταφέρουν διαφορετικές ποσότητες ύλης-μάζας 

κάθε φορά, ανάλογα με την γενομένη συμπίεση των θεμελιωδών ιόντων 

των προερχόμενων από τον άλλον συμπάντειο πόλο και τα οποία πέφτουν 

με διαφορετική κάθε φορά δύναμη πάνω στον συμπάντειο πόλο (στο τέλος 

του παρόντος κεφαλαίου θα αναπτύξουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα, βλ. 

σχετικά στο τέλος). Έτσι έχουν προκύψει τα διαφορετικά συστήματα ύλης 

ή μαζών στον μεσοσυμπάντειο χώρο, από τα οποία έχουν προέλθει και τα 

διαφορετικά συστήματα νεφελωμάτων, γαλαξιών κ.λπ.  

Ένα τέτοιο βαρυτικό σύστημα θεμελιωδών ιόντων που απωθήθηκαν 

από τον συμπάντειο πόλο β είναι αυτό που μεταγενέστερα έγινε το ηλιακό 

μας σύστημα. 

 

Καθώς όμως η Γη μας, από την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου απέκτησε τέτοια φορτία ύλης-μάζας που προέρχονταν από τους δύο 

συμπάντειους πόλους, αύξησε την μάζα της και έτσι οι δύο αρχικοί πόλοι 
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της επενδύθηκαν με τέτοια μικρομάζα. Η Γη μας τότε αυξήθηκε σε μάζα-

ύλη και οι δύο αρχικοί της πόλοι, βρέθηκαν αν γίνουν εσωτερικοί-βαρυτι-

κοί της πόλοι. 

 

Καθώς όμως περνούσε ο καιρός, μετά δηλαδή την τέταρτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, αυτές οι μάζες που προσέλαβε η Γη μας, λόγω 

της βαρύτητάς της, από εκείνες που απωθούνταν από τους δύο συμπά-

ντειους πόλους της, τις φόρτιζε με θεμελιώδη ιόντα. Έτσι εξηγείται η αύ-

ξηση της μάζας της Γης που αυξήθηκε και προκάλεσε και την δημιουργία 

της αυξημένης μάζας της και της αυξημένης ξηράς της. 

Έτσι λογικό είναι να γίνει αυτό την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου. 

Μέχρι τότε όμως η αρχική ύλη της Γης μας ήταν λίγη. Για τον λόγο αυτό 

η ξηρά ήταν επίσης λιγότερη σε μάζα.  

Έτσι, από την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου αυξήθηκα 

κατά πολύ η μάζα της Γης και αυτό συνετέλεσε να δημιουργηθεί η ξηρά 

της. Αρχικά αυτό έγινε στον υποθαλάσσιο χώρο, καθώς αύξαινε εκεί αρ-

χικά η ξηρά και μετά φάνηκε πάνω από το ύψος της θάλασσας, όπως έχει 

διαμορφωθεί στην ύστερη γεωλογική αυτή εποχή. 

Έτσι εξηγείται ότι η ξηρά της Γης μας δημιουργήθηκε σταδιακά, αρχικά 

δηλαδή στον υποθαλάσσιο χώρο, και στην συνέχεια φάνηκε πάνω από την 

θάλασσα για να μας δώσει την τελική της μορφή. Αυτός είναι ο λόγος που 

σήμερα π.χ. δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο, π.χ. να αυξηθεί ανάλογα η ελκό-

μενη μάζα της Γης και να αυξηθεί έτσι το βάρος και η ύλη της, γιατί έχει 

εκλείψει η περίοδος της μεταφοράς της μάζας-ύλης από τους συμπά-

ντειους πόλους προς τον μεσοσυμπάντειο χώρο. 

Οι μάζες όμως που εκτοξεύονταν από τους δύο συμπάντειους πόλους 

προς τον μεσοσυμπάντειο χώρο, ήσαν ήδη φορτισμένες με θεμελιώδη ιό-

ντα, κυρίως από τον πόλο εκτόξευσής τους. Έτσι, δεν άργησε και πολύ να 

φορτιστούν στο νέο περιβάλλον τους και κυρίως στην Γη μας, όπου έφτα-

σαν τέτοιες μάζες-ύλη. Γι’ αυτό η φόρτιση της ξηράς με θεμελιώδη ιόντα 

δεν άργησε να γίνει. Κι αυτό ήταν η προϋπόθεση για να γίνει γόνιμο το 

έδαφος, ώστε να παρέχει τέτοια στα φυτά που έμελλε να φιλοξενήσει. 

 

Επομένως, καθώς η ξηρά της Γης δημιουργούνταν σταδιακά και άρχισε 

να ανυψώνεται στον υποθαλάσσιο χώρο της, τότε ήδη το υποθαλάσσιο έ-

δαφος ήταν φορτισμένο με θεμελιώδη ιόντα. 

Έτσι, τα πρώτα φυτά βρήκαν ακόμη πιο κατάλληλες συνθήκες για να 

αυξηθούν και να μεγαλώσουν.  

Πριν γίνει αυτή η υποδομή της ανύψωσης του υποθαλάσσιου εδάφους 

(από την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου), τα αρχικά υποθα-

λάσσια φυτά μεγάλωναν στους ωκεανούς έχοντας ως δύναμη ανάπτυξής 

τους τα θεμελιώδη ιόντα που μεταφέρονταν από τον έναν προς τον άλλο 

πόλο της Γης μας. Με άλλα λόγια, τα αρχικά φυτά μεγάλωναν σε μεγάλα 
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βάθη και προσλάμβαναν την ενέργειά τους, δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα, 

όχι από τον ήλιο (όχι από την ηλιακή ακτινοβολία), αλλά από τις μαγνητι-

κές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές που μετακινούνταν μεταξύ 

των δύο πόλων της Γης μας. Επομένως, σε ένα τέτοιο σύστημα ο προσα-

νατολισμός των φυτών δεν ήταν όπως σήμερα που το ένα μέρος τους κυτ-

τάζει προς τον ήλιο και το άλλο προς το εσωτερικό της Γης μας (βλ. πιο 

πάνω Ηλιοτροπισμός), αλλά το ένα μέρος τους (π.χ. ο βλαστός τους) κύτ-

ταζε και προσανατολίζονταν προς τον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας, ενώ το άλλο μέρος τους (όπου οι ρίζες 

τους ή οι βολβοί τους κ.λπ.) κυττούσε και προσανατολίζονταν προς τον 

άλλον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας (εξηγήσαμε 

σε άλλο κεφάλαιο ότι το υπέργειο μέρος των φυτών έλκεται. Οι υπάρχο-

ντες βολβοί μερικών φυτών από εκεί μάλλον έχουν κληρονομήσει το 

σχήμα τους και δεν είναι σκέτες ρίζες στα φυτά αυτά. 

Μετά από την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου όμως, όταν 

δημιουργήθηκε το υποθαλάσσιο έδαφος σε ρηχά νερά (σε λίγα μέτρα κάτω 

από την θάλασσα) και δεδομένου ότι ο ήλιος μας είχε ήδη δημιουργηθεί, 

έχουμε την αλλαγή και του προσανατολισμού τους. Συγχρόνως, επειδή τα 

περισσότερα θεμελιώδη ιόντα προέρχονται από τον ήλιο πλέον, συγκε-

ντρώθηκαν όλα προς τα ρηχά υποθαλάσσια βάθη. Στην συνέχεια εγκλιμα-

τίστηκαν, σύμφωνα με την τροποποίηση του DNA τους που επέφερε ο δη-

μιουργός τους. 

Δεν απορρίπτουμε την μετεξέλιξη των φυτών δηλαδή, αλλά μιλάμε ότι 

αυτή δεν μπορεί να γίνει από μόνη της, ή αλλιώς το κάθε φυτά δεν μπορεί 

να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο είδος που ανήκει. 

 

Όσον αφορά την δημιουργία του εδάφους, ας θυμηθούμε λίγο για το 

έδαφος, παίρνοντας ένα σχετικό απόσπασμα, αφού μιλήσαμε για την προ-

ϋπόθεση της δημιουργίας τους ήταν η βαρυτική έλξη μεγάλων μαζών-ύλης 

που συνέλεξε η Γη μας από εκείνες που εκτοξεύθηκαν κατά την τέταρτη 

ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Παρότι αυτό το κεφάλαιο ανήκεις την 

Πέμπτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, το παραθέτουμε και εδώ, για 

να γίνει κατανοητό ότι το έδαφος δεν προϋπήρχε εξαρχής στην Γη μας. 

Αναφέραμε παραπάνω πως δημιουργήθηκε. Τώρα θα δούμε αυτή την έν-

νοια και την λειτουργία του, ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθή-

κες για την ανάπτυξη των φυτών (και των δένδρων). 

 

«Έδαφος 

Ο φλοιός της γης, το στερεό δηλαδή περίβλημά της, που κλείνει την 

πυρωμένη κεντρική μάζα της (τα έγκατα ή περίκεντρο της γης). 

Ο όρος «έδαφος» χρησιμοποιείται με διάφορες σημασίες.  

Στην ορυκτολογία, π.χ. το έδαφος νοείται σε μεγάλο βάθος, έως εκεί που 

κατορθώνει να εισχωρήσει ο άνθρωπος για την εξαγωγή ορυκτών.  



92 

 

Στη γεωπονία, έδαφος ονομάζεται το καλλιεργήσιμο στρώμα της επιφά-

νειας του φλοιού της γης (35 έως 50 εκατοστόμετρα βάθους).   

Το κάτω από το έδαφος στρώμα λέγεται υπέδαφος και φτάνει το πολύ 

στα δύο μέτρα, έως εκεί δηλαδή που εισχωρούν συνήθως οι ρίζες των φυ-

τών. Όταν το έδαφος εξαντλήσει τα θρεπτικά για τα φυτά αποθέματά του, 

οι γεωργοί το σκάβουν έως 1,50 μέτρα, το ανακατεύουν και φέρουν στην 

επιφάνεια το κάτω μέρος του, οπότε, σε 6 το πολύ μήνες, γίνεται κατάλ-

ληλο για καλλιέργεια. Την εργασία αυτή οι γεωργοί την ονομάζουν γύρι-

σμα. Το καλλιεργήσιμο έδαφος προέρχεται από τη διάβρωση των πετρω-

μάτων (αποσάθρωση). 

Το έδαφος που δεν καλλιεργείται πλουτίζεται διαρκώς, γιατί τα φυτά 

που φυτρώνουν μόνα τους επιταχύνουν με τις ρίζες τους την αποσάθρωση 

και όταν ξεραθούν και σαπίσουν, μεταβάλλονται ουσιαστικά σε λίπασμα. 

Ανάλογη ευεργετική διαδικασία κάνουν και διάφορα έντομα, καθώς και 

μικρά ζώα, που τρυπούν το έδαφος, διευκολύνοντας έτσι την εισχώρηση 

του νερού, του ήλιου, του αέρα. Άλλα ζώα, με το σκάλισμα της γης και τα 

κόπρανά τους, προσφέρουν στο έδαφος διάφορες χρήσιμες για την ανά-

πτυξη των φυτών ουσίες. Άλλες, πάλι, ουσίες παρασύρονται από τους πο-

ταμούς και μαζεύονται στο έδαφος, σε σημεία όπου τα νερά λιμνάζουν. 

Αλλά και το νερό, οι ακτίνες του ήλιου και ο αέρας, διασπούν και διαλύουν 

τα συστατικά του εδάφους και τα μετατρέπουν σε χρήσιμες ουσίες για τα 

φυτά. 

Κατηγορίες εδαφών.  

Τα καλλιεργήσιμα εδάφη δεν σχηματίστηκαν όλα με τον ίδιο τρόπο. Αλ-

λού το έδαφος έχει πολλή άμμο και αλλού τα νερά μετέφεραν μεγάλες πο-

σότητες από θρεπτικές ουσίες. Σε άλλα εδάφη, υπάρχει στο έδαφος ασβέ-

στης και σε άλλα μοι θρεπτικές ουσίες είναι ελάχιστες. Γενικά, τα καλ-

λιεργήσιμα εδάφη χωρίζονται: 

α) σε αμμώδη (με κύριο συστατικό τους την άμμο), που παγώνουν εύ-

κολα τον χειμώνα και θερμαίνονται υπέρμετρα το καλοκαίρι, 

β) σε αργιλώδη (κοκκινοχώματα), που έχουν μεγάλη συνεκτικότητα και 

όταν δεν ποτίζονται συχνά δυσκολεύουν τις ρίζες των φυτών να αναπτυ-

χθούν και αναγκάζουν τα φυτά να μαραζώνουν (γι’ αυτό πρέπει να τα α-

νακατεύουμε με άλλες ποικιλίες χωμάτων), και 

γ) σε ασβεστολιθικά (ασπροχώματα), που έχουν τις ίδιες ιδιότητες ,με α 

αργιλώδη.  

Υπάρχουν επίσης και εδάφη χουμώδη (μαυροχώματα), ευκολοκαλλιέρ-

γητα, που τα πλουτίζουμε ακόμη περισσότερο με χημικά λιπάσματα, και, 

τέλος, εδάφη ανάμεικτα, που περιέχουν διάφορα συστατικά και ανάλογα 

με το συστατικό που πλεονάζει ονομάζονται αργιλοαμμώδη, χουμαργι-

λώδη, κ.λπ. Τα περισσότερα ελληνικά εδάφη είναι ανάμεικτα. 

Λίπανση. 
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Η εντατική καλλιέργεια εξαντλεί τις θρεπτικές ουσίες των εδαφών. Γι’ 

αυτό, χρειάζεται να τις αναπληρώσουμε. Η αναπλήρωσή τους γίνεται συ-

νήθως με τους εξής τρόπους: 

1) Με ζωική λίπανση, δηλαδή με κοπριά, χωνεμένη ή αχώνευτη, που 

είναι καλύτερα να την τοποθετούμε ανακατεμένη με το χώμα παρά στην 

επιφάνεια του εδάφους. 

2) Με φυτική λίπανση, ανακατεύοντας δηλαδή με το χώμα ξερά φύλλα 

(ξηρολίπανση) ή σπέρνοντας στο χωράφι ψυχανθή φυτά, που όταν πλη-

σιάζουν να ανθίσουν, τα ανακατεύουμε με το χώμα, οργώνοντας τα χωρά-

φια (χλωρολίπανση). 

3) Με χημική λίπανση, δηλαδή με χημικά λιπάσματα.  

Και, τέλος, με την αγρανάπαυση, δηλαδή αφήνοντας τα χωράφια ακαλ-

λιέργητα για ένα έως δύο χρόνια. 

Τα φυτά που φυτρώνουν μόνα τους πλουτίζουν το έδαφος με τροφές 

που παίρνουν από τον αέρα και με το σάπισμά τους.». 

Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγ-

γραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-

συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. Συντά-

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μουρατίδης, 

Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), τόμος 4, σελ. 1228.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν 

από τον υποφαινόμενο. 

 

Στο σημείο αυτό να αναπτύξουμε την θέση ότι κατά την τέταρτη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου είχαν εκτοξευθεί τέτοιες μάζες από τους δύο 

συμπάντειους πόλους, όπως προαναφέραμε: 

Ας πάρουμε σχετικό απόσπασμα:  

«…Σήμερα, βρίσκονται στο Σύμπαν χημικά στοιχεία, που ο σχηματι-

σμός τους είναι αδύνατο να γίνεται τώρα. Όλα αυτά που λέγονται «βαρέα 

στοιχεία» από το σίδηρο και πέρα έχουν ανάγκη, για να σχηματισθούν τα 

άτομά τους, θερμοκρασίες και πιέσεις που δεν συναντιούνται πουθενά, 

ούτε καν στο κέντρο των βαρύτερων και θερμότερων άστρων. Πρέπει, λοι-

πόν, κάποτε να υπήρχαν κάπου καταστάσεις της ύλης που δεν υπάρχουν 

σήμερα. Άρα, το Σύμπαν έχει πάθει κάποια εξέλιξη από τότε…». 

Εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι πράγματι δεν μπορούν να δημιουρ-

γηθούν τα παραπάνω στοιχεία σε κανένα άστρο. Η θέση, το μέρος του σύ-

μπαντος όπου αυτά μπορούσαν να δημιουργηθούν είναι οι δύο συμπά-

ντειοι πόλοι, θέσεις με πλήρη ενέργεια. Κι αυτό, επειδή η συμπίεση εκεί 

των ήδη υπαρχόντων στοιχείων και της ήδη υπάρχουσα ύλης ήταν και 

πάρα πολύ σφοδρή, αλλά και σε πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, αφού 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, 

εξηγήσαμε, φέρουν και ηλεκτρικά φορτία και με την έλξη τους παρήγαγαν 
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τεράστιες λάμψεις. Εξ αυτού συνέπεια είναι η δημιουργία της κάθε συμπά-

ντειας ημέρας όπως εξηγήσαμε. 

Αυτό πάλι σημαίνει ότι είχαμε δύο ξεχωριστές πηγές-σύνολα ενέργειας 

που το καθένα έφερε το δικό του ηλεκτρικό φορτίο. Επομένως, είχαμε δύο 

συμπάντειους πόλους. 

Έτσι εξηγείται η θέση της δημιουργίας των παραπάνω στοιχείων. 

Η ύπαρξη των βαρέων μετάλλων επικάλυψε την ήδη υπάρχουσα ύλη 

στην Γη μας. Αυτό έγινε λόγω της έλξης που ασκούσε η βαρύτητα της Γης 

προς τις διερχόμενες αυτές μάζες της ύλης που περνούσαν δίπλα της, όταν 

αυτές είχαν εκτοξευθεί από τους δύο συμπάντειους πόλους (μιλάμε για δύο 

συμπάντειους πόλους, επειδή όπως εξηγήσαμε ο καθένας τους έφερε το 

δικό του ηλεκτρικό φορτίο και από την έλξη τους παράγονταν η λάμψη 

τους και η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας τους). 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 12, Σελ. 180 
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21. Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δημιουργήθηκαν 

μερικές απλές μορφές ζωής στην θάλασσα. Δημιουργήθηκε και το θα-

λάσσιο πλαγκτόν. 

Τα ζώα με τα εσωτερικά ή εξωτερικά τους όργανα δημιουργήθηκαν 

μετά την δημιουργία του ήλιου μας, δηλαδή την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής.  

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα από την βικιπαίδεια, αλλά θα υπογραμμί-

σουμε σε όσα πρέπει να αναπτύξουμε τον συλλογισμό μας. 

 

«Πλαγκτόν, ο ζωοδότης μας 

Τι κοινό έχουν τα σύννεφα στον ουρανό, τα ψάρια που βάζουμε στο 

τραπέζι μας, η υπέροχη μυρωδιά της θαλασσινής αύρας, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, αλλά και η κάθε ανάσα που παίρνουμε; 

 

 

Τι κοινό έχουν τα σύννεφα στον ουρανό, τα ψάρια που βάζουμε στο 

τραπέζι μας, η υπέροχη μυρωδιά της θαλασσινής αύρας, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, αλλά και η κάθε ανάσα που παίρνουμε; Οφείλουν την ύ-

παρξή τους σε έναν μικροσκοπικό (κυριολεκτικά) ζωοδότη του πλανήτη 

Γη που ονομάζεται πλαγκτόν. Το πλαγκτόν περιλαμβάνει όλους τους ορ-

γανισμούς που (σε γενικό πλαίσιο) είναι μικρότεροι από ένα χιλιοστόμε-

τρο και παρασύρονται με τα ρεύματα στους ωκεανούς και στις θάλασσες 

– πρόκειται για τον υδάτινο κόσμο του κόσμου μας, που να μην ξεχνάμε 

ότι καλύπτει το 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας. Και η περίεργη ο-

νομασία του είναι ελληνική, για την ακρίβεια αρχαιοελληνική: προέρχεται 

από τη λέξη «πλαγκτός», που σημαίνει «περιπλανώμενος». Χωρίς αυτούς 

τους «νομάδες» του νερού, όχι μόνο του αλμυρού αλλά και του γλυκού και 

του υφάλμυρου, χωρίς αυτά τα παράξενα, πανέμορφα, περιπλανώμενα 

πλάσματα, ο πλανήτης μας θα ήταν, αν όχι ακατοίκητος, ένας διαφορετι-

κός πλανήτης! 

Σε αυτούς τους μικρούς οργανισμούς με την τεράστια προσφορά στον 

πλανήτη, που είναι το «σπίτι» μας, αλλά και στην ίδια την ύπαρξή μας 

αφιερώνεται μια άκρως ενδιαφέρουσα, πολύπλευρη έκθεση με τίτλο 

«Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος». Η έκθεση που τελεί υπό 

την αιγίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και 

του Πανεπιστημίου Πατρών εγκαινιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη 18 Α-

πριλίου στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, 

ώρα 19.30). Έχει μάλιστα διττό χαρακτήρα καθώς «παντρεύει» την τέ-

χνη με την επιστήμη: παρουσιάζει έργα σύγχρονης τέχνης εμπνευσμένα 
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από το πλαγκτόν, αλλά την ίδια στιγμή περιλαμβάνει ομιλίες εξειδικευμέ-

νων έγκριτων επιστημόνων σχετικά με τις διαφορετικές πτυχές αυτού του 

μικρόκοσμου, του κρυμμένου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λίγο 

πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει ως τις 16 Ιουνίου, 

μέσα από αυτό το κείμενο σας καλούμε να «βυθιστείτε» μαζί μας στον 

θαυμαστό υδάτινο κόσμο του πλαγκτού, να τέρψετε τα μάτια σας παίρνο-

ντας μια γεύση από τα εικαστικά έργα που θα παρουσιαστούν, αλλά και 

να αναλογιστείτε τη σημασία των μικρών, θαλάσσιων «νομάδων» για τη 

ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας. Διότι το πλαγκτόν μοιάζει πράγματι 

σε πολλές μορφές του με έργο τέχνης – λόγω των υπέροχων μορφών και 

συμμετριών που εμφανίζει, εδώ και περίπου έναν αιώνα αποτελεί έ-

μπνευση για τους καλλιτέχνες με πρώτο διδάξαντα τον γερμανό βιολόγο, 

φυσιοδίφη και καλλιτέχνη Ερνστ Χέκελ (1834 – 1919), ο οποίος ήταν εκεί-

νος που έκανε την «παρθενική» απεικόνιση με αριστοτεχνικό τρόπο πολ-

λών πλαγκτονικών ειδών. Επιτελεί όμως και ένα πραγματικό έργο ζωής, 

το οποίο με τα δικά μας «έργα και ημέρες» απειλούμε να καταστρέψουμε, 

χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι καταστρέφουμε εμάς τους ίδιους και το 

μέλλον μας. Ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι, με αφορμή και τη νέα έκθεση, ότι 

χωρίς το πλαγκτόν δεν θα μπορούσαμε ούτε τα μάτια μας να τέρψουμε, 

ούτε την τέχνη και την επιστήμη να εκτιμήσουμε, ούτε καν να κάνουμε τα 

απλά και κοινότοπα, όπως το να φάμε και να αναπνεύσουμε, αφού απλώς 

δεν θα υπήρχαμε! 

 

 

Μικρός – μεγάλος κόσμος 

 

Στο σημερινό ταξίδι μας στον πλαγκτονικό κόσμο «καπετάνισσα» θα 

είναι η διοργανώτρια της έκθεσης, θαλάσσια βιολόγος, τέως επίκουρη κα-

θηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρία Νίνα 

Φραγκοπούλου. Όπως εξηγεί στο «Βήμα», το πλαγκτόν αποτελείται από 

μια τεράστια ποικιλία ειδών που με βάση τη λειτουργική τους θέση στο 

υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

 

Η πρώτη εξ αυτών είναι τα βακτήρια, η πυκνότητα των οποίων μπορεί 

να φθάσει μέχρι και ένα εκατομμύριο κύτταρα ανά ml θαλασσινού νερού. 

Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους έγιναν αντιληπτά στη θάλασσα μό-

λις τη δεκαετία του 1970, με την εξέλιξη της τεχνολογίας για τη δειγματο-

ληψία του πλαγκτού. Μια κατηγορία φωτοσυνθετικών βακτηρίων, τα κυα-

νοβακτήρια, εμφανίστηκαν στον πλανήτη πριν από περίπου 3 δισεκατομ-

μύρια χρόνια και θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι οργανισμοί που παρήγα-

γαν οξυγόνο, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την εξέλιξη των πιο 

αναπτυγμένων μορφών ζωής. Μεταξύ αυτών, το γένος Prochlorococcus, 

που ανακαλύφθηκε στον ωκεανό μόλις το 1986, θεωρείται ο πιο άφθονος 

φωτοσυνθετικός οργανισμός στη Γη. 
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Η δεύτερη κατηγορία είναι το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν βρί-

σκεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου υπάρχει αρκετό φως, και 

η πυκνότητά του μπορεί να φθάσει έως και χιλιάδες κύτταρα σε ένα κου-

τάλι θαλασσινού νερού. Διακρίνεται σε τρεις βασικές ομάδες οργανισμών, 

τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα κοκκολιθοφόρα. Το φυτοπλαγκτόν ή 

μικροφύκη μαζί με τα κυανοβακτήρια αποτελούν τη βάση της τροφικής 

αλυσίδας στη θάλασσα. Όπως τα φυτά στη ξηρά, έτσι και το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα δεσμεύει με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ηλιακή ενέρ-

γεια, νερό, θρεπτικά άλατα και διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και πα-

ράγει οργανικές ουσίες απελευθερώνοντας οξυγόνο. 

 

Η τρίτη κατηγορία αφορά το ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από 

τεράστια ποικιλία ειδών σε ευρύ φάσμα μεγεθών. Περιλαμβάνει είδη μι-

κροσκοπικά, μονοκύτταρα όπως τα ακτινόζωα και τα τρηματοφόρα και 
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πολυκύτταρα όπως τα κωπήποδα, τα ευφαυσεώδη (ή κριλ) και τα πτερό-

ποδα. Επίσης περιλαμβάνει τα μικρά στάδια ανάπτυξης των ψαριών (ιχθυ-

οπλαγκτόν) αλλά και των περισσότερων θαλάσσιων οργανισμών. Στο ζω-

οπλαγκτόν υπάγονται και άλλοι οργανισμοί με μεγάλο μέγεθος, όπως οι 

μέδουσες και τα σιφωνοφόρα, επειδή παρασύρονται και αυτά με τα ρεύ-

ματα. Το ζωοπλαγκτόν διακρίνεται σε φυτοφάγο και σαρκοφάγο, ενώ ε-

ντοπίζεται πιο άφθονο σχετικά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. 

 

Ζωτική βιοποικιλότητα 

Και μπορεί το πλαγκτόν να μην το… πιάνει κυριολεκτικώς το μάτι μας, 

αφού τα περισσότερα είδη είναι αόρατα διά γυμνού οφθαλμού, ωστόσο 

αποτελεί «κυρίαρχο» των θαλασσών: η συνολική βιομάζα του είναι κατά 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή όλων των θαλάσσιων οργανισμών που μπο-

ρούμε να δούμε (ψάρια, γαρίδες, δελφίνια, φάλαινες κ.ά.), ενώ η βιοποικι-

λότητά του αντιστοιχεί σε πολλές χιλιάδες είδη (με βάση αυτά που έχουν 

μέχρι στιγμής αναγνωριστεί). Υπάρχουν βέβαια πολλές και διαφορετικές 

παράμετροι που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα και στην αφθονία του, 

διευκρινίζει η κυρία Φραγκοπούλου. «Η βιοποικιλότητα και η αφθονία του 

πλαγκτού ποικίλλουν ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, την απόσταση από 

την ακτή, το βάθος, την εποχή και τη ρύπανση. Όταν οι συνθήκες στο νερό 

είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού, συμβαίνουν πληθυσμια-

κές εκρήξεις που ονομάζονται «ανθίσεις» (blooms), με σημαντικά οφέλη για 

τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Οι πληθυσμιακές ανθίσεις κάποιες φορές εί-

ναι ορατές από το Διάστημα με τους δορυφόρους, καθώς η επιφάνεια της 

θάλασσας χρωματίζεται ανάλογα με το είδος. Άλλες φορές πάλι κάποιοι πλα-

γκτονικοί οργανισμοί εκπέμπουν φως, φαινόμενο που ονομάζεται βιοφω-

σφορισμός». 

 

Όταν λέμε ότι το πλαγκτόν είναι ζωοδότης μας, το εννοούμε. Φαντα-

στείτε ότι η συνολική ποσότητα οξυγόνου που παράγει το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ισούται με αυτήν 

που παράγουν όλα τα φυτά στην ξηρά! Μάλιστα, καθώς το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας το οποίο αναπνέουμε προέρχεται από τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς, πρέπει να ευχαριστούμε καθημερινά το πλαγκτόν αφού του 

οφείλουμε μία στις δύο αναπνοές μας! Η όλη διαδικασία δέσμευσης διο-

ξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωσης οξυγόνου από το φυτοπλαγκτόν 

είναι καθοριστική όχι μόνο για να πάρουμε ανάσα, αλλά και για πλήθος 

άλλων διεργασιών, όπως η δημιουργία ορυκτών καυσίμων αλλά και υλι-

κών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές. Η θαλάσσια βιολόγος περιγρά-

φει ότι «καθώς το φυτοπλαγκτόν κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύει διοξείδιο 

του άνθρακα, όταν πεθαίνει βυθίζεται και μαζί με το νεκρό ζωοπλαγκτόν 

μεταφέρουν τον άνθρακα που έχουν ενσωματώσει στον πυθμένα των ωκεα-

νών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «βιολογική αντλία άνθρακα» και είναι 

πολύ σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη για διάφορους λόγους: όχι μόνο 
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μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά 

σε μεγάλη χρονική κλίμακα, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, ένα μέρος 

του άνθρακα που εγκλωβίζεται στον πυθμένα μετατρέπεται με φυσικές διερ-

γασίες (η διαδικασία αυτή ονομάζεται «καταγένεση») σε ορυκτά καύσιμα, 

δηλαδή σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Επιπλέον, από την καταβύθιση 

πλαγκτονικών οργανισμών που έχουν κελύφη, όπως π.χ. τα κοκκολιθοφόρα 

και τα διάτομα, δημιουργούνται ιζηματογενή πετρώματα ασβεστίου και πυ-

ριτίου, υλικά που χρησιμοποιούμε σε κτίρια, μνημεία και σε άλλες κατα-

σκευές». 

 

Στο σημείο αυτό να παραθέσουμε άλλη μια φωτογραφία σχετική με το 

πλαγκτόν, όπως ακολουθεί:   

 

 

 

Πηγή της εικόνας: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τό-

μος 25, σελ. 162. 

