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Εισαγωγή 
 

Η κάθε Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου δεν είναι μια ενιαία κίνη-

ση, δεν είναι ένα και μόνον στάδιο δημιουργίας. 

Ο Δημιουργός σταδιακά και βαθμιαία προετοίμασε τον κόσμο του, 

ώστε η κάθε μια ημέρα της Δημιουργίας να προετοιμάσει την επόμενη.  

Θέλησε δηλαδή να δημιουργήσει μέσω της ίδιας της δημιουργίας του, 

τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι θα διαμόρφωναν την μελλοντική 

ζωή όπως Αυτός θέλησε να υπάρχει. 

Για τον λόγο αυτό, δεν δημιούργησε όλες τις ημέρες σε μια και μόνον 

χρονικά στιγμή, αλλά άφησε να απορρέουν δυνάμεις και προϋποθέσεις 

και συνθήκες από την κάθε Φάση της δημιουργίας του, οι οποίες θα υπο-

στήριζαν τις επόμενες φάσεις, ώστε όλος αυτός ο κόσμος που θα δη-

μιουργούσε να ήταν αυτόνομος. 

Έτσι και έκανε. 

Αυτός είναι ο λόγος που η καθεμιά Ημέρα τη δημιουργίας διακρίνεται-

χωρίζεται σε επιμέρους Φάσεις, όπως αναφέρουμε μέχρι τώρα. 

Όχι, δηλαδή, ότι δεν μπορούσε ο Θεός σε μια και μόνον χρονική στιγ-

μή να δημιουργήσει τα πάντα, αλλά τα δημιουργούσε βαθμιαία, και με 

την κατάλληλη σειρά, ώστε το ένα να παράγει τις συνθήκες για το επόμε-

νο στάδιο, μέχρις ότου δημιουργηθεί όλος ο κόσμος. Με τον τρόπο αυτό 

έδωσε στην δημιουργία του να μπορεί να αυτοσυντηρείται και να αναπα-

ράγεται από μόνη της πλέον, δηλαδή της έδωσε αυτονομία σε όλη την 

λειτουργία της. Σίγουρα, κάποιο βασικό λόγο θα είχε ο Δημιουργός για 

να προετοιμάσει έτσι όλον τον κόσμο, γιατί πρόσεξε πάρα πολύ όλη την 

οικουμένη που δημιούργησε. 

 

Εμείς προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε αυτές τις Φάσεις της δη-

μιουργίας του κόσμου, να παρακολουθήσουμε δηλαδή αποδεικτικά, μέ-

σω επιστήμης, τι έχει γίνει στην κάθε τέτοια φάση για την καθεμιά Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου. Κι αυτό είναι κάπως δύσκολο. 

Μάλιστα χρειάζεται όχι απλά να δουλεύει πάρα πολύ το μυαλό μας, 

αλλά και επίσης να ξεκουράζεται πάρα πολύ λόγω της υπερέντασής του, 

επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι με τα προβλήματά του ο καθένας μας. Κι 

όταν δουλεύουμε πάρα πολύ, μας πονάνε και τα μάτια κ.λπ.  

 

Όλα όσα έγραψα με φόβο Θεού τα έγραψα, σκεφτόμενος μήπως σε 

κάτι κάνω λάθος. Έτσι με πολύ σκέψη έγραφα τα βιβλία της παρούσας 

σειράς. Από το άλλο μέρος, όμως, σκέφτηκα ότι ο Θεός δεν θα είχε α-

ντίρρηση να γράψουμε την αλήθεια, επειδή η Αλήθεια οδηγεί σε Αυτόν. 

Έτσι, πήραμε θάρρος και ξεκινήσαμε, σκεφτόμενοι και τον Απόστολο 

Θωμά που ψηλάφισε τις πληγές του Ιησού Χριστού για να πιστέψει. Με 

άλλα λόγια, κι εμείς σήμερα για να πιστέψουμε τον Θεό ως Δημιουργό 

του κόσμου, ψηλαφούμε την δημιουργία του, εργαζόμενοι όπως είπαμε. 
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1. Η εξήγηση της κατάρρευσης των δομικών λίθων ή υποατομικών 

σωματιδίων, των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της διάσπασης ενός πρωτονίου ή ενός ηλεκτρονίου από 

φυσικά αίτια. 

Τι ονομάζουμε πρωτόνια και τι ονομάζουμε ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση του μηχανισμού παραγωγής της μαγνητικής μικρομά-

ζας στο σύμπαν, καθώς και η σαφής έννοια και εικόνα του ορισμού 

της μαγνητικής μικρομάζας. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της κατάρρευσης των άστρων-

πλανητών. 

Από τι αποτελούνται οι συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές. 

Η έννοια της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής  μικρομάζας. 

Η εξήγηση ότι οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυ-

ναμικές γραμμές αποτελούν τα τελευταία όρια του σύμπαντός μας, 

και η εξήγηση ότι καμμιά μορφή ενέργειας του σύμπαντός μας, όσο 

ισχυρή κι αν είναι δεν μπορεί να διαπεράσει τα όρια του σύμπαντός 

μας. 

Η τεκμηρίωση ότι η θεωρία της συνεχούς και συνεχούς διαστολής 

του σύμπαντός μας δεν ισχύει. 

Η εξήγηση ότι το φως ή άλλη υψηλής ενέργεια ακτινοβολία κ.λπ. 

όταν ανακλάται στα συμπάντειες γραμμές ανακλάται κατά σφαιρικό 

τρόπο και κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η απόδειξη ότι το σύμπαν μας έχει σχήμα έλλειψης και η απόδειξη 

ότι φέρει δύο συμπάντειους πόλους.  

Η εξήγηση ότι οι μαύρες τρύπες δεν μπορούν να διοχετεύσουν την 

ενέργειά τους ή τα όποια σωματίδιά τους έξω από το υπάρχον σύ-

μπαν. 

Η εξήγηση ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμπαν έξω από το υπάρ-

χον και να επικοινωνούν μαζί τους. 

Η εξήγηση ότι το σύμπαν μας δεν βρίσκεται σήμερα σε φάση συνε-

χούς διαστολής του. 

 

 

 

Ας δούμε πρώτα το εξής απόσπασμα, που παίρνουμε και ως αφορμή: 

 

«2-9. Η ευεργετική σημασία της αποτυχίας 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, δύο προικισμένοι Αμερικανοί φυσικοί, ο Α. 

Michelson και ο Ε. Morley, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την διερεύνηση 

του φευγαλέου αιθέρα. … 

Το ιδιοφυές πείραμα που σχεδίασαν Michelson και Morley αποσκο-

πούσε στην μέτρηση της ταχύτητας με την οποία η Γη εκινείτο στον αι-
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θέρα. Τα αποτελέσματά του, ωστόσο, προκάλεσαν έκπληξη και ζωηρές 

συζητήσεις για πολλά χρόνια. Ο λόγος όμως του ενδιαφέροντος δεν υ-

πήρξε η επιτυχία, αλλά η αναπάντεχη αποτυχία του πειράματος! Παρ’ 

όλη την σοφή κατασκευή του πειράματος, και την μεγάλη τεχνική δεξιό-

τητα των εκτελεστών του, η κίνηση της Γης ήταν αδύνατον να διαπιστω-

θεί. 

Η ιδέα του πειράματος Michelson και Morley ήταν απλή. Αν μια δέ-

σμη φωτός στελνόταν παράλληλα προς την κατεύθυνση κινήσεως της 

Γης, η ταχύτητα του φωτός που θα μετρούσαμε έπρεπε να είναι αυξημένη 

κατά την ταχύτητα της Γης. Αν, πάλι, η φωτεινή δέσμη είχε κατεύθυνση 

αντίθετη προς την κίνηση της Γης στον αιθέρα, ένας γήινος παρατηρητής 

θα έβλεπε το φως να διαδίδεται με μικρότερη ταχύτητα, αφού τώρα ήταν 

η Γη εκείνη που προχωρούσε να συναντήσει το φως. 

Το παράδοξο ήταν ότι οι λογικοί αυτοί συλλογισμοί δεν φαινόταν να 

εφαρμόζονται στην περίπτωση της κινήσεως της Γης μέσα στον αιθέρα. 

Έτσι, καμία διαφορά δεν μπορούσε να μετρηθεί από τους Michelson και 

Morley, ούτε όταν το φως έτρεχε προς την ίδια ούτε προς την αντίθετη 

κατεύθυνση με την Γη. Ασφαλώς, οι διαφορές θα έπρεπε να είναι πολύ 

μικρές, αφού από την κολοσσιαία ταχύτητα των 300.000 χιλιομέτρων το 

δευτερόλεπτο με την οποία τρέχει το φως έπρεπε να αφαιρείται -ή, ανά-

λογα, να προστίθεται- η ταχύτητα περιφοράς της Γης, που δεν υπερέβαι-

νε τα 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η συσκευή όμως που είχαν κατα-

σκευάσει οι Αμερικανοί φυσικοί -το περίφημο συμβολόμετρο- ήταν ε-

ξαιρετικά ευαίσθητη. Στο συμβολόμετρο, το φως αποστελλόταν σε δύο 

κάτοπτρα τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις από το σημείο εκπομπής 

του, αλλά σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους. Το ανακλώμενο φως επέ-

στρεφε από τα κάτοπτρα, και οι χρόνοι των διαδρομών συγκρίνονταν με-

ταξύ τους. Ακόμα και απειροελάχιστες διαφορές ήταν δυνατόν να εντο-

πιστούν χάρις στα λεπτεπίλεπτα φαινόμενα συμβολής, που παρέχουν την 

δυνατότητα μετρήσεων εξαιρετικής ακρίβειας. 

Εν τούτοις, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν ακολουθούσαν οι φωτει-

νές ακτίνες ή, ακόμη, όπως και να εστρέφετο η συσκευή, η ταχύτητα του 

φωτός φαινόταν να έχει την ίδια και αναλλοίωτη τιμή. Καμία, απολύτως 

διαφορά δεν μπορούσε να παρατηρηθεί. Με πολλές επαναλήψεις και πα-

ραλλαγές του πειράματος από άλλους ερευνητές, επιδιώχθηκε μεγαλύτε-

ρη ακρίβεια των μετρήσεων ή ο εντοπισμός κάποιου λάθους. Εις μάτην. 

«Αι επαναλήψεις του πειράματος», σημειώνει σε ωραία παλαιϊκή γλώσ-

σα ένας «ερασιτέχνης» μελετητής της σχετικότητας, ο Βασίλης Δημη-

τριάδης, «κατέληγον πάντοτε εις το αυτό απογοητευτικό όσον και ακατα-

νόητον αποτέλεσμα: Το φως διεδίδετο προς όλας τας κατευθύνσεις του 

χώρου με την αυτήν ταχύτητα. Συνεπώς, ουδεμία κίνησις της Γης ως 

προς τον Αιθέρα ηδύνατο να διαπιστωθεί και επομένως και η ύπαρξις του 

Αιθέρος παρέμενε και εμμέσως αναπόδεικτος. Το ερωτηματικόν ήταν τε-
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ράστιον. Το φως, αποδεδειγμένη κύμανσις, εκινείτο εις τον κενόν Χώρον 

άνευ μέσου διαδόσεως! 

Πηγή: «Η αυτοβιογραφία του φωτός», Γιώργος Γραμματικάκης, 4η 

έκδοση. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σειρά: «Επιστήμη και αν-

θρώπινος πολιτισμός», σελ. 116-119.  

Επισήμανση στα παραπάνω: 

Αναφέρθηκαν πιο πάνω, στο κεφάλαιο: «2-8. Αιθέρια κύματα και 

ψευδαισθήσεις» του βιβλίου: «Η αυτοβιογραφία του φωτός», Γιώργος 

Γραμματικάκης, 4η έκδοση. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σειρά: 

«Επιστήμη και ανθρώπινος πολιτισμός», σελ. 117, τα εξής:  

«[…] Το φως διεδίδετο προς όλας τας κατευθύνσεις του χώρου με την 

αυτήν ταχύτητα. Συνεπώς, ουδεμία κίνησις της Γης ως προς τον Αιθέρα 

ηδύνατο να διαπιστωθεί και επομένως και η ύπαρξις του Αιθέρος παρέ-

μενε και εμμέσως αναπόδεικτος. Το ερωτηματικόν ήταν τεράστιον. Το 

φως, αποδεδειγμένη κύμανσις, εκινείτο εις τον κενόν Χώρον άνευ μέσου 

διαδόσεως!…». 

Το περιεχόμενο όμως του φωτός που αφορά τα θεμελιώδη ιόντα, χάρη 

στα οποία υπάρχει η καθαυτού, η καθαρή μορφή ενέργειά του, είναι αυτά 

τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

 

«Συμβολόμετρο  

Η συσκευή όμως που είχαν κατασκευάσει οι Αμερικανοί φυσικοί 

(πρόκειται για τους Michelson και Morley) -το περίφημο συμβολόμετρο- 

ήταν εξαιρετικά ευαίσθητη. Στο συμβολόμετρο, το φως αποστελλόταν σε 

δύο κάτοπτρα τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις από το σημείο εκπομπής 

του, αλλά σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους. Το ανακλώμενο φως επέ-

στρεφε από τα κάτοπτρα, και οι χρόνοι των διαδρομών συγκρίνονταν με-

ταξύ τους. Ακόμα και απειροελάχιστες διαφορές ήταν δυνατόν να εντο-

πιστούν χάρις στα λεπτεπίλεπτα φαινόμενα συμβολής, που παρέχουν την 

δυνατότητα μετρήσεων εξαιρετικής ακρίβειας». 

«Η αυτοβιογραφία του φωτός», Γιώργος Γραμματικάκης, 4η έκδοση. 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Σειρά: «Επιστήμη και ανθρώπινος 

πολιτισμός», σελ. 117 

 

Επίσης, ας πάρουμε και από προηγούμενο Κεφάλαιο μας (Κεφάλαιο-

Ενότητα 28), του 5ου Βιβλίου της ίδιας σειράς μας, με τίτλο: «28. Η εξή-

γηση της παραγωγής και λειτουργίας της ραδιενέργειας. Η εξήγηση της 

δημιουργίας των πυρήνων του στοιχείου ηλίου που προέρχονται από την 

διάσπαση της ραδιενεργούς ακτινοβολίας, ειδικότερα από την ακτινοβο-

λία α, και την έλξη μάζας από τον γύρω τους χώρο. Η εξήγηση της δη-

μιουργίας ηλεκτρονίων που προέρχονται από την διάσπαση της ραδιε-

νεργούς ακτινοβολίας, ειδικότερα από την ακτινοβολία β, και την έλξη 

μάζας από τον γύρω τους χώρο. Η εξήγηση της παραγωγής και η έννοια 

των ακτίνων γ. Όταν έχουμε έλξη καθαρής σχεδόν μορφής ενέργειας θε-



 7 

μελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, τότε 

αυτά τα θεμελιώδη ιόντα (που δεν φέρουν παρά ελαχιστότατη ενέργεια) 

έλκονται κατά ίσες ποσότητες ενέργειας. Αντίθετα, αν αυτά τα φορτία 

θεμελιωδών ιόντων φέρουν και μάζα, έλκουν δηλαδή «σχετικά» μεγάλα 

φορτία μάζας, τότε εκτρέπονται είτε δεξιά είτε αριστερά. Ο υπολογισμός 

της μάζας που φέρουν-έλκουν μαζί τους τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 

και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων», όπου αναφέραμε και τα εξής, τα 

οποία όμως τώρα εμπλουτίζουμε, ενεργώντας κυκλικά την παράθεση των 

στοιχείων μας, όπως έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενα κεφάλαιά μας: 

«Επομένως, η εκπομπή ραδιενέργειας σημαίνει την μεταφορά ποσότη-

τας θεμελιωδών φορτίων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών 

ιόντων ηλεκτρονίων προς τον εξωτερικό πλέον χώρο τόσο των πρωτονί-

ων, όσο και των ηλεκτρονίων εκείνων που έχουν δημιουργηθεί από την 

Α  ́ Φάση της πρώτης Ημέρας της Δημιουργίας του κόσμου. Μεταγενέ-

στερα έχουν δημιουργηθεί ραδιενεργά στοιχεία λόγω της πίεσης στο ε-

σωτερικό των ουράνιων σωμάτων (π.χ. Γης, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο: 

δηλαδή κατά την φάσης της βαρύτητας έχουμε συστολή και μετά διαστο-

λή. Λόγω της συμπίεσης των ατόμων και στην συνέχεια των πρωτονίων 

και ηλεκτρονίων, αυτά τα έτσι συγκρουόμενα πρωτόνια και ηλεκτρόνια 

έχουν καταπονηθεί και ήδη διαφεύγει από αυτά αρκετή ενέργεια υπό 

μορφή ραδιενέργειας κατά την φάση της διαστολής της βαρύτητας της 

Γης, Ηλίου κ.λπ.). 

Έτσι, κατά την ραδιενέργεια εκπέμπονται, ή καλύτερα απωθούνται, τα 

θεμελιώδη ιόντα από τα πρωτόνια και ηλεκτρόνια και ειδικότερα από 

τους εσωτερικούς τους πόλους, κατά την φάση της διαστολής της βαρύ-

τητάς τους». 

Συμπληρώνουμε, λοιπόν τώρα,  ότι η ραδιενέργεια δημιουργείται κα-

θώς αποβάλλεται ενέργεια κυρίως των πιο παλιών από τα πρωτόνια και 

ηλεκτρόνια. Συγκεκριμένα η ραδιενέργεια δημιουργείται καθώς αποβάλ-

λεται ενέργεια θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων μέσα από τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους των. 

Στην συνέχεια, η εκπομπή της ραδιενέργειας μειώνεται και τελικά δεν 

υπάρχει αρκετή ραδιενέργεια, όσο περνούν τα χρόνια-αιώνες-χιλιετίες 

κ.λπ., και έτσι τόσο το πρωτόνιο όσο και το ηλεκτρόνιο καταρρέουν, ε-

πειδή ακριβώς έχει γίνει η εκπομπή των θεμελιωδών ιόντων τους και 

πλέον δεν μπορούν να εκπέμψουν άλλα τέτοια. 

Τότε το αρχαίο αυτό πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο διασπάται με φυσικό τρό-

πο, αφού δεν υπάρχουν πλέον ισχυρές οι δυνάμεις έλξεις του, δηλαδή δεν 

έχουμε πλέον ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πό-

λους των δομικών λίθων (ή υποατομικών σωματιδίων) πρωτονίων-

ηλεκτρονίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ισχυρή την έλξη μεταξύ 

τους. Επομένως, όταν συμβεί να εξασκηθούν πάνω στις μαγνητικές μι-
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κρομάζες τους ισχυρές πηγές έλξης θεμελιωδών ιόντων από άλλη εξωτε-

ρική πηγή, τότε διασπάται. 

Γίνεται τότε το εξής φαινόμενο: 

Έστω ότι κοντά στο καταρρέον αυτό πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο έστω κ 

(=καταρρέον = αυτό δηλαδή που δεν έχει πλέον ισχυρά τα φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων στο εσωτερικό του), περνάει ένα άλλο πρωτόνιο που 

φέρει ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (ή ηλεκτρο-

νίων) του έστω π (=πρωτόνιο κανονικό). 

Τότε τα ισχυρά μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία μεταξύ του εξω-

τερικού πρωτονίου π, έλκουν ισχυρότερα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων που βρίσκονται μέσα στο πρωτόνιο κ, σε σύγκριση με την έλξη 

που τους εξασκούν (δηλαδή με την έλξη που εξασκούν πάνω στα θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων) τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που βρί-

σκονται μέσα στο πρωτόνιο κ.  

Εξαιτίας αυτού, τότε τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του πρωτονίου κ, 

έλκουν και αποσπούν όχι απλά τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων από το 

πρωτόνιο κ, αλλά αποσπούν μαζί και την μάζα τους μέσα στα οποία αυτά 

βρίσκονται. Έτσι η μάζα του πρωτονίου ή του ηλεκτρονίου διασπάται. 

Το παραπάνω πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο που διασπάται αποτελείται από 

δύο ή περισσότερες μαγνητικές μικρομάζες τις οποίες ονομάζουμε πρω-

τόνια ή ηλεκτρόνια. 

Έτσι, λοιπόν, από την διάσπαση των αρχαίων πρωτονίων-ηλεκτρονίων 

θα προκύψει η διάλυση της μάζας τους και ο γύρω τους χώρος θα γεμίσει 

με μαγνητική μικρομάζα. 

Αυτή η μαγνητική μικρομάζα έλκεται από τις συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές, όπως ακριβώς έλκονται τα ρινί-

σματα του σιδήρου από τις απλές μαγνητικές δυναμικές γραμμές ενός 

μαγνητικού πεδίου. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναφέρει ότι οι συμπά-

ντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές φέρουν μαζί 

τους ή έλκουν και την λεγόμενη μαγνητική μικρομάζα, την οποία τώρα 

προσδιορίσαμε με σαφήνεια, καθώς και την μηχανισμό παραγωγής της. 

 

Ανάλογος είναι ο μηχανισμός της κατάρρευσης και στα άστρα-

πλανήτες, για τα οποία όμως ειδικότερα θα μιλήσουμε και αργότερα, σε 

επόμενο βιβλίο μας. 

Με τον χρόνο μειώνονται τα θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό των ά-

στρων και των πλανητών. Αυτό συμβαίνει λόγω της συνεχούς έλξης-

άπωσή της, αφού στην φάση της άπωσής των έχουμε αποβολή της ενέρ-

γειας των θεμελιωδών ιόντων και επομένως επέρχεται μείωση της ισχύος 

των. 

Όταν λοιπόν η παραπάνω ισχύς των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων μειωθεί, τότε δεν είναι ισχυρές 

πλέον οι ελκτικές δυνάμεις στο εσωτερικό των άστρων-πλανητών. 
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Μπορεί δηλαδή ένα άστρο να διασπαστεί από άλλη ισχυρότερη έλξη 

που ασκεί στον εσωτερικό βαρυτικό του πόλο ένα ετερώνυμό του μαγνη-

τικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων. 

Για παράδειγμα, αν περάσει σε απόσταση μαγνητικού πεδίου (ή περά-

σει από κοντά του) ένα άλλο άστρο που του εξασκεί ισχυρότερα την έλξη 

π.χ. να είναι ισχυρότερη η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων του διερχόμενου άστρου και των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του 

υπό κατάρρευση άστρου, τότε αυτό το διερχόμενο άστρο διασπάει το υπό 

κατάρρευση άστρο, αφού έλκει τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του 

και μαζί με αυτά και τον πόλο και την μάζα των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων. 

Τότε έχουμε και την κατάρρευση του άστρου-πλανήτη-γαλαξία κ.λπ. 

Εξαιτίας της διάσπασης αυτής έχουμε δύο ή και περισσότερα κομμά-

τια-τμήματα του διαλυόμενου αυτού ουράνιου σώματος (άστρου, πλανή-

τη κ.λπ.). 

 

Ένα μεγάλο μέρος της μαγνητικής μικρομάζας, λοιπόν, που έλκουν και 

οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές δηλα-

δή προέρχεται και από αυτή την διάσπαση της μάζας των πρωτονίων και 

των ηλεκτρονίων, που γίνεται όπως προαναφέραμε. 

Αυτή η μαγνητική μικρομάζα τότε αποτελεί την μάζα που φέρουν οι 

μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές που κινούνται μεταξύ 

των δύο συμπάντειων πόλων. Κι επειδή, όπως εξηγήσαμε, αυτή η ενέρ-

γεια είναι η πιο «καθαρή» ενέργεια θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που κινείται από τον έναν στον άλλο 

συμπάντειο πόλο, αυτός είναι ο λόγος που αυτή εξασκεί ισχυρότερα το 

φορτίο της προς κάθε άλλης μορφής ενέργεια στο σύμπαν μας. (Είναι πιο 

καθαρή γιατί έλκει την ελάχιστη ύλη, ενώ όταν περνάει μέσα από γαλα-

ξίες κ.λπ. έλκει κι άλλη-πρόσθετη ύλη). 

Αυτή η μαγνητική μικρομάζα, λοιπόν, φέρει μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων αλλά και μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (α-

φού έχει προέλθει-παραχθεί από τους εσωτερικούς πόλους των πρωτονί-

ων-ηλεκτρονίων και είναι φορτισμένη έτσι). Αυτός είναι ο λόγος τότε 

που το φως ή άλλης μορφής υψηλής ενέργειας ανακλάται πάνω στις συ-

μπάντειες αυτές μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές, για-

τί: 

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που φέρει αυτή η μαγνητική-

ηλεκτρομαγνητική μικρομάζα των συμπάντειων μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, απωθούνται με τα θεμελιώδη 

ηλεκτρονίων που φέρει το φως ή άλλης μορφής υψηλής ενέργεια (πολύ 

μικρού κύματος). Επίσης: τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που φέ-

ρει αυτή η μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική μικρομάζα των συμπάντειων 

μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών, απωθούνται με τα 
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θεμελιώδη πρωτονίων που φέρει το φως ή άλλης μορφής υψηλής ενέρ-

γεια (πολύ μικρού κύματος). 

Έτσι, ούτε το φως, αλλά ούτε και άλλης μορφής υψηλής ενέργεια (με 

πολύ μικρό μήκος κύματος δεν μπορεί να διαπεράσει αυτόν τον ιστό που 

δημιουργούν οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές, γιατί απλά ανακλώνται πάνω σε αυτήν την μαγνητική μικρομά-

ζα. Εξαιτίας αυτού αυτές οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές 

δυναμικές γραμμές αποτελούν και το τελευταία όρια του σύμπαντός μας, 

πέρα από τα οποία δεν μπορεί να διαπεράσει οποιαδήποτε μορφής ενέρ-

γειας ή το φως. 

Αυτές οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμ-

μές λοιπόν δεν ανακλούν απλά το φως ή άλλες μορφής υψηλής ενέργειας 

που πάει να φύγει από το σύμπαν και την επιστρέφουν πίσω, αλλά η ανά-

κλασή τους αυτή γίνεται κατά τον εξής τρόπο: 

Επειδή οι συμπάντειες αυτές μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμι-

κές γραμμές βρίσκονται παντού «κάτω» από όλες τις μάζες και τις κάθε 

είδους ενέργειες του σύμπαντός μας (και είναι η βάση, επομένως, και τα 

θεμέλιά του), όταν το φως ή άλλης μορφής υψηλής ενέργεια πέφτει πάνω 

τους, δεν ανακλάται απλά, αλλά ανακλάται σφαιρικά προς όλες τις διευ-

θύνσεις, επειδή ακριβώς αυτές οι συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές γραμμές βρίσκονται και κινούνται σφαιρικά σε όλον 

τον χώρο. Το σφαιρικό του σχήματός των, εξηγήσαμε, οφείλεται στο ότι 

αυτές οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές γραμμές κινούνται από τον έναν 

πόλο προς τον άλλο. Αυτό ακριβώς,  δηλαδή το ότι το φως ανακλάται 

κατά σφαιρικό τρόπο πάνω σε αυτές τις συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές γραμμές αποδεικνύει ότι το σύμπαν είναι ελλειπτικό 

(δεν λέμε σφαιρικό ακριβώς, αφού την μια συστέλλεται και την άλλη 

διαστέλλεται). 

Αφού δηλαδή το φως διαδίδεται σφαιρικά, εφόσον ανακλάται έτσι 

σφαιρικά, σημαίνει ότι το σύμπαν το ίδιο είναι σφαιρικό, αφού πάνω σε 

αυτό ανακλάται. Ιδιαίτερα ανακλάται πάνω στο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των συμπάντειων μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών. 

Επομένως, αν υπάρχουν αυτές οι παραπάνω μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές στο σύμπαν, άρα υπάρχουν και οι 

δύο συμπάντειοι πόλοι, όπως αναφέραμε. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι το σύμπαν μας φέρει δύο πόλους, 

όπως και αρχικά ξεκινήσαμε να αναφέρουμε, και, επαγωγικά σκεπτόμε-

νοι, φτάσαμε μέχρις απόδειξής του. 

 

Επειδή λοιπόν η κάθε είδους ενέργεια (μικρού μήκους κύματος) ανα-

κλάται από τις συμπάντειες αυτές μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυνα-

μικές γραμμές, δεν ισχύει ότι οι μαύρες τρύπες κ.λπ. μπορούν να «διοχε-
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τεύσουν» τα ενεργειακά τους φορτία ή τις μάζες τους κάπου έξω, έξω 

δηλαδή από τα όρια αυτού του σύμπαντός μας.   

 

Επομένως οι συμπάντειες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές, αποτελούνται από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων που έλκουν μαζί 

τους και μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική μάζα φορτισμένη από τους δομι-

κούς λίθους των πρωτονίων, αλλά και από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

που έλκουν μαζί τους και μάζα φορτισμένη από τους δομικούς λίθους 

των ηλεκτρονίων-πρωτονίων (εφόσον τόσο τα πρωτόνια όσο και τα ηλε-

κτρόνια φέρουν μάζες φορτισμένες από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και 

από θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). 

