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Α΄  Μέρος 
 

 

 

 

Η δημιουργία  

της ξηράς  και της θάλασσας  

  

 

 

Κατά την 3η ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, κατ’ αρχήν, έχουμε: 

 

α) Αύξηση της βαρύτητας στο εσωτερικό της Γης μας και παραγωγή 

βαρύτερων χημικών στοιχείων. Η Γη μας γίνεται πιο στερεά, από υγρή και 

ρευστή. Έχουμε την παραγωγή επιπλέον μάζας, λόγω της συνεχιζόμενης 

έλξης (συμπίεσης) των θεμελιωδών ιόντων και της μικρομάζας που αυτά 

έλκουν.  

Έχουμε έτσι μια παραγόμενη μάζα στο εσωτερικό της Γης μας που μέσω 

των περιστροφικών βραχιόνων της μεταφέρεται προς την επιφάνειά της και 

τότε δημιουργεί μια μεγάλη γήινη λεκάνη συγκέντρωσης όλων των νερών 

από πάνω της, που ονομάζεται εδώ συναγωγή.  

 

β) Καθώς με την πάροδο του χρόνο αυξάνουν οι έλξεις-απώσεις στο 

εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο της Γης μας, οι περιστροφικοί της βραχίονες 

μεταφέρουν όλο και περισσότερη μάζα στερών υλικών, την οποία ανεβάζουν 

προς το υποθαλάσσιο μέρος της, όπου και η επιφάνειά της και έτσι, εξαι-

τίας αυτής της ανύψωσης & εναπόθεσης των υλικών, που μεταφέρουν οι 

δύο παραπάνω περιστροφικοί-βαρυτικοί της βραχίονες, την διαχωρίζουν σε 

επιμέρους λεκάνες-συναγωγές. 
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1. Η εξήγηση της μεγαλύτερης άπωσης του ισχυρότερου εσωτερι-

κού-βαρυτικού περιστροφικού βραχίονα του εσωτερικού της Γης μας, 

και η μεγαλύτερη κίνηση που διανύει, σε σύγκριση με τον άλλον-ασθε-

νέστερο σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εσωτερικό πόλο της 

Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Παγγαίας Ηπείρου κατά την τρίτη 

Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 Προσέγγιση στην επιστημονική και καθόλα τεκμηριωμένη εξή-

γηση της φράσης της Αγίας Γραφής: «Και είπεν ο Θεός∙ συναχθήτω το 

ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν, και οφθήτω η ξηρά. 

και εγένετο ούτως….»,  

που αφορά μέρος από την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση της μικρής ή της μεγάλης κλίσης του επιπέδου τροχιάς-

περιστροφής ενός πλανήτη, σε σύγκριση με το επίπεδο τροχιάς-περι-

στροφής του Ήλιου του. 

Η εξήγηση της κλίσης του άξονα περιστροφής ενός πλανήτη. 

Τι είναι ο πρωτεύων και ο δευτερεύοντας βαρυτικός πόλος. 

Πότε η λόξωση γίνεται μεγαλύτερη 

Στην Γη οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πόλοι δεν εκτελούν πλήρη 

στροφή, αλλά ημιπεριστροφή. 

Ο βασικός διαχωρισμός μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης Ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Στο κέντρο της Γης μας υπήρχαν (αλλά και συνεχίζουν να υπάρχουν) οι 

δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πόλοι: ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτοί έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Στην συνέχεια απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Κατά την άπωσή τους αυτή, όταν είναι ισχυρότερος ο ένας από τους δύο 

εσωτερικούς-βαρυτικούς αυτούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, π.χ. ο εσω-

τερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τότε: 

α) Ασκεί ισχυρότερη την άπωσή του προς τον άλλον πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

β) Απωθείται ο ίδιος ισχυρότερα από τον ομώνυμό του εσωτερικό-βα-

ρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ήλιου μας. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις ισχυρότερος είναι ο πόλος (εσωτερι-

κός-βαρυτικός πόλος) των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, οπότε αυτός 

απωθεί ισχυρότερα τον άλλον πόλο (εσωτερικό-βαρυτικό πόλο) των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων της Γης μας. 

Ο Ήλιος, επίσης απωθεί ισχυρότερα τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της Γης μας, επειδή εξηγήσαμε ότι στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις Ηλίου-Γης, ισχυρότερος είναι ο εσωτερικός 
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εκείνος πόλος που φέρει θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (εφόσον αυτά είναι 

τα ισχυρότερα φορτία στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, εν προκειμένου 

αποστάσεις μεταξύ Ηλίου-Γης) 

Καθώς απωθείται ισχυρότερα από τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ήλιου μας, τότε έλκει και μάζα από 

το εσωτερικό της Γης μας και περιστρέφεται στο εσωτερικό της (αφού α-

πωθείται και με τον άλλον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο της Γης και τα ομώ-

νυμα φορτία όταν απωθούνται αλλά έλκονται συγχρόνως, περιστρέφο-

νται). 

Έτσι ο ισχυρότερος από τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς βραχίονες 

της Γης μας, αρχίζει να περιστρέφεται ισχυρότερα, έχοντας δηλαδή έλξει 

περισσότερο βαρυτικό υλικό από το εσωτερικό της Γης. 

Αυτός απωθούμενος συνεχίζει την περιστροφή του μέχρι να εξασθενή-

σει το φορτίο άπωσής του, ενώ συγχρόνως απωθεί αντίστοιχα τον άλλον 

εσωτερικό πόλο της Γης μας, τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, τον εξωθεί μάλλον προς το μέρος του φλοιού της.  

Στην συνέχεια, αφού απομακρυνθεί αρκετά αυτή η περιστρεφόμενη 

μάζα που είναι φορτισμένη με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, τότε έλκε-

ται και πάλι από τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων του εσωτερικού της Γης μας (αφού στις σχετικά μακρινές α-

ποστάσεις οι φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα μάζες του εσωτερικού της 

Γης έλκονται). Αποτέλεσμα αυτού να αρχίζει να επιστρέφει. 

Καθώς όμως η μάζα που είναι φορτισμένη π.χ. με θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων επιστρέφει έλκεται και με την άλλη μάζα που μεταφέρει ο άλλος 

εσωτερικός-βαρυτικός περιστροφικός βραχίονας της Γης μας, που είναι 

φορτισμένη με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων.   

Επίσης, σε αυτό συντελεί και το εξής φαινόμενο: 

Η μάζα της Γης μας που είναι η ισχυρότερα φορτισμένη, π.χ. η μάζα του 

περιστροφικού εσωτερικού-βαρυτικού βραχίονα των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, αυτή εξηγήσαμε ότι αρχικά κινείται με μεγαλύτερη ταχύ-

τητα περιστροφής, όχι επειδή απωθείται από το εσωτερικό της Γης απλά, 

αλλά επειδή απωθείται από το ομώνυμό της στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων του Ήλιου μας (όταν η Γη μας βρίσκεται στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις με τον Ήλιό της).  

Αυτό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων του Ήλιου μας, φορτίζει τον εσωτερικό πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων του εσωτερικού της Γης μας, και έτσι αυτό τότε 

απωθεί τον εσωτερικό αυτόν περιστροφικό βραχίονα με την ενίσχυση του 

Ηλιακού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, που έλκονται από 

τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του 

εσωτερικού της Γης μας. Τότε έχουμε την λόξωση-μετατόπιση των δύο 

εσωτερικών βαρυτικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων της Γης μας, οπότε 

παρότι η Γη μας περιστρέφεται στο ίδιο επίπεδο περιστροφής όπως και ο 
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Ήλιος μας, όμως επειδή είναι ξεκολλημένος ο φλοιός της και τα δύο εσω-

τερικά της βαρυτικά κέντρα έχουν μετατοπιστεί, γι’ αυτό και παίρνει κλίση 

ο άξονας περιστροφής της, ενώ οι δυνάμεις έλξης-άπωσης που της εξασκεί 

ο Ήλιος την κάνουν να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο περιστροφής τους, 

επειδή αυτό εξαρτάται από το πόσο ισχυρές είναι αυτές οι δυνάμεις, και τα 

δύο είδη δηλαδή φορτία θεμελιωδών ιόντων στους εσωτερικό της. Λέμε 

δηλαδή ότι όσο ισχυρότερα είναι τα δύο είδη φορτίων θεμελιωδών ιόντων 

στο εσωτερικό της Γης μας (ή ενός πλανήτη), τόσο αυτός ο πλανήτης πλη-

σιάζει την κίνηση-επίπεδο της τροχιάς του να είναι το ίδιο με εκείνο του 

Ήλιου μας. Αντίθετα, όσο το ένα από τα δύο είναι εξασθενημένο σε σύ-

γκριση με το άλλο, τότε ο Ήλιος εξασκεί διαφορετική την επίδρασή του 

πάνω σε αυτά και ο πλανήτης θα πάρει μεγαλύτερη κλίση ως προς το επί-

πεδο της τροχιάς του. 

Στην βαρύτητα, 

α) Στο μεγαλύτερο σε ενέργεια σώμα, του οποίου ο εσωτερικός-βαρυτι-

κός πόλος απωθεί το μικρότερο-ασθενέστερο σε ενέργεια σώμα, τον μεγα-

λύτερο-ισχυρότερο αυτόν βαρυτικό πόλο  τον ονομάζουμε πρωτεύοντα 

βαρυτικό πόλο ή πρωτεύοντα πόλο. 

β) Στο μικρότερο σε ενέργεια σώμα, του οποίου ο εσωτερικός-βαρυτι-

κός πόλος απωθείται από το μεγαλύτερο-ισχυρότερό του σώμα (από τον 

πρωτεύοντα πόλο), το μικρότερο αυτόν βαρυτικό πόλο τον ονομάζουμε 

δευτερεύοντα βαρυτικό πόλο ή δευτερεύοντα πόλο. 

Όσο ισχυρότερη είναι η διαφορά ισχύος μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

του πρωτεύοντα από τον δευτερεύοντα πόλο π.χ. Ηλίου-Γης, τόσο περισ-

σότερη κλίση θα πάρει ο άξονας περιστροφής του δευτερεύοντα βαρυτι-

κού πόλου. Τότε η λόξωση θα γίνει μεγαλύτερη. 

 

Στην Γη να σημειώσουμε, επίσης, ότι οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της 

πόλοι δεν εκτελούν πλήρη στροφή κατά την διάρκεια του έτους, αλλά ε-

κτελούν ημιπεριστροφή. Αυτό φαίνεται, επειδή καθόλη την διάρκεια του 

έτους δεν αλλάζει η πολικότητα του μαγνητικού της πεδίου.  

Με άλλα λόγια, αν οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι της Γης άλλαζαν 

θέση, θα είχαμε αντίστοιχα και αλλαγή της πολικότητας του μαγνητικού 

της πεδίου. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Εξηγήσαμε ήδη, ότι το μαγνητικό 

πεδίο της Γης οφείλεται στην φάση της άπωσης των δύο αυτών εσωτερι-

κών-βαρυτικών της πόλων, που καθώς απωθούνται τα μαγνητικά τους 

φορτία, κατευθύνονται σε αντίθετες διευθύνσεις και δημιουργούν τους δύο 

εξωτερικούς της πόλους του γήινου μαγνητικού πεδίου. 

 

Τότε, λοιπόν, ο ισχυρότερος σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

βαρυτικός πόλος του εσωτερικού της Γης μας (αυτό εξαρτάται, όπως εί-

παμε από την απόσταση μεταξύ Ηλίου-Γης, λόγω των ιδιοτήτων των θε-

μελιωδών ιόντων), απωθείται ισχυρότερα και διανύει και μεγαλύτερη α-

πόσταση στο εσωτερικό της Γης μας (καθώς κινείται περιστροφικά): 



7 

 

1) Καθώς ο ισχυρότερος εσωτερικός περιστροφικός βραχίονας της Γης 

μας μαζί με το υλικό που μεταφέρει, διανύει την μεγαλύτερη απόσταση 

στο εσωτερικό της Γης (συγκριτικά με τον άλλον-ασθενέστερο εσωτερικό 

περιστροφικό βραχίονα του εσωτερικού της Γης μας), 

2) Καθώς στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα που 

είναι φορτισμένα οι δύο εσωτερικοί αυτοί περιστροφικοί βραχίονες της 

Γης μας έλκονται,  

3) Καθώς όλο το εσωτερικό της Γης μας, στην πρώιμη εκείνη συμπά-

ντεια εποχή έφερε μαλακή μάζα, αφού δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη τα 

βαρύτερα χημικά στοιχεία, 

Τότε αυτό το περιστρεφόμενο υλικό των δύο περιστροφικών βραχιόνων 

στο εσωτερικό της Γης έλκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις και δη-

μιουργεί μια τεράστια και μεγάλη μάζα αρχικά. Βρισκόμαστε στην αρχή 

της στερεοποίησης της Γης μας, όταν αυτή έφερε στο εσωτερικό της μα-

λακή ακόμη την μάζα της, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν μέσα σε 

αυτήν οι δύο περιστροφικοί της βραχίονες με το υλικό της. 

 

Έτσι είναι δυνατό να έχει δημιουργηθεί η μια αρχική πολύ μεγάλη μάζα 

του εσωτερικού της Γης μας, στην πρώιμη εκείνη συμπάντεια εποχή. 

Βρισκόμαστε στην δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, και εί-

ναι σημαντική για την Γη επειδή αρχίσει μερική στερεοποίησή της από τα 

παραγόμενα υλικά στο εσωτερικό της. Κατά την τρίτη Ημέρα της δημιουρ-

γίας του κόσμου έχουμε την δημιουργία περισσότερων βαρύτερων υλικών 

και περισσότερων μαζών να παράγονται στο εσωτερικό της Γης, αλλά και 

να απωθούνται από το εσωτερικό της από τους δύο περιστροφικούς της 

βραχίονες. 

Τότε τα υλικά αυτά του εσωτερικού της Γης που μεταφέρουν οι δύο 

περιστροφικοί της βραχίονες, τα εναποθέτουν αρχικά ολόγυρά του κέ-

ντρου της και στην συνέχεια θα παράγουν την μεγάλη αρχική μάζα της, 

αφού θα φτάσουν μέχρι την επιφάνειά της. 

Τότε θα δημιουργηθεί η Παγγαία ήπειρος, οπότε με την δημιουργία της 

Παγγαίας μεταφερόμαστε, κυρίως, στην τρίτη (3η) ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, πιο κάτω, και τον χάρτη της Παγγαίας, 

καθώς και την διάσπασή της. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Έτσι έμοιαζε η Γη πριν από 300 εκατ. χρόνια -Καμία σχέση με σή-

μερα [εικόνες] 

 

Αν το μάθημα γεωγραφίας στο σχολείο ήταν από τα αγαπημένα σου, τότε 

σίγουρα θα θυμάσαι πως πριν εκατομμύρια χρόνια, η γη  δεν ήταν όπως την 

ξέρουμε σήμερα, καθώς όλες οι ήπειροι ήταν ενωμένες. 

 

Πιστεύεται μάλιστα, πως οι ήπειροι  «συναρμολογήθηκαν» σε ένα ε-

νιαίο τμήμα πριν 335 εκατομμύρια χρόνια και η διάσπαση έγινε πριν περί-

που 175 εκατομμύρια χρόνια. 

 

 

Η γη ως ένα ενιαίο τμήμα. Φωτογραφία:  Lucas VB 
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Ερχόμενοι στο σήμερα, ένας καλλιτέχνης ο Μάσιμο Πιέτρόμπον δη-

μιούργησε έναν σύγχρονο χάρτη, ο οποίος δεν δείχνει πως συνορεύουν οι 

χώρες γεωγραφικά, αλλά πολιτικά. 

Στον συγκεκριμένο χάρτη, λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι πια 

νησί, αλλά συνορεύει με την Γαλλία, την Νορβηγία και την Ιρλανδία, ενώ 

οι ΗΠΑ έχουν γύρω τους το Μαρόκο, την Μαυριτανία, την Σενεγάλη και 

την Κούβα. 

 

 

Η διάσπαση σε 5 ηπείρους.  

Φωτογραφία: United States Geological Survey 

Από την άλλη πλευρά, ο Καναδάς συνορεύει με την Δανία, την Πορτο-

γαλία και το Μαρόκο, καθώς επίσης γειτονική χώρα της Ισπανίας είναι η 

Αλγερία. 

Η χώρα μας συνορεύει με την Λιβύη, ενώ η Ιταλία κάνει την έκπληξη, 

καθώς έχει για γείτονα της την Τυνησία. 
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Σύγχρονος πολιτικός χάρτης. Φωτογραφία: Massimo Pietobon 

 

Πηγή: Έτσι έμοιαζε η Γη πριν από 300 εκατ. χρόνια -Καμία σχέση με 

σήμερα [εικόνες]  

iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/334558/etsi-emoiaze-i-gi-

prin-apo-300-ekat-hronia-kamia-shesi-me-simera-

eikones#ixzz4fqr4IkUM 
 

 

 

 

  

file:///C:/Users/mlr%20pre/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ετσι%20έμοιαζε%20η%20Γη%20πριν%20από%20300%20εκατ.%20χρόνια%20-Καμία%20σχέση%20με%20σήμερα%20%5bεικόνες%5d%20%20iefimerida.gr
file:///C:/Users/mlr%20pre/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ετσι%20έμοιαζε%20η%20Γη%20πριν%20από%20300%20εκατ.%20χρόνια%20-Καμία%20σχέση%20με%20σήμερα%20%5bεικόνες%5d%20%20iefimerida.gr
file:///C:/Users/mlr%20pre/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ετσι%20έμοιαζε%20η%20Γη%20πριν%20από%20300%20εκατ.%20χρόνια%20-Καμία%20σχέση%20με%20σήμερα%20%5bεικόνες%5d%20%20iefimerida.gr
http://www.iefimerida.gr/news/334558/etsi-emoiaze-i-gi-prin-apo-300-ekat-hronia-kamia-shesi-me-simera-eikones#ixzz4fqr4IkUM
http://www.iefimerida.gr/news/334558/etsi-emoiaze-i-gi-prin-apo-300-ekat-hronia-kamia-shesi-me-simera-eikones#ixzz4fqr4IkUM
http://www.iefimerida.gr/news/334558/etsi-emoiaze-i-gi-prin-apo-300-ekat-hronia-kamia-shesi-me-simera-eikones#ixzz4fqr4IkUM
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Από την Παγγαία και την Πανθάλασσα στις πολλές Ηπείρους και 

στις πολλές θάλασσες. 

 

 

 
 

Πηγή: Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», 

Άγγ. Σιόλας – Ε. Αλεξίου, σελ. 6 

 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις:  

 

Παρατηρούμε πόσο συμφωνούν η επιστήμη με την Αγία Γραφή: 

Μια ξηρά υπήρχε, μετά έσπασε σε πολλές. 

Μια θάλασσα υπήρχε, μετά έσπασε σε πολλές. 

Περισσότερα, ήδη έχουμε αναφέρει στην αρχή του παρόντος κεφα-

λαίου. 
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2. Η εξήγηση της παραγωγής των βαρύτερων χημικών στοιχείων 

στο εσωτερικό της Γης μας, καθώς περνούν οι αιώνες. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του στερεού φλοιού της Γης.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των υπόγειων προβολών του εσωτερι-

κού της Γης μας. 

Η τεκμηρίωση ότι η αρχική μάζα της Γης ήταν ενιαία. 

 

 

Καθώς όμως περνούν οι αιώνες, η βαρύτητα παράγει στο εσωτερικό της 

Γης μας, στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων, νέα χημικά στοι-

χεία αλλά και συμπυκνώνει τα όσα ήδη έχουν παραχθεί. 

Τότε παράγονται τα βαρύτερα χημικά στοιχεία. Περνάμε πλέον σε άλλη 

περίοδο συμπύκνωσης και στερεοποίησης του υλικού του εσωτερικού της 

Γης. 

Τα υλικά όμως που φέρνουν ολοένα και περισσότερα οι δύο περιστρο-

φικοί βραχίονες του εσωτερικού της Γης και τα εναποθέτουν προς το εξω-

τερικό μέρος της, ήδη επειδή φέρουν μεγαλύτερη μάζα και πυκνότητα α-

πορροφούν την θερμοκρασία από τους εσωτερικούς βραχίονες και από το 

εσωτερικό της Γης. 

Έτσι το εσωτερικό της Γης γίνεται περισσότερο διάπυρο και συγχρόνως 

μειώνεται η εκπεμπόμενη θερμοκρασία προς το εξωτερικό μέρος της Γης. 

Τότε αυτοί οι εσωτερικοί περιστροφικοί βραχίονες της Γης που μεταφέ-

ρουν καυτές μάζες, αρχίζουν να κρυώνουν καθώς και τα υλικά-μάζες που 

μεταφέρουν. Τότε αρχίζουν να στερεοποιούνται. Μιλάμε εδώ ότι κρυώνει 

το υλικό της Γης, χωρίς να υπολογίσουμε και το εξωτερικό κρύο που δέ-

χεται αυτό το υλικό από τον γύρω του διαστημικό χώρο, που μαζί με τον 

τελευταίο αυτό παράγονται η ψύξη του υλικού της Γης επιταχύνεται. 

Έτσι η Γη γίνεται πιο συμπαγής και πιο στερεά. Η Γη τότε αποκτά τον 

σκληρό-συμπαγή φλοιό της. Έτσι δημιουργήθηκε ο στερεός φλοιός της 

Γης. 

 

Καθώς τα υλικά αυτά απομακρύνονται από το εσωτερικό της Γης, τότε 

εκεί (στο εσωτερικό της αρχικά) πέφτει η θερμοκρασία της, καθώς στην 

συνέχεια και προς το μέρος της επιφάνειάς της. Τότε η Γη κρυώνει.    

Αυτό το κρύο που αρχίζει να στερεοποιεί την Γη, σε συνδυασμό με τα 

βαρύτερα υλικά που ήδη έχουν παραχθεί, συντελεί στο εξής φαινόμενο: 

Καθώς στερεοποιείται το υλικό των δύο εσωτερικών-περιστροφικών 

βραχιόνων στα ανώτερα στρώματα της Γης, προς το μέρος της επιφάνειάς 

της δηλαδή, παύει πλέον να ανταμώνεται σε μια ενιαία μάζα, αφού το υ-

λικό του κάθε περιστροφικού της βραχίονα αναγκάζεται να σταματάει 

κάτω από το εμπόδιο της στερεοποίησης του υλικού που συναντάει στην 

πορεία του. 



13 

 

Σχηματίζονται τότε «εξογκώματα» και ανωμαλίες στην γεωμορφολογία 

του υλικού που βρίσκεται προς τα ανώτερα στρώματα της Γης, τα οποία 

προέρχονται από την συμπίεση του βαρυτικού υλικού που έχει φτάσει μέ-

χρι το πιο εξωτερικό ύψος της Γης. Με άλλα λόγια καθώς οι εσωτερικοί 

περιστροφικοί βραχίονες της Γης φτάσουν στα πιο εξωτερικά της στρώ-

ματα, εκεί αρχίζουν να συμπιέζονται και καθώς κρυώνουν, λόγω της συ-

μπίεσής των δημιουργούνται λόγω των συμπτύξεών τους: 

α) Στον μεν εξωτερικό τους χώρο διάφορα βουνά και υπέργειες προβο-

λές της Γης,  

β) Στον δε εσωτερικό-υπόγειο χώρο τους, διάφορες μεγάλες επίσης υ-

πόγειες προβολές (αντίστροφα των βουνών). 

 

Οι δύο αυτοί περιστροφικοί βραχίονες της Γης, εξηγήσαμε δεν έχουν 

την ίδια ισχύ.  

Ισχυρότερος είναι ο περιστροφικός βραχίονας των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που απωθείται με τον περιστροφικό βραχίονα των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, που βρίσκονται 

προς το εσωτερικό της Γης. 

Στην συνέχεια όμως, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη 

ιόντα των ηλεκτρονίων που φέρει ο περιστροφικός βραχίονας των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων που φέρει ο άλλος περιστροφικός βραχίονας των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων. 

Αυτός είναι ο λόγος που οι δύο αυτοί περιστροφικοί βραχίονες στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις έλκονται και για τον λόγο αυτό είναι σωστό και 

προκύπτει ότι η αρχική μάζα της Γης μας ήταν ενιαία. 
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3. Η εξήγηση της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών της Γης. 

Η εξήγηση των περιοδικών σεισμών εξαιτίας της περιοδικής μετα-

κίνησης των τεκτονικών πλακών της Γης. 

 

 

Ας δούμε ένα χάρτη με τις τεκτονικές πλάκες της Γης: 

 

 
 

Πηγή εικόνας-χάρτη: Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και 

οι Ήπειροι», Άγγ. Σιόλας – Ε. Αλεξίου, σελ. 7 
 

 

Έστω η Γη κάτω από τις μεγάλες οροσειρές της έχει αντίστοιχες υπό-

γειες προβολές της, αν θεωρήσουμε την μάζα των οροσειρών αυτών έτσι. 

Τότε: 

α) Ο ένας περιστροφικός βραχίονας της Γης, με κατεύθυνση από δυτικά 

προς τα ανατολικά, πιέζει την ευρασιατική πλάκα και την μετακινεί προς 

τα ανατολικά της. Η πλάκα αυτή συγκρούεται τότε με την άλλη πλάκα 

στην Ιαπωνία και προκαλεί σεισμούς. 

Όσες φορές αυτός ο περιστροφικός βραχίονας είναι φορτισμένος με 

μάζα περισσότερο από το κανονικό, θα χτυπάει και θα συγκρούεται κάτω 

από τις μεγάλες υπόγειες προβολές της ευρασιατικής πλάκας και θα την 

μετακινεί. 

β) Ο άλλος περιστροφικός βραχίονας της Γης, με κατεύθυνση από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά, πιέζει την αμερικάνικη πλάκα και την μετακινεί 
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προς τα δυτικά της. Η πλάκα αυτή συγκρούεται τότε με την άλλη πλάκα 

του Ειρηνικού, στις δυτικές Η.Π.Α. και προκαλεί σεισμούς. 

Όσες φορές αυτός ο περιστροφικός βραχίονας είναι φορτισμένος με 

μάζα περισσότερο από το κανονικό, θα χτυπάει και θα συγκρούεται κάτω 

από τις μεγάλες υπόγειες προβολές της αμερικάνικης πλάκας και θα την 

μετακινεί προς τα δυτικά της. 

Οι δύο παραπάνω περιστροφικοί βραχίονες καθώς συγκρούονται στον 

υπόγειο χώρο, στο εσωτερικό της Γης, αλλάζουν κατεύθυνση και έτσι μο-

νίμως ο καθένας παίρνει την δική του διεύθυνση-κατεύθυνση μεταφέρο-

ντας υπόγειο ρεύμα διάπυρου βαρυτικού υλικού.  

 

 
 
Πηγή εικόνας-χάρτη: Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και 

οι Ήπειροι», Άγγ. Σιόλας – Ε. Αλεξίου, σελ. 6 

 

Με τον παραπάνω τρόπο ο κάθε περιστροφικός εσωτερικός βραχίονας 

της Γης, κατά την πορεία του, συμπαρασύρει και την τεκτονική πλάκα της 

οποίας συναντάει υπόγειες προβολές της κατά την διεύθυνση της πορείας 

του. Τότε δεν χτυπάει απλά πάνω στην τεκτονική αυτή πλάκα, αλλά την 

συμπαρασύρει μαζί του, όταν το βαρυτικό του υλικό έχει αυξηθεί πολύ. 
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Κι επειδή αυτό γίνεται περιοδικά, τότε δημιουργούνται οι περιοδικοί 

σεισμοί λόγω των μετακινήσεων των τεκτονικών πλακών στο συγκεκρι-

μένο μέρος-περιοχή της Γης. Πότε όμως έγιναν αυτές οι μεγάλες τεκτονι-

κές πλάκες της Γης; Ας απαντήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο. 
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4. Η αιτιολόγηση της θέσης της εξαφάνισης των ειδών που έζησαν 

πριν από την Πέρμια περίοδο. 

Τα πρώτα φυτά και ζώα που βγήκαν από την θάλασσα προς την 

ξηρά και την αποίκισαν χάθηκαν. Στη συνέχεια, το φαινόμενο της α-

ποίκισης επαναλήφθηκε και έτσι μια νέα γενιά, μια νέα αποίκηση προ-

ήλθε μετά το τέλος της Πέρμιας περιόδου. 

Οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες της Γης δημιουργήθηκαν στο τέλος 

της Πέρμιας περιόδου και κατέκλυσαν την Γη με μεγάλες ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα και λάβας. 

 

 

 

«Υψηλές θερμοκρασίες μετέτρεψαν τη Γη σε «νεκρή ζώνη» για πέ-

ντε εκατ. χρόνια ! 

 

 
 

«Νεκρή» από ζωή έμεινε για πέντε εκατομμύρια χρόνια η Γη, μετά τον 

μεγάλο αφανισμό των ειδών που συνέβη πριν από 250 εκατομμύρια χρό-

νια. Ο αφανισμός αυτός, που συνέβη στο τέλος του Πέρμιου διαστήματος, 

πολύ προτού εμφανιστούν οι δεινόσαυροι, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η 

συντριπτική πλειονότητα των ειδών. 

Ύστερα από κάθε μεγάλο μαζικό αφανισμό μεσολαβεί ένα διάστημα δε-

κάδων χιλιάδων χρόνων μέχρι να εμφανιστούν στην ξηρά και τη θάλασσα 
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νέα είδη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα διήρ-

κησε πάρα πολύ, εκατομμύρια χρόνια, και ο λόγος ήταν οι ιδιαίτερα υψη-

λές, θανατηφόρες, θερμοκρασίες που επικρατούσαν στους τροπικούς της 

Γης. 

Από την έρευνα που έκαναν επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Λιτζ της 

Αγγλίας και Γουχάν στην Κίνα, προέκυψε ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρα-

σίες που οδήγησαν στον μαζικό αφανισμό, συνεχίστηκαν για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα. Στην ξηρά επικρατούσαν θερμοκρασίες 50 – 60 βαθμών 

Κελσίου και στην επιφάνεια της θάλασσας 40 βαθμών Κελσίου. 

Σχεδόν κανένα είδος δεν μπορούσε να επιβιώσει και η διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης σταμάτησε. Φυτά δεν φύτρωναν στην ξηρά, ούτε ζώα μπο-

ρούσαν να ζήσουν. Ο μεταβολικός τους ρυθμός δεν μπορούσε να λειτουρ-

γήσει σε τόσο ακραίο περιβάλλον. 

Αυτές οι φονικές θερμοκρασίες, επισημαίνει η μελέτη που δημοσιεύ-

θηκε στο περιοδικό «Science», προκλήθηκαν από την κατάρρευση του κύ-

κλου του άνθρακα. Υπό κανονικές συνθήκες, η χλωρίδα βοηθά στη ρύθ-

μιση της θερμοκρασίας απορροφώντας το διοξείδιο του άνθρακα και θά-

βοντάς το ως νεκρή οργανική ύλη. 

Χωρίς την ύπαρξη των φυτών, το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται α-

νεξέλεγκτα ευνοώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι επιστήμονες ε-

ξέτασαν τα ισότοπα οξυγόνου σε απολιθωμένα δόντια εξαφανισμένων ει-

δών από ψάρια για να εξακριβώσουν πόσο υψηλές ήταν τότε οι θερμοκρα-

σίες».  

Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 26 – Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012, 

ένθετο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ», σελ. 69. 

 

 

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις: 

 

Από τα παραπάνω, θα σταθούμε ειδικότερα στο εξής απόσπασμα: 

«… Από την έρευνα που έκαναν επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Λιτζ 

της Αγγλίας και Γουχάν στην Κίνα, προέκυψε ότι οι πολύ υψηλές θερμο-

κρασίες που οδήγησαν στον μαζικό αφανισμό, συνεχίστηκαν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Στην ξηρά επικρατούσαν θερμοκρασίες 50 – 60 βαθ-

μών Κελσίου και στην επιφάνεια της θάλασσας 40 βαθμών Κελσίου…. 

Οι επιστήμονες εξέτασαν τα ισότοπα οξυγόνου σε απολιθωμένα δόντια 

εξαφανισμένων ειδών από ψάρια για να εξακριβώσουν πόσο υψηλές ήταν 

τότε οι θερμοκρασίες». 

 

Η παρατήρησή μας είναι ότι με βάση τα επιστημονικά στοιχεία προκύ-

πτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες της Γης εκείνη την μακρινή περίοδο, 

προς το τέλος της Πέρμιου περιόδου. Επίσης ότι εξαιτίας της εξαφανί-

στηκε κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, φυτά και ζώα. 
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Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα φυτά και ζώα που βγήκαν από την θάλασσα 

προς την ξηρά και την αποίκισαν χάθηκαν. 

Στη συνέχεια, το φαινόμενο της αποίκισης επαναλήφθηκε και έτσι μια 

νέα γενιά, μια νέα αποίκηση προήλθε μετά το τέλος της Πέρμιας περιόδου. 

 

Το παραπάνω φαινόμενο της εξαφάνισης κάθε μορφής φυτών και ζώων, 

προήλθε, όπως αναφέρεται στην κατάρρευση-απορρύθμιση του κύκλου 

του άνθρακα. 

 

Πως όμως μπορούσε να καταρρεύσει ο κύκλος του άνθρακα στην Γη 

μας, όταν δεν υπήρχε ακόμη ο άνθρωπος που βάζει τις φωτιές τόσο συχνά 

στις μέρες μας καίγοντας δάση ή διοχετεύοντας στην ατμόσφαιρα τόσο 

μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητά ή τις βιο-

μηχανίες; 

 

Η απάντηση έχει να κάμνει με το εξής φαινόμενο, όπως φαίνεται: 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα αυξήθηκε στην ατμόσφαιρα, εξαιτίας του ο-

ποίου έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια του πλα-

νήτη μας. 

Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, λοιπόν, αφού δεν έχει προέλθει 

από όλες τις παραπάνω συνηθισμένες περιπτώσεις (φωτιές, αυτοκίνητα, 

εργοστάσια κ.λπ.), μία είναι τότε η εξήγηση που υπάρχει:  

Η τόσο μεγάλη αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα έχει προέλθει από 

το ίδιο το εσωτερικό τη Γης. Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό της Γης ά-

νοιξε και έβγαλε έξω του μεγάλε ποσότητες λάβας και διοξειδίου του άν-

θρακα. 

Αυτό σημαίνει ότι ο συμπαγής φλοιός της Γης έσπασε και δημιουργή-

θηκαν οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες της. 

Επομένως, οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες της Γης δημιουργήθηκαν κατά 

το τέλος της Πέρμιας περιόδου. 

 

 

 

 

 

 

  



20 

 

 

5. Η ακριβής εξήγηση του μηχανισμού της λειτουργίας της ενεργεια-

κής στοιβάδας-ενεργειακής δέσμης. 

Η ακριβής εξήγηση της ικανότητας του Ήλιου μας να έλκει ορισμέ-

νους πλανήτες σε όλες τις ενεργειακές του τροχιές. 

 

 

Στο κεφάλαιο 24, του 5ου Βιβλίου μας με τίτλο αναφέραμε τα εξής, τα 

οποία όμως εδώ συμπληρώνουμε, εφόσον ήδη έχουμε προχωρήσει στο 

θέμα μας πιο πολύ: 

 

«Η εξήγηση της ικανότητας των πρωτονίων να έλκουν ορισμένο α-

ριθμό ηλεκτρονίων στην κάθε στοιβάδα του ατόμου. 

Η δημιουργία των φλοιών, στρωματώσεων και στιβάδων στα πρω-

τόνια και στα ηλεκτρόνια του σύμπαντος, και κατά τις ημέρες της δη-

μιουργίας.  

Η εξήγηση της παραγωγής των ενεργειακών στοιβάδων στο κάθε 

άτομο. 

Η εξήγηση της λειτουργίας των πολλαπλών εσωτερικών κέντρων 

θεμελιωδών ιόντων στο πρωτόνιο και στο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της έλξης λιγότερων ηλεκτρονίων από την τελευταία 

στοιβάδα του ατόμου.  

Τι σημαίνει κεντρική ενεργειακή στοιβάδα στο πρωτόνιο-ηλεκτρό-

νιο.  

Τι σημαίνει επιμέρους ενεργειακές στοιβάδες που αναπτύσσονται 

κατά την Φάση της άπωσης των εσωτερικών κέντρων θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Το ηλεκτρόνιο ποτέ δεν κινείται σε τυχαίες τροχιές, αλλά θα κινηθεί 

πάντα σε ενεργειακές στοιβάδες που θα καθορίζουν: είτε η κεντρική 

ενεργειακή γραμμή-στοιβάδα, είτε οι επιμέρους ενεργειακές στοιβάδες 

που αναπτύσσουν τα επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του πρω-

τονίου.     

Η εξήγηση της ύπαρξης ενέργειας θεμελιωδών ιόντων στις στοιβά-

δες του πυρήνα του ατόμου, κυρίως του πρωτονίου, και η υποχρεω-

τική κίνηση του ηλεκτρονίου πάνω σε αυτές. 

Η απόδειξη ότι στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο δημιουργού-

νται οι επιμέρους στοιβάδες ενεργούς αλλά και τα επιμέρους διπλά κέ-

ντρα θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της κίνησης των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυνα-

μικών γραμμών και των ηλεκτρονίων σε τροχιές με μεγαλύτερη ή με 

μικρότερη την καμπύλη περιστροφή των. 

Η εξήγηση της ισχύος του εξωτερικού μαγνητικού φορτίου μεταξύ 

των δύο πόλων τόσο στο πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρόνιο σημαίνει 

αντίστοιχα και την ισχύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων τους. 
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Η εξήγηση του μαθηματικού τύπου της χωρητικότητας ηλεκτρο-

νίων στην κάθε στοιβάδα του ατόμου. 

Τι σημαίνει και πως δημιουργείται η λόξωση στο ηλεκτρόνιο, αλλά 

και σε έναν πλανήτη.  

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής ότι βρισκόμαστε στην έβδομη Η-

μέρα της Δημιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση της έλξης ηλεκτρονίων από τα πρωτόνια των πυρήνων 

μέχρι την πρώτη, μέχρι την δεύτερη κ.λπ. ενεργειακές στοιβάδες τους. 

 

 

Έστω ένα άτομο που μπορεί να χωρέσει μέχρις δύο.  

Έχουμε δύο πόλους στο κάθε ημισφαίριο του πρωτονίου (ημισφαίριο 

κατά προσέγγιση, αφού στην ουσία το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων είναι περισσότερο ισχυρό και κα-

ταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση και μάζα στην ολική μάζα του δομικού 

λίθου του πρωτονίου).  

Εξηγήσαμε ότι το σύμπαν έχει συστολές ή έλξεις αφενός, αλλά και δια-

στολές ή απώσεις αφετέρου. 

Εξηγήσαμε επίσης, ότι τα πρωτόνια δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο 

πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ τα ηλεκτρόνια δημιουρ-

γήθηκαν στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Στην φάση της κάθε συστολής όμως μεταξύ των συμπάντειων πόλων, 

έχουμε την έλξη τους χάρη στις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Εξηγήσαμε επίσης ότι κατά την πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας του κό-

σμου είχαμε τρεις (3) Φάσεις, όπως προκύπτει από τα όσα σχετικά με τον 

Περιοδικό Πίνακα των στοιχείων αναφέραμε (βλ. 3ο Βιβλίο. Η πρώτη η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου, Β  ́Φάση. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαρά-

λαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 27-43). 

Έτσι, καθώς οι δύο συμπάντειοι πόλοι έλκονται π.χ.  

1) Την πρώτη φορά ή κατά την πρώτη έλξη-συμπίεση των δύο συμπά-

ντειων πόλων, που όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο-ενότητα του Περιοδικό 

Πίνακα των στοιχείων είναι η Α  ́Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου  (βλ. 3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου, Β  ́ Φάση. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 

27-43), έχουμε: 

1α) Την δημιουργία δύο πόλων, δύο εσωτερικών αλλά και δύο εξωτερι-

κών πόλων στον κάθε δομικό λίθο του πρωτονίου (στον συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων), λόγω της πτώσης των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (από τον άλλο συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων) πάνω στα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (και της 

δημιουργίας μάζας αποτελούμενης από την συμπιεσμένη ενέργεια των δύο 
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αυτών ειδών θεμελιωδών ιόντων (γίνεται εδώ το αντίστροφο της πυρηνι-

κής έκρηξης όπου η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια, ενώ εδώ η ενέργεια 

μετατρέπεται σε μάζα).  

1β) Την δημιουργία δύο πόλων, δύο εσωτερικών αλλά και δύο εξωτερι-

κών πόλων στον κάθε δομικό λίθο του ηλεκτρονίου (στον συμπάντειο 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), λόγω της πτώσης των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (από τον άλλο συμπάντειο πόλο α των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων) πάνω στα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (και 

της δημιουργίας μάζας αποτελούμενης από την συμπιεσμένη ενέργεια των 

δύο αυτών ειδών θεμελιωδών ιόντων (γίνεται εδώ το αντίστροφο της πυ-

ρηνικής έκρηξης όπου η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια, ενώ εδώ η ενέρ-

γεια μετατρέπεται σε μάζα). 

Επομένως, κατά την πρώτη φορά που συμβαίνει η έλξη μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων α-

νάμεσα στους δύο συμπάντειους πόλους, έχουμε στο μεν πρωτόνιο (που 

βρίσκεται στον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) 

την δημιουργία δύο εσωτερικών πόλων, αλλά και στο ηλεκτρόνιο (που 

βρίσκεται στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) 

την δημιουργία δύο επίσης δύο εσωτερικών του πόλων. 

Ο μαθηματικός τύπος για την 1η στοιβάδα, ή στοιβάδα K, που μπορεί 

να έχει μέχρι 2 ηλεκτρόνια,  

ή ο τύπος: 2 x η2  ή 2x12  = 2 ηλεκτρόνια,  

ερμηνεύεται ως εξής:   

α) το 2 είναι ο συνολικός αριθμός των δύο πόλων θεμελιωδών ιόντων 

στο εσωτερικό του πρωτονίου, ως δύο μεγάλα σύνολα θεμελιωδών ιόντων 

στο εσωτερικό του, και 

β) το ένα στο τετράγωνο, στο οποίο υψούται το η, σημαίνει ότι είναι ένα 

το ζεύγος των διπλών εσωτερικών πόλων. 

2) Την δεύτερη φορά ή, κατά την συμπίεση-έλξη των δύο συμπάντειων 

πόλων, που όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο-ενότητα του Περιοδικό Πίνακα 

των στοιχείων είναι η Β΄ Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου  (βλ. 3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Β΄ 

Φάση. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 27-43), έ-

χουμε:  

Κατά την φάση της 2ης αυτής παραπάνω συμπίεσης, αλλά και έλξης 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων (που έγινε την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου και κατά την Β  ́Φάση της), έχουμε: 

«Ηλεκτρονικές στιβάδες.  

Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται συνέχεια γύρω από τον πυρήνα και διαγρά-

φουν τροχιές. Τα ηλεκτρόνια εκείνα που έχουν την ίδια (ή περίπου την ίδια) 

ακτίνα τριχιάς, λέμε ότι ανήκουν στην ίδια ηλεκτρονική στιβάδα. Οι στιβάδες 

χαρακτηρίζονται, από τον πυρήνα προς τα έξω, με τα γράμματα K, L, M, N, O, 

P, Q (σχ. 6). Κάθε στιβάδα μπορεί να έχει ένα μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων. Η 
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στιβάδα Κ μπορεί να έχει μέχρι 2e, η L μέχρι 8e, η Μ μέχρι 18e, η Ν μέχρι 

32e.  

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

 

 

 

 

 
 

Η εξωτερική στιβάδα (L, M, N, κ.τ.λ.) έχει το πολύ 8e. 

Στο σχήμα 7 φαίνεται η ηλεκτρονική δομή το ατόμου του άνθρακα (12
6C)». 

«Χημεία Β΄ Γυμνασίου» Θ. Φράσσαρη (χημικού), Π. Δρούκα-Λιαπάτη (χημι-

κού), Αθήνα 1993, σελ. 36-37.  

 

2α) Αυτήν ειδικά την υποενότητα, θα την αναπτύξουμε τώρα και θα την 

εμπλουτίσουμε με νέα δεδομένα, ώστε να αποκτήσουμε πλήρη και βαθύ-

τερη την εικόνα της κίνησης των ηλεκτρονίων κ.λπ. 

Θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων, συνεχίζουν να συμπιέζουν και να πέφτουν, με 

ορμή στον άλλο συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

στον οποίο ήδη έχουν δημιουργηθεί πρωτόνια (από την Α  ́Φάση της πρώ-

της Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο α, δηλαδή, ήδη υπάρχουν και πρωτό-

νια, όπως εξηγήσαμε, τα οποία απέκτησαν και φέρουν δύο πόλους στο 

κάθε ημισφαίριό τους. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στην Β΄ Φάση της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, πέφτουν πάνω στον συμπά-

ντειο πόλο α, στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων, δημιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη ιό-

ντα μεταξύ τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της 

ήδη υπάρχουσας ύλης των δομικών λίθων των πρωτονίων εκεί στον συ-

μπάντειο πόλο α (στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών όντων πρωτονίων), 
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τότε συμπιέζονται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί πρωτονίου που συνα-

ντούν και δημιουργούν τώρα άλλον ένα πόλο στο κάθε ημισφαίριό του (ή 

δημιουργούν δύο νέους πόλους, δηλαδή έναν πόλο στο κάθε ημισφαίριό 

του) πάνω στο ήδη υπάρχον πρωτόνιο, που ήδη φέρει άλλον έναν πόλο στο 

κάθε ημισφαίριό του (από την προηγούμενη πτώση που προηγήθηκε (στην 

Α  ́Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). Συγχρόνως, 

όμως, εκτός από τους δύο νέους πόλους δημιουργούν και νέα μάζα στα 

πρωτόνια του συμπάντειου πόλου α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, 

πάνω από την ήδη υπάρχουσα. Οι δύο αυτοί νέοι πόλοι μαζί με την νέα 

μάζα δημιουργούν τώρα τον νέο φλοιό του πρωτονίου, τον δεύτερο φλοιό 

του κατά σειρά (των αλλεπάλληλων τέτοιων στρωμάτων δημιουργούμενης 

μάζας). Να σημειωθεί ότι αρχικά οι δύο νέοι αυτοί πόλοι του πρωτονίου 

ήσαν εξωτερικοί (με την δεύτερη συμπίεσή και της νέας μάζας που δη-

μιουργήθηκε σε αυτό. Συγχρόνως όμως οι υπάρχοντες αρχικοί πόλοι κα-

λύφθηκαν από την νέα μάζα και έγιναν εσωτερικοί πόλοι στο πρωτόνιο, 

ενώ οι δύο νέοι πόλοι έγιναν εξωτερικοί του πόλοι με το τέλος της Β΄ Φά-

σης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

Έτσι, το κάθε πρωτόνιο (του συμπάντειου πόλου α των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων), κατά την δεύτερη αυτή πτώση συμπάντειων θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων προς τα υπάρχοντα πρωτόνια του συμπάντειου 

αυτού πόλου α των πρωτονίων, και την συμπίεσή τους, δημιουργεί άλλους 

δύο νέους πόλους, έναν στο κάθε ημισφαίριό του, οπότε έχουμε τώρα τέσ-

σερις πόλους στο κάθε πρωτόνιο, στο εσωτερικό του.   

Αυτοί οι πόλοι τους φορτίζουν την εσωτερική του μάζα, και έτσι το ε-

σωτερικό του πρωτονίου αυτού φέρει στην ουσία δύο διπλά κέντρα θεμε-

λιωδών ιόντων που όλα μαζί όμως αλληλεπιδρούν (ως διπλά κέντρα θεμε-

λιωδών ιόντων, αφού τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται όλα μαζί 

και δημιουργούν πόλο. Όμως επειδή υπάρχουν και μάζες οι οποίες έχουν 

ελχθεί από αυτά, έχουμε επιμέρους δύο νέα κέντρα θεμελιωδών ιόντων 

μέσα στα δύο πρώτα αρχικά κέντρα-πόλους του).  

Αυτά τα δύο διπλά εσωτερικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων (δύο διπλά 

δηλαδή κέντρα-πόλους θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και άλλα δύο κέ-

ντρα-πόλους θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων) εξασκούν πλέον το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο ολόγυρά τους. Έτσι αυτά δημιουργούν (το 

κάθε τέτοιο διπλό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων) ένα δικό του μαγνητικό-η-

λεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο λέγεται επιμέρους στοιβάδες ενέργειας 

(επειδή εδώ πρόκειται για δύο τέτοιες επιμέρους στοιβάδες ενέργειας, α-

φού έχουμε δύο διπλά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων, ό-

πως εξηγήσαμε στην Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του 

κόσμου). 

Στην συνέχεια ακολουθεί η Φάση της έλξης μεταξύ όλων των επιμέρους 

κέντρων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων που δημιουργούν έναν πλέον κε-

ντρικό εσωτερικό-βαρυτικό πόλο στο πρωτόνιο (αφού ήδη εξηγήσαμε ότι 

όλα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται και δημιουργούν έναν πόλο), 
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καθώς και η έλξη μεταξύ των επιμέρους πόλων των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων που επίσης δημιουργούν άλλον έναν κεντρικό εσωτερικό-βα-

ρυτικό πόλο (αφού ήδη εξηγήσαμε ότι όλα τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων έλκονται και δημιουργούν έναν άλλον πόλο). Έτσι φτάνει λοιπόν η 

Φάση της έλξης μεταξύ όλων των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλε-

κτρονίων, και τότε παράγονται-δημιουργούνται οι δύο κεντρικοί εσωτερι-

κοί-βαρυτικοί πόλοι τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. Αυτοί οι 

δύο κεντρικοί εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι στο πρωτόνιο αλληλεπιδρούν 

με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο και παράγουν-δημιουρ-

γούν τότε την κεντρική ενεργειακή στοιβάδα του πρωτονίου, πάνω την ο-

ποία θα κινηθεί το αντίστοιχο ηλεκτρόνιο που έλκεται από το συγκεκρι-

μένο πρωτόνιο. 

Στην συνέχεια, τα δύο αυτά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα  θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, έλκονται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις και πλησιάζουν μεταξύ τους. Εκεί, τότε εξα-

σκείται η άπωση μεταξύ τους (επειδή έχουν πλησιάσει πέραν της κρίσιμης 

απόστασης μεταξύ τους), οπότε είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο άπωσής των. Κατά την άπωσή τους όμως δεν απωθού-

νται τυχαία, αλλά έλκονται από τις ήδη φορτισμένες μάζες με θεμελιώδη 

ιόντα, όπου δηλαδή υπήρχαν τα επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα θε-

μελιωδών ιόντων, ή οι διπλοί εσωτερικοί βαρυτικοί πόλοι, όπως εξηγή-

σαμε πιο πάνω. 

Επομένως, στην φάση της άπωσης μεταξύ των δύο κεντρικών εσωτερι-

κών-βαρυτικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων θα δημιουργηθούν και πάλι 

τα επιμέρους διπλά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα στο πρωτόνιο. Από αυτά 

λοιπόν τα επιμέρους διπλά εσωτερικά-βαρυτικά, κέντρα ενέργειας θεμε-

λιωδών ιόντων, θα έχουμε εξάσκηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού 

αυτού φορτίου μεταξύ τους, ανά δύο (αυτό το «ανά δύο» προκύπτει όχι 

μόνο με βάση τα ετερώνυμά τους μαγνητικά φορτία, αλλά κι επειδή φέ-

ρουν ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος τα ενεργειακά τους φορτία, αφού δη-

μιουργήθηκαν την ίδια ακριβώς συμπάντεια εποχή, με την ίδια δύναμη ε-

νέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που το ένα φορτίο θα πάει να ελχθεί με το 

άλλο εκείνο, με το οποίο έχει την ίδια συχνότητα για να σχηματίσει ζεύγος 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό. Εξαιτίας αυτού μάλιστα έχουμε την από-

λυτη έλξη της ενέργειας στο κάθε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό ζεύγος 

δυναμικών γραμμών και το αδιαίρετό αυτής, σε κανονικές τουλάχιστον 

συνθήκες), ώστε να δημιουργήσουν τις επιμέρους μαγνητικές-ηλεκτρομα-

γνητικές γραμμές ή τις επιμέρους στοιβάδες ενέργειας στο πρωτόνιο αυτό. 

Στο συγκεκριμένο πρωτόνιο θα έχουμε δύο τέτοιες επιμέρους στοιβάδες 

ενέργειας. Η κάθε στοιβάδα ενέργειας αποτελείται από μια δέσμη που σε 

άλλη περιοχή είναι πυκνότερη και σε άλλη αραιότερη, που ξεκινούν συγ-

χρόνως από τον κάθε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο θεμελιωδών ιό-

ντων και έλκονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ζεύγη, εν προκειμένου πολ-

λαπλά ζεύγη. Αυτά τα ζεύγη της κάθε τέτοιας στοιβάδας στην ουσία είναι 
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υποζεύγη της ευρύτερης ζώνης στοιβάδων του πρωτονίου-ηλεκτρονίου, 

είναι δηλαδή κάτι το αντίστοιχο των ζωνών Βαν Άλεν της ατμόσφαιρας 

της Γης. 

Έτσι, έχουμε συνολικά τότε, δηλαδή κατά την Φάση της άπωσης των 

θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του πρωτονίου) την παραγωγή-δη-

μιουργία δύο μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ολόγυρα από το 

πρωτόνιο αυτό της δεύτερης συμπάντειας συμπίεσης-έλξης.  Αυτό το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θεμελιωδών ιόντων που δημιουργείται 

έτσι, λέγεται στοιβάδα ενέργειας ή κεντρική στοιβάδα ενέργειας και πάνω 

σε αυτό θα κινηθεί το ηλεκτρόνιο που έλκεται από το αντίστοιχο πρωτόνιο. 

Με άλλα λόγια, η παραγωγή-δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού πεδίου ολόγυρα από τα δύο αυτά διπλά ζεύγη θεμελιωδών ιό-

ντων, έχει ως συνέπεια να δημιουργηθούν εκεί δύο επιμέρους στοιβάδες 

ενέργειας.   

Το ηλεκτρόνιο λοιπόν που περιστρέφεται γύρω από το πρωτόνιο αυτό, 

στην Φάση της άπωσης των κεντρικών εσωτερικών πόλων του πρωτονίου, 

τότε στην Φάση της άπωσης θα πάει να περιστραφεί σε μια από αυτές τις 

δύο επιμέρους στοιβάδες ενέργειας, επειδή η ενέργεια που έχουν οι στοι-

βάδες του δεν είναι τότε άλλο από τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές θεμελιωδών ιόντων μεταξύ των δύο εξωτερικών του πό-

λων. 

Έτσι, λοιπόν, το ηλεκτρόνιο έλκεται από το αντίστοιχο μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των δυναμικών γραμμών της κάθε τέτοιας στοιβά-

δας του πρωτονίου (του πυρήνα του ατόμου) και κινείται υποχρεωτικά 

προς την διεύθυνσή της, για τον εξής λόγο, όπως αναφέραμε: 

Έστω ένα ηλεκτρόνιο φέρει ισχυρότερο (στους δύο εσωτερικούς-βαρυ-

τικούς πόλους) το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων. 

Αυτό λοιπόν το ηλεκτρόνιο, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκεται 

από το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων της αντίστοιχής του ενεργειακής στοιβάδας, που αποτελεί μέρος 

έστω μιας από τις δέσμες ενέργειας του πρωτονίου. Έτσι είναι αναγκα-

σμένο να ακολουθεί εκείνη ακριβώς την στοιβάδα, με την οποία τα δικά 

του μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία κορέννυνται και τείνουν να γί-

νουν ίσα.  

Με άλλα λόγια, ανάλογα με το δικό του μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο που φέρει ένα ηλεκτρόνιο, πάει και έλκεται με την αντίστοιχη ε-

κείνη στοιβάδα που φέρει περίπου ίσα με αυτό μαγνητικά-ηλεκτρομαγνη-

τικά φορτία, επειδή τόσο στο ηλεκτρόνιο όσο και στην αντίστοιχη ενερ-

γειακή του στοιβάδα έχουμε την μεταξύ τους έλξη με τα ζεύγη μαγνητι-

κών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων τους. 

Αν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις φορτίζε-

ται με ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (επειδή αυτό είναι ισχυρότερο ως φορτίο στο 
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πρωτόνιό του με το οποίο αλληλεπιδρά αφενός, και επειδή στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων αφετέρου). 

Αντίθετα, όταν το ηλεκτρόνιο απωθείται και βρίσκεται στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις, τότε στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκεται από το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

της αντίστοιχής του ενεργειακής στοιβάδας, που αποτελεί μέρος έστω μιας 

από τις δέσμες ενέργειας του πρωτονίου. Έτσι είναι αναγκασμένο να ακο-

λουθεί εκείνη ακριβώς την στοιβάδα, με την οποία τα δικά του μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία κορέννυνται και τείνουν να γίνουν ίσα.  

Με άλλα λόγια, ανάλογα με το δικό του μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο που φέρει ένα ηλεκτρόνιο, πάει και έλκεται με την αντίστοιχη ε-

κείνη στοιβάδα που φέρει περίπου ίσα με αυτό μαγνητικά-ηλεκτρομαγνη-

τικά φορτία, επειδή τόσο στο ηλεκτρόνιο όσο και στην αντίστοιχη ενερ-

γειακή του στοιβάδα έχουμε την μεταξύ τους έλξη με τα ζεύγη μαγνητι-

κών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων τους. 

Αν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις φορτίζε-

ται με ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του φορτίο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (επειδή αυτό είναι ισχυρότερο ως φορτίο στο 

πρωτόνιό του με το οποίο αλληλεπιδρά αφενός, και επειδή στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αφετέρου). 

Έτσι, ένα ηλεκτρόνιο, δεν θα κινηθεί τυχαία γύρω από το πρωτόνιο 

αλλά θα ακολουθήσει μια από αυτές τις επιμέρους στοιβάδες ενέργειας. 

Αυτή λοιπόν η κίνηση του ηλεκτρονίου που δεν είναι σταθερή κατά την 

τροχιά του γύρω από το πρωτόνιό του, αλλά κινείται και σε διαφορετικές 

τέτοιες διευθύνσεις-τροχιές (όπως εξηγήσαμε πιο πάνω) είναι και η από-

δειξη ότι μέσα στο πρωτόνιο εξασκούνται βαρυτικές έλξεις προς το ηλε-

κτρόνιο που είναι διαφορετικές, και οι οποίες αυτές επιμέρους βαρυτικές 

έλξεις προέρχονται από τις διαφορετικές θέσεις των διπλών εσωτερικών-

βαρυτικών πόλων που ενεργοποιούνται στο πρωτόνιο κατά την φάση της 

άπωσης των δύο κεντρικών βαρυτικών του πόλων. Με άλλα λόγια, στην 

κάθε απόλυτη χρονική στιγμή δραστηριοποιούνται με ξεχωριστό το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο αλληλεπίδρασής των αυτά τα δύο εσω-

τερικά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά βαρυτικά κέντρα του πρωτονίου-η-

λεκτρονίου, εξαιτίας της οποίας αυξομείωσης έχουμε και την διαφορετι-

κότητα της παραγωγής των μαγνητικών δυναμικών γραμμών. Σε αυτή την 

αυξομείωση των μαγνητικών δυναμικών γραμμών κατά την κίνησή τους 

από τον ένα πόλο προς τον άλλο πόλο τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, συμβάλλουν και οι επιμέρους εξωτερικοί μαγνητικοί πόλοι 

τους, που έχουν δημιουργηθεί, όπως είπαμε κατά την διαφορετική συμπά-

ντεια εποχή παραγωγής της μάζας των. 

Με άλλα λόγια λέμε ότι στο κάθε πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο έχουν δημιουρ-

γηθεί επιμέρους μάζες σε αντιδιαμετρική θέση τους, όταν φορτία τόσο από 
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τον συμπάντειο πόλο συγκρούονταν με φορτία που έρχονταν από τον άλ-

λον συμπάντειο πόλο. Και επειδή οι δύο συμπάντειοι πόλοι βρίσκονται α-

πέναντι ο ένας από τον άλλον, για τον λόγο αυτό και οι επιμέρους αυτοί 

πόλοι-μάζες στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο βρίσκονται σε αντιδιαμετρικές θέ-

σεις. Αυτός είναι ο λόγος που αυτές οι αντιδιαμετρικές μάζες τους που 

δημιουργήθηκαν από την παραπάνω συμπίεση των θεμελιωδών ιόντων 

των δύο συμπάντειων πόλων, είναι η αιτία να φέρουν αυξημένα τα φορτία 

ενέργειας θεμελιωδών ιόντων τους. Αυτό είναι κάτι σαν υπο-πόλοι στο ε-

ξωτερικό συνολικό μαγνητικό φορτίο τους. Όμως το κύριο μαγνητικό-η-

λεκτρομαγνητικό φορτίο των εξωτερικών δυναμικών γραμμών εξασκείται, 

όπως εξηγήσαμε από την κάθε φορά θέση των δύο εσωτερικών-βαρυτικών 

πόλων του πρωτονίου-ηλεκτρονίου (ανάλογα δηλαδή με το αν βρίσκονται 

σε κοντινές ή σε μακρινές αποστάσεις οι δύο αυτοί εσωτερικοί πόλοι εξα-

σκούν μικρότερο ή μεγαλύτερο, ανάλογα, το φορτίο τους, που στην συνέ-

χεια καθώς απωθείται και κατευθύνεται προς τα δύο αντιδιαμετρικά άκρα 

του πρωτονίου-ηλεκτρονίου, δημιουργεί εκεί τους δύο εξωτερικούς του 

πόλους). 

Έτσι π.χ. όταν έχουμε ισχυρή την μεταξύ τους άπωση (των δύο εσωτε-

ρικών πόλων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο), αυτά τα φορτία απωθούνται με 

μεγαλύτερη δύναμη και φτάνουν στα πιο ακραία-αντιδιαμετρικά σημεία 

μεταξύ τους και έτσι οι μαγνητικές-δυναμικές γραμμές που θα παράγουν 

τότε θα είναι και πολλές αλλά και θα τείνουν να παράγουν την δική τους 

δέσμη γραμμών-στοιβάδων ενέργειας. Αντίθετα, όταν εκτονώνονται αυτά 

τα φορτία, λόγω της μεταξύ τους άπωσης, τότε έχουμε πιο μικρότερη την 

μεταξύ τους άπωση, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα παραχθούν πιο ανοιχτές 

αυτές οι καμπύλες μαγνητικές-δυναμικές γραμμές (με περισσότερη-μεγα-

λύτερη την καμπύλη της δηλαδή). 

 

2β) Θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, συνεχίζουν να συμπιέζουν και να πέφτουν, με 

ορμή στον άλλο συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

στον οποίο ήδη έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρόνια (από την Α΄ Φάση της 

πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο β, δηλαδή, ήδη υπάρχουν και ηλε-

κτρόνια, όπως εξηγήσαμε, τα οποία απέκτησαν και φέρουν δύο πόλους στο 

κάθε ημισφαίριό τους. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, στην Β  ́Φάση της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, πέφτουν πάνω στον συμπά-

ντειο πόλο β, στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων, δημιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη 

ιόντα μεταξύ τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της 

ήδη υπάρχουσας ύλης των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων εκεί στον συ-

μπάντειο πόλο β (στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων), τότε συμπιέζονται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί ηλεκτρονίου που 
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συναντούν και δημιουργούν τώρα άλλον ένα πόλο στο κάθε ημισφαίριό 

του (ή δημιουργούν δύο νέους πόλους, δηλαδή έναν πόλο στο κάθε ημι-

σφαίριό του) πάνω στο ήδη υπάρχον ηλεκτρόνιο, που ήδη φέρει άλλον έ-

ναν πόλο στο κάθε ημισφαίριό του (από την προηγούμενη πτώση που 

προηγήθηκε (στην Α΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου). Συγχρόνως, όμως, εκτός από τους δύο νέους πόλους δημιουργούν 

και νέα μάζα στα ηλεκτρόνια του συμπάντειου πόλου β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, πάνω από την ήδη υπάρχουσα. Οι δύο αυτοί νέοι πό-

λοι μαζί με την νέα μάζα δημιουργούν τώρα τον νέο φλοιό του ηλεκτρο-

νίου, τον δεύτερο φλοιό του κατά σειρά (των αλλεπάλληλων τέτοιων 

στρωμάτων δημιουργούμενης μάζας). Να σημειωθεί ότι αρχικά οι δύο νέοι 

αυτοί πόλοι του ηλεκτρονίου ήσαν εξωτερικοί (με την δεύτερη συμπίεσή 

και της νέας μάζας που δημιουργήθηκε σε αυτό. Συγχρόνως όμως οι υπάρ-

χοντες αρχικοί πόλοι καλύφθηκαν από την νέα μάζα και έγιναν εσωτερικοί 

πόλοι στο ηλεκτρόνιο, ενώ οι δύο νέοι πόλοι έγιναν εξωτερικοί του πόλοι 

με το τέλος της Β΄ Φάσης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

Έτσι, το κάθε ηλεκτρόνιο (του συμπάντειου πόλου β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων), κατά την δεύτερη αυτή πτώση συμπάντειων θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων προς τα υπάρχοντα ηλεκτρόνια του συμπά-

ντειου αυτού πόλου β των ηλεκτρονίων, και την συμπίεσή τους, δημιουρ-

γεί άλλους δύο νέους πόλους, έναν στο κάθε ημισφαίριό του, οπότε έχουμε 

τώρα τέσσερις πόλους στο κάθε ηλεκτρόνιο, στο εσωτερικό του.   

Αυτοί οι πόλοι τους φορτίζουν την εσωτερική του μάζα, και έτσι το ε-

σωτερικό του ηλεκτρονίου αυτού φέρει στην ουσία δύο διπλά κέντρα θε-

μελιωδών ιόντων που όλα μαζί όμως αλληλεπιδρούν (ως διπλά κέντρα θε-

μελιωδών ιόντων, αφού τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται όλα 

μαζί και δημιουργούν ενιαίο πόλο. Όμως επειδή υπάρχουν και μάζες οι 

οποίες έχουν ελχθεί από αυτά, έχουμε επιμέρους δύο νέα υπο-κέντρα ή 

υπο-πόλους θεμελιωδών ιόντων μέσα στα δύο πρώτα αρχικά κέντρα-πό-

λους του).  

Κι επειδή από τα δύο αυτά διπλά εσωτερικά κέντρα θεμελιωδών ιόντων 

(δύο διπλά δηλαδή κέντρα-πόλους θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και 

άλλα δύο κέντρα-πόλους θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) εξασκούνται 

πλέον οι ισχυρότερες ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις έλξεις και άπωσης προς 

τον γύρω τους χώρο, τότε αυτά δημιουργούν (το κάθε τέτοιο διπλό ζεύγος 

θεμελιωδών ιόντων) ένα δικό του μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Έ-

τσι, έχουμε συνολικά τότε την παραγωγή-δημιουργία δύο μαγνητικών-η-

λεκτρομαγνητικών πεδίων ολόγυρα από το πρωτόνιο αυτό της δεύτερης 

συμπάντειας έλξης. Αυτό το πεδίο που δημιουργεί ολόγυρά του το κάθε 

τέτοιο εσωτερικό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων λέγεται στοιβάδα ενέργειας. 

Με άλλα λόγια, η παραγωγή-δημιουργία του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού πεδίου ολόγυρα από τα δύο αυτά διπλά ζεύγη θεμελιωδών ιό-
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ντων, έχει ως συνέπεια να δημιουργηθούν εκεί οι επιμέρους στοιβάδες ε-

νέργειας, που δημιουργούνται, όπως εξηγήσαμε στην φάση της άπωσης 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του ηλεκτρονίου. 

Επειδή οι νέοι πόλοι, δημιουργήθηκαν αργότερα, κατά την Β  ́Φάση της 

πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκαν λόγω της 

συμπίεσης της συμπάντειας ύλης πάνω σε τυχαίες θέσεις του κάθε ηλε-

κτρονίου στον συμπάντειο πόλο β, (δημιουργήθηκαν σε διαφορετική συ-

μπάντεια εποχή, εδώ δημιουργήθηκαν στην πρώιμη συμπάντεια εποχή) γι’ 

αυτό και οι θέσεις αυτών των επιμέρους κέντρων θεμελιωδών ιόντων από 

τις οποίες δημιουργούνται οι επιμέρους στοιβάδες ενέργειας δεν είναι κα-

θορισμένες, αλλά βρίσκονται σε τυχαίες περιοχές στο εσωτερικό των ηλε-

κτρονίων. 

 

Πριν προχωρήσουμε να πούμε, συμπληρώνοντας, το εξής: 

Καθώς το ηλεκτρόνιο, ανάλογα με την απόστασή του από το πρωτόνιο 

φέρει άλλοτε ισχυρότερο και άλλοτε ασθενέστερο το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του (στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, με το οποίο και φορτίζεται 

από το πρωτόνιο του πυρήνα του ισχυρότερα, όταν βρίσκεται σε αυτές, 

ενώ στις σχετικά μακρινές αποστάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-η-

λεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, με το οποίο 

και φορτίζεται από το πρωτόνιο του πυρήνα του ισχυρότερα), αυτό σημαί-

νει ότι το ηλεκτρόνιο αυτό καθώς περιστρέφεται έτσι στις παραπάνω στοι-

βάδες ενέργειας μια ενεργειακής δέσμης, θα αναποδογυρίζει συγχρόνως, 

θα κάνει δηλαδή μια ημιπεριστροφή. Αυτό γιατί, όπως εξηγήσαμε, οι στοι-

βάδες ενέργειας αποτελούνται από δέσμες θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.  

Οι δέσμες όμως των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων βρίσκονται πιο 

κοντά προς το πρωτόνιο, αφού εξηγήσαμε ότι στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις είναι ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων εξαιτίας του εξωτερικού μαγνητικού πόλου 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. Έτσι, δη-

μιουργείται όπως και το ανάλογο στις ζώνες Βαν Άλεν, όπου έχουμε προς 

το μέρος της επιφάνειας της Γης, πιο ισχυρότερα τα πεδία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, ενώ στα πιο απομακρυσμένα πεδία της κάθε τέτοιας 

επιμέρους ζώνης Βαν Άλεν βρίσκεται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (που είναι πιο ισχυρότερο στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις, στο κάθε τέτοιο ζεύγος θεμελιωδών ιόντων 

ενεργειακής δέσμης). (Για το ίδιο θέμα βλέπε και τις ζώνες Βαν Άλε στο 

14ο και 15ο Βιβλία της ίδιας σειράς μας). 

 

Όσον αφορά την εξήγηση του μαθηματικού τύπου των ηλεκτρονίων που 

μπορεί να χωρέσει η κάθε τέτοια ενεργειακή στοιβάδα.  
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Ο τύπος για την δεύτερη αυτή πτώση-συμπίεση θεμελιωδών ιόντων, ο 

μαθηματικός τύπος για την 2η στοιβάδα, ή στοιβάδα L, που μπορεί να έχει 

μέχρι 4 ηλεκτρόνια,  

ή ο τύπος: 2 x η2  ή 2x22  = 4 ηλεκτρόνια,  

ερμηνεύεται ως εξής:   

α) το 2 είναι ο συνολικός αριθμός των δύο πόλων στο εσωτερικό του 

πρωτονίου, ως δύο μεγάλα σύνολα θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του, 

και 

β) το δύο στο τετράγωνο, στο οποίο υψώνεται το η, σημαίνει ότι είναι 

δύο τα ζεύγη αυτών των διπλών εσωτερικών πόλων.     

 

3) Την τρίτη φορά ή, κατά την τρίτη συμπίεση-έλξη των δύο συμπά-

ντειων πόλων, που όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο-ενότητα του Περιοδικό 

Πίνακα των στοιχείων είναι η Γ΄ Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουρ-

γίας του κόσμου (βλ. 3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου, Β  ́ Φάση. Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 

27-43), έχουμε:  

Κατά την φάση της 3ης αυτής παραπάνω συμπίεσης, αλλά και έλξης 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων (που έγινε την πρώτη ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου και κατά την Γ  ́Φάση της), έχουμε: 

2α) Θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από τον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, συνεχίζουν να συμπιέζουν και να πέφτουν, 

με ορμή στον άλλο συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, στον οποίο ήδη έχουν δημιουργηθεί πρωτόνια (από την Α΄ και Β΄ 

Φάσεις της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο α, δηλαδή, ήδη υπάρχουν και πρωτό-

νια, όπως εξηγήσαμε, τα οποία απέκτησαν και φέρουν δύο διπλούς πόλους 

θεμελιωδών ιόντων, ή: έναν διπλό πόλο θεμελιωδών ιόντων από την Α΄ 

Φάση της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου κι έναν άλλον διπλό 

πόλο από την Β  ́Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, 

όπως προκύπτει από τον Περιοδικό Πίνακα στων στοιχείων. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στην Γ  ́Φάση της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, πέφτουν πάνω στον συμπά-

ντειο πόλο α, στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων, δημιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη ιό-

ντα μεταξύ τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της 

ήδη υπάρχουσας ύλης των δομικών λίθων των πρωτονίων εκεί στον συ-

μπάντειο πόλο α (στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών όντων πρωτονίων), 

τότε συμπιέζονται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί πρωτονίου που συνα-

ντούν και δημιουργούν τώρα άλλον ένα πόλο στο κάθε ημισφαίριό του (ή 

δημιουργούν δύο νέους πόλους, δηλαδή έναν πόλο στο κάθε ημισφαίριό 

του) πάνω στο ήδη υπάρχον πρωτόνιο, που ήδη φέρει άλλους δύο πόλους 

στο κάθε ημισφαίριό του (από τις δύο προηγούμενες πτώσεις που προηγή-
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θηκαν (στην Α΄ και Β΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου). Συγχρόνως, όμως, εκτός από τους δύο νέους πόλους δημιουργούν 

και νέα μάζα στα πρωτόνια του συμπάντειου πόλου α των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων, πάνω από την ήδη υπάρχουσα. Οι δύο αυτοί νέοι πόλοι 

μαζί με την νέα μάζα δημιουργούν τώρα τον νέο φλοιό του πρωτονίου, 

τρίτο κατά σειρά φλοιό (των αλλεπάλληλων τέτοιων στρωμάτων δημιουρ-

γούμενης μάζας). Να σημειωθεί ότι αρχικά οι δύο προηγούμενοι διπλοί 

αυτοί πόλοι του πρωτονίου ήσαν εξωτερικοί (με την δεύτερη συμπίεσή και 

της νέας μάζας που δημιουργήθηκε σε αυτό). Συγχρόνως όμως οι υπάρχο-

ντες αυτοί  πόλοι καλύφθηκαν από την νέα μάζα και έγιναν εσωτερικοί 

πόλοι στο πρωτόνιο, ενώ οι δύο νέοι πόλοι έγιναν εξωτερικοί του πόλοι με 

το τέλος της Γ΄ Φάσης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

Έτσι, το κάθε πρωτόνιο (του συμπάντειου πόλου α των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων), κατά την τρίτη αυτή πτώση συμπάντειων θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων προς τα υπάρχοντα πρωτόνια του συμπάντειου αυτού 

πόλου α των πρωτονίων, και την συμπίεσή τους, δημιουργεί άλλους δύο 

νέους πόλους, έναν στο κάθε ημισφαίριό του, οπότε έχουμε τώρα τρεις 

διπλούς πόλους ή εξ συνολικά πόλους στο κάθε πρωτόνιο, από τους οποί-

ους οι τέσσερις στο εσωτερικό του και οι δύο νέοι-τελευταίοι στο εξωτε-

ρικό του.   

Αυτοί οι πόλοι τους φορτίζουν την εσωτερική του μάζα, και έτσι το ε-

σωτερικό του πρωτονίου αυτού φέρει στην ουσία δύο διπλά κέντρα θεμε-

λιωδών ιόντων (αφού τα δύο τελευταία βρίσκονται εξωτερικά, στην επι-

φάνειά του) που όλα μαζί όμως αλληλεπιδρούν. Στην περίπτωση αυτή τα 

δύο διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο πρωτόνιο κάνουν 

δύο κινήσεις: 

α) την μια έλκονται για να δημιουργήσουν ένα μόνο κέντρο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων, ενώ και τα θεμελιώδη ιόντα των δύο άλλων εσωτερι-

κών κέντρων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων κι αυτά έλκονται και δη-

μιουργούν ένα μόνο κέντρο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο ίδιο 

πρωτόνιο. 

β) την άλλη απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, στο εσωτε-

ρικό του, αφού πλησιάσουν εκεί σε αυτές τις σχετικά κοντινές αποστάσεις.  

Στην φάση της άπωσής των όμως πάνε και έλκονται από τους ήδη υπάρ-

χοντες πόλους που είχαν δημιουργηθεί σε αυτά με τον παραπάνω τρόπο 

που αναφέραμε (με την πτώση δηλαδή των αλλεπάλληλων στρωμάτων ε-

νέργειας που δημιούργησαν τις διαφορετικές αλλεπάλληλες μάζες των και 

τα δύο διπλά εσωτερικά του κέντρα). Αυτή η έλξη των θεμελιωδών ιόντων 

στην φάση της άπωσής των από τα προηγούμενα εσωτερικά διπλά κέντρα 

τους γίνεται επειδή οι περιοχές όπου ήσαν τα προηγούμενα αυτά εσωτε-

ρικά διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων είχαν φορτιστεί από τα θεμελιώδη 

ιόντα. Έτσι, τώρα, καθώς απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα από το εσωτε-

ρικό του πρωτονίου και διασπάται το ένα βαρυτικό του κέντρο, αυτά απω-
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θούμενα έλκονται κι έτσι π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων καθώς απω-

θούνται (με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων) έλκονται συγχρόνως 

από τις φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων εσωτερικές μάζες του 

πρωτονίου, οπότε δημιουργούν ξανά τότε τα δύο διπλά εσωτερικά του κέ-

ντρα. Το ίδιο γίνεται και με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στην 

φάση της άπωσής των, οπότε κι αυτά πάνε και έλκονται με τις φορτισμένες 

μάζες που αποτελούσαν πιο πριν τα δύο διπλά εσωτερικά κέντρα των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

Αυτά τα δύο διπλά έτσι διπλά εσωτερικά κέντρα στο τέλος της Γ  ́Φάσης 

της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου, λειτουργούσαν ως εξής: 

Κατά την φάση της έλξης των μπορούσαν να σχηματίζουν δύο κεντρι-

κούς εσωτερικούς πόλους (αφού στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκο-

νται και όλοι οι επιμέρους εσωτερικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων γίνονται ένας, ομοίως και όλοι οι επιμέρους εσωτερικοί πόλοι των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων γίνονται ένας). 

Κατά την φάση της άπωσής των (αφού στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις απωθούνται), τότε καθώς απωθούνται έλκονται από τα επιμέρους 

προηγούμενα εσωτερικά κέντρα τους, οπότε εξασκούν από εκεί το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο. 

Πως όμως εξασκούν από εκεί, δηλαδή από τα επιμέρους εσωτερικά κέ-

ντρα τους το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο και τι συνέπειες 

έχει αυτό σχετικά με την κίνηση του ηλεκτρονίου με το οποίο το πρωτόνιο 

βρίσκεται σε έλξη; 

Η απάντηση είναι απλή: 

Από το καθένα τέτοιο διπλό εσωτερικό διπλό κέντρο θεμελιωδών ιό-

ντων (στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο διπλά τέτοια εσωτερικά 

κέντρα θεμελιωδών ιόντων), ξεκινούν μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές. 

Έτσι, δημιουργούνται τα ζεύγη των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών όπως ήδη έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο κεφά-

λαιο-ενότητα. 

Αυτά λοιπόν τα ζεύγη των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών στην προκειμένη περίπτωση είναι δύο πολύ ισχυρά επειδή είναι 

στο εσωτερικό του πρωτονίου, ενώ έχουμε κι άλλο ένα ζεύγος τέτοιο που 

όμως βρίσκεται στο εξωτερικό του πρωτονίου (στην επιφάνειά του). 

Τα δύο εσωτερικά ζεύγη μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών γραμμών εί-

ναι πιο ισχυρά  (σε σχέση με το εξωτερικό τους ζεύγος) για τον εξής λόγο: 

Στο εσωτερικό του πρωτονίου τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων μπορούν 

να φορτίζουν περισσότερη μάζα, κι επειδή η βαρύτητα εξαρτάται από την 

έτσι φορτισμένη μάζα, γι’ αυτό και τα δύο εσωτερικά ζεύγη φέρουν περισ-

σότερη μάζα, κι επομένως εξασκούν περισσότερη βαρύτητα.  

Αυτός είναι και ο λόγος που οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμι-

κές γραμμές είναι ισχυρότερες όταν προέρχονται από το εσωτερικό του 

πρωτονίου, παρά από το εξωτερικό του. Αυτός είναι και ο λόγος τότε που 
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το εξωτερικό ζεύγος των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών δεν μπορεί να έλξει πολλά ηλεκτρόνια. 

Λόγω της θέσης των νέων πόλων που δημιουργήθηκαν στο πρωτόνιο 

κατά την Α  ́και Β  ́Φάσεις της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου, όλες αυτοί οι διπλοί πόλοι λειτουργούν ως συνιστώσες για την δη-

μιουργία της μίας ενεργειακής γραμμής-τροχιάς-στοιβάδας που θα δη-

μιουργήσει το πρωτόνιο κατά την φάση της έλξης των (κατά την Φάση που 

έλκονται όλα μαζί τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων κι επίσης όλα μαζί τα 

θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και δημιουργούν τον άλλον εσωτερικό-βα-

ρυτικό πόλο). 

Οι εσωτερικοί πόλοι είναι αυτοί που εξασκούν στην πραγματικότητα 

την βαρύτητα του πρωτονίου, γιατί αυτοί έλκουν την περισσότερη μάζα 

(σε σύγκριση με τους δύο εξωτερικούς του πόλους που βρίσκονται στην 

επιφάνειά του) κι η βαρύτητα του πρωτονίου προς το ηλεκτρόνιο εξαρτά-

ται από την μάζα του πρωτονίου, που είναι έτσι φορτισμένη.  

Οι διπλοί όμως εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι στο πρωτόνιο δημιουργού-

νται κατά την Φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό 

του όταν πλησιάζουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. Κι αυτό γίνεται, 

καθώς τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις και 

ήδη πλησιάζουν, που όμως πλησιάζουν πέραν του κρίσιμου ορίου της με-

ταξύ τους απόστασης, οπότε εκεί εξασκείται η άπωσή τους. 

Στην Φάση λοιπόν της δημιουργίας αυτών των εσωτερικών-βαρυτικών 

πόλων, των δύο διπλών στην προκειμένη περίπτωση πόλων (κατά την Γ΄ 

Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου), το καθένα από 

τα δύο αυτά διπλά εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα θα εξασκήσει το δικό του 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο. Με άλλα λόγια θα αναπτυχθούν μα-

γνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές μεταξύ των δύο πόλων 

του κάθε ενός από τους δύο αυτούς διπλούς εσωτερικούς πόλους.  

Το ηλεκτρόνιο που θα ελχθεί από αυτό το πρωτόνιο, στην Φάση αυτής 

της άπωσης, δεν κινείται πλέον στην μια κεντρική ενεργειακή στοιβάδα, 

αλλά θα κινηθεί τώρα (σε αυτή την Φάση της άπωσης) πάνω σε μια από 

αυτές τις δύο επιμέρους ενεργειακές στοιβάδες, επειδή πλέον αυτό τον ε-

λάχιστο χρόνο αυτές εξασκούν το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορ-

τίο ολόγυρά τους και αυτές είναι που έλκουν πλέον το ηλεκτρόνιο που α-

ντιστοιχεί στην έλξη με αυτό το συγκεκριμένο πρωτόνιο που έχει τους δύο 

διπλούς εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους (αφού η κεντρική ενεργειακή 

στοιβάδα του πρωτονίου έχει καταργηθεί σε αυτή την υποφάση). 

Επομένως, το ηλεκτρόνιο ποτέ δεν κινείται σε τυχαίες τροχιές, αλλά θα 

κινηθεί πάντα σε ενεργειακές στοιβάδες που θα καθορίζουν: είτε η κε-

ντρική ενεργειακή γραμμή-στοιβάδα, είτε οι επιμέρους ενεργειακές στοι-

βάδες που αναπτύσσουν τα επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του 

πρωτονίου. 
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Οι επιμέρους εξωτερικές ενεργειακές στοιβάδες, ορίζονται όμως και 

από τις θέσεις που έχουν κάθε φορά οι δύο κεντρικοί-βαρυτικοί πόλοι 

τους, όπως εξηγήσαμε και πιο πάνω.  

2β) Θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων από τον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, συνεχίζουν να συμπιέζουν και να πέφτουν, με 

ορμή στον άλλο συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

στον οποίο ήδη έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρόνια (από τις Α  ́και Β  ́Φάσεις 

της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου). 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο β, δηλαδή, ήδη υπάρχουν και ηλε-

κτρόνια, όπως εξηγήσαμε, τα οποία απέκτησαν και φέρουν δύο διπλούς 

πόλους, ή, φέρουν δύο πόλους στο κάθε ημισφαίριό τους. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, στην Γ  ́Φάση της 

πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, πέφτουν πάνω στον συμπά-

ντειο πόλο β, στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων, δημιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη 

ιόντα μεταξύ τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της 

ήδη υπάρχουσας ύλης των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων εκεί στον συ-

μπάντειο πόλο β (στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων), τότε συμπιέζονται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί ηλεκτρονίου που 

συναντούν και δημιουργούν τώρα άλλους δύο πόλους, από ένα στο κάθε 

ημισφαίριό του (ή δημιουργούν δύο νέους πόλους, δηλαδή έναν πόλο στο 

κάθε ημισφαίριό του) πάνω στο ήδη υπάρχον ηλεκτρόνιο, που ήδη φέρει 

άλλους δύο πόλους στο κάθε ημισφαίριό του (από τις προηγούμενες πτώ-

σεις που προηγήθηκαν (στην Α΄ και Β΄ Φάσεις της πρώτης Ημέρας της 

δημιουργίας του κόσμου). Συγχρόνως, όμως, εκτός από τους δύο νέους 

αυτούς πόλους δημιουργούν και νέα μάζα στα ηλεκτρόνια του συμπά-

ντειου πόλου β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, πάνω από την ήδη 

υπάρχουσα. Οι δύο αυτοί νέοι πόλοι μαζί με την νέα μάζα δημιουργούν 

τώρα τον νέο φλοιό του ηλεκτρονίου, τον τρίτο κατά σειρά φλοιό (των 

αλλεπάλληλων τέτοιων στρωμάτων δημιουργούμενης μάζας). Να σημειω-

θεί ότι αρχικά οι δύο προηγούμενοι διπλοί αυτοί πόλοι του ηλεκτρονίου 

ήσαν εξωτερικοί (με την δεύτερη συμπίεσή και της νέας μάζας που δη-

μιουργήθηκε σε αυτό). Συγχρόνως όμως οι υπάρχοντες αυτοί  πόλοι κα-

λύφθηκαν από την νέα μάζα και έγιναν εσωτερικοί πόλοι στο ηλεκτρόνιο, 

ενώ οι δύο νέοι πόλοι έγιναν εξωτερικοί του πόλοι με το τέλος της Γ  ́Φά-

σης της πρώτης ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

Έτσι, το κάθε ηλεκτρόνιο (του συμπάντειου πόλου β των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων), κατά την τρίτη αυτή πτώση-συμπίεση συμπάντειων 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων προς τα υπάρχοντα ηλεκτρόνια του συμπά-

ντειου αυτού πόλου β των ηλεκτρονίων, και την συμπίεσή τους, δημιουρ-

γεί άλλους δύο νέους πόλους, έναν στο κάθε ημισφαίριό του, οπότε έχουμε 

τώρα τρεις διπλούς πόλους ή εξ συνολικά πόλους στο κάθε ηλεκτρόνιο, 

από τους οποίους οι τέσσερις στο εσωτερικό του και οι δύο νέοι-τελευταίοι 

στο εξωτερικό του.   
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Αυτοί οι πόλοι τους φορτίζουν την εσωτερική του μάζα, και έτσι το ε-

σωτερικό του ηλεκτρονίου αυτού φέρει στην ουσία δύο διπλά κέντρα θε-

μελιωδών ιόντων (αφού τα δύο τελευταία βρίσκονται εξωτερικά, στην ε-

πιφάνειά του) που όλα μαζί όμως αλληλεπιδρούν (ως διπλά κέντρα θεμε-

λιωδών ιόντων, αφού τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται όλα μαζί 

και δημιουργούν πόλο. Όμως επειδή υπάρχουν και μάζες οι οποίες έχουν 

ελχθεί από αυτά, έχουμε επιμέρους δύο νέα κέντρα θεμελιωδών ιόντων 

μέσα στα τρία πρώτα αρχικά κέντρα-πόλους του).  

Στο τέλος της Γ  ́Φάσης, οι δύο τελευταίοι διπλοί πόλοι βρίσκονται στο 

εξωτερικό του πρωτονίου. Οι πόλοι αυτοί δεν έχουν την ίδια ισχύ, όπως οι 

προηγούμενοί τους άλλοι δύο διπλοί πόλοι, οι οποίοι εξασκούν ισχυρότερα 

την βαρύτητα, επειδή ακριβώς βρίσκονται μέσα στο εσωτερικό της μάζας 

του πρωτονίου και η βαρύτητα γνωρίζουμε εξασκείται ισχυρότερα από την 

περιοχή όπου υπάρχει περισσότερη μάζα (εσωτερικό του πρωτονίου) παρά 

από την βαρύτητα που εξασκούν οι δύο εξωτερικοί πόλοι. Αυτός είναι ο 

λόγος που τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στοιβάδας δεν είναι πολλά, επειδή 

η βαρύτητα που τους εξασκείται είναι από το εξωτερικό μέρος ή από την 

τελευταία κάθε φορά στοιβάδα των πρωτονίων. 