 

 
Σχόλιο επί της παραπάνω εικόνας: 
Το πλαγκτόν δεν δημιουργείται τυχαία στην θάλασσα, αλλά δημιουργείται με 

σκοπό για να τραφούν οι διάφοροι άλλοι οργανισμοί-ψάρια.  
Το ίδιο το πλαγκτόν επίσης δεν δημιουργείται τυχαία. Η ζωογόνος δύναμη που το 

δημιουργεί είναι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-
νίων.  
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Αύρα προσφοράς 

Η προσφορά όμως του πλαγκτού στον πλανήτη μας και κατ’ επέκταση 

στον καθένα μας δεν έχει τελειωμό. Ας αναδυθούμε από τον βυθό και ας… 

πετάξουμε τώρα ως τα σύννεφα, τα οποία επίσης οφείλουν σε έναν σημα-

ντικό βαθμό την ύπαρξή τους στο πλαγκτόν. Η δρ Φραγκοπούλου αναφέ-

ρει ότι με τον θάνατο πολλών ειδών φυτοπλαγκτού εκλύεται κοντά στην 

επιφάνεια της θάλασσας μια πτητική θειούχος ουσία, αδιάλυτη στο νερό, 

που ονομάζεται διμεθυλοσουλφίδιο (DMS). «Καθώς το DMS αναδύεται 

στην ατμόσφαιρα οξειδώνεται σε θειούχες ενώσεις που προσελκύουν σωμα-

τίδια νερού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στον σχηματισμό των νεφών. 

Η διεργασία αυτή αποτελεί μάλιστα σημαντικό παράγοντα της δημιουργίας 

του κλίματος. Στο DMS αποδίδεται και η ευχάριστη οσμή της θαλάσσιας 

αύρας». 

Και βέβαια το πλαγκτόν αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη 

θάλασσα και χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε κανένα από τα μεγαλύτερα θαλάσ-

σια ζώα, ούτε τελικώς τροφή για τον άνθρωπο. Ιδού πώς λειτουργεί αυτή 

η αλυσίδα ζωής: το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τροφή για πλήθος μικροσκο-

πικών οργανισμών στη θάλασσα, ενώ το φυτοφάγο και το σαρκοφάγο ζω-

οπλαγκτόν αποτελούν με τη σειρά τους τροφή για τις προνύμφες όλων των 

ψαριών αλλά και για τα ενήλικα πλαγκτονοφάγα ψάρια (π.χ. σαρδέλες και 

γαύρος). Ψηλότερα στην τροφική αλυσίδα βρίσκονται τα σαρκοφάγα ψά-

ρια ή θηρευτές (π.χ. τόνος), τα θαλασσοπούλια, τα θαλάσσια θηλαστικά 

(π.χ. δελφίνια και φάλαινες), η πολική αρκούδα και τελικά ο άνθρωπος. Το 

ζωοπλαγκτόν αποτελεί αποκλειστική τροφή για κάποια τεράστια ζώα, ό-

πως η γαλάζια φάλαινα που είναι το μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη και ο 

φαλαινοκαρχαρίας που είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον ωκεανό. Σημαντικό 

μέρος της τροφικής αλυσίδας αποτελεί και ο αποκαλούμενος «μικροβια-

κός βρόγχος». Σε αυτόν ανήκουν τα βακτήρια που τρέφονται με το νεκρό 

οργανικό υλικό που βυθίζεται και ονομάζεται θαλάσσιο χιόνι, τα οποία 

αποτελούν τροφή για τα μονοκύτταρα πρωτόζωα, που με τη σειρά τους 

αποτελούν τροφή για το πολύ μικρό σε μέγεθος ζωοπλαγκτόν. 

 

Ανθρώπων έργα 

Μπορεί άραγε το τόσο ωφέλιμο σε όλα τα επίπεδα, όπως αποδεικνύεται, 

πλαγκτόν να έχει και ένα άλλο, επικίνδυνο «πρόσωπο»; Η απάντηση είναι 

ναι, αλλά πίσω της κρύβεται ένα άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του ανθρώ-

που που φέρεται… απάνθρωπα στον πλανήτη ρυπαίνοντάς τον και θέτο-

ντας τελικώς σε κίνδυνο την ίδια την ανθρωπότητα. «Όταν το πλαγκτόν 

δημιουργεί πληθυσμιακές ανθίσεις στις παράκτιες περιοχές, λόγω της απορ-

ροής θρεπτικών αλάτων αζώτου και φωσφόρου με τη ρύπανση – η οποία 

είναι βέβαια ανθρώπινο «έργο» – , μπορεί πεθαίνοντας, με την αποσύνθεσή 

του, να προκαλέσει μείωση στο διαλυμένο οξυγόνο και αρνητικές επιπτώσεις 
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στους άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Το πλαγκτόν, όπως και εν γενεί το 

θαλάσσιο περιβάλλον, απειλείται από διάφορες πηγές ρύπανσης, όπως τα 

μικροπλαστικά και τα τοξικά χημικά που διά μέσου των πλαγκτονικών ορ-

γανισμών περνούν σε ανώτερα τροφικά επίπεδα» επισημαίνει η θαλάσσια 

βιολόγος. Προσθέτει ότι υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ειδών φυτοπλα-

γκτού που είναι τοξικά και σε μεγάλη πυκνότητα είναι πιθανό να προκα-

λέσουν σημαντικό πρόβλημα – έως και θάνατο – τόσο στα όστρακα και τα 

ψάρια όσο και στον άνθρωπο που τα καταναλώνει. 

Για να συνεχίσουμε με τα ανθρώπινα… απάνθρωπα έργα, δεν είναι δυ-

νατόν να μην αναφέρουμε την κλιματική αλλαγή η οποία απειλεί (και) το 

πλαγκτόν. «Η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω 

της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην κατανομή, 

στην αφθονία ή στην εποχικότητα του πλαγκτού. Καθώς το πλαγκτόν αποτε-

λεί την τροφή των ψαριών, τέτοιες αλλαγές μπορούν να αποβούν ολέθριες 

για τα παγκόσμια αποθέματα ψαριών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με την 

υπεραλίευση». 

Και όταν η ρύπανση «παντρεύεται» με την κλιματική αλλαγή, το απο-

τέλεσμα φέρει τον τίτλο της οξίνισης των ωκεανών που επίσης καταστρέ-

φει το πλαγκτόν. Καθώς αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμό-

σφαιρα, αυξάνεται αντίστοιχα και το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα στο 

θαλασσινό νερό, με συνέπεια να μειώνεται το pH και το νερό να γίνεται 

πιο όξινο. Το φαινόμενο αυτό λέγεται οξίνιση των ωκεανών και έχει ση-

μαντικές συνέπειες στους πλαγκτονικούς οργανισμούς που έχουν κελύφη 

από ανθρακικό ασβέστιο. «Επειδή μειώνονται τα ιόντα ανθρακικού ασβε-

στίου στο νερό λόγω της οξίνισης, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να συνθέ-

σουν τα κελύφη τους, ενώ όσοι έχουν ήδη σχηματισμένο κέλυφος, π.χ. κοκ-

κολιθοφόρα και πτερόποδα, κινδυνεύουν να διαλυθούν» σημειώνει η κυρία 

Φραγκοπούλου. 

Ύστερα από όλα αυτά μάλλον δεν μπορεί κάποιος να παραγνωρίσει το 

τεράστιο έργο που επιτελεί το μικροσκοπικό πλαγκτόν για το ωκεάνιο οι-

κοσύστημα και όχι μόνο – ένα έργο κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας για 

τη ζωή μας. Για αυτό και η έκθεση που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο 

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου αποτελεί μια πολύ καλή αφορμή όχι μόνο για 

να απολαύσουμε διά γυμνού οφθαλμού τον αόρατο κόσμο του πλαγκτού – 

μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών που τον «συνέλαβαν» και τον αποτύ-

πωσαν ο καθένας με τα δικά του μέσα – , αλλά και για να ενημερωθούμε 

σχετικά με διαφορετικές πτυχές αυτού του κόσμου που τροφοδοτεί τον κό-

σμο μας μέσα από διαλέξεις έγκριτων επιστημόνων. Πρόκειται κυριολε-

κτικά για μια περίπτωση που συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφέλιμου. Ας 

βγούμε λοιπόν για λίγο από τον «μικρόκοσμό» μας και ας μπούμε στον 

θαλάσσιο μικρόκοσμο που έχει πολλά να μας διδάξει! 
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Σύγκλιση τέχνης και επιστήμης 

Μια μικρή γεύση από τις ομιλίες των έγκριτων επιστημόνων που θα 

συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της έκθεσης 

*Οι μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες 

Επαμεινώνδας Χρήστου 

Ερευνητής Α΄, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

 

Θα αναρωτιόταν κάποιος τι θέση έχει μια ομιλία για τις μέδουσες σε μια 

έκθεση για το πλαγκτόν. Άμεση, αφού οι μέδουσες είναι πλαγκτόν και υ-

πάρχουν σε αφθονία – μάλιστα ένα συγκεκριμένο είδος τους σε τεράστια 

αφθονία τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας προβλήματα – και στις ελλη-

νικές θάλασσες. Πέντε είναι τα καταγεγραμμένα είδη μεδουσών που κυ-

κλοφορούν στις θάλασσές μας – εξ αυτών, η Pelagia noctiluca (μωβ τσού-

χτρα όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε) είναι η πιο επικίνδυνη. Πα-

ρότι το συγκεκριμένο είδος μέδουσας είναι μικρό, διαθέτει νημάτια μή-

κους ως δύο μέτρα τα οποία πολύ δύσκολα γίνονται αντιληπτά. Η 

P.noctiluca δίνει το «παρών» σε όλη τη Μεσόγειο. Παρουσιάζει υπερδε-

καετείς κύκλους πληθυσμιακών εξάρσεων ενώ η κάθε έξαρση διαρκεί δύο 

με τρία χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύ-

ξηση του πληθυσμού της P. Noctiluca σε ελληνικές θάλασσες και κυρίως 

στον Κορινθιακό κόλπο, η οποία προκάλεσε πολύ σοβαρά προβλήματα 

κατά τους θερινούς μήνες που είχαν τεράστιο κόστος για τον τουρισμό σε 

πολλές περιοχές. 

Παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό στους αρμοδίους εδώ και δύο καλο-

καίρια, είμαστε προ των πυλών του εφετινού καλοκαιριού και δεν έχει 

ληφθεί ακόμη κανένα μέτρο. Ακόμη όμως και τα μέτρα που προτείνονται, 

όπως η χρήση διχτυών σε κάποιες παραλίες, είναι αποσπασματικά και προ-

βληματικά. Για να υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τα αί-

τια του φαινομένου ώστε να διαχειριστούμε το πρόβλημα μακροπρόθε-

σμα, αυτό που απαιτείται είναι μια οργανωμένη βασική μελέτη η οποία θα 

μας δώσει στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος της 

περιοχής – χρειάζεται δηλαδή να μελετήσουμε τη λεπτομερή υδρολογία 

της περιοχής, τα τροφικά πλέγματα και τα ιχθυοαποθέματα. 

Με δεδομένο ότι τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, το 

μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι εκτιμήσεις με βάση 

τη διεθνή βιβλιογραφία για τα αίτια που έχουν οδηγήσει στην «έκρηξη» 

του πληθυσμού της P.noctiluca στον Κορινθιακό. Πιθανώς παίζουν ρόλο 

τα μεγάλα βάθη σε αυτόν τον κλειστό κόλπο που φθάνουν μέχρι και τα 

900 μέτρα. Συγχρόνως υπάρχουν απότομες πλαγιές που συντελούν στην 

κάθετη μετακίνηση του νερού φέρνοντας τις μέδουσες οι οποίες διαβιούν 

στα 500 ως 600 μέτρα στην επιφάνεια. Μέσα σε όλα αυτά, τον δικό της 

ρόλο παίζει και η κλιματική αλλαγή που συνδέεται με αύξηση της θερμο-

κρασίας του νερού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επαναλάβουμε ότι απαι-

τείται μια οργανωμένη μελέτη προκειμένου να δούμε ποια από αυτά τα 
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σενάρια ισχύουν και να λάβουμε οριστικά, μακροπρόθεσμα μέτρα για το 

πρόσφατο «αγκάθι» των θαλασσών μας που ονομάζεται P. noctiluca. 

 

 

* Η τελευταία άγρια τροφή στο πιάτο μας ήταν κάποτε πλαγκτόν 

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας – κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστη-

μών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Τα τελευταία 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός κατέγραψε μια εντυ-

πωσιακή αύξηση που οδήγησε στον διπλασιασμό του – αγγίζει πλέον τα 

7,8 δισ. Σε αυτόν τον κόσμο, η ζωική πρωτεΐνη που έρχεται από τη θά-

λασσα είναι ακόμα σε μεγάλο ποσοστό «άγρια». Μπορεί για τον δυτικό 

κόσμο το ψάρι να αποτελεί υγιεινή τροφή αλλά για μεγάλες περιοχές του 

πλανήτη η άγρια αυτή τροφή είναι ουσιαστική για την επιβίωση. Η συντρι-

πτική πλειονότητα των οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα έχει ένα 

κοινό πρότυπο κύκλου ζωής που χαρακτηρίζεται από μια σημαντική για 

το μέλλον του πληθυσμού φάση, εύθραυστη και απρόβλεπτη. Αυτά τα νε-

αρά στάδια των ψαριών, των οστράκων και των μαλακίων, με μέγεθος κά-

ποια χιλιοστά, είναι πλαγκτόν. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν έχει 

καθαρή επιλογή της μετακίνησής του, άγεται και φέρεται από τα ρεύματα, 

είναι λόγω μεγέθους και συμπεριφοράς αλλά και παντελούς έλλειψης γο-

νικής φροντίδας, ιδανική τροφή για πολλούς άλλους οργανισμούς. Η πλα-

γκτονική αυτή φάση είναι καθοριστική για το μέλλον του φυσικού πληθυ-

σμού και συνεπώς για την εκμετάλλευση από τον άνθρωπο. Σε αυτή τη 

φάση, που η έκβασή της εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τύχη, 

αναπτύσσει τεχνάσματα και συμπεριφορές για να υλοποιήσει το μεγάλο 

του όνειρο: να μεγαλώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ξεφύγει από τους 

κινδύνους και να ελέγχει τη θέση και το μέλλον του. Σε αυτόν τον αγώνα, 

τον τελευταίο αιώνα, απέκτησε και ένα νέο εμπόδιο. Τον άνθρωπο. 

 

 

*Από τον Δαρβίνο στον Ματίς σε όλες της γης τις γλώσσες 

Κωνσταντίνος Ι. Στέργιου 

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., διευθυντής Ινστιτούτου Θαλασ-

σιών Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 

Παρά την ιστορικά στενή σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ψά-

ρια, το ερώτημα «ποιο είναι το πιο διάσημο ψάρι;» δεν έχει τεθεί ποτέ. 

Θεωρώντας ότι η φήμη σχετίζεται με το πόσο συχνά αναφέρεται το όνομά 

σου σε διάφορες πηγές, μπορεί κάποιος να υπολογίσει τη συχνότητα εμ-

φάνισης των κοινών ονομάτων των ψαριών στα υπάρχοντα ηλεκτρονικά, 

ψηφιοποιημένα βιβλία. Το πιο διάσημο ψάρι έχει διεισδύσει σε όλες τις 

πτυχές του πολιτισμού μας (γραμματόσημα, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, 
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εκλαϊκευμένα βιβλία, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής όπως σε αυτούς του 

Ανρί Ματίς και άλλων) και είναι το μόνο είδος ψαριού για το οποίο υπάρ-

χει ξεχωριστό κεφάλαιο με το όνομά του σε ένα από τα βιβλία του Δαρβί-

νου. Το αγγλικό κοινό όνομα του πιο φημισμένου είδους ψαριού εμφανί-

ζεται επίσης στο σώμα των ψηφιοποιημένων κινεζικών, γαλλικών, γερμα-

νικών, ιταλικών και ισπανικών βιβλίων. Η οικολογική σημασία της ταυτο-

ποίησης του πιο διάσημου ψαριού, που έχει πολιτιστική κυρίως διάσταση, 

είναι ενδιαφέρουσα ειδικά σε σχέση με την αξιολόγηση των διαφορετικών 

υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και συνεπώς στη σχετική βα-

ρύτητα της έρευνας που αποσκοπούν σε αυτές. 