Επομένως, στα τελευταία όρια του σύμπαντός μας, υπάρχουν θεμελιώ-

δη ιόντα που έλκουν και μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική μικρομάζα. Εξαι-

τίας αυτού, καμμιά μορφή ενέργειας του σύμπαντός μας, όσο ισχυρή κι 

αν είναι δεν μπορεί να διαπεράσει τα όρια του σύμπαντός μας, επειδή τα 

θεμελιώδη ιόντα που κινούνται μεταξύ των δύο πόλων του φέρουν ισχυ-

ρό το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων. 

Σε διαφορετική περίπτωση, αν οι δύο συμπάντειοι πόλοι χάσουν το 

φορτίο τους (λόγω της συστολής και διαστολής των που σημαίνει ότι ένα 

μέρος του φορτίου τους χάνεται κατά την φάση της διαστολής των), τότε 

θα δούμε και την κατάρρευση του σύμπαντός μας. Στην ίδια αυτή περί-

πτωση της κατάρρευσής του θα «δούμε» να εκτοξεύονται έξω από το ό-

ριο που σήμερα καθορίζουν οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές του, διάφορα «αντικείμενα», γαλαξίες δηλαδή και άλλα ουράνια 

σώματα…, τα οποία σήμερα δεν βλέπουμε, όπως θα διαπιστώσουμε πα-

ρακάτω από την ηλεκτρομαγνητική απεικόνιση του σχήματός του.  

Τότε το σύμπαν θα γίνει «διάτρητο» και δεν θα υπάρχει πλέον η βαρύ-

τητα ισχυρή δύναμη που να συγκρατεί τους γαλαξίες και τα τόσα ουρά-

νια σώματα μεταξύ τους. 

Επειδή δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι ισχύει η βαρύτητα και ότι όλα τα 

ουράνια αντικείμενα, γαλαξίες κ.λπ. έλκονται, άρα δεν έχουμε φτάσει 

στην διάλυση του σύμπαντος. Από εδώ και η εξήγηση ότι το σύμπαν μας 

δεν βρίσκεται σήμερα σε φάση συνεχούς διαστολής του. 

 

Από αυτό αποδεικνύεται πλέον ότι το σύμπαν δεν βρίσκεται σήμερα 

στην φάση της συνεχούς διαστολής του, επειδή αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα 

αναιρούνταν οι δυνάμεις της βαρύτητας των γαλαξιών, κ.λπ. ουράνιων 

σωμάτων. 

Επομένως, η θεωρία ότι το σύμπαν συνέχεια και συνέχεια διαστέλλε-

ται δεν ισχύει. 
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2. Η εξήγηση ότι από τα πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο στην φάση της άπω-

σής των θεμελιωδών ιόντων τους (που συμβαίνει στο εσωτερικό 

τους) έλκεται και ελάχιστη ποσότητα μαγνητικής μικρομάζας. 

Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές μορφές της μαγνητικής μικρομά-

ζας.  

Η έννοια των τύπων-μορφών της μαγνητικής μικρομάζας: πρωτί-

νια τύπου α, πρωτόνια τύπου β, ηλεκτρίνια τύπου α και ηλεκτρόνια 

τύπου β. 

Η εξήγηση της έννοιας των φωτονίων ενέργειας. 

Πριν την πρώτη Ημέρα της δημιουργία του κόσμου, στο σύμπαν 

δεν υπήρχε καθόλου φως – επαλήθευση της Αγίας Γραφής σ’ αυτό. 

Η εξήγηση της φυσικής μεταστοιχείωσης των χημικών στοιχείων.  

Η εξήγηση του μηχανισμού της ραδιενεργού ακτινοβολίας από ένα 

χημικό στοιχείο. 

Η εξήγηση της θέσης-κατανομής των ηλεκτρονίων στις διάφορες 

τροχιές και η εξήγηση της απόστασης των ηλεκτρονίων από τον πυ-

ρήνα τους. 

 

 

 

Μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου έχουμε την μια φορά την μεταξύ 

τους έλξη και την άλλη φορά έχουμε την μεταξύ τους άπωση, κι αυτό γί-

νεται συνέχεια. 

Αυτή η έλξη όσο και η άπωση μεταξύ του πρωτονίου και του ηλεκτρο-

νίου γίνεται μόνον μέσω αυτής της ενέργειας την οποία αυτοί οι δύο δο-

μικοί λίθοι φέρουν. Αυτή η ενέργειά τους δεν είναι άλλο από τα θεμελιώ-

δη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα οποία υ-

πάρχουν και στους δύο αυτούς δομικούς λίθους: στο πρωτόνιο όσο και 

στο ηλεκτρόνιο. 

Στην φάση της άπωσης έχουμε μείωση των ενέργειάς τους, αφού ένα 

μέρος τους φεύγει έξω από αυτούς, οπότε σταδιακά με τον χρόνο η ισχύς 

των θεμελιωδών ιόντων τους μειώνεται. 

Έτσι, στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων έχουμε αφαίρεση αυ-

τής της ενέργειας που υπάρχει τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρό-

νιο. 

Με άλλα λόγια ενώ η μάζα όλων των πρωτονίων αλλά και των ηλε-

κτρονίων είναι η ίδια, η ενέργειά τους όμως δεν είναι η ίδια. 

Στην ουσία όμως τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και ελαχιστότατες μάζες 

από τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια στην φάση της άπωσής τους. Αυτό εξηγεί-

ται επειδή τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και ύλη, όπως εξηγήσαμε στην πε-

ρίπτωση των σεισμών, των θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων κ.λπ. Επομέ-

νως, στην φάση της άπωσής των και από το πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο έλκουν 

και μάζες τους κι αυτό αποδεικνύεται από το εξής φαινόμενο: Στην φάση 
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της έλξης τους, ένα μέρος από αυτό που έχει φύγει από τα πρωτόνιο-

ηλεκτρόνιο επιστρέφει πίσω και καθώς έλκονται στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις παράγεται ηλεκτρισμός, το κβάντα φωτός. Με άλλα λόγια η 

παραγωγή του φωτός είναι η απόδειξη ότι τα θεμελιώδη ιόντα στην  φά-

ση της άπωσής των έλκουν και ελάχιστες ποσότητες μαγνητικής μικρο-

μάζας από τα πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο.  

Έτσι, τότε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο θα πρέ-

πει να ονομάσουμε: 

Πρωτίνια τύπου α, είναι η μαγνητική μικρομάζα των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων που αποκόπτεται από την  μάζα εκείνη του πρωτονίου 

που είναι φορτισμένη με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. Αυτά φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Πρωτίνια τύπου β, είναι η μαγνητική μικρομάζα των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων που αποκόπτεται από την  μάζα εκείνη του πρωτονίου 

που είναι φορτισμένη με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ηλεκτρίνια τύπου α, είναι η μαγνητική μικρομάζα των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων που αποκόπτεται από την  μάζα εκείνη του ηλεκτρονί-

ου που είναι φορτισμένη με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. Αυτά φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Ηλεκτρίνια τύπου β, είναι η μαγνητική μικρομάζα των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων που αποκόπτεται από την  μάζα εκείνη του ηλεκτρονίου 

που είναι φορτισμένη με μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων. Αυτά φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

Ας προχωρήσουμε όμως στον βασικό κορμό των θέσεων μας και στην 

ενιαία ροή-νοήματα των λόγων μας:  

Αν ένα πρωτόνιο φέρει ισχυρό το φορτίο ενέργειάς του, αυτό το πρω-

τόνιο έλκεται με το ηλεκτρόνιό του σε μια πιο ισχυρή κβαντική τροχιά, 

σε μια τροχιά δηλαδή που είναι πιο απομακρυσμένη από τον πυρήνα 

(βλέπε και επόμενο κεφάλαιο). Αντίθετα, όσο λιγότερο φορτίο ενέργειας 

φέρει το πρωτόνιο έλκεται με το ηλεκτρόνιό του σε μια κβαντική τροχιά 

μικρότερης ενέργειας ή τότε το ηλεκτρόνιό του βρίσκεται πιο κοντά προς 

τον πυρήνα του. 

Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαία η θέση του κάθε ηλεκτρονίου σε μια 

κβαντική τροχιά ενέργειας. Αντίθετα, όσο πιο πολύ ισχυρό είναι το φορ-

τίο ενέργειας του πρωτονίου το ηλεκτρόνιό του θα βρίσκεται σε μια πιο 

ισχυρότερη κβαντική τροχιά ενέργειας, δηλαδή πιο μακριά από τον πυ-

ρήνα του. 

 

Επειδή, όμως, στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων έχουμε αφαί-

ρεση αυτής της ενέργειας που υπάρχει τόσο στο πρωτόνιο όσο και στο 

ηλεκτρόνιο, τότε σε κάποια στιγμή ένα πρωτόνιο ενός χημικού στοιχείου 

εξαντλείται τελείως από ενέργεια και δεν μπορεί πλέον να έλξει ούτε το 
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ηλεκτρόνιό του, αλλά ούτε και να εξασκεί έλξεις με τον ίδιο τον πυρήνα 

του. Τότε οι δυνάμεις συνοχής του πυρήνα, αυτού του πρωτονίου, εξα-

σθενούν και μη έχοντας πλέον άλλε τέτοιες δυνάμει-φορτία ενέργειας, 

αυτό το πρωτόνιο δεν έλκεται πλέον από τον πυρήνα του.  

Τότε αυτό το πρωτόνιο παύει να ανήκει στον πυρήνα του και δεν αλ-

ληλεπιδρά με αυτόν. Καθώς όμως το άτομο αυτό κινείται, δεν έλκει μαζί 

του αυτόν τον πυρήνα, που δεν φέρει άλλη ενέργεια.  

Αυτό το πρωτόνιο τότε είναι ελεύθερο πρωτόνιο, νεκρό πρωτόνιο.  

Το χημικό αυτό στοιχείο που έχασε έτσι αυτό το πρωτόνιο έχει αλλά-

ξει πλέον, ή έχει γίνει μια φυσική μεταστοιχείωση του χημικού αυτού 

στοιχείου. Από το φυσικό αυτό στοιχείο δηλαδή, καθώς μειώνονται οι 

ελκτικές δυνάμεις του, τότε θα παρουσιάσει την ανάλογη απώλεια σε η-

λεκτρόνια αλλά και σε νετρόνια, οπότε θα προκύψει ένα άλλο στοιχείο. 

 

Τονίζουμε και πάλι ότι για να παραχθεί φως έχουμε έλξη ενέργειας  

από τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων και από τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων, τόσο στο μέσα στο πρωτόνιο όσο και μέσα στο ηλεκτρόνιο. 

Στην συνέχεια έχουμε άπωση, κατά την φάση της οποίας αφαιρείται ε-

νέργεια τόσο από το πρωτόνιο όσο και από το ηλεκτρόνιο, όπως εξηγή-

σαμε. 

Έστω ένα πρωτόνιο ενός στοιχείου που φέρει μεγάλη ποσότητα ενέρ-

γειας (ή ένα ηλεκτρόνιο). Τότε θα είχαμε:   

Στην φάση της έλξης των την παραγωγή του φωτός, ενώ στην φάση 

της άπωσής των την εκπομπή του φωτός, αλλά και εκπομπή της μαγνητι-

κής μικρομάζας.  

 

Το ίδιο το φως όμως παράγεται επειδή φέρει τέτοια μαγνητική μικρο-

μάζα, οι μορφές της οποίας είναι όπως τις αναφέραμε πιο πάνω. 

Αυτά λοιπόν τα πρωτίνια τύπου α, τα πρωτίνια τύπου β, τα ηλεκτρίνια 

τύπου α και τα ηλεκτρίνια τύπου β, αποτελούν το ενεργειακό μέρος του 

φωτός.  

Στο φως δηλαδή εκτός από τα ηλεκτρόνια έχουμε και δύο, τουλάχι-

στον, από τις τέσσερις συνολικά παραπάνω μορφές της μαγνητικής μι-

κρομάζας. Το «δύο» το λέμε επειδή στην φάση της άπωσής των έχουμε 

δύο τουλάχιστον τύπους θεμελιωδών ιόντων να απωθούνται και καθώς 

απωθούνται να αποσπούν-έλκουν και αντίστοιχες μαγνητικές μικρομάζες 

(τους τύπους των οποίων αναφέραμε παραπάνω). 

Λέμε δηλαδή ότι δεν παράγεται φως αν δεν υπάρχουν τέτοιες μαγνητι-

κές μικρομάζες ή αλλιώς δεν παράγεται φως αν δεν υπάρχουν αυτές οι 

ελαχιστότατες μορφές της ύλης, τουλάχιστον (γιατί μπορεί να φέρουν και 

ηλεκτρόνια κ.λπ.). 

Αν έχουμε π.χ. καθαρές μορφές ενέργειας, δεν παράγεται φως, όπως 

π.χ. στις μαύρες τρύπες. 
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Αν όμως έχουμε και μικροποσότητες ύλης, έστω ελαχιστότατες ποσό-

τητες ύλης τις λεγόμενες μαγνητικές μικρομάζες, τότε παράγεται το φως. 

Στην πρώτη Ημέρα της δημιουργία του κόσμου, αυτό σημαίνει, ότι 

αρχικά δεν είχαμε καθόλου φως. 

Το φως προήλθε από την έλξη που επήλθε μεταξύ των δύο συμπά-

ντειων πόλων α και β, και έτσι επαληθεύεται πλήρως η Αγία Γραφή όταν 

αναφέρει ότι τότε έγινε το φως, που ο Θεός το κάλεσε Ημέρα. 

 

Τέλος, όταν αυτή η ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων είναι μεγάλη, αυ-

τό σημαίνει ότι το στοιχείο αυτό έχει δημιουργηθεί σε ανάλογα παλαιό-

τερη Ημέρα της δημιουργίας, όταν υπήρχε μεγαλύτερη αυτή η ενέργειά 

των θεμελιωδών ιόντων που φόρτιζαν ανάλογα και το εσωτερικό των 

πρωτονίων-ηλεκτρονίων. Τότε θα είχαμε την ραδιενέργεια να είναι αυ-

ξημένη σε αυτό το χημικό στοιχείο ή να έχουμε την εντονότερη παραγω-

γή του φωτός αλλά και της εκπομπής αυτής της ενέργειας πρωτονίου-

ηλεκτρονίου η οποία εδώ ονομάζεται και ραδιενέργεια.  

Γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα ραδιενεργά στοιχεία έχουν τον Ζ (Ζ = ο 

ατομικός αριθμός που εκφράζει τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα 

ενός ατόμου) μεγαλύτερο του 82 (Ζ > 82).  

Όταν επομένως είναι πολύ μεγάλος ο Ζ, σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη 

ποσότητα ενέργειας-φορτίου θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων μέσα στο 

συγκεκριμένο χημικό στοιχείο. Αυτό προκύπτει επειδή τα πολύ μεγάλα 

φορτία τους σε θεμελιώδη ιόντα είναι εκείνα που μπορούν να έλξουν και 

πολλά πρωτόνια και να δημιουργήσουν μεγάλα μόρια, τα ραδιενεργά 

στοιχεία εν προκειμένου. Επίσης, εξαιτίας της μεγάλης αυτής ενέργειας 

σε θεμελιώδη ιόντα που φέρουν, ακτινοβολούν εντονότερα, αλλά και εκ-

πέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες τέτοιας ενέργειας πρωτονίων και ηλε-

κτρονίων (αφού η ενέργεια του πρωτονίου έλκεται με την ενέργεια του 

ηλεκτρονίου). Εξαιτίας της μεγάλης των ποσότητας ενέργειας πρωτονίων 

που φέρουν, μπορούν και έλκουν και μεγαλύτερο επίσης αριθμό ηλε-

κτρονίων, αφού εξηγήσαμε ότι η ενέργεια των πρωτονίων αλλά και των 

ηλεκτρονίων έλκεται αμοιβαία με την ύλη μέσα στην οποία κινείται. 

Αυτός είναι ο λόγος τότε, που η εκπεμπόμενη-ακτινοβολούμενη ενέρ-

γεια ενός τέτοιου ραδιενεργού χημικού στοιχείου μπορεί και προσβάλει 

π.χ. την φωτογραφική πλάκα, επειδή ακριβώς εκτός από το μέρος της κα-

θαρής ενέργειας πρωτονίου και ηλεκτρονίου που φέρει, έλκει μαζί της 

και ηλεκτρόνια που βρίσκεται στην πορεία της, τα οποία ηλεκτρόνια φέ-

ρουν μάζα. Εξαιτίας της μάζας αυτής πέφτουν πάνω στην φωτογραφική 

πλάκα και αφήνουν εκεί το αποτύπωμά τους. Εξαιτίας του μεγάλου φορ-

τίου τους σε ενέργεια πρωτονίων και ηλεκτρονίων μπορούν κι επιδρούν 

στον γύρω τους χώρο, μέσα στο πεδίο τους. 

Τέλος, επειδή τα πρωτόνια αυτά που φέρουν πλήρεις και τους επτά δι-

πλούς εσωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων παράγουν-δημιουργούν 

και τις ανάλογες στοιβάδες, τις ενεργειακές στοιβάδες.  
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Την παραγωγή των ενεργειακών στοιβάδων στο άτομο θα την αναπτύ-

ξουμε στο επόμενο κεφάλαιο-ενότητα. 

Όσο όμως ισχυρότερα είναι τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων στο 

πρωτόνιο του πυρήνα, τόσο περισσότερο απωθούν το ηλεκτρόνιο σε μια 

πιο απομακρυσμένη ενεργειακή στοιβάδα. 

Αυτό δηλαδή για να συμβεί σημαίνει ότι το πρωτόνιο εκείνο που α-

πωθεί το ηλεκτρόνιό του σε μια πιο απομακρυσμένη στοιβάδα, ότι φέρει 

ισχυρότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων από ένα άλλο πρωτόνιο που το 

απωθεί σε μικρότερη απόσπαση από αυτό (το πρωτόνιο). 

Επίσης, όλα τα ηλεκτρόνια δεν είναι τα ίδια, από πλευράς ενεργεια-

κού φορτίου. 

Όσο περισσότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων φέρει ένα ηλεκτρόνιο 

στους δύο εσωτερικκύς0βαρυτικούς του πόλους τόσο περισσότερο αλλη-

λεπιδρά με το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων του πρωτονίου (του πυρή-

να), οπότε απωθείται περισσότερο από το πρωτόνιο. 

Επομένως, η θέση των διαφόρων ηλεκτρονίων πάνω στις διάφορες 

ενεργειακές τροχιές δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά υπολογίζεται με βά-

ση το φορτίο που φέρουν και τα ηλεκτρόνια αυτά (όπως επίσης υπολογί-

ζεται και με βάση το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που φέρει το πρω-

τόνιο του πυρήνα). 

Ανάλογα συμβαίνει με τον Ήλιο και τους πλανήτες. 

Δηλαδή:  

Όσο περισσότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων φέρει ένας Ήλιος, τόσο 

πιο μακριά απωθεί τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων στα εσωτερικά-

βαρυτικά κέντρα των πλανητών του και τότε τους απομακρύνει περισσό-

τερο από αυτούς. 

Επίσης: Όσο περισσότερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων φέρει ένας πλα-

νήτης στα δύο εσωτερικά-βαρυτικά του κέντρα τόσο πιο πολύ απομα-

κρύνεται από τον Ήλιό του. 

Τα παραπάνω ισχύουν κατά την περίοδο της πρώτης μεταξύ τους αλ-

ληλεπίδρασης επειδή μετά μπαίνουν σε σταθερότερες τροχιές. 

Αν, επίσης, ένας πλανήτης χάσει από το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό 

φορτίο στους εσωτερικούς-βαρυτικούς του πόλους, τότε δεν αλληλεπιδρά 

τόσο έντονα πλέον με τα φορτία θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου (του ε-

σωτερικού του Ήλιου του) και τότε ο πλανήτης αυτός πλησιάζει όλο και 

περισσότερο προς τον Ήλιό του και αλλάζει τροχιά, μπαίνει σε νέα τρο-

χιά. 
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3. Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας-κατασκευής των ενερ-

γειακών στοιβάδων των ατόμων, στις διάφορες Ημέρες της δημιουρ-

γίας του κόσμου και στις διάφορες συμπάντειες Φάσεις συμπίεσης 

των θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων πόλων. 

Λίγο περισσότερο φως πάνω στις ιδιότητες των θεμελιωδών ιό-

ντων. 

 

 

 

Πριν προχωρήσουμε, ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, ώστε έ-

χοντας στην μνήμη μας τα όσα θέλουμε να παραθέσουμε, να συγκεντρω-

θούμε σε αυτά, λόγω της πληθώρας των θεμάτων που παράγονται από 

την έννοια των θεμελιωδών ιόντων. 

 

Στο 17ο Βιβλίο μας με τίτλο: «Η τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του 

Κόσμου Α΄ Μέρος», και στο κεφάλαιο 5, με τίτλο: 

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

κής στοιβάδας-ενεργειακής 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 δημιουργίας. Η εξήγηση της πα-

ραγωγής 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 ηλε-

κτρονίων 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 άπωσης 

των εσωτερικών κέντρων θεμελιωδών ιόντων. Το ηλεκτρόνιο ποτέ δεν 

κινείται σε τυχαίες τροχιές, αλλά θα κινηθεί πάντα σε ενεργειακές στοι-

βάδες που θα καθορίζουν: είτε η κεντρική ενεργειακή γραμμή-στοιβάδα, 

είτε οι επιμέρους ενεργειακές στοιβάδες που αναπτύσσουν τα επιμέρους 

εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του πρωτονίου. Η εξήγηση της ύπαρξης ε-

νέργειας θεμελιωδών ιόντων στις στοιβάδες του πυρήνα του ατόμου, κυ-

ρίως του πρωτονίου, και η υποχρεωτική 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 δυναμικών γραμμών και των ηλεκτρονίων σε τρο-

χιές με μεγαλύτερη ή με μικρότερη την καμπύλη περιστροφή των. Η εξή-

γηση της ισχύος του εξωτερικού μαγνητικού φορτίου μεταξύ των δύο 

πόλων τόσο στο πρωτόνιο, όσο και στο ηλεκτρόνιο σημαίνει αντίστοιχα 
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και την ισχύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων τους. Η εξήγηση του 

μαθηματικού τύπου της χωρητικότητας ηλεκτρονίων στην κάθε στοιβάδα 

του ατόμου. Τι σημαίνει και πως δημιουργείται η λόξωση στο ηλεκτρό-

νιο, αλλά και σε έναν πλανήτη. Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής ότι βρι-

σκόμαστε στην έβδομη Ημέρα 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»,  

σελίδες 20-47, του 17ου Βιβλίου μας με τίτλο: «Η τρίτη Ημέρα της 

Δημιουργίας του Κόσμου Α΄ Μέρος», ειδικότερα στην σελίδα 45, ανα-

φέραμε, μεταξύ των άλλων, και τα εξής: 

«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 

πρωτόνιο 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».   

 

Επίσης: 

Στο 17ο Βιβλίο μας με τίτλο: «Η τρίτη Ημέρα της Δημιουργίας του 

Κόσμου Α΄ Μέρος», και στο κεφάλαιο 6, με τίτλο: «6. Η θέση ότι την 

πρώτη Ημέρα της δημιουργία του κόσμου είχαμε τρεις φάσεις της και η 

έννοια της κάθε φάσης. Στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αρχικά υπήρχε μό-

νο το μαγνητικό μέρος του, ενώ το ηλεκτρικό του μέρος προέκυψε αμέ-

σως 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», α-

ναφέραμε ότι: 
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«Όσον αφορά τις συμπιέσεις-έλξεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων, αυτές δεν συμπίπτουν ακριβώς με τις Ημέρες τις δημιουργίας, εφό-

σον εξηγήσαμε την πρώτη Ημέρα είχαμε τις τρεις πρώτες έλξεις». 

Ας το ξαναδούμε 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 τέταρ-

τη 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 έλ-

ξη-συμπίεση των δύο συμπάντειων πόλων (το ένα διπλό-τελευταίο ζευ-

γάρι είναι οι δύο εξωτερικοί πόλοι στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο).  

Φαίνεται πλέον ότι στην επόμενη, στην έβδομη Ημέρα της δημιουργί-

ας του κόσμου, ήδη έχει μεταφερθεί πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα-

αριθμός θεμελιωδών ιόντων από τους δύο συμπάντειους πόλους προς τον 

μεσοσυμπάντειο χώρο και έτσι δεν έχουμε πλέον το φαινόμενο της πα-

ραπάνω συμπίεσης και δημιουργίας νέας στρωμάτωσης στους φλοιούς 

των πρωτονίων και ηλεκτρονίων. 

 

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 μετα-

ξύ θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων (του ενός συμπάντειου πόλου α) και 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (του άλλου συμπάντειου πόλου β), εί-

χαμε συγχρόνως απώσεις μεταξύ τους, αφού στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις αυτά απωθούνται. Λόγω όμως του μεγάλου πλήθους της αρχικής 

τους έλξης, έχουμε και άλλες δύο επιμέρους έλξεις, όπως αποδεικνύει η 

κατασκευή των χημικών  στοιχείων κατά την πρώτη εκείνη Ημέρα της 

δημιουργίας….», σελίδα 48, του 17ου Βιβλίου μας με τίτλο: «Η τρίτη 

Ημέρα της Δημιουργίας του Κόσμου Α  ́Μέρος».  

Όσο όμως προχωρούμε σε επόμενες Ημέρες της δημιουργίας του κό-

σμου έχουμε μικρότερες αυτές τις συμπάντειες έλξεις-απώσεις, ώσπου 

στην έβδομη Ημέρα της δημιουργίας, στην τρέχουσα δηλαδή Ημέρα, δεν 

έχουμε πλέον τα φορτία των δύο συμπάντειων πόλων να αλληλεπιδρούν 
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μεταξύ τους σε βαθμό που να εξασκούν ισχυρές τις συμπιέσεις των (κατά 

την φάση της έλξης των) κι επομένως σταμάτησαν η δημιουργία νέων 

στρωματώσεων στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο, απ’ ότι προκύπτει καθώς 

«διαβάζουμε» τους φλοιούς στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

 

Μετά την παραπάνω εισαγωγή και επαναφορά στην μνήμη μας των 

όσων αναφέραμε, ας προχωρήσουμε: 

Ας δούμε μια εικόνα που πήραμε από το Internet (λήμμα: «Ηλεκτρό-

νια»: 

 
 

 
 

 

Στο μοντέλο του Bohr τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται μόνο σε 

συγκεκριμένες αποστάσεις από τον πυρήνα, που αντιστοιχούν σε συγκε-

κριμένες ενέργειες.  

Συμφωνούμε απόλυτα με την παραπάνω παρατήρηση του μεγάλου αυ-

τού επιστήμονα, του Bohr. 

Πιο πέρα, για να εξηγήσουμε αυτή την παρατήρηση-πραγματικότητα 

πρέπει να αναφέρουμε πάλι τα εξής, τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει σε 

διαφορετικά σημεία της σειράς αυτής των βιβλίων μας. Αυτή η εξήγηση 

έχει ως εξής:  

Η ενέργεια της κάθε στοιβάδας, έχει την αιτία της στην αντίστοιχη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου, επειδή όσο προχωρούμε προς την αρ-

χή της δημιουργίας έχουμε τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια να φέρουν: α) ισχυ-

ρότερες τις συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων (αυτό σημαί-

νει ότι δημιουργήθηκε περισσότερη μάζα ως φλοιός πάνω στα πρωτόνια-

ηλεκτρόνια όταν έχουμε ισχυρές αυτές τις συμπιέσεις) αφενός, αλλά και 

β) περισσότερη ενέργεια αφετέρου. Επομένως, τότε (στις πιο αρχικές 
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Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου (ή στις πρώτες συμπιέσεις μεταξύ 

των δύο συμπάντειων πόλων) τόσο περισσότερο μακρινά βρίσκονται οι 

στοιβάδες τους από το κέντρο του πυρήνα (από το πρωτόνιο), αφού λόγω 

του αυξημένου φορτίου των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων που φέρουν αυτά τα ηλεκτρόνια απωθούνται με 

το εξίσου ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των πρωτονίων 

εκείνης της αντίστοιχης περιόδου. Έτσι τα ηλεκτρόνια αυτά απομακρύ-

νονται περισσότερο από τον πυρήνα του ατόμου και καταλαμβάνουν τις 

πιο μακρινές στοιβάδες του ατόμου. 

Αντίθετα, όσο προχωράμε σε μεταγενέστερες Ημέρες της δημιουργίας 

(ή μεταγενέστερες συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων), έ-

χουμε αφενός μεν ασθενέστερες τις συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπά-

ντειων πόλων (αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκε λιγότερη μάζα ως φλοι-

ός πάνω στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια), αλλά και λιγότερη ενέργεια αφετέ-

ρου. Όμως ήδη είχε δημιουργηθεί περισσότερη μάζα στο όλο σύμπαν, η 

οποία χρησίμευσε ως πρώτη ύλη για την αύξηση της μάζας των νέων 

στρωματώσεων-φλοιών στα υπάρχοντα πρωτόνια-ηλεκτρόνια.  

Στην τελευταία περίπτωση θα έχουμε μικρότερη την άπωση μεταξύ 

των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων που βρίσκονται τόσο στα πρωτόνια όσο και στα ηλεκτρόνια. 