Αυτοί οι πόλοι τους φορτίζουν την εσωτερική του μάζα, και έτσι το ε-

σωτερικό του ηλεκτρονίου αυτού φέρει στην ουσία δύο διπλά κέντρα θε-

μελιωδών ιόντων (αφού τα δύο τελευταία βρίσκονται εξωτερικά, στην ε-

πιφάνειά του) που όλα μαζί όμως αλληλεπιδρούν. Στην περίπτωση αυτή 

τα δύο διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο ηλεκτρόνιο κά-

νουν δύο κινήσεις: 

α) την μια έλκονται για να δημιουργήσουν ένα μόνο κέντρο θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, ενώ και τα θεμελιώδη ιόντα των δύο άλλων εσωτε-

ρικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων κι αυτά έλκονται και δη-

μιουργούν ένα μόνο κέντρο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο ίδιο ηλε-

κτρόνιο. 

β) την άλλη απωθούνται, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, στο εσωτε-

ρικό του, αφού πλησιάσουν εκεί σε αυτές τις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

και τότε παράγουν-δημιουργούν τις επιμέρους στοιβάδες ενέργειας. 

Στην φάση της άπωσής των, δηλαδή, πάνε και έλκονται από τους ήδη 

υπάρχοντες πόλους που είχαν δημιουργηθεί σε αυτά με τον παραπάνω 

τρόπο που αναφέραμε (με την πτώση δηλαδή των αλλεπάλληλων στρωμά-

των ενέργειας που δημιούργησαν τις διαφορετικές αλλεπάλληλες μάζες 

των και τα δύο διπλά εσωτερικά του κέντρα). Αυτή η έλξη των θεμελιωδών 

ιόντων στην φάση της άπωσής των από τα προηγούμενα εσωτερικά διπλά 

κέντρα τους γίνεται επειδή οι περιοχές-μάζες όπου ήσαν τα προηγούμενα 

αυτά εσωτερικά-βαρυτικά διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων είχαν φορτι-

στεί από τα θεμελιώδη ιόντα. Έτσι, τώρα, καθώς απωθούνται τα θεμελιώδη 

ιόντα από το εσωτερικό του ηλεκτρονίου και διασπάται το ένα βαρυτικό 

του κέντρο, αυτά απωθούμενα έλκονται κι έτσι π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα 

ηλεκτρονίων καθώς απωθούνται (με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων) 
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έλκονται συγχρόνως από τις φορτισμένες με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

εσωτερικές μάζες του ηλεκτρονίου, οπότε δημιουργούν ξανά τότε τα δύο 

επιμέρους διπλά εσωτερικά του κέντρα (το τρίτο διπλό κέντρο θεμελιωδών 

ιόντων είναι στο εξωτερικό του, κατά την Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της 

Δημιουργίας του κόσμου). Το ίδιο γίνεται και με τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων, στην φάση της άπωσής των, οπότε κι αυτά πάνε και έλκονται 

με τις φορτισμένες μάζες που αποτελούσαν πιο πριν τα δύο διπλά εσωτε-

ρικά κέντρα των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων.  

Αυτά τα δύο διπλά έτσι επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα στο τέ-

λος της Γ  ́Φάσης της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου, λει-

τουργούσαν ως εξής: 

Κατά την φάση της έλξης των μπορούσαν να σχηματίζουν δύο κεντρι-

κούς εσωτερικούς πόλους (αφού στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκο-

νται και όλοι οι επιμέρους εσωτερικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων γίνονται ένας, ομοίως και όλοι οι επιμέρους εσωτερικοί πόλοι 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων γίνονται ένας). 

Κατά την φάση της άπωσής των (αφού στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις απωθούνται), τότε καθώς απωθούνται έλκονται από τα επιμέρους 

προηγούμενα εσωτερικά κέντρα τους (από τις μάζες τους που ήδη ήσαν 

φορτισμένες από αυτά στον προηγούμενο χρόνο), οπότε εξασκούν από ε-

κεί το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο. 

Πως όμως εξασκούν από εκεί, δηλαδή από τα επιμέρους εσωτερικά κέ-

ντρα τους το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο; 

Η απάντηση είναι απλή: 

Από το καθένα τέτοιο διπλό εσωτερικό διπλό κέντρο θεμελιωδών ιό-

ντων (στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο διπλά τέτοια εσωτερικά 

κέντρα θεμελιωδών ιόντων), ξεκινούν μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές. 

Έτσι, δημιουργούνται τα ζεύγη των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών 

δυναμικών γραμμών στο ηλεκτρόνιο αυτό, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητα. 

Αυτά λοιπόν τα ζεύγη των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών στην προκειμένη περίπτωση είναι δύο πολύ ισχυρά κέντρα ε-

πειδή είναι στο εσωτερικό του ηλεκτρονίου, ενώ έχουμε κι άλλο ένα ζεύ-

γος τέτοιο που όμως βρίσκεται στο εξωτερικό του ηλεκτρονίου (στην επι-

φάνειά του). 

Τα δύο εσωτερικά ζεύγη μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών γραμμών εί-

ναι πιο ισχυρά  (σε σχέση με το εξωτερικό τους ζεύγος) για τον εξής λόγο: 

Στο εσωτερικό του ηλεκτρονίου τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων μπο-

ρούν να φορτίζουν περισσότερη μάζα, κι επειδή η βαρύτητα εξαρτάται από 

την έτσι φορτισμένη μάζα, γι’ αυτό και τα δύο εσωτερικά ζεύγη φέρουν 

περισσότερη μάζα, κι επομένως εξασκούν περισσότερη βαρύτητα.  

Αυτός είναι και ο λόγος που οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμι-

κές γραμμές είναι ισχυρότερες όταν προέρχονται από το εσωτερικό του 
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ηλεκτρονίου, παρά από το εξωτερικό του. Αυτός είναι και ο λόγος τότε 

που το εσωτερικό ζεύγος των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών των ηλεκτρονίων έλκεται με αντίστοιχο ζεύγος μαγνητικών-ηλε-

κτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών από το πρωτόνιο. 

Λόγω της θέσης των νέων πόλων που δημιουργήθηκαν στο ηλεκτρόνιο 

κατά τις Α΄ και Β΄ Φάσεις της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου, το κάθε ηλεκτρόνιο θα κινηθεί αυστηρά γύρω από αυτό το πρωτό-

νιο, στην Φάση της άπωσης (όπως εξηγήσαμε πιο πάνω), με το οποίο πρω-

τόνιο έλκονται μέσω των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών τους, και τότε το ηλεκτρόνιο αυτό θα ακολουθήσει την πορεία 

μιας επιμέρους ενεργειακής στοιβάδας του αντίστοιχου πρωτονίου, αφού 

η κεντρική ενεργειακή στοιβάδα (κατά την Φάση της άπωσης των δύο ε-

σωτερικών-βαρυτικών κέντρων του πρωτονίου) έχει καταργηθεί. 

Κεντρική ενεργειακή γραμμή-τροχιά του πρωτονίου εννοούμε την πο-

ρεία των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών γραμμών που προέρχεται κατά 

την φάση της συστολής όλων των επιμέρους εσωτερικών-βαρυτικών κέ-

ντρο του πρωτονίου, όταν το πρωτόνιο φέρει δύο κεντρικούς εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους. Αυτή λοιπόν είναι και η ισχυρότερη κι αυτή έχει επι-

κρατήσει ως ενεργειακή τροχιά του πρωτονίου ή ηλεκτρονίου. Αυτή η κε-

ντρική ενεργειακή στοιβάδα, ορίζεται και από την ισχύ στην φάση της ά-

πωσης των δύο εσωτερικών ενεργειακών πόλων του πρωτονίου-ηλεκτρο-

νίου, όπως εξηγήσαμε. Όμως είναι η ίδια κατά την κατεύθυνση, αλλά α-

ντίθετης φοράς. 

Λέμε δηλαδή ότι στην φάση της διαστολής, ή όταν απομακρύνονται οι 

δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι του πρωτονίου-ηλε-

κτρονίου είναι όπως όταν απομακρύνεται ένα ηλεκτρικό πηνίο από τους 

πόλους ενός μαγνήτη και η φορά του είναι προς μια κατεύθυνση. Εξηγή-

σαμε, σχετικά, επίσης την λειτουργία της αλλαγής πολικότητας, μόνον που 

εδώ δεν αλλάξει το ηλεκτρόνιο κίνηση, αλλά αλλάζει πόλους, όπως ανα-

φέραμε στις σχετικά κοντινές ή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις ως προς 

το πρωτόνιο του πυρήνα του. 

Στην φάση της συστολής όμως, η κατεύθυνση είναι πάλι η ίδια, αλλά η 

φορά τώρα είναι αντίθετη. 

Για τον παραπάνω λόγο αναφέραμε την συστολή ή την διαστολή για να 

καθορίσουμε την διεύθυνση-χάραξη της ενεργειακής τροχιάς, αλλά η 

φορά του πεδίου κίνησής της όμως είναι αντίθετη σε κάθε φάση συστολής 

ή διαστολής, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα πηνίο όταν πλησιάζει ή όταν 

απομακρύνεται από τους δύο πόλους ενός μαγνήτη που βρίσκεται ολόγυρά 

του. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε και λαμβάνουμε στην πράξη το ισχυρό-

τερο στις σχετικά κοντινές και στις σχετικά μακρινές αποστάσεις μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του πρωτονίου.  

Επομένως, το ηλεκτρόνιο θα ακολουθήσει την διεύθυνση της κεντρικής 

ενεργειακής τροχιάς με εκείνη που έχει το αντίστοιχο πρωτόνιο με το ο-
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ποίο βρίσκεται σε έλξη. Τότε το ηλεκτρόνιο αυτό θα έχει την ανάλογη δι-

εύθυνση, σύμφωνα με την διεύθυνση των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητι-

κών δυναμικών γραμμών, που εξηγήσαμε κινούνται μεταξύ των δύο εσω-

τερικών πόλων του πρωτονίου στην φάση της συστολής του.  

Επομένως, επειδή τα εσωτερικά κέντρα του ηλεκτρονίου δέχονται ανά-

λογα φορτία στις διάφορες ενεργειακές στάθμες-δέσμες των εξωτερικών 

μαγνητικών γραμμών του, το ηλεκτρόνιο δεχόμενα τέτοια φορτία αλλάζει 

θέση ιδίως όταν οι δύο εξωτερικοί του πόλοι αλληλεπιδρούν με τα εξωτε-

ρικά αυτά πεδία των μαγνητικών δυναμικών γραμμών του πρωτονίου-η-

λεκτρονίου και τότε έχουμε την λόξωση του ηλεκτρονίου, την λοξή θέση 

του. Η θέση του αυτή δηλαδή καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των 

εξωτερικών πόλων του με τα φορτία της κάθε τέτοιας ενεργειακής δέσμης 

του πρωτονίου. 

Για να γίνει αυτή η διαφορετική θέση των εξωτερικών πόλων του πρω-

τονίου σε σχέση με το πρωτόνιό του, αφενός, αλλά και να εξακολουθεί η 

διαφορετική αλληλεπίδραση των δύο εσωτερικών του πόλων σε σχέση με 

τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του πρωτονίου αφετέρου, αυτό 

σημαίνει ότι και στο ηλεκτρόνιο, όσο και στο πρωτόνιο μπορεί να έχουμε 

το φαινόμενο των ασυνεχειών τους. Με άλλα λόγια μπορεί να ξεφεύγει ο 

φλοιός τους από το εσωτερικό τους. Αυτό θα συνέβαινε, αν υπάρχει ξεχω-

ριστά η λόξωση των εξωτερικών του πόλων, σε σύγκριση με τον προσα-

νατολισμό των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων του πρωτονίου-ηλεκτρο-

νίου. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ως τώρα. 

 

Η λόξωση στους πλανήτες, μπορεί να διαφέρει, σε σύγκριση με την λό-

ξωση που αναφέραμε για τα ηλεκτρόνια, επειδή εκεί λόγω της πολύ υψη-

λής θερμοκρασίας διαλύεται το εσωτερικό τους. Η μάζα που διαλύεται έλ-

κεται από τα θεμελιώδη ιόντα, φορτίζεται από αυτά και συμπεριφέρεται 

ως ένας πλέον πόλος-πυρήνας (στην φάση της έλξης των δύο κεντρικών 

εσωτερικών τους πόλων) κι όχι ως επιμέρους πολλοί εσωτερικοί-βαρυτι-

κοί πόλοι. 

Εφόσον δηλαδή η άσκηση έλξης του ηλεκτρονίου από το πρωτόνιο γί-

νεται λόγω των επιμέρους εσωτερικών-βαρυτικών κέντρων των θεμελιω-

δών ιόντων του πρωτονίου με εκείνα του ηλεκτρονίου (που έλκονται ως 

θεμελιώδη ιόντα) στην φάση της διάσπασης του ενός-κεντρικού βαρυτι-

κού κέντρου θεμελιωδών ιόντων στο πρωτόνιο, ενεργοποιούνται τότε τα 

επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του πρωτονίου, που εξασκούν την 

ανάλογη έλξη-βαρύτητά τους προς τους αντίστοιχούς των εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων του ηλεκτρονίου. Και χαρα-

κτηριστικό της άπωσης αυτής που εξασκείται στην φάση που διαλύεται 

στιγμιαία το ένα εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο θεμελιωδών ιόντων στο πρω-

τόνιο, αυτά τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα απομακρύνονται σταδιακά, 

από το πιο κοντινό προς το κέντρο του πρωτονίου, προς το επόμενο λιγό-

τερο μακρινό του κέντρο (διπλό βαρυτικό κέντρο) θεμελιωδών ιόντων. 
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Έτσι εναλλάσσεται η εξάσκηση της βαρύτητας του πρωτονίου από το 

αρχικό βαρυτικό του κέντρο και στην συνέχεια μετατοπίζεται και «ανοί-

γει» ολοένα σε πιο μακρινές αποστάσεις από το κέντρο του, σύμφωνα με 

την θέση που κατέχουν αυτοί οι διπλοί εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι των 

θεμελιωδών ιόντων του. Αυτοί οι έτσι σταδιακά ενεργοποιούμενοι εσωτε-

ρικοί-βαρυτικοί και διπλοί πόλοι θεμελιωδών ιόντων στο πρωτόνιο, ανα-

πτύσσουν τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές τους δυναμικές γραμμές και 

ενεργοποιούν τις αντίστοιχες επιμέρους στοιβάδες του, με αποτέλεσμα να 

έχουμε και την αντίστοιχη ανάπτυξη αυτών των επιμέρους ενεργειακών 

στοιβάδων του πρωτονίου, γύρω από τις οποίες περιστρέφεται και το αντί-

στοιχό του ηλεκτρόνιο, αφού το ηλεκτρόνιο κινείται και αλληλεπιδρά μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά με αυτές. 

 

Ο μαθηματικός τύπος για την τρίτη αυτή πτώση-συμπίεση θεμελιωδών 

ιόντων, ο μαθηματικός τύπος για την 3η στοιβάδα, ή στοιβάδα M, που 

μπορεί να έχει μέχρι 18 ηλεκτρόνια,  

ή ο τύπος: 2 x η2  ή 2x32  = 18 ηλεκτρόνια,  

ερμηνεύεται ως εξής:   

α) το 2 είναι ο συνολικός αριθμός των δύο πόλων στο εσωτερικό του 

πρωτονίου, ως δύο μεγάλα σύνολα θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του, 

και 

β) το τρία στο τετράγωνο, στο οποίο υψώνεται το η, σημαίνει ότι είναι 

τρία τα ζεύγη αυτών των διπλών πόλων θεμελιωδών ιόντων στο πρωτόνιο, 

τα οποία εξασκούν τις έλξεις. 

Ας δούμε πάνω στο ίδιο θέμα και την παρακάτω Σημαντική Παρατή-

ρηση: 

     

Σημαντική Παρατήρηση:  

Ενώ οι μάζες στο πρωτόνιο (ηλεκτρόνιο) που δημιουργήθηκαν στις δια-

φορετικές συμπάντειες αυτές εποχές δημιουργούν πόλους θεμελιωδών ιό-

ντων (εφόσον προήλθαν από τα δύο άκρα του σύμπαντος και έτσι οι προ-

στιθέμενες κάθε φορά τέτοιες μάζες ύλης αποτέλεσαν μαγνητικούς πό-

λους, λόγω του εκεί πολύ ισχυρού φορτίου θεμελιωδών ιόντων (στα άκρα 

δηλαδή του κάθε πρωτονίου-ηλεκτρονίου που δημιουργούσαν επιπλέον 

μικρομάζες-ελλειπτικούς φλοιούς), είναι η αιτία της δημιουργίας των ε-

νεργειακών στοιβάδων. 

Στην συνέχεια, όλες μαζί οι στοιβάδες, όταν αναπτύξουν τα φορτία έλ-

ξης των, μεταξύ των δύο πόλων, κάνουν το εξής: 

Επειδή όλα τα επιμέρους φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έλκο-

νται μεταξύ τους και δημιουργούν έναν πόλο, έτσι και όλες μαζί οι στοι-

βάδες αυτές στο κάθε ημισφαίριο του πρωτονίου-ηλεκτρονίου έλκονται 

και δημιουργούν μια κεντρική στοιβάδα, αποτελούμενη από τις επιμέρους 

στοιβάδες. Για τον λόγο αυτό και το μαγνητικό πεδίο στο κάθε πρωτόνιο-

ηλεκτρόνιο παίρνει το ανάλογο σχήμα εξαιτίας των επιμέρους στοιβάδων. 
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4) Κατά την δεύτερη έλξη-συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων, ή κατά την δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου, θα έχουμε 

την τέταρτη, κατά σειρά, έλξη-συμπίεση των δομικών λίθων πρωτονίων 

και ηλεκτρονίων που βρίσκονται στους δύο συμπάντειους πόλους α και β, 

κι επίσης στο σημείο-περιοχή του σύμπαντος όπου η Γη μας. 

Τότε:  

4α) Θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων ξεκινούν-έλκονται από τον συμπά-

ντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και πέφτουν με ορμή 

πάνω στον άλλον συμπάντειο πόλο α, των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο α, ήδη υπάρχουν και πρωτόνια από 

άλλες τρεις άλλες προηγούμενες συμπιέσεις, που προκλήθηκαν από τα θε-

μελιώδη ιόντα. Αυτά λοιπόν τα πρωτόνια του συμπάντειου πόλου α, εξη-

γήσαμε μόλις παραπάνω, απέκτησαν και φέρουν ήδη τρεις διπλούς πόλους 

το καθένα τους, από τους οποίος ο ένας διπλός πόλος είναι εξωτερικοί πό-

λοι στα πρωτόνια αυτά, στο τέλος της Γ΄ Φάσης της δεύτερης Ημέρας της 

Δημιουργίας του κόσμου. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων πέφτουν πάνω στον 

συμπάντειο πόλο α και συμπιέζουν τα εκεί πρωτόνια για τέταρτη φορά, 

στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, δη-

μιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη ιόντα μεταξύ 

τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της ήδη υπάρχου-

σας ύλης των δομικών λίθων των πρωτονίων εκεί στον συμπάντειο πόλο α 

(στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων), τότε συμπιέζο-

νται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί πρωτονίου που συναντούν και δη-

μιουργούν τώρα άλλον ένα φλοιό ή μια νέα στρωμάτωση μάζας γύρω από 

την ήδη υπάρχουσα, αλλά δημιουργούν τώρα και δύο νέους πόλους θεμε-

λιωδών ιόντων που όμως οι δύο αυτοί τελευταία δημιουργηθέντες είναι 

εξωτερικοί του πρωτονίου σε αυτή την φάση (στην δεύτερη Ημέρα της 

Δημιουργίας).  

Έτσι το κάθε πρωτόνιο του συμπάντειου πόλου α, την δεύτερη Ημέρα 

της Δημιουργίας του κόσμου, θα έχει τέσσερις διπλούς πόλους θεμελιω-

δών ιόντων, από τους οποίους οι τρεις (3) είναι εσωτερικοί και ο ένας (δι-

πλός πόλος θεμελιωδών ιόντων) είναι εξωτερικός, δηλαδή θα βρίσκονται 

στην επιφάνεια του πρωτονίου οι δύο τελευταία δημιουργηθέντες εξωτε-

ρικοί του πόλοι. 

Τα τέσσερα παραπάνω διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων αλληλεπι-

δρούν λόγω του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών 

ιόντων (όπως αναφέραμε αναλυτικότερα στην Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέ-

ρας της δημιουργίας του κόσμου, στην αμέσως προηγούμενη ενότητα του 

ίδιου κεφαλαίου). 

Έτσι:  
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α) Στην φάση της έλξης των όλα τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται και δη-

μιουργούν όχι τα τέσσερα διπλά, αλλά δημιουργούν τα δύο κεντρικά σύ-

νολα των θεμελιωδών ιόντων που είναι: ένα σύνολο θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και ένα άλλο σύνολο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Από 

αυτά τα δύο κέντρα ξεκινάει η κεντρική ενεργειακή μαγνητική-ηλεκτρο-

μαγνητική γραμμή, γύρω από την οποία περιστρέφεται το ηλεκτρόνιο, ό-

ταν είναι ένα μόνο. 

β) Στην φάση της άπωσής των, τα θεμελιώδη ιόντα που απωθούνται έλ-

κονται με τις επιμέρους φορτισμένες μάζες του εσωτερικού-εξωτερικού 

του πρωτονίου που είναι  φορτισμένες από την προηγούμενη φόρτισή τους 

από τα εκεί τέσσερα διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων. Τώρα έχουμε λοι-

πόν θα δημιουργηθούν πάλι οι τέσσερις διπλοί εσωτερικοί πόλοι θεμελιω-

δών ιόντων, που επειδή έλκονται και με ύλη, εξασκούν την βαρύτητα-έλξη 

τους από εκεί. Από αυτά τα διπλά ζεύγη, το ένα ζεύγος είναι οι δύο εξωτε-

ρικοί πόλοι θεμελιωδών ιόντων στην επιφάνεια του πρωτονίου. 

Αυτοί οι τέσσερις διπλοί πόλοι θα εξασκήσουν τότε τα μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά τους φορτία και θα δημιουργήσουν στην φάση αυτή τις δι-

κές τους επιμέρους ενεργειακές γραμμές-τροχιές, στις οποίες μπορούν να 

περιστρέφονται πλέον ηλεκτρόνια, όπως ορίζει ο πιο κάτω περιγραφόμε-

νος μαθηματικός τους τύπος (βλέπε παρακάτω). 

 

4β) Θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων ξεκινούν-έλκονται από τον συμπά-

ντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και πέφτουν με ορμή 

πάνω στον άλλον συμπάντειο πόλο β, των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονί-

ων. 

Εκεί όμως, στον συμπάντειο πόλο β, ήδη υπάρχουν και ηλεκτρόνια από 

άλλες τρεις άλλες προηγούμενες έλξεις-συμπιέσεις, που προκλήθηκαν από 

τα θεμελιώδη ιόντα. Αυτά λοιπόν τα ηλεκτρόνια του συμπάντειου πόλου 

β, εξηγήσαμε μόλις παραπάνω, απέκτησαν και φέρουν ήδη τρεις διπλούς 

πόλους το καθένα τους, από τους οποίος ο ένας διπλός πόλος είναι εξωτε-

ρικοί πόλοι στα ηλεκτρόνια αυτά, στο τέλος της Γ΄ Φάσης της δεύτερης 

Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου. 

Καθώς λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων πέφτουν πάνω στον 

συμπάντειο πόλο β και συμπιέζουν τα εκεί ηλεκτρόνια για τέταρτη φορά, 

στην ουσία έλκονται από τα εκεί θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, δη-

μιουργείται το εξής φαινόμενο: Έλκονται πάλι τα θεμελιώδη ιόντα μεταξύ 

τους, αλλά στην περίπτωση που συναντήσουν και μάζες της ήδη υπάρχου-

σας ύλης των δομικών λίθων των ηλεκτρονίων εκεί στον συμπάντειο πόλο 

β (στον πόλο δηλαδή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), τότε συμπιέ-

ζονται στην μάζα του υπάρχοντος εκεί ηλεκτρονίου που συναντούν και 

δημιουργούν τώρα άλλον ένα φλοιό ή μια νέα στρωμάτωση μάζας γύρω 

από την ήδη υπάρχουσα, αλλά δημιουργούν τώρα και δύο νέους πόλους 
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θεμελιωδών ιόντων που όμως οι δύο αυτοί τελευταία δημιουργηθέντες εί-

ναι εξωτερικοί του ηλεκτρονίου σε αυτή την φάση (στην δεύτερη Ημέρα 

της Δημιουργίας).  

Έτσι το κάθε ηλεκτρόνιο του συμπάντειου πόλου β, την δεύτερη Ημέρα 

της Δημιουργίας του κόσμου, θα έχει τέσσερις διπλούς πόλους θεμελιω-

δών ιόντων, από τους οποίους οι τρεις (3) είναι εσωτερικοί και ο ένας (δι-

πλός πόλος θεμελιωδών ιόντων) είναι εξωτερικός, δηλαδή θα βρίσκονται 

στην επιφάνεια του ηλεκτρονίου οι δύο τελευταία δημιουργηθέντες εξω-

τερικοί του πόλοι. 

Τα τέσσερα παραπάνω διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων αλληλεπι-

δρούν λόγω του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών 

ιόντων (όπως αναφέραμε αναλυτικότερα στην Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέ-

ρας της δημιουργίας του κόσμου, στην αμέσως προηγούμενη ενότητα του 

ίδιου κεφαλαίου). 

Έτσι:  

α) Στην φάση της έλξης των όλα τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται και δη-

μιουργούν όχι τα τέσσερα διπλά, αλλά δημιουργούν τα δύο κεντρικά σύ-

νολα των θεμελιωδών ιόντων που είναι: ένα σύνολο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων και ένα άλλο σύνολο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. Από 

αυτά τα δύο κέντρα ξεκινάει η κεντρική ενεργειακή μαγνητική-ηλεκτρο-

μαγνητική γραμμή, με την οποία έλκεται το ηλεκτρόνιο με το πρωτόνιο 

και εξαιτίας της οποίας το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από το πρωτό-

νιο.  

β) Στην φάση της άπωσής των, τα θεμελιώδη ιόντα που απωθούνται έλ-

κονται με τις επιμέρους φορτισμένες μάζες του εσωτερικού-εξωτερικού 

του ηλεκτρονίου που είναι  φορτισμένες από την προηγούμενη φόρτισή 

τους από τα εκεί τέσσερα διπλά κέντρα θεμελιωδών ιόντων. Τώρα έχουμε 

λοιπόν θα δημιουργηθούν πάλι οι τέσσερις διπλοί εσωτερικοί πόλοι θεμε-

λιωδών ιόντων, που επειδή έλκονται και με ύλη, εξασκούν την βαρύτητα-

έλξη τους από εκεί. Από αυτά τα διπλά ζεύγη, το ένα ζεύγος είναι οι δύο 

εξωτερικοί πόλοι θεμελιωδών ιόντων στην επιφάνεια του πρωτονίου. 

Αυτοί οι τέσσερις διπλοί πόλοι θα εξασκήσουν τότε τα μαγνητικά-ηλε-

κτρομαγνητικά τους φορτία και θα δημιουργήσουν στην φάση αυτή τις δι-

κές τους ενεργειακές γραμμές-τροχιές, στις οποίες μπορούν να περιστρέ-

φονται πλέον ηλεκτρόνια, όπως ορίζει ο πιο κάτω περιγραφόμενος μαθη-

ματικός τους τύπος (βλέπε παρακάτω). 

 

Ο μαθηματικός τύπος για την τέταρτη αυτή πτώση-συμπίεση θεμελιω-

δών ιόντων, ο μαθηματικός τύπος για την 4η στοιβάδα, ή στοιβάδα Ν, που 

μπορεί να έχει μέχρι 32 ηλεκτρόνια,  

ή ο τύπος: 2 x η2  ή 2x42  = 32 ηλεκτρόνια,  

ερμηνεύεται ως εξής:   
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α) το 2 είναι ο συνολικός αριθμός των δύο πόλων στο εσωτερικό του 

πρωτονίου, ως δύο μεγάλα σύνολα θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του, 

και 

β) το τέσσερα στο τετράγωνο, στο οποίο υψώνεται το η, σημαίνει ότι 

είναι τέσσερα τα ζεύγη αυτών των διπλών πόλων θεμελιωδών ιόντων στο 

πρωτόνιο, τα οποία εξασκούν τις έλξεις 

Επίσης: 

Ο παραπάνω μαθηματικός τύπος όμως, μπορεί να ερμηνευτεί και ως ε-

ξής: 

Τα τέσσερα διπλά κέντρα σημαίνει 4 Χ 4 = 16 ενεργειακές στοιβάδες. 

Αυτές επίσης πολλαπλασιάζονται επί δύο, επειδή έχουμε τις κεντρικές 

ενεργειακές στοιβάδες να λειτουργούν και από τον έναν πόλο θεμελιωδών 

ιόντων κάθε φορά, αλλά και από τον άλλον (δηλαδή και από τους δύο μα-

γνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους ξεκινούν τέτοιες μαγνητικές-ηλε-

κτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές κι εξασκούν τα φορτία τους). 

Αφού στην κάθε ενεργειακή στοιβάδα αντιστοιχεί ένα ηλεκτρόνιο, άρα 

το σύνολο των ηλεκτρονίων που μπορούν να έλξουν αυτές οι τέσσερις 

πρώτες ενεργειακές στοιβάδες είναι 32 ηλεκτρόνια. 

 

5) Κατά την τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου θα εξασκηθεί η 

πέμπτη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Εξαιτίας αυτής θα 

δημιουργηθούν νέα στρωμάτωση και νέα παραγωγή μάζας τόσο στο πρω-

τόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Τώρα θα έχουμε πέντε διπλούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, από τους 

οποίους ο ένας διπλός τέτοιος πόλος θα είναι εξωτερικός τους. Αυτό θα 

συμβεί τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

 

6) Κατά την τέταρτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου θα εξασκηθεί 

η έκτη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Εξαιτίας αυτής θα 

δημιουργηθούν νέα στρωμάτωση και νέα παραγωγή μάζας τόσο στο πρω-

τόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Τώρα θα έχουμε εξ (6) διπλούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, από τους 

οποίους ο ένας διπλός τέτοιος πόλος θα είναι εξωτερικός τους. Αυτό θα 

συμβεί τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

 

7) Κατά την πέμπτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου θα εξασκηθεί 

η έβδομη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Εξαιτίας αυτής 

θα δημιουργηθούν νέα στρωμάτωση και νέα παραγωγή μάζας τόσο στο 

πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Τώρα θα έχουμε επτά (7) διπλούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, από τους 

οποίους ο ένας διπλός τέτοιος πόλος θα είναι εξωτερικός τους. Αυτό θα 

συμβεί τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 
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8) Κατά την έκτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου θα εξασκηθεί η 

όγδοη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων. Εξαιτίας αυτής θα 

δημιουργηθούν νέα στρωμάτωση και νέα παραγωγή μάζας τόσο στο πρω-

τόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Τώρα θα έχουμε οκτώ (8) διπλούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, από τους 

οποίους ο ένας διπλός τέτοιος πόλος θα είναι εξωτερικός τους. Αυτό θα 

συμβεί τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Οι επτά άλλοι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι θα είναι μέσα στο πρωτόνιο 

ή ηλεκτρόνιο. 

 

Φτάνουμε λοιπόν στη έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, όπου 

ήδη έχουμε στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο δύο εξωτερικούς τους πόλους και 

άλλους επτά διπλούς εσωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων. 

Αυτό ακριβώς επαληθεύει ότι το πρωτόνιο μπορεί να έχει μέχρι επτά 

στοιβάδες, το αρχαιότερο δηλαδή πρωτόνιο, το οποίο φέρει και τους επτά 

αυτούς διπλούς εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, εξαιτίας των οποίων 

προκύπτουν οι επτά διαφορετικές ενεργειακές του στιβάδες, όπως εξηγή-

σαμε, κατά την φάση της άπωσης των θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό 

του. 

Επομένως, από αυτό επαληθεύεται πλήρως η Αγία Γραφή που μιλάει 

για επτά ημέρες της Δημιουργίας του κόσμου.   

 

 

Επομένως, 

σε όσο προηγούμενη Φάση δημιουργήθηκαν οι εσωτερικοί και εξωτε-

ρικοί πόλοι στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, τόσο πιο πολλούς διπλούς εσωτερι-

κούς πόλους έχει το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, επειδή τόσο περισσότερες συ-

μπιέσεις δέχτηκε από τα αλλεπάλληλα θεμελιώδη ιόντα κατά την φάση της 

συμπίεσής των. 

Έτσι έχουμε: 

1) Αν έχουμε δύο π.χ. αρχικά πρωτόνια (=αυτά που δημιουργήθηκε στην 

Α  ́Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου), θα έχουμε σε 

αυτά να έχουν έναν εξωτερικό διπλό πόλο και άλλους επτά διπλούς εσω-

τερικούς-βαρυτικούς πόλους.  

Αυτούς τους επτά εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους τους απέκτησαν 

κατά την πτώση και συμπίεση των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυνα-

μικών γραμμών που απέκτησαν όταν αυτές έπεσαν με δύναμη πάνω τους 

δημιουργώντας-παράγοντας μάζα και δημιουργούσαν επίσης κάθε φορά 

και νέα στρωμάτωση ή νέο φλοιό. Συμπιέστηκαν δηλαδή οκτώ φορές, κι 

έτσι απέκτησαν επτά διπλούς εσωτερικούς πόλους και δύο εξωτερικούς. 

Επειδή αυτά τα πρωτόνια είναι και τα πιο παλιά, αυτός είναι ο λόγος 

που αρχίζουν να «διαλύονται» και να παράγουν ραδιενέργεια. 
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2) Αν δύο άλλα πρωτόνια δημιουργήθηκαν στην Β΄ Φάση της πρώτης 

Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου θα έχουμε έναν διπλό εξωτερικό 

πόλο και άλλους εξ (6) εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους. 

Αυτοί οι εξ (6) διπλοί εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι δημιουργήθηκαν 

λόγω των αλλεπάλληλων εξ πτώσεων-συμπιέσεων στην μάζα τους των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων που εξάσκησαν έτσι εξ φο-

ρές το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τους πάνω σε αυτά τα πρωτό-

νια που δημιουργήθηκαν κατά την Β΄ Φάση της Δημιουργίας του κόσμου. 

Επειδή, εξηγήσαμε, όλα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων στο εσωτερικό 

ενός πρωτονίου (ή ηλεκτρονίου) έλκονται και δημιουργούν ενιαίο μαγνη-

τικό πόλο, όπως επίσης και όλα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, αυ-

τός είναι ο λόγος που τελικά παράγεται ένας μόνον εσωτερικός μαγνητι-

κός-ηλεκτρομαγνητικός πόλος θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ένας 

άλλος εσωτερικός-βαρυτικός πόλος θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στο 

κάθε πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο. 

3) Αν δύο άλλα πρωτόνια δημιουργήθηκαν στην Γ  ́Φάση της πρώτης 

Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου θα έχουμε έναν διπλό εξωτερικό 

πόλο και άλλους πέντε (5) εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους. 

Αυτοί οι πέντε (5) διπλοί εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι δημιουργήθηκαν 

λόγω των αλλεπάλληλων πέντε πτώσεων-συμπιέσεων στην μάζα τους των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων που εξάσκησαν έτσι πέ-

ντε φορές το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο τους πάνω σε αυτά τα 

πρωτόνια που δημιουργήθηκαν κατά την Γ  ́ Φάση της Δημιουργίας του 

κόσμου. 

Διαφοροποίηση μεταξύ των πρωτονίων που δημιουργήθηκαν στην ίδια 

συμπάντεια εποχή είναι όταν αυτά δημιουργήθηκαν με πιο πολύ φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων ή με πιο πολύ φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων». 

(βλ. και «5ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Γ΄ Φάση». 

Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 93-114).  

 

Εκείνο, όμως που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι το εξής: 

Από τις επτά συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων θεμελιω-

δών ιόντων (επτά έλξεις των), που, ειδικά για την δημιουργία των πρωτο-

νίων-ηλεκτρονίων, συντελέστηκαν μέχρι και την Πέμπτη Ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου (δεν δημιουργήθηκαν πρωτόνια-ηλεκτρόνια την έ-

κτη ούτε την έβδομη Ημέρα της Δημιουργίας ημέρα, επειδή οι έλξεις με-

ταξύ των δύο συμπάντειων πόλων στην έκτη και έβδομη Ημέρα της Δη-

μιουργίας ήδη έχουν εξασθενήσει, λόγω της απορρόφησής των μαγνητι-

κών-ηλεκτρομαγνητικών τους φορτίων από την ενέργεια και την μάζα 

στον μεσοσυμπάντειο χώρο [από γαλαξίες, νεφελώματα κ.λπ. που ήσαν 

και πυκνότερα, δεδομένου ότι το σύμπαν είχε και την συμπύκνωσή του 

κατά την φάση της έλξης των δύο συμπάντειων πόλων και έτσι η απορρό-

φηση της ενέργειάς των από τον μεσοσυμπάντειο χώρο ήταν μεγαλύτερη]. 
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Για τον λόγο αυτό έχουμε εξασθενημένη την ορμή των πρωτονίων-ηλε-

κτρονίων και άλλων ατόμων που πέφτουν από τον έναν προς τον άλλο συ-

μπάντειο πόλο), 

τα ηλεκτρόνια-πρωτόνια δεν δημιούργησαν μόνον τους επτά φλοιούς-

στοιβάδες τους, αλλά δημιούργησαν και επτά ζεύγη μάζας, σε αντιδιαμε-

τρικές θέσεις, τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

Ανάλογα  

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, και κατά την Α  ́Φάση της, θα φιλοξενήσει μια ενεργειακή 

δέσμη-στοιβάδα και μπορεί να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της πρώτης 

στοιβάδας (εξηγήσαμε τον μαθηματικό τους τύπο). 

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, και κατά την Β  ́Φάση της, θα φιλοξενήσει δύο ενεργειακές 

δέσμες-στοιβάδες και μπορεί να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της δεύτερης 

στοιβάδας (εξηγήσαμε τον μαθηματικό τους τύπο). 

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την πρώτη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, και κατά την Γ  ́Φάση της, θα φιλοξενήσει τρεις ενεργειακές 

δέσμες-στοιβάδες και μπορεί να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της τρίτης 

στοιβάδας (εξηγήσαμε τον μαθηματικό τους τύπο). 

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, θα φιλοξενήσει τέσσερις ενεργειακές δέσμες-στοιβάδες και 

μπορεί να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της τέταρτης στοιβάδας (εξηγήσαμε 

τον μαθηματικό τους τύπο). 

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του 

κόσμου, θα φιλοξενήσει πέντε ενεργειακές δέσμες-στοιβάδες και μπορεί 

να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της πέμπτης στοιβάδας (εξηγήσαμε τον 

μαθηματικό τους τύπο). 

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την τέταρτη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, θα φιλοξενήσει εξ ενεργειακές δέσμες-στοιβάδες και μπορεί 

να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της έκτης στοιβάδας (εξηγήσαμε τον μα-

θηματικό τους τύπο).  

Αν ένα πρωτόνιο δημιουργήθηκε την πέμπτη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου, θα φιλοξενήσει επτά ενεργειακές δέσμες-στοιβάδες και μπο-

ρεί να έλξει τα ηλεκτρόνια έως και της έβδομης στοιβάδας (εξηγήσαμε τον 

μαθηματικό τους τύπο). 

 

Για το ίδιο θέμα βλ. και «3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, Β΄ Φάση». Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 27-

55. 

Όσον αφορά τις συμπιέσεις-έλξεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, 

αυτές δεν συμπίπτουν ακριβώς με τις Ημέρες τις δημιουργίας, όπως εξη-

γούμε και πάλι στο επόμενο κεφάλαιό μας. 
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6. Η θέση ότι την πρώτη Ημέρα της δημιουργία του κόσμου είχαμε 

τρεις φάσεις της και η έννοια της κάθε φάσης. 

Η εξήγηση της μη δημιουργίας φλοιών πέραν των επτά εσωτερικών 

στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια.  

Στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αρχικά υπήρχε μόνο το μαγνητικό μέ-

ρος του, ενώ το ηλεκτρικό του μέρος προέκυψε αμέσως με τις έλξεις 

των. Κι αυτό επειδή για να υπάρξει ηλεκτρισμός έπρεπε να υπάρχει 

ένωση ηλεκτρικών φορτίων, που τέτοια δεν υπήρχε πριν την πρώτη 

εκείνη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Η τεκμηρίωση της θέσης ότι στο σύμπαν αρχικά υπήρχαν μόνον δύο 

συμπάντειοι πόλοι που ο καθένας τους έφερε διαφορετικό μαγνητικό 

και ηλεκτρικό φορτίο. 

 

 

Όσον αφορά τις συμπιέσεις-έλξεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, 

αυτές δεν συμπίπτουν ακριβώς με τις Ημέρες τις δημιουργίας, εφόσον ε-

ξηγήσαμε την πρώτη Ημέρα είχαμε τις τρεις πρώτες έλξεις. 

Ας το ξαναπούμε αυτό: 

1) Στην Α΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου εί-

χαμε την πρώτη έλξη-συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων.  

2) Στην Β΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου εί-

χαμε την δεύτερη έλξη-συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. 

3) Στην Γ΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου εί-

χαμε την τρίτη έλξη-συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων. 

4) Την δεύτερη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου είχαμε την τέταρτη 

έλξη-συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων. 

5) Την τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου είχαμε την πέμπτη 

έλξη-συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων. 

6) Την τέταρτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου είχαμε την έκτη 

έλξη-συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων.  

7) Την πέμπτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου είχαμε την έβδομη 

έλξη-συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων.  

8) Την έκτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου είχαμε την όγδοη έλξη-

συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων (το ένα διπλό-τελευταίο ζευγάρι 

είναι οι δύο εξωτερικοί πόλοι στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο).  

Φαίνεται πλέον ότι στην επόμενη, στην έβδομη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου, ήδη έχει μεταφερθεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα-αριθμός 

θεμελιωδών ιόντων από τους δύο συμπάντειους πόλους προς τον μεσοσυ-

μπάντειο χώρο και έτσι δεν έχουμε πλέον το φαινόμενο της παραπάνω συ-

μπίεσης και δημιουργίας νέας στρωμάτωσης στους φλοιούς των πρωτο-

νίων και ηλεκτρονίων. 
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Σημειωτέον ότι οι τρεις έλξεις της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου οφείλονταν: 

α) Στις μεγάλες ποσότητες ενέργειας που συγκρούονταν. 

β) Στην θέση ότι όταν άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις ενέργειας μεταξύ 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (του ενός συμπάντειου πόλου α) και θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (του άλλου συμπάντειου πόλου β), είχαμε 

συγχρόνως απώσεις μεταξύ τους, αφού στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

αυτά απωθούνται. Λόγω όμως του μεγάλου πλήθους της αρχικής τους έλ-

ξης, έχουμε και άλλες δύο επιμέρους έλξεις, όπως αποδεικνύει η κατα-

σκευή των χημικών  στοιχείων κατά την πρώτη εκείνη Ημέρα της δημιουρ-

γίας. 

Επομένως, παρότι είχαμε τρεις επιμέρους έλξεις και συμπιέσεις της ύ-

λης, όμως όλες τους ανήκουν στην μια-πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου. 

Δεν υπάρχουν, όπως εξηγήσαμε και αλλού διακριτά όρια μεταξύ των 

τριών αυτών φάσεων, της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας.  

Ο διαχωρισμός των τριών φάσεων γίνεται λόγω των μεγάλων ποσοτή-

των των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων που έλκονταν από τον έναν ή 

από τον άλλον συμπάντειο πόλο, που όμως είχε ως αποτέλεσμα την δη-

μιουργία των διαφορετικών χημικών στοιχείων. Στην ουσία πρόκειται για 

μια συμπίεση-έλξη αλλά με τρεις φάσεις, που οφείλονται χάρη στην εν τω 

μεταξύ δημιουργηθείσα άπωση μεταξύ τους (αφού τα θεμελιώδη ιόντα ό-

ταν πλησιάζουν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται). 

Ας φανταστεί κανείς τεράστια νέφη φορτίων ενέργειας να συγκρούονται 

κυρίως στους δύο συμπάντειους πόλους και αυτοί να παίρνουν «φωτιά» 

αφενός, αλλά και σε όλον τον μεσοσυμπάντειο χώρο. Αυτή η παραγωγή 

φωτιάς, είναι η πρώτη συμπάντεια Ημέρα. 

Θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι αρχικά δεν υπήρχαν τα ηλε-

κτρικά φορτία, ούτε στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (θετικά ηλεκτρικά 

φορτία δηλαδή), αλλά ούτε και στα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (αρνη-

τικά ηλεκτρικά φορτία).  

Αυτό, εξηγήσαμε ήδη, ότι το στηρίξαμε στο ότι το ηλεκτρομαγνητικό 

κύμα φέρει δύο κάθετα μεταξύ τους κύματα. 

Η έννοια του κάθετου όμως των δύο αυτών κυμάτων και της ορθής γω-

νίας των, οφείλεται στην μεταξύ τους άπωση. Συμπληρώσαμε και είπαμε 

ότι στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται, ενώ στις κοντινές αποστά-

σεις απωθούνται. Αλλά εμείς όμως δεν μιλήσαμε για δύο ξεχωριστά κύ-

ματα ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό, όπως δέχονται σήμερα οι φυσικές 

επιστήμες, αλλά μιλήσαμε ότι το ένα κύμα είναι θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και το άλλο είναι θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. Αυτά είναι που α-

πωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όπως εξηγήσαμε και έλκο-

νται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. Επομένως, δεν υφίστανται δύο ξε-

χωριστά κύματα, αλλά υφίστανται δύο ξεχωριστά είδη ενέργειας. 
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Εδώ να συμπληρώσουμε και το εξής: Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια 

όταν πρωτοδημιουργήθηκαν, τότε έφεραν και τα ηλεκτρικά τους φορτία. 