 

 

*Τέχνη και οικολογία: συνηγορώντας υπέρ της ζωής 

Θεώνη Αναστασοπούλου – Καπογιάννη 

δρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Σορβόννης 

 

Πρόκειται, πρωτίστως, για μία σύγκλιση επιστήμης και τέχνης στην κα-

τεύθυνση μιας ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, που θα είναι όχι μόνο 

γνωστικού – αισθητικού αλλά και ηθικού χαρακτήρα. Δεδομένης της σύγ-

χρονης οικολογικής κρίσης, η θαλάσσια οικολογία και η τέχνη εστιάζουν 

στο “πλαγκτόν”, του οποίου η ζωτική αξία εναρμονίζεται με την αισθη-

τική. Βρίσκουν κυρίως σ’ αυτό έναν κοινό τόπο για να συνυπάρξουν δυ-

ναμικά, συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Η οικολογική γνώση, αναδει-

κνύοντας τη σημασία της βιοποικιλότητας για την ισορροπία και διατή-

ρηση της ζωής, προσδιορίζει παράλληλα τα όρια ευθραυστότητας των ορ-

γανισμών και των οικολογικών συστημάτων. Η τέχνη, από τη μεριά της, 

έχοντας λάβει υπόψη κάποιες θεμελιώδεις επιστημονικές παραδοχές και 

«αισθητικοποιώντας» τον άπειρο πλούτο των έμβιων μορφών, μπορεί ν’ 

αναδείξει την ομορφιά και τη μοναδικότητά τους. Διευρύνοντας την αυ-

στηρά επιστημονική σκοπιά, τις αναδεικνύει ως άξιες σεβασμού, υποστη-

ρίζοντας με τον τρόπο αυτό το αναφαίρετο “δικαίωμά” τους να διατηρή-

σουν αλώβητη την ατομική τους ύπαρξη. 

 

 

*Τέχνη και φύση: Από τη μαγεία στην επιστήμη; 

Διονυσία Γιακουμή 

Ιστορικός της τέχνης – επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 

 

Ήδη από την παλαιολιθική εποχή, ο άνθρωπος απεικόνιζε τη φύση γύρω 

του στην προσπάθειά του αρχικά να την τιθασεύσει και αργότερα να την 

κατανοήσει και να την ερμηνεύσει. Ο ρόλος του πρωτόγονου «καλλιτέ-

χνη» ήταν αλληλένδετος με τον ρόλο του μάγου, αφού οι επιτυχημένες 

αναπαραστάσεις των άγριων ζώων που δημιουργούσε συνέβαλαν με έναν 
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τρόπο «μαγικό» στο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κυνήγι των βισσώ-

νων και των άλλων θηραμάτων της εποχής. Αυτό που ο σύγχρονος άνθρω-

πος ονομάζει «τέχνη» ταυτιζόταν στις απαρχές του με αυτά που σήμερα 

νοούμε ως θρησκεία και επιστήμη. Σταδιακά, σε έναν ολοένα και πιο ορ-

θολογικά εξελιγμένο κόσμο, η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μελέτης 

της φύσης, ως μέσο διάδοσης γνώσης, πεποιθήσεων και ιδεών αλλά ποτέ 

δεν έχασε εντελώς τον μαγικό της χαρακτήρα, αφού παρέμεινε ταυτόχρονα 

ένα μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης εσωτερικών ψυχολογικών διεργα-

σιών, συναισθημάτων και προσωπικών οραμάτων. Μια τέτοια συνάντηση 

της τέχνης με την επιστήμη και τη μαγεία της φύσης μέσα από την προσω-

πική ευαισθησία, ενόραση και έκφραση είκοσι πέντε σύγχρονων ελλήνων 

καλλιτεχνών επιχειρεί και η έκθεση «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος 

κόσμος». Οι καλλιτέχνες καλούνται να βυθιστούν στον αχανή μικρόκοσμο 

του πλαγκτού, να ξανασυνδεθούν με το πρωταρχικό κύτταρο και να μυη-

θούν στα θαύματα που συντελέστηκαν και συντελούνται κάθε δευτερόλε-

πτο που περνάει μέσα στο νερό, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξή μας 

πάνω σ’ αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που καθημερινά πληγώνουμε….».  

Τσώλη Θεοδώρα 

Πηγή: Βικιπαίδεια, 13 Απριλίου 2018, 11:41 Ενημερώθηκε: 15 Απρι-

λίου 2018, 05:45 

 

Τώρα, στις επόμενες σελίδες, να πάρουμε τα αποσπάσματα που μας εν-

διαφέρουν, όσα δηλαδή επικεντρώσαμε. 

   

 

συνέχεια στις επόμενες σελίδες → 

 

  

https://www.tovima.gr/editor/%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bb%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%b1
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Αποσπάσματα στα οποία επικεντρώσαμε: 

 

Να κρατήσουμε τα εξής: 

 

Το πλαγκτόν περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που (σε γενικό 

πλαίσιο) είναι μικρότεροι από ένα χιλιοστόμετρο και παρασύρονται με τα 

ρεύματα στους ωκεανούς και στις θάλασσες – πρόκειται για τον υδάτινο 

κόσμο του κόσμου μας… 

…το πλαγκτόν αποτελείται από μια τεράστια ποικιλία ειδών που με 

βάση τη λειτουργική τους θέση στο υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες. 

 

Η πρώτη εξ αυτών είναι τα βακτήρια, …..  

Μια κατηγορία φωτοσυνθετικών βακτηρίων, τα κυανοβακτήρια, εμφα-

νίστηκαν στον πλανήτη πριν από περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια και 

θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι οργανισμοί που παρήγαγαν οξυγόνο, δη-

μιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την εξέλιξη των πιο αναπτυγμένων 

μορφών ζωής. 

 

Η δεύτερη κατηγορία είναι το φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν βρί-

σκεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου υπάρχει αρκετό φως,….  

Το φυτοπλαγκτόν ή μικροφύκη μαζί με τα κυανοβακτήρια αποτελούν 

τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη θάλασσα.  

Όπως τα φυτά στη ξηρά, έτσι και το φυτοπλαγκτόν στη θάλασσα δε-

σμεύει με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ηλιακή ενέργεια, νερό, θρε-

πτικά άλατα και διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και παράγει οργανικές 

ουσίες απελευθερώνοντας οξυγόνο. 

 

Η τρίτη κατηγορία αφορά το ζωοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από τε-

ράστια ποικιλία ειδών σε ευρύ φάσμα μεγεθών.  

Περιλαμβάνει είδη μικροσκοπικά, μονοκύτταρα όπως τα ακτινόζωα και 

τα τρηματοφόρα και πολυκύτταρα όπως τα κωπήποδα, τα ευφαυσεώδη (ή 

κριλ) και τα πτερόποδα. Επίσης περιλαμβάνει τα μικρά στάδια ανάπτυξης 

των ψαριών (ιχθυοπλαγκτόν) αλλά και των περισσότερων θαλάσσιων ορ-

γανισμών. 

 

Ζωτική βιοποικιλότητα 

Και μπορεί το πλαγκτόν να μην το… πιάνει κυριολεκτικώς το μάτι μας, 

αφού τα περισσότερα είδη είναι αόρατα διά γυμνού οφθαλμού, ωστόσο 

αποτελεί «κυρίαρχο» των θαλασσών …. 

«Η βιοποικιλότητα και η αφθονία του πλαγκτού ποικίλλουν ανάλογα με 

το γεωγραφικό πλάτος, την απόσταση από την ακτή, το βάθος, την εποχή και 

τη ρύπανση. Όταν οι συνθήκες στο νερό είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του 
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φυτοπλαγκτού, συμβαίνουν πληθυσμιακές εκρήξεις που ονομάζονται «ανθί-

σεις» (blooms), με σημαντικά οφέλη για τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Οι 

πληθυσμιακές ανθίσεις κάποιες φορές είναι ορατές από το Διάστημα με τους 

δορυφόρους, καθώς η επιφάνεια της θάλασσας χρωματίζεται ανάλογα με το 

είδος. Άλλες φορές πάλι κάποιοι πλαγκτονικοί οργανισμοί εκπέμπουν φως, 

φαινόμενο που ονομάζεται βιοφωσφορισμός». 

 

Όταν λέμε ότι το πλαγκτόν είναι ζωοδότης μας, το εννοούμε. Φαντα-

στείτε ότι η συνολική ποσότητα οξυγόνου που παράγει το φυτοπλαγκτόν 

στη θάλασσα και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ισούται με αυτήν 

που παράγουν όλα τα φυτά στην ξηρά! Μάλιστα, καθώς το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας το οποίο αναπνέουμε προέρχεται από τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς, πρέπει να ευχαριστούμε καθημερινά το πλαγκτόν αφού του 

οφείλουμε μία στις δύο αναπνοές μας! Η όλη διαδικασία δέσμευσης διο-

ξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωσης οξυγόνου από το φυτοπλαγκτόν 

είναι καθοριστική όχι μόνο για να πάρουμε ανάσα, αλλά και για πλήθος 

άλλων διεργασιών, όπως η δημιουργία ορυκτών καυσίμων αλλά και υλι-

κών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές. Η θαλάσσια βιολόγος περιγρά-

φει ότι «καθώς το φυτοπλαγκτόν κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύει διοξείδιο 

του άνθρακα, όταν πεθαίνει βυθίζεται και μαζί με το νεκρό ζωοπλαγκτόν 

μεταφέρουν τον άνθρακα που έχουν ενσωματώσει στον πυθμένα των ωκεα-

νών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «βιολογική αντλία άνθρακα» και είναι 

πολύ σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη για διάφορους λόγους: όχι μόνο 

μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά 

σε μεγάλη χρονική κλίμακα, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, ένα μέρος 

του άνθρακα που εγκλωβίζεται στον πυθμένα μετατρέπεται με φυσικές διερ-

γασίες (η διαδικασία αυτή ονομάζεται «καταγένεση») σε ορυκτά καύσιμα, 

δηλαδή σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Επιπλέον, από την καταβύθιση 

πλαγκτονικών οργανισμών που έχουν κελύφη, όπως π.χ. τα κοκκολιθοφόρα 

και τα διάτομα, δημιουργούνται ιζηματογενή πετρώματα ασβεστίου και πυ-

ριτίου, υλικά που χρησιμοποιούμε σε κτίρια, μνημεία και σε άλλες κατα-

σκευές». 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 

 

Το φυτοπλαγκτόν, το πλαγκτόν δηλαδή που παράγεται στην θάλασσα, 

απελευθερώνει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, όπως κάνουν και τα φυτά στην 

ξηρά. 

Αυτή η απελευθέρωση του οξυγόνου από τα φυτά γίνεται λόγω της ά-

πωσης των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (τα οποία φέρει ως ισχυρό-

τερο φορτίο του το οξυγόνο) από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων όταν 

αυτά βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 
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Αυτό για να συμβεί πρέπει οι μικροοργανισμοί του πλαγκτόν να δεχτούν 

ισχυρές δόσεις-φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτά σήμερα τα βρίσκουν από το ηλιακό φως.  

Πολύ πριν υπάρξει ο ήλιος και το ηλιακό φως το πλαγκτόν δέχονταν 

αυτά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων από τα βάθη των υποθαλάσσιων 

ορυγμάτων των ωκεανών. 

Αυτό και σήμερα ακόμη μπορούμε να το καταλάβουμε, αφού εκεί στα 

βάθη των ωκεανών όπου υπάρχουν ηφαίστεια ή άλλα ρήγματα του υποθα-

λάσσιου χώρου, εκεί αναβλύζουν τέτοια θεμελιώδη ιόντα, ή  καταφθάνουν 

τέτοια φορτία προερχόμενα από το εσωτερικό της Γης. Αυτά φορτίζουν το 

εκεί πλαγκτόν και προσελκύουν και άλλα ψάρια. 

 

Έτσι, τέτοια θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων μπορούσαν να βγουν και στα διάφορα ορύγματα της θάλασσας που 

προήλθαν από ρήξεις του στερεού φλοιού της Γης. Στα μέρη εκείνα (στα 

υποθαλάσσια αυτά ορύγματα) καθώς αναδύονταν θεμελιώδη ιόντα αυτά 

έλκονταν στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Όταν συναντούσαν διάφορα μέταλλα ή κάπως πιο πυκνά αντικείμενα, 

επίσης τα φόρτιζαν 

Από την φόρτισή τους αυτή έχουμε την συστολή και διαστολή τους. 

Αρχικά έχουμε την συστολή και διαστολή όλης της φορτιζόμενης μάζας 

που κινούνταν σαν ένας μηχανισμός, όπως π.χ. η καδιά μας χωρίς τις βαλ-

βίδες της. 

Στην συνέχεια, όσο πιο πολύ δέχονταν τέτοια φορτία, αποκτούσαν μπο-

ρούσαν να έλξουν και άλλα υλικά από τον γύρω τους χώρο, ίσα βρίσκο-

νταν σε τέτοιους χώρους όπου τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν τέτοια υ-

λικά με μεγαλύτερη πυκνότητα της μάζας τους. Έτσι εκεί δημιουργήθηκαν 

μεγαλύτερες μάζες που συστέλλονταν και διαστέλλονταν. 

Με τον παραπάνω τρόπο προέκυψαν οι μικρές και οι μεγάλες συστελ-

λόμενες και διαστελλόμενες μάζες στον θαλάσσιο χώρο, πολύ πριν υπάρ-

ξει η Ήλιος μας. 

Έτσι, από την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου προέκυψαν και 

δημιουργήθηκαν στην θάλασσα μορφές απλής ζωής που συστέλλονταν και 

διαστέλλονταν αλλά ακόμη δεν είχαν όργανα. 

Η δημιουργία των οργάνων τους στα ζώα προϋπόθετε ακόμα μεγαλύτε-

ρες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων, για τον εξής λόγο:  

Όταν μια μάζα ύλης παρουσιάζει ή δημιουργεί μορφή ζωής για να πα-

ράξει-δημιουργήσει δικά της όργανα, εσωτερικά ή εξωτερικά όργανα, θα 

πρέπει να αυξήσει καρά πολύ τα μέταλλα ή άλλα θρεπτικά υλικά που φέ-

ρει. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μέταλλα, στην συνέχεια, μπορούν να φορ-

τιστούν επιμέρους και να ασκήσουν επιμέρους έλξεις μέσα στις ήδη δη-

μιουργηθείσες μάζας που συστέλλονται και διαστέλλονται, οπότε τότε οι 

επιμέρους αυτές μάζες στα ζώα-φυτά παράγουν τα όργανα. 
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Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται μεγάλες πηγές φόρτισης των συ-

στελλόμενων και διαστελλόμενων μαζών αυτών, ή των πρώτων μορφών 

της απλής ζωής. 

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον Ήλιο μας, που μεταφέρει τέτοια ι-

σχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων στην Γη μας. 

Αυτός είναι ο λόγος που επαληθεύεται η Αγία Γραφή όταν μιλάει ότι τα 

ζώα αρχικά στην θάλασσα δημιουργήθηκαν, όπου και το πλαγκτόν ως 

τροφή τους, αλλά καις την συνέχεια στην ξηρά. 