Αυτό θα έχει ως συνέπεια τότε να πλησιάσουν περισσότερο μεταξύ τους 

το πρωτόνιο με το ηλεκτρόνιο, ή να έχουμε τα ηλεκτρόνια σε μια πιο κο-

ντινή στοιβάδα. 

 

Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα των ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιό-

ντων, με αφορμή την εξής εικόνα που πήραμε από το Internet (λήμμα: 

«Ηλεκτρόνια» : 

 

 
 

Για να μπορούν να έλκονται π.χ. ένα ηλεκτρόνιο από το Νάτριο, συμ-

βαίνει το εξής: 
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Τα ηλεκτρόνια, εξηγήσαμε ότι φέρουν δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς 

πόλους και ανά δύο βρίσκονται σε έλξη μεταξύ τους συχνά. 

Αν λοιπόν δύο ηλεκτρόνια βρεθούν σε αποστάσεις που οι εσωτερικοί-

βαρυτικοί τους πόλοι να βρεθούν ο ένας στο πεδίο του άλλου, τότε έλκο-

νται και δημιουργούν ζεύγος (έχουμε τότε την δημιουργία δεσμών όπως 

ήδη εξηγήσαμε). 

Ας δούμε ένα τρίτο παράδειγμα των ιδιοτήτων των θεμελιωδών ιό-

ντων, με αφορμή την εξής εικόνα που πήραμε από το Internet (λήμμα: 

«Ηλεκτρόνια» : 

 

 

 
 

 

Θεωρήστε, στην παραπάνω εικόνα, τα ηλεκτρόνια καθώς περιστρέφο-

νται γύρω από τα πρωτόνια.   

Κανονικά, στο παραπάνω σχήμα γύρω από το κάθε ηλεκτρόνια θα 

πρέπει να υπήρχε μια ανάλογη απόχρωση, στο σχήμα της έλλειψής-

τροχιάς του, επειδή εκεί βρίσκεται η ενεργειακή του στοιβάδα, πάνω 

στην οποία κινείται. Έστω μια τέτοια στοιβάδα θα είχε κόκκινο χρώμα, η 

οποία βρίσκεται πιο κοντά προς το πρωτόνιο (εξηγήσαμε ότι όσο λιγότε-

ρη ενέργεια φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια ή γενικά η κάθε στοιβάδα 

φέρει και το ανάλογο χρώμα της, όπως εξηγήσαμε ήδη για την ενεργεια-

κή ισχύ του καθενός χρώματος). 
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Γύρω από την κάθε τέτοια ενεργειακή ελλειπτική ενεργειακή στοιβά-

δα, πχ. γύρω από την κόκκινη, θα έπρεπε να υπάρχει και μια άλλη στοι-

βάδα με ελαφρότερη απόχρωση καθώς απομακρύνεται από αυτήν, θέλο-

ντας να δηλώσουμε ότι σιγά-σιγά μειώνεται αυτό το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο, ώσπου χάνεται εντελώς. 

Η κάθε στοιβάδα όμως θα έπρεπε να έχει δύο χρωματισμούς: έναν ό-

ταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όπου εί-

ναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονί-

ων και έναν άλλον χρωματισμό όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετι-

κά μακρινές αποστάσεις, όπου είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων. 

Η κάθε μια ενεργειακή στοιβάδα δηλαδή είναι όπως ακριβώς ένα μα-

γνητικό πεδίο μεταξύ δύο πόλων και φέρει επιμέρους τις μαγνητικές της 

ζώνες, που ανάλογα με την κατεύθυνσή τους αλλού είναι πυκνότερες και 

αλλού είναι αραιότερες. 

Η ενέργεια της κάθε στοιβάδας, έχει την αιτία της στην αντίστοιχη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου, επειδή όσο προχωρούμε προς την αρ-

χή της δημιουργίας έχουμε τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια να φέρουν: α) ισχυ-

ρότερες τις συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων (αυτό σημαί-

νει ότι δημιουργήθηκε περισσότερη μάζα ως φλοιός πάνω στα πρωτόνια-

ηλεκτρόνια όταν έχουμε ισχυρές αυτές τις συμπιέσεις) αφενός, αλλά και 

β) περισσότερη ενέργεια αφετέρου.  

Επομένως, τότε (στις πιο αρχικές Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου 

(ή στις πρώτες συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων) τόσο πε-

ρισσότερο μακρινά βρίσκονται οι στοιβάδες τους από το κέντρο του πυ-

ρήνα (από το πρωτόνιο), αφού λόγω του αυξημένου φορτίου των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που φέ-

ρουν αυτά τα ηλεκτρόνια απωθούνται με το εξίσου ισχυρό μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των πρωτονίων εκείνης της αντίστοιχης περιό-

δου. Έτσι τα ηλεκτρόνια αυτά απομακρύνονται περισσότερο από τον πυ-

ρήνα του ατόμου και καταλαμβάνουν τις πιο μακρινές στοιβάδες του α-

τόμου. Αυτός είναι ο λόγος που η πρώτη στοιβάδα στο πρωτόνιο απέχει 

κάπως μακριά από αυτό. 

Επίσης, επειδή στην κάθε επόμενη Ημέρα της δημιουργίας έχουμε την 

δημιουργία του κάθε φλοιού (με τα δύο εξωτερικά μαγνητικά του κέντρα 

θεμελιωδών ιόντων) να βρίσκεται ο κάθε νέος φλοιός πάνω από τον 

προηγούμενό του, αυτός είναι ο λόγος που ο κάθε εξωτερικός τέτοιος 

φλοιός έχοντας και τους δύο εξωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, 

δημιουργεί το δικό του, πιο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και την δική του 

πιο εξωτερική ενεργειακή στοιβάδα. 
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4. Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι όλα τα μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία της ίδιας συμπάντειας συμπίεσης είναι ί-

δια ως προς το ποσό ενέργειας που φέρουν.  

Αυτά αποτελούν τις επτά θεμελιώδεις ενεργειακές τροχιές στο 

πρωτόνιο (ή στο ηλεκτρόνιο) γύρω από τις οποίες περιστρέφονται τα 

αντίστοιχα ηλεκτρόνια που φέρουν επίσης τα ανάλογα φορτία προς 

αυτές. 

Η απόδειξη ότι στην έβδομη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δεν έχουμε ισχυρή την συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων, για να μας δώσουν έλξεις ικανές για να παράγουν νέους φλοιούς 

στα πρωτόνια-ηλεκτρόνια ή ακόμη-ακόμη να παράγουν και νέα τέ-

τοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Η τεκμηρίωση ότι στο σύμπαν μέχρι και την όγδοη Ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου δεν έγινε αλλαγή πολικότητας.  

Η εξήγηση ότι το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται προσανατολισμένα 

και ακολουθεί πιστά τις ενεργειακές στοιβάδες του ατόμου. 

Η εξήγηση ότι και ο κάθε πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 

περιστρέφεται προσανατολισμένα και ακολουθεί πιστά τις ενεργεια-

κές στοιβάδες του Ήλιου μας. 

 

 

«Άτομα 

[…] Στην περίπτωση των βαρύτερων ατόμων, όπως το ουράνιο, που 

έχει 92 ηλεκτρόνια, τα οποία περιστρέφονται γύρω από έναν πυρήνα 92 

πρωτονίων και 142, 143 ή 146 νετρονίων, είναι αδύνατο να δώσουμε σα-

φή αναπαράσταση των περιστροφών τους, αν και τα διαγράμματα που 

παραθέτουμε την δίδουν κατά προσέγγιση.  
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Κάθε τροχιά εκπροσωπεί και άλλο ενεργειακό ύψος. Ακόμη και μαθη-

ματική απόδοση των τροχιών είναι δύσκολη, γιατί οι διασταυρούμενες 

εσωτερικές αλληλεπιδράσεις των τροχιών την καθιστούν αδύνατη.  

Ίσως, την καλύτερη εικόνα της κατάστασης την αποδίδει ο όρος «διά-

χυτο ηλεκτρονικό νέφος».  

 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

πουλος. Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-

συγγραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής 

Κ.Σ.Δ.-συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλουράκης. Συγγραφεύς. 

Συντάκτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 694.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το εξής: 

Πως τα τόσα πολλά ηλεκτρόνια κινούνται αναγκαστικά σε μια από τις 

επτά στοιβάδες του ατόμου, και δεν κινούνται πολύ πιο μακριά και σε 

άλλες δηλαδή στοιβάδες; Δηλαδή γιατί να έχουμε 7 μόνον στοιβάδες σε 

ένα βαρύ άτομο, και αντί για 7, γιατί να μην έχουμε 92 στοιβάδες, όπως 

π.χ. στο άτομο του ουρανίου που έχει 92 ηλεκτρόνια; 
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Γιατί, δεδομένου ότι όλα τα 92 πρωτόνια του πυρήνα βρίσκονται σε 

ξεχωριστές θέσεις-απομάκρυνση μεταξύ τους, έπρεπε αυτή η μεταξύ 

τους απομάκρυνση να μεταφράζεται και σε διαφορετική έλξη-απόσταση-

μετακίνηση με τα ηλεκτρόνιά τους, οπότε τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε να 

είχαν και άλλες θέσεις-τροχιές-μετατοπίσεις και όχι μόνον επτά. 

 

 

Σχόλια - επεξηγήσεις  - απαντήσεις: 

 

1) Έχουμε εξηγήσει ότι όλα τα θεμελιώδη ιόντα των δύο εξωτερικών 

πόλων του κάθε πρωτονίου έλκονται και δημιουργούν έναν πόλο (εφόσον 

δεν βρίσκονται εκεί θεμελιώδη ιόντα του άλλου εξωτερικού πόλου σε 

μεγάλές ποσότητες, ώστε να προηγηθεί η έλξη τους με αυτά και να στα-

ματήσουν να αυξάνουν σε ποσότητα-ενέργεια, όπως θα εξηγήσουμε σε 

επόμενο κεφάλαιο). 

Επομένως από το κάθε πρωτόνιο έχουμε μόνον τους δύο εξωτερικούς 

του πόλους, ανεξάρτητα πόσους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους έχουμε  

σε αυτό (βλέπε σχετικό κεφάλαιο, που ήδη έχουμε αναπτύξει-εξηγήσει). 

 

Αν έχουμε όμως, πολλά πρωτόνια π.χ. 92, τότε όλα αυτά έχουν δη-

μιουργηθεί πάλι σε μια από τις οκτώ συμπιέσεις που έχουν γίνει-συμβεί 

μέχρι και την έκτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Έχουμε εξηγή-

σει, ήδη, ακόμη και στο παρόν βιβλίο της ίδιας σειράς μας, ότι όλα τα 

μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία της ίδιας συμπάντειας συμπίεσης 

είναι ίδια ως προς το ποσό ενέργειας που φέρουν. 
(εξηγήσαμε στο παρόν βιβλίο ότι: «…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 πρωτόνιο 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 πρω-

τόνιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

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

νιο. 

Φτάνουμε λοιπόν στη έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, όπου ήδη έχουμε 

στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο δύο εξωτερικούς τους πόλους και άλλους επτά διπλούς ε-

σωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων…».). 

Εξηγήσαμε επίσης ότι στην έβδομη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου δεν έχουμε πλέον άλλη ισχυρή συμπάντεια έλξη ικανή να παράγει 

νέους φλοιούς στα υπάρχοντα πρωτόνια-ηλεκτρόνια ή ακόμη-ακόμη να 

παράγουν και νέα τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Επομένως, όλα τα πρωτόνια (αλλά και όλα τα ηλεκτρόνια) που υπάρ-

χουν έχουν δημιουργηθεί μέχρι και την έκτη Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου, αφού έκτοτε δεν έχουμε πλέον την δημιουργία τέτοιων, με εξαί-

ρεση (όπως εξηγήσαμε) στο εσωτερικό των πολύ δυνατών άστρων-
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γαλαξιών, όπου ενδέχεται να έχουμε τέτοιες ανάλογες ισχυρότατες συ-

μπιέσεις των θεμελιωδών ιόντων). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο κάθε πρωτόνιο (και ηλεκτρόνιο) 

έχουμε μέχρι επτά διπλούς εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους, εξαιτίας των 

οποίων υπάρχουν-δημιουργούνται και οι αντίστοιχες μέχρι επτά ενερ-

γειακές τροχιές, αφού η κάθε ενεργειακή τροχιά δεν είναι κάτι άλλο από 

το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καθενός τέτοιου διπλού εσω-

τερικού-βαρυτικού πόλου που φέρει το πρωτόνιο (ή ηλεκτρόνιο). 

Επομένως, όσο πρωτόνια και να πάρουμε πάλι επτά ενεργειακές τρο-

χιές θα έχουν. 

Επειδή όμως τα εκπεμπόμενα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά πεδία από 

το κάθε τέτοιο ενεργειακό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων (ονομάζουμε ενερ-

γειακό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων, εκείνο το διπλό σύνολο θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που δημιουργή-

θηκαν στην ίδια συμπάντεια συμπίεση, την ίδια δηλαδή συμπάντεια πε-

ρίοδο-υποπερίοδο) έλκονται μεταξύ τους καθώς εκπέμπονται ως εξής: 

Όλα τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται μαζί και δημιουρ-

γούν έναν μαγνητικό πόλο καθώς εξέρχονται από το εσωτερικό του πρω-

τονίου. 

Επίσης όλα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, επίσης, έλκονται 

μαζί σε ένα σύνολο θεμελιωδών ιόντων και δημιουργούν τον άλλο εξω-

τερικό πόλο του ίδιου μαγνητικού τους πεδίου. 

Αυτό σημαίνει ότι το μαγνητικό πεδίο που έχει η κάθε ενεργειακή 

στοιβάδα θα πάει να δημιουργήσει μια ανάλογη ενεργειακή τροχιά-

πορεία σε μια από τις επτά δυνατές περιπτώσεις της, ανάλογα με το φορ-

τίο της ενέργειας που φέρει αυτό το μαγνητικό πεδίο, το οποίο εξαρτάται 

πάλι από το ειδικό εκείνο μέρος του φλοιού των πρωτονίων (ή ηλεκτρο-

νίων). 

Αυτό σημαίνει ότι κατ’ αρχήν έλκονται όλα μαζί τα θεμελιώδη ιόντα 

που έχουν δημιουργηθεί την ίδια συμπάντεια περίοδο, αυτό αποδεικνύε-

ται από το παραπάνω φαινόμενο. 

Έτσι έχουμε επτά μόνον θεμελιώδεις τροχιές στο κάθε πρωτόνιο-

ηλεκτρόνιο και όχι περισσότερες. 

 

Το ότι μπορούν και έλκονται όλες μαζί αυτές οι εξερχόμενες μαγνητι-

κές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές και δημιουργούν ενιαίο πόλο 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων α-

φενός, ενώ δημιουργούν μέχρι επτά ενεργειακές τέτοιες τροχιές αφετέ-

ρου, αυτό σημαίνει ότι όλο το σύμπαν δεν είχε αλλαγή πολικότητας μέχρι 

και την όγδοη Ημέρα τη δημιουργίας του κόσμου. Σε διαφορετική περί-

πτωση, αν δηλαδή είχαν γίνει μια ή δύο κ.λπ. αλλαγές πολικότητας δεν 

θα είχαμε επτά τέτοιες ενεργειακές στοιβάδες, αλλά θα είχαμε εξ ή πέντε 

κ.λπ. 
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Τέλος να σημειώσουμε τα εξής: 

Τα ηλεκτρόνια κινούνται πάνω στις ενεργειακές στοιβάδες για τον ε-

ξής λόγο: 

Έστω μια ενεργειακή στοιβάδα ξεκινά από τον εσωτερικό πόλο των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων του τέταρτου ενεργειακού ζεύγους (= από 

τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του πρωτονίου που δημιουργήθη-

καν στην τέταρτη συμπάντεια συμπίεση ή αλλιώς κατά την 2η Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου). 

Αυτό λοιπόν το εσωτερικό ζεύγος θεμελιωδών ιόντων είναι υπεύθυνο 

για την δημιουργία της τέταρτης ενεργειακής στοιβάδας του ατόμου, πά-

νω στην οποία κινούνται-περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. 

Ας πούμε, λοιπόν, για παράδειγμα ότι παίρνουμε την 4η ενεργειακή 

στοιβάδα. 

Από τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

της 4ης αυτής ενεργειακής στοιβάδας ξεκινούν οι μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές των θεμελιωδών ιόντων πρωτονί-

ων και έλκονται-κατευθύνονται από τον άλλον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο 

του ίδιου πρωτονίου που είναι ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (της 4ης ενεργειακής στοιβάδας). 

Το ηλεκτρόνιο λοιπόν καθώς περιστρέφεται στην 4η αυτή στοιβάδα 

και έχει κατεύθυνσης από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

προς τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων της ίδιας 4ης αυτής 

ενεργειακής στοιβάδας, πρέπει να κινηθεί ως εξής: 

Ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

του ηλεκτρονίου αυτού θα στραφεί, ή αλλιώς θα προσανατολιστεί προς 

το φορτίο που έρχεται από την διεύθυνση προς την οποία κινείται αυτό 

το ηλεκτρόνιο. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο αυτό θα στρέψει τον 

εσωτερικό βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων προς την 

στοιβάδα αυτή, ειδικότερα προς το μέρος της που έρχεται από τον εσω-

τερικό-βαρυτικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Έτσι γίνεται ο προσανατολισμός των ηλεκτρονίων πάνω στις ενερ-

γειακές στιβάδες κι αυτός είναι ο λόγος που τα ηλεκτρόνια ακολουθούν 

πιστά αυτές τις τροχιές τους. 

 

Ανάλογες είναι και οι ενεργειακές στοιβάδες του Ήλιου μας, πάνω  

στις οποίες κινούνται-περιστρέφονται οι πλανήτες του Ηλιακού μας συ-

στήματος. 

Ο κάθε πλανήτης δηλαδή του ηλιακού μας συστήματος πατάει πάνω 

στις αντίστοιχες ενεργειακές τροχιές του Ήλιου μας. 

Περισσότερα όμως για το ίδιο θέμα θα αναφέρουμε και πιο κάτω. 
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5. Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του ηλεκτρονίου (και του πρωτο-

νίου) έχουμε τον εσωτερικό πυρήνα τους που φέρει δύο εσωτερικά-

βαρυτικά κέντρα και τα οποία μετακινούνται λόγω μαγνητικής-

ηλεκτρομαγνητικής εξωτερικής δύναμης και αλληλεπίδρασής των. 

Η εξήγηση της αλλαγής της τροχιάς του ηλεκτρονίου σε διαφορε-

τικά επίπεδα καθώς περιστρέφεται γύρω από το πρωτόνιό του. 

Η εξήγηση της διαφορά μεταξύ: α) της Γης που κατά την περι-

στροφή της δεν κινείται σε διαφορετικά επίπεδα, και β) με την κίνη-

ση του ηλεκτρονίου που κινείται σε διαφορετικά επίπεδα καθώς πε-

ριστρέφεται. 

 

 
Ας πάρουμε ως αφορμή την δεύτερη εικόνα, στην πρώτη σειρά, βλέπουμε πως κι-

νείται-περιστρέφεται το ηλεκτρόνιο γύρω από το πρωτόνιο. Δηλαδή η περιστροφή 

του δεν είναι μόνον κατά το ίδιο επίπεδο, αλλά αλλάζει επίπεδα καθώς κινείται πε-

ριστροφικά. 

Ας πάμε δηλαδή να μελετήσουμε, τώρα, τις τροχιές των ηλεκτρονίων που καθώς 

περιστρέφονται κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα και όχι στο ίδιο επίπεδο. 
 

 
 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 694.  
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Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε, σε άλλο κεφάλαιο-ενότητα, ότι το ηλεκτρόνιο την μια 

πλησιάζει προς τον πρωτόνιο, όταν βρίσκεται στις σχετικά μακρινές α-

ποστάσεις. Αυτό το πλησίασμα γίνεται επειδή έλκονται μεταξύ τους οι 

εσωτερικοί πόλοι που φέρουν, στις σχετικά μακρινές αποστάσεις ετερώ-

νυμα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία (οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί 

πόλοι που βρίσκονται μέσα στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο). 

Αυτοί όμως, οι παραπάνω δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι, στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις απωθούνται μεταξύ τους, επειδή απωθούνται 

μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων με τα θεμελιώδη ιόντα των 

ηλεκτρονίων. 

Ας πάρουμε τώρα μια μαγνητική βελόνη.  

Πλησιάζουμε σε αυτήν έναν μαγνητικό πόλο. 

Όσο πλησιάζουμε τον μαγνητικό πόλο, τότε η μαγνητική βελόνη έλκε-

ται προς αυτόν και τον πλησιάζει κατά μια διεύθυνση α. 

Αν όμως πλησιάσουμε τον άλλον μαγνητικό πόλο του ίδιου μαγνήτη 

μας προς την μαγνητική βελόνη, τότε η μαγνητική βελόνη απωθείται, αλ-

λά η άπωσή της αυτή γίνεται κατά μια άλλη κατεύθυνση –α. 

Η κατεύθυνση –α είναι αντίθετη της κατεύθυνσης α. 

Έτσι ακριβώς γίνεται και με το ηλεκτρόνιο. 

Οι μαγνητικοί πόλοι έλξης μεταξύ πρωτονίου και ηλεκτρονίου, στις 

σχετικά μακρινέ αποστάσεις έλκονται και έχουν κατεύθυνση α. 

Όταν όμως βρεθούν σχετικά κοντά, τότε απωθούνται και η κατεύθυν-

σή τους γίνεται ανάποδα, έχουμε κατεύθυνση –α. 

Επειδή όμως το ηλεκτρόνιο δεν προλαβαίνει να κινηθεί αντίθετα, λόγω 

της επιτάχυνσης που ήδη έχει πάρει, απωθείται ο εσωτερικός-βαρυτικός 

του πόλος (αυτός που απωθείται από τον εσωτερικό-βαρυτικό πόλο του 

πρωτονίου στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) και επειδή αυτός ο εσωτε-

ρικός του πόλος έλκει και την μάζα του, τότε έλκεται και όλη η μάζα του 

καθώς απωθείται. 

Έτσι, αντί να κινηθεί αντίθετα όλο το ηλεκτρόνιο, κινείται αντίθετα ο 

εσωτερικός-βαρυτικός του πόλος συμπαρασύροντας μαζί του και όλη την 

μάζα του ηλεκτρονίου ως ένα βαθμό. 

Αν όμως το ηλεκτρόνιο φορτιστεί από εξωτερική αιτία, π.χ. από το 

πρωτόνιο, καθώς περιστρέφεται (γιατί ανάλογα με την απόστασή του από 

αυτό φορτίζεται διαφορετικά), τότε και πάλι θα ανταποκριθεί στην κί-

νησή του στην ορισμένη εκείνη τροχιά που του επιβάλλει το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δέχεται από τον ανάλογο πόλο του πρωτο-

νίου και με βάση την απόστασή του από αυτό. 
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Εξηγήσαμε όμως ότι η μάζα του εσωτερικού πυρήνα στο ηλεκτρόνιο, 

όσο και στο πρωτόνιο, λόγω των συνεχόμενων έλξεων-απώσεων έχει α-

ποκοπεί από το υπόλοιπό μέρος του αντίστοιχου «μανδύα» και του αντί-

στοιχου «φλοιού» του (όπως συμβαίνει και με την Γη μας) και έτσι έχου-

με την μετακίνηση των δύο αυτών εσωτερικών-βαρυτικών του ηλεκτρο-

νίου χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να μετακινείται ολόκληρο το ηλεκτρόνιο 

κατά αντίθετη φορά περιστροφής, που θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε ξε-

κομμένος ο εσωτερικός πυρήνας του από την υπόλοιπη εσωτερική μάζα 

του, δηλαδή από τον αντίστοιχο μανδύα και φλοιό του). 

 

Η διαφορά ότι η Γη μας δεν περιστρέφεται σε διαφορετικά επίπεδα σε 

σύγκριση με την τροχιά κατά επίπεδα που κάνει το ηλεκτρόνιο οφείλεται 

στο εξής, το οποίο αναφέραμε και σε άλλο κεφάλαιο: 

Στο εσωτερικό της Γης μας η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη σχετικά. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παράγονται εκεί μεγάλες ποσότητες θεμε-

λιωδών ιόντων που έχουν ξεκοπεί πλήρως, σε μεγαλύτερες αποστάσεις 

από τον εσωτερικό μανδύα και τον φλοιό της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

αντί να απωθείται ολόκληρη η Γη, απωθούνται αυτοί οι εσωτερικοί-

βαρυτικοί της πόλοι, που όμως επειδή είναι ξεκομμένοι από το υπόλοιπο 

εσωτερικό της, λόγω της ρευστής μάζα και του κενού που δημιουργούν 

κατά τις φάσεις των απώσεών τους, δεν συμπαρασύρουν έτσι και ολό-

κληρη την Γη μας ώστε να πάρει κι αυτή ξεχωριστά επίπεδα κατά την κί-

νηση της τροχιάς της. 

Η Γη μας δηλαδή, έχει κενό στο κέντρο της κατά την φάση της άπω-

σης των θεμελιωδών ιόντων και έτσι δεν ενεργούν εκεί οι απωστικές δυ-

νάμεις των ενεργειακών στοιβάδων του Ήλιου μας ώστε αυτοί να έλξουν 

και ολόκληρο το εσωτερικό της και έτσι να έλξουν και όλη την επιφάνειά 

της και να την στρέψουν προς το μέρος του Ήλιου ή να την απωθήσουν 

από αυτόν, να δημιουργηθεί δηλαδή ο παραπάνω ελιγμός που μας δείχνει 

η εικόνα που προαναφέραμε. 

Όσον αφορά την πυκνότητα των δυναμικών γραμμών μεταξύ των δύο 

πόλων ενός μαγνήτη ας θυμηθούμε το εξής απόσπασμα, όπως στην επό-

μενη ενότητα-κεφάλαιο. 
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6. Τα μαγνητικά φορτία ξεκινούν ταυτόχρονα και από τους δύο 

μαγνητικούς πόλους ενός μαγνήτη και όχι μόνον από τον έναν. 

Η πυκνότητα των μαγνητικών δυναμικών γραμμών δεν είναι πα-

ντού η ίδια. 

Η πυκνότητα, επίσης, των ενεργειακών μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών επίσης δεν έχει παντού την 

ίδια ένταση. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της κυκλοφορίας των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών στις ζώνες Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της ευθύγραμμης ή σφαιρικής κίνησης των θεμελιω-

δών ιόντων καθώς και όλων των μορφών ενέργειας στις οποίες αυτά 

υπάρχουν (φως, ακτινοβολίες, κύματα κ.λπ.). 

 

 

Ας πάρουμε ως αφορμή ένα σχετικό απόσπασμα. Κι αυτό θα το ανα-

πτύξουμε διεξοδικότερα εδώ, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τον 

μηχανισμό της λειτουργίας των ζωνών Βαν Άλεν, αν δεν καταλάβει πλή-

ρως τον μηχανισμό των απλών μαγνητικών δυναμικών γραμμών ενός πε-

δίου. 

 

«Ιδιότητες των δυναμικών γραμμών 

1. Οι δυναμικές γραμμές έχουν τις παρακάτω ιδιότητες: 

2. Απομακρύνονται από τα θετικά φορτία και κατευθύνονται προς τα 

αρνητικά, επομένως είναι ανοιχτές. 

3. Η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές του χώρου, 

όπου είναι πιο πυκνές (εικ. 22). 

4. Δεν τέμνονται».  

 

 
 

«Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κα-

τεύθυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος 

Ράπτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων), Αθήνα 2011, σελ. 22. 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Ως τώρα έχουμε εξηγήσει ότι και από τους δύο μαγνητικούς πόλους 

εκπέμπεται το μαγνητικό φορτίο.  

Αυτό φαίνεται καλύτερα στην έγκλιση (βλ. σχετικό κεφάλαιο), όπου 

και στους δύο πόλους π.χ. της Γης έχουμε την έλξη της μαγνητικής βελό-

νης προς το μέρος του μαγνητικού πόλου. 

Έτσι, λέμε ότι δεν εξασκείται μαγνητική εξάσκηση πάνω στην μαγνη-

τική βελόνη, αν δεν εκπέμπεται το μαγνητικό φορτίο από το μέρος του 

μαγνητικού πόλου, τόσο του ενός, όσο και του άλλου, προς την μαγνητι-

κή βελόνη. Διαφορετικά, πως έλκεται η μαγνητική βελόνη; 

Επειδή όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις είναι ισχυρότερος ο 

πόλος των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ο βόρειος γεωγραφικός πό-

λος τη Γης ή ο νότιος μαγνητικός της πόλος, έχουμε μάθει να ακούμε ότι 

τα μαγνητικά φορτία ξεκινούν από τον βόρειο μαγνητικό της πόλο (νότιο 

γεωγραφικό πόλο της Γης) και καταλήγουν-έλκονται από τον νότιο μα-

γνητικό της πόλο (βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης). 