Αν δηλαδή υπήρχαν ηλεκτρικά φορτία που ενεργοποιούνταν, τόσο στα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, του συμπάντειου πόλου α, όσο και στα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του άλλου συμπάντειου πόλου β, θα έπρεπε αυτά 

να αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και έτσι να δέσμευαν το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό τους φορτίο και να μη είχαμε αυτές τις μεγάλες έλξεις με-

ταξύ των δύο συμπάντειων πόλων, επειδή τα φορτία τους θα ήσαν κορε-

σμένα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά, στον κάθε συμπάντειο πόλο. 

Εξάλλου, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση (να είχαμε εξαρχής δηλαδή και 

ηλεκτρικά φορτία στους δύο συμπάντειους πόλους), τα πρωτόνια-ηλε-

κτρόνια θα καίγονταν και η ενέργειά τους θα έφθινε και θα περιόριζε α-

κόμη πιο πολύ και την μεταξύ τους έλξη και τελικά δεν θα προέκυπτε κα-

θόλου η δημιουργία του ατόμου, αφού το κάθε πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο θα 

έκαιγε την ενέργειά του και δεν θα αλληλεπιδρούσε με τον γύρω του χώρο. 

Έτσι, λέμε ότι ηλεκτρισμός δεν υπήρχε ακόμη στο σύμπαν, πριν δηλαδή 

αρχίσουν να μετακινούνται τα μαγνητικά φορτία τους ενός συμπάντειου 

πόλου προς τον άλλο, αφού ο ηλεκτρισμός προϋποθέτει και την ύπαρξη-

ένωση και των δύο αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων και όχι μόνον του ενός, 

όπως υπήρχε στην αρχή της δημιουργία του κόσμου στον κάθε συμπάντειο 

πόλο (μόνο το ένα είδος φορτίου θεμελιωδών ιόντων). 

Από εδώ συνάγεται ότι εξαρχής στο σύμπαν υπήρχαν μόνον οι δύο συ-

μπάντειοι πόλοι ενέργειας με ξεχωριστό το μαγνητικό και το ηλεκτρικό 

τους φορτίο. Το μαγνητικό τους όμως φορτίο του ενός συμπάντειου πόλου 

μπορούσε να το έλξει ο άλλος συμπάντειος πόλος. 

Όσον αφορά το διαφορετικό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των 

διαφόρων πρωτονίων-ηλεκτρονίων, που παραπέμπει σε διαφορετικές επο-

χές δημιουργίας των, θα το αναφέρουμε και στα επόμενα τρία κεφάλαιά 

μας. 

 

Ας πάμε τώρα στον Ήλιο μας, αφού κατανοήσαμε πολύ καλά όλα τα 

παραπάνω:  

  

Αυτοί οι συμπάντειοι πόλοι, ως αιτία δημιουργίας των μαζών και φόρ-

τισης με θεμελιώδη ιόντα καθώς και της δημιουργίας των φλοιών στα η-

λεκτρόνια (και πρωτόνια),  

στην αντίστοιχη περίπτωση του Ήλιου μας ή ενός πλανήτη του, εκτός 

της Γης μας, μπορεί να είναι οι δύο πόλοι θεμελιωδών ιόντων του γαλαξία 

μας. 

Από εκρήξεις-απώσεις ύλης ή διαφυγής-άπωσης θεμελιωδών ιόντων 

από το κέντρο του γαλαξία μας (κατά την φάση της ισχυρής άπωσής των), 

αυτά έχουν φορτίσει διαφορετικές περιοχές του Ήλιου μας (αφού συνέβαι-

ναν σε διαφορετικές γαλαξιακές εποχές), εξαιτίας των οποίων έχουμε τα 



51 

 

διαφορετικά επιμέρους κέντρα-μάζες των θεμελιωδών ιόντων στον Ήλιο 

μας. 

Να σημειώσουμε ότι κατά ζεύγη παρήχθησαν στον Ήλιο μας αυτά τα 

κέντρα θεμελιωδών ιόντων για τον εξής λόγο: 

Όταν μάζες θεμελιωδών ιόντων κατέφθαναν σε αυτόν, τότε το ένα είδος 

θεμελιωδών ιόντων απωθούνταν προς ένα μέρος του, ενώ το άλλο είδος 

απωθούνταν προς το αντίθετο μέρος του, οπότε είχαμε να φορτίζονται  δια-

φορετικές περιοχές του Ήλιου μας και να μετατρέπονται σε επιμέρους δι-

πλά-ζεύγη θεμελιωδών ιόντων. 

Για το ίδιο θέμα βλ. και «3ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, Β΄ Φάση». Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, σελ. 27-

55. 

 

Ως προς το σύμπαν, θεωρούμε δύο τους συμπάντειους πόλους, που ενώ 

για μας φαίνονται ότι είναι εξωτερικοί, όμως το όλο σύμπαν είναι οι δύο 

εσωτερικοί-βαρυτικοί του πόλοι. 

Αυτοί έλκονται και απωθούνται. 
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7. Η κάθε ακτινοβολία του λευκού φωτός έχει και μάζα και βάρος. 

Η εύρεση του βάρους της κάθε επιμέρους ακτινοβολίας, αλλά και 

του λευκού φωτός. 

Τι ονομάζουμε επτά συμπάντεια ενεργειακά φορτία. 

Η αντιστοίχιση των συμπάντειων ενεργειακών φορτίων με τα χρώ-

ματα του ορατού φωτός. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του φορτίου των πρωτονίων-ηλε-

κτρονίων, παρότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

 

 
Στο σημείο αυτό να επαναφέρουμε στην μνήμη μας το παρόν και το επόμενο κεφά-

λαιο, πριν προχωρήσουμε στο τρίτο κατά σειρά. Όμως πρέπει να το εμπλουτίσουμε, 

καθώς όπως εξηγήσαμε και αλλού, η ροή των δεδομένων που φέρνουμε και παρουσιά-

ζουμε γίνεται κυκλικά. Επειδή δηλαδή πάρα πολλά μας είναι άγνωστα, από αυτά που 

παρουσιάζουμε, δεν μπορούν να γίνουν καταληπτά αμέσως, αν δεν προηγηθεί μια ευ-

ρεία ενημέρωση ή ένας άλλος βοηθητικός-παρενθετικός κύκλος παρουσίασής των. 

 

 

«18-10 Διάθλαση από πρίσματα: Διασκεδασμός. 

Όταν μια δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει σε ένα πρίσμα, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 18-24 (β), το ιώδες χρώμα αποκλίνει περισσότερο από όλα, ενώ 

το κόκκινο αποκλίνει λιγότερο. Η σχέση μεταξύ της γωνίας προσπτώσεως 

και της γωνίας διαθλάσεως δίνεται για κάθε χρώμα από το0 νόμο του Snell. 

Έτσι βλέπουμε ότι ο δείκτης διαθλάσεως του γυαλιού είναι μεγαλύτερος 

για το ιώδες χρώμα από όσο είναι για το κόκκινο. Η μεταβολή του δείκτη 

διαθλάσεως σύμφωνα με το χρώμα για ένα τύπο γυαλιού, που χρησιμο-

ποιείται σε πολλούς φακούς, δίνεται από τον πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 Δείκτης διαθλάσεως γυαλιού crown 
 

Χρώμα 

 

Ιώδες Μπλε Πράσινο Κίτρινο Πορτο- 

καλί 

Κόκκινο 

Δείκτης 

Διαθλάσεως 

 

1,532 

 

1,528 

 

1,519 

 

1,514 

 

1,514 

 

1,513 

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ του δείκτη διαθλάσεως 

για ιώδες και κόκκινο φως είναι μόνο 0,019, δηλαδή λίγο περισσότερο από 

1% του μέσου δείκτη 1,52…. 

Το άπλωμα (ανάλυση) του φωτός σε φάσμα ονομάζεται διασκεδασμός 

του φωτός. Μελετήθηκε για πρώτη φορά το δέκατο έβδομο αιώνα από τον 

Rene Descartes (Ρενέ Ντεκάρτ) και τον Isaac Newton. Ο Newton έκανε 

ένα πρόσθετο πείραμα στο οποίο προσπάθησε να αναλύσει ένα τμήμα του 
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φάσματος παρεμβάλλοντας ένα πρίσμα στο φως ενός συγκεκριμένου χρώ-

ματος, κόκκινου π.χ. Το μόνο που συμβαίνει σε ένα τέτοιο πείραμα είναι 

ότι το χρώμα διαχέεται περισσότερο αλλά παραμένει κόκκινο. Αντίθετα με 

το λευκό φως δεν αναλύεται σε φάσμα χρωμάτων». 

«ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα 

Ελληνικά Θανάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αθήνα 1992, σελ. 

404. 

 

Σε άλλο κεφάλαιο εξηγήσαμε ότι η μάζα των δομικών λίθων της γυάλι-

νης βάσης του πρίσματος έλκει το φως και μάλιστα έλκει και τις επιμέρους 

ακτινοβολίες του ώστε να διαχωρίσει αυτό στα επιμέρους χρώματά του: 

κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, ιώδες. 

Παραπάνω, μόλις, αναφέραμε και το δείκτη διαθλάσεως της καθεμιάς 

από τις ακτινοβολίες αυτές. 

Από τα παραπάνω δημιουργείται η θεμελίωση της υπόθεσης ότι αφού η 

μάζα του γυαλιού του πρίσματος έλκει τις ακτινοβολίες, άρα έχουμε ένα 

είδος βαρύτητας των ακτινοβολιών αυτών ως προς την μάζα του γυάλινου 

πρίσματος.  

Η γωνία του δείκτη διάθλασης αυτό ακριβώς δείχνει, ότι υπάρχει δη-

λαδή έλξη των ακτινοβολιών αυτών από την μάζα του πρίσματος.  

Μάλιστα έχουμε και τις τιμές αυτές (βλέπε παραπάνω: «Πίνακας 3: Δεί-

κτης διαθλάσεως γυαλιού crown»). 

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η κάθε ακτινοβολία έχει ένα βάρος, 

το οποίο έλκεται από την μάζα του γυάλινου πρίσματος.  

Πώς όμως θα μπορούσαμε να βρούμε το βάρος της κάθε επιμέρους α-

κτινοβολίας ή και του λευκού φωτός, που έχει μέσο δείκτη διάθλασης ό-

λων των ακτινοβολιών 1,52 (βλέπε παραπάνω); 

 

Γνωρίζουμε ότι το λευκό φως περιέχει πολλά χρώματα. Περιέχει ω-

στόσο και αόρατες ακτινοβολίες. Φως δηλαδή υπάρχει και πέρα από τα 

όρια που μπορεί ν’ αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι. Είναι φως που δεν βλέ-

πουμε! Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Το φως είναι ενέργεια. 

Μπορεί έτσι να υπάρχει φωτεινή ενέργεια που δεν ερεθίζει το μηχανισμό 

του ματιού μας. Εκδηλώνει όμως αλλιώς την παρουσία της. 

Πράγματι, αν μ’ ένα ευαίσθητο θερμόμετρο «εξερευνήσουμε» το φάσμα 

του λευκού φωτός, θα διαπιστώσουμε ότι το ερυθρό είναι το «θερμότερο» 

χρώμα. Εκεί το θερμόμετρο δείχνει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Το θερ-

μόμετρο θα δείξει ωστόσο ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρασία, αν μετακινη-

θεί στην περιοχή κάτω από το ερυθρό. Εκεί δε «βλέπουμε» κανένα χρώμα. 

Η φωτεινή ακτινοβολία που υπάρχει κάτω από το ερυθρό είναι αόρατη, 

και ονομάζεται υπέρυθρη…. 
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Με βάση την θερμοκρασία και την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων, εξη-

γήσαμε ότι οι πιο θερμές περιοχές του φάσματος του φωτός, είναι οι πε-

ριοχές των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (που έχουν περισσότερο αυ-

ξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο με την αύξηση της 

θερμοκρασίας). 

Αντίθετα, οι λιγότερο θερμές είναι οι περιοχές των ιόντων των πρωτο-

νίων (που φέρουν λιγότερο αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο τους όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, σε σύγκριση με εκείνο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων). 

Το φως όμως περιέχει και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, αλλά και θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Αυτό σημαίνει ότι το ερυθρό χρώμα, που είναι το πιο θερμότερο στο 

παραγόμενο φάσμα του φωτός, έχει δημιουργηθεί από την πτώση των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αντίθετα, το ιώδες, που είναι το λιγότερο θερμό χρώμα του παραγόμε-

νου φάσματος, έχει δημιουργηθεί από την πτώση των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων.  

Επίσης στα μεσαία χρώματα, όπως το πράσινο και το κίτρινο, έχουμε 

ίσες περίπου ποσότητες θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων αντίστοιχα, και ιδίως στο πράσινο που είναι κατ’ εξοχή 

στο κέντρο του δημιουργούμενου φάσματος. 

Επίσης, επειδή το φως είναι κύματα, μπορούμε να πούμε τα εξής: 

Η ερυθρή ακτινοβολία είναι κύμα με ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων της. Αντίθετα, η ιώδης ακτινοβολία 

είναι κύμα με ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων της…. 

Με άλλα λόγια δηλαδή, το κόκκινο χρώμα έχει την μεγαλύτερη θερμο-

κρασία και αυτή ελαττώνεται σταδιακά καθώς κατεβαίνουμε προς τα 

κάτω, προς την βάση του πρίσματος, στα άλλα χρώματα. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας εξηγήσαμε ότι συμβαίνει όταν εξασκού-

νται ομώνυμα μαγνητικά φορτία (όπως όταν τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων βρεθούν στις σχετικά κοντινές αποστάσεις με τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων). 

Όλα τα παραπάνω αναφορικά με τα παραγόμενα χρώματα λόγω της αύ-

ξησης της θερμοκρασίας, αφορούν τα θεμελιώδη ιόντα που παράγουν χρώ-

ματα με βάση την αλληλεπίδρασή τους λόγω της αύξησης της θερμοκρα-

σίας, όπως π.χ. και η φλόγα Μπούνσεν (βλ. σελίδες 68-73, του παρόντος 

17ου Βιβλίου μας με τίτλο: «Η τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του Κόσμου 

Α  ́Μέρος», με τίτλο: 

«13. Η εξήγηση των σχηματιζόμενων χρωμάτων των χημικών στοιχείων 

όταν τα φέρουμε στην φλόγα Μπούνσεν. Η εξήγηση της χρήσης του μο-

λύβδου ως ηλεκτρόδιο στην άνοδο και ότι ο μόλυβδος παρότι είναι μέ-

ταλλο είναι κακός αγωγούς του ηλεκτρισμού. Η εξήγηση ότι τα οξέα φέ-
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ρουν πολύ ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός στην 

δράση των οξέων. Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός στην οξεί-

δωση από την υγρασία. Η εξήγηση του μηχανισμού της φθοράς των σω-

μάτων και των οργανισμών. Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος δεν αποβάλλεται 

εύκολα από τον Οργανισμό μας. Η εξήγηση του μηχανισμού μερικών δη-

λητηρίων και της μονομερούς δράσης των θεμελιωδών ιόντων τους. Η ε-

ξήγηση γιατί δεν συμπίπτουν οι επτά συμπάντειες Φάσεις παραγωγής-δη-

μιουργίας της ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια-νετρόνια, άτομα μόρια κ.λπ.) 

με τις επτά Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου»). 

Σε άλλες περιπτώσεις όμως η παραγωγή χρωμάτων πάλι έχει να κάνει 

με την παρουσία θεμελιωδών ιόντων. 

Η διαφορετικότητα των χρωμάτων υπάρχει, επειδή όπως αναφέραμε τα 

επτά διαφορετικά χρώματα υπάρχουν λόγω των επτά διαφορετικών κατα-

στάσεων ισχύος των θεμελιωδών ιόντων, επειδή αυτά αλληλεπιδρούν  

μέσω των επτά τιμών φορτίων, των επτά συμπάντειων φορτίων, που δη-

μιουργήθηκαν στο σύμπαν, στις πέντε πρώτες Ημέρες της δημιουργίας, ό-

πως έχουμε ξηγήσει. 

Λέμε δηλαδή ότι τα θεμελιώδη ιόντα που ενυπάρχουν π.χ. σε ένα πρω-

τόνιο με τιμή συμπάντειου φορτίου στ, αυτά μας δίνουν το τάδε χρώμα. 

Εκείνα τα θεμελιώδη ιόντα που ενυπάρχουν π.χ. σε ένα πρωτόνιο με τιμή 

συμπάντειου φορτίου π.χ. β, αυτά μας δίνουν το τάδε χρώμα, κ.ο.κ. ορίζο-

νται τα χρώματα αρχίζοντας από το ιώδες με την μέγιστη τιμή συμπάντειου 

φορτίου το α (δηλαδή το β είναι το βαθύ κυανού, το γ είναι το κυανού 

κ.λπ.) 

Ενώ δηλαδή τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων είναι τα ίδια, όμως η διαφορετικότητά τους έγκειται στο ότι 

αυτά αλληλοϋπάρχουν στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια, μέσα στους ε-

σωτερικούς τους πόλους, τα οποία πρωτόνια και ηλεκτρόνιο δεν είναι κάτι 

άλλο από την συμπίεση των θεμελιωδών ιόντων. 

Η διαφορετικότητα δηλαδή των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων υπάρ-

χει λόγω της διαφορετικής ενέργειας που διατέθηκε προκειμένου να δη-

μιουργηθούν αυτά. 

Έτσι, π.χ. στα πρωτόνια πρώτης γενεάς (αυτά δηλαδή που δημιουργή-

θηκαν την πρώτη φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου) 

που φέρουν συμπάντειο φορτίο α, έχουμε την μέγιστη ισχύ ενέργειας και 

εκείνα τα πρωτόνια φέρουν το πιο πολύ αυξημένο μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό τους φορτίο. 

Στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια που δημιουργήθηκαν κατά την δεύτερη συ-

μπίεση (αυτά δηλαδή που δημιουργήθηκαν την δεύτερη φάση της πρώτης 

Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου) που φέρουν συμπάντειο φορτίο β, 

έχουμε λιγότερη την μέγιστη ισχύ ενέργειας (σε σύγκριση με την μέγιστη 

τιμή εκείνων που φέρουν συμπάντειο φορτίο α) και εκείνα τα πρωτόνια 
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φέρουν το αμέσως λιγότερο «πολύ αυξημένο» μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό τους φορτίο, κ.ο.κ. 

Επομένως, παρότι τα θεμελιώδη ιόντα είναι τα ίδια, όμως κατά τις επτά 

συμπάντειες συμπιέσεις των (στις πέντε πρώτες Ημέρες της δημιουργίας 

του κόσμου) έφεραν διαφορετικά τα φορτία τους και έτσι προέκυψε και η 

διαφορετικότητα των φορτίων της κάθε τέτοιας συμπάντειας συμπίεσης. 
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8. Διάθλαση και μήκος κύματος του φωτός. 

 

«Μεταβολή του δείκτη διάθλασης με το μήκος κύματος του φωτός. 

Στο κενό όλες οι φωτεινές ακτίνες, ανεξάρτητα του μήκους κύματος, 

διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα, ενώ μέσα στα διάφορα υλικά (π.χ. μέσα 

στο νερό, μέσα στο γυαλί κ.λπ.) η ταχύτητά τους είναι διαφορετική. Εξαι-

τίας αυτού ο δείκτης διάθλασης των διαφόρων υλικών (ως πηλίκο της τα-

χύτητας του φωτός δια της ταχύτητας του φωτός εντός των υλικών) θα 

είναι διαφορετικός για τα διαφορετικά μήκη κύματος (δηλαδή για τα διά-

φορα χρώματα). 

 

 
 

Στο σχήμα 110 αποδίδεται γραφικά ο δείκτης διάθλασης σε συνάρτηση 

με το μήκος κύματος για τα διάφορα υλικά. 

Παρατηρούμε ότι για όλα τα υλικά ο δείκτης διάθλασης ελαττώνεται, 

όταν αυξάνεται το μήκος κύματος. 
(Συμπληρώνουμε εμείς εδώ, ως παρένθεση ότι: Αυτό συμβαίνει επειδή όσο περισ-

σότερη ενέργεια έχει ένα κύμα ή μια ακτινοβολία τόσο περισσότερο ενεργειακό φορτίο 

φέρει, δηλαδή τόσο πιο πολύ παλιότερο είναι κατά την συμπάντεια δημιουργία. Λόγω 

της ισχυρότερής του ενέργειας είναι και ισχυρότερο). 

Αποτέλεσμα των διαφορών που εμφανίζονται στην τιμή του δείκτη διά-

θλασης για τα διάφορα μήκη κύματος του φωτός (δηλ. του χρώματος) είναι 

η εμφάνιση διαφόρων γωνιών διάθλασης, όταν μια παράλληλη φωτεινή 

δέσμη που περιέχει ακτίνες διαφόρων χρωμάτων, πέσει πλάγια πάνω στην 

επιφάνεια νερού που ηρεμεί (σχ. 111).  
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Όλες οι ακτίνες της δέσμης πέφτουν υπό την ίδια γωνία πρόσπτωσης α, 

οι διαθλώμενες όμως σχηματίζουν διαφορετικές γωνίες διάθλασης β, ε-

πειδή το νερό έχει διαφορετικούς δείκτες διάθλασης για τα διάφορα μήκη 

κύματος (βλ. και σχήμα 110). 

 

 
 

Στο σχήμα 111 η προσπίπτουσα δέσμη αποτελείται από δύο είδη ακτί-

νων – από ιώδεις και από ερυθρές. Επειδή, όπως βλέπουμε στο σχήμα 110, 

ο δείκτης διάθλασης του νερού για τις ιώδεις ακτίνες είναι μεγαλύτερος 

από τον δείκτη διάθλασης για τις ερυθρές, η γωνία διάθλασης βιωδ για τις 

ιώδεις ακτίνες, θα είναι κατά το γνωστό τύπο της διάθλασης : ημ β = ημ α 

/η, 

Μικρότερη της αντίστοιχης τιμής βερ για τις ερυθρές ακτίνες. Αυτό μπο-

ρεί να διατυπωθεί ως εξής: 

Οι ιώδεις ακτίνες διαθλώνται περισσότερο από τις ερυθρές. 

Όσον αφορά τις ακτίνες από ανάκλαση, αυτές ανακλώνται όλες κατά 

την αυτή γωνία ανάκλασης, ανεξάρτητα του μήκους κύματος, γιατί ο νό-

μος της ανάκλασης γωνία προσπτώσεως = γωνία ανακλάσεως, 

ισχύει για όλα τα μήκη κύματος». 

«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. 80-81. 

 

Να εξηγήσουμε τα εξής: 

Η διάθλαση του φωτός δεν συμβαίνει μόνο στο φως, αλλά και σε άλλα 

υλικά. Υπογραμμίζουμε όμως ότι: «ο δείκτης διάθλασης των διαφόρων υ-

λικών (ως πηλίκο της ταχύτητας του φωτός δια της ταχύτητας του φωτός 

εντός των υλικών) θα είναι διαφορετικός για τα διαφορετικά μήκη κύματος 

(δηλαδή για τα διάφορα χρώματα)». 

Αυτός ο δείκτης διαθλάσεως λοιπόν εξηγεί την απορρόφηση που έχει το 

φως στα διάφορα υλικά. Όταν δηλαδή ένα υλικό φέρει ισχυρό μαγνητικό 

φορτίο, έλκει ισχυρότερα το φως (ή μια ακτινοβολία του) και τότε αυτό 

σχηματίζει μεγαλύτερη γωνία διαθλάσεως. Αν ένα άλλο υλικό έλκει με 
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λιγότερη μαγνητική δύναμη το φως (ή μια ακτινοβολία του) και τότε έ-

χουμε μικρότερη την γωνία διαθλάσεως. 

Αυτό συνάγεται από τα παραπάνω, καθότι εξηγήσαμε ότι το φως περιέ-

χει μικροσωματίδα που έλκονται από τα μαγνητικά φορτία του υλικού 

μέσα στο οποίο διαθλάται.  
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9. Η επιστημονική θέση της ύπαρξης μαγνητικού φορτίου στην επι-

φάνεια ενός πρωτονίου ή ενός ηλεκτρονίου. 

Ο υπολογισμός και η ακριβής μέτρηση του μαγνητικού φορτίου ε-

νός πρωτονίου ή ενός ηλεκτρονίου. 

Η απόδειξη της διαφορετικής ενέργειας στα διάφορα πρωτόνια και 

στα διάφορα ηλεκτρόνια. 

 

 

Αν λοιπόν πάρουμε μια ακτινοβολία και την περάσουμε μέσα από ένα 

πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο, στην συνέχεια θα την επιστρέψουμε πάλι για διά-

θλαση, όπως εξηγήσαμε. Στον βαθμονομημένο πίνακα-κλίμακα επιστρο-

φής θα δούμε πόση απόκλιση έχει υποστεί. 

Τότε θα δούμε πόση απώλεια υπέστη. 

Σκεφτόμαστε ως εξής:  

Αν η επιστρέφουσα ακτινοβολία φέρει μικρότερη τιμή από εκείνη που 

εστάλη (σε σύγκριση με την εκπεμπόμενη) π.χ. προς ένα πρωτόνιο-ηλε-

κτρόνιο, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πρωτόνιο κράτησε-δέσμευσε το μέρος 

της ακτινοβολίας που μας λείπει. 

Αντίθετα, αν η επιστρέφουσα ακτινοβολία φέρει μεγαλύτερη τιμή, σε 

σύγκριση με την εκπεμπόμενη, τότε αυτό σημαίνει ότι το πρωτόνιο-ηλε-

κτρόνιο πρόσθεσε ενέργεια σε αυτήν. 

Με τον παραπάνω τρόπο της διάθλασης μπορούμε να μετρήσουμε το 

βάρος τόσο της εκπεμπόμενης, όσο και το βάρος της επιστρέφουσας ακτι-

νοβολίας, ώστε να υπολογίσουμε επακριβώς την ενέργεια του πρωτονίου-

ηλεκτρονίου. 

Η κλίμακα αυτή στην οποία πέφτει η επιστρέφουσα ακτινοβολία μας 

δείχνει και την θερμική κατάσταση της επιστρέφουσας ακτινοβολίας. 

Με άλλα λόγια, αν π.χ. η ακτινοβολία που εκπέμπουμε είναι φωτεινή-

λευκού φωτός, την επιστρεφόμενη ακτινοβολία την περνούμε μέσα από 

ένα πρίσμα, όπου διαθλάται. Γνωρίζουμε όμως ότι το ερυθρό είναι το 

«θερμότερο» χρώμα. Εκεί το θερμόμετρο δείχνει τη μεγαλύτερη θερμο-

κρασία. Το θερμόμετρο θα δείξει ωστόσο ακόμα μεγαλύτερη θερμοκρα-

σία, αν μετακινηθεί στην περιοχή κάτω από το ερυθρό. 

Δημιουργούμε τώρα μια βάση θερμοκρασίας για τις επιστρεφόμενες α-

κτινοβολίες, που αυτή η βάση μας είναι γνωστή, λόγω της θερμικής της 

κατάστασης. 

Έτσι μπορούμε άμεσα να υπολογίσουμε το επιπλέον φορτίο που προ-

στέθηκε ή αφαιρέθηκαν από μια εκπεμπόμενη ακτινοβολία προς ένα πρω-

τόνιο ή προς ένα ηλεκτρόνιο. 

Λογικά θα έχουμε διαφορετικές τιμές στον ισημερινό αλλά και στους 

πόλους του ίδιου πρωτονίου ή του ίδιου ηλεκτρονίου. Επίσης θα έχουμε 

διαφορετικές τιμές στις διάφορες περιοχές της μάζας των (του πρωτονίου 

ή ηλεκτρονίου) ανάλογες ακριβώς με τις τιμές της επιτάχυνσης του G στις 
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διάφορες περιοχές της επιφάνειας της Γης. Όμως όλες αυτές οι τιμές θα 

κυμαίνονται περίπου μεταξύ δύο ορίων για το κάθε πρωτόνιο ή το κάθε 

ηλεκτρόνιο. 

Λέμε λοιπόν ότι τα αρχαία πρωτόνια και τα αρχαία ηλεκτρόνια έχουν 

επτά τέτοιες διαφορετικές τιμές που κυμαίνονται στα επτά παραπάνω όρια, 

όπως επεξηγήσαμε. 

Αυτό, αν ισχύει, θα μας έδινε την δυνατότητα να κατηγοριοποιήσουμε 

όλα τα πρωτόνια και όλα τα ηλεκτρόνια του σύμπαντος και να τα κατατά-

ξουμε σε μια από αυτές τις επτά τιμές φορτίων: α, β, γ, δ, ε, στ, ζ. 

Εξηγούμε και πάλι ότι η καθεμιά από τις παραπάνω επτά τιμές παρου-

σιάζει μια μικρή απόκλιση, ανάλογη της γήινης τιμής της βαρύτητας G. 

Έτσι π.χ. η τιμή του φορτίου ενός πρωτονίου που είναι στ, δεν θα είναι μια 

μόνον, αλλά θα διακυμαίνεται μεταξύ ενός ανώτατου και ενός κατώτατου 

ορίου, με ανώτατο φορτίο τιμής εκείνο της πολικής του ζώνης, όπου η βα-

ρύτητά του είναι μεγαλύτερη (αφού έχουμε μικρότερη την απόσταση με-

ταξύ του πόλου και του πυρήνα του), και με κατώτατο φορτίο τιμής εκείνο 

της ισημερινής του ζώνης, όπου η βαρύτητά του είναι μικρότερη (αφού 

έχουμε μεγαλύτερη την απόστασή του από τον πυρήνα του). 

Από τα παραπάνω προκύπτει και η απόδειξη της διαφορετικής ενέργειας 

στα διάφορα πρωτόνια και στα διάφορα ηλεκτρόνια, που οφείλεται αρχικά 

στο σύμπαν, όπως εξηγήσαμε, στις διαφορετικές συμπάντειες Ημέρες της 

δημιουργίας των. 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό της εκπεμπόμενης και της απορροφώμε-

νης ενέργειας από ένα ηλεκτρόνιο, ας θυμηθούμε για λίγο τα όσα σχετικά 

έχει ενεργήσει ο Γερμανός φυσικός Μαξ Πλανκ: 

 

«ΦΩΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΣΩΜΑ 

Η θεωρία και η γλώσσα που χρειάζονταν – η κβαντομηχανική – ήταν 

ακόμη υπό ανάπτυξη στα εργαστήρια φυσικής της Ευρώπης. Ο σχηματι-

σμός της είχε αρχίσει στο τέλος του αιώνα με την εργασία του Μαξ Πλανκ, 

ενός Γερμανού θεωρητικού φυσικού που δίδαξε στο Βερολίνο. Ο Πλανκ 

είχε παρακινηθεί από ένα θεμελιώδες πρόβλημα που είχε σχέση με την α-

κτινοβολία από το λεγόμενο μέλαν σώμα. 

Οι επιστήμονες ήξεραν ότι το χρώμα του φωτός που εκπέμπει ένα σώμα 

– η περιοχή μήκους κύματος – έχει σχέση με το υλικό και τη θερμοκρασία 

του σώματος. Κατά βάση, το μπλε χρώμα με μικρά μήκη κύματος υπερέχει 

στο φάσμα πολύ θερμών αντικειμένων. Το κόκκινο, ή τα μεγάλα μήκη κύ-

ματος, προδίδουν λιγότερη θερμότητα. Αντιπροσωπεύονται επίσης και άλ-

λα μήκη κύματος κατά κανόνα όμως κάθε θερμοκρασία συσχετίζεται με 

ένα επικρατέστερο μήκος κύματος που δίνει σε ένα αντικείμενο που ακτι-

νοβολεί  χαρακτηριστικό χρώμα. Για να απλοποιήσουν την ανάλυση της 

ακτινοβολίας, οι επιστήμονες του 19ου αιώνα είχαν εξορκίσει το μέλαν 
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σώμα. Αντίθετα προς τα πραγματικά αντικείμενα, αυτή η φανταστική ο-

ντότητα απορροφά ακτινοβολία όλων των συχνοτήτων – καθιστώντας το 

εντελώς μαύρο. Εκπέμπει επίσης ακτινοβολία όλων των συχνοτήτων, ανε-

ξάρτητα από τη σύνθεση του υλικού. Οι πειραματιστές είχαν δημιουργήσει 

έξυπνες συσκευές για να προσεγγίσουν αυτή τη θεωρητική κατασκευή στα 

εργαστήρια και είχαν μάθει πολλά για τα χαρακτηριστικά της ακτινοβο-

λίας του μαύρου σώματος. Εκείνο που τους έλειπε ήταν μια θεωρία για να 

προβλέπουν την κατανομή ή το σχηματισμό του φάσματος της ακτινοβο-

λίας του μαύρου σώματος, δηλαδή το ποσό της ακτινοβολίας που αποδί-

δεται σε συγκεκριμένες συχνότητες σε διάφορες θερμοκρασίες. 

Οι περισσότεροι επιστήμονες πίστευαν ότι το κλειδί του προβλήματος 

βρίσκεται στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλεκτρομαγνητι-

κής ακτινοβολίας και ύλης. Στα 1900, όταν ο Πλανκ ασχολήθηκε με το 

πρόβλημα, η αποδεκτή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του φωτός υπο-

στήριζε ότι το φως ήταν κυματικό φαινόμενο και ότι η ύλη – που περιείχε 

μικρά ηλεκτρισμένα σώματα ή σωματίδια – ακτινοβολούσε ενέργεια με τη 

μορφή φωτεινών κυμάτων όταν αυτά φορτισμένα σωματίδια επιταχύνο-

νταν. Η αποδεκτή γνώση συνηγορούσε επίσης ότι το ποσό της ενέργειας 

που ακτινοβολείται από ένα επιταχυνόμενο φορτισμένο σωμάτιο μπο-

ρούσε να ανήκει οπουδήποτε μέσα σε μία συνεχή περιοχή. 

Για τους σκοπούς της μελέτης της ακτινοβολίας του μαύρου σώματος ο 

Πλανκ φαντάστηκε τα φορτισμένα σωματίδια σαν μικρούς δονητές, που 

επιταχύνονται και επιβραδύνονται συνεχώς με απλό, ομαλό τρόπο σαν να 

ήταν προσαρμοσμένα σε ένα αβαρές ελατήριο. Μέχρι εδώ ήταν μέσα στα 

πλαίσια της φυσικής του 19ου αιώνα. Τότε όμως έκανε μια ριζική παρέκ-

κλιση. 

Υπολογίζοντας το ισοζύγιο της ενέργειας μεταξύ των υποτιθέμενων δο-

νητών και της απορροφούμενης και εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, ο Πλανκ 

βρήκε ότι έπρεπε να δεχτεί την ύπαρξη των κβάντα ή ορισμένων μικρών 

κλασμάτων ενέργειας αντί για τη συνεχή περιοχή των πιθανών ενεργειών. 

Καθόρισε ότι ένα κβάντουμ ενέργειας είναι η συχνότητα της ταλάντωσης 

πολλαπλασιασμένη με ένα μικρό αριθμό που έγινε γνωστός ως σταθερά 

του Πλανκ. Με βάση αυτές τις παραδοχές, οι μαθηματικοί του υπολογι-

σμοί πρόβλεψαν τέλεια την ακτινοβολία του φάσματος του μαύρου σώμα-

τος. Ο Πλανκ ποτέ δεν διατύπωσε μια ουσιαστική ερμηνεία των κβάντα 

και έτσι το θέμα εκκρεμούσε ως το 1905  οπότε ο Αϊνστάιν βασιζόμενος 

στην εργασία του Πλανκ, δημοσίευσε το θεωρία του για το γνωστό ως φω-

τοηλεκτρικό φαινόμενο (επάνω). Με δεδομένους τους υπολογισμούς του 

Πλανκ, ο Αϊνστάιν απέδειξε ότι τα φορτισμένα σωματίδια - που τότε τα 

θεωρούσαν ως ηλεκτρόνια - έπρεπε να απορροφούν και να εκπέμπουν ε-

νέργεια σε ορισμένα κβάντα που ήταν ανάλογα με την συχνότητα του φω-

τός ή της ακτινοβολίας. Το 1930 οι αρχές των κβάντα έβαλαν τα θεμέλια 

της νέας φυσικής. 
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Η κυματική θεωρία του φωτός δεν φαινόταν να συμφωνεί με την ιδέα 

της ενέργειας σε παλέτα, όμως η παραδοσιακή αντίληψη είχε αρκετές εν-

δείξεις με το μέρος της. Το φως μπορούσε να δημιουργεί φαινόμενα συμ-

βολής όπως οι τεμνόμενες ομάδες ομόκεντρων ρυτίδων στην επιφάνεια 

μιας λίμνης (σελ. 73). Εξάλλου, η κυματική θεωρία είχε πρόσφατα επιβε-

βαιωθεί από την ανακάλυψη και την εφαρμογή των ραδιοκυμάτων, μια α-

όρατη μορφή ηλεκτρομαγνητισμού. Ο ίδιος ο Πλανκ δεν ήταν πρόθυμος 

να δεχτεί την πιθανότητα ότι η ενέργεια ακτινοβολείται κατά πακέτα. Βαθ-

μιαία όμως αυτός και άλλοι θεωρητικοί συμφώνησαν ότι η θεωρία της α-

κτινοβολία του μαύρου σώματος βασίζεται σε κάποιο είδος ασυνέχειας – 

είτε στη σχέση μεταξύ ηλεκτρονίων και ακτινοβολίας ή στο ίδιο το φως. 

Τελικά αυτές οι εξελίξεις συνέκλιναν για να δημιουργηθεί ένα νέο μο-

ντέλο του ατόμου. Όμως η διαδικασία ήταν αποσπασματική και όχι πάνα 

άμεση. Ένας από τους πρωτεργάτες της μελέτης της ατομικής δομής ήταν 

ο Έρνεστ Ράδερφορντ ο οποίος πραγματοποίησε πολλές επιστημονικές α-

νακαλύψεις….».  

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

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

κότητα, 3. Σε Αναζήτηση της Ενότητας), σελ. 63-65. 
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10. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την παραγωγή των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. 

 

 
Να επαναφέρουμε στην μνήμη μας τα όσα αναφέραμε σχετικά με τον μεταλλικό 

δεσμό, για να υπάρχει συνέχεια στην ροή των νοημάτων και στο μεταξύ τους δέσιμο: 

 

Στην περίπτωση: α) της δημιουργίας του μεταλλικού δεσμού, αλλά και 

β) της αύξησης της θερμοκρασίας και της παραγωγής πλάσματος εξηγή-

σαμε τα εξής: 

 

*********************************************************** 
 

8.5. Μεταλλικός δεσμός 
 

 

 
 

 

«5. Μεταλλικός δεσμός 

Τα μέταλλα έχουν λίγα ηλεκτρόνια στην τελευταία στιβάδα. Απαλλάσ-

σονται από αυτά, σχηματίζουν πλέγμα θετικών ιόντων στα διάκενα του 

οποίου κινείται το νέφος των ελεύθερων ηλεκτρονίων συνδέοντας καθένα 

άτομο με όλα τα γειτονικά του με «ρέοντες» δεσμούς ομοιοπολικού χαρα-

κτήρα. 

Για το χαλκό π.χ. έχουμε (5) 

Η δομή αυτή εξηγεί το μεταλλικό χαρακτήρα. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 

σαν ταχύτατοι φορείς ενέργειας και φορτίου εξηγούν τη θερμική και ηλε-

κτρική αγωγιμότητα. Το πολλαπλούν αλλά όχι πάγιο των δεσμών εξηγεί 

το ελατό, το όλκιμο, τη συνεκτικότητα και όλες τις μεταλλικές ιδιότητες. 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, 

πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981, 

Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 4, σελ. 297 

 

Επεξήγηση: 
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Όσον αφορά την τάση των μετάλλων να απωθούν τα ηλεκτρόνιά τους ή 

να τα αποβάλλουν, αυτό εξηγείται ως εξής: 

Τα μέταλλα φέρουν ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων. Αυτό τότε παίζει τον εξής ρόλο: Απωθούν ή 

μεταφέρουν-μετατοπίζουν σε μακρύτερη απόσταση τα θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων (που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρόνια του ατόμου του μετάλλου, 

αφού το πολύ ισχυρό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του πρω-

τονίου των μετάλλων, απωθεί το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στ ηλεκτρόνια των μετάλλων, στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις), ώστε τότε απωθούνται μακρύτερα τα ηλεκτρό-

νια του μετάλλου μαζί με τα απωθούμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα ηλεκτρόνια του μετάλλου έχουν την τάση να 

φύγουν-απομακρυνθούν-αποβάλλονται από το άτομο του μετάλλου. 

Για τον ίδιο λόγο, τα πρωτόνια του μετάλλου, έλκουν ετερώνυμά τους 

μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, 

ή έλκουν ηλεκτρόνια άλλων στοιχείων, λόγω ακριβώς του πολύ ισχυρού 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού τους φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων. Έτσι έλκουν τα ρέοντα ηλεκτρόνια π.χ. στον αγωγό και προσανατο-

λίζονται με αυτά συμβάλλοντας στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την δημιουργία-παραγωγή πλάσματος 

στον Ήλιο ή στους άλλους αστέρες, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, 

το οποίο και παραθέτουμε ευθύς αμέσως. 

 

Πηγή: 1η Ημέρα της δημιουργίας του Κόσμου, Μέρος Γ΄, σελ: 29-30, το 

οποίο εμπλουτίσαμε λίγο. 
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11. Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής πλάσματος στον Ήλιο ή 

στους άλλους αστέρες, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. 

 

 

Αυτό ακριβώς που συμβαίνει με τα μέταλλα, που φέρουν ισχυρό το μα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων τους και απωθούν τα θεμελιώδη 

ιόντα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, οπότε τα ηλεκτρόνια απωθούμενα 

έχουν την τάση να απομακρύνονται-αποβάλλονται από το άτομο του με-

τάλλου, γίνεται και όταν αυξήσουμε την θερμοκρασία ενός σώματος. (Για 

το ίδιο θέμα βλέπε και παραπάνω για τον μεταλλικό δεσμό). 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνεται το μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων μέσα στον δομικό λίθο 

του πρωτονίου. Με άλλα λόγια, με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγε-

ται μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων αλλά και μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, από το εσωτερικό των δομικών λίθων του κάθε πρωτονίου. 

Αυτό τότε μετατοπίζει σε μεγαλύτερη απόσταση τα ηλεκτρόνια του σώ-

ματος στο οποίο αναπτύσσεται θερμοκρασία, ώσπου σε κάποιο σημείο ό-

ταν η θερμοκρασία αυξηθεί κι άλλο, αυξάνονται τότε περισσότερο τα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων των πρωτο-

νίων του σώματος. Τότε αυτά (τα αυξημένης ισχύος θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων) απωθούν τα ηλεκτρόνια τους, επειδή το παραγόμενο μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων 

(που παράγεται από τα πρωτόνια) απωθείται στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις με το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των ηλεκτρονίων (που φέ-

ρουν τα ηλεκτρόνια).  

Σε ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες τα ηλεκτρόνια των ατόμων απο-

χωρίζονται από τους πυρήνες τους τελείως, οπότε προκύπτει το πλάσμα, 

όπως είναι η κατάσταση στον Ήλιο ή σε άλλους αστέρες. 

 

Πηγή: 1η Ημέρα της δημιουργίας του Κόσμου, Μέρος Γ΄, σελ: 31-31, το 

οποίο επίσης εμπλουτίσαμε λίγο. 
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12. Η μείωση της θερμοκρασίας ή η αύξηση του ψύχους μειώνει την 

παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Η έννοια της ηλεκτρικής αντίστασης. 

Η έννοια του κρύου, και, πότε παράγεται το κρύο. 

 

 

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει όταν ψύχονται τα μέταλλα.  

Με την παραγωγή ψύχους, μειώνεται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετατοπίζεται πιο κοντά η λεγόμενη 

«σχετικά κοντινή απόσταση» μεταξύ του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου.  

Αυτό, με την σειρά του, σημαίνει ότι ο πυρήνας έλκει πιο κοντά τα ηλε-

κτρόνιά του. 

Ερχόμενα όμως τα ηλεκτρόνια πιο κοντά στον πυρήνα, τότε παράγεται 

μεταξύ τους ισχυρότερη η έλξη τους. 

Τότε μικραίνουν όμως και οι μεταξύ των πρωτονίων αποστάσεις, αλλά 

και οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων. 

Εφαρμογή του παραπάνω είναι οι υπεραγωγοί λόγω ψύχους, όταν δη-

λαδή αυξάνουμε το κρύο και έχουμε μηδενικές αντιστάσεις στα μέταλλα. 

Επομένως, αντίσταση σε έναν αγωγό παράγεται όταν αυξάνεται το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των πρωτονίων-ηλεκτρονίων του αγω-

γού λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του. 