Επομένως, κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν μπο-

ρούσαν να υπάρχουν τα ζώα που φέρουν όργανα ή σύνθετη μορφή της 

ζωής. 

Υπήρχαν μόνον τα φυτά και το πλαγκτόν αλλά και οι απλές μορφές της 

ζωής στην θάλασσα που τρέφονταν από το πλαγκτόν αυτής. 

 

Ας δούμε αμέσως παρακάτω και το θέμα της παραγωγής του φωτός από 

μερικά ζώα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. 
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22. Η εξήγηση της παραγωγής φωτός από μερικά ζώα. 

 

 

 

«Ανακαλύπτοντας την «πολύχρωμη» ζωή στο βυθό της θάλασσας 

γράφει η Άλκηστις Σαπουνάκη 

 

Πλάσματα βγαλμένα από βιβλία και ταινίες φαίνεται πως μπορεί να βρει 

κανείς στα βάθη των ωκεανών. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της επιστή-

μης, δίνει φως στους επιστήμονες να προσεγγίσουν απροσπέλαστα πλά-

σματα. Οι εικόνες που δημοσιεύονται συναρπάζουν τόσο τους ειδικούς 

όσο και το κοινό. Το κεντρικό χαρακτηριστικό όλων των μαγικών ζώων, 

η βιοφωταύγεια! 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της εικονοληψίας πλέον επιτρέ-

πει στους επιστήμονες να καταγράψουν συμπεριφορές ζώων που συναντώ-

ντονται μόνο σε μεγάλα βάθη. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση στους αισθη-

τήρες χαμηλού φωτισμού βοήθησαν στην ανακάλυψη ενός ζώου που μοιά-

ζει με σκουλήκι και εκπέμπει δαχτυλίδια μπλε φωτός. Ένα άλλο ζώο προ-

σκολλημένο στο πυθμένα της θάλασσας φαίνεται πως εκπέμπει φως κατά 

μήκος του σώματός του δημιουργώντας τη ψευδαίσθηση ενός πολύ μικρού 

πλάσματος που κολυμπά προς τα πάνω. 

Ας δούμε λοιπόν, τι ακριβώς είναι η βιοφωταύγεια και ποιος ο ρόλος 

της στο ζωικό βασίλειο. Η βιοφωταύγεια είναι η παραγωγή και η εκπομπή 

φωτός από ένα ζωντανό οργανισμό και παρατηρείται τόσο σε ζώα της στε-

ριάς όσο και της θάλασσας. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι μία χη-

μική αντίδραση όπου μια πρωτεΐνη, η οποία δομικά απορροφά φως στο 

ορατό κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αντιδρά με το οξυγόνο 

με τη βοήθεια ενός ειδικού ενζύμου και ως προϊόν παράγεται το εκπεμπό-

μενο φως. Οι επιστήμονες ακόμη έχουν περιορισμένες γνώσεις για το πως 

ακριβώς τα ζώα χρησιμοποιούν αυτή τους την ικανότητα. Όμως, μπορούν 

να υποθέσουν ότι έχει πολλαπλές χρήσεις, από την επικοινωνία, τη προ-

σέλκυση θηράματος, τη διαδικασία ζευγαρώματος μέχρι και την αυτοά-

μυνά τους. 

Φαίνεται λοιπόν πως μέχρι ένα σημείο η πραγματικότητα μπορεί και 

συναντά τη φαντασία. Πλάσματα πολύχρωμα, εντυπωσιακά, με μοναδικές 

ικανότητες υπάρχουν αληθινά, εμπλουτίζοντας τη βιοποικιλότητα του 

πλανήτη μας. Κυρίως όμως θέτουν καινούργια όρια στις τεχνολογικές μας 

ανακαλύψεις προκειμένου να τα αποκρυπτογραφήσουμε πλήρως και να ε-

μπνευστούμε για τη δημιουργία καινούργιων προϊόντων και υλικών». 

Πηγή: Βικιπαίδεια. 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις: 
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Σχόλια - επεξηγήσεις: 

 

Η παραγωγή φωτός, από ένα ζώο ανακαλύπτεται από το ζώο όταν βρί-

σκεται στο σκοτάδι. 

Βέβαια, το ίδιο το ζώο δεν μπορεί να εφεύρει την λειτουργία του φωτός, 

αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά να παράγει φως, όταν χρειάζεται να συσφί-

ξει λίγο κάποια μέρη του σώματός του. Ακόμη και με ελαφρά μόνον προ-

σπάθεια π.χ. με νευρική κίνηση, μπορεί να θέσει σε λειτουργία τον εξής 

μηχανισμό. 

Θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που υπάρχουν μέσα στο σώμα του έλκο-

νται με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που επίσης υπάρχουν στις μάζες του 

σώματός του. Η έλξη αυτή μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων γίνεται μέσω 

της σύσφιξής που επιχειρεί το ζώο. Εκλύονται δηλαδή ποσότητες τέτοιων 

θεμελιωδών ιόντων επειδή μερικά όργανά του είναι φορτισμένα με μεγά-

λες σχετικά ποσότητες θεμελιωδών ιόντων, οπότε αυτές απελευθερώνο-

νται εύκολα με την παραμικρή κίνηση των ανάλογων μυών του σώματός 

του. 

Από την έλξη του αυτή τα θεμελιώδη ιόντα έλκοντα ακαριαία, δηλαδή 

χωρίς να ελχθούν ολόκληρες μάζες ή ολόκληρα όργανα του σώματός τους. 

Π.χ. η πυγολαμπίδα στην φάση της αναπνοής της παρουσιάζει τέτοια σύ-

σφιξη και παράγει φως. Το φως δηλαδή αυτό οφείλεται στην έλξη των θε-

μελιωδών ιόντων που μπορεί να συμβαίνει είτε με έλξη χημικών ενώσεων 

που φέρουν ετερώνυμα μαγνητικά φορτία που συγχρόνως είναι και ηλε-

κτρικά αντίθετα (επειδή αποθηκεύονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων σε 

άλλες ουσίες-μέταλλα και επίσης θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων σε άλλες 

ουσίες ή μέταλλα). 

Έτσι, λοιπόν, ανάλογα με το που έχουν αποθηκεύονται τα θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων σε έναν οργανισμό, 

αυτά μπορούν να έλκονται με ειδικές κινήσεις που εκτελεί αυτός ο Οργα-

νισμός και έτσι να παράγει φως. 

Για τον ίδιο λόγο, ανάλογα με την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων που φέ-

ρουν αυτά τα ιχνοστοιχεία ή άλλες χημικές ουσίες, ανάλογα δηλαδή με την 

ισχύ του φορτίου τους, παράγονται και τα διάφορα χρώματα του φωτός 

τους, που άλλες φορές αυτό μπορεί να είναι γαλάζιο, κίτρινο κ.λπ., για τα 

οποία χρώματα κάναμε εκτενή αναφορά σε άλλα κεφάλαια. 
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23. Ο κόσμος της Θρησκείας-Εκκλησίας και ο κόσμος της Δημιουρ-

γίας είναι έργα του Ίδιου Θεού. 

Δεν θα χωρίσουμε εμείς τον Θεό από τα έργα του. 

Η θέση ότι η Επιστήμη έχει τα όριά της και δεν μπορεί να επεκταθεί 

πέρα από αυτά, που είναι τα γεγονότα πριν την δημιουργία του χώρου 

και του χρόνου. 

Ο Θεός βοηθάει καθέναν που θέλει να γνωρίσει την Δημιουργία Του, 

όταν κι αυτός-εμείς ακολουθεί τον δρόμο Του.   

Ο Θεός με την Σοφία Του άφησε την «σφραγίδα Του» στην Δη-

μιουργία Του. 

 

 

Ας πάρουμε, ως αφορμή, ένα απόσπασμα από την Βικιπαίδεια (λήμμα: 

Πλαγκτόν): 

 

*Τέχνη και φύση: Από τη μαγεία στην επιστήμη; 

Διονυσία Γιακουμή 

Ιστορικός της τέχνης – επιμελήτρια, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 

 

Ήδη από την παλαιολιθική εποχή, ο άνθρωπος απεικόνιζε τη φύση γύρω 

του στην προσπάθειά του αρχικά να την τιθασεύσει και αργότερα να την 

κατανοήσει και να την ερμηνεύσει. Ο ρόλος του πρωτόγονου «καλλιτέ-

χνη» ήταν αλληλένδετος με τον ρόλο του μάγου, αφού οι επιτυχημένες 

αναπαραστάσεις των άγριων ζώων που δημιουργούσε συνέβαλαν με έναν 

τρόπο «μαγικό» στο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κυνήγι των βισσώ-

νων και των άλλων θηραμάτων της εποχής. Αυτό που ο σύγχρονος άνθρω-

πος ονομάζει «τέχνη» ταυτιζόταν στις απαρχές του με αυτά που σήμερα 

νοούμε ως θρησκεία και επιστήμη. Σταδιακά, σε έναν ολοένα και πιο ορ-

θολογικά εξελιγμένο κόσμο, η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μελέτης 

της φύσης, ως μέσο διάδοσης γνώσης, πεποιθήσεων και ιδεών αλλά ποτέ 

δεν έχασε εντελώς τον μαγικό της χαρακτήρα, αφού παρέμεινε ταυτόχρονα 

ένα μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης εσωτερικών ψυχολογικών διεργα-

σιών, συναισθημάτων και προσωπικών οραμάτων. Μια τέτοια συνάντηση 

της τέχνης με την επιστήμη και τη μαγεία της φύσης μέσα από την προσω-

πική ευαισθησία, ενόραση και έκφραση είκοσι πέντε σύγχρονων ελλήνων 

καλλιτεχνών επιχειρεί και η έκθεση «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος 

κόσμος». Οι καλλιτέχνες καλούνται να βυθιστούν στον αχανή μικρόκοσμο 

του πλαγκτού, να ξανασυνδεθούν με το πρωταρχικό κύτταρο και να μυη-

θούν στα θαύματα που συντελέστηκαν και συντελούνται κάθε δευτερόλε-

πτο που περνάει μέσα στο νερό, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξή μας 

πάνω σ’ αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που καθημερινά πληγώνουμε….».  

Τσώλη Θεοδώρα 

https://www.tovima.gr/editor/%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bb%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%8e%cf%81%ce%b1
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Πηγή: Βικιπαίδεια, 13 Απριλίου 2018, 11:41 Ενημερώθηκε: 15 Απρι-

λίου 2018, 05:45 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

   

Ως τώρα, στην ανάπτυξη της σειράς των βιβλίων μας, φτάσαμε αισίως 

στην τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου.  

Ξεκινήσαμε με θέσεις που στηρίζονται πάνω στην επιστήμη. Κάναμε 

μια μεγάλη πνευματική πορεία ανάμεσα σε πολλές επιστήμες για να φτά-

σουμε μέχρις εδώ. 

Ο καθένας μας αναζητεί να μάθει την αλήθεια. Αναζητεί να ακολουθή-

σει έναν σωστό δρόμο που να τον συνδέει τόσο με τον Θεό, αλλά και να 

είναι αποδεκτός από την επιστήμη, αφού και η επιστήμη, θεωρούμε, ξε-

διαλύνει το σωστό από το λάθος, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή μας πο-

ρεία προς τον Θεό. Για τον λόγο αυτό η επιστήμη έχει ασφαλή θέση και 

ρόλο στην πορεία μας να βρούμε τον αληθινό Θεό και έτσι πρέπει να την 

αποδεχτούμε. Η Επιστήμη είναι ο ασφαλής οδηγός μας που απομυθοποιεί 

κάθε ψεύτικη θρησκεία, προκειμένου να καταλήξουμε στην αληθινή τέ-

τοια.  

 

Επομένως, μη μπερδεύουμε την πραγματική θρησκεία με τις ψεύτικες 

θρησκείες των μάγων, των κάθε λογής τσαρλατάνων και των φαντασιώ-

σεων του καθενός. 

Πρέπει να απομυθοποιήσουμε την θρησκεία. Πρέπει να αναδειχθεί η α-

λήθεια για τον αληθινό Θεό. 

Στην πραγματεία μας, αυτή, στην σειρά αυτή των βιβλίων μας με τίτλο 

σειράς «Η δημιουργία του κόσμου» αναζητάμε τις ρίζες μας ως άνθρωποι, 

αναζητάμε τις ρίζες του κόσμου αυτού στον οποίο έχουμε βρεθεί. 

Το να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά στα θαυμάσια του σύμπαντος 

και της ζωής και να λέμε ότι δεν υπάρχει Θεός, εθελοτυφλώντας,  το μόνο 

που κάνουμε είναι να ταξιδεύουμε προς λάθος κατεύθυνση, γιατί όλα στο 

σύμπαν, όλα στο μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο, έχουν μαθηματική 

σειρά και ακρίβεια, έχουν φυσικούς νόμους και διέπονται μέχρι και της 

τελευταίας λεπτομέρειας της ζωής τους από θαυμαστές κινήσεις χημεία 

και δυναμικής και τόσων άλλων σύνθετων εργασιών, όπως π.χ. συμβαίνει 

σε ένα κύτταρο του σώματός μας, όπως συμβαίνει στο πλαγκτόν κ.λπ. 

Η θέση ότι όλα μπορεί να τα εξηγήσει η Επιστήμη, έχει τα όριά της. Η 

Επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 

την δημιουργία του χώρου κι του χρόνου, επειδή δεν διαθέτει καν τέτοια 

μέτρα, τέτοια εργαλεία και όργανα, τέτοια αισθητήρια. 

Η θέση, επομένως, να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι δεν υπάρχει Θεός, 

ο Θεός που δημιούργησε τον χώρο και τον χρόνο δεν ευσταθεί καν. Αυτή 



114 

 

η θέση προήλθε μάλλον από τον πόλεμο μεταξύ Εκκλησίας και επιστήμης, 

δεν είναι ο σωστός δρόμος. 

Αν θέλει κανείς να ακολουθήσει την αλήθεια στην αναζήτηση του κό-

σμου μας, στην αναζήτηση του εαυτού του, πρέπει να τεκμηριώνεις σωστά 

τα λεγόμενά του, να οικοδομεί την αλήθεια βήμα-βήμα, ώστε όλο αυτό το 

οικοδόμημα να μπορεί να στέκεται. Γιατί, αν κάποιος τοποθετήσει σαν 

βάση του οικοδομήματός του, εν προκειμένου του έργου της δημιουργίας 

του κόσμου κάτι σαθρό ως θεμέλιο, στο σημείο εκείνο θα προσβληθεί αυτό 

το οικοδόμημά του και θα καταρρεύσει. 

Εμείς, λοιπόν, δεν θα αναζητήσουμε την αλήθεια στους μάγους και 

στους φαντασιόπληκτους, αλλά παίρνουμε τα δεδομένα της επιστήμης για 

να οδηγηθούμε με τον αποδεκτά επιστημονικό τρόπο στην αλήθεια της 

θρησκείας. Για τον λόγο αυτό δεν είμαστε «δογματικοί» στην αλήθεια της 

θρησκείας, αλλά τώρα μπορούμε να ψηλαφίσουμε την αλήθειά της, καθώς 

επαληθεύουμε πλήρως την Αγία Γραφή στο κεφάλαιο της δημιουργίας του 

κόσμου.    

Θα προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε αν πράγματι συμπίπτουν αυτά. 