Εξάλλου, αν πλησιάσουμε οποιοδήποτε μαγνητικά φορτιζόμενο σώμα 

προς τις παραπάνω μαγνητικές δυναμικές γραμμές ενός πεδίου, αυτό το 

σώμα έλκεται από το πεδίο, είτε φέρει το ένα είδος μαγνητικού φορτίου, 

είτε φέρει το άλλο είδος μαγνητικού φορτίου, π.χ. όταν φορτίσουμε με 

τον έναν μαγνητικό μας πόλο ρινίσματα σιδήρου, είτε όταν φορτίζουμε 

τα ρινίσματα σιδήρου με τον άλλον μαγνητικό μας πόλο. 

Έστω δηλαδή ότι στον μαγνήτη μας οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές 

φέρουν μόνον το είδος εκείνο του μαγνητικού τους φορτίου, το μαγνητι-

κό φορτίο του βόρειου πόλου, που έχει το πεδίο (εφόσον δηλαδή λένε ότι 

οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν από τον βόρειο μαγνητικό 

πόλο, άραγε φέρουν μόνον αυτό το είδος του μαγνητικού τους φορτίου). 

Έστω τώρα ότι μαγνητίσουμε τα ρινίσματα σιδήρου ή μαγνητίζουμε 

αυτά με το μαγνητικό φορτίο του βόρειου μαγνητικού πόλου, που είναι ο 

ίδιος που έχει ο μαγνήτης μας ως βόρειο πόλο. 

Μετά πάμε και πλησιάζουμε τα φορτισμένα με μαγνητισμό ρινίσματα 

στις παραπάνω μαγνητικές γραμμές που φέρουν (όπως λένε) μόνον μα-

γνητικά φορτία του βόρειου μαγνητικού πόλου. 

Βλέπουμε ότι τα ρινίσματα σιδήρου ή το φορτισμένο με μαγνητισμό 

σώμα (με φορτίο βόρειου μαγνητικού πόλου) δεν απωθείται όπως θα έ-

πρεπε, αφού τα ομώνυμα μαγνητικά φορτία απωθούνται. 

Βλέπουμε ότι τόσο τα ρινίσματα αυτά του σιδήρου όσο και τα σώμα 

μας που φορτίστηκε με μαγνητικό φορτίο βόρειου μαγνητικού πόλου έλ-

κονται. 

Αυτό αποδεικνύει ότι στις μαγνητικές-δυναμικές γραμμές υπάρχουν 

και μαγνητικά φορτία και των δύο μαγνητικών πόλων και όχι του ενός. 



 34 

Αυτό επαληθεύει την θέση μας ότι τα μαγνητικά φορτία μεταξύ δύο 

πόλων ενός μαγνήτη, ξεκινούν ταυτόχρονα και από τους δύο μαγνητι-

κούς του πόλους και όχι από τον έναν. 

 

2) Το ότι «δεν τέμνονται» οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές οφείλεται 

στο εξής γεγονός, που ήδη αναφέραμε: 

Επειδή οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν ταυτόχρονα και από 

τους δύο μαγνητικούς πόλους, ένα μέρος του μαγνητικού τους φορτίου 

έλκεται μεταξύ τους και δημιουργούν ζεύγος μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών. Αυτό το ζεύγος αν φέρει ισχυρότερο το φορτίο του παράγει και 

ηλεκτρικό φορτίο, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων φέρουν θε-

τικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων φέρουν 

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Τα θεμελιώδη ιόντα όμως όταν έλκονται και πάνε να πλησιάσουν στις 

σχετικά κοντινές αποστάσεις, πάλι απωθούνται επειδή τότε εξασκείται 

ισχυρότερα το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο άπωσής των. 

Αυτός είναι ο λόγος που δεν τέμνονται, όπως ήδη αναφέραμε και σε 

άλλο κεφάλαιο. 

 

3) «Η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές του χώ-

ρου, όπου είναι πιο πυκνές». 

Αυτό εξηγείται επειδή οι περιοχές αυτές που είναι πιο πυκνές αναφέ-

ρονται στα δύο μαγνητικά κέντρα που εκπέμπουν το φορτίο τους. 

Κατ’ αρχήν, εξηγήσαμε, ότι το μαγνητικό φορτίο απωθείται προς τα 

άκρα ενός σώματος, ενός πλανήτη, ενός μαγνήτη, επειδή προς τα άκρα 

απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων με τα θεμελιώδη ιόντα 

των ηλεκτρονίων. 

Με όση μεγαλύτερη δύναμη άπωσης απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα, 

τόσο πιο πολύ φορτίζουν αυτούς τους δύο πόλους τους και τότε τόσο πιο 

πολύ ισχυρό, μεγαλύτερης έντασης, είναι αυτό το πεδίο. 

Για να μπορέσει να εκπέμψει μαγνητικές δυναμικές γραμμές ένας τέ-

τοιος μαγνητικός πόλος (ενός μαγνητικού πεδίου), γίνεται το εξής: 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις τα θεμελιώδη ιόντα έλκονται μεταξύ 

τους. 

Αυτό σημαίνει ότι από τον έναν πόλο α, έστω θεμελιώδη ιόντα πρωτο-

νίων ξεκινούν επειδή έλκονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο β, όπου τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. Τότε εκεί, στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και πάλι. Αυτή η άπωσή τους 

τώρα προκαλεί νέα εκπομπή από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων β. Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που ήρθαν στον 

μαγνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, τώρα απωθού-

νται από αυτόν και έτσι ο μαγνητικός αυτός πόλος εκπέμπει το φορτίο 

του. Αυτά, πάλι έλκονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο α, επειδή θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων 
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(βλέπε πόλο π.χ. μπαταρίας αυτοκινήτου μας). Στην συνέχεια, στις σχετι-

κά μακρινές αποστάσεις,  εξασκείται και πάλι η έλξη τους από τον άλλον 

πόλο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων β, κ.ο.κ.  

 

Επίσης, από τον μαγνητικό πόλο β, έστω θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονί-

ων ξεκινούν επειδή έλκονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο α, όπου τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων. Τότε εκεί, στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις, τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται και πάλι. Αυτή η άπωσή τους 

τώρα προκαλεί νέα εκπομπή από τον πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων α. Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που ήρθαν στον μα-

γνητικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων α, τώρα απωθούνται 

από αυτόν και έτσι ο μαγνητικός αυτός πόλος εκπέμπει το φορτίο του. 

Αυτά, πάλι έλκονται από τον άλλον μαγνητικό πόλο β, επειδή θεμελιώδη 

ιόντα ηλεκτρονίων έλκονται με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (βλέ-

πε πόλο π.χ. μπαταρίας αυτοκινήτου μας). Στην συνέχεια, στις σχετικά 

μακρινές αποστάσεις, εξασκείται και πάλι η έλξη τους από τον άλλον πό-

λο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων β κ.ο.κ. 

 

4) Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές στις παραπάνω εικόνες φαίνονται 

σταθερές.  

Ας πάμε στην παραπάνω εικόνα «3.1.-21 -Δυναμικές γραμμές πεδίου 

δύο φορτίων +2q και –q». 

Αν απομακρύνουμε τους δύο μαγνητικούς πόλους, θα δούμε ότι οι μα-

γνητικές δυναμικές γραμμές παίρνουν το σχήμα που πλησιάζει-

παραπέμπει προς το ευθύγραμμο. 

Αντίθετα, αν πλησιάσουμε μεταξύ τους τους δύο μαγνητικούς πόλους, 

θα δούμε ότι οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές παίρνουν το σχήμα που 

πλησιάζει προς την σφαίρα. 

Επειδή οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές ενός πεδίου που οι πόλοι του 

απέχουν πολύ μεταξύ τους, όπως οι δύο συμπάντειοι πόλοι, οι μαγνητι-

κές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές αυτού του πεδίου μοιάζουν 

προς το ευθύγραμμο.  

Αυτό το καταλαβαίνουμε από το φως, επειδή το φως έλκεται από αυ-

τές και κινείται όπως αυτές. 

Όσο όμως πλησιάζουμε μεταξύ τους τους δύο μαγνητικούς πόλους, 

βλέπουμε ότι το σχήμα τους (των δυναμικών γραμμών τους) φαίνεται να 

πλησιάζει προς την σφαίρα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα θεμελιώδη ιόντα 

εδώ ξεκινούν ή έλκουν τα φορτία τους, ενώ βρίσκονται σε πιο κοντινές 

αποστάσεις. 

Με άλλα λόγια, είναι ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων να διαστέλλο-

νται και να δημιουργούν το σχήμα που πλησιάζει προς το ευθύγραμμο, 

όταν οι δύο μαγνητικοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι των θεμελιωδών ιό-

ντων βρίσκονται σχετικά μακριά μεταξύ τους. Και όσο περισσότερο α-

πομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο περισσότερο μοιάζει προς το ευθύ-
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γραμμο αυτό σχήμα. Στην ουσία όμως αυτό το ευθύγραμμο δεν είναι ό-

πως μια ευθεία, αλλά είναι σχήμα με σφαιρικές τις δυναμικές μαγνητικές 

γραμμές του, σαν το πεπόνι δηλαδή. 

Παράδειγμα είναι όταν το φως έχει να διανύσει μεγάλες αποστάσεις 

καθώς στην πορεία του δεν παραβάλλεται άλλο πεδίο. Τότε η πορεία του 

είναι σχεδόν ευθεία, επειδή έλκεται από τις συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές, εφόσον δεν παρεμβάλλεται στην 

πορεία του και δεν αλληλεπιδρά με αυτό άλλη πηγή ηλεκτρομαγνητισμού 

ή άλλη πηγή θεμελιωδών ιόντων γενικά. 

Επίσης, είναι ιδιότητα των θεμελιωδών ιόντων να συστέλλονται και να 

δημιουργούν το σχήμα που πλησιάζει την σφαίρα, όταν οι δύο μαγνητι-

κοί-ηλεκτρομαγνητικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων βρίσκονται σχετι-

κά κοντά μεταξύ τους. 

Έτσι, αν το φως εκπέμπεται από μια πηγή και σε σχετικά κοντινές (για 

το φως) αποστάσεις βρίσκεται άλλη πηγή θεμελιωδών ιόντων με την ο-

ποία αλληλεπιδρά η δεύτερη αυτή πηγή (θεμελιωδών ιόντων), τότε το 

φως κινείται προς το σχήμα που μοιάζει με αυτό της σφαίρας, επειδή α-

κριβώς έλκεται από τα θεμελιώδη ιόντα που κινούνται έτσι σφαιρικά, 

αλλά και ήδη βρίσκονται σφαιρικά-ελλειπτικά στο σύμπαν (μεταξύ των 

δύο συμπάντειων όλων του). Κι επειδή οι συμπάντειες αυτές μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές φέρουν ισχυρότερα τα μαγνητικά 

τους φορτία, λόγω του ότι δεν φέρουν βαριές ποσότητες ύλης (υποατομι-

κών σωματιδίων) έχουμε έτσι ισχυρότερη την έλξη του φωτός από αυτές.  

Να σημειώσουμε και να διακρίνουμε εδώ τα εξής: 

Αν ένα είδος ενέργειας φέρει μάζα, αυτό θα συγκριθεί με άλλες μορ-

φές-είδη ενέργεια που κι αυτά φέρουν μάζα. 

Αν όμως φέρει ελαχιστότατη ή καθόλου μάζα, τότε μιλάμε για Χαρα-

λάμπεια μορφή ενέργειας, που αποτελεί από καθαρά θεμελιώδη ιόντα ή 

θεμελιώδη ιόντα τύπου β. Στην περίπτωση αυτή, ισχυρότερο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο φέρει η Χαραλάμπεια μορφή ενέργειας που 

φέρει την λιγότερη μάζα. Αυτή η Χαραλάμπεια μορφή ενέργειας θα πα-

ράγει και το ισχυρότερο κύμα, αλλά και θα εξασκεί ισχυρότερα τα μα-

γνητικά-ηλεκτρομαγνητικά της φορτία. Αυτό το λέμε για να μη κάνει ε-

ντύπωση ότι η μαγνητική βελόνη (που αλληλεπιδρά με μαγνητικά φορτία 

μάζας) δεν ανταποκρίνεται στην μορφή ενέργεια των Χαραλάμπειων ιό-

ντων και Χαραλάμπειων μορφών ενέργειας. Στην περίπτωση της Χαρα-

λάμπειας ενέργειας, μιλάμε ότι δεν ανιχνεύεται αυτή από την μαγνητική 

βελόνη, αλλά από την ίδια την αλληλεπίδραση των ενεργειών που βρί-

σκονται σε αυτήν την μαγνητική-ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδρασή 

τους, όπως π.χ. η βαρύτητα δύο άστρων, γαλαξιών κ.λπ. 

(Ας θυμηθούμε εδώ και το πείραμα που σχεδίασαν Michelson και 

Morley αποσκοπούσε στην μέτρηση της ταχύτητας με την οποία η Γη κι-

νούνταν στον αιθέρα, βλέπε σχετικά).  
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7. Η εξήγηση της δημιουργίας των ζωνών ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

και του διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου που φέρουν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δακτυλίων του Κρόνου, του Δία 

κ.λπ. 

Η εξήγηση της ομοιόμορφης διάταξης κι κατάταξης των ζωνών 

του Κρόνου, πάνω από την ισημερινή του ζώνη ή στον Δία.    

Η ακριβής έννοια της μαγνητικής μικρομάζας. 

Η εξήγηση της παραγωγής του σέλαος και της μικρής ή μεγάλης 

έντασής του. 

Η εξήγηση της μεταφοράς των θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου μας 

προς τους πόλους της Γης και η εμφάνιση του πολικού σέλαος. 

Η εξήγηση της δημιουργία ρήγματος στην μαγνητόσφαιρα της Γης 

από τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου μας.  

Η εξήγηση του μηχανισμού της μεταφοράς των θεμελιωδών ιό-

ντων του Ήλιου μας προς τους δύο πόλους της Γης μας. 

Η εξήγηση του τρόπου που ο ηλιακός άνεμος επηρεάζει τα ραδιο-

κύματα, τις τηλεπικοινωνίες της Γης κ.λπ. 

Η εξήγηση της άπωσης της γήινης μαγνητόσφαιρας από τα θεμε-

λιώδη ιόντα του ηλιακού ανέμου. 

Η εξήγηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου, της ταχύτητας του 

φωτός και γενικά της ταχύτητας των θεμελιωδών ιόντων. 

Οι λόγοι-παράγοντες που ρυθμίζουν την ταχύτητα κίνησης των θε-

μελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Ηλιακής Άλως. 

    

 

Ας πάρουμε δυο αποσπάσματα για να θυμηθούμε το θέμα: 

 

«Ζώνες Ακτινοβολίας Βαν Άλεν 

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

ονται υποατομικά σωματίδια που προέρχονται από το εξώτατο διάστημα 

και από τον Ήλιο. Τα σωματίδια αυτά φέρουν θετικό και αρνητικό φορ-

τίο και διατάσσονται αντίστοιχα σε δύο στοιβάδες· η εσωτερική απέχει 

περίπου 5.000 χλμ. από τον Ισημερινό της Γης και αποτελείται από πρω-

τόνια, ενώ η εξωτερική απέχει περίπου 16.000 χλμ.  και σχηματίζεται 

από ηλεκτρόνια. Οι στιβάδες αυτές είναι ζώνες ακτινοβολίας που ανακα-

λύφθηκαν το 1958 από τον Αμερικανό φυσικό Τζέιμς Βαν Άλεν. Είναι 

περιοχές της γήινης μαγνητόσφαιρας, που περιβάλλει τη Γη και εκτείνε-

ται σε απόσταση 100.000 χλμ. προς την κατεύθυνση του Ήλιου και 

1.000.000 χλμ. προς την αντίθετη πλευρά. Έχει σχήμα κομήτη, το οποίο 

διαμορφώνεται από τον ηλιακό άνεμο.  

Στα όρια της μαγνητόσφαιρας, το μαγνητικό πεδίο της Γης συναντιέται 

με το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Τα δύο πεδία μοιάζουν με μια γιγάντια 

γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας· αυτή η ενέργεια μεταφέρεται από τα 
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σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας το φωτεινό μετέωρο 

που είναι γνωστό ως Σέλας». 

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

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

 

 

«Ηλιακός άνεμος 

Ηλιακός άνεμος ή ηλιακή αύρα ονομάζεται το διαρκές ρεύμα σωματι-

δίων, που εκπέμπεται από τα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας του 

Ήλιου. 

Ο Ήλιος, εκτός από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (θερμότητα και 

φως), εκπέμπει και ιονισμένα σωματίδια, κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρό-

νια. Τα σωματίδια αυτά σχηματίζουν μια λαμπρή άλω ή Στέμμα, κοντά 

στην επιφάνεια του Ήλιου. 

Το στέμμα διαστέλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

ένα διαρκές ρεύμα σωματιδίων, το οποίο «πνέει» με ταχύτητα 400-700 

χλμ. το δευτερόλεπτο. 

Ο ηλιακός άνεμος προκαλεί την κάμψη της ουράς των κομητών αντί-

θετα προς τον Ήλιο και επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο των πλανητών. Το 

φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου πολλαπλασιάζονται όταν εκ-

δηλώνονται τα ποικίλα φαινόμενα της ηλιακής δραστηριότητας (προεξο-

χές, πυρσοί, κ.λπ.) και ιδιαίτερα οι εκλάμψεις στο κέντρο των ηλιακών 

κηλίδων. 

Η αύξηση του αριθμού των σωματιδίων του ηλιακού ανέμου επιδρά 

στις ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν, διαμορφώνοντας το σχήμα τους. Ε-

πίσης, προκαλεί διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης, επηρεάζοντας 

την ιονόσφαιρα· τα αέρια στρώματα της ιονόσφαιρας διαταράσσονται 

και διώχνουν προς το διάστημα τα βραχέα ραδιοφωνικά κύματα και τα 

ραδιοκύματα. Για το λόγο αυτό προκαλούνται προβλήματα στη ραδιο-

φωνία και στις τηλεπικοινωνίες». 

 

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

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμος 2, σελ. 345  

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «Τα σωματίδια αυτά φέρουν θετικό και 

αρνητικό φορτίο και διατάσσονται αντίστοιχα σε δύο στοιβάδες·». 

Αυτό γίνεται επειδή τα σωματίδια αυτά φέρουν θεμελιώδη ιόντα πρω-

τονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, σε ισχυρό βαθμό φορτίου 

(φορτίζονται στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους τους των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων). 
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Έτσι, όταν τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν μέσα τους τα παραπάνω 

σωματίδια, βρεθούν στις κοντινές σχετικά αποστάσεις, τότε απωθούνται 

και έτσι δημιουργούν αυτές τις δύο ζώνες. 

Όσο μεγαλύτερο-ισχυρότερο είναι αυτό το φορτίο των θεμελιωδών ιό-

ντων που φέρουν, τόσο περισσότερο απωθούνται μεταξύ τους αυτές οι 

ζώνες. Τότε το πεδίο τους έχει μεγαλύτερη ένταση.  

 

2) Αν υπάρχουν διαφόρων ειδών μικρομάζες ή υποατομικά μικροσω-

ματίδια ενδιάμεσα σε αυτές τις ζώνες, τότε κι αυτά θα φορτίζονται ανά-

λογα και θα στενεύουν-πλαταίνουν ανάλογα με την ισχύ του φορτίου των 

θεμελιωδών ιόντων, το οποίο μπορούν να απορροφήσουν-δεσμεύσουν (ή 

φορτιστούν). Με άλλα λόγια τα υποατομικά μικροσωματίδια και οι μα-

γνητικές μικρομάζες φορτίζονται και τότε αντιδρούν ή αλληλεπιδρούν 

μαγνητικά προς τα θεμελιώδη ιόντα που έρχονται προς αυτά. 

Έτσι, στα διάφορα είδη μικρομάζας ή στα διάφορα είδη υποατομικών 

σωματιδίων, μπορούμε να έχουμε και επιπλέον τέτοιες ζώνες, εφόσον 

αυτές έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα στο εσωτερικό τους, όπως εξηγήσαμε 

συμβαίνει στα πρωτόνια και στα ηλεκτρόνια. 

 

3) Ανάλογα παρατηρείται στους δακτυλίους του Κρόνου κ.λπ., αφού 

δηλαδή εκεί υπάρχουν τέτοια φορτισμένα υποατομικά σωματίδια ή μα-

γνητικές μικρομάζες (ονομάζομε αυτές έτσι επειδή μπορούν να φορτίζο-

νται με τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία των θεμελιωδών ιό-

ντων). 

Με άλλα λόγια οι μαγνητικές μικρομάζες ή το υποατομικά σωματίδια 

του Κρόνου, αρχικά έλκονται όλα προς την ισημερινή του ζώνη, επειδή 

κάτω από αυτή υπάρχουν οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί του πόλοι. 

Ανάλογα δε με τα χημικά στοιχεία που έλκονται, αυτά έχουν ξεχωρι-

στό μικροβάρος ή μικρομάζα το καθένα τους, οπότε έλκονται με διαφο-

ρετική την δύναμη έλξης της βαρύτητας από τους δύο εσωτερικούς-

βαρυτικούς του πόλους. Με τον παραπάνω τρόπο τα χημικά στοιχεία, οι 

μαγνητικές μικρομάζες ή τα υποατομικά του σωματίδια που βρίσκονταν 

στην ατμόσφαιρά του, έλκονται όλα μαζί στην ισημερινή του ζώνη και 

διατάσσονται σύμφωνα με το βάρος τους, οπότε από αυτή την διάταξη 

προκύπτει και η ομοιόμορφη κατάταξή τους στην ισημερινή ατμόσφαιρα 

του. 

Ανάλογα έχουμε και τους δακτυλίου στον Δία.  

 

4) Επειδή όμως τα πρωτόνια φέρουν ισχυρότερο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αυτός εί-

ναι ο λόγος που έλκουν τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

προερχόμενα από τον Ήλιο ή από τον ευρύτερο διαστημικό χώρο. Τότε 

τα φορτία αυτά φέρουν ισχυρότερο το θετικό ηλεκτρικό φορτίο.  
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Επίσης, επειδή τα ηλεκτρόνια φέρουν ισχυρότερο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων, αυτός εί-

ναι ο λόγος που έλκουν τέτοια φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

προερχόμενα από τον Ήλιο ή από τον ευρύτερο διαστημικό χώρο. Τότε 

τα φορτία αυτά φέρουν ισχυρότερο το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

5) Έστω τα θεμελιώδη ιόντα που εκπέμπονται από τον Ήλιο προς την 

Γη μας (π.χ. μέσω του ηλιακού ανέμου). 

Τότε συμβαίνει το εξής: 

Αρχικά τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του ήλιου έλκο-

νται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων που συναντούν στην γήινη 

ατμόσφαιρα (ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα θε-

μελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 

Συγχρόνως, τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων του ήλιου 

έλκονται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων που συναντούν στην 

γήινη ατμόσφαιρα (ζώνες Βαν Άλεν). Συγχρόνως όμως απωθούνται με τα 

θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων.  

Αν λοιπόν αυξηθεί το φορτίο θεμελιωδών ιόντων που εκπέμπεται από 

τον Ήλιο προς το μέρος της Γης (π.χ. μέσω του ηλιακού ανέμου), τότε 

συμβαίνει το εξής: 

4α) Αν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (πρωτονίων και ηλεκτρονί-

ων) του Ήλιου είναι ασθενέστερα από εκείνα που συναντούν στο γήινο 

μαγνητικό πεδίο (ζώνες Βαν Άλεν), τότε αυτά τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα 

έλκονται από το ισχυρότερό τους γήινο μαγνητικό πεδίο (έλκονται όπως 

εξηγήσαμε τα ερχόμενα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα από εκείνα του γήινου 

πεδίου) και στην συνέχεια μεταφέρονται προς τους μαγνητικούς πόλους 

της, επειδή τελικά εκεί τα μεταφέρουν οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές 

του γήινου μαγνητικού πεδίου. 

Η μεταφορά τους αυτή γίνεται επειδή στην γήινη μαγνητόσφαιρα οι 

μαγνητικές δυναμικές γραμμές κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις 

συγχρόνως, όπως αναφέραμε σε προηγούμενό μας κεφάλαιο-ενότητα και 

όχι μόνον προς την μια. 

Έτσι, τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του Ήλιου, έλκονται από τα 

θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων της Γης μας (στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις) και κατευθύνονται σύμφωνα με τις γραμμές των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων στο γήινο μαγνητικό πεδίο, δηλαδή από τον βό-

ρειο γεωγραφικό πόλο προς τον νότιο.  

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του Ήλιου, έλκονται από 

τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων της Γης μας (στις σχετικά μακρινές 

αποστάσεις) και κατευθύνονται σύμφωνα με τις γραμμές των θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων στο γήινο μαγνητικό πεδίο, δηλαδή από τον νότιο 

γεωγραφικό πόλο προς τον βόρειο.   

Τότε θα παραχθεί ανάλογης έντασης σέλας, ανάλογα δηλαδή με την 

ισχύ των ερχόμενων από τον ήλιο θεμελιωδών ιόντων. 
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4β) Αν τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα (πρωτονίων και ηλεκτρονί-

ων) του Ήλιου είναι ισχυρότερα από εκείνα που συναντούν στο γήινο 

μαγνητικό πεδίο (ζώνες Βαν Άλεν), τότε αυτά τα γήινα θεμελιώδη ιόντα 

(των ζωνών Βαν Άλεν, του μαγνητικού πεδίου της Γης) έλκονται από το 

ισχυρότερό τους φορτίο των θεμελιωδών ιόντων που έρχονται από τον 

Ήλιο (μέσω του ηλιακού ανέμου) και στην συνέχεια μεταφέρονται τόσο 

προς τους μαγνητικούς πόλους της, ή ακόμη παραπέρα (αν είναι ισχυρό-

τερα) προς το ίδιο το μέρος της Γης. Στην ουσία γίνεται και το εξής: 

Τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του Ήλιου μας απωθούν 

τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων της γήινης μαγνητό-

σφαιρας, και επίσης, τα ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

του Ήλιου μας απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα πρωτονί-

ων της γήινης μαγνητόσφαιρας. Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου δη-

μιουργούν ρήγμα στην γήινη μαγνητόσφαιρα και εισχωρούν μέσα από 

αυτήν και περνούν προς την επιφάνεια της Γης μας. 

Στην τελευταία περίπτωση (όταν μεταφέρονται άμεσα προς το μέρος 

της Γης, εφόσον δεν μπορούν να τα έλξουν οι δύο μαγνητικοί πόλοι της 

Γης, λόγω μεγάλου φορτίου τους), επηρεάζουν όλα τα ραδιοκύματα και 

τόσα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες κ.λπ. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ισχυρότερα σε φορτίο θεμελιώδη 

ηλιακά ιόντα, απωθούν αυτά που συναντούν στην γήινη ατμόσφαιρα-

μαγνητόσφαιρα, ως εξής: 

Τα ερχόμενα και ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του Ή-

λιου, απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

της γήινης μαγνητόσφαιρας (ζώνες Βαν Άλεν), επειδή αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις.    

Επίσης, τα ερχόμενα και ισχυρότερα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονί-

ων του Ήλιου, απωθούν τα ασθενέστερά τους θεμελιώδη ιόντα των πρω-

τονίων της γήινης μαγνητόσφαιρας (ζώνες Βαν Άλεν), επειδή αυτά τα 

θεμελιώδη ιόντα απωθούνται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις. 

Έτσι, με τον παραπάνω τρόπο, απωθείται ολόκληρη η γήινη μαγνητό-

σφαιρα και δεν προστατεύει επαρκώς πλέον την Γη μας. Απωθούνται και 

όλα τα ραδιοκύματα, εξαιτίας της ισχυρότερής τους ενέργειας θεμελιω-

δών ιόντων που φέρει η ηλιακή ακτινοβολία όπως προαναφέραμε.  

 

5) Όσον αφορά την ταχύτητα του ηλιακού ανέμου και την ταχύτητα 

του φωτός και γενικά την ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω το εξής: «Το στέμμα διαστέλλεται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διαρκές ρεύμα σωματιδίων, το οποίο 

«πνέει» με ταχύτητα 400-700 χλμ. το δευτερόλεπτο». 

Αυτή η ταχύτητα του ηλιακού ανέμου, όπως εξηγήσαμε, οφείλεται στα 

θεμελιώδη ιόντα. 

Τα θεμελιώδη ιόντα δηλαδή, ανάλογα με την ποσότητα της μαγνητικής 

μικρομάζας που έχουν έλξει, έχουν και ανάλογη ταχύτητα. 



 42 

Αν έλκουν ηλεκτρόνια, όπως στο φως, έχουν ταχύτητα π.χ. 300.000 

χλμ. το δευτερόλεπτο. 

Ο άλλος παράγοντας που καθορίζει την ταχύτητά τους είναι η πίεση 

που δέχονται από την πηγή παραγωγής των. 

Έτσι, αν το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων από το οποίο απωθούνται 

είναι πολύ μεγάλο (π.χ. Ήλιου, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας), τότε 

απωθούνται από την πηγή παραγωγής τους με ακόμη μεγαλύτερες ταχύ-

τητες. 