Επειδή όμως στο εσωτερικό του αγωγού, στις σχετικά κοντινές αποστά-

σεις περνάνε-διέρχονται ηλεκτρικά φορτία ή ηλεκτρόνια που άλλα μεν εί-

ναι φορτισμένα με ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ άλλα είναι φορτισμένα με το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

αυτά τότε απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Τότε, κατά την φάση της άπωσής των, αυτή η ίδια η άπωση δεν συμβαί-

νει χωρίς κάποια αιτία, δηλαδή η άπωση εξασκείται και είναι δυνατή χάρη 

στην ίδια την άπωση μεταξύ των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων που απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Με άλλα λόγια η ποσότητα των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του ενός 

ηλεκτρονίου α (που φέρει ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) απωθεί την ποσότητα των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που φέρει ένα άλλο ηλεκτρόνιο β (που φέ-

ρει ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων), στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

 

Ας θυμηθούμε μια σχετική εικόνα από το παρακάτω βιβλίο: 

 

Πείραμα 1ο. 
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«Φυσική Πειραματική» Τάξις 

Ε΄, Αρκουδέα-Κατσίκα, Αριθμ. ε-

γκριτικής απόφασης 80315/13-7-

1955 Υπ. Παιδείας και δια της υπ’ 

αριθμ. 103901/21-7-67 απόφασης 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, 

Αθήνα 1967. 

 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι η θερμανθείσα μπάλα δεν μπορεί να περάσει 

πλέον από τον δακτύλιο, ενώ όταν κρυώσει περνάει. 

Το τελευταίο συμβαίνει, επειδή η έννοια του κρύου υπάρχει επειδή δεν 

εξασκούνται πλέον δυνάμεις άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που 

υπάρχουν στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Αυτό συμβαίνει, πάλι, επειδή οι δυνάμεις άπωσης καθώς εξασκούνται 

απωθούν τα φορτία τους και μαζί με αυτά ηλεκτρόνια, ή και ολόκληρα 

άτομα-μόρια και έτσι π.χ. κρυώνει το γάλα όταν το βάζουμε μέσα σε ένα 

κατσαρόλι με κρύο νερό. 
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13. Η εξήγηση των σχηματιζόμενων χρωμάτων των χημικών στοι-

χείων όταν τα φέρουμε στην φλόγα Μπούνσεν. 

Η εξήγηση της χρήσης του μολύβδου ως ηλεκτρόδιο στην άνοδο και 

ότι ο μόλυβδος παρότι είναι μέταλλο είναι κακός αγωγούς του ηλεκτρι-

σμού.  

Η εξήγηση ότι τα οξέα φέρουν πολύ ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός στην δράση των οξέων 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός στην οξείδωση από την 

υγρασία. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της φθοράς των σωμάτων και των ορ-

γανισμών. 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος δεν αποβάλλεται εύκολα από τον Οργα-

νισμό μας. 

Η εξήγηση του μηχανισμού μερικών δηλητηρίων και της μονομε-

ρούς δράσης των θεμελιωδών ιόντων τους. 

Η εξήγηση γιατί δεν συμπίπτουν οι επτά συμπάντειες Φάσεις παρα-

γωγής-δημιουργίας της ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια-νετρόνια, άτομα 

μόρια κ.λπ.) με τις επτά Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Χημική ανάλυση 

 

 
 

«Χημική ανάλυση λέγεται η διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται η 

ακριβής σύσταση μιας ουσίας και επομένως ο χημικός τύπος της. Επιτυγ-

χάνεται με την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων και διακρίνεται σε ποιοτική 

και ποσοτική. 
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Με την ποιοτική ανάλυση προσδιορίζονται τα χημικά στοιχεία ή οι ο-

μάδες των στοιχείων που αποτελούν κάποια ουσία. Με την ποσοτική ανά-

λυση προσδιορίζονται οι ποσότητες ή οι αναλογίες των στοιχείων μέσα 

στην ουσία. Μια απλή μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης είναι η θέρμανση της 

χημικής ουσίας πάνω από φλόγα, οπότε εξετάζονται τα στοιχεία που ελευ-

θερώνονται ή δεσμεύονται από τη φλόγα. 

Άλλη μέθοδος είναι η διάλυση της χημικής ουσίας σε νερό και κατόπιν 

η επεξεργασία του διαλύματος με διάφορα αντιδραστήρια, ώστε να προσ-

διοριστεί το είδος των αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχει η διαλυμένη 

ουσία. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ποιοτική ανάλυση πρέπει η ουσία 

να καθαρίζεται από οποιεσδήποτε προσμίξεις. Η ποσοτική ανάλυση γίνε-

ται αφού είναι πλέον γνωστά τα συστατικά μιας ουσίας. Οι ποσότητες ή οι 

αναλογίες των στοιχείων υπολογίζονται με τη χρήση οργάνων ακριβείας. 

Η χημική ανάλυση έχει μεγάλη σημασία για τη διάγνωση ασθενειών, την 

Παρασκευή φαρμάκων και τον έλεγχο της μόλυνσης του περιβάλλοντος, 

της οξύτητας του εδάφους ή του αέρα. 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 869-870. 

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Το κάθε χημικό στοιχείο ανάλογα με τα θεμελιώδη ιόντα που φέρει, 

αυτά αποτυπώνονται και με την εμφάνιση του χρώματος κατά την αύξηση 

της θερμοκρασίας του. 

 

Το μπλε χρώμα της φλόγας Μπούνσεν.   

Έτσι, το υδρογόνο π.χ. που φέρει ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων (εξηγήσαμε ότι έχει δημιουργηθεί στον συμπάντειο 

πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) δίνει το μπλε χρώμα στην 

φλόγα του λύχνου Μπούνσεν. Το ίδιο και ο μόλυβδος. Λέμε λοιπόν ότι η 

δημιουργία του μπλε χρώματος κατά την θέρμανση προδίδει την ύπαρξη 

πολύ ισχυρού μαγνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στο 

στοιχείο που καίμε. 

Επειδή όμως ο μόλυβδος περιέχει πολύ ισχυρό το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, (βλ. μπλε το χρώμα του στην φλόγα 

Μπούνσεν), αυτό το ισχυρό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

του μολύβδου απωθείται με το ισχυρό μαγνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων 

των ιόντων ηλεκτρονίων του ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι τα ηλεκτρόνια 

δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τον αγωγό (ανάλογα συμβαίνει στο 

κοίλο μέρος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού, όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφά-
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λαιο ή στην γεννήτρια Βαν Γκραφ). Γι’ αυτό και ο μόλυβδος, παρότι, μέ-

ταλλο,  δεν είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού (βλέπε και παρακάτω για 

το ίδιο θέμα, στην ίδια αυτή ενότητα). 

 

Το πράσινο χρώμα της φλόγας Μπούνσεν. 

Το οξυγόνο που φέρει ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων (εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο γι’ αυτό, βλ. ενώσεις του με 

μέταλλα και οξείδια των μετάλλων κ.λπ. καθώς και ότι δημιουργήθηκε 

στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β), μας δίνει 

το πράσινο χρώμα της φλόγας του λύχνου Μπούνσεν. Το ίδιο και ο χαλκός, 

όπως στην πιο πάνω εικόνα. 

Αυτό σημαίνει ότι ο χαλκός που περιέχει ισχυρό φορτίο θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων, έλκει τα ηλεκτρόνια που ρέουν στον αγωγό με μεγα-

λύτερη ισχύ και γι’ αυτό είναι ο καλύτερος, ίσως, καλός αγωγός του ηλε-

κτρισμού. 

 

Να σημειώσουμε όμως τα εξής τώρα και ας πάρουμε τον μόλυβδο, ως 

παράδειγμα: 

Ο μόλυβδος είναι το μόνο από τα μέταλλα που δεν είναι καλός αγωγός 

του ηλεκτρισμού. Να εξετάσουμε όμως αναλυτικότερα λίγο τον μόλυβδο. 

Αν βάλουμε τον μόλυβδο πάνω στην φλόγα Μπούνσεν, είπαμε, θα πάρει 

χρώμα προς το γαλάζιο και το γαλάζιο χρώμα σε αυτή την περίπτωση ση-

μαίνει ότι ο μόλυβδος με την θερμοκρασία παράγει θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων. Πάνω σε αυτήν την παρατήρηση και με βάση τα όσα είπαμε για τα 

ιόντα να συνεχίσουμε για τις ιδιότητες του μολύβδου: 

- Ο μόλυβδος είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Αυτό οφείλεται στο 

ότι τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του μολύβδου απωθούνται με τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, των ρεόντων ηλεκτρονίων του ηλεκτρικού 

ρεύματος, και επομένως δεν μπορεί να γίνει η ροή των ηλεκτρονίων όπως 

στα άλλα μέταλλα και διακόπτεται. Λόγω επομένως των ισχυρών φορτίων 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων πρέπει-συνιστάται να χρησιμοποιείται ως 

ηλεκτρόδιο στην άνοδο επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της α-

νόδου έλκονται με τα ιόντα πρωτονίων και έχουμε ισχυρότερο φορτίο ιό-

ντων πρωτονίων. 

- Ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός στην δράση των οξέων. Αυτό οφείλεται 

στον ίδιο λόγο, ή ότι το ισχυρό μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων του μολύβδου απωθεί το ισχυρό επίσης μαγνητικό φορτίο ιόντων 

ηλεκτρονίων των οξέων και έτσι απωθούνται αμοιβαία τα μαγνητικά φορ-

τία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (γιατί εξηγήσαμε ότι η άπωση ο-

φείλεται όταν υπάρχουν ομώνυμα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία, 

όπως είναι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων) από τους δομικούς λίθους μολύβδου και οξέων που έρχονται 

σε επαφή και χωρίς την δράση των ιόντων δεν έχουμε φθορά στον μόλυ-

βδο. 
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Από το τελευταίο παραπάνω, συνάγεται ότι τα οξέα φέρουν πολύ ισχυρό 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

- Είναι ανθεκτικός στην οξείδωση από την υγρασία. Αυτό οφείλεται ε-

πίσης στο ότι έχει ισχυρό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τα οποία 

έλκονται με τα ιόντα πρωτονίων της υγρασίας (εξηγήσαμε σχετικά ότι το 

νερό φέρει ισχυρά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων λόγω του υδρογόνου του και του θετικού του φορτίου). 

Η φθορά από την υγρασία υφίσταται όταν έχουμε άπωση μεταξύ δύο δια-

φορετικών επιφανειών αποτελούμενες από διαφορετικά στοιχεία κυρίως, 

ώστε τα θεμελιώδη ιόντα της μιας επιφάνειας να απωθούν τα θεμελιώδη 

ιόντα της άλλης επιφάνειας και έτσι εξαιτίας της άπωσης αυτής των θεμε-

λιωδών ιόντων, αυτά έλκουν και δυνάμεις από τα ηλεκτρόνια, άτομα, μό-

ρια και έτσι παρουσιάζεται η τάση αποκόλληση των μορίων από την επι-

φάνεια και έρχεται-συντελείται η φθορά των σωμάτων (μεταξύ των ο-

ποίων και των ίδιων των οργανισμών). 

- Ο μόλυβδος δεν αποβάλλεται εύκολα από τον Οργανισμό μας. Αυτό 

οφείλεται στο ότι έχει πολύ νερό ο οργανισμός μας, το οποίο νερό φέρει 

ισχυρά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και τα οποία έλκονται τότε με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του 

μολύβδου και γενικά συγκρατείται ο μόλυβδος από τον Οργανισμό μας, 

επειδή ακριβώς έχουμε τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων να έλκονται με 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. 

- Είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές δηλητηριάσεις. Αυτό οφείλεται 

στο ότι όταν απότομα αυξάνει το μαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων π.χ. σε περιβάλλον μεγάλης υγρασίας και χωρίς ήλιο κ.λπ. (χω-

ρίς δηλαδή να παραχθεί και αντίστοιχη αύξηση του μαγνητικού φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ώστε να υπάρξει αλληλοεξουδετέ-

ρωση μεταξύ των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων), τότε το μοναδικό μα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του γίνεται δραστικότατο 

επειδή τα θεμελιώδη ιόντα του παρότι φορτίζουν τους δομικούς λίθους των 

πρωτονίων τους δεν έχουν άλλα ετερώνυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομα-

γνητικά φορτία για να ελχθούν με αυτά και διαθέτουν έτσι μεγαλύτερο το 

ελεύθερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο ιόντων πρωτονίων τους. 

Όσον αφορά τα διάφορα άλλα χρώματα της φλόγας Μπούνσεν, ήδη μι-

λήσαμε αναλυτικά και τα περιγράψαμε σε προηγούμενά μας κεφάλαια. 

Αυτά εδώ τα αναφέρουμε, ώστε να περάσουμε από τα θεμελιώδη ιόντα, 

από την επίδραση της θερμοκρασίας του Ήλιου μας, πάνω στα φυτά, μιας 

και βρισκόμαστε στην τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου. 

 

Σχετικά με τα χρώματα και την εμφάνισή τους, εξηγήσαμε ότι στην 

πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην Α  ́Φάση της, τα φορτία 
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των θεμελιωδών ιόντων ήσαν τα ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο. Το χρώμα της δημιουργηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια) 

είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ιώδες. 

Στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην Β  ́Φάση της, τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου της Α΄ 

Φάσης της. Το χρώμα της δημιουργηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), 

επομένως, αυτή την περίοδο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο βαθύ κυανούν 

(το αμέσως πιο ισχυρό μετά το ιώδες). 

Στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην Γ΄ Φάση της, τα 

φορτία των θεμελιωδών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου της Β΄ 

Φάσης της. Το χρώμα της δημιουργηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), 

επομένως, αυτή την περίοδο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο κυανούν (το 

αμέσως πιο ισχυρό μετά το βαθύ κυανούν). 

Στην δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου της Γ΄ Φάσης της. Το 

χρώμα της δημιουργηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), επομένως, αυτή 

την περίοδο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο πράσινο (το αμέσως πιο ισχυρό 

μετά το κυανούν).  

Στην τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, τα φορτία των θεμελιω-

δών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων της δεύ-

τερης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. Το χρώμα της δημιουργηθεί-

σας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), επομένως, αυτή την περίοδο είναι αυτό 

που αντιστοιχεί στο κίτρινο (το αμέσως πιο ισχυρό μετά το πράσινο). 

Στην τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. Το χρώμα της δημιουρ-

γηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), επομένως, αυτή την περίοδο είναι 

αυτό που αντιστοιχεί στο πορτοκαλί (το αμέσως πιο ισχυρό μετά το κί-

τρινο). 

Τέλος, στην πέμπτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, τα φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων ήσαν τα λιγότερα ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρο-

μαγνητικό φορτίο, σε σύγκριση με εκείνα τα φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων της τέταρτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. Το χρώμα της 

δημιουργηθείσας ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια), επομένως, αυτή την περί-

οδο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο κόκκινο (το αμέσως πιο ισχυρό μετά 

το πορτοκαλί). 
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Επαναλαμβάνουμε ότι οι Φάσεις της δημιουργίας των πρωτονίων-ηλε-

κτρονίων είναι επτά, αλλά δεν συμπίπτουν με τις επτά Ημέρες της δη-

μιουργίας του κόσμου. 

Αυτό, επειδή είχε προηγηθεί η βασική υποδομή της ύλης, δηλαδή είχε 

προηγηθεί η δημιουργία των δομικών λίθων, των ατόμων και των μορίων 

της, και μετά ακολούθησε η Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

 

Όμως κατά την δημιουργία του κόσμου έχει συμβεί και το εξής: Σε όσο 

πιο πρώιμη συμπάντεια περίοδο έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόνιο-ηλεκτρό-

νιο (δηλαδή σε μια προηγούμενη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών 

ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων), αυτό φέρει περισσότερη ενέργεια 

από ένα τέτοιο που δημιουργήθηκε σε μια μεταγενέστερη συμπάντεια πε-

ρίοδο (σε μεταγενέστερη έλξη-συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

των δύο συμπάντειων πόλων). 

Αυτό τότε σημαίνει ότι σε όσο πιο πρώιμη συμπάντεια περίοδο δημιουρ-

γήθηκε ένα πρωτόνια-ηλεκτρόνια, θα έχει δημιουργηθεί σε υψηλότερη 

θερμοκρασία αντίστοιχα, δεδομένου ότι όσο προχωρούμε προς την αρχή 

της δημιουργίας η ποσότητα ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων είναι και 

περισσότερη-μεγαλύτερη. Αργότερα (λόγω των έλξεων-συμπιέσεων των 

θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων) έχουμε την μετατροπή 

της ενέργειας σε μάζα, οπότε έχει μειωθεί και η αρχική ενέργεια των θε-

μελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων σε μια επόμενη-μεταγενέ-

στερη χρονικά συμπάντεια περίοδο, άρα έχουμε και μικρότερες τις θερμο-

κρασίες τους, άρα έχουμε και διαφορετικά τα χρώματα που παράγουν κα-

θώς στερεοποιούνται ή καθώς μετατρέπονται από ενέργεια σ ε μάζα. 

Για το ίδιο παραπάνω θέμα, βλέπε και το επόμενο κεφάλαιο-ενότητα. 
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14. Η δημιουργία των χρωμάτων οφείλεται στην ισχύ των θεμελιω-

δών ιόντων, όπως αυτά μετατράπηκαν σε μάζα (στερεοποιήθηκαν από 

ενέργεια που ήταν), λόγω της έλξης των θεμελιωδών ιόντων των δύο 

συμπάντειων πόλων α και β, σε διαφορετικές χρονολογικά Φάσεις της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Αυτή η μετατραπείσα ενέργεια στο ανάλογο χρώμα, μαρτυρεί και 

την φάση της δημιουργίας των πρωτονίων-ηλεκτρονίων του σώματος 

εκείνου που μας δίνει εκείνο το αντίστοιχο χρώμα, ιδίως όταν θερμαί-

νεται. 

 

 

Όσον αφορά τα χρώματα και την ισχύ των θεμελιωδών ιόντων να παρα-

θέσουμε τα όσα αναφέραμε σε προηγούμενό μας κεφάλαιο, όπου εξηγή-

σαμε τα εξής: 

«[…] Έτσι, το μπλε χρώμα σημαίνει ότι εκεί έχουμε ισχυρότερα τα φορ-

τία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων. 

Αντίθετα, το κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι έχουμε μικρότερη την ενέρ-

γεια των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 

Αυτός είναι ο λόγος που όσο πιο μεγαλώνει η θερμότητα τόσο ποιο πολύ 

ακτινοβολεί προς το μπλε ένα σώμα, ενώ όταν λιγοστεύει η θερμότητα τό-

σο ακτινοβολεί προς το κόκκινο. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο αυξάνει η 

θερμότητα τόσο πιο πολύ παράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θε-

μελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Αν λάβουμε υπόψη μας όμως ότι το οξυγόνο φέρει ισχυρότερο το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

αυτό σημαίνει ότι το πράσινο χρώμα του φάσματος σημαίνει ότι εκεί έ-

χουμε ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων.  Έτσι, εδώ η ακτινοβολία δεν δημιουργείται με 

φυσικό τρόπο, εννοώντας ότι αυξάνουμε την θερμότητα στην ύλη και πα-

ράγεται το πράσινο τότε χρώμα. 

Αν επίσης σκεφτούμε ότι το υδρογόνο φέρει π.χ. ισχυρότερο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (αφού 

αν είχε ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων θα είχε πράσινοι χρώμα, όπως προείπαμε μόλις 

παραπάνω), αφού φέρει πολλά πρωτόνια στην μάζα του, αυτό σημαίνει ότι 

το γαλάζιο χρώμα σημαίνει την ύπαρξη ισχυρού μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Επειδή όλα τα σώματα φέρουν πρωτόνια και ηλεκτρόνια, φέρουν δη-

λαδή τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων, ανάλογα τώρα με την θερμοκρα-

σία εκλύονται αυτά τα θεμελιώδη ιόντα από αυτά τα σώματα…». 
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(βλ. «6ο Βιβλίο. Η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου - Εφαρ-

μογές Γ  ́Φάσης της». Συγγραφή-επιμέλεια: Χαράλαμπος Θεοφ. Δράκος, 

σελ. 97-102). 

 

Από την παραπάνω παράθεση και με βάση το χρώμα των σωμάτων, 

μπορούμε να πούμε και τα εξής: 

Το ιώδες χρώμα δημιουργήθηκε σε συνθήκες μεγαλύτερης-υψηλότερης 

θερμοκρασίας, κατά τον χρόνο της δημιουργίας του. Με άλλα λόγια, όταν 

ένα σώμα στην φυσική του χρονολογική ιστορία της δημιουργίας του κό-

σμου, όταν είναι π.χ. μπλε, αυτό σημαίνει δημιουργήθηκε στις πιο υψηλές 

θερμοκρασίες από τις επτά Φάσεις της συμπίεσης της ύλης. Και τέτοια 

φάση υπήρξε, όπως είπαμε στην πρώτης Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου, στην Α  ́Φάση της. Τότε υπήρξαν πράγματι και οι πιο υψηλές θερ-

μοκρασίες στο σύμπαν, αφού είχαμε περισσότερη ενέργεια (αργότερα η 

ενέργεια, μετά από κάθε συμπίεσή της μετατρέπεται σε ύλη και έτσι βαίνει 

συνεχώς μειούμενη, μετά από κάθε τέτοια έλξη-συμπίεσή της μεταξύ των 

δύο συμπάντειων πόλων α και β). 

Για τον ίδιο λόγο, ανάλογα, το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το βαθύ 

κυανούν, στην φυσική του χρονολογική σειρά της δημιουργίας του κό-

σμου, δημιουργήθηκε στην επόμενη, κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ 

των δύο συμπάντειων πόλων α και β, όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως 

επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε και τις ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέ-

βησαν κατά την φάση εκείνη, που ήταν η πρώτη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου, Β  ́Φάση. 

Επίσης, το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το κυανούν, στην φυσική 

του χρονολογική σειρά της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκε στην 

επόμενη, κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων 

α και β, όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε 

και τις ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέβησαν κατά την φάση εκείνη, που 

ήταν η πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, Γ  ́Φάση. 

Το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το πράσινο στην φυσική του χρο-

νολογική σειρά της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκε στην επό-

μενη, κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α 

και β, όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε 

και τις ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέβησαν κατά την φάση εκείνη, που 

ήταν η δεύτερη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το κίτρινο, στην φυσική του χρονο-

λογική σειρά της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκε στην επόμενη, 

κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α και β, 

όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε και τις 

ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέβησαν κατά την φάση εκείνη, που ήταν 

η τρίτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 
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Το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το πορτοκαλί, στην φυσική του χρο-

νολογική σειρά της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκε στην επό-

μενη, κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων α 

και β, όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε 

και τις ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέβησαν κατά την φάση εκείνη, που 

ήταν η τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Τέλος, το αμέσως επόμενο χρώμα, δηλαδή το κόκκινο, στην φυσική του 

χρονολογική σειρά της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήθηκε στην ε-

πόμενη, κατά σειρά, συμπίεση-έλξη μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων 

α και β, όταν η ενέργειά τους ήταν η αμέσως επόμενη σε ισχύ. Τότε είχαμε 

και τις ανάλογες θερμοκρασίες, που συνέβησαν κατά την φάση εκείνη, που 

ήταν η πέμπτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Έτσι, ανάλογα με την ισχύ της συμπίεσης ων θεμελιωδών ιόντων που 

συνέβη στην κάθε μια από τις παραπάνω επτά Φάσεις της Δημιουργίας του 

κόσμου (οι επτά Φάσεις δεν συμπίπτουν, όπως εξηγήσαμε, με τις επτά Η-

μέρες της δημιουργίας του κόσμου), έχουμε και το φαινόμενο να προκα-

λείται η διαφορετική θερμοκρασία τους, συνέπεια της οποίας είναι να πα-

ράξουν και τα διαφορετικά χρώματα, κατά την μετατροπή τους σε μάζα. 

Το χρώμα δηλαδή, υποδηλώνει και την αντίστοιχη Φάση της δημιουρ-

γίας του κόσμου, κατά την οποία έχουν παραχθεί τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια 

που μας αποδίδουν το ανάλογο χρώμα κατά την θέρμανσή τους κυρίως. 

 

Ανάλογα παρατηρείται και στην εξέλιξη των άστρων: όσο πιο πολύ ε-

νέργεια φέρει ένα άστρο έχει χρώμα προς το ιώδες. Αντίθετα, όταν πέφτει 

η ενέργειά του παίρνει χρώμα κόκκινο αφενός. 
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15. Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής στο πρώτο μέρος της τρίτης 

ημέρας της δημιουργίας του κόσμου. 

 

 

Έτσι, καθώς αυτός ο μηχανισμός της βαρύτητας και της άνωσης της γης 

επαναλαμβάνονταν συνέβη το εξής: 

1) Η γη αρχικά ήταν καλυμμένη όλη με θάλασσα. Δεν υπήρχε ξηρά, δεν 

υπήρχε τίποτε άλλο, παρά μια απέραντη θάλασσα.  

Αυτό λοιπόν η Αγία Γραφή ονομάζει στην αρχή «συναχθήτω το ύδωρ 

το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν». 

2) Καθώς όμως λειτουργούσαν αυτοί οι περιστροφικοί βραχίονες και 

μετέφεραν υλικά προς την «επιφάνεια» ή προς τα ανώτερα στρώματα της 

γης, στα σημεία-περιοχές που γινόταν αυτή η εναπόθεση των υλικών δη-

μιουργούνταν υποθαλάσσιες οροσειρές. 

Η δημιουργία αυτών των υποθαλάσσιων οροσειρών έγινε η αιτία να χω-

ριστεί η αρχική ενιαία θάλασσα σε επιμέρους θάλασσες, λόγω αυτών των 

υποθαλάσσιων οριογραμμών-ορογραμμών. Έχουμε δηλαδή τον σχηματι-

σμό τεράστιων υποθαλάσσιων λεκανών στην αρχική ενιαία θάλασσα. 

Έτσι, λογικό είναι τώρα, να έχουμε την διαίρεση της μιας αρχικής θά-

λασσας σε επιμέρους θάλασσες, ανάλογα με τις υποθαλάσσιες αυτές οριο-

γραμμές. Αυτό αναφέρεται ως θάλασσες στην Αγία Γραφή, ή: «και συνή-

χθη το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τας συναγωγάς αυτών και ώφθη 

η ξηρά». 

Ενώ η Αγία Γραφή αναφέρει μίαν συναγωγή των υδάτων, στη συνέχεια 

αναφέρονται συναγωγές υδάτων, αφού δηλαδή έχουν δημιουργηθεί οι υ-

ποθαλάσσιες λεκάνες, κατά τον τρόπο που αναφέραμε. 

3) Όσον αφορά την ξηρά, είναι κοινός τόπος ότι μια, ενιαία ήταν η ξηρά 

σε όλη την γη, η λεγόμενη Παγγαία, όπως την ονομάζουν οι γεωλόγοι. 

Η εμφάνιση της ξηράς δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η συνάντηση των 

ρευστών μαζών του εσωτερικού της γης μας, όταν στην πρώτη-πρώτη 

φορά οι δύο περιστροφικοί της βραχίονες έφεραν τεράστιες ποσότητες υ-

λικών μαζών και έγινε σύγκρουσής των, αφού περιστρέφονταν κατά αντί-

θετη φορά. 

Κατά την διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, έγινε και η εναπόθεση των 

υλικών των, το οποίο αποτέλεσε την ξηρά της γης, την δημιουργίας της 

αρχικής ηπείρου μας, της Παγγαίας. 

Γι’ αυτό η Αγία Γραφή αναφέρει: «και ώφθη η ξηρά». 

Η Παγγαία ήδη αριθμεί ηλικία περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια. 

Μετά γνωρίζουμε την εξέλιξή της. 
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16. Τι ονομάζεται ξηρά ή γη.  

Η δημιουργία του στερεού φλοιού και της επιφάνειάς της Γης. 

 

 

 

1) Κατά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην γη μας, έ-

χουμε: 

Μεγάλο αριθμό χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων και την εμφά-

νιση πλέον σε μεγάλη έκταση της στέρεας μορφής της Γης μας, αυτό που 

λέμε ξηρά και γη. 

Μέχρι τότε όμως, υπήρχαν πολύ λιγότερα αλλά και ελαφρύτερα τα χη-

μικά στοιχεία και οι ενώσεις με την μορφή στερεών. Κι αυτό επειδή απαι-

τείται περισσότερος χρόνος για την δημιουργία της γης, της στερεής μορ-

φής της ύλης, έτσι όπως γνωρίζουμε σήμερα τα στερεά σώματα και το έ-

δαφος και γενικά την ξηρά. 

Αυτή η στέρεα μορφή της γης μας ονομάζεται πλέον ξηρά ή γη. 

 

2) Τα θεμελιώδη ιόντα μέσω των ιόντων πρωτονίων και των ιόντων η-

λεκτρονίων, μπορούν και έλκουν όχι απλά ηλεκτρόνια, αλλά και ολόκληρα 

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

Στην συνέχεια αυξάνονται και τα βαρύτερα υλικά που μεταφέρουν οι δύο 

εσωτερικοί-περιστροφικοί βραχίονες της Γης μας και καθώς τα εναποθέ-

τουν προς το εξωτερικό της κάθε φορά, αυτό αρχίζει να κρυώνει (αφού 

απομακρύνθηκε από το υπέρθερμο εσωτερικό της), να στερεοποιείται και 

να δημιουργεί μεγαλύτερη σκληρότερα. Τότε δημιουργείται και ο στερεός 

φλοιός και η επιφάνειά της. 

 

Ότι υπήρχαν ελαφρύτερα τα χημικά στοιχεία και ότι η Γη μας στερεο-

ποιούνταν σταδιακά, μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά (βλέπε επό-

μενο κεφάλαιο-ενότητα). 
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17. Η απόδειξη ότι το εξωτερικό περίβλημα της Γης μας σταδιακά 

άρχισε να στερεοποιείται. 

Κατακλυσμούς, και μάλιστα μεγαλύτερους από εκείνους της εποχής 

του Νώε, υπήρξαν και παλιότερα στην Γη.  

Μετά τον Νώε δεν υπήρξε άλλος κατακλυσμός. 

Η χρονολόγηση των ρήξεων του φλοιού της Γης στις διάφορες επο-

χές. 

Η επαλήθευση του λόγου του Θεού ότι δεν θα ξαναπνίξει την Γη με 

πλημμύρες. 

 

 

 

Όταν ο Θεός είπε ότι δεν θα ξανασυμβεί παρόμοιο φαινόμενο κατακλυ-

σμού στη Γη, δεν εννοούσε ότι δεν είχε γίνει στο παρελθόν τέτοιο φαινό-

μενο. 

Ένας φίλος μου μεταλλειολόγος, που δούλευε στα λιγνιτωρυχεία της 

Πτολεμαΐδας, σε σχετική γενομένη συζήτηση, μου είπε τα εξής: 

Στην Γη, στις διάφορες γεωλογικές εποχές συνέβησαν παρόμοια φαινό-

μενα μεγάλων βροχών. Όσο πιο παλιότερα προχωράμε προς το βάθος του 

χρόνου, οι βροχές ήσαν περισσότερες και είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. 

Αυτό φαίνεται από την χρονολόγηση των κοιτασμάτων λιγνίτη.  

Οι νεότεροι λιγνίτες σε όλη τη Γη, από τις μέχρι τώρα ανακαλύψεις, 

βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι λιγνιτικές περιοχές, π.χ. της Πτολεμαΐδας 

κ.λπ., που είναι οι νεότερες, είναι μικρής έκτασης σε σύγκριση π.χ. με κοι-

τάσματα λιγνίτη παλαιότερης εποχής π.χ. σε άλλη χώρα.  

Έτσι, συγκρίνοντας τα κοιτάσματα λιγνίτη, μπορούμε να πούμε ότι ε-

πειδή τα παλιότερα χρονολογικά κοιτάσματα λιγνίτη (όπως αποδεικνύεται 

από την ανάλυσή τους) είναι πιο μεγάλα αφενός, και επειδή για να παρα-

χθεί ο λιγνίτης χρειάζεται τα δάση να έχουν βρεθεί με πολλές βροχές σε 

αλλεπάλληλες εποχές αφετέρου, 

λέμε ότι όσο προχωρούμε προς το βάθος της ιστορίας-προϊστορίας της 

Γης μας, οι βροχές ήταν και πιο πολλές, αλλά και πιο μεγάλες σε ποσότη-

τες. 

Ο φίλος μου, είπε επίσης ότι από τις εκτάσεις του λιγνίτη που ανακα-

λύφθηκαν στις διάφορες περιοχές προκύπτει ότι οι βροχές πολύ παλιότερα 

έφταναν να κρατούν π.χ. ενάμιση χρόνο συνέχεια βροχή. 

Μετά σταματούσε η βροχή. 

Μετά πάλι, σε επόμενη φάση, έπιανε βροχή μεγάλης διάρκειας, π.χ. 

άλλο ένα χρόνο, και τότε τα δένδρα και η φυτική βλάστησε σάπιζαν μέσα 

στα νερά που δημιουργούνταν. (Το ανάλογο φαινόμενο δεν βλέπουμε 

στους βάλτους εκείνους που έχουμε πολλά δένδρα μέσα σε μόνιμα νερά 

για πολύ καιρό που μαυρίζουν και πάνε να σαπίσουν από το νερό;).   

Έτσι τα δένδρα σάπισαν και έγιναν κάρβουνο.  
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Αυτή η έκταση των τότε δασών που σάπισε και έγινε κάρβουνο-λιγνί-

της, βρίσκονταν κυρίως σε μεγάλες λεκάνες που είχαν πνιγεί στα νερά. 

Έτσι, από το μέγεθος της λιγνιτικής περιοχής καταλαβαίνουμε την αντί-

στοιχη έκταση των δασών και της άλλης φυτικής βλάστησης που υπήρχε 

τότε στην κάθε λιγνιτική περιοχή. 

Καταλαβαίνουμε επίσης ότι χρειάστηκαν επίσης πολλές και επανειλημ-

μένες βροχές για να επέλθει αυτό το σάπισμα στα φυτά-δένδρα, όπως επί-

σης και βροχές μεγάλης διάρκειας. 

Τέτοιες βροχές όμως δεν είναι καθόλου φυσιολογικές στη Γη, που λόγω 

του κλίματός της δεν δικαιολογεί τέτοια φαινόμενα. Δεν είχαμε δηλαδή 

τέτοιες ζέστες που να μπορούν να εξατμιστούν τόσα νερά ώστε να παρά-

ξουν τόσες μεγάλες βροχές. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι λόγω της κλιματι-

κής αλλαγής, στις θερμαινόμενες περιοχές της Γης, μάλλον ερημοποίηση 

συμβαίνει παρά αύξηση των βροχοπτώσεων και μάλιστα παρατεταμένης 

διάρκειας. 

Η μόνη αιτία που δικαιολογεί τέτοιες μεγάλες βροχές στην Γη είναι η 

ρήξη του φλοιού της και η εξαγωγή πολύ θερμού υλικού από το ίδιο το 

εσωτερικό της, το οποίο εξάτμιζε το νερό των θαλασσών και έτσι το έκανε 

ατμό. Τότε δημιουργούνταν αντίστοιχα μεγάλες βροχές. 

Επομένως, από τα κοιτάσματα των λιγνιτικών περιοχών της Γης και την 

χρονολόγησή τους, μπορούμε να «διαβάσουμε» και το μέγεθος της ρήξης 

του φλοιού της Γης που συνέβη στην καθεμιά από αυτές τις περιόδους. 

Μετά τον Νώε, δεν ανευρέθηκαν άλλα τέτοια λιγνιτικά κοιτάσματα, ο-

πότε λέμε ότι δεν υπήρξε άλλος μεγάλος κατακλυσμός. 

Εδώ επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού που είπε ότι δεν θα ξαναπνίξει 

την Γη με πλημμύρες. 

Στην ουσία για να συμβεί αυτό, ο Θεός έπρεπε να αφήσει κενά ρήγματα 

στον φλοιό της Γης για να εκτονώνεται η εσωτερική της ενέργεια μέσω 

των ρηγμάτων των τεκτονικών πλακών της, όπως και γίνεται ή μέσω των 

ηφαιστείων της. Άλλος λόγος είναι να περιορίσει ο Θεός την εσωτερική 

ισχύ των θεμελιωδών ιόντων του εσωτερικού της Γης, τότε που μίλησε 

στον Νώε. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, λέμε ότι για να υπάρχουν τόσες πολλές και τόσης 

μεγάλης διάρκειας βροχές στην Γη μας, που αύξαιναν στο βάθος της ιστο-

ρίας-προϊστορίας της, αυτό σημαίνει ότι όσο πιο παλιά προχωρούμε τόσο 

πιο μαλακός ήταν ο φλοιός τη Γης, αφού οι εσωτερικές πιέσεις των εσω-

τερικών-βαρυτικών βραχιόνων της τον έσπαγαν πιο εύκολα τον εξωτερικό 

φλοιό της. 

Έτσι, όχι μόνον μεγάλες ποσότητες υλικών από το εσωτερικό της ανέ-

βαιναν προς την επιφάνειά της και στερεοποιούνταν στην συνέχεια, αλλά 

και θερμαίνονταν πάρα πολύ τα νερά των ωκεανών της και εξατμίζονταν. 

Δεν δικαιολογείται δηλαδή να υπάρξει, διαφορετικά, τέτοιου μεγέθους 

εξάτμιση των νερών των ωκεανών της Γης, αφού μόλις εξατμιστεί κάποια 
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ποσότητα, μετά έρχεται σκιά και παύει η εξάτμιση. Άρα, η αιτία της εξά-

τμισης των νερών της Γης δεν υπήρξε ο Ήλιος ή κάτι άλλο, παρά η ρήξη 

του φλοιού της που τα υπέρθερμα υλικά του εσωτερικού της θέρμαναν και 

εξάτμισαν τα νερά των ωκεανών της. 
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18. Η τεκμηρίωση της θέσης ότι υπήρχαν οι δύο συμπάντειοι πόλοι, 

άλλοτε πολύ πιο ισχυροί, σήμερα λιγότερο ισχυροί. 

Η θέση των κβάζαρ είναι στις άκρες του υλικού σύμπαντος.  

Τα κβάζαρ έχουν ισχυρότατο πεδίο βαρύτητας. 

Η εξήγηση της μεταβλητότητας των κβάζαρ. 

Το μέγεθος-έκταση του κάθε συμπάντειου πόλου. 

Η εξήγηση ότι η μάζα των κβάζαρ φέρει πολύ ισχυρά βαρυτικά φορ-

τία θεμελιωδών ιόντων, κι επομένως, φέρει αυξημένη βαρύτητα. 

Η τεκμηρίωσης της θέσης ότι η βαρύτητα στο όλο σύμπαν εξασκεί-

ται κυρίως από τα δύο του άκρα, όπου οι περιοχές των κβάζαρ. 

Η τεκμηρίωση ότι ο χρόνος και ο χώρος συνυπάρχουν εξαρχής. 

Το υλικό σύμπαν δεν είναι άπειρο. Τα όρια του φτάνουν και εξαπλώ-

νονται μέχρις εκεί που φτάνουν οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρο-

μαγνητικές δυναμικές γραμμές του. 

 

 

Ας πάρουμε ως αφορμή ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«Σήμερα είναι γνωστά περί τα 8.000 κβάζαρ, ολίγα, όμως από αυτά έ-

χουν μελετηθεί. 

Το βασικόν πρόβλημα που θέτουν τα μυστηριώδη αυτά σώματα, είναι η 

απόστασίς των. Τα κβάζαρ, παρουσιάζουν εις το φάσμα των την ιδία «με-

τάπτωσιν» προς το ερυθρόν των ραβδώσεων, την οποίαν παρουσιάζουν 

και οι γαλαξίαι. Συχνά, μάλιστα, αι μεταπτώσεις αυταί είναι τόσον μεγά-

λαι, ώστε αι προκύπτουσαι αποστάσεις να θεωρούνται ακόμη μεγαλύτεραι 

αφ’ όσον είναι αι αποστάσεις των πλέον μακρυνών γαλαξιών. Εάν, λοιπόν, 

τα φάσματά των ερμηνευθούν ως μέτρον αποστάσεων, τα κβασάρ είναι τα 

απώτατα ουράνια αντικείμενα, που κατώρθωσεν, έως σήμερον, να ανακα-

λύψει ο άνθρωπος.  

Υπό τα συνθήκας αυτάς η ραδιοακτινοβολία των σωμάτων τούτων είναι 

τόσον ισχυρά, ώστε με κανένα γνωστόν έως τας ημέρας μας φυσικόν αί-

τιον δεν ημπορεί να εξηγηθεί. 

Υπάρχει όμως, και μία άλλη δυσκολία εις την περίπτωσιν των κβάζαρ, 

η εξής: 

Πολλά κβάζαρ δεν ακτινοβολούν σταθερώς. Παρουσιάζουν αυξομειώ-

σεις εκπομπής, που ενθυμίζει τύπους των μεταβλητών ακτινοβολιών των 

ασταθών αστέρων. Σημειωτέον, ότι η περίοδος της μεταβλητότητος αυτής 

είναι μικρά, μερικών ημερών, ωρών ή και λεπτών, ακόμη της ώρας. 

Αλλ’ αν αι αποστάσεις των κβασάρ είναι τόσον μεγάλαι όσον προκύπτει 

από τα φάσματά των, τότε πρέπει και η διάμετρός των να υπολογισθή εις 

δεκάδας ή, ίσως, και εις εκατοντάδας ετών φωτός. 
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Εν αντικείμενον, όμως διαστάσεων ετών φωτός δεν είναι δυνατόν να 

παρουσιάζει μεταβολάς ακτινοβολίας περιόδου συντομοτέρας μερικών ε-

τών, διότι αι μεταβολαί της ακτινοβολίας των διαφόρων σημείων της επι-

φανείας του θα αλληλοεξουδετερούνται. 

Δια τον λόγον αυτόν έγινε προσπάθεια εξηγήσεως της μεταπτώσεως 

των ραβδώσεων του φάσματος των κβάζαρ κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 

το συμπέρασμα να συμβιβάζεται με μικροτέρας διαστάσεις δια τα αντικεί-

μενα αυτά. Υπέθεσαν, δηλαδή, ότι το φαινόμενον της μεταπτώσεως των 

ραβδώσεων των κβάζαρ δεν οφείλεται εις τας μεγάλας αποστάσεις των, 

όπως συμβαίνει με τους γαλαξίες, αλλά είναι αποτέλεσμα των ισχυρών πε-

δίων βαρύτητος που επικρατεί πέριξ των σωμάτων αυτών. 

Πραγματικά, συμφώνως προς την θεωρίαν της Σχετικότητος, μία ηλε-

κτρομαγνητική ακτινοβολία, διερχομένη δι’ ενός πεδίου βαρύτητος, υφί-

σταται αλλοίωσιν, η οποία είναι η ιδία με εκείνην που θα υφίστατο από 

μίαν ακτινικήν κίνησιν, ίσην με την επιτάχυνσιν που προκαλεί το πεδίον 

αυτό».  

 «Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Επιστημών», «Το Σύμπαν», Εποπτεία 

Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου, 1969, σελίδα 143-144. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Από τα παραπάνω να σημειώσουμε τα εξής: 

1) 1α) Η θέση των κβάζαρ στο σύμπαν μαρτυρεί ότι αυτά στις άκρες του 

σύμπαντος βρίσκονται. 

1β) Επίσης το ισχυρότατο βαρυτικό τους πεδίο που προκαλεί την εστί-

αση των φωτεινών ακτίνων, μαρτυρεί αυξημένη βαρύτητα. 

Αυτά τα παραπάνω, μας οδηγούν στην σκέψη ότι τα κβάζαρ που βρί-

σκονται στις περιοχές αυτές βρίσκονται στους δύο συμπάντειους πόλους. 

 

2) Το φαινόμενο ότι πολλά κβάζαρ παρουσιάζουν μεταβλητότητα, οφεί-

λεται στην συνεχιζόμενη έλξη ετερώνυμών τους φορτίων θεμελιωδών ιό-

ντων. Λέμε δηλαδή ότι αν σε ένα κβάζαρ υπερέχουν τα φορτία θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων, όταν αυτό βρίσκεται μέσα ή κοντά στον συμπάντειο 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τότε αυτή η περιοχή του κβάζαρ, 

έλκει ετερώνυμά της μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία από πολύ μα-

κρινές αποστάσεις.  

Κατά την φάση της έλξης αυτής και της πτώσης των ερχόμενων φορτίων 

προς την περιοχή του κβάζαρ, έχουμε παραγωγή φωτός αρχικά, μετά όμως 

έχουμε την πτώση του φωτός, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που 

κατέπεσαν πάνω στο κβάζαρ στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, απωθού-

νται με τα ήδη υπάρχοντα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Έτσι εξηγείται 

η μεταβλητότητα των κβάζαρ. 

3) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι:  



85 

 

«…Αλλ’ αν αι αποστάσεις των κβασάρ είναι τόσον μεγάλαι όσον προ-

κύπτει από τα φάσματά των, τότε πρέπει και η διάμετρός των να υπολογι-

σθή εις δεκάδας ή, ίσως, και εις εκατοντάδας ετών φωτός. 

Εν αντικείμενον, όμως διαστάσεων ετών φωτός δεν είναι δυνατόν να 

παρουσιάζει μεταβολάς ακτινοβολίας περιόδου συντομοτέρας μερικών ε-

τών, διότι αι μεταβολαί της ακτινοβολίας των διαφόρων σημείων της επι-

φανείας του θα αλληλοεξουδετερούνται. 