Γιατί, ενώ εμείς μαλώνουμε αν έχει δίκιο η Εκκλησία ή η Επιστήμη, ο 

Θεός είναι ο Ίδιος που κυριαρχεί και στην εκκλησία αλλά και στην Επι-

στήμη κι εμείς πάμε να διαιρέσουμε την Εκκλησία από την Επιστήμη, σαν 

να είμαστε αιρετικοί. 

Δεν νοείται Θεός χωρίς τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε, επειδή ήταν 

επιλογή Του. Κι αυτό που δημιούργησε ο Θεός έχει την δική του σφραγίδα, 

έχει την σοφία Του και τελικά εξυπηρετεί άριστα ό,τι Αυτός θέλησε να 

λειτουργήσει.  

 

Επειδή πιστεύουμε ότι ο Θεός άφησε την σφραγίδα του στον κόσμο που 

δημιούργησε, σε άλλο κεφάλαιο ενδεχομένως αναπτύξουμε περισσότερο 

αυτή την «σφραγίδα του Θεού» στον κόσμο του. Όπως δηλαδή έπλασε τον 

άνθρωπο «κατ’ εικόνα Του», έτσι θεωρούμε ότι και τον κόσμο ολόκληρο 

με την Σοφία Του τον δημιούργησε και ότι αυτή ακριβώς η Σοφία Του 

οδηγεί σε Αυτόν. Αυτό εννοούμε ότι ο Θεός άφησε την «σφραγίδα Του» 

στην Δημιουργία Του. 

Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει την Αλήθεια. Η Αλήθεια του 

Θεού, είναι βέβαιο, ότι περιλαμβάνει και την δημιουργία του κόσμου Του. 

Επομένως, η ενασχόληση κάποιου με το θέμα αυτό δεν είναι καθόλου λά-

θος, αλλά αντίθετα είναι θεάρεστο έργο, επειδή με επιστημονικό τρόπο 

αναδεικνύεται η Αλήθεια του Δημιουργού Θεού. Άλλωστε, ας μη ξεχνάμε 

ότι ο Θεός Αλήθεια θέλει να υπάρχει στον κόσμο και όχι το ψέμα. Αυτός 

είναι βασικός λόγος για να κατέβει ο Θεός στην Γη, να διδάξει την Αλήθεια 

και να σκορπίσει τα σκοτάδια της πλάνης του κόσμου. Για τον λόγο αυτό 

εμείς δεν αρνούμαστε την αλήθεια που ανακαλύπτουν οι επιστήμονες, 

αλλά ο καθένας μας μπορεί να επιχειρήσει αυτόν τον δρόμο που αναφέ-

ρουμε. 
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24. Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν δεν προήλθε και δεν εξελίχθηκε 

από την Μεγάλη έκρηξη. 

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης και της επίδρασης των συμπάντειων 

μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών. 

Εξ (6) βασικοί λόγοι-τεκμηρίωση της αποτυχίας της θεωρίας της 

Μεγάλης Έκρηξης. 

 

 

Ας πάμε να πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα, το οποίο όμως τώρα θα 

το επεκτείνουμε. 

Στο κεφάλαιο 29, του 18ου βιβλίου μας, αναφέραμε τα εξής: 

 

«29. Η εξήγηση των ηλιακών φαινομένων: παραγωγή φωτιάς και 

θερμοκρασίας, παραγωγή ηλιακού ανέμου, κροσσών, ηλιακών κηλί-

δων, ηλιακών προεξοχών κ.λπ. 

«…Τελικά, το πρόβλημα λύθηκε από τον Άγγλο αστρονόμο Έ-

ντινγκτον, που προσπάθησε να εξακριβώσει την εσωτερική δομή του Ή-

λιου με τη μέθοδο του μαθηματικού λογισμού. Αυτός ο αστρονόμος ξεκί-

νησε από τη σκέψη ότι μια σφαίρα από αέρια, όπως είναι ο Ήλιος, βρίσκε-

ται κάτω από την επίδραση δύο δυνάμεων, της βαρύτητας, που προσπαθεί 

να προκαλέσει τη συστολή της, και της πίεσης της ακτινοβολίας, που προ-

σπαθεί να τη διαστείλει. Για να βρίσκεται, λοιπόν, η σφαίρα σε κατάσταση 

ηρεμίας και ισορροπίας, πρέπει αυτές οι δύο δυνάμεις να ισοζυγίζονται 

πάντοτε και σε όλα τα σημεία της σφαίρας αυτής. Με την βοήθεια του 

μαθηματικού λογισμού, ο Έντινγκτον εξακρίβωσε ότι: για να αντισταθούν 

τα αέρια που βρίσκονται στο κέντρο του Ήλιου στη φοβερή πίεση των α-

ερίων που βρίσκονται ψηλότερα, πρέπει να έχουν θερμοκρασία πάνω κάτω 

20 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. 

Σε αυτή τη θερμοκρασία, όμως, τα άτομα χάνουν όλα τα περιφερειακά 

τους ηλεκτρόνια, και οι γυμνοί πια πυρήνες τους, που κινούνται με τερά-

στια ταχύτητα, συγκρούονται και αντιδρούν μεταξύ τους. Αυτές οι πυρη-

νικές αντιδράσεις, που η κυριότερη είναι η σύντηξη, δηλαδή το λιώσιμο, 

των τεσσάρων πυρήνων του υδρογόνου, δηλαδή των πρωτονίων, σε πυ-

ρήνα του στοιχείου ήλιο, γίνονται με την απόλυση τεράστιων ποσοτήτων 

ενέργειας, η οποία και τροφοδοτεί την ακτινοβολία του Ήλιου…». 

Πηγή:  «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 10, σελ. 26. 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

Εξηγήσαμε τα εξής: Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στον Ήλιο. 
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Τότε έχουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού. Επειδή αυτά τα θεμελιώδη ιό-

ντα είναι πολύ ισχυρά στο αρχέγονο άτομο του υδρογόνου (αυτό που δη-

μιουργήθηκε στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην Β΄ 

Φάση της) φέρει αυξημένα αυτά τα φορτία θεμελιωδών ιόντων (φέρει αυ-

ξημένη την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων). 

Στην φάση της έλξης των παραπάνω θεμελιωδών ιόντων, έχουμε την 

παραγωγή θερμότητας. Στον Ήλιο, λόγω του πολύ υδρογόνου που αυτός 

φέρει, αυτό δεν καίγεται απλά (στην παραπάνω φάση των έλξης των θεμε-

λιωδών ιόντων), αλλά παράγεται ηλεκτρισμός και φωτιά. 

Στην επόμενη φάση, τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται, στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις (όπου απωθούνται μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). 

Στην φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, αυτά απωθού-

νται σφαιρικά (όπως ήδη έχουμε εξηγήσει) και έτσι τρέχουν με μεγάλες 

ταχύτητες προς τον γύρω από τον Ήλιο διαστημικό χώρο. 

Καθώς όμως τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς τον γύρω από τον 

Ήλιο διαστημικό χώρο, έλκουν και φωτιά από αυτή που ήδη έχει παραχθεί. 

Αυτή η έλξη της φωτιάς του Ήλιου από τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα 

οφείλεται στην ιδιότητα που έχουν τα θεμελιώδη ιόντα να έλκονται μεταξύ 

τους. Με άλλα λόγια και η ίδια η φωτιά φέρει θεμελιώδη ιόντα, τα οποία 

όμως έλκονται από τα ισχυρότερά τους, από εκείνα δηλαδή που απωθού-

νται από τον Ήλιο και κατευθύνονται προς τον γύρω του διαστημικό χώρο. 

Τότε παράγονται διάφορα φαινόμενα, όπως ο Ηλιακός άνεμος, οι ηλια-

κές προεξοχές, οι ηλιακές κηλίδες, οι κροσσοί κ.λπ.». 

Από το 18ο Βιβλίο. Η δημιουργία του κόσμου. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλα-

μπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 126-127 

 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις: 

 

Αν λοιπόν στην αρχή της Μεγάλης Έκρηξης το μικρό τότε σύμπαν (άλ-

λοι λένε ότι ήταν σε μέγεθος-διαστάσεις κόκκου φακής, άλλοι σε μέγεθος 

πορτοκαλιού, άλλοι σε μέγεθος ηλιακού μας συστήματος κ.λπ.) είχε δισε-

κατομμύρια βαθμούς, αφενός, και επειδή στις τόσο υψηλές θερμοκρασίες 

τα άτομα χάνουν τα ηλεκτρόνιά τους και μένουν γυμνοί πυρήνες, αφετέ-

ρου, 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι στις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, το σύ-

μπαν όχι μόνον δεν μπορούσε να σχηματίσει άτομα, αλλά και τα ίδια τα 

άτομα, αν υπήρχαν έπρεπε να είχαν διασπαστεί. Από την διάσπαση αυτών 

των ατόμων, τα ηλεκτρόνιά τους θα απωθούνταν μακριά από τα πρωτόνια 

και θα είχαμε μόνον πρωτόνια. 

Με τον παραπάνω τρόπο δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια στην εκκίνηση της 

δημιουργίας του σύμπαντος, αφού οι θερμοκρασίες του σύμπαντος τότε 

έφταναν τους δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. 
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Μετά, λένε, ακολούθησε διαστολή του σύμπαντος. Τότε το σύμπαν κρύ-

ωσε και επικράτησε η βαρύτητα, οπότε έχουμε την δημιουργία των ατό-

μων και των χημικών στοιχείων. 

Όμως πώς μπορεί να δημιουργηθούν ξανά άτομα από τα ηλεκτρόνια που 

ήδη είχαν διαφύγει; Είναι στα μέτρα του εφικτού να δημιουργηθούν το 

κυρίαρχο πλήθος των ατόμων του υδρογόνου (που θεωρείται το πρώτο 

στοιχείο που δημιουργήθηκε στο σύμπαν) από την συστολή αυτή; 

Γιατί, επίσης να δημιουργηθεί το υδρογόνο και όχι και άλλα χημικά 

στοιχεία συγχρόνως; 

 

1) Με άλλα λόγια, πρώτα-πρώτα ρωτάει κανείς το εξής:  

Μπορεί όταν κρυώσει μια περιοχή του σύμπαντος να υπάρξει μια τέτοια 

συστολή, η οποία να παράγει βαρύτητα;  

Το σκέτο κρύο, σχετικά κρύο σύμπαν, έπαθε συστολή, αλλά αφού είχαν 

εκδιωχθεί τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνιά τους και είχαν διαφύγει στο 

κενό, πως μπόρεσαν και επανήλθαν πάλι;  

 

2) Το δεύτερο που ρωτάει κανείς είναι το εξής: 

Κι αν αυτά τα επιστρεφόμενα ηλεκτρόνια επανέρχονται πάλι, πως μπο-

ρεί να πάνε ένα-ένα να συνδεθούν μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά ένα-ένα 

ηλεκτρόνιο πάνω σε ένα πρωτόνιο, και γιατί να μη πάνε να πέσουν μαζικά 

πολλά μαζί ηλεκτρόνια (όπως επιστρέφουν) πάνω σε πολλά επίσης πρω-

τόνια και να δημιουργήσουν τα σύνθετα χημικά στοιχεία (αποτελούμενα 

από πολλά πρωτόνια και πολλά ηλεκτρόνια), όπως είναι το λογικότερο;  

Γιατί, λογικότερο είναι τα επιστρεφόμενα ηλεκτρόνια να πέσουν όλα 

μαζί πάνω στα πρωτόνια και να δημιουργήσουν χημικά στοιχεία με πολλά 

πρωτόνια και με πολλά ηλεκτρόνια. Επομένως, θα έπρεπε, δηλαδή, να εί-

χαν δημιουργηθεί τα πιο σύνθετα χημικά στοιχεία και να ήσαν αυτά εκείνα 

που θα κατάκλυζαν το σύμπαν και όχι το απλό στοιχείο του υδρογόνου. 

 

3) Μετά την διαστολή του σύμπαντος λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, 

ακολούθησε η συστολή του. Η συστολή του αυτή άρχισε από όταν έπεσε 

η θερμοκρασία του. Όμως, πώς να έπεσε άραγε αυτή η θερμοκρασία του; 

Η θερμοκρασία στο σύμπαν που ήταν τόσο μεγάλη δεν μπορεί να πέσει 

χωρίς λόγο (αρχή αιτιότητας). Πρέπει να υπάρξει κάποια αιτία που πέφτει 

η θερμοκρασία στο σύμπαν. 

Σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα, αν το βάλουμε σε ένα πιάτο με κρύο νερό ή 

στο δωμάτιό μας πέφτει η θερμοκρασία επειδή το περιβάλλον γύρω του 

είναι πιο κρύο και εξισορροπείται η διαφορά της θερμοκρασίας μοιράζεται 

δηλαδή η θερμοκρασία των δύο σωμάτων και έτσι κρυώνει το γάλα μας. 

Στο αρχικό σύμπαν όμως δεν υπήρχε αυτό το άλλο, αυτό το πιο κρύο σώμα  

υπήρχε (το πιο κρύο δηλαδή που θα ήταν το ανάλογο του νερού στο πιάτο 

ή η χαμηλότερη θερμοκρασία του δωματίου μας, για το ποτήρι με το γάλα), 
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για να μπορέσει να έλξει την τεράστια ήδη θερμοκρασία που υπήρχε στο 

σύμπαν.  

Στο σημερινό σύμπαν, αυτή η θερμοκρασία του απορροφάται επειδή, 

όπως εξηγήσαμε υπάρχουν οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές 

δυναμικές γραμμές που έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα της απωθούμενης θερ-

μικής ακτινοβολίας και έτσι από την έκρηξη ενός σούπερ νόβα, η ζέστα 

του που εκπέμπει δεν φτάνει στην γη μας, ή του ηλίου μας επειδή καθοδόν 

αυτή η θερμική ακτινοβολία απορροφάται από αυτά τα φορτία των συμπά-

ντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το φαινόμενο ότι ο Ήλιος στέλνει εξαιρετικά 

υψηλές θερμοκρασίες -θερμική ακτινοβολία- γύρω του, αλλά αυτά τα φορ-

τία της δεν μας επηρεάζουν ανάλογα, επειδή ακριβώς μέρος τους απορρο-

φώνται από τις συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές. 

Επομένως, λέμε ότι όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο ως αιτία για να απορ-

ροφήσει την  τεράστια θερμοκρασία στην αρχή της δημιουργίας του σύ-

μπαντος, άρα το ίδιο το σύμπαν δεν μπορεί να απορροφήσει την θερμο-

κρασία αυτή κάπου αλλού, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να απορροφήσει 

αυτή την τεράστια θερμοκρασία. Επομένως, αυτή η τεράστια θερμοκρασία 

δεν θα μπορούσε να πέσει, έτσι όπως το φαντάζεται κάποιος. 

 

4) Αν, παρόλα αυτά, ακόμη κι αν έπεφτε αυτή η τεράστια θερμοκρασία, 

δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η τεράστια βαρύτητα. Η περίπτωση να 

κρυώσει ένα σώμα δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα παράγει βαρύτητα, 

γιατί συστολή βλέπουμε να παράγει, αλλά βαρύτητα δεν παράγει. 

Από πού προήλθε τότε η βαρύτητα; 

Γιατί, η βαρύτητα είναι δύναμη έλξης, η οποία δεν υπήρχε στην αρχή 

του σύμπαντος όταν αυτό άρχισε να διαστέλλεται, αφού διαστολή προκα-

λούσε η δημιουργία του. 