Υπάρχουν τρεις λόγοι-παράγοντες που ρυθμίζουν την ταχύτητα κίνη-

σης των θεμελιωδών ιόντων: 

α) Ο πρώτος είναι η πίεση της πηγής εκπομπής των θεμελιωδών ιό-

ντων. 

Εξαιτίας αυτής της πίεσης έχομε και την ανάλογη αύξηση της ταχύτη-

τας των θεμελιωδών ιόντων. 

β) Ο δεύτερος λόγος-παράγοντας είναι και τα ίδια τα φορτία που μετα-

κινούνται από τα θεμελιώδη ιόντα. 

Παράδειγμα: 

Αν έχουμε θεμελιώδη ιόντα του Ήλου που μεταφέρουν θεμελιώδη ιό-

ντα πρωτονίων, και μέσω αυτών πρωτόνια, τότε αυτά τρέχουν με ταχύτη-

τα π.χ. 400 χιλιάδες χιλιόμετρα στο δευτερόλεπτο, δηλαδή μεγαλύτερη 

από εκείνη του φωτός. Υπάρχει μαγνητική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με τα πρωτόνια και έτσι τρέχουν όλα μαζί 

λόγω της μαγνητικής τους αλληλεπίδρασης με την παραπάνω ταχύτητα. 

Αυτό εξαρτάται, εξηγήσαμε από την δύναμη άπωσης που εκτοξεύο-

νται-απωθούνται μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα από την συγκεκριμένη 

πηγή, από το εσωτερικό του Ήλιου μας.  

Αν όμως αντί για τον Ήλιο μας είχαμε έναν άλλο Ήλιο πολύ ισχυρότε-

ρο, τότε αυτή η ταχύτητα θα ήταν ανάλογα πιο ισχυρότερη. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου μας που μεταφέρουν θεμελιώ-

δη ιόντα ηλεκτρονίων, και μέσω αυτών ηλεκτρόνια, θα τρέξουν με ακόμη 

μεγαλύτερη ταχύτητα αφού τα ηλεκτρόνια είναι ελαφρύτερα και αλληλε-

πιδρούν μαγνητικά με τα θεμελιώδη ιόντα, οπότε τρέχουν μαζί (ηλεκτρό-

νια και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). Έτσι τα θεμελιώδη ιόντα των η-

λεκτρονίων θα τρέξουν με ταχύτητα ακόμη μεγαλύτερη, δηλαδή με την 

ταχύτητα των 700 χιλιάδες χιλιομέτρων στο δευτερόλεπτο. 

γ) Ο τρίτος παράγοντας είναι το είδος των φορτίων που μεταφέρουν τε 

θεμελιώδη ιόντα, Έτσι αν μεταφέρουν πρωτόνια θα τρέξουν πιο αργά, σε 

σύγκριση όταν μεταφέρουν ηλεκτρόνια, αφού τα ηλεκτρόνια είναι πιο 

ελαφριά, όπως ήδη προαναφέραμε παραπάνω. 

 

6) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Ο Ήλιος, εκτός από ηλεκτρομαγνη-

τική ακτινοβολία (θερμότητα και φως), εκπέμπει και ιονισμένα σωματί-

δια, κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα σωματίδια αυτά σχηματίζουν 

μια λαμπρή άλω ή Στέμμα, κοντά στην επιφάνεια του Ήλιου…». 
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Ένα μέρος από τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα, που έλκουν και υπο-

ατομικά σωματίδια έλκεται με τις Ηλιακές μαγνητικές δυναμικές γραμ-

μές και δημιουργεί την Ηλιακή Άλω, αντίστοιχη με την δημιουργία των 

ζωνών Βαν Άλεν της Γης μας. 
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8. Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων τρέχουν με την ίδια ταχύτητα με 

τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Όσο περισσότερη μάζα φέρουν τα θεμελιώδη ιόντα τόσο ισχυρότε-

ρα αλληλεπιδρούν προς άλλα θεμελιώδη ιόντα και επίσης τόσο ισχυ-

ρότερα απωθούνται μεταξύ τους. 

 

 

Ας πάρουμε μια εικόνα από γνωστό μας βιβλίο: 

 

Δίοδοι σεισμικών κυμάτων στη Γη 

 

 
 

 

Πηγή: «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Με-

τάφραση: Αριάδνη Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: 

Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kinders-

ley Limited, London. Copyright 1994 Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελ-

ληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, σελ. 17. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Έχουμε αναφέρει ότι στο εσωτερικό της Γης μας υπάρχουν τα θεμε-

λιώδη ιόντα των πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων. 
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Αυτά δημιουργούν, στην φάση της άπωσής των τους δύο εσωτερικούς-

βαρυτικούς πόλους της Γης μας. 

Αυτά λοιπόν τα θεμελιώδη ιόντα φορτίζουν και την ύλη την οποία έλ-

κουν στο εσωτερικό της Γης και έτσι σε απόσταση από το κέντρο της Γης 

μας βρίσκονται αυτοί οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί της πόλοι. Την ακριβή 

θέση τους την εξηγήσαμε κατά την διεύθυνση του εκκρεμούς που μετρά-

ει ακριβώς τον χρόνο (βλέπε σχετικά). 

Παρότι, λοιπόν, η δημιουργία των δύο εσωτερικών πόλων γίνεται την 

μια φορά, ενώ την επόμενη δημιουργείται ο εσωτερικός πυρήνας της Γης 

(στην φάση της έλξης των θεμελιωδών ιόντων όταν αυτά απομακρυνθούν 

πολύ), όμως συμβαίνει τοι εξής: 

Ενώ τα θεμελιώδη ιόντα τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες, μέρος 

τους όμως που βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τοις μάζες που έλκουν, 

καθυστερεί στις κινήσεις του, επειδή εξηγήσαμε ότι η ταχύτητα των θε-

μελιωδών ιόντων εξαρτάται και με βάση το υλικό με το οποίο είναι σε 

αλληλεξάρτηση (βλέπε προηγούμενό μας κεφάλαιο-ενότητα). 

Έτσι, τα εκπεμπόμενα κύματα από τους σεισμικούς σταθμούς της επι-

φάνειας της Γης, προλαβαίνουν να ανακλώνται πάνω στα θεμελιώδη ιό-

ντα που βρίσκονται σε ακτίνα από το κέντρο της. 

Επίσης στο κέντρο της, παρότι έχουμε την φάση της έλξης και της συ-

μπαγούς μάζας, κι εκεί η ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων είναι διαφο-

ρετική, για τον εξής επίσης λόγο: 

Μέρος των θεμελιωδών ιόντων βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με την 

ύλη του εσωτερικού της Γης και στην φάση της έλξης των θεμελιωδών 

ιόντων έλκεται και αυτό το υλικό τους και δημιουργεί τον κεντρικό εσω-

τερικό πυρήνα της Γης. 

Επειδή το εκεί φορτίο των θεμελιωδών ιόντων είναι πολύ ισχυρό, πα-

ρότι τα υλικά που έλκουν τα θεμελιώδη ιόντα είναι σε ρευστή κατάστα-

ση, τότε: 

α) Τα θεμελιώδη ιόντα του εσωτερικού πυρήνα  της Γης εμποδίζουν 

την διέλευση των εγκάρσιων κυμάτων S, επειδή αυτά φέρουν περισσότε-

ρη μάζα και αλληλεπιδρούν ισχυρότερα προς αυτά και τα απωθούν. 

β) Τα θεμελιώδη ιόντα  του εσωτερικού πυρήνα της Γης, διαθλούν τα 

επιμήκη κύματα P. 

Αυτό εξηγείται απλά, το φαινόμενο της διάθλασης δηλαδή συμβαίνει, 

επειδή τα θεμελιώδη ιόντα του επιμήκους κύματος φέρουν λιγότερη μά-

ζα.  

(Αναφέραμε παραπάνω ότι όσο περισσότερη μάζα φέρουν τα θεμελιώ-

δη ιόντα, τόσο περισσότερο απωθούνται μεταξύ τους). 

Από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε επίσης ότι και η διάθλαση του 

φωτός συμβαίνει επειδή το μέρος εκείνο του φωτός που διαθλάται φέρει 

λιγότερη μάζα ή είναι το λεγόμενο ενεργειακό μέρος του φωτός όπως ε-

ξηγήσαμε. 
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Τέλος, επειδή οι σεισμικοί σταθμοί από τα διάφορα σημεία της επιφά-

νειας της Γης μετρούν ίσους χρόνους άφιξης του σήματός τους, καθώς τα 

σήματά τους ανακλώνται ή διαθλώνται στο εσωτερικό της Γης, αυτό ση-

μαίνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων, όσο και τα θεμελιώδη ιό-

ντα των ηλεκτρονίων τρέχουν με ίση ταχύτητα, αφού εξασκούν δηλαδή 

ίσες τις απώσεις τους προς τα εκπεμπόμενα από τους σταθμούς μας σή-

ματα. 

Με άλλα λόγια, επειδή η άπωση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που 

εξασκείται στο κέντρο της Γης μας δημιουργεί ίσες τις απώσεις των ση-

μάτων των θεμελιωδών ιόντων των σταθμών μας, αυτό σημαίνει ότι και 

η απωστική αντίδρασή τους είναι ίσης δύναμης, ή αλλιώς επειδή η ταχύ-

τητα κίνησης των θεμελιωδών ιόντων εξαρτάται από την άπωσή τους, 

αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων είναι ίσες. 
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9. Η εξήγηση των απωστικών και των ελκτικών δυνάμεων του νό-

μου του Coulomb. 

Η εφαρμογή του νόμου του Coulomb στα θεμελιώδη ιόντα. 

 

 

 

«Ο Νόμος του Coulomb 

[…] Ο Charles Augustin Coulomb το 1784 μετά από μια σειρά πειρα-

μάτων, κατάφερε να μετρήσει τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

ηλεκτρικών φορτίων. Τα συμπεράσματα διατύπωσε με τον παρακάτω 

νόμο που φέρει το όνομά του. 

Κάθε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο ασκεί δύναμη σε κάθε άλλο ση-

μειακό ηλεκτρικό φορτίο. Το μέτρο της δύναμης είναι ανάλογο του 

γινομένου των φορτίων που αλληλεπιδρούν και αντίστροφα ανάλογο 

με το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης. 

Το μέτρο αυτής της ηλεκτρικής δύναμης δίνεται από την σχέση: 

 

    (1) 

 

 
 

 

Η δύναμη Coulomb έχει: 

 

Μέτρο:        Υπολογίζεται από τη σχέση (1) 

Διεύθυνση: Τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα δύο σημειακά 

φορτία**, που είναι και φορέας της. 

  Φορά:     Οι δυνάμεις Coulomb είναι ελκτικές για ετερώνυμα και α-

πωστικές για ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία. 

Σημείο εφαρμογής: Τα σημειακά φορτία q1 και q2.  

 

 

 

________________________________ 
* Η δύναμη αυτή ονομάζεται και δύναμη Coulomb 
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** Στη συνέχεια όταν χρησιμοποιούμε τον όρο φορτίο θα εννοούμε σημειακό ηλε-

κτρικό φορτίο, δηλαδή το φορτίο που φέρει ένα σώμα που θεωρείται σημειακό αντι-

κείμενο. 

 

«Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κα-

τεύθυνσης. Αλέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος 

Ράπτης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων), Αθήνα 2011, σελ. 14. 

 

 

Σχόλια - Επεξηγήσεις: 

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, ο νόμος του Coulomb δεν 

καταργείται με τα θεμελιώδη ιόντα, αλλά συμπληρώνεται εδώ ως εξής: 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις 

φέρουν ισχυρότερα τα ομώνυμά τους μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορ-

τία, οπότε ισχύει ο νόμος του  Coulomb ότι «οι δυνάμεις Coulomb είναι 

απωστικές για ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία». 

Όταν τα θεμελιώδη ιόντα βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστά-

σεις φέρουν ισχυρότερα τα ετερώνυμά τους μαγνητικά-

ηλεκτρομαγνητικά φορτία, οπότε ισχύει ο νόμος του  Coulomb ότι «οι 

δυνάμεις Coulomb είναι ελκτικές για ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία». 
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10. Η εξήγηση της παραγωγής θερμότητας αλλά και της παραγω-

γής ηλεκτρισμού λόγω της έκλυσης θεμελιωδών ιόντων από ένα 

πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο. 

Τα θεμελιώδη ιόντα στον ανοιχτό χώρο εξασθενούν επειδή άλλα 

πρωτόνια-ηλεκτρόνια έλκουν το φορτίο τους μέσω των μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών εσωτερικών τους πόλων. 

 

 

Με την αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε την διαστολή του ατόμου. 

Αυτό εξηγείται επειδή με την αύξηση της θερμοκρασίας τα θεμελιώδη ιό-

ντα που βρίσκονται στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του πρω-

τονίου (και του ηλεκτρονίου) εκλύονται έξω από τις μάζες τους. Τότε 

φορτίζεται με ισχυρότερο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο όλη η 

μάζα του πρωτονίου (ηλεκτρονίου) λόγω ακριβώς αυτής τη έκλυσης των 

θεμελιωδών ιόντων. 

Τότε όμως, στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, τα θεμελιωδών ιόντα 

των πρωτονίων απωθούνται με τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλ-

κοντας συγχρόνως και μικρομάζες από την συνολική μάζα του πρωτονί-

ου (ηλεκτρονίου). Καθώς όμως απωθούνται έλκοντας μαγνητικές μικρο-

μάζες από το πρωτόνιο (ηλεκτρόνιο) αλλά και από τον γύρω τους χώρο, 

προσκρούουν αυτές οι μαγνητικές μικρομάζες μεταξύ τους και τότε πα-

ράγεται η θερμοκρασία, επειδή προσκρούουν θεμελιώδη ιόντα πρωτονί-

ων πάνω σε θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων και στην συνέχεια απωθούνται 

αφενός, αλλά προσκρούουν και τα εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων πάνω σε θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων (έλκοντας μαζί τους και 

μαγνητική μικρομάζα). 

Λόγω δε της πρόσκρουση αυτής των θεμελιωδών ιόντων με ετερώνυ-

μο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο αφενός, και λόγω της έλξης μα-

γνητικής μικρομάζας από αυτά αφετέρου, έχουμε τότε: 

Αν οι εκπεμπόμενες ποσότητες είναι μικρές, έχουμε απλή παραγωγή 

θερμότητας. 

Αν οι εκπεμπόμενες ποσότητες είναι περισσότερες, τότε έχουμε και 

παραγωγή ηλεκτρικού σπινθήρα, ή έχουμε παραγωγή στιγμιαίου ηλεκτρι-

σμού. 

Αν η έκλυση αυτή των θεμελιωδών ιόντων γίνει μέσα στο ίδιο το άτο-

μο, θα έχουμε εκεί την παραγωγή θερμότητας αλλά την παραγωγή ηλε-

κτρισμού συγχρόνως, επειδή εκεί έχουμε σχετικά μεγάλη αυτή την έκλυ-

ση της ενέργειάς των (των θεμελιωδών ιόντων), λόγω ότι ακόμη δεν έ-

χουν διαχυθεί σε μεγάλο χώρο τα θεμελιώδη ιόντα και αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους ισχυρότερα. 

Όσο διαχέονται σε μεγάλο χώρο, απορροφώνται από την ύλη, μέσω 

των εσωτερικών πόλων άλλων πρωτονίων-ηλεκτρονίων και έτσι χάνουν 

από την ενέργειά τους οπότε αυτή εξασθενεί. Έτσι, ενώ μέσα στο άτομο 
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έχουμε την παραγωγή ελάχιστου σπινθήρα και εκπομπή φωτονίου στην 

φάση της έλξης των, στην συνέχεια στον ανοιχτό χώρο, έξω του ατόμου, 

δεν έχουμε το ίδιο φαινόμενο, λόγω της εξασθένισης των θεμελιωδών ιό-

ντων, όπως εξηγήσαμε. 

Ας πάρουμε από ένα παράδειγμα των δύο παραπάνω περιπτώσεων: 

α) Αν τρίψουμε μια βελόνα πάνω στο σακάκι μας, αυτή θερμαίνεται. Η 

θερμότητα.  

Πιο πάνω εξηγήσαμε πως παράγεται αυτή η θερμότητα. 

β) Έχουμε ένα αυτοκίνητο που σέρνει πίσω του ένα τρέιλερ.  

Δεν είχε δέσει-κουμπώσει καλά το τρέιλερ ο οδηγός του, και σε μια 

στροφή του δρόμου αυτό του έφυγε (ξεκοτσαρίστηκε).  

Είδαμε τότε να πέφτει κάτω στην άσφαλτο η κοτσαδούρα του τρέιλερ 

και να σύρεται, λόγω της επιτάχυνσης που είχε πάρει. Καθώς όμως σύρο-

νταν μερικά μέτρα, είδαμε να πετάει και σπινθήρες πάνω στην άσφαλτο. 

Αυτοί λοιπόν οι σπινθήρες έχουν παραχθεί εδώ, λόγω της μεγαλύτερη 

ποσότητες θεμελιωδών ιόντων που έχουν εκλυθεί, επειδή υπήρξε μεγαλύ-

τερη πίεση αφενός της κοτσαδούρας πάνω στην άσφαλτο αλλά και ότι έ-

χουμε μεγαλύτερα σώματα αφετέρου (ώστε να μας δώσουν περισσότερες 

ποσότητες ενέργειας θεμελιωδών ιόντων). 

Αφού αναφέραμε και το παρόν κεφάλαιο, ας πάμε τώρα να ερμηνεύ-

σουμε μια πιο σύνθετη κατάσταση του ηλεκτρονίου, όπως στο επόμενο 

κεφάλαιο-ενότητα. 
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11. Η διεύθυνση των θεμελιωδών ιόντων είναι σφαιρική και κατά 

την θέρμανση ενός υλικού ή και κατά την παραγωγή της φωτιάς. 

Η εξήγηση της απορρόφησης των θεμελιωδών ιόντων από ένα σώ-

μα και η φόρτισή του. 

Η εξήγηση ότι η φούσκα που έχει μέσα της νερό, όταν την βάλουμε 

πάνω στην φωτιά δεν σκάει. 

 

 

Πείραμα:  

Αν βάλουμε μια φούσκα στη φωτιά αυτή θα σκάσει αμέσως. 

Αν όμως γεμίσουμε την φούσκα με νερό, και μετά την βάλουμε στην 

φωτιά, η φούσκα δεν θα σκάσει. 

 

 

Στην διπλανή εικόνα, που φω-

τογραφίσαμε από εκπομπή της 

τηλεόρασης, βλέπουμε την 

φούσκα γεμάτη με νερό να θερ-

μαίνεται στον φλόγα αλλά δεν 

σκάει. Το σημείο όπου καίει η 

φλόγα, μαυρίζει. 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Όταν η φούσκα έχει μέσα της νερό δεν σκάει.  

Αυτό οφείλεται στο εξής: Το νερό φέρει μέσα του πρωτόνια και ηλε-

κτρόνια, τα οποία (και κυρίως των πρωτόνια) φορτίζονται με θεμελιώδη 

ιόντα. Η θέρμανση της φωτιάς, ή αλλιώς η ακτινοβολία της φωτιάς δεν 

είναι κάτι άλλο από θεμελιώδη ιόντα που απωθούνται και εκπέμπονται. 

Αυτό συμβαίνει επειδή με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θε-

μελιώδη ιόντα από τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια, τα οποία στην φάση της 

άπωσής των απωθούνται και απομακρύνονται από την φωτιά.  

Λόγω της διεύθυνσης της φωτιάς προς τα πάνω, το μεγαλύτερο μέρος 

κατευθύνεται προς τα εκεί, επειδή προς τα εκεί συμπαρασύρονται και 

πλήθος σκόνης-κάπνας ή άλλη καιόμενης μάζας. 

Όσον αφορά το μαύρισμα στο σημείο που η φλόγα καίει την φούσκα, 

αυτό μαυρίζει (βλ. παραγωγή μαύρου χρώματος). 

Όμως η διεύθυνση των θεμελιωδών ιόντων είναι σφαιρική και έτσι η 

ζέστα μεταδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Αν λοιπόν δίπλα στην φούσκα που θερμαίνεται βάλουμε το νερό, δη-

λαδή μέσα της, τότε τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια του νερού έλκουν τα 

εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων της φωτιάς, οπότε η φούσκα δεν καίγεται. 

Το νερό όμως θερμαίνεται «σφαιρικά», δηλαδή η κατεύθυνση κίνησης  

της θερμότητας μεταδίδεται σφαιρικά. 
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12. Η έλξη μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όταν αυ-

τά βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, είναι ισχυρότερη 

από την έλξη: τόσο από την έλξη μεταξύ των ίδιων των φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, 

όσο και από την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων με 

άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

 

 

Έστω έχουμε δύο διπλούς μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους. 

Παίρνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις: 

 

1η περίπτωση:  

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται όλα μαζί και δημιουρ-

γούν πόλο, όπως είναι ο πόλος της ανόδου, π.χ. σε μια μπαταρία αυτοκι-

νήτου. 

Επίσης τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων έλκονται και αυτά όλα 

μαζί και δημιουργούν άλλον έναν πόλο, τον πόλο της καθόδου, π.χ. σε 

μια μπαταρία αυτοκινήτου. 

Στην 1η περίπτωση έχουμε έλξη μεταξύ των ίδιων θεμελιωδών ιόντων, 

που είναι επίσης ετερώνυμα.  

 

2η περίπτωση:  

Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του ενός από τους δύο διπλούς 

μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους π.χ. του πόλου α, έλκονται με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του άλλου από τους δύο διπλούς 

μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους έστω του πόλου β. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων του ενός από τους δύο 

διπλούς μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους π.χ. του πόλου α, έλ-

κονται με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του άλλου από τους δύο 

διπλούς μαγνητικούς-ηλεκτρομαγνητικούς πόλους έστω του πόλου β. 

Στην 2η περίπτωση έχουμε έλξη μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων (ετερώνυμων στις σχετικά μακρινές αποστάσεις). 

 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: 

Τι ισχύει πιο πολύ: Η έλξη μεταξύ των ετερώνυμων θεμελιωδών ιό-

ντων της δεύτερης περίπτωσης ή μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων της 

πρώτης περίπτωσης; 

 

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημά μας πρέπει να πάμε στην 

ηλεκτρολυτική συσκευή. 

Πάμε σε μια ηλεκτρολυτική συσκευή. 
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Συνδέουμε και τους δύο πόλους της μπαταρίας μας με τα δύο ηλεκτρό-

νια. 

Η άνοδος συνδέεται με το ηλεκτρόδιο της ανόδου και η κάθοδος συν-

δέεται με το ηλεκτρόδιο της καθόδου. 

Εξηγήσαμε ήδη τι συμβαίνει και ποιος είναι ο μηχανισμός της διάσπα-

σης των χημικών ενώσεων.  

Εξηγήσαμε πως η άνοδος έλκει τα ανιόντα, όσα δηλαδή φέρουν μα-

γνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ή 

όσα χημικά στοιχεία φέρουν επομένως αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Επίσης εξηγήσαμε πως η κάθοδος έλκει τα κατιόντα, όσα δηλαδή φέ-

ρουν μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων πρωτονί-

ων, ή όσα χημικά στοιχεία φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. 

 

Από την ηλεκτρόλυση δηλαδή παίρνουμε την εξής απάντηση: 

Ισχυρότερη είναι η έλξη μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ό-

ταν αυτά βρίσκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, παρά η έλξη με-

ταξύ των ίδιων των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων με άλλα 

θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων, ούτε και η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιό-

ντων ηλεκτρονίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

Από εδώ προκύπτει ότι η έλξη μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων, όπως στην πρώτη περίπτωση, είναι ισχυρότερη από 

την έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων με άλλα ίδιά τους θεμελιώδη 

ιόντα. 
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13. Η επαλήθευση ότι μέχρι και την τρίτη Ημέρα της δημιουργίας 

του κόσμου δεν υπήρχε ακόμη ο Ήλιος μας.  

 

 

Το μοντέλο του Γκάμοφ 

«[…] Πριν δούμε το ερευνητικό έργο του Γκάμοφ, ας θυμηθούμε την 

άποψη του Λεμέτρ για την πυρηνοσύνθεση. Το σύμπαν του Λεμέτρ ξεκί-

νησε ως ένα μεγάλης μάζας, αρχέγονο άτομο, τη μητέρα όλων των άλλων 

ατόμων: «Το κοσμικό άτομο έσπασε σε κομμάτια και το κάθε κομμάτι σε 

ακόμη μικρότερα. Υποθέτοντας, για χάρη απλούστευσης, ότι αυτά τα 

θραύσματα ήταν ίδιου μεγέθους, βρίσκουμε ότι χρειάστηκαν διακόσιοι 

εξήντα διαδοχικοί θρυμματισμοί προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή 

κονιορτοποίηση της ύλης, στα μικρά άτομα τα οποία είναι τόσο μικρά 

ώστε να μην μπορούν να σπάσουν κι άλλο». Βασισμένοι στην καθιερω-

μένη αρχή σύμφωνα με την οποία οι μεγάλοι πυρήνες είναι ασταθείς, ένα 

μεγάλης μάζας άτομο θα ήταν εξαιρετικά ασταθές και όντως θα μπορού-

σε να διαιρεθεί σε ελαφρότερα. Ωστόσο, τα θραύσματα πιθανώς κατέλη-

ξαν κάπου στο μέσον του Περιοδικού Πίνακα, όπου βρίσκονται τα πιο 

ευσταθεί άτομα. Αυτό θα οδηγούσε σε ένα σύμπαν στο οποίο θα κυριαρ-

χούσαν στοιχεία όπως ο σίδηρος. Στο μοντέλο του Λεμέτρ δεν υπήρχε 

κάποιος τρόπος δημιουργίας ατόμων υδρογόνου και ηλίου με την περιε-

κτικότητα που βλέπουμε σήμερα στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον Γκάμοφ, 

ο Λεμέτρ είχε απλώς άδικο. 

Αρνούμενος την προσέγγιση του Λεμέτρ, από το ολικό στο μερικό, ο 

Γκάμοφ υιοθέτησε την αντίθετη στρατηγική. Το θα συνέβαινε άραγε αν 

το σύμπαν ξεκίνησε ως μια πυκνή, συμπαγής σούπα ατόμων απλού υδρο-

γόνου που διεστάλη προς τα έξω; Θα μπορούσε η Μεγάλη Έκρηξη να έ-

χει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να συντηχθεί το υδρο-

γόνο σε ήλιο και στα υπόλοιπα βαρύτερα άτομα; Αυτό έμοιαζε πιο πιθα-

νό από την ιδέα του Λεμέτρ, επειδή το να ξεκινήσει το σύμπαν με 100% 

υδρογόνο δικαιολογούσε το γιατί ακόμη και σήμερα το υδρογόνο αποτε-

λεί το 90% των ατόμων του σύμπαντος. 

Όμως πριν αρχίσει να διατυπώνει εικασίες σχετικά με την πυρηνική 

φυσική της Μεγάλης Έκρηξης, ο Γκάμοφ μελέτης το έργο των Χάουτερ-

μανς και Μπέτε για να βρει ακριβώς τι είδους αστέρες ήταν ικανοί να 

δημιουργήσουν συνθήκες σύντηξης υδρογόνου σε βαρύτερα άτομα. Συ-

νάντησε δύο κύριους περιορισμούς όσον αφορά την αστρική σύντηξη. 

Πρώτον, ο ρυθμός της αστρικής παραγωγής ηλίου ήταν υπερβολικά αρ-

γός. Ο Ήλιος μας παράγει 5,8 x 108 τόνους ηλίου κάθε δευτερόλεπτο, 

ποσότητα που ίσως ακούγεται μεγάλη, όμως ας λάβουμε υπόψη ότι ο Ή-

λιος σήμερα περιέχει 5 x 1026 τόνους ηλίου. Με το ρυθμό αστρικής πα-

ραγωγής ηλίου, ο αστέρας μας θα χρειαζόταν περισσότερα από 27 δισε-

κατομμύρια χρόνια για να παράξει αυτή την ποσότητα ηλίου, όμως το 
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σύμπαν είχε ηλικία μόνο 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια σύμφωνα με όσα 

πίστευαν για το μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης. Συνεπώς, ο Γκάμοφ συ-

μπέραινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ηλίου προϋπήρχε του σχηματι-

σμού του Ήλιου, άρα ίσως δημιουργήθηκε στη διάρκεια της Μεγάλης 

Έκρηξης…». 

 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 358-361.  

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Αναφέρθηκαν παραπάνω (στο τέλος του αποσπάσματος που έχουμε 

παραθέσει τα εξής: 

«…Συνεπώς, ο Γκάμοφ συμπέραινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ηλί-

ου προϋπήρχε του σχηματισμού του Ήλιου, άρα ίσως δημιουργήθηκε στη 

διάρκεια της Μεγάλης Έκρηξης…». 

 

Εμείς αυτό κάναμε: Αποδείξαμε ότι πράγματι το ήλιο προϋπήρχε του 

αστέρα μας του Ήλιου. Μάλιστα μιλήσαμε ότι μέχρι και την τρίτη Ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου δεν υπήρχε ακόμη ο Ήλιος μας. 