Δια τον λόγον αυτόν έγινε προσπάθεια εξηγήσεως της μεταπτώσεως 

των ραβδώσεων του φάσματος των κβάζαρ κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 

το συμπέρασμα να συμβιβάζεται με μικροτέρας διαστάσεις δια τα αντικεί-

μενα αυτά. Υπέθεσαν, δηλαδή, ότι το φαινόμενον της μεταπτώσεως των 

ραβδώσεων των κβάζαρ δεν οφείλεται εις τας μεγάλας αποστάσεις των, 

όπως συμβαίνει με τους γαλαξίες, αλλά είναι αποτέλεσμα των ισχυρών πε-

δίων βαρύτητος που επικρατεί πέριξ των σωμάτων αυτών. 

Πραγματικά, συμφώνως προς την θεωρίαν της Σχετικότητος,…». 

Θα σταθούμε και θα εξηγήσουμε το εξής: 

Οι μεγάλες διαστάσεις που έχουν τα κβάζαρ δεν προκύπτουν επειδή 

προκαλείται τεράστια βαρύτητα μόνον εξαιτίας των δυνάμεων θεμελιω-

δών ιόντων που φέρουν. 

Βρισκόμαστε, πράγματι στην έβδομη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου και επίσης έχουν περάσει οι επτά Φάσεις της δημιουργίας της ύλης, 

όπως εξηγήσαμε (βλ. επτά χρώματα φωτός, κατάταξη των χημικών στοι-

χείων στην κλίμακα Μεντελέγιεφ κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι με τις επανει-

λημμένες συγκρούσεις από τις μετακινήσεις θεμελιωδών ιόντων από τον 

ένα συμπάντειο πόλο προς τον άλλο, ότι στα σημεία της πτώσης των έχει 

δημιουργηθεί μια συμπαγής μάζα, τόσο στον συμπάντειο πόλο των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, όσο και στον συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτή η συμπαγής μάζα, φέρει πολύ ισχυρά βαρυτικά φορτία επειδή έχει 

παραχθεί από τις παραπάνω συγκρούσεις των θεμελιωδών ιόντων. Λόγω 

της μεγάλης πίεσης των παραπάνω συγκρούσεων αφενός, αλλά και της 

μεγάλης έκτασης των φορτίων που διατέθηκαν για την παραγωγή ύλης-

μάζας (πρωτονίων, ηλεκτρονίων, νετρονίων, ατόμων υδρογόνου κ.λπ.) έ-

χει «κρυσταλλώσει» η παραπάνω μάζα και έγινε συμπαγής, αλλά φέρει 

συγχρόνως τεράστια ποσά ενέργειας. 

 

4) Η θέση των κβάζαρ στον χώρο του σύμπαντος (συμπάντειοι πόλοι) 

είναι ότι βρίσκονται προς τις πιο μακρινές αποστάσεις του υλικού μας σύ-

μπαντος, όπως προκύπτει από τα φάσματά τους (αναφέρθηκε μόλις πιο 

πάνω). Βέβαια, η ύπαρξη τέτοιων τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας στις πιο 

μακρινές αποστάσεις του σύμπαντος, μαρτυρεί ότι εκεί βρίσκονται οι με-

γάλες πηγές ενέργειας ή εκεί στα άκρα του σύμπαντος έχουμε την ύπαρξη 

ισχυρών ποσοτήτων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και ηλεκτρονίων. 
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Συγχρόνως, με τις τεράστιες αυτές ποσότητες θεμελιωδών ιόντων έχουμε 

και εξίσου ισχυρή βαρύτητα. 

Η ύπαρξη δηλαδή τεράστιων ποσοτήτων θεμελιωδών ιόντων στα άκρα 

του σύμπαντός μας, μας βάζει την σκέψη ότι εκεί υπάρχουν τεράστιες πο-

σότητες θεμελιωδών ιόντων, τα οποία άκρα του σύμπαντος είναι οι δύο 

συμπάντειοι πόλοι του. 

 

5) Αν έτσι είναι, αν δηλαδή τα κβάζαρ βρίσκονται στις πιο μακρινές 

αποστάσεις του σύμπαντός μας ή εκεί όπου υπάρχουν ισχυρά τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων, αυτό μόνο ως εξής ερμηνεύεται: 

5α) Τα άκρα του σύμπαντος είναι δύο, αφού εκεί συγκεντρώνονται οι 

μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειάς του.  

5β) Τα άκρα του σύμπαντος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία, ώστε παράγεται φως, από την ηλεκτρική τους 

ένωση. 

5γ) Στα άκρα του σύμπαντος πρωτοδημιουργήθηκε η μάζα-ύλη, αρχικά 

με την μορφή πρωτονίων-ηλεκτρονίων, αργότερα με άτομα, μόρια και τε-

λικά έχουμε μεγάλες συμπαγείς μάζες από την έλξη μεταξύ των θεμελιω-

δών ιόντων στις περιοχές αυτές των συμπάντειων πόλων. 

5δ) Παλιότερα, όταν δεν υπήρχε ακόμη καθόλου, ή δεν υπήρχε στη σχε-

τική σημερινή πυκνότητα, ο μεσοσυμπάντειος χώρος, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων ήταν μεγαλύτερη και παράγονταν και 

περισσότερα υλικά-μάζα, αλλά και με μεγαλύτερη ενέργεια. Τότε ήταν ε-

ποχές που φλέγονταν στην κυριολεξία ο καθένας από τους δύο αυτούς πό-

λους και η φωτιά δεν περιορίζονταν μόνον σε μερικά τμήματά τους όπως 

σήμερα. 

5ε) Λόγω της ιδιότητας των θεμελιωδών ιόντων να απωθούνται στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις, η δημιουργηθείσα ύλη στον ένα συμπάντειο 

πόλο α άρχισε να απωθείται και επειδή έλκονταν από τον άλλον συμπά-

ντειο πόλο β, κατευθύνονταν προς αυτόν. Μέρος της όμως έλκονταν από 

άλλη ύλη που μετακινούνταν από τον άλλον συμπάντειο πόλο β προς τον 

α (επειδή έφεραν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία αλλά και ετερώνυμά μαγνη-

τικά) και έτσι δημιουργήθηκαν λόγω αυτών των έλξεων τεράστιες ποσό-

τητες φορτίων ενέργεια που είλκυαν και ύλη και μας έδωσαν νεφελώματα, 

γαλαξίες κ.λπ. στον μεσοσυμπάντειο χώρο. 

Έτσι προήλθε-δημιουργήθηκε η έννοια του χώρου στον μεσοσυμπά-

ντειο χώρο.  

 

6) Η έννοια του χρόνου, είναι αλληλένδετη με την έννοια του χώρου, 

επειδή χρόνος νοείται η κίνηση των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων εξαι-

τίας των οποίων προκαλείται και η ίδια η κίνηση των σωμάτων, αφού αυτά 

έλκονται από τα θεμελιώδη ιόντα μέσω των βαρυτικών τους πόλων θεμε-

λιωδών ιόντων. 



87 

 

Με άλλα λόγια τόσο ο χώρος, όσο και ο χρόνος είναι σύμφυτα, επειδή 

ακριβώς και τα δύο είναι δύο διαφορετικές μορφές θεμελιωδών ιόντων:  

α) Ο μεν χώρος είναι θεμελιώδη ιόντα όταν δεν κινούνται, τα οποία τότε 

δεν μεταβάλλουν την ύλη που φαίνεται ως ακίνητη. Αφού τα θεμελιώδη 

ιόντα δεν κινούνται σημαίνει ότι βρίσκονταν σε μαγνητικό κορεσμό και 

δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Θα χρειαστεί κάποια μεταβολή π.χ. θερ-

μοκρασίας ή πίεσης για να μεταβληθεί ο χώρος, που τότε αναγκαστικά με-

ταβάλλεται και ο χρόνος (βλ. παρακάτω). 

β) Ο χρόνος είναι τα θεμελιώδη ιόντα όταν κινούνται. Τότε δεν κινού-

νται μόνα τους, αλλά έλκουν και ύλη, οπότε έχοντας τις μεταβολές των 

σωμάτων και της ύλης, λέμε ότι παράγεται ή τρέχει ο χρόνος. 

Η αλληλεπίδραση όμως των θεμελιωδών ιόντων υπάρχει μόνιμα, αφού 

όπως εξηγήσαμε στο εσωτερικό τόσο του πρωτονίου, όσο και του ηλε-

κτρονίου έχουμε μόνιμα την έλξη-άπωση μεταξύ των δύο εσωτερικών-βα-

ρυτικών πόλων θεμελιωδών ιόντων τους. 

Έτσι, ενώ εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τις παραπάνω κινήσεις, μας φαί-

νεται ότι δεν τρέχει ο χρόνος, εφόσον δεν μεταβάλλεται για το δικό μας 

ορατό σύστημα αντίληψης οι κινήσεις των θεμελιωδών ιόντων, που όμως 

αυτές μεταβάλλονται συνέχεια, όπως εξηγήσαμε. 

Αφότου, λοιπόν δημιουργήθηκε η ύλη, αρχικά τα πρωτόνια και τα ηλε-

κτρόνια στους συμπάντειους πόλους α και β, αντίστοιχα, έχουμε και την 

δημιουργία του χρόνου, επειδή υπάρχει εξαρχής η αλληλεπίδρασή τους. 

 

7) Το υλικό σύμπαν δεν είναι άπειρο. Τόσο ο τρόπος δημιουργίας, όσο 

και ο τρόπος λειτουργίας του έχουν ως βάση την αλληλεπίδραση των μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων αρχικά, αλλά και στην συνέχεια. 

Επομένως, εξαρχής έχουμε ενιαίο το σύμπαν, που έχει ως όρια του και 

προσδιορίζεται και οριοθετείται μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων του 

και έως εκεί που εξαπλώνονται οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνη-

τικές δυναμικές του. 
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19. Η εξήγηση της λειτουργίας της δίοδης ηλεκτρονικής λυχνίας ως 

βαλβίδα ρεύματος ή η εξήγηση της λειτουργίας της ως ανορθωτή του 

εναλλασσόμενου ρεύματος . 

Η εξήγηση της έλξης-άπωσης των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της φόρτισης των ηλεκτρονίων-πρωτονίων με μαγνητι-

κό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

 

 

 

«279. Δίοδη ηλεκτρονική λυχνία. 

Από τη δίοδη ηλεκτρονική λυχνία μπορεί να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα, 

μόνο κατά μία φορά γι’ αυτό και λέγεται βαλβίδα ρεύματος. 

Αποτελεί τον απλούστερο τρόπο ηλεκτρονικής λυχνίας και αποτελείται 

από γυάλινο σωλήνα στον οποίο έχουμε δημιουργήσει υψηλό κενό (η πί-

εση του αερίου μέσα στο σωλήνα, είναι περίπου 10-6 mmHg). Μέσα σ’ 

αυτόν, βάζουμε παράλληλα δύο ηλεκτρόδια συρμάτινα (νήματα). Το ένα 

αποτελεί την κάθοδο Κ που καταλήγει εξωτερικά σε δύο ακροδέκτες∙ αυ-

τοί, συνδέονται διαμέσου αντίστασης με ηλεκτρική πηγή και έτσι η κάθο-

δος θερμαίνεται (σχ. 385). Τότε, όμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αρ-

χίσουν να εκπέμπονται ηλεκτρόνια από αυτήν. Γι’ αυτό η κάθοδος κατα-

σκευάζεται σε σχήμα ελάσματος, ώστε να έχει μεγαλύτερη επιφάνεια και 

έτσι να εκπέμπονται από αυτή, περισσότερα ηλεκτρόνια στην μονάδα του 

χρόνου.    
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Το άλλο σύρμα που υπάρχει στον αερόκενο σωλήνα, αποτελεί την ά-

νοδο Α, που έχει συνήθως κυλινδρικό σχήμα και περιβάλλει την κάθοδο 

(σχ. 386). Για να διατηρείται συνέχεια η άνοδος σε θετικό δυναμικό, συν-

δέεται με το θετικό πόλο ηλεκτρικής πηγής, που ο άλλος της πόλος συνδέ-

εται με την κάθοδο αφού παρεμβάλλουμε ένα μιλιαμπερόμετρο. Το δεύ-

τερο αυτό κύκλωμα, που αποτελείται από την άνοδο, την πηγή και το όρ-

γανο, λέγεται ανοδικό κύκλωμα. Όταν το ανοδικό κύκλωμα είναι κλειστό, 

διατηρείται από την πηγή μια διαφορά δυναμικού VA – VK = Vα ανάμεσα 

στην άνοδο και την κάθοδο, η οποία λέγεται ανοδική τάση.  

Επίσης, η τάση Ve που υπάρχει ανάμεσα στα άκρα της καθόδου, λέγεται 

τάση θέρμανσης και το ρεύμα iα που διαρρέει το ανοδικό κύκλωμα, λέγε-

ται ανοδικό ρεύμα.  

Όταν η κάθοδος βρίσκεται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος το μι-

λιαμπερόμετρο δεν δίνει καμία ένδειξη, ανεξάρτητα της εφαρμοζόμενης 

ανοδικής τάσης. Ο χώρος μεταξύ ανόδου-καθόδου συμπεριφέρεται σαν 

μονωτής. Κατόπιν αν φέρουμε την κάθοδο στη θερμοκρασία πυράκτωσης, 

τότε θα παρατηρήσουμε απόκλιση του δείκτη του μιλιαμπερομέτρου. 

Αυτό δείχνει ότι το ανοδικό κύκλωμα διαρρέεται από το ανοδικό ρεύμα 

iα. 

Με την προϋπόθεση ότι τα δύο ηλεκτρόδια βρίσκονται το ένα κοντά στο 

άλλο και ότι η θερμοκρασία της καθόδου είναι αρκετά ψηλή, παρατηρούμε 

ένα πολύ ασθενικό ρεύμα με ανοδική τάση μηδέν ή ακόμη και με μικρές 

αρνητικές τιμές. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένα ηλεκτρόνια εξέρχονται 

από το μέταλλο με τέτοια ταχύτητα ώστε να μπορούν να φτάσουν μέχρι 

την άνοδο. 

Τα ηλεκτρόνια με μικρές τιμές κινητικής ενέργειας επιστρέφουν στην 

κάθοδο. 

Για να πετύχουμε στο ανοδικό ρεύμα πολλών mA αρκεί η θετική ανο-

δική τάση να είναι μερικών δεκάδων Volt. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι για να διαρρέεται από ρεύμα μία δίοδη 

πρέπει η μεν κάθοδος αυτής να βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, η δε 

ανοδική τάση VA – VK = Vα να είναι θετική , δηλαδή το ηλεκτρόδιο της 

ανόδου να συνδέεται με τον θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής. Όταν η 

ανοδική τάση Vα είναι θετική, το ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ ανόδου-καθό-

δου επιταχύνει τα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα ο αριθμός των ηλεκτρονίων 

που φτάνουν στην άνοδο στη μονάδα χρόνου βαίνει συνέχεια αυξανόμε-

νος, όταν αυξάνεται η ανοδική τάση Vα. 

Όταν η άνοδος είναι αρνητική απωθεί τα ηλεκτρόνια και έτσι δεν κλείνει 

το κύκλωμα, με αποτέλεσμα να μην περνάει ρεύμα. Γι’ αυτό οι δίοδες λυ-

χνίες χρησιμοποιούνται σαν ανορθωτές του εναλλασσόμενου ρεύματος, 

γιατί αν εφαρμόσουμε αρνητική ανοδική τάση, το ανοδικό ρεύμα είναι μη-

δέν. 
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Επειδή η κάθοδος θερμαίνεται πολύ την κατασκευάζουμε με ένα υλικό 

που έχει πολύ ψηλό σημείο τήξης (συνήθως βολφράμιο)».  

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

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

Τόμος 3Β, σελίδες: 202-206.  

 

 

Σχόλια - Επεξηγήσεις: 

 

Όταν η κάθοδος είναι αρνητική και η άνοδος θετική, τότε τα ηλεκτρόνια 

μετακινούνται από την κάθοδο προς την άνοδο, κανονικά. 

Αν όμως στην θέση της ανόδου, δώσουμε αρνητικό φορτίο, τότε τα η-

λεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο φέρουν ισχυρότερο το μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Ε-

πίσης, τα ηλεκτρόνια της ανόδου τότε φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αν λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (τόσο των ηλεκτρονίων 

των εκπεμπόμενων από την κάθοδο, όσο και των ηλεκτρονίων που δίνουμε 

στην άνοδο) αυξήσουν το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο, συμ-

βαίνει το εξής: 

α) Απωθούνται οι εσωτερικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων των εκπεμπόμενων από την κάθοδο ηλεκτρονίων, με τους εσωτερι-

κούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων των δομικών λίθων των 

ηλεκτρονίων, εκείνων που ήδη χορηγήσαμε στην άνοδο. Εξαιτίας αυτού 

έχουμε την άπωση μεταξύ των δύο ομάδων αυτών των ηλεκτρονίων.  

β) Απωθούνται οι εσωτερικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

των εκπεμπόμενων από την κάθοδο ηλεκτρονίων, με τους εσωτερικούς πό-

λους των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων των ηλεκτρονίων εκείνων που 

ήδη χορηγήσαμε στην άνοδο. Εξαιτίας αυτού έχουμε την άπωση μεταξύ 

των δύο ομάδων αυτών των ηλεκτρονίων. 

Επομένως, έτσι ερμηνεύεται η εξής θέση: «Όταν η άνοδος είναι αρνη-

τική απωθεί τα ηλεκτρόνια και έτσι δεν κλείνει το κύκλωμα, με αποτέλε-

σμα να μην περνάει ρεύμα. Γι’ αυτό οι δίοδες λυχνίες χρησιμοποιούνται 

σαν ανορθωτές του εναλλασσόμενου ρεύματος, γιατί αν εφαρμόσουμε 

αρνητική ανοδική τάση, το ανοδικό ρεύμα είναι μηδέν». 

 

 

Να σημειώσουμε και τα εξής πολύ βασικά: 

 

1) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Κατόπιν αν φέρουμε την κάθοδο στη 

θερμοκρασία πυράκτωσης, τότε θα παρατηρήσουμε απόκλιση του δείκτη 

του μιλιαμπερομέτρου». 

Αυτό σημαίνει ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία έχουμε αύξηση της 

παραγωγής των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (γιατί αυτά φορτίζουν με 
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την σειρά τους τούς εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων στα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο). Έτσι γίνεται δυ-

νατό να αυξήσουν την ταχύτητά τους και την ισχύ τους, επειδή καθώς φορ-

τίζουν τους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

(στους δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων) εξασκούν, τουλάχιστον, ισχυ-

ρότερες τις απώσεις των με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων (που βρί-

σκονται στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των πρωτονίων των ηλε-

κτρονίων). Λέμε την λέξη «τουλάχιστον» παραπάνω, επειδή εδώ μεν δεν 

έχουμε ένδειξη ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται και θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων (εκτός από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων).    

 

2) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Όταν η κάθοδος βρίσκεται στη θερμο-

κρασία του περιβάλλοντος το μιλιαμπερόμετρο δεν δίνει καμία ένδειξη, 

ανεξάρτητα της εφαρμοζόμενης ανοδικής τάσης». Συμπεραίνουμε ότι με 

την αύξηση της θερμοκρασίας της ανόδου (στην θερμοκρασία του περι-

βάλλοντος) δεν έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα που να προκαλεί μετα-

βολές στην παρατήρησή μας. Κι αυτό επειδή με την αύξηση της θερμο-

κρασίας (στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος) δεν επηρεάζεται η άνο-

δος, που αυτό σημαίνει ότι με την αύξηση  της θερμοκρασίας (στην θερ-

μοκρασία του περιβάλλοντος) δεν έχουμε την παραγωγή θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων της ανόδου (αφού η άνοδος δηλαδή δεν επηρεάζεται), 

αλλά έχουμε μόνον την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στην 

κάθοδο.   

 

3) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Όταν η άνοδος είναι αρνητική απωθεί 

τα ηλεκτρόνια και έτσι δεν κλείνει το κύκλωμα, με αποτέλεσμα να μην 

περνάει ρεύμα». 

Αυτό σημαίνει ότι αν δώσουμε αρνητικό φορτίο στην άνοδο, τότε έ-

χουμε εκεί ηλεκτρόνια με αυξημένο ηλεκτρικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά απωθούν τα ομώνυμά τους μαγνη-

τικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των άλλων ηλεκτρονίων που έρχεται από 

την κάθοδο (μέσω των εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων. Δηλαδή τα θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων της μιας ομάδας ηλεκτρονίων απωθούνται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της άλλης ομάδας ηλεκτρονίων. Η τέτοια 

άπωση γίνεται πιο ισχυρή επειδή τα ηλεκτρόνια αυτά είναι ήδη φορτι-

σμένα από την φόρτισή τους από την άνοδο ή την κάθοδο, δηλαδή φέρουν 

αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό τους φορτίο και γι’ αυτό αλλη-

λεπιδρούν έντονα), οπότε διακόπτεται το κύκλωμα.  

Η εξήγηση είναι, δηλαδή, ότι το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο 

ενός ηλεκτρονίου εξασκεί ομώνυμη δύναμη προς το ομώνυμό του, στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις, μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο ενός 

άλλου ηλεκτρονίου, που όπως και στην παρένθεση αναφέραμε εξηγείται 

ως εξής: 
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Στο εσωτερικό του κάθε ηλεκτρονίου έχουμε δύο εσωτερικούς-βαρυτι-

κούς πόλους: έναν πόλο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και έναν άλλον 

πόλο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Αν το ένα ηλεκτρόνιο είναι φορτισμένο με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (π.χ. στην άνοδο), τότε φορτί-

ζεται ο εσωτερικός βαρυτικός του πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων με αυτό το είδος μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. 

Επίσης, αν ένα άλλο ηλεκτρόνιο είναι φορτισμένο με μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (π.χ. στην κά-

θοδο), τότε φορτίζεται ο εσωτερικός βαρυτικός του πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων με αυτό το είδος μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού 

φορτίου θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτά τα θεμελιώδη ιόντα όμως, ενώ στις σχετικά μακρινές αποστάσεις 

έλκονται, όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται και τότε έ-

χουμε την μεταξύ τους άπωση. Έτσι, αν έχουμε τέτοια φορτισμένα ηλε-

κτρόνια με ισχυρά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων τα μεν, και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τα δε, τότε 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται και το ηλεκτρικό κύκλωμα 

διακόπτεται, δεν κλείνει. 
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20. Η εξήγηση της λειτουργίας της τριόδου ηλεκτρονικής λυχνίας. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του πλέγματος στην τρίοδο λυχνία. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του ενισχυτή. 

 

 

«283. Τρίοδη ηλεκτρονική λυχνία 

Ανάμεσα στην κάθοδο και την άνοδο μιας δίοδης ηλεκτρονικής λυχνίας, 

βάζουμε έναν ηλεκτρόδιο διάτρητο, που το συνδέουμε με τον αρνητικό 

πόλο μιας πηγής, της οποίας ο θετικός πόλος, συνδέεται με την κάθοδο της 

δίοδης (σχ. 393). 

Τότε η λυχνία ονομάζεται τρίοδη και το διάτρητο ηλεκτρόδιο ονομάζε-

ται πλέγμα. Το πλέγμα έχει συνήθως σχήμα σωληνοειδούς και περιβάλλει 

την  κάθοδο που αποτελείται από λεπτό σύρμα (σχ. 394). Οι οπές του πλέγ-

ματος χρησιμεύουν για να περνούν από αυτές τα ηλεκτρόνια και μάλιστα 

μόνο από τα σημεία που έχουν θετικό δυναμικό.  

 

 
 

 

Χρησιμότητα του πλέγματος. 

Παρατηρούμε στο σχήμα 395 τη συνδεσμολογία της τρίοδης. Από την 

εσωτερική της κατασκευή, είδαμε ότι παρεμβάλλονται ανάμεσα στην ά-

νοδο και την κάθοδο το πλέγμα. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην κά-

θοδο και το πλέγμα λέγεται τάση πλέγματος Vg. Αν η τάση πλέγματος 

είναι θετική, αν δηλαδή του δυναμικό του πλέγματος είναι θετικό συγκρι-

τικά με το δυναμικό της καθόδου, είναι πιο ισχυρή η ένταση του ρεύματος 

που παράγεται από τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο, άρα 
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και πιο ισχυρό το ρεύμα που φτάνει στην άνοδο (που είναι: πάντα θετική 

και θετικότερη από το πλέγμα) δηλαδή είναι ισχυρότερο το ανοδικό ρεύμα. 

Αντίθετα, όταν το δυναμικό του πλέγματος  είναι αρνητικό συγκριτικά 

με το δυναμικό της καθόδου, όσο δηλαδή η τάση πλέγματος γίνεται αρνη-

τικότερη, τα ηλεκτρόνια απωθούνται. Κατά συνέπεια, λιγοστεύουν εκείνα 

που φτάνουν στην άνοδο κι έτσι το ανοδικό ρεύμα ελαττώνεται. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το πλέγμα της τρίοδης ενεργεί σαν ρυθμιστής 

του ανοδικού ρεύματος και γι’ αυτό καλείται ρυθμιστικό (ή οδηγό) 

πλέγμα». 

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

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

Τόμος 3Β, σελίδες: 209-210.   

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

α) Αναφέρθηκε παραπάνω ότι: «Αν η τάση πλέγματος είναι θετική, αν 

δηλαδή του δυναμικό του πλέγματος είναι θετικό συγκριτικά με το δυνα-

μικό της καθόδου, είναι πιο ισχυρή η ένταση του ρεύματος που παράγεται 

από τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο, άρα και πιο ισχυρό 

το ρεύμα που φτάνει στην άνοδο (που είναι: πάντα θετική και θετικότερη 

από το πλέγμα) δηλαδή είναι ισχυρότερο το ανοδικό ρεύμα». 

Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 

Η αύξηση της ισχύος της έντασης του ρεύματος στην παραπάνω περί-

πτωση γίνεται, επειδή όταν αυξάνεται η τάση του πλέγματος τόσο έχουμε 

τότε φόρτιση με ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων (τα οποία έχουν το θετικό ηλεκτρικό φορτίο) 

στο πλέγμα. Αναλυτικότερα, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων φορτί-

ζουν τους εσωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων των ε-

κεί ηλεκτρονίων και των πρωτονίων, δηλαδή φορτίζουν με ισχυρότερο μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τους ε-

σωτερικούς πόλους των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, τόσο στα ηλε-

κτρόνια όσο και στα πρωτόνια του πλέγματος. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, να έλκουν 

τα ετερώνυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων της καθόδου (τα οποία θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων της καθόδου ήδη έχουν φορτίσει τους εσωτερικούς πόλους των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στα ηλεκτρόνιά τους που εκπέμπονται από 

την κάθοδο). 

 

β) Αναφέρθηκε παραπάνω επίσης ότι: «Αντίθετα, όταν το δυναμικό του 

πλέγματος  είναι αρνητικό συγκριτικά με το δυναμικό της καθόδου, όσο 
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δηλαδή η τάση πλέγματος γίνεται αρνητικότερη, τα ηλεκτρόνια απωθού-

νται. Κατά συνέπεια, λιγοστεύουν εκείνα που φτάνουν στην άνοδο κι έτσι 

το ανοδικό ρεύμα ελαττώνεται». 

Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: Όταν δώσουμε αρνητικό δυναμικό στο 

πλέγμα, τότε αυξάνουμε την χορήγηση μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού 

φορτίου θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στους εσωτερικούς πόλους των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, στους δομικούς του λίθους, δηλαδή αυ-

ξάνουμε το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων στους εσωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στα 

ηλεκτρόνια και στα πρωτόνια του πλέγματος. 

Τότε αυτά τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια που φέρουν πολύ ισχυρό το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

στους εσωτερικούς τους πόλους, απωθούνται με τα ηλεκτρόνια που έρχο-

νται από την κάθοδο, επειδή και αυτά (=τα ηλεκτρόνια που έρχονται από 

την κάθοδο) φέρουν πολύ αυξημένο αυτό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Μάλιστα, όσο αυξάνουμε το αρνητικό δυναμικό του πλέγματος, τόσο 

πιο πολύ απωθούνται τα ηλεκτρόνια τα ερχόμενα από την κάθοδο, για τον 

παραπάνω λόγο. 

 

 

Συμπέρασμα: 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όταν έχουμε την αύξηση της θερ-

μοκρασίας, τόσο στην κάθοδο της δίοδης λυχνίας, όσο και στο πλέγμα της 

τρίοδης λυχνίας, αυξάνονται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό δυναμικό-

φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και όχι το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

 

 

 

«285. Χρησιμότητα της τρίοδης λυχνίας 

Η τρίοδη λυχνία χρησιμοποιείται κυρίως σαν ενισχυτής. 

Είδαμε ότι το πλέγμα ρυθμίζει το ανοδικό ρεύμα, δηλαδή μεταβάλλο-

ντας πολύ λίγο το δυναμικό του πλέγματος προκαλούμε μεγάλη μεταβολή 

στο ρεύμα. 

Έτσι χρησιμοποιείται η τρίοδος στους ενισχυτές με τους οποίους μπο-

ρούμε να ενισχύσουμε ασθενείς μεταβαλλόμενες τάσεις ή εντάσεις ρεύμα-

τος ….». 

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

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

Τόμος 3Β, σελίδα: 211.   
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21. Η εξήγηση της επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του καθοδικού σωλήνα. 

Για τις κινήσεις των περιφερόμενων ηλεκτρονίων γύρω από τα πρω-

τόνια ισχύει, επίσης, ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ. 

 

 

«287. Σωλήνας Braun ή καθοδικός σωλήνας 

Αποτελείται από γυάλινο αερόκενο δοχείο που στο ένα άκρο έχει την 

κάθοδο Κ και στο άλλο πλαταίνει και καταλήγει σε διάφραγμα (οθόνη) 

που έχει επαληφθεί εσωτερικά με φθορίζουσα ουσία (σχ. 400). 

Η κάθοδος περιβάλλεται από το ειδικό ηλεκτρόδιο W, που καλείται κύ-

λινδρος Wehnelt, που βρίσκεται σε αρνητικό δυναμικό ως προς την κά-

θοδο και χρησιμεύει για τη ρύθμιση της έντασης της καθοδικής δέσμης και 

κατά συνέπεια και της λαμπρότητας της φωτεινής κηλίδας που εμφανίζε-

ται στην οθόνη. 

 

 

 
 

 

Σε κάποια απόσταση από την κάθοδο υπάρχει η άνοδος Α με σχήμα κυ-

λινδρικό ή δισκοειδές. Η άνοδος έχει μια μικρή οπή στη μέση και επειδή 

τη βάζουμε σε δυναμικό θετικότερο κατά μερικές χιλιάδες Volt από το δυ-

ναμικό της καθόδου, επιταχύνει τα ηλεκτρόνια που εκπέμπει η κάθοδος. 

Όσα βγαίνουν από την οπή σχηματίζουν δέσμη, που όταν συναντά το διά-

φραγμα προκαλεί πάνω σ’ αυτό κηλίδα. 

Η δέσμη των ηλεκτρονίων, περνάει μέσα από ένα ζεύγος οριζόντιων και 

παράλληλων μεταλλικών πλακιδίων που αν συνδεθούν με πηγή συνεχούς 

τάσης προκαλούν καμπύλωση στην τροχιά των ηλεκτροδίων και έτσι με-

τακίνηση της φωτεινής κηλίδας πάνω στο διάφραγμα.  

Μετά από αυτά υπάρχει ένα δεύτερο ζεύγος πλακιδίων που έχουν διεύ-

θυνση κάθετη προς τη διεύθυνση των προηγουμένων με αποτέλεσμα να 

προκαλούν απόκλιση της δέσμης κάθετη προς την προηγούμενη απόκλιση. 
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Μεταξύ ανόδου και καθόδου υπάρχει η βοηθητική άνοδος ΒΑ. Με με-

ταβολή της τάσης της επιτυγχάνουμε να μικραίνουμε τη φωτεινή κηλίδα 

όσο μπορούμε. 

Επειδή η καθοδική δέσμη παρουσιάζει πάρα πολύ μικρή αδράνεια, α-

νταποκρίνεται πολύ στις μεταβολές των τάσεων των πλακιδίων. Εξαιτίας 

αυτής της ιδιότητας ο καθοδικός σωλήνας είναι χρήσιμος για την παρακο-

λούθηση φαινομένων που μεταβάλλονται πολύ γρήγορα. 

Ο σωλήνας Braun, χρησιμοποιείται πολύ στις συσκευές τηλεόρασης, 

στο ραντάρ και στον καθοδικό παλμογράφο». 

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

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

Τόμος 3Β, σελίδες: 214-215.    

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Η άνοδος έχει μια μικρή οπή στη μέση 

και επειδή τη βάζουμε σε δυναμικό θετικότερο κατά μερικές χιλιάδες Volt 

από το δυναμικό της καθόδου, επιταχύνει τα ηλεκτρόνια που εκπέμπει η 

κάθοδος». 

Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 

Όταν έχουμε ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο στην άνοδο 

αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (που φέρουν και θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο). 

Ήδη όμως και τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια από την κάθοδο φέρουν κι 

αυτά ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων (που φέρει η κάθοδος και τα φορτίζει με αυτό). 

Τότε, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτο-

νίων της ανόδου απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που φέ-

ρουν τα ερχόμενα στην οπή της ανόδου ηλεκτρόνια και γι’ αυτό παρατη-

ρούμε την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων αυτών της καθόδου. Μάλιστα, 

όσο πιο ισχυρότερο φορτίο δίνουμε στην άνοδο, τόσο αυξάνει η επιτά-

χυνση αυτών των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων, επειδή ακριβώς, όσο αυξά-

νεται το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τόσο αυξάνεται και η άπωσή τους. 

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και έχουμε την αύξηση της ταχύτητας μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις (ακόμη-ακόμη 

και η Γη αυξάνει την ταχύτητα τροχιάς της όταν βρίσκεται στις σχετικά 

κοντινές αποστάσεις ως προς τον Ήλιο και π.χ. τον χειμώνα στο βόρειο 

ημισφαίριο έχουμε λιγότερες τις μέρες του).  

Εδώ έχει την ερμηνεία του ο σχετικός νόμος του Κέπλερ. 
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Με άλλα λόγια, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις αυξάνεται η ταχύτητα 

κίνησης των θεμελιωδών ιόντων, επειδή αυξάνει ανάλογα και η άπωσή 

τους. 

(Αναφερόμαστε στον νόμο των εμβαδών ή δεύτερο νόμο Κέπλερ, που 

σύμφωνα με τον νόμο αυτόν: «Η επιβατική ακτίνα Ηλίου - Πλανήτη γρά-

φει ίσα εμβαδά σε ίσους χρόνους ή εμβαδά ανάλογα των χρόνων»).  

 

 

Ας πάμε να θυμηθούμε εδώ την εξήγηση του δεύτερου νόμου του Κέ-

πλερ, κάνοντας μια απλή παρένθεση, σχετικά με την οποία αναφέραμε κι 

αλλού (βλ. π.χ. στο προηγούμενο βιβλίο μας: Βιβλίο 16ο: Η δεύτερη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου-Μέρος Δ΄, σελ. 110-113). Λόγω όμως 

της κυκλικής επανάληψης αλλά με προσθήκη νέων δεδομένων κάθε φορά, 

αυτή η κυκλική μας ενημέρωση χρειάζεται για να μας εισαγάγει ομαλά 

στις περισσότερες γνώσεις και την εξήγηση της λειτουργίας των φυσικών 

φαινομένων αφενός, αλλά κι επειδή πρέπει να τρέξουν όλες οι βασικές ε-

νημερώσεις προετοιμασίας ώστε να μπορούμε να δεχτούμε «ομαλά», τα 

επόμενα νοήματα και συμπεράσματά μας. 

Επειδή όμως οι δυνάμεις των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των 

ηλεκτρονίων είναι οι ίδιες και στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια, όπως και στο ε-

σωτερικό-βαρυτικό κέντρο του Ήλιου-Γης, ό,τι ισχύει για τον δεύτερο 

νόμο του Κέπλερ αναφορικά με τις κινήσεις των πλανητών, το ίδιο ισχύει 

και για τις κινήσεις των ηλεκτρονίων γύρω από τα πρωτόνια. 

Ας δούμε όμως το θέμα, που το θέτουμε εδώ επειδή ταιριάζει, ως εφαρ-

μογές των ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιόντων. 

 

Η εξήγηση του δεύτερου νόμου του Κέπλερ. 

Όσα εξηγήσαμε για τα θεμελιώδη ιόντα, και στην λειτουργία, να πάμε 

τώρα στον 2ο νόμο του Κέπλερ, να δούμε μια εφαρμογή τους: 

 

 

Γραφική εξήγηση του δεύτερου νόμου του 

Κέπλερ: επειδή οι ερυθρές επιφάνειες, που 

αντιστοιχούν στην μετακίνηση του πλανήτη 

σε ίσα χρονικά διαστήματα, πρέπει να είναι 

ίσες μεταξύ τους, προκύπτει ότι ο πλανήτης, 

όταν βρίσκεται στην πλησιέστερη προς τον 

Ήλιο περιοχή της τροχιάς του, κινείται ταχύ-

τερα από όσο όταν βρίσκεται στην περιοχή 

που απέχει περισσότερο από τον Ήλιο. 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος 

δέκατος έβδομος, Αθήνα 1996, σελ. 20. 

 

2ος νόμος του Κέπλερ. 
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2ος νόμος του Κέπλερ. 

«Η ταχύτητα των πλανητών στις τροχιές τους δεν είναι αμετάβλητη, 

αλλά μεταβάλλεται κατά τρόπο ώστε η επιβατική ακτίνα, που ενώνει τον 

πλανήτη με τον Ήλιο, να διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσες επιφάνειες». 

Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος δέκατος έβδομος, Αθήνα 

1996, σελ. 20.  

 

 

Το εμβαδόν που αναφέρει ο παραπάνω νόμος, δεν είναι άλλο παρά η 

ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. 

Έτσι, όσο πιο κοντά ο πλανήτης βρίσκεται προς τον Ήλιο, τόσο περισ-

σότερο ενέργεια δέχεται. Εκεί, όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις εί-

ναι ισχυρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών 

ιόντων που, καθώς απωθούνται μεταξύ τους, εξασκούν ισχυρότερη την ά-

πωσή τους και ο πλανήτης τότε τρέχει πιο γρήγορα. 

Στις σχετικά μακρινές όμως αποστάσεις, η ενέργεια των θεμελιωδών ιό-

ντων εξασθενεί, επειδή απορροφάται από την ύλη, από την λεγόμενη μα-

γνητική μικρομάζα, όπως εξηγούμε στο σχετικά κεφάλαιο. Έτσι στις σχε-

τικά μακρινές αποστάσεις η επίδραση των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων 

εξασθενεί και ο πλανήτης κινείται-τρέχει αργότερα. 

 

Επίσης: 

 

 

«ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ. 

 

 

 

Έχουμε ένα γραμμόφωνο την ώρα της λειτουργίας του. Φυσικά, η περι-

στροφή του δίσκου είναι ομαλή κυκλική κίνηση. Βάζουμε το γραμμόφωνο 

σε λειτουργία. Τα σημεία του γραμμοφώνου που βρίσκονται κοντά στην 

περιφέρεια περιστρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνα που βρί-

σκονται κοντά προς το κέντρο περιστροφής του.  
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Ας τοποθετήσουμε στο γραμμόφωνο ένα μολύβι, όπως στο παραπάνω 

σχήμα. Στη θέση αυτή, το μολύβι παριστάνει μια ακτίνα, που παρακολου-

θεί το δίσκο στην ομαλή κυκλική κίνησή του. 

Μια τέτοια ακτίνα, λέγεται επιβατική και παραβρίσκεται, νοερά, σε όλες 

τις κυκλικές κινήσεις». 

«Αναλυτική» ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ (Αναλυτικές Μα-

θητικές Εκδόσεις). Τόμος 2, σελίδες 124-125. 

Συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστημονικών 

έργων) με τη συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-Συγγραφείς: 

Σωτήρης Λειβαδίτης, Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστούλας, Χρήστος 

Δαγκλής. 

 

 

2) Επίσης αναφέρθηκε παραπάνω το εξής: 

«Η δέσμη των ηλεκτρονίων, περνάει μέσα από ένα ζεύγος οριζόντιων 

και παράλληλων μεταλλικών πλακιδίων που αν συνδεθούν με πηγή συνε-

χούς τάσης προκαλούν καμπύλωση στην τροχιά των ηλεκτροδίων και έτσι 

μετακίνηση της φωτεινής κηλίδας πάνω στο διάφραγμα.  

Μετά από αυτά υπάρχει ένα δεύτερο ζεύγος πλακιδίων που έχουν διεύ-

θυνση κάθετη προς τη διεύθυνση των προηγουμένων με αποτέλεσμα να 

προκαλούν απόκλιση της δέσμης κάθετη προς την προηγούμενη από-

κλιση». 

Η εξήγηση-απόκλιση αυτή επιτυγχάνεται για τον εξής λόγο: 

Οι δύο πλάκες (πλακίδια του δεύτερου ζεύγους) φέρουν ηλεκτρικά και 

μαγνητικά φορτία, τα οποία προέρχονται από: το πλακίδιο που συνδέεται 

με την κάθοδο φορτίζεται με τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία της 

καθόδου, δηλαδή με θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, ενώ το πλακίδιο που 

συνδέεται με την άνοδο φορτίζεται με τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία της ανόδου, δηλαδή με θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις: τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, δηλαδή του πλακιδίου που είναι συνδεδεμένο με την άνοδο, 

έλκονται με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που βρίσκο-

νται στην μια δέσμη ακτινοβολίας που διέρχεται από κοντά τους. Επειδή 

όμως τα θεμελιώδη αυτά ιόντα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις δεν μπο-

ρούν να πλησιάσουν άλλο μεταξύ τους (επειδή απωθούνται), γι’ αυτό η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τρέχει παράλληλα προς το πλακίδιο αυτό. 

Επειδή η ηλεκτρομαγνητική αυτή ακτινοβολία δεν φέρει μεγάλη ποσότητα 

μαγνητικής μικρομάζας (μικρούλης δηλαδή) δεν δημιουργεί όρη και κοι-

λίες όπως στο εγκάρσιο κύματα και γι’ αυτό η πορεία της είναι σε ευθεία 

σχεδόν γραμμή. 
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22. Η εξήγηση της λειτουργίας της λάμπας φωτισμού που έγινε δίο-

δος ηλεκτρονική λυχνία. 

Η εξήγηση της μετακίνησης-μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος 

στο κενό, όταν δηλαδή δεν υπάρχει αγωγός μεταφοράς του, οφείλεται 

στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων κινούνται και στο κενό, και εκεί δηλαδή, όπου δεν υπάρχει 

καθόλου ύλη. 

Τα πιο ισχυρά σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιώδη 

ιόντα έλκουν τα ετερώνυμά τους θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά μακρι-

νές αποστάσεις. 

Η ύπαρξη του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων φαίνεται καθαρά στον σωλήνα Braun.  

 

 

«Σωλήνας κενού 

Ο σωλήνας κενού ή ηλεκτρονική λυχνία είναι διάταξη που λειτουργεί 

με τη δράση ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται μέσα σε αέριο ή στο κενό. 

Στο εσωτερικό του γυάλινου σωλήνα, τα ηλεκτρόνια που απελευθερώ-

νονται από ένα ηλεκτρόδιο (την κάθοδο) κινούνται μέσα από το αέριο ή 

το κενό και κατευθύνονται προς ένα δεύτερο ηλεκτρόδιο (την άνοδο). Εί-

ναι δυνατό να μεσολαβούν και άλλα ηλεκτρόδια ανάμεσα στην άνοδο και 

την κάθοδο, τα οποία ελέγχουν το ροή των ηλεκτρονίων. 
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Ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον έφτιαξε τον πρώτο σωλήνα κενού, 

αλλά δεν συνειδητοποίησε τη σημασία του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1880, 

ο Έντισον προσάρμοσε ένα πρόσθετο ηλεκτρόδιο μέσα σε μια λάμπα φωτισμού. 

Παρατήρησε ότι από το νήμα της λάμπας έρρεε ρεύμα προς το ηλεκτρόδιο, αν 

αυτό είχε θετικό φορτίο. Ο Έντισον είχε φτιάξει μια δίοδο λυχνία κενού, αλλά 

δεν σκέφτηκε καμιά εφαρμογή για την εφεύρεσή του. 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι σωλήνων κενού. Ο πρώτος, η δίοδος λυχνία, 

εφευρέθηκε το 1904 (δεν πρέπει να συγχέεται με την ηλεκτρονική δίοδο). 

Τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από αυτή προς μία διεύθυνση μόνο, επιτρέ-

ποντας τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές. 

Η τρίοδος λυχνία, που εφευρέθηκε το 1910, χρησιμοποιείται για την ε-

νίσχυση ηλεκτρικών σημάτων. 

Άλλοι τύποι σωλήνων κενού είναι η τετράοδος λυχνία και η πεντάοδος. 

Σήμερα, οι ηλεκτρονικές λυχνίες έχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος αντικα-

τασταθεί από τις ηλεκτρονικές διόδους, τα τρανζίστορ και τα ολοκληρω-

μένα κυκλώματα». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 5, σελ. 753-754 

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω, στο σχόλιο της φωτογραφίας, ότι: «Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1880, ο Έντισον προσάρμοσε ένα πρόσθετο ηλεκτρόδιο 

μέσα σε μια λάμπα φωτισμού. Παρατήρησε ότι από το νήμα της λάμπας 

έρρεε ρεύμα προς το ηλεκτρόδιο, αν αυτό είχε θετικό φορτίο. Ο Έντισον 

είχε φτιάξει μια δίοδο λυχνία κενού, αλλά δεν σκέφτηκε καμιά εφαρμογή 

για την εφεύρεσή του». 

Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου, της λειτουργίας της παραπάνω κα-

τασκευής της δίοδης λυχνίας είναι η εξής: 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονί-

ων, εκείνων των ηλεκτρονίων που ρέουν μέσα στο σύρμα της λάμπας φω-

τισμού, αφενός, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, εκείνων 

των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο ηλεκτρόδιο της ανόδου που τοποθε-

τήθηκε μέσα στην λάμπα και κοντά στο σύρμα της. 

Τότε, τα θεμελιώδη αυτά ιόντα των ηλεκτρονίων  (που ρέουν μέσα στο 

σύρμα της λάμπας), έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις με τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων (των ηλεκτρονίων εκείνων που βρίσκονται 

στο ηλεκτρόδιο της ανόδου που τοποθετήθηκε κοντά στο σύρμα της λά-

μπας). 

Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η μετακίνηση των ηλεκτρονίων από το 

σύρμα προς το ανοδικό ηλεκτρόδιο της λάμπας, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα 
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έλκονται ή απωθούνται μεταξύ τους και στο απόλυτο κενό, χωρίς την με-

σολάβηση αέρα ή άλλου καλού αγωγού του ηλεκτρισμού. 

Τα πιο ισχυρότερα σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιώδη 

ιόντα (εν προκειμένω τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που φέρει το η-

λεκτρόδιο της ανόδου που τοποθετήθηκε κοντά στο σύρμα της λάμπας) 

έλκουν τα ασθενέστερά τους σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (που φέρουν τα ηλεκτρόνια που ρέουν 

μέσα στο σύρμα της λάμπας).  
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23. Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα 

σε άλλα υλικά και με την μείωση της θερμοκρασίας, επίσης παράγο-

νται θεμελιώδη ιόντα σε άλλα υλικά. 

Η εξήγηση της παραγωγής της πίεσης, αλλά και της θερμότητας. 

 

 

Πιο πάνω, στο κεφάλαιο «Η εξήγηση της λειτουργίας της δίοδης ηλε-

κτρονικής λυχνίας ως βαλβίδα ρεύματος ή η εξήγηση της λειτουργίας της 

ως ανορθωτή του εναλλασσόμενου ρεύματος», στις επεξηγήσεις αναφέ-

ραμε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα, 

εξαιτίας των οποίων έχουμε διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος.  

Τώρα συμπληρώνουμε τα εξής:  

Με την αύξηση της θερμοκρασίας στα μέταλλα παράγονται θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, με την διαφορά 

ότι τα παραγόμενα ιόντα των πρωτονίων είναι περισσότερα και ισχυρό-

τερα, κι αυτό φαίνεται από το εξής: 

 

«Μεταβολή της αντιστάσεως μετά της θερμοκρασίας. 

Όπως είδομεν εις την παράγρ. 158, η ειδική αντίστασις των διαφόρων 

υλικών - και, συνεπώς, η αντίστασις των αγωγών - μεταβάλλεται μετά της 

θερμοκρασίας. Εάν η θερμοκρασία ενός αγωγού, αντιστάσεως R, μετα-

βληθή κατά Δθ, θα μεταβληθή και η αντίστασίς του κατά ΔR. Η μεταβολή 

αύτη ΔR της αντιστάσεως ευρίσκεται ότι είναι ανάλογος της αντιστάσεως 

R και της μεταβολής Δθ της θερμοκρασίας, εξαρτάται δε και εκ του υλικού 

του αγωγού. Ήτοι είναι:   
 

ΔR = α ∙ R . Δθ 
 

Ο συντελεστής α καλείται θερμικός συντελεστής αντιστάσεως και ε-

ξαρτάται εκ του υλικού, εκ του οποίου είναι κατασκευασμένος ο αγωγός… 

 

 
 

[…] Εις τα μέταλλα ο θερμικός συντελεστής αντιστάσεως είναι, κατά 

κανόνα, θετικός. Τούτο σημαίνει ότι, αυξανομένης της θερμοκρασίας ενός 
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(μεταλλίνου) σύρματος, αυξάνεται και η αντίστασίς του (σχ. 242). Πειρα-

ματικώς δεικνύομεν τούτο ως εξής: Εις κύκλωμα, περιέχον ηλεκτρική πη-

γήν και λαμπτήρα πυρακτώσεως, παρεμβάλλομεν έν σιδηρούν σύρμα, 

τοιαύτης αντιστάσεως, ώστε ο λαμπτήρ να διαρρέεται υπό του κανονικού 

ρεύματος λειτουργίας και να φωτοβολή (σχ. 243). Αν, ακολούθως, θερμά-

νωμεν το σύρμα δια λύχνου, θα παρατηρήσωμεν ότι η φωτοβολία του λα-

μπτήρος ελαττούται επί μάλλον και μάλλον, είναι δε δυνατόν ο λαμπτήρ 

και να σβύση εντελώς. Εάν, ακολούθως, παύσωμεν να θερμαίνωμεν το 

σύρμα, τούτο θ’ αρχίση να ψύχεται και, όταν αποκτήση την προτέραν του 

αντίστασιν, ο λαμπτήρ θα φωτοβολή, εκ νέου, ζωηρώς. 
Ενώ, ως είπωμεν, εις τα μέταλλα ο θερμικός συντελεστής αντιστάσεως είναι θετι-

κός, εις άλλα υλικά (όπως, π.χ., εις τον άνθρακα) ο θερμικός συντελεστής αντιστάσεως 

είναι αρνητικός. Τούτο σημαίνει ότι, αυξανομένης της θερμοκρασίας ενός αγωγού εξ 

άνθρακος, η αντίστασις αυτού ελαττούται (σχ. 242). …» 

«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.180-181. 

 

 

Επεξηγήσεις – Σχόλια:  

 

α) Όταν θερμαίνουμε ένα υλικό, π.χ. μέταλλο (αναφορικά με την ικανό-

τητα της ποσότητας έκλυσης θεμελιωδών ιόντων από ένα θερμαινόμενο 

σώμα, εξηγήσαμε και σε άλλο κεφάλαιο σχετικά αν τα άτομα αυτού του 

σώματος φέρουν πρωτόνια κυρίως [και ηλεκτρόνια δευτερευόντως] που 

δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων, ή στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), 

και αυξάνεται η αντίστασή του, αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (από τα πρωτόνια και τα η-

λεκτρόνια, όπως και από τους εσωτερικούς τους βαρυτικούς πόλους). 

Εξαιτίας της αύξησης αυτών των θεμελιωδών ιόντων, αυτά τότε απω-

θούνται μεταξύ τους και έχουμε την άπωσή τους στον γύρω τους χώρο. 

Λόγω δε της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα έτσι απωθούμενα ηλεκτρόνια 

έχουμε και την αύξηση της θερμότητας στον γύρω τους χώρο καθώς πα-

ράγουν τριβές.  

Επομένως, λέμε ότι ο θερμικός συντελεστής είναι θετικός σε εκείνα τα 

υλικά που όταν θερμαίνονται παράγουν εξίσου μεγάλο αριθμό-ποσότητα  

τόσο θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, όσο και θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων.  

Οι παραγόμενες τριβές αλλά και η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλο-

νται στο εξής φαινόμενο: 

Τα θεμελιώδη ιόντα, στην φάση της άπωσής των, έλκουν και ύλη που 

βρίσκουν στην πορεία τους (από ηλεκτρόνια, υποατομικά σωματίδια 
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κ.λπ.). Αυτά τα χτυπούν με άλλα τέτοια που συναντούν στην πορεία τους 

και έτσι παράγεται αρχικά η πίεση και μετά η θερμότητα. 

 

β) Ο θερμικός συντελεστής είναι αρνητικός, ή αλλιώς όταν θερμαίνεται 

ένα υλικό αυτό τότε μειώνει την αντίστασή του στο κύκλωμα, αυτό ερμη-

νεύεται ως εξής: 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας στο υλικό αυτό, έχουμε πολύ μεγάλη 

την παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (αναφορικά με την 

ικανότητα της ποσότητας έκλυσης θεμελιωδών ιόντων από ένα θερμαινό-

μενο σώμα, εξηγήσαμε και σε άλλο κεφάλαιο σχετικά αν τα άτομα αυτού 

του σώματος φέρουν πρωτόνια κυρίως [και ηλεκτρόνια δευτερευόντως] 

που δημιουργήθηκαν στον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, ή στον συμπάντειο πόλο β των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων). Κι αυτό το λέμε επειδή έτσι εξηγείται ότι καθίσταται καλύτερη η 

διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος (αφού δηλαδή μειώνεται η αντίσταση 

του υλικού), κι αυτό πάλι σημαίνει ότι για να γίνει καλύτερη η διέλευση 

του ηλεκτρικού ρεύματος ή των ηλεκτρονίων, έχουμε έλξη των από άλλα 

θεμελιώδη ιόντα που είναι αυτά τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων (με 

τα οποία έλκονται τα ηλεκτρόνια της καθόδου). 

Επομένως, το υλικό αυτό που έχει αρνητικό θερμικό συντελεστή σημαί-

νει ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας του παράγει θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων πάρα πολλά, κι έτσι έχουμε την ευκολότερη διέλευση του η-

λεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτό το υλικό. 

Έτσι, όσο αυξάνουμε την θερμοκρασία στο υλικό αυτό, τόσο μειώνεται 

η αντίστασή του, αφού τόσο περισσότερα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

παράγονται.  

 

Συμπέρασμα: 

Επειδή το ότι τα υλικά όταν θερμαίνονται,  

α) άλλα μεν φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων, και  

β) άλλα φέρουν ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων,  

αυτό τότε σημαίνει ότι μπορεί τα πρωτόνια αλλά και τα ηλεκτρόνια των 

διαφόρων υλικών να μοιάζουν και να φαίνονται ίδια, όμως δεν είναι καθό-

λου ίδια ως προς το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων τους. 
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24. Στους υπεραγωγούς και γενικά στα μέταλλα, με την αύξηση του 

κρύου ή με την μείωση της θερμοκρασίας, έχουμε περισσότερη αύ-

ξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και λιγότερη αύξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομα-

γνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγεται περισσότερος αριθ-

μός-ποσότητες θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων, συνολικά, ενώ, αντίθετα, με την μείωση της θερμο-

κρασία παράγονται λιγότερες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.   

 

 

 

 

«177. Υπεραγωγιμότης. 

Εις την παράγρ. 176 είδομεν ότι η αντίστασις όλων, σχεδόν, των μεταλ-

λικών αγωγών ελαττούται, όταν ελαττούται η θερμοκρασία των. Εις αγω-

γούς εξ ωρισμένων μετάλλων (π.χ., εκ μολύβδου, υδραργύρου κ.λπ.) πα-

ρατηρείται ότι, όταν η θερμοκρασία των κατέλθη πολύ (μερικοί βαθμοί 

υπεράνω του απολύτου μηδενός), η αντίστασίς των μηδενίζεται αποτόμως. 

Το φαινόμενον τούτο καλείται υπεραγωγιμότης, τα δε υλικά υπεραγω-

γοί». 

«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.182. 

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Όπως εξηγήσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν ο θερμικός συ-

ντελεστής είναι θετικός αυτό σημαίνει μεγαλύτερη την παραγωγή θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά επίσης και παραγωγή θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων, τα οποία θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων είναι ασθενέστερα 

από τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων. 

Όταν ο θερμικός συντελεστής είναι αρνητικός, έχουμε πολύ μεγάλη την 

παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

 

Στα υλικά όμως που είναι υπεραγωγοί, όταν μειώνεται η θερμοκρασία 

έχουμε μεγαλύτερη την αύξηση των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων σε 

σύγκριση με την παραγωγή θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 
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Αυτή την διαφορά μεταξύ των παραγόμενων θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όταν μειώνεται η θερμο-

κρασία την ονομάζουμε και μείωση της παραγωγής των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων όταν μειώνεται η θερμοκρασία. 

Με την μείωση της θερμοκρασίας, λοιπόν, τα θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων του ηλεκτρικού ρεύματος φέρουν αυξημένο το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό τους φορτίο και έτσι έλκονται, στις σχετικά μακρινές απο-

στάσεις, με το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων των ηλεκτρονίων στα πρωτόνια του αγωγού. 

Αν το υλικό του αγωγού είναι το μέταλλο, αυτό με την αύξηση της θερ-

μοκρασίας παράγει πολλά θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων κυρίως, αλλά και 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (με την αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε με-

γαλύτερη την παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όπως εξη-

γήσαμε σε άλλο κεφάλαιο). 

Έτσι, λόγω της μεγάλης παραγωγής και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων, αλλά και των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, με την αύξηση 

της θερμοκρασίας, έχουμε αυξημένη την άπωση μεταξύ των ρεόντων ηλε-

κτρονίων του ηλεκτρικού ρεύματος με τα πρωτόνια. 

Αντίθετα, με την μείωση της θερμοκρασίας αυτό δεν συμβαίνει. 

Αυτό σημαίνει τότε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγεται πε-

ρισσότερος αριθμός-ποσότητες θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων, συνολικά, ενώ, αντίθετα, με την μείωση της 

θερμοκρασία παράγονται λιγότερες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 
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25. Η εξήγηση της έννοιας της θερμότητας. 

Η εξήγηση της έννοιας της αντίστασης ως προς την ροή του ηλε-

κτρικού ρεύματος.  

 

 

«Αντίσταση, ηλεκτρική  

Μέγεθος που εκφράζει την ιδιότητα της ύλης να αντιστέκεται στη δίοδο 

του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 
 

Στην ηλεκτρονική ορολογία, το στοιχείο ενός κυκλώματος που εμφανίζει α-

ντίσταση ονομάζεται αντιστάτης ή ρεζίστορ και παριστάνεται με το επάνω σύμ-

βολο. Ένας αντιστάτης του οποίου μπορεί να μεταβληθεί η αντίσταση ονομάζε-

ται μεταβλητός και παριστάνεται με το κάτω σύμβολο της εικόνας. Οι μεταβλη-

τοί αντιστάτες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε ρα-

διόφωνα και ηλεκτρόφωνα.  

 

 

Αν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που μεταφέρουν το ρεύμα ήταν τελείως ε-

λεύθερα να κινηθούν, δεν θα υπήρχε ηλεκτρική αντίσταση. Όμως συγκρο-

τούνται μεταξύ τους και με τα άτομα της ύλης και χάνουν ενέργεια. Έτσι, 

για να διατηρηθεί η ροή του ρεύματος, απαιτείται παροχή ενέργειας, που 

ονομάζεται τάση ή διαφορά δυναμική. 

Η ενέργεια που χάνεται εξαιτίας της αντίστασης μετατρέπεται σε θερ-

μότητα. Σε αυτό οφείλεται η πυράκτωση του νήματος ενός ηλεκτρικού λα-

μπτήρα ή της σπείρας μια θερμάστρας. 

Η ηλεκτρική αντίσταση στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) υπολογί-

ζεται σε ομ (ohm). Αντίσταση ενός ομ σημαίνει ότι σε έναν ηλεκτρικό α-

γωγό πρέπει να εφαρμοστεί τάση ενός Βολτ για να διέλθει ρεύμα έντασης 

ενός Αμπέρ». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 1, σελ. 74. 

 

 

Επεξηγήσεις - Σχόλια: 
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Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

Έστω μια αντίσταση σε έναν ηλεκτρικό αγωγό. 

Τα ηλεκτρόνια κινούμενα στον αγωγό φέρουν ισχυρό μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όσα έρχονται 

από την κάθοδο. 

Αν στην αντίσταση υπάρχει πολύ ισχυρό το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (λόγω της φύσης του υλι-

κού αυτού της αντίστασης) τότε θα υπάρξει αντίσταση στην διέλευση του 

ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή, τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν τα ερχό-

μενα στον αγωγό ηλεκτρόνια, απωθούνται με τα πρωτόνια που συναντούν 

στην μάζα του αντιστάτη (του υλικού της αντίστασης). Αυτό σημαίνει ε-

πειδή τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που υπάρχουν και φορτίζουν τους 

δομικούς λίθους των ηλεκτρονίων (τους εσωτερικούς βαρυτικούς πόλους 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων), απωθούνται με  τα θεμελιώδη ιόντα 

των πρωτονίων που υπάρχουν και φορτίζουν τους δομικούς λίθους των 

πρωτονίων αλλά και των ηλεκτρονίων (συγκεκριμένα όταν τα θεμελιώδη 

ιόντα των πρωτονίων φορτίζουν τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων τόσο στους δομικούς λίθους των πρω-

τονίων του αντιστάτη, όσο και τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των 

ηλεκτρονίων που έρχονται από την άνοδο). 

Τότε εξασκείται άπωση μεταξύ τους, κι εμείς αυτό το ονομάζουμε αντί-

σταση. 

 

 
 

 

Αν όμως αυξηθεί πάρα πολύ αυτή η άπωση, αν δηλαδή η παραγωγή θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων γίνει-αυξηθεί ακόμη πιο πολύ, τότε θα γίνει 

διακοπή του κυκλώματος και δεν θα υπάρξει ροή των ηλεκτρονίων του 

ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξηγήσαμε συμβαίνει πιο πάνω στην δίοδο 

λυχνία (βλέπε παραπάνω), αλλά και όταν θερμαίνουμε την αντίσταση σε 

ένα ηλεκτρικό κύκλωμα  (βλέπε πιο πάνω κεφάλαιο με τίτλο: «Με την αύ-

ξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιόντα σε άλλα υλικά και 

με την μείωση της θερμοκρασίας, επίσης παράγονται θεμελιώδη ιόντα σε 

άλλα υλικά» αλλά και φωτογραφία, όπως παραπάνω).  
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26. Η εξήγηση του θερμοηλεκτρικού φαινομένου.  

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας της ηλεκτρικής τάσης ή 

διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια. 

 

 

«Θερμοηλεκτρικό ζεύγος 

Τι θερμοηλεκτρικό ζεύγος ή θερμοστοιχείο είναι διάταξη που χρησιμο-

ποιείται για τη μέτρηση θερμοκρασιών ή για τη μεταφορά θερμότητας. Έ-

χει μορφή βρόχου, που κατασκευάζεται από δύο διαφορετικά υλικά, συ-

νήθως μέταλλα. Τα σημεία όπου ενώνονται τα μέταλλα ονομάζονται ζεύ-

ξεις. Όταν οι δύο ζεύξεις έχουν διαφορετική θερμοκρασία, στο βρόχο α-

ναπτύσσεται ηλεκτρική τάση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια στη 

μάζα των μετάλλων κινούνται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας των 

δύο άκρων. Έτσι δημιουργείται ροή ηλεκτρικού ρεύματος και επομένως 

ηλεκτρική τάση (διαφορά δυναμικού). 

 

 
 

Αν οι ζεύξεις δύο αγωγών από διαφορετικά μέταλλα διατηρηθούν σε θερμο-

κρασίες, στο κύκλωμα ρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αυτή την αρχή βασίζεται η 

λειτουργία του θερμοηλεκτρικού ζεύγους. 

 

 

Η κίνηση των ηλεκτρονίων στα δύο μέταλλα είναι διαφορετική και έτσι 

οι τάσεις που εμφανίζονται στα δύο μισά του βρόχου διαφέρουν. Το μέγε-

θος της τάσης που παράγεται εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας 

στις ζεύξεις. Λόγω αυτού του φαινομένου, το θερμοηλεκτρικό ζεύγος, σε 

συνδυασμό με βολτόμετρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμόμετρο α-

κριβείας». 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 3, σελ. 372-373. 
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Επεξηγήσεις - Σχόλια: 

 

α) Στην μια ζεύξη, η οποία έχει χαμηλή θερμοκρασία εκεί παράγονται 

περισσότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, λόγω ακριβώς της χαμηλής θερ-

μοκρασίας. Αυτή η ζεύξη δημιουργεί τώρα έναν πόλο που φέρει ισχυρό-

τερα το φορτία των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, τα οποία φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Επομένως αυτή η κρύα ζεύξη αποτελεί την άνοδο της συσκευής μας. 

 

β) Στην άλλη ζεύξη, η οποία έχει την υψηλή θερμοκρασία, εκεί παρά-

γονται περισσότερα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, λόγω ακριβώς της υ-

ψηλής θερμοκρασίας της. Αυτή η ζεύξη δημιουργεί τώρα έναν πόλο που 

φέρει ισχυρότερα το φορτία των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών φορτίων 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τα οποία φέρουν αρνητικό ηλε-

κτρικό φορτίο. 

Επομένως αυτή η κρύα ζεύξη αποτελεί την κάθοδο της συσκευής μας. 

 

Τότε, επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιό-

ντα έλκονται, δεν έλκονται απλά, αλλά έλκουν μαζί τους και ηλεκτρόνια. 

Έτσι θα έχουμε: 

Α) Την μετακίνηση φορτίων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων από την ά-

νοδο, που έλκουν μαζί τους ηλεκτρόνια, να έλκονται από την κάθοδο και 

να προχωρούν και να φτάνουν προς αυτήν. 

Β) Την μετακίνηση φορτίων θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων από την 

κάθοδο, που έλκουν μαζί τους ηλεκτρόνια, να έλκονται από την άνοδο και 

να προχωρούν και να φτάνουν προς αυτήν. 

 

Επειδή όμως στις σχετικά κοντινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων είναι ισχυρότερα σε σύγκριση με τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων, για τον λόγο αυτό είναι ισχυρότερο το πεδίο των ρεόντων η-

λεκτρονίων από την κάθοδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ηλεκτρόνια δεν 

ξεκινούν από την άνοδο με κατεύθυνση προς την κάθοδο (γιατί αν συνδέ-

σουμε τους δύο πόλους μιας μπαταρίας με δύο ηλεκτρόδια, θα φορτιστούν 

και τα δύο, επειδή και από τους δύο πόλους υπάρχει τάση άπωσης των 

φορτίων τους, όπως εξηγήσαμε). 

 

Τότε τα ηλεκτρόνια μετακινούνται από τον έναν πόλο προς τον άλλο 

 

Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού είναι η ύπαρξη θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων στο ένα ηλεκτρόδιο του θερμοηλεκτρικού ζεύγους που 

βρίσκεται στην ζεύξη με το κρύο υλικό, και συγχρόνως η ύπαρξη θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων στο άλλο ηλεκτρόδιο που βρίσκεται στην ζεύξη 

με το θερμό υλικό.  
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Εξαιτίας αυτής τα ηλεκτρόνια της καθόδου έλκονται από την άνοδο και 

το αντίστροφο. 

Αν όμως αυτή η απόσταση μεταξύ ανόδου και καθόδου δεν είναι τόσο 

μεγάλη, αλλά μικρύνει, θα δούμε ότι μικραίνει και η μεταξύ τους έλξη (με-

ταξύ των δύο πόλων).  

Αν πάλι μικρύνουμε κι άλλο την απόσταση αυτή και πλησιάσουμε πάρα 

πολύ την άνοδο και την κάθοδο, τότε όχι μόνον δεν παρατηρείται έλξη 

μεταξύ τους, αλλά παρατηρείται και άπωση, επειδή ακριβώς επενεργεί η 

απωστική δύναμη των θεμελιωδών ιόντων, που στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις τα κάνει να απωθούνται μεταξύ τους. 

Αυτό πάλι επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις απωθούνται. 
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27. Η ύλη, κάτω από ειδικές συνθήκες, μετατρέπεται σε θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων και σε θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, από τα οποία 

και δημιουργήθηκε. 

Τι ονομάζουμε πρωτεύοντα και τι δευτερεύοντα ενεργειακούς πό-

λους θεμελιωδών ιόντων. 

Τι ονομάζουμε διπλό ενεργειακό σύστημα ή απλά ενεργειακό σύ-

στημα.  

Τι είναι η μαγνητική ενεργειακή αντίδραση ή μαγνητική αντίδραση. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων μιας ενεργειακής 

μαγνητικής αντίδρασης. 

Η εξήγηση της παραγωγής του ανεμοστρόβιλου σε μια φλόγα.  

 

 

Γνωρίζουμε όλοι ότι η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια. 

Το ερώτημα είναι: «Σε τι είδους ενέργεια μετατρέπεται η ύλη;». 

 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα κάνουμε την εξής σκέψη: 

Η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, π.χ. κατά την πυρηνική έκρηξη. 

Σε μια πυρηνική έκρηξη, όμως, βλέπουμε ένα μανιτάρι, το οποίο τυλί-

γεται στις φλόγες. 

Το μανιτάρι όμως καθώς υψώνεται, οι φλόγες του και η λάμψη του δη-

μιουργούν ανεμοστρόβιλο ή κυκλώνα. 

Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι το μανιτάρι, αλλά και όλος αυτός ο πύρινος 

πύργος που υψώνεται και μετά εξαπλώνεται μας θυμίζει λίγο από κυ-

κλώνα. 

Θυμόμαστε εδώ την δημιουργία του στροβίλου, του κυκλώνα κ.λπ. 

 

Έχουμε εξηγήσει, όμως ότι για να δημιουργηθεί ο ανεμοστρόβιλος (ο 

κυκλώνας κ.λπ.) πρέπει να έχουμε δύο τουλάχιστον ζεύγη δυνάμεων θεμε-

λιωδών ιόντων τα οποία αλληλεπιδρούν κατά την εξής ενεργειακή μαγνη-

τική αντίδραση, ή μαγνητική αντίδραση: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του πρώτου ενεργειακού συστήματος 

α, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του δεύτερου ενεργειακού 

συστήματος β. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του πρώτου ενεργειακού συστήμα-

τος α, έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του δεύτερου ενεργεια-

κού συστήματος β. 

Οι δύο ενεργειακοί πόλοι θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων στον κάθε τέτοιο ενεργειακό ζεύγος ονομάζο-

νται:  

ι) Ο πρώτος-μεγαλύτερος (ή ο ένας από τους δύο, όταν είναι ίσοι, που 

αυτό σπανίζει) ενεργειακός διπλός πόλος θεμελιωδών ιόντων ονομάζεται 

πρωτεύων ενεργειακός πόλος, ενώ 
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ιι) Ο δεύτερος-μικρότερος (ή ο άλλος από τους δύο, όταν είναι ίσοι, που 

αυτό σπανίζει) ενεργειακός διπλός πόλος θεμελιωδών ιόντων ονομάζεται 

δευτερεύων ενεργειακός πόλος. 

Τότε: 

1) Επειδή στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα των 

πρωτονίων του πρωτεύοντα ενεργειακού πόλου έλκονται με τα θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων του δευτερεύοντος ενεργειακού πόλου, τα δύο αυτά ε-

νεργειακά συστήματα ή τα δύο ζεύγη θεμελιωδών ιόντων έλκονται. Στο 

εσωτερικό του δευτερεύοντος ενεργειακού πόλου, έχουμε την ημιπερι-

στροφή των δύο εσωτερικών του πόλων. 

2) Μόλις όμως ελχθούν και έρθουν-πλησιάσουν στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις, τότε εξασκείται ισχυρότερα το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που ήδη βρίσκονται πλη-

σιέστερα και τότε αρχίζουν και πάλι να απωθούνται. 

Εξαιτίας των παραπάνω ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιόντων έχουμε την 

συχνή ημιπεριστροφή του δευτερεύοντος ενεργειακού πόλου και όχι την 

πλήρη περιστροφή του. 

Για να έχουμε την πλήρη περιστροφή του δευτερεύοντος ενεργειακού 

πόλου πρέπει η δύναμη έλξης που θα επιδράσει από τον πρωτεύοντα προς 

τον δευτερεύοντα ενεργειακό πόλο να είναι πολύ αυξημένη. Τότε έχουμε 

και το φαινόμενο της αλλαγής πολικότητας, που μπορεί να συμβεί όταν 

π.χ. ο πρωτεύων πόλος αυξήσει το φορτίο του επειδή π.χ. ο Ήλιος μας 

φορτίζεται έτσι από το εσωτερικό του γαλαξία μας, όταν π.χ. βρίσκεται 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις του από το κέντρο του γαλαξία μας κ.λπ. 

Το ενεργειακό σύστημα του πρωτεύοντος (διπλού) ενεργειακού πόλου 

καθώς και το ενεργειακό σύστημα του δευτερεύοντος (διπλού επίσης) ε-

νεργειακού πόλου ονομάζονται μαζί διπλό ενεργειακό σύστημα ή απλά ε-

νεργειακό σύστημα. 

 

Αυτό λοιπόν το μανιτάρι που βλέπουμε να υψώνεται κατά την πυρηνική 

έκρηξη είναι μια ενεργειακή μαγνητική αντίδραση θεμελιωδών ιόντων, ή 

αλλιώς είναι μια ενεργειακή μαγνητική αντίδραση μεταξύ ενός πρωτεύο-

ντος (διπλού) ενεργειακού πόλου και ενός δευτερεύοντος (διπλού) ενερ-

γειακού πόλου. 

Εδώ έχουμε δηλαδή ένα ενεργειακό σύστημα, όπως αναφέραμε. 

Ο πρωτεύων ενεργειακός πόλος (κατά την πυρηνική έκρηξη) είναι ο ι-

σχυρότερος, που εν προκειμένου με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας 

που παράγεται σημαίνει ότι ισχυρότερος είναι ο πόλος των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων (εξηγήσαμε σχετικά, πριν μερικά κεφάλαια πιο πάνω) 

ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας ισχυρότερο είναι το μαγνητικό-ηλε-

κτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Ο δευτερεύων ενεργειακός πόλος (κατά την πυρηνική έκρηξη) είναι ο 

ασθενέστερος, που εν προκειμένου με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρα-
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σίας που παράγεται σημαίνει ότι ισχυρότερος είναι ο πόλος των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων (εξηγήσαμε σχετικά, πριν μερικά κεφάλαια πιο 

πάνω) και ασθενέστερος επομένως είναι ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων. 

Από τα παραπάνω, συνάγεται τότε ότι: 

Η φορά της κίνησης των φλογών του παραπάνω ενεργειακού συστήμα-

τος θεμελιωδών ιόντων θα είναι αυτή της κατεύθυνσης των θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων, που όπως εξηγήσαμε είναι σύμφωνη, είναι δηλαδή η 

ίδια με την κίνηση-κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού μας. 

Κατά την διάρκεια της εκπομπής των θεμελιωδών ιόντων, εξηγήσαμε 

ότι αυτά παράγονται κατά κβάντα, δηλαδή ασυνεχώς. 

Έτσι, την μια φορά έχουμε έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων και τότε 

παράγεται το φως και η φλόγα έχει την διεύθυνση που αναφέραμε παρα-

πάνω. 

Στην συνέχεια εξασκείται άπωση μεταξύ των παραγόμενων θεμελιωδών 

ιόντων (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις), οπότε λόγω της άπωσης αυτής 

έχουμε την αλλαγή της διεύθυνσης της κίνησης της φλόγας, ακόμη και μια 

απλής φλόγας από κάρβουνα στην ψησταριά ενός μαγαζιού. 

 

 
 

Στην ψησταριά ενός φίλου μας βλέπουμε τις φλόγες της φωτιάς. 

Παρατηρούμε ότι οι φλόγες ξεκόβονται. Αυτό οφείλεται στην ασυνεχή 

παραγωγή των θεμελιωδών ιόντων, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. 

Έτσι οι φλόγες την μια είναι έντονες και την άλλη χαμηλώνει η ένταση και 

τος φως τους. 

Όταν χαμηλώνει η έντασή τους όμως, τότε αλλάζει και η διεύθυνσή 

τους, επειδή δημιουργείται άπωση. Λόγω της ιδιότητας των θεμελιωδών 

ιόντων να έλκονται και να απωθούνται, το σύνολο των φλογών, παρακο-

λουθεί απλά αυτή την έλξη-άπωση, η οποία είναι η αιτία της παραγωγής 

του ανεμοστρόβιλου των φλογών. 
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28. Η αναζήτηση των δυνάμεων που δημιούργησαν το ίδιο το σύ-

μπαν. 

Η νέα επιστήμη της Ενεργειακής Φυσικής, είναι η μόνη που μπορεί 

να διεισδύσει στα προ της ύπαρξης της ύλης ενεργειακά δεδομένα. 

 

 

«[…] Οι παρατηρήσεις του Hubble οδήγησαν στην υπόθεση ότι υπήρξε 

κάποια στιγμή, η στιγμή της λεγόμενης Μεγάλης έκρηξης, που το Σύμπαν 

είναι απείρως μικρό και απείρως πυκνό. Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα 

κατέρρεαν όλοι οι φυσικοί νόμοι, οπότε δεν θα υπήρχε κανένας προσδιο-

ρισμός του μέλλοντος. Ό,τι συνέβη πριν – αν υπήρξε κάτι πριν – από ε-

κείνη τη στιγμή, δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να επηρεάσει ό,τι θα 

συνέβαινε μετά. Είναι συνεπώς δυνατό να αγνοήσουμε την ύπαρξη γεγο-

νότων που προηγήθηκαν της Μεγάλης έκρηξης, αφού στη συνέχεια δεν θα 

είχαν κανένα παρατηρήσιμο αποτέλεσμα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 

ο χρόνος είχε μια αρχή στη Μεγάλη έκρηξη, με την έννοια ότι ο προηγού-

μενος χρόνος δεν είναι δυνατό να οριστεί. 

Πρέπει όμως να τονιστεί ότι αυτή η αρχή του χρόνου διαφέρει πολύ από 

εκείνην που εξετάσαμε πρωτύτερα. Μέσα σε ένα αμετάβλητο Σύμπαν δεν 

υπάρχει καμία φυσική αναγκαιότητα που να επιβάλλει την ύπαρξη μιας 

αρχής του χρόνου· επίσης, δεν υπάρχει καμία φυσική αναγκαιότητα που 

να προσδιορίζει την συγκεκριμένη στιγμή μιας τέτοιας αρχής. 

Αν παρ’ όλα αυτά σε ένα αμετάβλητο Σύμπαν υπήρξε μια αρχή του χρό-

νου, αυτήν θα έπρεπε να την είχε επιβάλει και προσδιορίσει κάποιο υπερ-

φυσικό Ον έξω από αυτά. Θα μπορούσε τότε να φανταστεί κανείς έναν 

παντοδύναμο Θεό που δημιούργησε ένα τέτοιο Σύμπαν σε οποιαδήποτε 

στιγμή του παρελθόντος το θέλησε.  

Αντίθετα, στο διαστελλόμενο Σύμπαν υπάρχει κάποια φυσική αναγκαι-

ότητα που επιβάλει μια αρχή του χρόνου (η αρχική έκρηξη είναι αναγκαία 

φυσική αιτία για να προκληθεί η διαστολή) και που προσδιορίζει τη συ-

γκεκριμένη στιγμή αυτής της αρχής (τη στιγμή της Μεγάλης έκρηξης). Θα 

μπορούσε λοιπόν και τώρα να φανταστεί κανείς έναν Θεό που δημιούρ-

γησε το Σύμπαν τη στιγμή της Μεγάλης έκρηξης ή και μετά, σε οποιαδή-

ποτε στιγμή μετά τη Μεγάλη έκρηξη το θέλησε (αφού θα μπορούσε να 

δημιουργήσει το Σύμπαν απ’ ευθείας σε μία μεταγενέστερη κατάσταση, 

έτσι που να φαίνεται σαν να υπήρξε στο παρελθόν του μία Μεγάλη 

έκρηξη). Αυτός όμως ο Θεός δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει το Σύμπαν 

πριν τη Μεγάλη έκρηξη, ακόμη και αν το ήθελε! Βλέπουμε λοιπόν πως η 

διαστολή του σύμπαντος δεν αποκλείει τη δυνατότητα ύπαρξης ενός Θεού, 

περιορίζει όμως την παντοδυναμία του! …». 
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Πηγή: «Το Χρονικό του Χρόνου, Από τη μεγάλη έκρηξη ως τις μαύρες 

τρύπες», Stephen W. Hawking, Πανεπιστήμιο Cambridge, πρώτη έκδοση: 

Απρίλιος 1988, σελ. 32-33 

 

 

Σχόλια – ανάπτυξη θέσεων: 

 

Αν δεχτούμε την θεωρία της Μεγάλης έκρηξης: 

Η επιστήμη παραδέχεται και έχει ως θέση της ότι από το τίποτε δεν μπο-

ρεί να προέλθει κάτι. 

Επομένως, από την πριν την Μεγάλη έκρηξη «περίοδο», μέχρι την «πε-

ρίοδο» της Μεγάλης έκρηξης, κάτι μεσολάβησε. Χωρίς κάποιο αίτιο δεν 

μπορεί δηλαδή να υπάρξει η ίδια η Μεγάλη έκρηξη. 

Για να μπορέσει να καταστεί δυνατό να ασκηθούν τέτοιες τεράστιες δυ-

νάμεις στον αρχικό «κόκκο» της Μεγάλης έκρηξης, ώστε αυτός να εκραγεί 

σε τέτοιο βαθμό, που μόνον η αχαλίνωτη φαντασία μας το κάνει να δη-

μιουργήσει γαλαξίες και νεφελώματα και Ήλιους και πλανητικά συστή-

ματα κ.λπ., πάλι πρέπει να υπήρξε κάτι. Δεν είναι σε θέση δηλαδή η επι-

στήμη να εντάξει στα θέματα-ύλη της τέτοια φαινόμενα και αδυνατεί να 

ασχοληθεί με αυτά. Μόνο που εδώ η συγκεκριμένη θεωρία κάνει λάθος 

και έτσι, με το λάθος της, εξασφαλίζεται η παραίτηση κάθε επιστήμονα να 

ασχοληθεί σε εκείνες τις αρχικές περιόδους της δημιουργίας του σύμπα-

ντος, αφού παίρνει σαν δεδομένο το ανεξέταστο εκείνων των γεγονότων 

για τα οποία οι επιστήμες δεν μπορούν να καταπιαστούν. 

Αυτό και μόνον, όμως, αποδεικνύει ότι η θεωρία αυτή είναι λάθος, γιατί 

το σύμπαν έχει τέτοια τέλεια τάξη που όχι μόνον δεν σε αποτρέπει να το 

εξετάσεις, αλλά σου δείχνει από μόνο του τα «λογικά» βήματά της εξέ-

λιξής του. Φτάνει να υπάρχει η ανάλογη φώτιση και λογική. 

Η επιστήμη, λοιπόν, δεν μπορεί να εισχωρήσει στην πριν την Μεγάλη 

έκρηξη «περίοδο», επειδή στην «περίοδο» εκείνη δεν υπάρχουν «παρατη-

ρήσιμα» αποτελέσματα, σύμφωνα με την παραπάνω.  

Το λάθος της παραπάνω θεωρίας είναι το εξής: 

Τα θεμελιώδη ιόντα προϋπήρχαν του χώρου και του χρόνου, προϋπήρ-

χαν της επιστήμης και των οργάνων της. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως υπάρχουν και σήμερα. 

Επομένως, μπορούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες των θεμελιωδών ιό-

ντων και αφού τα γνωρίσουμε βαθύτερα, τότε μπορούμε να πάρουμε την 

ανάποδη διαδρομή από αυτή που ακολούθησαν 

Λέμε δηλαδή ότι γνωρίζοντας την εξέλιξη του σύμπαντος, με βάση τις 

ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων, μπορούμε να πάμε πίσω και να δούμε 

πως ήταν αρχικά το σύμπαν, με βάση τις παραπάνω ιδιότητες των θεμε-

λιωδών ιόντων, το οποίο και αυτό κάναμε σε όλη αυτή την διαδρομή μας. 

Αντίθετα, η παραπάνω θεωρία πάει προς τα πίσω, χωρίς να πατάει πάνω 

σε επιστημονικές βάσεις, σε δεδομένα και ιδιότητες της ενέργειας κ.λπ. 
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Για τον λόγο αυτό, η παραπάνω θεωρία της μεγάλης έκρηξης οδηγεί σε 

αδιέξοδα όταν φτάσει στο σημείο μηδέν, που δεν υπήρξε ποτέ. 

Στην δική μας πραγματικότητα, γιατί όταν αποδεικνύεται επιστημονικά 

και τεκμηριωμένα μια θέση, οδηγεί στην πραγματικότητα. Είναι σαν να 

γνωρίζεις ότι το αποτύπωμα αυτό που βλέπεις στο έδαφος είναι ενός λιο-

νταριού κι όταν τα πάρεις ανάποδα, θα δεις από πού ξεκίνησε το ίδιο το 

λιοντάρι. 

 

Αυτή την ειδική επιστήμη που μας οδηγεί στα προ της επιστήμης δεδο-

μένα την ονομάζουμε Ενεργειακή Φυσική. 

Μιλάμε για την καθαρή ενεργειακή φυσική, πριν ακόμη υπάρξει η ύλη, 

ώστε να είναι παρατηρήσιμα τα αποτελέσματα των επιστημών, όπως τις 

γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

Τώρα θα μας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα, 

στον κόσμο της ενέργειας, από την οποία προήλθε ο υλικός κόσμος μας. 

Καλώς ήρθαμε, λοιπόν, στον νέο κόσμο μας, στην Ενεργειακή Φυσική. 

Ας δούμε συνοπτικά, στο επόμενο κεφάλαιο-ενότητα, τι έχουμε κάνει 

μέχρι τώρα. 
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29. Η ενεργειακή Φυσική προσφέρει τα νέα δεδομένα για να κατα-

νοήσουμε τα πάντα που αφορούν την ενέργεια του σύμπαντος, στον μα-

κρόκοσμο, στον μικρόκοσμο, αλλά και να προσανατολιστούμε προς 

την θεραπεία του καρκίνου. 

Η Ενεργειακή Φυσική είναι η πύλη για να κατανοήσουμε τον κόσμο 

της ενέργειας. 

 

 

Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια σχετικά μεγάλη αναφορά στην επεξήγηση 

των λόγων της Αγίας Γραφής, που αναφέρονται στην Δημιουργία του κό-

σμου. Πήραμε επτά γραμμές από την Αγία γραφή και τις κάναμε 17 Βι-

βλία. Στην πραγματικότητα όμως και αυτά τα 17 βιβλία είναι πολύ λίγα 

για να ερμηνεύσει κανείς όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας.  

Ο ορατός αυτός ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε, είναι όπως είδαμε, το 

μισό του όλου κόσμου μας, αφού το μεγαλύτερο ίσως μέρος του είναι η 

ενέργεια. Ποτέ δεν πρόκειται να ερμηνεύσουμε και να καταλάβουμε τον 

υλικό κόσμο μας, αν πιο πριν δεν έχουμε καταλάβει την ενέργεια που αυ-

τός περιέχει, επειδή σύμφωνα με τις ιδιότητες της ενέργειας των θεμελιω-

δών ιόντων υπάρχει και τρέχει όλος αυτός ο υλικός κόσμος μας. 

Επομένως, είναι ανάγκη να μελετήσουμε την ενέργεια που φέρει μέσα 

του αυτός ο κόσμος, η ύλη γενικότερα, ακόμη και εμείς. 

Κι αυτό είναι βασικό, γιατί πέραν όλων των άλλων έχει να κάνει με την 

ίδια την ζωή μας. Η ενέργεια δηλαδή που φέρει μέσα της η ύλη, είναι πάρα 

πολύ μεγάλη και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, οπότε τότε αυτό εν προ-

κειμένου για το ίδιο το σώμα μας, σημαίνει με την ενδεχόμενη εξωτερική 

(τεχνητή) αύξηση παροχής ενέργειας στα ίδια τα ζωτικά μας όργανα ή την 

μείωσή της. 

Πέραν αυτών, όμως, ο καθένας θα μπορεί να προχωρήσει πειραματικά 

αλλά και σε εφαρμογή των ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιόντων για να ασχο-

ληθεί με την αύξηση της ενέργειας γενικότερα στον κόσμο μας.  

Αλλά αυτά θα τα αναπτύξουμε σε άλλο κεφάλαιο, αν ο Θεός μας δώσει 

την υγεία μας και να μπορούμε να γράφουμε και να μιλάμε και να συνεν-

νοούμαστε, γιατί ήδη είμαι σε μια ηλικία, είμαι 62 χρονών. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα, από εκεί που τα αφήσαμε, αφού αφή-

σαμε ένα παράθυρο για να καταλάβει κανείς την τεράστια σημασία που 

έχει η μελέτη όλων των παραπάνω. 

Ο λόγος που ασχοληθήκαμε, δηλαδή, με τέτοια μεγάλη και πνευματικά 

επίπονη προσπάθεια για την κατανόηση της δημιουργίας του κόσμου δεν 

είναι τόσο απλός. Δεν προσπαθήσαμε απλά να ερμηνεύσουμε τα λόγια της 

Αγίας Γραφής που αναφέρονται στις τρεις πρώτες Ημέρες της δημιουργία 

του κόσμου. Προσπαθήσαμε συγχρόνως να πλησιάσουμε και να έχουμε 

απτές αποδείξεις της λογικής μας τι είχε συμβεί τότε, όχι απλά για να με-
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ταφερθούμε σε μια υπέρ-πέραν κατάσταση, αλλά για τον εξής λόγο: Πι-

στεύουμε ότι όλη η ύλη φέρει ενέργεια μέσα της. Πιστεύουμε ότι αυτή η 

ίδια η ύλη έχει δημιουργηθεί από την ενέργεια. 