 

5) Στις τόσο υψηλές θερμοκρασίες που ξεκίνησε το σύμπαν, το ίδιο το 

σύμπαν δεν μπορούσε να δημιουργήσει μάζα. Αυτό συνάγεται επειδή η 

ίδια η μάζα στις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες τείνει να χάσει τα φορτία 

της και να διαλυθεί. Πως λοιπόν λέμε ότι προέκυψε η αρχική μάζα από μια 

τεράστια έκρηξη, είτε σε μέγεθος φακής, είτε σε μέγεθος πορτοκαλιού, είτε 

σε μέγεθος ηλιακού μα συστήματος, είτε σε μέγεθος σούπας κ.λπ.;  

 

6) Η ίδια η δημιουργία τεράστιας έκρηξης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς 

αιτία. Η ίδια η επιστήμη δέχεται την αιτιότητα (κάθε τι έχει μια αιτία) και 

δεν βλέπουμε να το εφαρμόζει εδώ. Βλέπουμε δηλαδή την επιστήμη να μη 

μπορεί να ερμηνεύσει το γεγονός της ίδιας της ύπαρξης της μεγάλης έκρη-

ξης, ας μας πει δηλαδή η επιστήμη «ποια είναι η αιτία του φαινομένου;». 

Για τον λόγο αυτό η επιστήμη προσπάθησε ανεπιτυχώς να δημιουργήσει 

θεωρίες πάνω σε αυτό, οι οποίες όμως απέτυχαν όλες, όπως εξηγήσαμε, 
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γιατί απλά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν όχι μόνον το ίδιο το φαινόμενο 

της ύπαρξης της αιτίας της Μεγάλης Έκρηξης, αλλά και την όλη εξέλιξή 

της. 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν ευσταθεί η δημιουργία του σύμπα-

ντος από την Μεγάλη Έκρηξη, αλλά ούτε και η εξέλιξή του μπορεί να δι-

καιολογηθεί λόγω της Μεγάλης Έκρηξης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, απορρίπτε-

ται. 
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 Βιβλίο 21ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Ε΄ Μέρος 1 127 
    

1 Τα φυτά είναι χωρισμένα σε οικογένειες και σε 

είδη. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα μας δίνουν άνθη και 

καρπούς, και πότε μας δίνουν φύλλα. 

Το φυτό (δένδρο (ή ζώο) δεν μπορεί να ξεφύ-

γει από τον προγραμματισμό των κινήσεων 

του DNA του και υπάρχει νομοτέλεια γι’ αυτό 

σε όλο το φυτικό και ζωϊκό βασίλειο. 

Ο Μόνος που μπορεί να επέμβει, όταν χρειά-

ζεται για την μετεξέλιξη των φυτών-ζώων εί-

ναι ο Δημιουργός τους. 

4 8 

2 Η μέτρηση της απώλειας των θεμελιωδών ιό-

ντων από το φως, όταν μέρος της ενέργειάς 

του διαφεύγει καθώς φορτίζει άλλα σώματα. 

Η εξήγηση του ημιαγωγού ότι αφήνει να περ-

νάει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την μία μόνο δι-

εύθυνση στο ηλεκτρικό κύκλωμα.  

Η εξήγηση της αύξησης του αριθμού των ηλε-

κτρονίων στους ημιαγωγούς, όταν φωτίζονται 

ή όταν αυξάνει η θερμοκρασία τους. 

Η εξήγηση της μείωσης της αντίστασης ενός 

ημιαγωγού όταν αυξάνεται η θερμοκρασία 

του. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του φωτόμετρου, 

που στην ουσία μας δείχνει την φόρτιση ή όχι 

ενός στοιχείου με φορτία θεμελιωδών ιόντων. 

9 12 

3 Εξήγηση της φόρτισης των φυτών-δένδρων 

από τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα. 

13 16 

4 Η εξήγηση του φαινομένου του ηλιοτροπι-

σμού. 

17 18 

5 Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, 

όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων. 

Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, 

όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. 

19  
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5 Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, 

όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων. 

Η κατεύθυνση της περιστροφής ενός κύματος, 

όταν σε αυτό είναι ισχυρότερα τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Πότε δύο κορυφές δύο διαφορετικών κυμάτων 

«συναντιώνται» ή έλκονται και δημιουργούν-

παράγουν ένα νέο κύμα. 

Πότε δύο κορυφές δύο διαφορετικών κυμάτων 

«αλληλοεξουδετερώνονται»  και δημιουρ-

γούν-παράγουν ένα νέο κύμα. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων. 

Η τεκμηρίωση ότι τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων. 

Η τεκμηρίωση ότι το κάθε ηλεκτρομαγνητικό 

κύμα είναι κορεσμένο μαγνητικό. 

Τι θεωρούμε μαγνητικό κορεσμό σε δύο κύ-

ματα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Πότε τα κύματα καθίστανται αδρανή και δεν 

αλληλεπιδρούν με τον γύρω τους χώρο. 

Η απόδειξη της έλξης των κυμάτων υψηλής ε-

νέργειας.  

Ο τρόπος περιορισμού ή πρόληψης των κατα-

στροφών από μια πυρηνική έκρηξη. 

Η έννοια του πλήρους και αδρανούς ηλεκτρο-

μαγνητικού κύματος. 

Πότε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι αδρα-

νές και πλήρες και πότε όχι. 

Πότε τα θεμελιώδη ιόντα αλληλεπιδρούν πε-

ρισσότερο μέσω της ύλης την οποία φορτίζουν 

και πότε κινούνται σφαιρικά. 

19 24 

6 Η εξήγηση της δημιουργίας του άξονα, γύρω 

από τον οποίο κινούνται περιστροφικά οι τυ-

φώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι. 

Ο ρόλος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

στην αυξομείωση του πλάτους της στήλης του 

μάτι του κυκλώνα, ή του κενού από μάζα χώρο 

25  
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6 Η εξήγηση της δημιουργίας του άξονα, γύρω 

από τον οποίο κινούνται περιστροφικά οι τυ-

φώνες, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι. 

Ο ρόλος των καθαρών θεμελιωδών ιόντων 

στην αυξομείωση του πλάτους της στήλης του 

μάτι του κυκλώνα, ή του κενού από μάζα χώρο 

που βρίσκεται στο κέντρο-εσωτερικό ενός α-

νεμοστρόβιλου. Πως καθορίζεται το πλάτος 

αυτό. 

25 28 

7 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των καθαρών και 

των μικτών θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της περιστροφής των καθαρών όσο 

και των μικτών θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, αλλά και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, κατά την φάση της αλληλεπίδρασής 

των. 

Η εξήγηση της ημιτονοειδούς κίνησης των δύο 

ειδών ενέργειας θεμελιωδών ιόντων στο ε-

γκάρσιο κύμα. 

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητι-

κής αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθαρών ιό-

ντων πρωτονίων με τα μικτά θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

που γίνεται προς ένα και μόνον ένα επίπεδο. 

Η εξήγηση της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητι-

κής αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθαρών ιό-

ντων ηλεκτρονίων με τα μικτά θεμελιώδη ιό-

ντα των πρωτονίων στο ηλεκτρομαγνητικό 

κύμα που γίνεται προς ένα και μόνον ένα επί-

πεδο. 

Ορισμός εγκάρσιου κύματος τύπου α και ε-

γκάρσιου κύματος τύπου β. 

29 32 

8 Η εξήγηση της δημιουργίας του πίδακα στους 

γαλαξίες, στις περιστρεφόμενες σφαίρες κ.λπ. 

Η απόδειξη-τεκμηρίωση της ύπαρξης των κα-

θαρών θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της περιστροφής των καθαρών θε-

μελιωδών ιόντων στον νοητό άξονα ύπαρξής 

των στις πηγές μεγάλης ενέργειας καθώς και 

της εκπομπής της ακτινοβολίας των από αυτές. 

Η εξήγηση των πηγών μεγάλης ενέργειας στα  

33  



123 

 

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 

8 Η εξήγηση της δημιουργίας του πίδακα στους 

γαλαξίες, στις περιστρεφόμενες σφαίρες κ.λπ. 

Η απόδειξη-τεκμηρίωση της ύπαρξης των κα-

θαρών θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της περιστροφής των καθαρών θε-

μελιωδών ιόντων στον νοητό άξονα ύπαρξής 

των στις πηγές μεγάλης ενέργειας καθώς και 

της εκπομπής της ακτινοβολίας των από αυτές. 

Η εξήγηση των πηγών μεγάλης ενέργειας στα 

κβάζαρ. 

33 38 

9 Η εξήγηση του φαινομένου της συμβολής των 

κυμάτων 

39 45 

10 Ο υπολογισμός της ισχύος των καθαρών θεμε-

λιωδών ιόντων. Πειραματική απόδειξη. 

Ο υπολογισμός της ισχύος των μικτών θεμε-

λιωδών ιόντων. Πειραματική απόδειξη. 

46 55 

11 Η εξήγηση του ισόχρονου των αιωρήσεων μι-

κτού πλάτους του εκκρεμούς. 

Η εξήγηση της αντιστοίχισης μαθηματικών 

τύπων με τις βαρυτικές-φυσικές δυνάμεις. 

56 58 

12 Η εξήγηση της φόρτισης των ηλεκτρονίων και 

με θετικό αλλά και με αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο. 

Η εξήγηση της φόρτισης των πρωτονίων και 

με θετικό αλλά και με αρνητικό ηλεκτρικό 

φορτίο. 

59 62 

13 Ο ήλιος, η γη και τα άλλα μεγάλα ουράνια σώ-

ματα φέρουν δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα 

και όχι ένα. 

63 64 

14 Η εξήγηση της σύγκλισης των μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών με-

ταξύ των δύο μαγνητικών πόλων και η έλξη 

τους από αυτούς. 

Η εξήγηση του φαινομένου του μαγνητικού 

φακού. 

Η εξήγηση της φόρτισης-ενίσχυσης ενός ηλε-

κτρομαγνητικού κύματος. 

Η εξήγηση ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

φέρει εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο. 

Οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητι- 

65  
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14 Η εξήγηση της σύγκλισης των μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών με-

ταξύ των δύο μαγνητικών πόλων και η έλξη 

τους από αυτούς. 

Η εξήγηση του φαινομένου του μαγνητικού 

φακού. 

Η εξήγηση της φόρτισης-ενίσχυσης ενός ηλε-

κτρομαγνητικού κύματος. 

Η εξήγηση ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

φέρει εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο.  

Οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητι-

κές δυναμικές γραμμές κινούνται από τον έναν 

συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, ως έχουσες 

εναλλασσόμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνη-

τικά φορτία, με τα οποία αλληλεπιδρούν και 

με τους δύο συμπάντειους πόλους. 

Η εξήγηση της φόρτισης της μεσοσυμπάντειας 

ύλης, ή της σκοτεινής ύλης. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του μαγνητικού 

και του ηλεκτρικού φακού. 

65 69 

15 Η εξήγηση της σκοτεινής ενέργειας στο σύ-

μπαν. 

Η εξήγηση του μαύρου χρώματος στο σύμπαν, 

στις ηλιακές κηλίδες κ.λπ. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μαύρης ακτινο-

βολίας. 

70 72 

16 Η εξήγηση της παραγωγής του λευκού χρώμα-

τος. 

73 73 

17 Τίποτε στην Γη μας δεν είναι τυχαίο. Όλα με 

σοφία έγιναν για να υποστηρίξουν την ζωή 

στην Γη μας. 

Τα ζώα, αλλά και τα φυτά όταν βγήκαν από 

την θάλασσα για να αποικίσουν την στεριά, 

βρήκαν ως πιο πρόσφορά έδαφος εκείνο της ι-

σημερινής ζώνης. 

74 79 

18 Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί την υγρα-

σία, ανάλογα με τις θερμοκρασίες, ευνοεί την 

ανάπτυξη των πολλών και πλούσιων ειδών και 

ποικιλιών τόσο μεταξύ των φυτών, όσο και 

των ζώων της Γης. 

80 80 
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19 Ηλιοτροπισμός. Η εξήγηση του ηλιοτροπι-

σμού των φυτών. 

Η εξήγηση της κίνησης-κατεύθυνσης του βλα-

στού των φυτών προς το μέρος όπου υπάρχει 

μια πηγή φωτός. 

81 86 

20 Η συντήρηση της ζωής στον υποθαλάσσιο 

χώρο. 

Η ενίσχυση της θέσης ότι η ζωή αρχικά υπήρξε 

μέσα στην θάλασσα, ειδικότερα στην δη-

μιουργηθείσα ξηρά, στην τελευταία και τελικά 

φάση της διαμόρφωσης του φλοιού της Γης. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των διαφορετικών 

συστημάτων νεφελωμάτων, γαλαξιών κ.λπ. 

στον μεσοσυμπάντειο χώρο. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του ηλιακού μας 

συστήματος. 

Η εξήγηση των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων 

της Γης σε εσωτερικούς-βαρυτικούς της πό-

λους, από την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

Η εξήγηση της αύξησης της μάζας και της αύ-

ξησης της ξηράς της Γης μας.  

Η εξήγηση της προϋπόθεσης της δημιουργίας 

του εδάφους της Γης. 

Η εξήγηση του προσανατολισμού των πρώτων 

υποθαλάσσιων φυτών κατά την τρίτη ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου. 

Η τεκμηρίωση ότι δύο ήσαν οι συμπάντειοι 

πόλoι. 

Η τεκμηρίωση ότι στον κάθε συμπάντειο πόλο 

έλκονταν φορτία από τον άλλον συμπάντειο 

πόλο με πολύ σφοδρές συγκρούσεις και παρά-

γονταν ύλη αλλά και τεράστιες θερμοκρασίες. 

Η ήδη παραχθείσα ύλη, συμπιέζονταν και έτσι 

δημιουργούσε βαρύτερες μορφές ύλης και 

στην συνέχεια, σε επόμενη σύγκρουση δη-

μιουργούσε ακόμη βαρύτερες μορφές και χη-

μικά στοιχεία, όπως τα βαρέα μέταλλά, τα πέ-

ραν του σιδήρου. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

87 94 
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20 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση της μεταφοράς της 

παραχθείσας ύλης από τους δύο συμπάντειους 

πόλους στο μεσοσυμπάντειο χώρο, λόγω του 

ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των συ-

μπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών που την είλκυε.  

Η τεκμηρίωση της εξέλιξης του σύμπαντός 

μας. 

 

 

87  
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21 Την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δημιουργήθηκαν μερικές απλές μορφές ζωής 

στην θάλασσα. Δημιουργήθηκε και το θαλάσ-

σιο πλαγκτόν. 

Τα ζώα με τα εσωτερικά ή εξωτερικά τους όρ-

γανα δημιουργήθηκαν μετά την δημιουργία 

του ήλιου μας, δηλαδή την πέμπτη ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής.  

95 109 

22 Η εξήγηση της παραγωγής φωτός από μερικά 

ζώα. 

110 111 

23 Ο κόσμος της Θρησκείας-Εκκλησίας και ο κό-

σμος της Δημιουργίας είναι έργα του Ίδιου 

Θεού. 

Δεν θα χωρίσουμε εμείς τον Θεό από τα έργα 

του. 

Η θέση ότι η Επιστήμη έχει τα όριά της και δεν 

μπορεί να επεκταθεί πέρα από αυτά, που είναι 

τα γεγονότα πριν την δημιουργία του χώρου 

και του χρόνου. 

Ο Θεός βοηθάει καθέναν που θέλει να γνωρί-

σει την Δημιουργία Του, όταν κι αυτός-εμείς 

ακολουθεί τον δρόμο Του.   

Ο Θεός με την Σοφία Του άφησε την «σφρα-

γίδα Του» στην Δημιουργία Του. 
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24 Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν δεν προήλθε και 

δεν εξελίχθηκε από την Μεγάλη έκρηξη. 