Αν είναι έτσι, αν δηλαδή το ήλιο προϋπήρχε του Ήλιου μας, τότε αυτό 

σημαίνει ότι πρώτα προϋπήρχαν τα χημικά στοιχεία και μετά έγιναν οι 

αστέρες στο σύμπαν. 

Αυτό πάλι σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οι βαρυτικές δυνάμεις για να έλ-

ξουν τα χημικά στοιχεία μέσα σε κάποιους Ήλιους (εφόσον αυτοί οι Ή-

λιοι δημιουργήθηκαν μετά), αλλά άλλες ήσαν οι βαρυτικές δυνάμεις που 

εξάσκησαν αυτή την έλξη πάνω στα χημικά στοιχεία και τα συνένωσαν 

ώστε να δημιουργήσουν τις μάζες των Ήλιων κ.λπ. 

 

Όμως, με βάση τα παραπάνω, ας περάσουμε ακόμη περισσότερο στην 

κατανόηση του ατόμου χρησιμοποιώντας ως αφορμή το ίδιο παραπάνω 

βιβλίο, κι ευχαριστώ γι’ αυτό μια καλή μου φίλη που μου έφερε από την 

Αθήνα και μου το χάρισε όταν της είπα ότι στον ελεύθερο χρόνο μου α-

σχολούμαι με την αστρονομία. Διάβασα τα τελευταία, αλλά και με βάση 

ως αφορμή αυτά περάσαμε και σε άλλες θέσεις με ευκολότερο τρόπο. 

Ας δούμε λοιπόν τα παρακάτω. 
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14. Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι στο σύμπαν έχουμε δύο μόνον συ-

μπάντειους πόλους, οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθετα-αντιδιαμετρικά 

σημεία του. 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι αρχικά στο σύμπαν δεν υπήρχε καθό-

λου ύλη και μάζα. 

Το ύψος της κάθε ενεργειακής στάθμης απεικονίζεται και αντι-

στοιχεί σε ορισμένο ποσό ενέργειας που διατέθηκε για την δημιουρ-

γία των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων ή φλοιών στο πρωτόνιο 

(ή στο ηλεκτρόνιο). 

Η εξήγηση γιατί το άτομο του υδρογόνου δεν μπορεί να φέρει-έλξει 

και άλλα ηλεκτρόνια στην στοιβάδα του, που έχει περιθώριο να φέρει 

και άλλο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του πρωτονίου υπάρχουν πράγματι 

μέχρι και τα επτά ζεύγη εσωτερικών-βαρυτικών του πόλων, που δη-

μιουργήθηκαν στις αντίστοιχες συμπάντειες εποχές. 

Ο υπολογισμός του βάρους της πρώτης συμπίεσης της 1ης Ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου είναι τα αρχέγονα πρωτόνια (ηλεκτρό-

νια) του ατόμου του υδρογόνου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του φλοιού στο κάθε πρωτόνιο –ηλε-

κτρόνιο, αλλά και της επιπλέον μάζας του εξαιτίας της οποίας δη-

μιουργήθηκε το κάθε ζεύγος των εσωτερικών-βαρυτικών του πόλων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής των επτά επιμέρους ενερ-

γειακών δεσμών-στοιβάδων στο άτομο. 

Η εξήγηση ότι υπήρξαν οι δύο συμπάντειοι πόλοι. 

Η εξήγηση ότι δεν είχαμε αλλαγή πολικότητας στον κάθε συμπά-

ντειο πόλο. 

Η εξήγηση της θεωρίας μας ότι στον ένα συμπάντειο πόλο δη-

μιουργήθηκαν τα πρωτόνια, ενώ στον άλλον τα ηλεκτρόνια. 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα απόσπασμα ως αφορμή: 

 

«Ενεργειακές στάθμες. 

Οι επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας του υδρογόνου και κάθε ατόμου 

ονομάζονται ενεργειακές στάθμες. Οι αντίστοιχες καταστάσεις του ατό-

μου ονομάζονται ενεργειακές καταστάσεις. Η κατάσταση με τη χαμη-

λότερη ενέργεια Ε1 ονομάζεται θεμελιώδης κατάσταση….». 

«ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γ  ́Τάξη Γενικού Λυκείου, Πέτρος 

Γεωργακάκος, Νικόλαος Σφαρνάς, Αθανάσιος Σκαλωμένος, Ιωάννης 

Χριστακόπουλος, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΙΑ  ́2011, σελ. 51. 

 

Επίσης: 
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«Διάγραμμα ενεργειακών σταθμών 

Παίρνουμε κατακόρυφο άξονα βαθμονομημένο σε τιμές ενέργειας και 

σχεδιάζουμε οριζόντιες ευθείες γραμμές στις θέσεις που αντιστοιχούν 

στις επιτρεπόμενες τιμές ενέργειας Ε1, Ε2, Ε3 … του ηλεκτρονίου. Το 

σχήμα που προκύπτει είναι το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών. 

 

 

 
 

 

«ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γ  ́Τάξη Γενικού Λυκείου, Πέτρος 

Γεωργακάκος, Νικόλαος Σφαρνάς, Αθανάσιος Σκαλωμένος, Ιωάννης 

Χριστακόπουλος, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΙΑ  ́2011, σελ. 52. 

 

«Διέγερση του ατόμου 

Αν το άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση 

απορροφήσει ενέργεια, τότε το ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταπηδήσει σε 

άλλη επιτρεπόμενη τροχιά υψηλότερης ενέργειας. 

Η μετάβαση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου από μια τροχιά χαμηλής 

ενέργειας σε άλλη υψηλότερης ενέργειας ονομάζεται διέγερση του α-

τόμου. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διέγερση του ατόμου ονομάζε-

ται ενέργεια διέγερσης. 
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Το διεγερμένο άτομο παραμένει στην κατάσταση διέγερσης για ελάχι-

στο χρονικό διάστημα (της τάξης του 10-8s) και επανέρχεται στην θεμε-

λιώδη κατάσταση. Η επάνοδος του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατά-

σταση μπορεί να γίνει είτε απευθείας με ένα άλμα, οπότε εκπέμπεται ένα 

φωτόνιο, είτε με περισσότερα διαδοχικά άλματα, οπότε εκπέμπονται τό-

σα φωτόνια όσα και τα άλματα που πραγματοποιεί..». 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Η κάθε Ενεργειακή Στάθμη απεικονίζει την ενέργεια που έχει το κάθε 

πρωτόνιο ή ηλεκτρόνιο. 

Έστω ότι στο κάθε πρωτόνιο (ή ηλεκτρόνιο) μπορούμε να έχουμε το 

πολύ έως επτά ενεργειακές στάθμες που απεικονίζονται από τα γνωστά 

μας χρώματα (τα επτά χρώματα της ίριδας). 

Κατ’ αρχήν η κάθε ενεργειακή στάθμη δεν απεικονίζεται μόνο από ένα 

χρώμα, αλλά στην ουσία αποτελείται από δύο ειδών φορτίων θεμελιωδών 

ιόντων: από θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και από θεμελιώδη ιόντα ηλε-

κτρονίων. Αυτά έλκονται και καθώς έλκονται και φέρουν αντίθετα ηλε-

κτρικά φορτία (λόγω των θεμελιωδών ιόντων τους), τότε παράγουν φως 

και συγκεκριμένα παράγουν ένα από τα γνωστά μας χρώματα της ίριδας. 

Το κάθε τέτοιο φως της ίριδας αντιστοιχεί, δηλαδή, σε ανάλογο φορτίο 

θεμελιωδών ιόντων. 

Έτσι: 

 

α) Το ιώδες χρώμα που είναι η μεγαλύτερη ενέργεια θεμελιωδών ιό-

ντων στην κλίμακα των ενεργειακών σταθμών στο πρωτόνιο (ή στο ηλε-

κτρόνιο), απεικονίζει τις μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές 

γραμμές που φέρουν το μεγαλύτερο φορτίο θεμελιωδών ιόντων μέσα στο 

πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο.  

Με άλλα λόγια αυτό το χρώμα του ιώδους προέρχεται από την έλξη 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν την μεγαλύτερο ενέργεια μέ-

σα σε αυτό το πρωτόνιο (ή ηλεκτρόνιο). 

Αυτό το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας αποτελεί μια ξεχωριστή και ιδιαί-

τερη ενέργεια μέσα στο πρωτόνιο και προκύπτει και οφείλεται στην έλξη 

μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων της πρώτης Φάσης της συμπάντειας πε-

ριόδου, ή αλλιώς προκύπτει από την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του 

κόσμου στην Α  ́ συμπάντεια περίοδο ή στην Α΄ Φάση της 1ης Ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου. 

Με άλλα λόγια το ιώδες χρώμα προκύπτει στους δύο εσωτερικούς-βα-

ρυτικούς πόλους του πρωτονίου εκείνου που δημιουργήθηκαν στην Α΄ 

Φάση της 1ης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, όταν είχαμε την 

πρώτης συμπίεση των θεμελιωδών ιόντων (η 1η Ημέρα της δημιουργίας 



 59 

του κόσμου περιλαμβάνει τρεις Φάσεις ή συμπιέσεις ή συμπάντειες φά-

σεις). 

Επειδή στην πρώτη εκείνη συμπάντεια περίοδο η ενέργεια των θεμε-

λιωδών ιόντων ήταν η μεγαλύτερη, για τον λόγο αυτό και το ιώδες χρώμα 

απεικονίζει και αντιστοιχεί στην ενέργεια αυτή. 

Εξηγήσαμε ότι οι μέχρι επτά στοιβάδες του ατόμου οφείλονται στα ε-

πτά αυτά ζεύγη (εσωτερικά-βαρυτικά) ζεύγη θεμελιωδών ιόντων που έ-

χουν προέλθει από τις συμπιέσεις των θεμελιωδών ιόντων, κι επειδή έ-

χουν προέλθει από αντίθετα-αντιδιαμετρικά σημεία, αυτό σημαίνει ότι 

στο σύμπαν έχουμε μόνον δύο συμπάντειους πόλους. 
Παρένθεση: 

Στο κεφάλαιο του παρόντος 18ου βιβλίου μας με τίτλο: 

«3. Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας-κατασκευής των ενεργειακών στοιβά-

δων των ατόμων, στις διάφορες Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου και στις διάφο-

ρες συμπάντειες Φάσεις συμπίεσης των θεμελιωδών ιόντων των δύο συμπάντειων 

πόλων. 

Λίγο περισσότερο φως πάνω στις ιδιότητες των θεμελιωδών ιόντων», 

αναφέραμε μεταξύ των άλλων, τα εξής: 

«[…] 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 πρωτόνιο όσο και στο ηλεκτρό-

νιο. 

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 πρωτό-

νιο όσο και στο ηλεκτρόνιο. 

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

νιο. 

Φτάνουμε λοιπόν στη έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, όπου ήδη έχουμε 

στο πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο δύο εξωτερικούς τους πόλους και άλλους επτά διπλούς ε-

σωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων…» (βλ. σελίδα 18). Τέλος παρένθεσης.- 

 

Η μεγάλη διαφορά ενέργειας της πρώτης ενεργειακή στάθμης του ιώ-

δους χρώματος με τις αμέσως επόμενες, εξηγείται λόγω του ότι πριν από 

τις συμπιέσεις των θεμελιωδών ιόντων, δεν υπήρχε καθόλου ύλη στο σύ-

μπαν. 

Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε μεγάλη ενέργεια θεμελιωδών ιόντων ώ-

στε να δημιουργηθεί η αρχική μάζα στο πρωτόνιο (ή ηλεκτρόνιο) και να 

δημιουργηθεί έτσι ο πρώτος φλοιός του πρωτονίου (ηλεκτρονίου). 

Επομένως, καλούμε αυτή την πρώτη σε μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά 

φορτία θεμελιωδών ιόντων ενεργειακή στάθμη, Ενεργειακή Στάθμη Ε1 

και αντιστοιχεί στο ιώδες χρώμα. 

 

β) Η αμέσως μικρότερη σε ενέργεια θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων ενεργειακή στάθμη, ονομάζεται ε-

νεργειακή στάθμη Ε2 και αντιστοιχεί στο βαθύ κυανού χρώμα. 

Αυτό το χρώμα σημαίνει την δημιουργία της έλξης μεταξύ των θεμε-

λιωδών ιόντων κατά την 1η Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, και ειδι-
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κότερα κατά την Β  ́Φάση της, ή κατά την Β΄ συμπάντεια περίοδο-συμπί-

εση. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο σκεπτόμενοι και βάζοντας τα πράγματα στην θέ-

ση τους, λέμε τα ίδια και για τα υπόλοιπα χρώματα. 

 

Θέλουμε να σκεφτούμε το εξής τώρα: 

Το ύψος δηλαδή της κάθε ενεργειακής στάθμης, όπως στον πίνακα της 

παραπάνω εικόνας, απεικονίζει αλλά και αντιστοιχεί σε ορισμένη ποσό-

τητα ενέργειας και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το ύψος της κάθε ενεργεια-

κής στάθμης απεικονίζεται και αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό ενέργειας 

που διατέθηκε για την δημιουργία των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πό-

λων ή φλοιών στο πρωτόνιο (ή στο ηλεκτρόνιο). 

 

Επειδή το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο (κι ένα ηλεκτρόνιο), λέμε ότι η 

δημιουργία αυτού του αρχέγονου πρωτονίου του ατόμου του υδρογόνου 

αντιστοιχεί στην ενεργειακή στάθμη Ε1, των θεμελιωδών ιόντων και θα 

είχε χρώμα ιώδες. Βέβαια, αν το αρχέγονοι αυτό πρωτόνιο έχει χάσει από 

την αρχική του ενέργεια, όπως εξηγήσαμε στην φυσική του μεταστοιχεί-

ωση, θα πέσει στην αμέσως επόμενη ή μεθεπόμενη ενεργειακή στάθμη. 

Το πρωτόνιο χάνει πιο γρήγορα ή πιο αργά την ενέργειά του όταν κυρίως 

αλληλεπιδρά με άλλα τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια ή νετρόνια. 

Επομένως, το πιο απλό άτομο, αυτό του υδρογόνου με το ένα πρωτό-

νιο, σημαίνει ότι αυτό φέρει δύο μόνον εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους 

και όχι άλλους, και γι’ αυτό δεν μπορεί να έλξει και άλλα ηλεκτρόνια. 

Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί το άτομο του υδρογόνου δεν μπορεί να 

φέρει-έλξει και άλλα ηλεκτρόνια στην στοιβάδα του, που έχει περιθώριο 

να φέρει και άλλο ηλεκτρόνιο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει και η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του 

πρωτονίου υπάρχουν πράγματι μέχρι και τα επτά ζεύγη εσωτερικών-

βαρυτικών του πόλων, που δημιουργήθηκαν στις αντίστοιχες συμπά-

ντειες εποχές. 

 

Με βάση τα φορτία ενέργειας που χρειάστηκαν στην κάθε συμπάντεια 

εποχή, στις εξ (6) Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου δηλαδή έχουν πα-

ραχθεί και οι μάζες όλων των πρωτονίων (και ηλεκτρονίων) στα άτομα. 

Ιδιαίτερα όμως στο πρώτο-αρχέγονο πρωτόνιο του ατόμου του υδρο-

γόνου, στην Α  ́Φάση της 1ης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου έχει 

παραχθεί η μάζα του αρχέγονου αυτού πρωτονίου (του ατόμου του υδρο-

γόνου). 

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η δημιουργία της μάζας του υ-

δρογόνου αντιστοιχεί στην ενεργειακή στάθμη Ε1 (που αντιστοιχεί σε θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). (Ειδικότε-
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ρα για την δημιουργία του πρωτονίου εξηγήσαμε πως δημιουργήθηκε αυ-

τό στον συμπάντειο πόλο α). 

Το βάρος όμως του αρχέγονου αυτού πρωτονίου αντιστοιχεί στο ιώδες 

χρώμα, αλλά αντιστοιχεί ως προς την ενέργεια στην πρώτη συμπάντεια 

συμπίεση, όπως εξηγήσαμε. 

Στην επόμενη όμως συμπάντεια συμπίεση, αυτό το αρχέγονο πρωτόνιο 

πρέπει να έχει αυξήσει την μάζα του, αφού έχει επέλθει και η δεύτερη 

συμπίεσή του, που συνέβη κατά την Β΄ Φάση της 1ης Ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι οι μάζες των πρωτονίων (αλλά 

και των ηλεκτρονίων) αυτών θα είναι μεγαλύτερες. Με άλλα λόγια, το 

αρχέγονο πρωτόνιο που υπέστη την δεύτερη συμπίεση, θα φέρει αυξημέ-

νη την μάζα του κατά το αρχικό του βάρος συν το βάρος-μάζα που προέ-

κυψε από την δεύτερη αυτή συμπίεσή του. 

Αυτό, από πλευράς ενέργειας, σημαίνει ότι η δεύτερη αυτή συμπίεση 

απεικονίζεται και αντιστοιχεί με το βαθύ κυανού χρώμα και αφού έχει 

και την αρχέγονη ενέργεια έχει τις ενεργειακές στάθμες Ε1 + Ε2. 

Έτσι, ο υπολογισμός του βάρους της πρώτης συμπίεσης της 1ης Ημέ-

ρας της δημιουργίας του κόσμου είναι τα αρχέγονα πρωτόνια (ηλεκτρό-

νια) του ατόμου του υδρογόνου. 

Όμως όλα τα πρωτόνια έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη Ημέρα της 

δημιουργίας του κόσμου, ειδικότερα στην Α  ́Φάση της 1ης Ημέρας της 

δημιουργίας, και επομένως είναι ίδια.  

Μερικά όμως από αυτά βρέθηκαν σε περιοχές όπου έχουμε ισχυρότερη 

την συμπίεσή τους, ενώ άλλα βρέθηκαν σε άλλες περιοχές (π.χ. πίσω από 

άλλα) όπου έχουν δεχτεί λιγότερο ισχυρές αυτές τις συμπιέσεις των. 

Εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης της συμπίεσής των, θα πρέπει να 

έχουν και μια ελαχιστότατη διαφορά στην μικρομάζα τους, ακόμη και 

στο ηλεκτρικό μικροφορτίο τους. 

Ακόμη-ακόμη θεωρώ ότι και οι ελλειπτικές τροχιές των έχουν υποστεί 

ανάλογες μικροτροποποιήσεις, αφού οι ελλείψεις των θα πρέπει να πα-

ρουσιάζουν μικροελάχιστες διαφορές, εξαιτίας του διαφορετικού μικρο-

φορτίου που φέρουν. 

Αλλά και το αντίστροφο, θα πρέπει να ισχύει: Βλέποντας δηλαδή τις 

πορείες των ελλειπτικών τροχιών στα διάφορα πρωτόνια, θα πρέπει να υ-

πολογίζουμε αντίστοιχες μικρομάζες στους εσωτερικούς-βαρυτικούς 

τους πόλους, από τους οποίους ξεκινούν αυτές οι τροχιές, αυτές οι μα-

γνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές στα άτομα. 

 

Λέμε, δηλαδή, ότι το βάρος όλων των πρωτονίων δεν είναι ακριβώς το 

ίδιο, αλλά οι μάζες τους διαφέρουν ανάλογα με το σε ποια ακριβώς φάση 

της δημιουργίας του κόσμου δημιουργήθηκαν. Αναζητούμε λοιπόν αυτή 

την ελάχιστη διαφορά μεταξύ των πρωτονίων των διαφόρων ατόμων, τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και 

στα οποία έχει προστεθεί επιπλέον μικρομάζα, λόγω της ανάλογης συμπί-
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εσης στην μάζα τους που συνέβη στις επόμενες συμπάντειες συμπιέσεις 

των.  

Αυτό το παραπάνω, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και από τις 

ελλειπτικές τροχιές των ηλεκτρονίων τους, αφού αυτές οφείλονται στο 

φορτίο των αντίστοιχων εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων. 

Η τελευταία θέση στηρίζεται στην εξής θεωρία: 

Εξηγήσαμε ότι στην φάση της άπωσης μέσα στο πρωτόνιο (ή στο ηλε-

κτρόνιο) έχουμε την άπωση των φορτίων των θεμελιωδών ιόντων στους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους. Όσο όμως περισσότερη μαγνητική 

μικρομάζα φέρει το κάθε πρωτόνιο, τόσο πιο πολύ φορτίζεται και έτσι 

παρουσιάζει περισσότερες μαγνητικές δυναμικές γραμμές επειδή εξα-

σκούνται περισσότερες μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές έλξεις μεταξύ 

των δύο αυτών μαγνητικών πόλων του. 

Όταν πάμε, τώρα, στην φάση της έλξης των φορτίων των θεμελιωδών 

ιόντων που ήδη έχουν απωθηθεί στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, έ-

χουμε το εξής φαινόμενο: 

Αρχικά οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές ξεκινούν από το κάθε τέτοιο 

ζεύγος θεμελιωδών ιόντων, τα οποία ζεύγη έχουν δημιουργηθεί από τις 

διάφορες συμπάντειες συμπιέσεις των. 

Στην συνέχεια όμως, επειδή ο κάθε συμπάντειος πόλος έχει ορισμένη 

θέση το κάθε πρωτόνιο δέχονταν από αυτόν τα φορτία συμπίεσής του και 

έτσι αυξάνονταν η μάζα του προς το μέρος του συμπάντειου αυτιού πό-

λου (από τον οποίο έρχονταν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων). 

Έτσι αυτό το πρωτόνιο αποκτούσε μια ελάχιστη επιπλέον μάζα και έ-

ναν ελάχιστο επιπλέον φλοιό στην κάθε τέτοια συμπάντεια συμπίεση. 

Στη φάση λοιπόν της έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, έχουμε 

από το κάθε τέτοιο ζεύγος εσωτερικών-βαρυτικών πόλων θεμελιωδών 

ιόντων να ξεκινούν οι μαγνητικές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές 

του, που στην συνέχεια συνενώνονται όλες μαζί από το κάθε ημισφαίριο 

του πρωτονίου, επειδή ακριβώς όλα τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων του 

ενός ημισφαιρίου του έλκονται σε ένα σύνολο και δημιουργούν ένα σύ-

νολο θεμελιωδών ιόντων, ενώ επίσης όλα τα θεμελιώδη ιόντα των ηλε-

κτρονίων του άλλου ημισφαιρίου του πρωτονίου, επίσης έλκονται όλα 

μαζί σε ένα άλλο σύνολο θεμελιωδών ιόντων. 

Έτσι έχουμε δύο σύνολα θεμελιωδών ιόντων να ξεκινούν από το κάθε 

τέτοιο μαγνητικό ημισφαίριο του πρωτονίου (ηλεκτρονίου) και έτσι ξεκι-

νούν οι πολλές μαγνητικές δυναμικές γραμμές χωριζόμενες επιμέρους 

στις επτά ζώνες-δέσμες τους, από τις οποίες προκύπτουν και οι επτά ε-

νεργειακές στοιβάδες, όπως εξηγήσαμε σε άλλο κεφάλαιο. 

 

Να προσθέσουμε το εξής μόνον στα παραπάνω:   

Για να μπορούν να βρίσκονται όλοι οι ίδιοι εσωτερικοί-βαρυτικοί πό-

λοι στο πρωτόνιο, στο ένα του ημισφαίριο (π.χ. όλοι οι εσωτερικοί-

βαρυτικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων στον ένα ημισφαίριό 
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του, ενώ όλοι οι εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι των θεμελιωδών ιόντων η-

λεκτρονίων στο άλλο ημισφαίριό του) αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ότι τα 

πρωτόνια αρχικά δεν περιστρέφονταν, αφού ανήκαν στον ίδιο συμπά-

ντειο πόλο και επομένως δεν δέχονταν ισχυρά τα φορτία από τον άλλο 

συμπάντειο πόλο ώστε να περιστραφούν. 

Αυτό σημαίνει ότι πράγματι υπήρξαν αυτοί οι δύο συμπάντειοι πόλοι, 

που μέχρι και την πέμπτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, τουλάχι-

στον, δεν είχαν αλλαγή πολικότητας. Στην συνέχεια απομακρύνεται το 

φαινόμενο της αλλαγής πολικότητας στις επόμενες Ημέρες της δημιουρ-

γίας καθώς μειώνονται τα φορτία στους συμπάντειους πόλους επειδή με-

γάλα ποσά της ενέργειάς τους έχουν ήδη μεταφερθεί στον μεσοσυμπά-

ντειο χώρο. 

Από εδώ τεκμηριώνεται η ίδια η θεωρία μας, επαληθεύεται με βάση τα 

δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά, ότι δηλαδή στον ένα συμπάντειο 

πόλο δημιουργήθηκαν τα πρωτόνια, ενώ στον άλλον τα ηλεκτρόνια.  
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15. Βασική υπενθύμιση από την ενημέρωσή μας στο άτομο. 

Ο υπολογισμός του βάρους των πρωτονίων με βάση την ενεργεια-

κή τους στάθμη. 

 

 

 

Στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε λίγα βασικά πράγματα από το άτομο, ώστε 

να τα συνδυάσουμε τα παραπάνω. 

 

«Άτομα 

Η λέξη προέρχεται από το αρνητικό α και το ρήμα «τέμνω», που ση-

μαίνει κόβω, χωρίζω σε τεμάχια, κομματιάζω. 

Ως επίθετο λοιπόν η λ. άτομος σημαίνει όποιον δεν κομματιάζεται, τον 

αδιαίρετο. 

Ως ουσιαστικό, η λ. άτομο δεν σημαίνει μονάχα τον άνθρωπο ως μο-

νάδα, ως αυθυπόστατο δηλ. πρόσωπο, αλλά και το ελάχιστο μέρος της ύ-

λης, που δεν ανέχεται πια άλλο κομμάτιασμα (βλ. λ. ατομική θεωρία). 

Από χημική πλευρά, άτομα είναι τα μικρότερα τεμαχίδια, από τα οποία 

αποτελείται η ύλη. Τα άτομα, όπως πίστευαν παλαιότερα, ως ελάχιστα 

τεμάχια ύλης, δεν ήταν παραπέρα διαιρετά. Σήμερα, οι επιστημονικές α-

ντιλήψεις έχουν αλλάξει∙ και το άτομο είναι πια διαιρετό, αλλά μονάχα 

με τις ειδικές μεθόδους της πυρηνικής φυσικής. 

 

Συστατικά του ατόμου 

Για την ατομική και πυρηνική φυσική το άτομο αποτελείται από α-

πλούστερα σωματίδια: από τα πρωτόνια,, από τα νετρόνια και από τα η-

λεκτρόνια. 

1. Το πρωτόνιο είναι υλικό σωματίδιο με μάζα m=1,0076 AMU (ατο-

μική μονάδα μάζας) και με ηλεκτρικό θετικό φορτίο ίσο με μία ηλεκτρι-

κή μονάδα (qp = +1eu). Συμβολίζεται με p1 ή με ένα απλό p. 

2. Το νετρόνιο είναι υλικό σωματίδιο με μάζα ελάχιστα μεγαλύτερη 

από τη μάζα του πρωτονίου (mn = 1,0089 AMU), χωρίς όμως ηλεκτρικό 

φορτίο (qp = 0). Συμβολίζεται με οp
1 ή με ένα απλό n. 

3. Το ηλεκτρόνιο είναι σωματίδιο με μάζα πολύ μικρότερη του πρωτο-

νίου ή του νετρονίου (περίπου 1836 φορές μικρότερη). Το ηλεκτρόνιο 

έχει μάζα 0,0005 AMU και φέρει αρνητικό φορτίο ίσο με μία αρνητική 

ηλεκτρονική μονάδα (qe = -1eu). Συμβολίζεται με -1e
0 ή με ένα απλό e. 

Κατά τον Άγγλο φυσικοχημικό Ερνέστο Ράδερφορντ*, το εσωτερικό 

του ατόμου απαρτίζεται από τον πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από πρω-

τόνια και από νετρόνια. Γύρω από τον πυρήνα, περιστρέφονται τα ηλε-

κτρόνια, όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Στα ουδέτερα άτομα, τα 

ηλεκτρόνια είναι όσα και τα πρωτόνια του πυρήνα. 
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Τα θετικά πρωτόνια του πυρήνα έλκουν τα αρνητικά ηλεκτρόνια. Η 

ελκτική δύναμη ανάμεσα στο θετικό φορτίο του πυρήνα και στα ηλε-

κτρόνια που φέρουν αρνητικό φορτίο αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να περι-

στρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Το απλούστερο από όλα τα άτομα εί-

ναι το άτομο του ελαφρού υδρογόνου. Το άτομο αυτό δεν περιέχει νε-

τρόνια. Ο πυρήνας του αποτελείται από ένα μονάχα πρωτόνιο. 

Εκτός από τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, υπάρχουν και 

άλλα σωματίδια, τα οποία όμως δεν αποτελούν πρωτογενή συστατικά 

των ατόμων. Τέτοια σωματίδια είναι π.χ. τα ποζιτρόνια, τα μεσόνια κ.ά. 

Τα συστατικά του πυρήνα, δηλαδή τα πρωτόνια και τα νετρόνια, χαρα-

κτηρίζονται ως νουκλεόνια. 