Αν λοιπόν, δεν προσπαθήσουμε να μάθουμε και να γνωρίσουμε αυτή 

την ενέργεια που φέρει μέσα της η ύλη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γνω-

ρίσουμε το βάθος και τα θεμέλια του μακρόκοσμου αλλά και του μικρό-

κοσμου. Πιο πέρα θέλαμε να εμβαθύνουμε στο DNA και τελικά να γνωρί-

σουμε την ενέργεια και πως αυτή συντελεί στο να δημιουργήσει έναν όγκο, 

μια μάζα μέσα στο ίδιο το σώμα μας. Θελήσαμε να πλησιάσουμε προς την 

ανακάλυψη της δημιουργίας του καρκίνου, ώστε να μπορέσουμε να αντι-

μετωπίσουμε αυτή την νόσο που αφαιρεί από κοντά μας φίλους και συγ-

γενείς κάθε τόσο. Να βοηθήσουμε ώστε να μη μένουν ορφανά και απρο-

στάτευτα τα παιδιά και οι άνθρωπο όταν χτυπάει αυτή η σημερινή ανίατη 

νόσος. Για να γίνει αυτό, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε μαζικά 

σε έναν νέο κόσμο, στον κόσμο της καθαρής ενέργειας.  

Μπαίνουμε λοιπόν σε μια νέα επιστήμη. Μιλάμε για την Ενεργειακή 

Φυσική. Η πύλη αυτής της Επιστήμης, ήδη έχει ανοίξει και είμαστε έτοιμοι 

πλέον να κατανοήσουμε πράγματι τις ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων 

της ύλης.  

Αυτά είναι υπεύθυνα για το ίδιο το είναι μας, αφού αυτά προσφέρουν 

την ενέργεια στο ίδιο το σώμα μας, αλλά και στην περίπτωση της δημιουρ-

γίας και αύξησης της μάζας του καρκινικού όγκου που ταλαιπωρεί τόσους 

και τόσους συγγενείς, φίλους και συνανθρώπους μας. 

Αυτός είναι ο επιπλέον λόγος που κάναμε τόσο μεγάλη υπομονή για να 

αναλύσουμε διεξοδικά τι είχε γίνει εκείνη την πρώτη Ημέρα της Δημιουρ-

γίας του κόσμου, και πως έφτασε ο κόσμος να πάρει την μορφή του και να 

προχωρήσει μέχρι και την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας, γιατί όλα μαζί 

έχουν άρρηκτη σχέση μεταξύ τους, αφού όλα ξεκινούν από την ενέργεια.  

Βάλαμε στο μικροσκόπιο του μυαλού μας τα πάντα, ό,τι αφορά την ε-

νέργεια, ώστε να έχουμε όλες τις γνώσεις της, επομένως και όλα τα όπλα 

μας, για να την δεσμεύσουμε, κατανοώντας την. Ασχοληθήκαμε με πάρα 

πολύ διάβασμα, δεκαετίες τώρα, πλήθος βιβλίων και άλλων πληροφοριών 

που μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και καταλήξαμε να είμαστε πολύ κο-

ντά σε όλα. Είμαστε ευτυχείς ότι οι κόποι μας δεν πήγαν χαμένοι.  

 

Ένας σωστός ερευνητής, ένας πραγματικός ερευνητής, είναι σε θέση να 

καταλάβει την σχέση του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, αν σκεφθεί 

ότι τόσο στον μακρόκοσμο όσο και στον μικρόκοσμο η κινητήριος δύναμη 

είναι τα θεμελιώδη ιόντα και ότι από αυτά έχει προέλθει όλος ο κόσμος: 

και ο μακρόκοσμος και ο μικρόκοσμος. 

Μέχρι τώρα δηλαδή γράψαμε δέκα επτά (17) βιβλία (με το παρόν), προ-

κειμένου, όχι απλά να πλοηγηθούμε στις θέσεις της φυσικής επιστήμης 

αλλά και των άλλων επιστημών και να τις κατανοήσουμε, αλλά και για 
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έναν επιπλέον λόγο: Μελετώντας τις ιδιότητες της ενέργειας, των θεμε-

λιωδών ιόντων δηλαδή, μπαίνουμε στην ουσία σε έναν νέο κόσμο: στον 

Ενεργειακό κόσμο. 

 

Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στον νέο κόσμο μας, στον Ενεργειακό κόσμο, 

αρμόδια επιστήμη του οποίου είναι η Ενεργειακή Φυσική. 

Ο κόσμος αυτός έχει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία, επειδή έχει 

να κάνει όχι απλά με την ανάπτυξη των φυτών, των ζώων και των ανθρώ-

πων, με τις λειτουργίες τους που στηρίζονται πάνω στα θεμελιώδη ιόντα, 

αλλά έχει να κάνει και με μια καινούργια και σε έξαρση νόσο της εποχής 

μας: τον καρκίνο. 

Κάθε τόσο χάνουμε φίλους και συγγενείς μας. 

Ο καρκίνος τρώει με αδηφάγο μίσος τους συνανθρώπους μας. 

Αυτή η ενασχόλησή μας με τις επιστήμες έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό 

με την αναφορά των φερομένων ως ανακαλύψεων που κάνουμε πάνω στο 

θέμα του καρκίνου. 

Θα μπορούσαμε, κι εγώ τώρα, να κάθομαι σπίτι μου και να ξεκουράζο-

μαι ή να πάω για μπάνιο το καλοκαίρι ή να βλέπω μπάλα στην τηλεόραση 

τον χειμώνα κ.λπ.  

Η ενθύμηση όμως της αποστολής του καθενός μας να συνεισφέρει όσο 

μπορεί στην μάχη του ανθρώπου με την παραπάνω επάρατη νόσο δεν μας 

αφήνει πολλά περιθώρια για διακοπές και ξεκούραση. Είναι χρέος μας.  

Από την μεγάλη υπερένταση έχουμε δημιουργήσει πολλά προβλήματα 

στους εαυτούς μας. Ελπίζουμε όμως να επανορθώσουμε και ο Θεός να μα 

δίνει υγεία και ακεραιότητα πλήρη, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 

στην παραπάνω μάχη αλλά και γενικά στον πόλεμο κατά του καρκίνου. 

Αυτός ο πόλεμος είναι μια γιγάντια πάλη του ανθρώπου με τις αόρατες 

δυνάμεις της ενέργειας, έτσι όπως δημιουργούν προβλήματα μέσα μας. 

Αν δεν κατανοηθεί πλήρως η όλη διαδικασία δημιουργίας του καρκίνου, 

δεν μπορεί κανείς να τον προσεγγίσει θεραπευτικά. 

Και η μόνη περίπτωση να τον κατανοήσει, είναι η λεπτομερής εξήγηση 

της δημιουργίας του κόσμου, από την εποχή ακόμη που δεν είχε δημιουρ-

γηθεί η ύλη και η μάζα, επειδή ακριβώς εκεί υπάρχουν μόνον τε θεμελιώδη 

ιόντα και μας δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα τις ιδιότη-

τές τους, εφόσον αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους. 

Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο στο μυαλό μας, να βλέ-

πει δηλαδή τι είχε γίνει εκείνες τις μακρινές συμπάντειες εποχές, επειδή 

εκεί υπάρχει και το κλειδί για να ανοίξει κανείς αυτή την νόσο και να ξε-

κλειδώσει τα μυστικά που έκρυβε μέχρι τώρα. 

Δεν θα αναφερθούμε άλλο για το ίδιο θέμα, απλά θέλουμε να τονίσουμε 

και να σημειώσουμε ότι η διαδικασία δημιουργίας του καρκίνου είναι α-

κριβώς η ίδια μες την δημιουργία του κόσμου μας, του ορατού κόσμου 

μας. Ο καθένας μπορεί πλέον να ασχοληθεί με περισσότερο χρόνο και λε-

πτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα για να το φωτίσει από την πλευρά του. 
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30. Η εξήγηση της συστολής και διαστολής των σωμάτων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων είναι ισχυρότερα στο κρύο και 

στην μείωση της θερμοκρασίας, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρο-

νίων είναι ισχυρότερα στην ζέστη και στην αύξηση της θερμοκρασίας. 

 

 

Μετά τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, στο παρόν αλλά και σε άλλα βιβλία 

της ίδιας σειράς μας, να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα τώρα. 

Για τον λόγο αυτό ας πάρουμε ως αφορμή μια εικόνα με τις επεξηγήσεις 

της: 

 

 
 

Πηγή: «Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cos-

grove. Μετάφραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδω-

ρίδου, 1990-1991, σελ. 60.  
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Βλέπουμε ότι με το κρύο έχουμε στενότερους τους εσωτερικούς δακτύ-

λιους στον κορμό του δένδρου. 

Αυτό συμβαίνει επειδή με το κρύο είναι περισσότερο αυξημένο το μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Αυτό έχει την τάση να έλκει τα μόρια-άτομα και να προκαλεί τελικά την 

συστολή τους. 

Με άλλα λόγια η έλξη που παρατηρείται μεταξύ πρωτονίου και ηλε-

κτρονίου, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, οφείλεται στην ισχυρότερη 

αλληλεπίδραση του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων-ηλεκτρο-

νίων στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Εδώ δηλαδή συμπληρώνουμε ότι το ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομα-

γνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων είναι η αιτία όχι απλά 

της έλξης μεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου, αλλά και μεταξύ των διαφόρων 

ατόμων και μορίων της ύλης, όταν αυτή φέρει ισχυρότερα αυτά τα μαγνη-

τικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, όπως 

γίνεται την περίοδο του κρύου (π.χ. χειμώνα), και απεικονίζεται στους α-

ντίστοιχους εσωτερικούς δακτυλίους ενός δένδρου. 

(Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων έλ-

κονται, αφού ήδη είχαν απωθηθεί στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, την 

προηγούμενη περίοδο ζέστης. Τώρα πλέον, με το κρύο, έλκονται. Εμείς 

όμως μιλήσαμε ότι και χωρίς κρύο έλκονται, επειδή όταν βρίσκονται στις 

σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται). 

 

Το αντίθετο, με το προηγούμενο, ισχύει όταν κάνει ζέστη. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε ισχυρότερα τα μαγνητικά-η-

λεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτά προκαλούν την διαστολή της ύλης. Τότε οι δακτύλιοι του δένδρου 

αυξάνονται, παχαίνουν. 

Τότε και ο ατμός αυξάνει σε πάχος, το νερό διαστέλλεται και έτσι ασκεί 

πίεση στον γύρω του χώρο. 

Η αύξηση της πίεσης τελικά οφείλεται μεν στην άπωση μεταξύ των θε-

μελιωδών ιόντων, αλλά κυρίως οφείλεται στην ισχυρότερη αύξηση του 

μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 
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31. Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων στριφογυρίζει και 

παραμένει στάσιμο, δεν μετατοπίζεται. 

Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων που στριφογυρίζει, με-

τακινείται και προχωράει π.χ. προς την διεύθυνση της κίνησης των 

δεικτών του ρολογιού μας. 

Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων που στριφογυρίζει, με-

τακινείται και προχωράει π.χ. προς την διεύθυνση, που είναι αντίθετη 

με την διεύθυνση της κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας. 

 

 

Ο μετεωρολόγος σήμερα το απόγευμα (11-7-2018) στο Δελτίο Καιρού, 

μετά τις Ειδήσεις, είπε τα εξής: 

«Στην περιοχή της Βαλτικής υπάρχει ένας μετεωρολογικό σαλιγκάρι. 

Αυτό υπάρχει μέρες έως εβδομάδες της περιοχής αυτή». 

Τι σημαίνει αυτό; 

  

 

Η απάντηση είναι η εξής: 

 

Έστω έχουμε ένα σύννεφο ή ένα σύστημα σύννεφων που έχει ισχυρό-

τερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, και το οποίο ονομάζουμε μετεωρολογικό σύστημα Α. 

Έστω, επίσης, έχουμε ένα άλλο σύννεφο ή ένα άλλο σύστημα σύννεφων 

που έχει ισχυρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων, και το οποίο ονομάζουμε μετεωρολογικό σύ-

στημα Β. 

 

Στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, τα δυο παραπάνω μετεωρολογικά 

συστήματα σύννεφων Α και Β, έλκονται, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

Τότε: 

 

Α) Αν το ένα σύννεφο (ή το ένα σύστημα σύννεφων) Α (που φέρει ισχυ-

ρότερα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά του φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων), έχει ίσα περίπου το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό του 

φορτίο με το άλλο σύννεφο (ή το άλλο σύστημα σύννεφων) , τότε τα δύο 

συστήματα έλκονται και μετά απωθούνται, καθώς στριφογυρίζουν. Η ελα-

φρά υπεροχή του ενός φορτίου θεμελιωδών ιόντων από τα δύο παραπάνω 

σύννεφα (ή συστήματα σύννεφων) θα τα κάνει να περιστρέφονται προς 

την διεύθυνσης της κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας όταν υπερέχουν 
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σε φορτίο τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, ενώ αν υπερέχουν τα θε-

μελιώδη ιόντα των πρωτονίων μη περιστροφή αυτή θα έχει κατεύθυνση 

αντίθετη της κατεύθυνσης κίνησης των δεικτών του ρολογιού μας. 
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32. Η περιστροφή των δύο συμπάντειων πόλων δεν υπάρχει στο 

δικό μας σύμπαν. 

Το ίδιο το σύμπαν θα περιστρέφονταν γύρω από τον εαυτό του, μό-

νον αν ο ένας από τους δύο συμπάντειους πόλους ήταν μεγαλύτερος-

ισχυρότερος από τον άλλο. 

Η διεύθυνση περιστροφής του σύμπαντός μας, αν θα περιστρέφο-

νταν. 

 

 

 

 
 

Η φωτογραφία είναι από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA, και 

αντιγράφηκε από το Internet. 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Ας πάρουμε την περίπτωση όπου το σύμπαν περιστρέφεται, αλλά αυτό 

δεν ισχύει για το δικό μας σύμπαν, εφόσον παρατηρούμε διαστολή των 

γαλαξιών και όχι περιστροφή τους γύρω από το νοητό κέντρο του σύμπα-

ντος.  

Ας πάρουμε το θέμα, από την λάθος πλευρά, για να εντοπίσουμε και να 

αναγνωρίσουμε καλύτερα το σωστό. 

Έστω το σύμπαν περιστρέφεται. (Επειδή δεν περιστρέφεται στην θέση 

του βάλαμε έναν γαλαξία, ο οποίος πράγματι περιστρέφεται). 
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Ο κάθε συμπάντειος πόλος λοιπόν, καθώς έχει τα δικά του φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων που υπερισχύουν, αλλά και φορτία που έχουν έρθει από τον 

άλλον συμπάντειο πόλο, εξαναγκάζεται να περιστραφεί. 

Η περιστροφή οφείλεται στο ότι έχουμε και τα δύο ειδών φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων, τα οποία στις μεν μακρινές αποστάσεις έλκονται,  ενώ στις 

κοντινές απωθούνται. Έτσι, ο κάθε συμπάντειος πόλος αναγκάζεται να πε-

ριστραφεί γύρω από τον εαυτό του. 

Η διεύθυνση περιστροφής όμως διαφέρει. 

Έτσι, ο συμπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων περι-

στρέφεται με διεύθυνση αντίθετη προς την διεύθυνσης των δεικτών του 

ρολογιού μας.    

Αντίθετα, ο συμπάντειος πόλος β, των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

περιστρέφεται με διεύθυνση ίδιας με εκείνη της διεύθυνσης που κινούνται 

οι δείκτες του ρολογιού μας. 

 

Επειδή όμως έχουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων, τότε το ίδιο παραπάνω φαινόμενο εξαναγκάζει το ίδιο το ενιαίο 

σύμπαν να περιστραφεί. 

Με άλλα λόγια, όταν έχουμε δύο μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πό-

λους:  

1) τον έναν συμπάντειο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο α με κύριο 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και  

2) τον άλλο συμπάντειο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο β με κύριο 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων, 

τότε καθώς οι δύο συμπάντειοι πόλοι την μια έλκονται και την άλλη 

απωθούνται, εξαναγκάζουν το ίδιο το σύμπαν να περιστραφεί. 

Η διεύθυνση περιστροφής του θα είναι αυτή που έχει ο δείκτης του ρο-

λογιού μας, αφού στις σχετικά κοντινές συμπάντειες αποστάσεις είναι ι-

σχυρότερος ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όπως ήδη έ-

χουμε εξηγήσει. 

 

Αν όμως οι δύο συμπάντειοι πόλοι φέρουν ίσα, ή περίπου ίσα, τα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορ6τία, τότε αλληλεπιδρούν ίσα, δη-

λαδή δεν είναι μεγαλύτερος ο ένας πόλος, ώστε να περιστρέψει τον μικρό-

τερό του (εφόσον τα φορτία τους είναι ίσα). 

Τότε το μόνο που κάνουν είναι να διαστέλλονται και να συστέλλονται. 

Αυτό το σύμπαν τότε δεν μοιάζει σαν τους περιστρεφόμενους γαλαξίες, 

αλλά μοιάζει σαν εκείνους τους γαλαξίες που όχι μόνον δεν περιστρέφο-

νται, αλλά έχοντας ίσους τους δύο πόλους τους, την μια συστέλλονται και 

την  άλλη διαστέλλονται. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

 Βιβλίο 17ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 Α΄ Μέρος 1 138 
    

1 Η εξήγηση της μεγαλύτερης άπωσης του ισχυ-

ρότερου εσωτερικού-βαρυτικού περιστροφι-

κού βραχίονα του εσωτερικού της Γης μας, και 

η μεγαλύτερη κίνηση που διανύει, σε σύ-

γκριση με τον άλλον-ασθενέστερο σε μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο εσωτερικό 

πόλο της Γης μας. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Παγγαίας Η-

πείρου κατά την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου. 

 Προσέγγιση στην επιστημονική και κα-

θόλα τεκμηριωμένη εξήγηση της φράσης της 

Αγίας Γραφής: «Και είπεν ο Θεός∙ συναχθήτω 

το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν 

μίαν, και οφθήτω η ξηρά. και εγένετο ούτως….»,  

που αφορά μέρος από την τρίτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Η εξήγηση της μικρής ή της μεγάλης κλίσης 

του επιπέδου τροχιάς-περιστροφής ενός πλα-

νήτη, σε σύγκριση με το επίπεδο τροχιάς-περι-

στροφής του Ήλιου του. 

Η εξήγηση της κλίσης του άξονα περιστροφής 

ενός πλανήτη. 

Τι είναι ο πρωτεύων και ο δευτερεύοντας βα-

ρυτικός πόλος. 

Πότε η λόξωση γίνεται μεγαλύτερη 

Στην Γη οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πό-

λοι δεν εκτελούν πλήρη στροφή, αλλά ημιπε-

ριστροφή. 

Ο βασικός διαχωρισμός μεταξύ της δεύτερης 

και της τρίτης Ημέρας της δημιουργίας του κό-

σμου. 

4 11 

2 Η εξήγηση της παραγωγής των βαρύτερων χη-

μικών στοιχείων στο εσωτερικό της Γης μας, 

καθώς περνούν οι αιώνες. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του στερεού  

12  
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2 Η εξήγηση της παραγωγής των βαρύτερων χη-

μικών στοιχείων στο εσωτερικό της Γης μας, 

καθώς περνούν οι αιώνες. 

Η εξήγηση της δημιουργίας του στερεού 

φλοιού της Γης.  

Η εξήγηση της δημιουργίας των υπόγειων 

προβολών του εσωτερικού της Γης μας. 

Η τεκμηρίωση ότι η αρχική μάζα της Γης ήταν 

ενιαία. 

12 13 

3 Η εξήγηση της μετακίνησης των τεκτονικών 

πλακών της Γης. 

Η εξήγηση των περιοδικών σεισμών εξαιτίας 

της περιοδικής μετακίνησης των τεκτονικών 

πλακών της Γης. 

14 16 

4 Η αιτιολόγηση της θέσης της εξαφάνισης των 

ειδών που έζησαν πριν από την Πέρμια περί-

οδο. 

Τα πρώτα φυτά και ζώα που βγήκαν από την 

θάλασσα προς την ξηρά και την αποίκισαν χά-

θηκαν. Στη συνέχεια, το φαινόμενο της αποί-

κισης επαναλήφθηκε και έτσι μια νέα γενιά, 

μια νέα αποίκηση προήλθε μετά το τέλος της 

Πέρμιας περιόδου. 

Οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες της Γης δη-

μιουργήθηκαν στο τέλος της Πέρμιας περιό-

δου και κατέκλυσαν την Γη με μεγάλες ποσό-

τητες διοξειδίου του άνθρακα και λάβας. 

17 19 

5 Η ακριβής εξήγηση του μηχανισμού της λει-

τουργίας της ενεργειακής στοιβάδας-ενεργεια-

κής δέσμης. 

Η ακριβής εξήγηση της ικανότητας του Ήλιου 

μας να έλκει ορισμένους πλανήτες σε όλες τις 

ενεργειακές του τροχιές. 

Η εξήγηση της ικανότητας των πρωτονίων να 

έλκουν ορισμένο αριθμό ηλεκτρονίων στην 

κάθε στοιβάδα του ατόμου. 

Η δημιουργία των φλοιών, στρωματώσεων και 

στιβάδων στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια 

του σύμπαντος, και κατά τις ημέρες της δη-

μιουργίας.  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

20 47 
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5 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση της παραγωγής των ενεργειακών 

στοιβάδων στο κάθε άτομο. 

Η εξήγηση της λειτουργίας των πολλαπλών ε-

σωτερικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων στο 

πρωτόνιο και στο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση της έλξης λιγότερων ηλεκτρονίων 

από την τελευταία στοιβάδα του ατόμου.  

Τι σημαίνει κεντρική ενεργειακή στοιβάδα 

στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο.  

Τι σημαίνει επιμέρους ενεργειακές στοιβάδες 

που αναπτύσσονται κατά την Φάση της άπω-

σης των εσωτερικών κέντρων θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Το ηλεκτρόνιο ποτέ δεν κινείται σε τυχαίες 

τροχιές, αλλά θα κινηθεί πάντα σε ενεργειακές 

στοιβάδες που θα καθορίζουν: είτε η κεντρική 

ενεργειακή γραμμή-στοιβάδα, είτε οι επιμέ-

ρους ενεργειακές στοιβάδες που αναπτύσσουν 

τα επιμέρους εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του 

πρωτονίου.     

Η εξήγηση της ύπαρξης ενέργειας θεμελιωδών 

ιόντων στις στοιβάδες του πυρήνα του ατόμου, 

κυρίως του πρωτονίου, και η υποχρεωτική κί-

νηση του ηλεκτρονίου πάνω σε αυτές. 

Η απόδειξη ότι στο πρωτόνιο όσο και στο ηλε-

κτρόνιο δημιουργούνται οι επιμέρους στοιβά-

δες ενεργούς αλλά και τα επιμέρους διπλά κέ-

ντρα θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της κίνησης των μαγνητικών-ηλε-

κτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών και των 

ηλεκτρονίων σε τροχιές με μεγαλύτερη ή με 

μικρότερη την καμπύλη περιστροφή των. 

Η εξήγηση της ισχύος του εξωτερικού μαγνη-

τικού φορτίου μεταξύ των δύο πόλων τόσο στο 

πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρόνιο σημαίνει α-

ντίστοιχα και την ισχύ των δύο εσωτερικών-

βαρυτικών πόλων τους. 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

 

 

20 

 

 

47 
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5 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση του μαθηματικού τύπου της χωρη-

τικότητας ηλεκτρονίων στην κάθε στοιβάδα 

του ατόμου. 

Τι σημαίνει και πως δημιουργείται η λόξωση 

στο ηλεκτρόνιο, αλλά και σε έναν πλανήτη.  

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής ότι βρισκό-

μαστε στην έβδομη Ημέρα της Δημιουργίας 

του κόσμου. 

Η εξήγηση της έλξης ηλεκτρονίων από τα 

πρωτόνια των πυρήνων μέχρι την πρώτη, μέ-

χρι την δεύτερη κ.λπ. ενεργειακές στοιβάδες 

τους.  

 

 

20 

 

 

47 

6 Η θέση ότι την πρώτη Ημέρα της δημιουργία 

του κόσμου είχαμε τρεις φάσεις της και η έν-

νοια της κάθε φάσης. 

Η εξήγηση της μη δημιουργίας φλοιών πέραν 

των επτά εσωτερικών στα πρωτόνια-ηλεκτρό-

νια.  

Στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αρχικά υπήρχε 

μόνο το μαγνητικό μέρος του, ενώ το ηλε-

κτρικό του μέρος προέκυψε αμέσως με τις έλ-

ξεις των. Κι αυτό επειδή για να υπάρξει ηλε-

κτρισμός έπρεπε να υπάρχει ένωση ηλεκτρι-

κών φορτίων, που τέτοια δεν υπήρχε πριν την 

πρώτη εκείνη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου. 

Η τεκμηρίωση της θέσης ότι στο σύμπαν αρ-

χικά υπήρχαν μόνον δύο συμπάντειοι πόλοι 

που ο καθένας τους έφερε διαφορετικό μαγνη-

τικό και ηλεκτρικό φορτίο. 

48 51 

7 Η κάθε ακτινοβολία του λευκού φωτός έχει 

και μάζα και βάρος. 

Η εύρεση του βάρους της κάθε επιμέρους α-

κτινοβολίας, αλλά και του λευκού φωτός. 

Τι ονομάζουμε επτά συμπάντεια ενεργειακά 

φορτία. 

Η αντιστοίχιση των συμπάντειων ενεργειακών 

φορτίων με τα χρώματα του ορατού φωτός. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του φορτίου 

52  
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7 Η κάθε ακτινοβολία του λευκού φωτός έχει 

και μάζα και βάρος. 

Η εύρεση του βάρους της κάθε επιμέρους α-

κτινοβολίας, αλλά και του λευκού φωτός. 

Τι ονομάζουμε επτά συμπάντεια ενεργειακά 

φορτία. 

Η αντιστοίχιση των συμπάντειων ενεργειακών 

φορτίων με τα χρώματα του ορατού φωτός. 

Η εξήγηση της διαφορετικότητας του φορτίου 

των πρωτονίων-ηλεκτρονίων, παρότι αυτά έ-

χουν δημιουργηθεί από τα ίδια θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρο-

νίων. 

52 56 

8 Διάθλαση και μήκος κύματος του φωτός. 57 59 

9 Η επιστημονική θέση της ύπαρξης μαγνητικού 

φορτίου στην επιφάνεια ενός πρωτονίου ή ε-

νός ηλεκτρονίου. 

Ο υπολογισμός και η ακριβής μέτρηση του μα-

γνητικού φορτίου ενός πρωτονίου ή ενός ηλε-

κτρονίου. 

Η απόδειξη της διαφορετικής ενέργειας στα 

διάφορα πρωτόνια και στα διάφορα ηλεκτρό-

νια. 

60 63 

10 Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την πα-

ραγωγή των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

64 65 

11 Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής πλά-

σματος στον Ήλιο ή στους άλλους αστέρες, 

λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. 

66 66 

12 Η μείωση της θερμοκρασίας ή η αύξηση του 

ψύχους μειώνει την παραγωγή των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. 

Η έννοια της ηλεκτρικής αντίστασης. 

Η έννοια του κρύου, και, πότε παράγεται το 

κρύο. 

67 68 

13 Η εξήγηση των σχηματιζόμενων χρωμάτων 

των χημικών στοιχείων όταν τα φέρουμε στην 

φλόγα Μπούνσεν. 

Η εξήγηση της χρήσης του μολύβδου ως ηλε-

κτρόδιο στην άνοδο και ότι ο μόλυβδος παρότι 

είναι μέταλλο είναι κακός αγωγούς του ηλε-

κτρισμού.  

69  
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13 Η εξήγηση των σχηματιζόμενων χρωμάτων 

των χημικών στοιχείων όταν τα φέρουμε στην 

φλόγα Μπούνσεν. 

Η εξήγηση της χρήσης του μολύβδου ως ηλε-

κτρόδιο στην άνοδο και ότι ο μόλυβδος παρότι 

είναι μέταλλο είναι κακός αγωγούς του ηλε-

κτρισμού.  

Η εξήγηση ότι τα οξέα φέρουν πολύ ισχυρό το 

μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θε-

μελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός 

στην δράση των οξέων 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος είναι ανθεκτικός 

στην οξείδωση από την υγρασία. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της φθοράς των 

σωμάτων και των οργανισμών. 

Η εξήγηση ότι ο μόλυβδος δεν αποβάλλεται 

εύκολα από τον Οργανισμό μας. 

Η εξήγηση του μηχανισμού μερικών δηλητη-

ρίων και της μονομερούς δράσης των θεμελιω-

δών ιόντων τους. 

Η εξήγηση γιατί δεν συμπίπτουν οι επτά συ-

μπάντειες Φάσεις παραγωγής-δημιουργίας της 

ύλης (πρωτόνια-ηλεκτρόνια-νετρόνια, άτομα 

μόρια κ.λπ.) με τις επτά Ημέρες της δημιουρ-

γίας του κόσμου. 

69 74 

 

14 Η δημιουργία των χρωμάτων οφείλεται στην 

ισχύ των θεμελιωδών ιόντων, όπως αυτά μετα-

τράπηκαν σε μάζα (στερεοποιήθηκαν από ε-

νέργεια που ήταν), λόγω της έλξης των θεμε-

λιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων α 

και β, σε διαφορετικές χρονολογικά Φάσεις 

της δημιουργίας του κόσμου. 

Αυτή η μετατραπείσα ενέργεια στο ανάλογο 

χρώμα, μαρτυρεί και την φάση της δημιουρ-

γίας των πρωτονίων-ηλεκτρονίων του σώμα-

τος εκείνου που μας δίνει εκείνο το αντίστοιχο 

χρώμα, ιδίως όταν θερμαίνεται. 

75 77 

 

15 Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής στο πρώτο 

μέρος της τρίτης ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου. 

78 78 
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16 Τι ονομάζεται ξηρά ή γη.  

Η δημιουργία του στερεού φλοιού και της επι-

φάνειάς της Γης. 

79 79 

17 Η απόδειξη ότι το εξωτερικό περίβλημα της 

Γης μας σταδιακά άρχισε να στερεοποιείται. 

Κατακλυσμούς, και μάλιστα μεγαλύτερους 

από εκείνους της εποχής του Νώε, υπήρξαν 

και παλιότερα στην Γη.  

Μετά τον Νώε δεν υπήρξε άλλος κατακλυ-

σμός. 

Η χρονολόγηση των ρήξεων του φλοιού της 

Γης στις διάφορες εποχές. 

Η επαλήθευση του λόγου του Θεού ότι δεν θα 

ξαναπνίξει την Γη με πλημμύρες. 

80 82 

18 Η τεκμηρίωση της θέσης ότι υπήρχαν οι δύο 

συμπάντειοι πόλοι, άλλοτε πολύ πιο ισχυροί, 

σήμερα λιγότερο ισχυροί. 

Η θέση των κβάζαρ είναι στις άκρες του υλι-

κού σύμπαντος.  

Τα κβάζαρ έχουν ισχυρότατο πεδίο βαρύτη-

τας. 

Η εξήγηση της μεταβλητότητας των κβάζαρ. 

Το μέγεθος-έκταση του κάθε συμπάντειου πό-

λου. 

Η εξήγηση ότι η μάζα των κβάζαρ φέρει πολύ 

ισχυρά βαρυτικά φορτία θεμελιωδών ιόντων, 

κι επομένως, φέρει αυξημένη βαρύτητα. 

Η τεκμηρίωσης της θέσης ότι η βαρύτητα στο 

όλο σύμπαν εξασκείται κυρίως από τα δύο του 

άκρα, όπου οι περιοχές των κβάζαρ. 

Η τεκμηρίωση ότι ο χρόνος και ο χώρος συνυ-

πάρχουν εξαρχής. 

Το υλικό σύμπαν δεν είναι άπειρο. Τα όρια του 

φτάνουν και εξαπλώνονται μέχρις εκεί που 

φτάνουν οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρο-

μαγνητικές δυναμικές γραμμές του. 

83 87 

19 Η εξήγηση της λειτουργίας της δίοδης ηλε-

κτρονικής λυχνίας ως βαλβίδα ρεύματος ή η ε-

ξήγηση της λειτουργίας της ως ανορθωτή του 

εναλλασσόμενου ρεύματος . 

Η εξήγηση της έλξης-άπωσης των ηλεκτρο- 

88  
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19 Η εξήγηση της λειτουργίας της δίοδης ηλε-

κτρονικής λυχνίας ως βαλβίδα ρεύματος ή η ε-

ξήγηση της λειτουργίας της ως ανορθωτή του 

εναλλασσόμενου ρεύματος . 

Η εξήγηση της έλξης-άπωσης των ηλεκτρο-

νίων. 

Η εξήγηση της φόρτισης των ηλεκτρονίων-

πρωτονίων με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

88 92 

20 Η εξήγηση της λειτουργίας της τριόδου ηλε-

κτρονικής λυχνίας. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του πλέγματος 

στην τρίοδο λυχνία. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του ενισχυτή. 

93 95 

21 Η εξήγηση της επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων 

στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Η εξήγηση της λειτουργίας του καθοδικού σω-

λήνα. 

Για τις κινήσεις των περιφερόμενων ηλεκτρο-

νίων γύρω από τα πρωτόνια ισχύει, επίσης, ο 

δεύτερος νόμος του Κέπλερ. 

96 100 

22  Η εξήγηση της λειτουργίας της λάμπας φωτι-

σμού που έγινε δίοδος ηλεκτρονική λυχνία. 

Η εξήγηση της μετακίνησης-μεταφοράς του η-

λεκτρικού ρεύματος στο κενό, όταν δηλαδή 

δεν υπάρχει αγωγός μεταφοράς του, οφείλεται 

στα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμε-

λιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων κινούνται και 

στο κενό, και εκεί δηλαδή, όπου δεν υπάρχει 

καθόλου ύλη. 

Τα πιο ισχυρά σε μαγνητικό-ηλεκτρομαγνη-

τικό φορτίο θεμελιώδη ιόντα έλκουν τα ετερώ-

νυμά τους θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις. 

Η ύπαρξη του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητι-

κού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων φαίνεται καθαρά στον σωλήνα Braun.  

101 103 

23 Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται 

θεμελιώδη ιόντα σε άλλα υλικά και με την  

104  
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23 Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται 

θεμελιώδη ιόντα σε άλλα υλικά και με την μεί-

ωση της θερμοκρασίας, επίσης παράγονται θε-

μελιώδη ιόντα σε άλλα υλικά. 

Η εξήγηση της παραγωγής της πίεσης, αλλά 

και της θερμότητας. 

104 106 

24 Στους υπεραγωγούς και γενικά στα μέταλλα, 

με την αύξηση του κρύου ή με την μείωση της 

θερμοκρασίας, έχουμε περισσότερη αύξηση 

του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και λιγό-

τερη αύξηση του μαγνητικού-ηλεκτρομαγνη-

τικού φορτίου των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων. 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγεται 

περισσότερος αριθμός-ποσότητες θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων και θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων, συνολικά, ενώ, αντίθετα, με την 

μείωση της θερμοκρασία παράγονται λιγότε-

ρες ποσότητες θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων.   

107 108 

25 Η εξήγηση της έννοιας της θερμότητας. 

Η εξήγηση της έννοιας της αντίστασης ως 

προς την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

109 110 

26 Η εξήγηση του θερμοηλεκτρικού φαινομένου 

Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας της η-

λεκτρικής τάσης ή διαφοράς δυναμικού ανά-

μεσα στα δύο ηλεκτρόδια. 

111 113 

27 Η αναζήτηση των δυνάμεων που δημιούργη-

σαν το ίδιο το σύμπαν. 

Η νέα επιστήμη της Ενεργειακής Φυσικής, εί-

ναι η μόνη που μπορεί να διεισδύσει στα προ 

της ύπαρξης της ύλης ενεργειακά δεδομένα. 

114 116 

28 Η αναζήτηση των δυνάμεων που δημιούργη-

σαν το ίδιο το σύμπαν. 

Η νέα επιστήμη της Ενεργειακής Φυσικής, εί-

ναι η μόνη που μπορεί να διεισδύσει στα προ 

της ύπαρξης της ύλης ενεργειακά δεδομένα. 

117 119 

29 Η ενεργειακή Φυσική προσφέρει τα νέα δεδο-

μένα για να κατανοήσουμε τα πάντα που αφο-

ρούν την ενέργεια του σύμπαντος, στον μα- 

120  
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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 

29 Η ενεργειακή Φυσική προσφέρει τα νέα δεδο-

μένα για να κατανοήσουμε τα πάντα που αφο-

ρούν την ενέργεια του σύμπαντος, στον μα-

κρόκοσμο, στον μικρόκοσμο, αλλά και να 

προσανατολιστούμε προς την θεραπεία του 

καρκίνου. 

Η Ενεργειακή Φυσική είναι η πύλη για να κα-

τανοήσουμε τον κόσμο της ενέργειας. 

120 122 

30 Η εξήγηση της συστολής και διαστολής των 

σωμάτων. 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων είναι ι-

σχυρότερα στο κρύο και στην μείωση της θερ-

μοκρασίας, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων είναι ισχυρότερα στην ζέστη και 

στην αύξηση της θερμοκρασίας. 

123 124 

31 Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων 

στριφογυρίζει και παραμένει στάσιμο, δεν με-

τατοπίζεται. 

Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων 

που στριφογυρίζει, μετακινείται και προχω-

ράει π.χ. προς την διεύθυνση της κίνησης των 

δεικτών του ρολογιού μας. 

Πότε ένα μετεωρολογικό σύστημα σύννεφων 

που στριφογυρίζει, μετακινείται και προχω-

ράει π.χ. προς την διεύθυνση, που είναι αντί-

θετη με την διεύθυνση της κίνησης των δει-

κτών του ρολογιού μας. 

125 126 

32 Η περιστροφή των δύο συμπάντειων πόλων. 

Το ίδιο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από 

τον εαυτό του. 

Η διεύθυνση περιστροφής του σύμπαντός 

μας. 

127 128 

 Πίνακας Περιεχομένων 129 138 
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 «Έτσι έμοιαζε η Γη πριν από 300 εκατ. χρόνια -Καμία σχέση με σήμερα,  Διαδίκτυο 

(Internet) [εικόνες]» iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/334558/etsi-

emoiaze-i-gi-prin-apo-300-ekat-hronia-kamia-shesi-me-simera-

eikones#ixzz4fqr4IkUM 

 Νέος εικονογραφημένος Γεωγραφικός Άτλας «Η Ευρώπη και οι Ήπειροι», Άγγ. 

Σιόλας – Ε. Αλεξίου. 

 Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 26 – Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012, ένθετο «Ε-

ΠΙΣΤΗΜΗ». 

 «Χημεία Β΄ Γυμνασίου» Θ. Φράσσαρη (χημικού), Π. Δρούκα-Λιαπάτη (χημικού), 

Αθήνα 1993.  

 «ΦΥΣΙΚΗ», PSSC, Ίδρυμα Ευγενίδου, Έκτη Έκδοση, Απόδοση στα Ελληνικά Θα-

νάσης Κωστίκας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, 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. 

 «Ταξίδι στο Σύμπαν – Μυστήρια και φαινόμενα» εκδόσεις Κ. Καπόπουλος (1. Μυ-

στήρια του Χωροχρόνου, 2. Ορίζοντας Ξανά στην Πραγματικότητα, 3. Σε Αναζή-

τηση της Ενότητας). 

 «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, πανεπι-

στημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 1981,Χρήστος Γιοβάνης. 

 «Φυσική Πειραματική» Τάξις Ε΄, Αρκουδέα-Κατσίκα, Αριθμ. εγκριτικής απόφα-

σης 80315/13-7-1955 Υπ. Παιδείας και δια της υπ’ αριθμ. 103901/21-7-67 απόφα-

σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Αθήνα 1967. 

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

Dempsey Ltd, London. 

 «Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Επιστημών», «Το Σύμπαν», Εποπτεία Ι.Ν. Θεοδωρα-

κοπούλου, 1969. 

 «ΦΥΣΙΚΗ», Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννου, Ακαδημαϊκού, καθηγητού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών και Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1979.  

 Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος δέκατος έβδομος, Αθήνα 1996.  

 «Αναλυτική» ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ (Αναλυτικές Μαθητικές Εκ-

δόσεις).  

Συγγραφή: Λευτέρης Πανούσης (συγγραφέας ειδικών επιστημονικών έργων) με τη 

συνεργασία ομάδας εκπαιδευτικών. Συνεργάτες-Συγγραφείς: Σωτήρης Λειβαδίτης, 

Μίλτος Κουβαράς, Λευτέρης Κωστούλας, Χρήστος Δαγκλής.  

 «Το Χρονικό του Χρόνου, Από τη μεγάλη έκρηξη ως τις μαύρες τρύπες», Stephen 

W. Hawking, Πανεπιστήμιο Cambridge, πρώτη έκδοση: Απρίλιος 1988. 

 «Ο Καιρός», με τα Μάτια της Ανακάλυψης. Κείμενο: Brian Cosgrove. Μετά-

φραση: Κατερίνα Σαλμά. Υπεύθυνος σειράς: Άρτεμη Θεοδωρίδου, 1990-1991. 
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

   

 

Η περιστροφή των δύο συμπάντειων πόλων δεν υπάρχει στο δικό 

μας σύμπαν. 

Το ίδιο το σύμπαν θα περιστρέφονταν γύρω από τον εαυτό του, μό-

νον αν ο ένας από τους δύο συμπάντειους πόλους ήταν μεγαλύτερος-

ισχυρότερος από τον άλλο. 

Η διεύθυνση περιστροφής του σύμπαντός μας, αν θα περιστρέφο-

νταν. 

 

 

 
 

Η φωτογραφία είναι από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA, και 

αντιγράφηκε από το Internet. 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

 

Ας πάρουμε την περίπτωση όπου το σύμπαν περιστρέφεται, αλλά αυτό 

δεν ισχύει για το δικό μας σύμπαν, εφόσον παρατηρούμε διαστολή των 

γαλαξιών και όχι περιστροφή τους γύρω από το νοητό κέντρο του σύμπα-

ντος.  

Ας πάρουμε το θέμα, από την λάθος πλευρά, για να εντοπίσουμε και να 

αναγνωρίσουμε καλύτερα το σωστό. 
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Έστω το σύμπαν περιστρέφεται. (Επειδή δεν περιστρέφεται στην θέση 

του βάλαμε έναν γαλαξία, ο οποίος πράγματι περιστρέφεται). 

Ο κάθε συμπάντειος πόλος λοιπόν, καθώς έχει τα δικά του φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων που υπερισχύουν, αλλά και φορτία που έχουν έρθει από τον 

άλλον συμπάντειο πόλο, εξαναγκάζεται να περιστραφεί. 

Η περιστροφή οφείλεται στο ότι έχουμε και τα δύο ειδών φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων, τα οποία στις μεν μακρινές αποστάσεις έλκονται,  ενώ στις 

κοντινές απωθούνται. Έτσι, ο κάθε συμπάντειος πόλος αναγκάζεται να πε-

ριστραφεί γύρω από τον εαυτό του. 

Η διεύθυνση περιστροφής όμως διαφέρει. 

Έτσι, ο συμπάντειος πόλος των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων περι-

στρέφεται με διεύθυνση αντίθετη προς την διεύθυνσης των δεικτών του 

ρολογιού μας.    

Αντίθετα, ο συμπάντειος πόλος β, των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, 

περιστρέφεται με διεύθυνση ίδιας με εκείνη της διεύθυνσης που κινούνται 

οι δείκτες του ρολογιού μας. 

 

Επειδή όμως έχουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συμπάντειων 

πόλων, τότε το ίδιο παραπάνω φαινόμενο εξαναγκάζει το ίδιο το ενιαίο 

σύμπαν να περιστραφεί. 

Με άλλα λόγια, όταν έχουμε δύο μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πό-

λους:  

1) τον έναν συμπάντειο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο α με κύριο 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτο-

νίων και  

2) τον άλλο συμπάντειο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πόλο β με κύριο 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων, 

τότε καθώς οι δύο συμπάντειοι πόλοι την μια έλκονται και την άλλη 

απωθούνται, εξαναγκάζουν το ίδιο το σύμπαν να περιστραφεί. 

Η διεύθυνση περιστροφής του θα είναι αυτή που έχει ο δείκτης του ρο-

λογιού μας, αφού στις σχετικά κοντινές συμπάντειες αποστάσεις είναι ι-

σχυρότερος ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όπως ήδη έ-

χουμε εξηγήσει. 

 

Αν όμως οι δύο συμπάντειοι πόλοι φέρουν ίσα, ή περίπου ίσα, τα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορ6τία, τότε αλληλεπιδρούν ίσα, δη-

λαδή δεν είναι μεγαλύτερος ο ένας πόλος, ώστε να περιστρέψει τον μικρό-

τερό του (εφόσον τα φορτία τους είναι ίσα). 

Τότε το μόνο που κάνουν είναι να διαστέλλονται και να συστέλλονται. 

Αυτό το σύμπαν τότε δεν μοιάζει σαν τους περιστρεφόμενους γαλαξίες, 

αλλά μοιάζει σαν εκείνους τους γαλαξίες που όχι μόνον δεν περιστρέφο-

νται, αλλά έχοντας ίσους τους δύο πόλους τους, την μια συστέλλονται και 

την  άλλη διαστέλλονται.    
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