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης και της επίδρασης 

των συμπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνη-

τικών δυναμικών γραμμών. 

Εξ (6) βασικοί λόγοι-τεκμηρίωση της αποτυ- 
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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 

24 Η τεκμηρίωση ότι το σύμπαν δεν προήλθε και 

δεν εξελίχθηκε από την Μεγάλη έκρηξη. 

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης και της επίδρασης 

των συμπάντειων μαγνητικών-ηλεκτρομαγνη-

τικών δυναμικών γραμμών. 

Εξ (6) βασικοί λόγοι-τεκμηρίωση της αποτυ-

χίας της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης. 
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 Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996. 

 

 «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπι-

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

νης.  

 

 «Ερευνώ το φυσικό κόσμο», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ τάξης, πρώτο μέρος. Συγγραφείς: Βα-

σίλης Αλεξόπουλος, Ονούφριος Θεριανός, Κώτσας Κώνστας, *Γιώργος Φλωράκος 
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της Γ΄ γενικής ενότητας).  

 

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

Dempsey Ltd, London. 

 

 «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθητάς Δημοτικού-Γυ-

μνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακόπουλος. Γενική εποπτεία: 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγγραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δη-

μήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουρά-

κης. Συγγραφεύς. Συντάκτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, 

Δημ. Μουρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.).  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγιναν από τον 

υποφαινόμενο. 

 

 «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).  

 

 Διαδίκτυο: «Physics, Η Φυσική στο Διαδίκτυο, 4u, Η πρώτη πύλη της Φυσικής 

στην Ελλάδα» www.physikh4u» «Τι είναι τα κβάζαρ και γιατί είναι τα πιο λαμπρά 

αντικείμενα στον Κόσμο». 

 

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

Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκρι-

τος, Αθήνα 1992.  

 

 «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.  

 

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

φραση: Μανώλης Κορνήλιος. Επιστημονική Επιμέλεια: Ι. Παπαϊωάννου (καθηγη-

τής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών), 1992. 

 

 Βικιπαίδεια, λήμμα «Πλαγκτόν» στις 13 Απριλίου 2018, 11:41 Ενημερώθηκε: 15 

Απριλίου 2018, 05:45   

http://www.physikh4u/


129 

 

 

Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

βλ. σελίδες 35-38 του παρόντος βιβλίου 

 

 

 
 

 

«Τι είναι τα κβάζαρ και γιατί είναι τα πιο λαμπρά αντικείμενα στον 

Κόσμο 

Τα κβάζαρ στην πραγματικότητα είναι οι πυρήνες των ενεργών γαλα-

ξιών, έχοντας έκταση ίση με το ένα εκατομμυριοστό της έκτασης του γα-

λαξία που τους φιλοξενεί. Είναι τεράστιες 'κοσμικές μηχανές' που αντλούν 

την ενέργεια τους από τον δίσκο συσσώρευσης του υλικού, που βρίσκεται 

γύρω από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία τους. Εκπέμπουν δε 

ενέργεια (ραδιοκύματα, φωτεινή ενέργεια, υπεριώδης ακτινοβολία, ακτί-

νες-Χ μέχρι και ακτίνες-γ) εκατομμύρια φορές αυτής που εκπέμπουν όλα 

τα άστρα ενός γαλαξία.  Η δε ύλη που πέφτει μέσα στις μαύρες τρύπες 

είναι και ο κινητήριος μηχανισμός αυτής της «κοσμικής μηχανής».  Σή-

μερα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ότι τα κβάζαρ είναι η 

συμπαγής άλως του υλικού που περιβάλλει την υπερβαρέα μαύρη τρύπα 

του ενεργού γαλαξία. 
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Οι δύο πίδακες με υλικό που εκτοξεύονται λόγω της διατήρησης της 

ορμής από τον δίσκο συσσώρευσης του κβάζαρ 

 

 
 

Πιο αναλυτικά όταν οι γαλαξίες μόλις είχαν σχηματιστεί στις απαρχές 

του σύμπαντος, υπήρχε πολύ «αδέσποτο» αέριο διαθέσιμο για να πέσει 

μέσα στις μαύρες τρύπες στο κέντρο των γαλαξιών, και οι μαύρες τρύπες 

έλαμπαν ως κβάζαρ. Μόλις οι γαλαξίες «γέρασαν», το αέριο που ανεφοδί-

αζε τις τρύπες καταναλώθηκε και έτσι η λάμψη τους εξασθένισε και «έ-

σβησε». 

Για να δημιουργηθεί μια φωτεινότητα των 1040 W (η τυπική φωτεινό-

τητα ενός κβάζαρ), η υπερβαρέα μαύρη τρύπα πρέπει να καταναλώνει ύλη 

ισοδύναμη με 10 άστρα κάθε χρόνο. Τα πιο φωτεινά γνωστά κβάζαρ κα-

ταναλώνουν 1000 ηλιακές μάζες κάθε χρόνο ή μάζα ισοδύναμη με 600 

γήινες μάζες την ώρα. Τα κβάζαρ ανάβουν ή σβήνουν ανάλογα με το υλικό 

του περιβάλλοντος τους, και επειδή τα κβάζαρ δεν μπορούν να συνεχίσουν 

να τροφοδοτούνται με υψηλούς ρυθμούς για 10 δισεκατομμύρια χρόνια, 

μόλις τελειώσει η συσσώρευση στο περιβάλλον της μαύρης τρύπας αερίου 

και σκόνης, το κβάζαρ γίνεται ένας κανονικός γαλαξίας. 

Λόγω της μεγάλης λαμπρότητας τους είναι ορατά από μεγάλες αποστά-

σεις. Έχουν ανακαλυφθεί κβάζαρ με μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift) 

z = 6.2. Ακόμα πιο εκπληκτικό από τη λαμπρότητα τους είναι το μικρό 

τους μέγεθος. Η ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να έχουν μέγεθος παρόμοιο με 

του ηλιακού συστήματος. Έτσι, τα φωτεινότερα αντικείμενα στο σύμπαν 

είναι και τα μικρότερα.   

Η μόνη θεωρία που έχει αποδειχθεί ικανή να εξηγήσει την καταπλη-

κτική φωτεινότητα των κβάζαρ, λέει ότι εξαρτώνται από τις βαριές μαύρες 

τρύπες, στα κέντρα των γαλαξιών. 

Πώς όμως μπορεί μια μαύρη τρύπα να «ακτινοβολεί» τόσο πολύ; 

Είναι από τα πιο παράδοξα φαινόμενα. Θεωρητικά μια μαύρη τρύπα εί-

ναι ανίκανη να ακτινοβολήσει, στην πραγματικότητα όμως τα κβάζαρ (η 

ευρύτερη περιοχή μιας μαύρης τρύπας όπως είπαμε) είναι τα φωτεινότερα 

γνωστά αντικείμενα στον Κόσμο. 
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Να θυμηθούμε ότι ο περιορισμός στην ακτινοβολία μιας μαύρης τρύπας, 

αναφέρεται μόνο στην ύλη που είναι μέσα στον ορίζοντα γεγονότων της 

μαύρης τρύπας και δεν μπορεί να ακτινοβολήσει. Όμως, η έντονη ακτινο-

βολία από τα κβάζαρ προέρχεται έξω από αυτήν την περιοχή. 

Τα κβάζαρ ακτινοβολούν επειδή το αέριο που πέφτει στη μαύρη τρύπα 

πρέπει να μειώσει τη μεγάλη στροφορμή που έχει. Δεν είναι εύκολο να 

πέσει υλικό μέσα σε μια μαύρη τρύπα έχοντας μεγάλη στροφορμή. Ο ορί-

ζοντας γεγονότων γύρω από τη μαύρη τρύπα είναι μικρός, και τα σωματί-

δια πέφτοντας πρέπει να κατευθύνονται ακριβώς στο κέντρο της. Διαφο-

ρετικά ταλαντεύονται γύρω από τον ορίζοντα σε μια τροχιά γύρω από αυ-

τήν. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι το νερό που πέφτει σε ένα νεροχύτη. 

Το νερό αναπόφευκτα στροβιλίζεται γύρω από την τρύπα του νεροχύτη, 

και πρέπει να μειώσει τη στροφορμή του προτού να μπορέσει να πάει 

κάτω. Το αέριο που πέφτει μέσα στη μαύρη τρύπα, όπως το νερό, χάνει τη 

στροφορμή του με τον ίδιο τρόπο, σχηματίζοντας ένα στροβιλιζόμενο δί-

σκο του υλικού κοντά στον αγωγό - τον ορίζοντα γεγονότων στην περί-

πτωση μας. 

Το υλικό κοντά στον «αγωγό» περιστρέφεται γρηγορότερα και «τρίβε-

ται» σε σχέση με το υλικό που βρίσκεται πιο μακριά και έτσι περιστρέφε-

ται ολοένα πιο αργά. Η ταχύτητα του υλικού λόγω των τριβών μειώνεται, 

οπότε κινείται αργά σπειροειδώς προς το κέντρο. Τελικά, πέφτει μέσα στον 

ορίζοντα γεγονότων και χάνεται για πάντα. Στα κβάζαρ, τέτοιοι περιστρε-

φόμενοι δίσκοι από υλικό ονομάζονται δίσκοι συσσώρευσης ή προσαύξη-

σης. 

 

Προσέξτε τώρα. Στο στάδιο που τρίβονται μεταξύ τους τα σωματίδια - 

καθώς περιστρέφονται πολύ γρήγορα τα στρώματα του αερίου και της 

σκόνης - αποκτούν θερμοκρασίες τεράστιες, ακόμα και εκατομμύρια βαθ-

μούς για αυτά που είναι πιο κοντά στην τρύπα. Το δε αέριο με την πυρά-

κτωση αυτή εκπέμπει έντονη θερμική ακτινοβολία σε λευκό χρώμα. Στα 

πιο φωτεινά άρα και μεγάλα κβάζαρ, αυτός ο πυρακτωμένος δίσκος του 

αερίου μπορεί να εκτείνεται σε μια απόσταση 10.000 φορές μεγαλύτερη 

από την απόσταση της Γης από τον ήλιο, ή περίπου το 5% της απόστασης 

του ήλιου από το πιο κοντινό μας αστέρι. Φανταστείτε τώρα έναν πυρα-

κτωμένο δίσκο πολύ πιο καυτό από την επιφάνεια ενός άστρου με τόση 

μεγάλη ακτίνα. Ο συνδυασμός της θερμικής ακτινοβολίας σε λευκό χρώμα 

συν το μεγάλο μέγεθος του δίσκου, κάνουν τα κβάζαρ τα πιο φωτεινά α-

ντικείμενα στο σύμπαν. 

Τελικά, η ενέργεια που ακτινοβολείται από τα κβάζαρ προέρχεται από 

τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας του αερίου καθώς πέφτει στην τρύπα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της της κινητικής ενέργειας γίνεται θερμότητα με τη 

βοήθεια του έργου των τριβών, και ακτινοβολείται έπειτα ως θερμική α-

κτινοβολία. Ένα συνηθισμένο κβάζαρ για να στηρίξει τη λαμπρότητα του 
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πρέπει να καταπιεί περίπου 1 ηλιακή μάζα σε αέριο ετησίως, ενώ τα μεγα-

λύτερα ακόμα και 1000 ηλιακές μάζες. 

Οι δίσκοι συσσώρευσης ακτινοβολούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-

γειάς τους στο υπεριώδες, ενώ ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας είναι 

πιθανόν ακτινοβολία σύγχροτρον. Ο δίσκος ενός κβάζαρ λόγω του πάχους 

του συλλαμβάνει αρκετή από την υπεριώδη ακτινοβολία των κεντρικών 

του τμημάτων (κοντά στον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας) και 

την επανεκπέμπει στο υπέρυθρο. 

Πολύ συχνά οι δίσκοι συσσώρευσης των κβάζαρ συνοδεύονται από δύο 

πίδακες, έναν σε κάθε πλευρά τους. Οι πίδακες αυτοί είναι μαγνητισμένα 

νέφη ηλεκτρονίων που κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες. Το σχήμα 

και η συμπεριφορά των πιδάκων διέπονται από τη διατήρηση της ορμής 

(σε αντιδιαστολή με τη διατήρηση της στροφορμής, που διέπει τους δί-

σκους συσσώρευσης). Ένας πίδακας εξακολουθεί να κινείται σε ευθεία 

γραμμή έως ότου επιβραδυνθεί μεταβιβάζοντος την ορμή του στα γύρω 

αέρια. Καθώς ο πίδακας επιβραδύνεται, μετατρέπει την κινητική του ενέρ-

γεια σε θερμότητα και ακτινοβολία, όπως ακριβώς και οι δίσκοι συσσώ-

ρευσης. 

Η δράση των κβάζαρ έφτασε στο απόγειο της λίγα δισεκατομμύρια χρό-

νια μετά το Big Bang, γι’ αυτό τότε υπήρχαν χίλιες φορές περισσότερα 

κβάζαρ από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θεωρούμε, όπως προαναφέραμε, 

ότι η εξαφάνιση των κβάζαρ οφείλεται στο τέλος του ανεφοδιασμού τους 

με καύσιμα. Παλιότερα υπήρχε άφθονο αέριο, προτού να συμπυκνωθεί 

στα αστέρια. Τώρα το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αερίου είναι «κλειδω-

μένο» και δεν είναι πια διαθέσιμο για να πέσει στις κεντρικές μαύρες τρύ-

πες. 

 

Στο κέντρο του Γαλαξία μας υπάρχει μια υπερβαρέα μαύρη τρύπα με 1 

εκατομμύριο ηλιακές μάζες, και σε απόσταση μόνο 30.000 έτη φωτός από 

τον ήλιο. Αλλά το αέριο που την τροφοδοτούσε τελείωσε και γι αυτό εκ-

πέμπει μόνο μια εξασθενημένη ραδιοακτινοβολία, ένα 'χλωμό' φως από 

αυτό που πρέπει να ήταν πριν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια. 

Πηγή: από το Διαδίκτυο: «Physics, Η Φυσική στο Διαδίκτυο, 4u, Η 

πρώτη πύλη της Φυσικής στην Ελλάδα» www.physikh4u» «Τι είναι τα 

κβάζαρ και γιατί είναι τα πιο λαμπρά αντικείμενα στον Κόσμο». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Να σημειώσουμε τα εξής: 

Στα ερωτήματα «πως ακτινοβολεί η μαύρη τρύπα», «γιατί περιστρέφε-

ται η μαύρη τρύπα στο κέντρο των κβάζαρ» κ.λπ., η απάντηση έχει ως 

εξής: 

http://www.physikh4u/
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Τα καθαρά θεμελιώδη ιόντα στο κέντρο του κβάζαρ, ή στον νοητό του 

άξονα, έλκουν τα μικτά θεμελιώδη ιόντα, τα οποία τελευταία φέρουν και 

ύλη. 

Από την έλξη τους αυτή παράγεται φως. 

Στην συνέχεια γίνεται η άπωση, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Στην 

φάση της άπωσης παράγονται: α) Οι δύο πίδακες προς το βορρά και προς 

τον νότιο του κβάζαρ, και β) Η παραχθείσα ακτινοβολία (φως, ακτίνες Χ 

κ.λπ.) εκπέμπονται από το κέντρο του κβάζαρ σφαιρικά, όπως ακριβώς τα 

θεμελιώδη ιόντα. 

Τα κβάζαρ αναφέρονται ως πηγές μεγάλης ενέργειας λόγω της μεγάλης 

ποσότητας ενέργειας θεμελιωδών ιόντων που φέρουν. 

 

βλ. σελίδες 35-38 του παρόντος βιβλίου 
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