 

Θεμελιώδεις έννοιες 

Ατομική μάζα λέγεται η μάζα ενός ατόμου που αποδίδεται σε A.M.U. 

Μαζικός αριθμός (Α) ατόμου ή πυρήνα λέγεται η ατομική μάζα, όταν 

εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες Α.Μ.U. Ο αριθμός αυτός είναι ίσος με 

το πλήθος των νουκλεονίων. 

 

Σωματίδιο Μάζα 

σε AMU 

Φορτίο Σύμβολο 

Πρωτόνιο 1,0076 +1 1p
1 

Νετρόνιο 1,0089 0 0n
1 

Ηλεκτρόνιο 0,0005 -1 -1e
0 

 

Μονάδες μάζας και φορτίου 

A.M.U. Μονάδα ατομικής μάζας (ελληνικό σύμβολο: Μ.Α.Μ.). 

Είναι μονάδας μέτρησης των συστατικών των ατόμων, των πυρήνων 

και των συνδυασμών τους. 

Έχει οριστεί ως ίση με το 1/12 της μάζας του ισοτόπου* 12 του άν-

θρακα.    

1 A.M.U. = 1,66 ∙ 10-24 gr 

 

Ηλεκτρική μονάδα φορτίου (eu). 

Είναι πολύ μικρή μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου και ορίζε-

ται ως ίση με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου ή ενός πρωτονίου (κατ’ απόλυ-

τη τιμή). 

Ισούται με 1,66 ∙ 10-19 κουλόμπ (Cb). Η εκλογή του φορτίου αυτού ως 

μονάδα μας επιτρέπει να αποδίδουμε τις ηλεκτρικές ποσότητες σε ακέ-

ραιες τιμές με ελάχιστα ψηφία. 

 

Μάζα 1 AMU = 1,66 ∙ 10-24 gr 

Φορτίο 1 eu    = 1,66 ∙ 10-19 Cb 
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Πηγή: «Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθη-

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 752-693. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Απλά από την προσθήκη της παρούσας υπενθύμισης-ενημέρωσης θέ-

λουμε να κρατήσουμε το εξής: 

Αν τα χρώματα, όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο-ενότητά 

μας απεικονίζουν και αντιστοιχούν σε ενέργεια, αλλά πιο πέρα και σε μά-

ζες στους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους στα πρωτόνια, θα μπορούσα-

με να πούμε και να σκεφτούμε τα εξής: 

Η διαφορά ή το ύψος της ενεργειακής στάθμης π.χ. του βαθύ κυανού 

χρώματος (βλ. στον Πίνακα του προηγούμενο κεφαλαίου), σημαίνει την 

δεύτερη συμπάντεια συμπίεση. 

Η διαφορά ή το ύψος της ενεργειακής στάθμης του επόμενου χρώμα-

τος, π.χ. του απλού κυανού χρώματος (βλ. στον Πίνακα του προηγούμενο 

κεφαλαίου), σημαίνει την τρίτη συμπάντεια περίοδο. 

Με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με τα παραπάνω και αυτά του προηγού-

μενου κεφαλαίου μας, μπορούμε να υπολογίσουμε το βάρος ενός πρωτο-

νίου με βάση το ύψος της ενεργειακής του στάθμης. 

 

Αυτό μας χρειάζεται για τον εξής λόγο: 

Μερικά πρωτόνια στις διάφορες συμπάντειες περιόδους βρίσκονταν ε-

κτεθειμένα άμεσα στην πίεση που τους εξασκούσαν τα φορτία θεμελιω-

δών ιόντων, που έρχονταν από τον έναν συμπάντειο πόλο, τα οποία ας τα 

ονομάσουμε πρώτα. Αντίθετα, θα πρέπει να υπήρχαν και άλλα πρωτόνια 

που δέχονταν λιγότερα ισχυρές αυτές τις συμπιέσεις, όσα π.χ. πρωτόνια 

βρίσκονταν πιο πίσω (π.χ. να ήσαν «κρυμμένα» από τα πρώτα), τα οποία 

ας τα ονομάσουμε δεύτερα.  

Έτσι τα δεύτερα πρωτόνια (ή ηλεκτρόνια αντίστοιχα) δέχονταν λιγότε-

ρο ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων, που αυτό σημαίνει ότι έφε-

ραν λιγότερες-μικρότερες τις νεοδημιουργούμενες μαγνητικές μικρομά-

ζες τους (τις μικρομάζες αυτές τις ονομάσαμε μαγνητικές, επειδή δη-

μιουργήθηκαν απόν τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων που φέρουν μα-

γνητικό αλλά και ηλεκτρικό φορτίο). 



 67 

Επομένως, σύμφωνα με την θεωρία μας, θα πρέπει να αναζητήσουμε 

αυτές τις μικροδιαφορές μεταξύ των πρωτονίων, τόσο ως προς το βάρος 

τους όσο και ως προς τις μάζες των, ακόμη και ως προς τις τιμές των ηλε-

κτρικών φορτίων, έστω κι αν αυτές οι μικροδιαφορές είναι σχεδόν απει-

ροελάχιστες, αλλά είναι πολύ σημαντικές επειδή θα τεκμηριώνουν όλη 

την παραπάνω θεωρία μας. 

Δεν γνωρίζω αν μπορούσαμε να πάμε αντίθετα, αν δηλαδή μπορούσα-

με να αφαιρέσουμε μάζα από το κάθε πρωτόνιο έχοντας πάντα την υπό-

λοιπη ολότητά του με κάποιον τρόπο (δεν έχουμε καν εικόνα από τον  

γραμμικό επιταχυντή κ.λπ.) για να βρούμε το λιγότερο βάρος του, που θα 

αντιστοιχούσε στην λιγότερη ενέργειά του και θα παρίστανε την αντί-

στοιχη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, πως ήταν δηλαδή η ενέργεια 

και τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων τότε.   

 

Το ανάλογο, στο σημείο αυτό, μας θυμίζει η επιμονή του Αϊνστάιν να 

βρει την απειροελάχιστη διαφορά της βαρύτητας στον τύπο του Νεύτω-

να, προκειμένου να θεμελιώσει την δική του θεωρία.  

Στην δική μας δηλαδή περίπτωση, αυτή η εύρεση του παραπάνω μι-

κροβάρους, που αντιστοιχεί σε επιπλέον ενέργεια ή αντιστοιχεί στις δια-

φορετικές στοιβάδες ενέργειας στο άτομο, θα μας στήριζε την θεωρία 

μας. Όμως εμείς δεν διαθέτουμε τέτοια μέσα, αλλά μόνο την σοφία που 

μας χάρισε ο Θεός. 

Ας θυμηθούμε όμως λίγο τις σκέψεις του μεγάλου αυτού επιστήμονα. 

Ας κάνουμε απλά μια περιήγηση στον αγώνα του, παίρνοντας ως αφορμή 

ένα βιβλίο. Η περιγραφή των πραγμάτων μας συναρπάζει. Προσωπικά 

θαυμάζω όλους τους επιστήμονες, αλλά με αφορμή το τελευταίο αυτό 

βιβλίο που έχω δίπλα μου θα τολμήσω να παραθέσω το σχετικό θέμα στο 

μεθεπόμενο κεφάλαιο (πρέπει να προηγηθεί ένα άλλο μικρό  κεφάλαιο-

ενότητα πρώτα). Δεν θα βάλουμε τίτλο, παρά μονάχα τίτλος του θα είναι: 

«Ο αγώνας ενός μεγάλου επιστήμονα για να εδραιώσει-τεκμηριώσει την 

θεωρία του». 

Αυτόν τον τίτλο τον επιλέξαμε, επειδή ο κάθε επιστήμονας γνωρίζει 

πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσει τα εμπόδια που θα συναντήσει η θεω-

ρία του, ακόμη κι όταν είναι σίγουρος ότι είναι η σωστή. 

 

Ακόμη, θα επιχειρούσαμε να ζυγίσουμε τα διάφορα πρωτόνια χρησι-

μοποιώντας δέσμες διαφορετικών στοιχείων σε έναν επιταχυντή. Εκεί 

όμως θα παίρναμε ένα σύνολο πρωτονίων από κάθε στοιχείο, που στην 

συνέχεια θα μπορούσαμε να δούμε το πεδίο που παράγει καθώς αλληλε-

πιδρά με σταθερούς λήπτες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα έ-

χουμε στους μετρητές μας. 

Έτσι έχοντας στείλει ίδιο αριθμό πρωτονίων διαφορετικών στοιχείων, 

θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε διαφορές τους στα ηλεκτρομαγνη-

τικά τους πεδία. 
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Αν αυτά είναι διαφορετικά, παρότι είναι ίδιας μάζας (αν μπορούσαμε 

να ενεργήσουμε έτσι), θα σήμαινε ότι έχουμε με διαφορετικά βάρη-

μάζες, επειδή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αντιστοιχεί σε διαφορε-

τικές πηγές ενέργειας, που προέρχονται από διαφορετικές μάζες, όταν οι 

άλλες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είναι ίδιες. 

Στον αντίστοιχο μετρητή-παλμογράφο ενδεχομένως θα μπορούσαμε 

να δούμε αυτές τις μεταβολές. Ο ίδιος δεν έχω τέτοια όργανα, αλλά και 

προς το παρόν προσπαθώ να ολοκληρώσω την θεωρία μου με την εφαρ-

μογή της πάνω σε όλες τις επιστήμες, επειδή όπως έχουμε εξηγήσει όλος 

ο υλικός κόσμος έχει προέλθει απόν τα θεμελιώδη ιόντα. 

 

Να σημειώσουμε το εξής: 

Η κύρια μάζα-αριθμός των πρωτονίων, όπως και των ηλεκτρονίων, 

δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, 

στην Α  ́ Φάση της. (Πρωτόνια και ηλεκτρόνια δημιουργούνται και στο 

εσωτερικό των άστρων όταν η συμπίεση μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων 

είναι πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η εξήγηση ότι παράγεται μάζα στο άστρο. 

Αυτή η μάζα αρχικά παράγει άτομα υδρογόνου και νερό, όπως και στην 

περίπτωση της Γης, αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Μετά παράγονται 

βαρύτερα χημικά στοιχεία και ενώσεις κ.λπ.).   

Αυτό, επειδή η ενέργεια τότε ήταν η μέγιστη στο σύμπαν (στην συνέ-

χεια αφαιρούνταν ενέργεια, επειδή μέρος της είχε μετατραπεί σε μάζα, 

ιδίως επειδή στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου είχαμε 

τρεις διαδοχικές-κβαντικές συμπιέσεις μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων). 

Για τον λόγο αυτό, στις επόμενες συμπιέσεις, αλλά και Ημέρες της δη-

μιουργίας, δεν επαρκεί πλέον η εναπομείνασα ενέργεια να παράξει μεγά-

λα ποσά μάζας και να έχουμε πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Αλλά όμως, σε 

μερικές περιοχές του σύμπαντος, έχουμε τέτοιες πολύ ορμητικές έλξεις, 

ανάλογα όπως βρίσκονταν μεταξύ τους σε έλξεις τα θεμελιώδη ιόντα και 

μπορούσαν να παράγουν τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια, ακόμη-ακόμη έ-

χουμε τέτοια παραγωγή και στο εσωτερικό των άστρων, αλλά και στην 

μαύρη τρύπα. Όμως ας επικεντρωθούμε σε όσα πιο πριν αναφέραμε. 

Ας δοκιμάσουμε όμως το πείραμα της επόμενης ενότητας-κεφαλαίου. 
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16. Ο υπολογισμός της ποσότητας των θεμελιωδών ιόντων που 

διατέθηκαν για την παραγωγή ενός χημικού στοιχείου. 

 

 

 

«Αζωτόμετρο. 

Συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας του αζώ-

του που περιέχει μια ουσία». 

 

 
 

Πηγή: Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 2, 

σελ. 33-34. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Για να βρούμε π.χ. το άζωτο που περιέχει μια ουσία την καίμε και την 

βάζουμε στο αζωτόμετρο, όπως γράφηκε πιο πάνω. 

 

Έστω στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου στην Β  ́Φάση 

της δημιουργήθηκε το απλό υδρογόνο. 

Το στοιχείο ήλιο, όμως, έστω ότι προέκυψε από την συμπίεση του α-

πλού υδρογόνου, έστω ότι δημιουργήθηκε στην Γ΄ Φάση της πρώτης Η-

μέρας της δημιουργίας του κόσμου, ή στην Γ΄ συμπάντεια συμπίεση-

εποχή (λόγω της πρώτης συμπίεσης του υδρογόνου που παράγει το αμέ-

σως επόμενο στοιχείο το ήλιο).  
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Όπως για να βρούμε την ποσότητα του αζώτου σε μια ουσία καίμε την 

ουσία και παίρνουμε την ειδική συσκευή το άζωτο, το ίδιο κάμουμε, 

σκεφτόμαστε καλύτερα, κι εδώ, ως εξής:  

α) Παίρνουμε π.χ. το απλό υδρογόνο και το «καίμε», όμως επειδή δεν 

μπορούμε να κάψουμε το υδρογόνο (εκρήγνυται), το βάζουμε σε πίεση, 

σε μια ορισμένη πίεση π.χ. τόσες 10 ατμόσφαιρες. Έτσι μπορούμε να με-

τρήσουμε την ενέργεια που παρέχουμε στο απλό υδρογόνο για να ασκή-

σει πίεση τόσες ατμόσφαιρες πάνω σε μια ελαστική μεμβράνη. 

β) Παίρνουμε τώρα και το στοιχείο ήλιο και το «καίμε». Επειδή όμως 

δεν μπορούμε να το κάψουμε πιθανόν, κάνουμε το ίδιο με το παραπάνω. 

Με άλλα λόγια χορηγούμε τόση πίεση πάνω στο στοιχείο αυτό ώστε να 

μας δώσει τις ίδιες ατμόσφαιρες πίεση. 

Από τα παραπάνω θα προκύψει το εξής αποτέλεσμα: 

Μας είναι γνωστή η πίεση που παράγει το υδρογόνο όσο και το ήλιο 

που είναι η ίδια. 

Η ποσότητα ενέργειας όμως που παράχθηκε για να πάρουμε την ίδια 

πίεση είναι διαφορετική.  

Η διαφορά αυτή έστω είναι μεγαλύτερη στο ήλιο. Δηλαδή δώσαμε πε-

ρισσότερη ενέργεια στο ήλιο για να πάρουμε τους ίδιους βαθμούς πίεσης 

πάνω στην ελαστική μεμβράνη.  

Έτσι, μετρώντας την διαφορά ενέργεια που χρησιμοποιήσαμε για να 

μετατραπεί το υδρογόνο σε ήλιο, λέμε ότι: 

Για την παραγωγή του υδρογόνου έστω η ενέργεια που χρησιμοποιή-

θηκε ήταν π.χ. α (μια μονάδα εδώ να ονομάσουμε, που αντιστοιχεί σε τό-

σες ατμόσφαιρες πίεσης και με τόση ενέργεια που εφαρμόζουμε πάνω 

στο υδρογόνου).  

Για την παραγωγή του στοιχείου ήλιου, έστω η ενέργεια που χρησιμο-

ποιήθηκε ήταν π.χ. β (με την ίδια μονάδα μέτρησης).  

Επομένως, αντίστοιχα τα θεμελιώδη ιόντα που χρησιμοποιήθηκαν για 

την παραγωγή του υδρογόνου στην Β΄ Φάση της πρώτης Ημέρας της δη-

μιουργίας του κόσμου ήταν α μονάδες Χ (επί) την ποσότητα του παρα-

χθέντος υδρογόνου. 

Επίσης, τα θεμελιώδη ιόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 

του στοιχείου ήλιου στην Γ  ́Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας 

του κόσμου ήταν β μονάδες Χ (επί) την ποσότητα του παραχθέντος υ-

δρογόνου. 

Επομένως, παίρνοντας σαν βάση το στοιχείο του απλού υδρογόνου, 

και με τον παραπάνω τρόπο, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε τώρα 

τους μαθηματικούς υπολογισμούς. 
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17. Ο αγώνας ενός μεγάλου επιστήμονα για να εδραιώσει-

τεκμηριώσει την θεωρία του. 

Η θεωρία του Αϊνστάιν για την βαρύτητα και το φως. 

Η θεωρία της σχετικότητας πέρασε τις εξετάσεις. 

Η δική μας θεωρία. 

Ο τρόπος που γράφουμε έλκει τις ρίζες του στους αρχαίους Έλλη-

νες επιστήμονες, που ήταν στην ουσία πανεπιστήμονες, γιατί συνδύα-

ζαν πολλές ειδικότητες της σοφίας, ιδίως όταν σήμερα γνωρίζουμε 

ότι όλη η ύλη κινείται και μεταβάλλεται και διαμορφώνεται λόγω 

της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων που φέρει μέσα της, καθώς και 

της αλληλεπίδρασής της με άλλα τέτοια θεμελιώδη ιόντα που βρί-

σκονται στον περιβάλλοντα χώρο της (μέσα στην ύλη, εν προκειμένου 

για τον δικό μας πλανήτη). 

 
 

Ας δούμε στο σημείο αυτό που είπαμε στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου 

μας, την επιμονή δηλαδή ενός μεγάλου επιστήμονα για να αναδείξει την δική του θε-

ωρία που έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. 

Συγχρόνως, με την δική μας θεωρία, ερχόμαστε να πλατύνουμε ακόμη περισσότε-

ρο τα επιστημονικά δεδομένα και τις εφαρμογές της σε όλο το σύμπαν, Αναζητούμε 

μια πραγματικά συμπάντεια θεωρία, που να ισχύει για όλο το σύμπαν, τόσο για τον 

μικρόκοσμο, όσο και για τον μακρόκοσμο.  

 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έμελλε να είναι ο πρώτος που θα συνειδητοποι-

ούσε ότι ίσως υπήρχαν περισσότερα πράγματα σχετικά με τη βαρύτητα 

από όσα είχε φανταστεί ο Νεύτωνας. Έπειτα από το δικό του annus mira-

bilis το 1905, όταν δημοσίευσε αρκετές ιστορικές εργασίες, ο Αϊνστάιν ε-

πικεντρώθηκε στην επέκταση της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας σε 

μια γενική θεωρία. Η επέκταση περιλάμβανε μια ριζικά διαφορετική ερ-

μηνεία τη βαρύτητας βασισμένη σε μια θεμελιωδώς διαφορετική εκδοχή 

του τρόπου που οι πλανήτες, οι δορυφόροι και τα μήλα έλκονται μεταξύ 

τους.  

Στον πυρήνα της νέας προσέγγισης του Αϊνστάιν βρισκόταν η ανακά-

λυψη ότι τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος είναι εύκαμπτοι και προσαρμο-

στικοί, ως συνέπεια της θεωρίας του για την ειδική σχετικότητα. Υπενθυ-

μίζω ότι ο Μπομπ βλέπει ένα ρολόι να επιβραδύνεται και την Άλις να α-

δυνατίζει, καθώς τόσο η Άλις όσο και το ρολόι κινούνται προς αυτόν. 

Άρα, ο χρόνος είναι προσαρμοστικός. Το ίδιο εύκαμπτες είναι και οι 

τρεις διαστάσεις του χώρου (μήκος, πλάτος, ύψος). Επιπλέον, η ευελιξία 

τόσο του χώρου όσο και του χρόνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, 

πράγμα που οδήγησε τον Αϊνστάιν στη θεώρηση μιας και μόνο, ενιαίας, 

ευπροσάρμοστης οντότητας, το χωροχρόνο. Αποδείχτηκε ότι αυτός ο ευ-

έλικτος χωρόχρονος ήταν η αιτία εμφάνισης της βαρύτητας. Αυτή η πα-

ράδοξη ευελιξία είναι αναμφίβολα κάτι που δύσκολα μπορούμε να κατα-
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νοήσουμε, αλλά στην επόμενη παράγραφο δίνεται ένα εύκολος τρόπος 

οπτικοποίησης της φιλοσοφίας του Αϊνστάιν για τη βαρύτητα. 

Ο χωροχρόνος αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις, τρεις χωρικές και 

μια χρονική, πράγμα που οι περισσότεροι θνητοί δυσκολεύονται να φα-

νταστούν. Για ευκολία, ας θεωρήσουμε δύο χωρικές διαστάσεις, όπως 

φαίνονται στο Σχήμα 23. Ευτυχώς, αυτός ο στοιχειώδης χωροχρόνος δια-

θέτει πολλά από τα κύρια χαρακτηριστικά του αυθεντικού χωρόχρονου, 

και έτσι αποτελεί μια βολική απλοποίηση. Στο Σχήμα 23 (α) φαίνεται ότι 

ο χώρος (και κατ’ ουσίαν ο χωρόχρονος) μοιάζει με ένα ελαστικό κομμά-

τι ύφασμα και τα τετραγωνάκια στην ύφανσή του, μας βοηθούν να δεί-

ξουμε ότι αν τίποτε δεν καταλαμβάνει κάποιο χώρο, τότε το «ύφασμα» 

είναι επίπεδο και αδιατάρακτο. Στο Σχήμα 23 (β) φαίνεται ο τρόπος που 

ο εύκαμπτος δισδιάστατος χωρόχρονος αλλάζει ριζικά όταν τοποθετή-

σουμε πάνω του ένα αντικείμενο. Αυτό το δεύτερο διάγραμμα θα μπο-

ρούσε να αναπαριστά το χώρο που παραμορφώνεται εξαιτίας του Ήλιου, 

ακριβώς όπως το τραμπολίνο παραμορφώνεται κάτω από το βάρος μιας 

μπάλας του Μπόουλινγκ. 
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Στην πραγματικότητα, η αναλογία με το τραμπολίνο μπορεί να επεκτα-

θεί. Αν η μπάλα του μπόουλινγκ αναπαριστά τον Ήλιο, τότε μια μπάλα 

του τένις που αναπαριστά τη Γη μπορεί να τεθεί σε τροχιά γύρω του, ό-

πως φαίνεται στο σήμα 23 (γ). Η μπάλα του τένις ουσιαστικά δημιουργεί 

το δικό τη μικροσκοπικό κοίλωμα στο τραμπολίνο και μεταφέρει το κοί-

λωμά της κατά την πορεία της πάνω στο τραμπολίνο. Αν θέλουμε να μο-

ντελοποιήσουμε τη Σελήνη, τότε θα πρέπει να προσαρτήσουμε ένα βόλο 

στο κοίλωμα της μπάλας του τένις και να τον αναγκάσουμε να περιφέρε-

ται γύρω από αυτήν, καθώς η μπάλα του τένις και το κοίλωμά της θα κι-

νούνται γύρω από την κοιλότητα που έχει δημιουργηθεί από την μπάλα 

του μπόουλινγκ. 

Στην πράξη, οποιαδήποτε απόπειρα να μοντελοποιήσουμε ένα πολύ-

πλοκο σύστημα με ένα τραμπολίνο καταρρέει γρήγορα, επειδή η τριβή 

λόγω του υφάσματος του τραμπολίνο διαταράσσει τη φυσική κίνηση των 

αντικειμένων. Παρ’ όλα αυτά, ο Αϊνστάιν ισχυρίστηκε ότι στον ιστό του 

χωροχρόνου συνέβαιναν τα ίδια φαινόμενα με αυτά που θα παρατηρού-

σαμε σ’ ένα τραμπολίνο. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, οι φυσικοί και οι α-

στρονόμοι όποτε παρατηρούσαν φαινόμενα που είχαν να κάνουν με τη 

δύναμη της βαρυτικής έλξης, έβλεπαν αντικείμενα που αντιδρούσαν στην 

καμπυλότητα του χωρόχρονου. Για παράδειγμα, ο Νεύτωνας είχε πει ότι 

ένα μήλο έπεσε στη Γη επειδή υπήρχε μια αμοιβαία ελκτική βαρυτική 

δύναμη, αλλά ο Αϊνστάιν τώρα αισθανόταν ότι είχε μια βαθύτερη κατα-

νόηση του τι προκαλούσε αυτή την έλξη: το μήλο έπεσε στη Γη καθώς 

συνέχισε την πτώση του προς τη βαθιά κοιλότητα του χωρόχρονου που 

προκαλείται από τη μάζα της Γης. 

Η παρουσία αντικειμένων στο χωρόχρονο αναδεικνύει μια αμφίδρομη 

σχέση. Το σχήμα του χωρόχρονου επηρεάζει την κίνηση αντικειμένων, 

και την ίδια στιγμή αυτά τα αντικείμενα καθορίζουν το σχήμα του χωρό-

χρονου. Με άλλα λόγια, τα κοιλώματα του χωρόχρονου που επηρεάζουν 

τον Ήλιο και τους πλανήτες. Ο Τζον Ουίλερ, ένας από τους πλέον διακε-

κριμένους φυσικούς του 20ού αιώνα (που ασχολούνται με τη γενική σχε-

τικότητα), συνόψισε τη θεωρία στο απόφθεγμα «η ύλη λέει στο χώρο πως 

θα καμπυλωθεί και ο χώρος λέει στην ύλη πως θα κινηθεί». Παρ’ ότι ο 

Ουίλερ θυσίασε την ακρίβεια για χάρη της κομψότητας (ο «χώρος» έ-

πρεπε να είναι «χωρόχρονος»), η προηγούμενη δήλωση παραμένει μια 

έξοχη σύνοψη τη θεωρίας του Αϊνστάιν. 

Αυτή η έννοια του ευέλικτου χωρόχρονου ίσως να ακούγεται τρελή, 

αλλά ο Αϊνστάιν ήταν πεπεισμένος πως ήταν σωστή. Σύμφωνα με τα δικά 

του αισθητικά κριτήρια, η σύνδεση μεταξύ του προσαρμοστικού χωρό-

χρονου και της βαρύτητας έπρεπε να ισχύει, ή όπως δήλωσε ο ίδιος ο Α-

ϊνστάιν: «Όταν κρίνω μια θεωρία, αναρωτιέμαι κατά πόσο, αν εγώ ήμουν 

ο Θεός, θα είχα φτιάξει τον κόσμο με τέτοιο τρόπο»…. 
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Η θεωρία του Νεύτωνα περί βαρύτητας είχε αποδειχθεί επαρκής για τη 

φυσική των δύο προηγούμενων αιώνων, άρα γιατί οι φυσικοί ξαφνικά να 

την εγκαταλείψουν προκειμένου να υιοθετήσουν την καινοτόμο θεωρία 

του Αϊνστάιν; Η θεωρία του Νεύτωνα μπορούσε να προβλέπει με επιτυ-

χία τη συμπεριφορά όλων των αντικειμένων, από τα μήλα μέχρι του πλα-

νήτες, και από τις οβίδες των κανονιών μέχρι τις σταγόνες της βροχής∙ 

άραγε, ποια ήταν η ουσία της θεωρίας του Αϊνστάιν; 

Η απάντηση βρίσκεται στη φύση της επιστημονικής προόδου. Οι επι-

στήμονες αποπειρώνται να δημιουργήσουν θεωρίες για την εξήγηση και 

την πρόβλεψη φυσικών φαινομένων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-

βεια. Μια θεωρία δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για λίγα χρόνια, δε-

καετίες ή αιώνες, αλλά τελικά οι επιστήμονες αναπτύσσουν και ενδεχο-

μένως υιοθετούν μια καλύτερη θεωρία, με μεγαλύτερη ακρίβεια, που να 

δίνει αποτελέσματα σε μεγαλύτερη ποικιλία καταστάσεων και να εξηγεί 

φαινόμενα ανεξήγητα μέχρι τότε. Αυτό ακριβώς συνέβη με τους πρώι-

μους αστρονόμους και την κατανόηση που είχαν για τη θέση της Γης στο 

σύμπαν. Αρχικά, οι αστρονόμοι πίστεψαν ότι ο Ήλιος περιφερόταν σε 

τροχιά γύρω από μια ακίνητη Γη και, χάρη στους επίκυκλους και τους 

φέροντες κύκλους του Πτολεμαίου, αυτή θεωρία ήταν αρκετά επιτυχής. 

Πράγματι, οι αστρονόμοι τη χρησιμοποίησαν και πρόβλεψαν τις κινήσεις 

των πλανητών με σημαντική ακρίβεια. Ωστόσο η γεωκεντρική θεωρία 

αντικαταστάθηκε τελικά από την ηλιοκεντρική θεωρία του σύμπαντος 

επειδή η τελευταία, βασισμένη στις ελλειπτικές τροχιές του Κέπλερ, ήταν 

περισσότερο ακριβής και μπορούσε να εξηγήσει νέες τηλεσκοπικές πα-

ρατηρήσεις, όπως τις φάσεις της Σελήνης. Η μετάβαση από τη μια θεω-

ρία στην άλλη ήταν μακροχρόνια και οδυνηρή, αλλά από τη στιγμή που η 

ηλιοκεντρική θεωρία απέδειξε την ανωτερότητά της δεν υπήρχε δρόμος 

επιστροφής. 

Κατά παρόμοιο τρόπο ο Αϊνστάιν πίστευε ότι παρείχε στη φυσική μια 

βελτιωμένη θεωρία για τη βαρύτητα, μια θεωρία που ήταν πιο ακριβής 

και πιο κοντά την πραγματικότητα. Ειδικότερα, ο Αϊνστάιν υποπτευόταν 

ότι η θεωρία του Νεύτωνα για τη βαρύτητα θα αποτύγχανε κάτω από ο-

ρισμένες συνθήκες, ενώ η δική του θα ήταν επιτυχής σε κάθε περίσταση. 

Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, η θεωρία του Νεύτωνα θα έδινε λανθασμένα 

αποτελέσματα κατά την πρόβλεψη φαινομένων σε περιπτώσεις όπου η 

βαρυτική δύναμη θα ήταν υπερβολικά μεγάλη. Συνεπώς, προκειμένου να 

αποδείξει ότι είχε δίκιο, ο Αϊνστάιν απλώς έπρεπε να εντοπίσει ένα από 

αυτά τα ακραία σενάρια για να ελέγξει τόσο τη δική του θεωρία όσο και 

τη θεωρία του Νεύτωνα. Όποια θεωρία μιμούνταν την πραγματικότητα 

με τη μεγαλύτερη ακρίβεια θα καταλάμβανε την υψηλότερη θέση και θα 

αναδεικνυόταν ως η σωστή θεωρία για τη βαρύτητα. 

Το πρόβλημα του Αϊνστάιν ήταν ότι κάθε σενάριο επί Γης αντιμετώπι-

ζε το ίδιο επίπεδο μέτριας βαρύτητας και, κάτω από αυτές στις συνθήκες, 

οι δύο θεωρίες ήταν εξίσου επιτυχείς∙ καμία δεν αποδεικνυόταν καλύτε-
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ρη. Συνεπώς, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να στραφεί πέρα από τη Γη και 

να βρει, στο διάστημα, ένα περιβάλλον ακραίων συνθηκών βαρύτητας, το 

οποίο ίσως αποκάλυπτε τις ατέλειες της θεωρίας του Νεύτωνα. Συγκεκρι-

μένα, γνώριζε ότι ο Ήλιος διαθέτει ένα ισχυρότατο βαρυτικό πεδίο και 

ότι ο πλησιέστερος στην Ήλιο πλανήτης, ο Ερμής, θα «αισθανόταν» ε-

ξαιρετικά μεγάλη βαρυτική έλξη. Ο Αϊνστάιν αναρωτήθηκε κατά πόσον 

η έλξη του Ήλιου ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να εξαναγκάσει τον Ερμή να 

συμπεριφερθεί αφενός με τρόπο ασυνεπή προς τη νευτώνεια θεωρία της 

βαρύτητας, και αφετέρου με τρόπο ταιριαστό με τη δική του θεωρία. Στις 

18 Νοεμβρίου 1915, ο Αϊνστάιν βρήκε κατά τύχη την περίπτωση που 

χρειαζόταν: ένα στοιχείο πλανητικής συμπεριφοράς που απασχολούσε 

τους αστρονόμους επί δεκαετίες. 

Το 1859, ο Γάλλος αστρονόμος Ιρμπέν Λε Βεριέ, είχε μελετήσει μια 

ανωμαλία στην τροχιά του Ερμή. Ο πλανήτης είχε ελλειπτική τροχιά, αλ-

λά η έλλειψη αντί να είναι σταθερή, περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 24*. Η ελλειπτική τροχιά περιφέρεται γύρω 

από τον Ήλιο, δημιουργώντας έναν γνώριμο σχηματισμό. Η μετατόπιση 

είναι πολύ αμυδρή, περίπου 574 δευτερόλεπτα του τόξου ανά αιώνα, ενώ 

χρειάζονται ένα εκατομμύριο τροχιές και περισσότερα από 200.000 χρό-

νια προκειμένου ο Ερμής να διαγράφει την πλήρη τροχιά του γύρω από 

τον Ήλιο και να επιστρέψει στον αρχικό τροχιακό προσανατολισμό του. 

 

 

_______________________________________ 
*Σ.τ.Μ: Αυτό το φαινόμενο είναι σήμερα γνωστό ως η μετατόπιση του περιηλίου 

του Ερμή. 

 

 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Οι αστρονόμοι είχαν υποθέσει ότι η παράξενη συμπεριφορά του Ερμή 

οφειλόταν στις βαρυτικές παρέλξεις των υπόλοιπων πλανητών του Ηλια-

κού Συστήματος που επηρέαζαν την τροχιά του, αλλά ο Λε Βεριέ, χρησι-

μοποιώντας τον τύπο του Νεύτωνα για τη βαρύτητα, βρήκε ότι η συνδυα-

σμένη επίδραση των υπόλοιπων πλανητών μπορούσε να δικαιολογήσει 

μόνο τα 531 από τα 574 δευτερόλεπτα του τόξου τη μετατόπισης που συ-

νέβαινε κάθε αιώνα. Αυτό σήμαινε πως 43 δευτερόλεπτα του τόξου παρέ-

μεναν ανεξήγητα. Σύμφωνα με κάποιους, έπρεπε να υπάρχει μια επιπλέ-

ον, αόρατη επίδραση στην τροχιά του Ερμή που προκαλούσε αυτή τη με-

τατόπιση των 43 δευτερολέπτων του τόξου, όπως μια εσωτερική ζώνη 
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αστεροειδών ή ένας άγνωστος δορυφόρος του Ερμή. Κάποιοι πρότειναν 

ακόμη και την ύπαρξη ενός πλανήτη στο εσωτερικό της τροχιάς του Ερ-

μή, ο οποίος δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι τότε και τον ονόμασαν Ήφαι-

στο. Με άλλα λόγια, οι αστρονόμοι υπέθεταν ότι ο τύπος του Νεύτωνα 

για τη βαρύτητα ήταν σωστός, και ότι το πρόβλημα έπρεπε να βρίσκεται 

στη δική τους αποτυχία να συμπεριλάβουν όλους τους απαραίτητους πα-

ράγοντες. Ήλπιζαν ότι μόλις ανακάλυπταν τη νέα ζώνη αστεροειδών, τον 

κρυμμένο δορυφόρο ή τον πλανήτη, θα έκαναν ξανά τους υπολογισμούς, 

και θα κατέληγαν στην σωστή απάντηση των πεντακοσίων εβδομήντα 

τεσσάρων δευτερολέπτων του τόξου. 

Ωστόσο, ο Αϊνστάιν ήταν βέβαιος πως δεν υπήρχε καμία ζώνη αστερο-

ειδών, κανένας δορυφόρος και κανένας πλανήτης που περίμεναν να ανα-

καλυφθούν, και ότι το πρόβλημα βρισκόταν στον τύπο για τη βαρύτητα 

του Νεύτωνα. Η θεωρία του Νεύτωνα έδινε άριστα αποτελέσματα κατά 

την περιγραφή όσων συνέβαιναν στο γήινο περιβάλλον με την ασθενή 

βαρύτητα, αλλά ο Αϊνστάιν ήταν πεπεισμένος πως οι ακραίες συνθήκες 

βαρύτητας που επικρατούσαν κοντά στον Ήλιο ήταν πέρα από τις δυνα-

τότητες του τύπου του Νεύτωνα. Επρόκειτο για έναν εξαιρετικό στίβο 

αναμέτρησης των δύο αντιμαχόμενων θεωριών, και ο Αϊνστάιν περίμενε 

με βεβαιότητα ότι η δική του θεωρία περί βαρύτητας θα εξηγούσε με α-

κρίβεια τη μετατοπιζόμενη τροχιά του Ερμή. 

Ο Αϊνστάιν βάλθηκε να αποδείξει την ορθότητα της θεωρίας και διεξή-

γαγε τους απαραίτητους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το δικό του τύ-

πο. Το αποτέλεσμα ήταν 574 δευτερόλεπτα του τόξου, σε πλήρη συμφω-

νία με την παρατήρηση. «Για λίγες μέρες», έγραψε ο Αϊνστάιν, «η ευφο-

ρία με οδηγούσε σε μια κατάσταση έκστασης». 

Δυστυχώς, η κοινότητα των φυσικών δεν πείστηκε απόλυτα από τον υ-

πολογισμό του Αϊνστάιν. Το επιστημονικό κατεστημένο είναι εγγενώς 

συντηρητικό, όπως ήδη γνωρίζουμε, εν μέρει για πρακτικούς και εν μέρει 

για συναισθηματικούς λόγους. Αν μια νέα θεωρία ανατρέπει μια παλιά, 

τα παλαιά δεδομένα πρέπει να εγκαταλειφθούν και ό,τι απομείνει από το 

επιστημονικό πλαίσιο πρέπει να συμφιλιωθεί με τη νέα θεωρία. Μια τέ-

τοια ανακατάταξη δικαιολογείται μόνο αν το κατεστημένο πεισθεί απο-

λύτως ότι η νέα θεωρία δίνει καλά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το βά-

ρος της απόδειξης πέφτει πάντα στους ώμους των υποστηρικτών οποιασ-

δήποτε νέας θεωρίας. Ο συναισθηματικός φραγμός για την αποδοχή είναι 

εξίσου υψηλός. Οι γηραιότεροι επιστήμονες που είχαν περάσει ολόκληρη 

τη ζωή τους πιστεύοντας στον Νεύτωνα ήταν φυσικά απρόθυμοι να ε-

γκαταλείψουν αυτό που κατανοούσαν και εμπιστεύονταν για χάρη κά-

ποιας τυχάρπαστης καινοτομίας. Ο Μαρκ Τουέιν είχε κάνει την εξής ευ-

φυή παρατήρηση: «Ένας επιστήμονας ποτέ δεν θα δείξει την απαιτούμε-

νη ευγένεια σε μια θεωρία που δεν έχει διατυπώσει ο ίδιος». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το επιστημονικό κατεστημένο υπερασπίστη-

κες την άποψή του ότι ο τύπος του Νεύτωνα ήταν σωστός και ότι οι α-
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στρονόμοι αργά ή γρήγορα θα ανακάλυπταν κάποιο νέο αντικείμενο που 

θα εξηγούσε πλήρως τη μετατόπιση της τροχιάς του Ερμή. Όταν λεπτο-

μερέστερες παρατηρήσεις δεν αποκάλυψαν κανένα ίχνος εσωτερικής ζώ-

νης αστεροειδών, ούτε κάποιον κρυμμένο δορυφόρο ή πλανήτη, οι α-

στρονόμοι προσέφεραν μια άλλη λύση για να στηρίξουν την προβλημα-

τική θεωρία του Νεύτωνα. Μεταβάλλοντας το r2 της εξίσωσης του Νεύ-

τωνα σε r2,00000016, μπόρεσαν κάπως να περισώσουν την κλασική προσέγ-

γιση και να εξηγήσουν την τροχιά του Ερμή: 

 

 
 

Ωστόσο, αυτό ήταν απλώς ένα μαθηματικό τέχνασμα. Δεν είχε καμία 

φυσική αιτιολόγηση, αλλά αποτελούσε απλώς μια απελπισμένη έσχατη 

προσπάθεια διάσωσης της νευτώνειας θεωρίας της βαρύτητας. Πράγματι, 

μια τέτοια ad hoc προσαρμογή ήταν ενδεικτική του είδους της λογικής 

που φοράει παρωπίδες, η οποία οδήγησε κάποτε τον Πτολεμαίο στην 

προσθήκη περισσότερων κύκλων στην εσφαλμένη θεωρία του για ένα 

γεωκεντρικό σύμπαν με επίκυκλους. 

Αν ο Αϊνστάιν ήθελε να αντιμετωπίσει έναν τέτοιου είδους συντηρητι-

σμό, να κερδίσει τους επικριτές του και να εκθρονίσει τον Νεύτωνα, έ-

πρεπε να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα στοιχεία υπέρ της θεωρίας 

του. Έπρεπε να βρει ακόμη ένα φαινόμενο που θα μπορούσε να εξηγηθεί 

από τη δική του θεωρία και όχι από εκείνη του Νεύτωνα, κάτι τόσο ασυ-

νήθιστο που θα έδινε ακαταμάχητη, αδιάσειστη απόδειξη υπέρ της δικής 

του θεωρίας για τη βαρύτητα, τη γενική σχετικότητα και το χωροχρό-

νο…. 

Ομοίως, αν ο Αϊνστάιν ήθελε να αποδείξει ότι αυτός είχε δίκιο και ο 

Νεύτωνας άδικο, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη θεωρία του για τη διατύ-

πωση μιας ακλόνητης πρόβλεψης αναφορικά με ένα φαινόμενο που δεν 

είχε ακόμη παρατηρηθεί. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο έπρεπε να λάβει 

χώρα σε ένα περιβάλλον ακραίας βαρύτητας , αλλιώς οι προβλέψεις τόσο 

του Νεύτωνα όσο και Αϊνστάιν θα συνέπιπταν και δεν θα προέκυπτε νι-

κητής. 

Στο τέλος, αυτός ο «ταν ή επί τας» έλεγχος ήταν ένα φαινόμενο που 

είχε να κάνει με τη συμπεριφορά του φωτός. Πριν καν εφαρμόσει τη θε-

ωρία του στον Ερμή -στην πραγματικότητα, πριν ακόμη ολοκληρώσει τη 

διατύπωση της γενικής σχετικότητας- ο Αϊνστάιν είχε αρχίσει να εξερευ-

νά την αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και βαρύτητας. Σύμφωνα με τη χω-

ροχρονική διατύπωση της βαρύτητας, οποιαδήποτε δέσμη φωτός περ-

νούσε κοντά από κάποιον αστέρα ή πλανήτη με μεγάλη μάζα, θα βρισκό-

ταν κάτω από την βαρυτική έλξη του αστέρα ή του πλανήτη. Το φως θα 

άλλαζε δρόμο, αποκλίνοντας ελαφρώς από την αρχική πορεία του. Η θε-

ωρία του Νεύτωνα  για τη βαρύτητα προέβλεπε επίσης ότι βαριά αντικεί-
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μενα θα καμπύλωναν το φως, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Συνεπώς, αν 

κάποιος μπορούσε να μετρήσει την καμπύλωση του φωτός εξαιτίας ενός 

ουράνιου αντικειμένου μεγάλης μάζας, το αποτέλεσμα (αν η καμπύλωση 

ήταν μικρή ή πολύ μικρή) θα καθόριζε αν είχε δίκιο ο Αϊνστάιν ή ο Νεύ-

τωνας. 

 

 
 

 

Ήδη από το 1912 ο Αϊνστάιν άρχισε να συνεργάζεται με τον Έρβιν 

Φρόιντλιχ για τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της καθοριστικής μέ-

τρησης. Ενώ ο Αϊνστάιν ήταν ένας θεωρητικός φυσικός, ο Φρόιντλιχ ή-

ταν ένας φτασμένος αστρονόμος και επομένως σε καλύτερη θέση ώστε 

να αποφανθεί τι έπρεπε να κάνει κάποιος προκειμένου να πραγματοποιή-

σει τις παρατηρήσεις που θα διέκριναν την οπτική στρέβλωση την οποία 

προέβλεπε η γενική σχετικότητα. Στην αρχή, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντλιχ 

αναρωτιούνταν κατά πόσον ο Δίας, ο πλανήτης με τη μεγαλύτερη μάζα 

στο Ηλιακό Σύστημα, είναι αρκετά μεγάλος ώστε να καμπυλώσει το φως 

που έρχεται από έναν απομακρυσμένο αστέρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

25. Όταν ο Αϊνστάιν έκανε τον αντίστοιχο υπολογισμό, χρησιμοποιώντας 

τον τύπο του, ήταν σαφές ότι το ποσοστό καμπύλωσης που θα προκα-

λούσε ο Δίας θα ήταν πού ασθενές για να ανιχνευθεί, παρ’ ότι αυτός ο 

πλανήτης έχει 300 φορές μεγαλύτερη μάζα από τη Γη. Ο Αϊνστάιν έγρα-

ψε στον Φρόιντλιχ: «Μακάρι η φύση να είχε να μας προσφέρει έναν πλα-

νήτη μεγαλύτερο από τον Δία!». 
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Στη συνέχεια, οι δύο επιστήμονες επικεντρώθηκαν στον Ήλιο, ο οποί-

ος έχει 1.000 φορές μεγαλύτερη μάζα από τον Δία. Αυτή τη φορά οι υπο-

λογισμοί του Αϊνστάιν έδειξαν ότι η βαρυτική έλξη του Ήλιου θα είχε 

σημαντική επίδραση σε μια ακτίνα φωτός προερχόμενη από κάποιον α-

πομακρυσμένο αστέρα, και ότι η καμπύλωση του φωτός μπορούσε να α-

νιχνευθεί. Για παράδειγμα, αν ο αστέρας βρισκόταν πίσω από το χείλος 

του Ήλιου, και έτσι έξω από τη γραμμή παρατήρησής μας, δεν θα περι-

μέναμε να τον δούμε από τη Γη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 26. Ωστόσο, η 

τεράστια βαρυτική δύναμη του Ήλιου και η παραμόρφωση του χωρόχρο-

νου θα είχαν ως αποτέλεσμα την απόκλιση του αστρικού φωτός προς τη 

Γη, καθιστώντας τον ορατό. Ο αστέρας, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται 

πίσω από τον Ήλιο, θα φαινόταν σαν να βρισκόταν ελαφρώς δίπλα από 

τον Ήλιο. Το ποσοστό της μετακίνησης από την πραγματική θέση προς 

την φαινόμενη θα ήταν πολύ μικρό, αλλά θα υποδείκνυε ποιος είχε δίκιο, 

επειδή ο τύπος του Νεύτωνα προέβλεπε ακόμη μικρότερη μετακίνηση 

από τον τύπο του Αϊνστάιν. 

Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα: η παρατήρηση ενός αστέρα, το φως του 

οποίου θα καμπυλώνονταν από τον Ήλιο έτσι ώστε αυτός να φαίνεται σα 

να βρίσκεται δίπλα στον Ήλιο, θα συνέχιζε να είναι αδύνατη λόγω της ε-

ξαιρετικά μεγάλης λαμπρότητας του Ήλιου. Στην πραγματικότητα, η πε-

ριοχή γύρω από τον Ήλιο είναι πάντα γεμάτη με αστέρες, αλλά όλοι τους 

παραμένουν αόρατοι επειδή η λαμπρότητά τους είναι αμελητέα σε σύ-
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γκριση με εκείνη του Ήλιου. Ωστόσο, υπάρχει μια περίπτωση κατά την 

οποία οι αστέρες που βρίσκονται πέρα από τον Ήλιο αποκαλύπτονται. Το 

1913, ο Αϊνστάιν έγραψε στον Φρόιντλιχ προτείνοντάς του ότι έπρεπε να 

αναζητήσουν αστρικές μετατοπίσεις κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλει-

ψης Ηλίου. 

Όταν η Σελήνη εξαφανίζει τον Ήλιο στη διάρκεια μιας έκλειψη, η η-

μέρα γίνεται για λίγο νύχτα και αποκαλύπτονται οι αστέρες. Ο δίσκος της 

Σελήνης ταιριάζει πάνω στον Ήλιο τόσο τέλεια ώστε θα ήταν δυνατόν να 

αναγνωριστεί ένας αστέρας σε απόσταση μόλις κλάσμα τοις μοίρας από 

το χείλος του Ήλιου –ή καλύτερα ένας αστέρας το φως του οποίου είχε 

καμπυλωθεί έτσι ώστε να μοιάζει ότι βρίσκεται ένα κλάσμα της μοίρας 

έξω από τον ηλιακό δίσκο. 

Ο Αϊνστάιν ήλπιζε ότι ο Φρόιντλιχ θα μπορούσε να εξετάσει φωτογρα-

φίες προηγούμενων εκλείψεων και να βρει τις μεταβολές στη θέση τις ο-

ποίες χρειαζόταν προκειμένου να αποδείξει ότι ο τύπος του για τη βαρύ-

τητα ήταν σωστός, αλλά γρήγορα έγινε σαφές ότι τα δεδομένα από δεύ-

τερο χέρι δεν επαρκούσαν. Η εμφάνιση και η πλαισίωση των φωτογρα-

φιών έπρεπε να είναι τέλεια ώστε να ανιχνευτούν απειροελάχιστες μετα-

τοπίσεις στη θέση των αστέρων, και οι φωτογραφίες παλαιότερων εκλεί-

ψεων δεν ήταν κατάλληλες. 

Υπήρχε μόνο μια επιλογή. Ο Φρόιντλιχ έπρεπε να διοργανώσει μια ει-

δική αποστολή για να φωτογραφήσει την επόμενη ηλιακή έκλειψη,  η ο-

ποία θα ήταν παρατηρήσιμη από την Κριμαία στις 21 Αυγούστου 1914… 

Ο Φρόιντλιχ έφτασε στη Ρωσία πολύ νωρίτερα και είχε χρόνο να ετοι-

μάσει το τηλεσκόπιό του για τη μέρα της έκλειψης, προφανώς ανυποψία-

στος για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, η Γερμανία 

είχε κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία… 

Την κατάλληλη στιγμή κατέφθασε ο Φρανκ Ντάισον, ο Βασιλικός Α-

στρονόμος, και τον έσωσε (τον Έντινγκτον). Ο Ντάισον γνώριζε ότι θα 

γινόταν μια ολική έκλειψη Ηλίου στις 29 Μαΐου του 1919, η οποία θα 

συνέβαινε μπροστά από ένα πλούσιο αστρικό σμήνος γνωστό ως Υάδες –

ένα εξαιρετικό σενάριο για τη μέτρηση οποιασδήποτε βαρυτικής καμπύ-

λωσης αστρικού φωτός. Η διαδρομή της έκλειψης διέσχιζε τη Νότια Α-

μερική και την Κεντρική Αφρική, και έτσι η διεξαγωγή παρατηρήσεων 

απαιτούσε μια μεγάλη αποστολή στους τροπικούς. Ο Ντάισον υπέδειξε 

στο Ναυτικό ότι ο Έντινγκτον θα υπηρετούσε την πατρίδα του ως οργα-

νωτής και επικεφαλής μιας τέτοιας αποστολής για την έκλειψη, ενώ στο 

μεταξύ θα έπρεπε να παραμείνει στο Καίμπριτζ για την προετοιμασία. 

Οπωσδήποτε υπήρχε και η απαραίτητη σοβινιστική αιτιολόγηση, ότι δη-

λαδή ήταν καθήκον ενός Άγγλου να υπερασπιστεί τη νευτώνεια βαρύτη-

τα έναντι της γερμανικής θεωρίας της γενικής σχετικότητας. Η καρδιά 

και μυαλό του Ντάισον ήταν υπέρ του Αϊνστάιν, όμως ήλπιζε πως αυτό 

το πρόσχημα θα έπειθε τις αρχές. Οι παρασκηνιακές του πιέσεις έφεραν 

αποτελέσματα… 



 82 

Όπως αποδείχτηκε, ο Έντινγκτον ήταν ο σωστός άνθρωπος … 

Οι παρατηρήσεις της έκλειψης θα οδηγούσαν σε τρία πιθανά αποτελέ-

σματα. Ίσως το αστρικό φως να ήταν ελαφρώς καμπυλωμένο, όπως προ-

έβλεπε η θεωρία του Νεύτωνα για τη βαρύτητα. Ή, όπως ήλπιζε ο Αϊν-

στάιν, να υπήρχε μια πιο σημαντική καμπύλωση, σε συμφωνία με τη γε-

νική σχετικότητα. Ή ίσως το αποτέλεσμα να μην συμφωνούσε ούτε με τη 

μια θεωρία ούτε με την άλλη, γεγονός που θα σήμαινε ότι τόσο ο Νεύτω-

νας όσο και Αϊνστάιν είχαν κάνει λάθος. Ο Αϊνστάιν πρόβλεψε ότι το 

φως ενός αστέρα ο οποίος εμφανίζεται ακριβώς δίπλα στον Ήλιο θα έ-

πρεπε να καμπυλώνεται κατά 1,74 δευτερόλεπτα του τόξου (0,0005ο), 

γωνία που ήταν μόλις εντός της ακρίβειας του εξοπλισμού του Έ-

ντινγκτον και διπλάσια από την απόκλιση που προέβλεπε ο Νεύτωνας. 

Μια τέτοια γωνιακή απόκλιση ισοδυναμεί με τη μετακίνηση ενός κεριού 

που βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, μόλις κατά ένα εκατοστό 

προς τα αριστερά…. 

Στο βιβλίο του Χώρος, χρόνος και βαρύτητα, ο Έντινγκτον περιέγραψε 

το ιστορικό αυτής της πολύτιμης φωτογραφίας: 

Αυτή η φωτογραφία μετρήθηκε… λίγες μέρες μετά από την έκλειψη σε μια 

μικρομετρική μετρητική διάταξη. Το πρόβλημα ήταν να προσδιοριστεί ο τρό-

πος που οι φαινόμενες θέσεις των αστέρων επηρεάζονταν από το βαρυτικό 

πεδίο του Ήλιου, σε σύγκριση με την κανονική θέση σε μια φωτογραφία που 

τραβήχτηκε όταν ο Ήλιος δεν ήταν στη μέση. Τον Ιανουάριο, στην Αγγλία, 

είχαμε τραβήξει για σύγκριση κανονικές φωτογραφίες με το ίδιο τηλεσκόπιο. 

Η φωτογραφία της έκλειψης και μια φωτογραφία σύγκρισης τοποθετήθηκαν η 

μια πάνω στην άλλη σε μια μετρητική διάταξη έτσι ώστε τα αντίστοιχα είδωλα 

να είναι το ένα κοντά στο άλλο, και οι μικρές αποστάσεις μετρήθηκαν σε δύο 

ορθογώνιες διευθύνσεις. Από αυτές διαπιστώθηκαν οι σχετικές μετατοπίσεις 

των αστέρων… Τα αποτελέσματα από αυτή τη φωτογραφία έδωσαν μια συγκε-

κριμένη μετατόπιση σε καλή συμφωνία με τη θεωρία του Αϊνστάιν και σε πλή-

ρη ασυμφωνία με τη νευτώνεια πρόβλεψη. 

Οι αστέρες ακριβώς γύρω από την έκλειψη είχαν εξαφανιστεί από το 

ηλιακό στέμμα, το οποίο εμφανίστηκε ως λαμπρή άλως μόλις ο κύριος 

όγκος του Ήλιου καλύφθηκε πλήρως από τη Σελήνη. Ωστόσο, αστέρες 

που βρίσκονταν  λίγο πιο μακριά από τον Ήλιο ορατοί και είχαν με-

τατοπιστεί κατά 1 δευτερόλεπτο του τόξου από τις συνηθισμένες θέσεις 

τους. Ο Έντινγκτον γενίκευσε τότε την έκταση της μετατόπισης σ’ εκεί-

νους τους ανεπαίσθητους αστέρες που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Ήλιο 

και υπολόγισε ότι η μέγιστη μετατόπιση θα ήταν 1,61 δευτερόλεπτα του 

τόξου. Αφού έλαβε υπόψη του οποιαδήποτε λάθη κατά τη μέτρηση και 

άλλες πιθανές ανακρίβειες, ο Έντινγκτον υπολόγισε ότι το σφάλμα στη 

μέγιστη μετατόπιση έφτανε το πολύ μέχρι την τιμή των 0,3 δευτερολέ-

πτων του τόξου, και επομένως το τελικό του αποτέλεσμα ήταν ότι η με-

τατόπιση λόγω της βαρύτητας του Ήλιου ήταν 1,61 +_  (+ ή -) 0,3 δευτε-

ρόλεπτα του τόξου. Ο Αϊνστάιν είχε προβλέψει μια μετατόπιση του 1,74 
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δευτερολέπτων του τόξου. Αυτό σήμαινε ότι η πρόβλεψη του Αϊνστάιν 

ήταν σε συμφωνία με την πραγματική μέτρηση, ενώ η νευτώνεια πρό-

βλεψη, η οποία ήταν μόλις 0,87 δευτερόλεπτα του τόξου, ήταν πάρα πο-

λύ μικρή. … 

Στις 6 Νοεμβρίου 1919, τα αποτελέσματα του Έντινγκτον παρουσιά-

στηκαν επίσημα σε μια από κοινού συνεδρίαση της βασιλικής Αστρονο-

μικής Εταιρείας και της Βασιλικής Εταιρίας…. 

Ο Αϊνστάιν είχε αναπτύξει τη θεωρία και ο Έντινγκτον την είχε ελέγ-

ξει σε πραγματικές συνθήκες. Παρατήρηση και πείραμα είναι οι απόλυτοι 

κριτές της αλήθειας και η γενική σχετικότητα είχε περάσει τις εξετά-

σεις…». 

 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 145-148, 149-173. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Εφόσον στα παραπάνω αναφέρθηκε και εξήγησε ο Αϊνστάιν, απέμεινε 

για μας μόνο το εξής κομμάτι: 

«Γιατί η τροχιά του Ερμή δημιουργεί την «περιστρεφόμενη» έλλειψη; 

Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο-ενότητα 

που ακολουθεί. 

Στα άλλα, θα παρουσιάσουμε την δική μας θεωρία, που όπως και ο ί-

διος ο Αϊνστάιν πίστευε, πρέπει να μπορεί να ερμηνεύει περισσότερα φυ-

σικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η ίδια η επιστήμη. 

Μόνο που στην περίπτωσή μας, τα θεμελιώδη ιόντα δεν έχουν εφαρ-

μογή μόνον στην αστροφυσική και στην κοσμολογία, αλλά και στον 

καρκίνο και σε πάμπολλες άλλες εφαρμογές τα βρίσκουμε. 

Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαστε με τόση προσοχή σε όλο τα 

φάσμα των δραστηριοτήτων τους, αφού σήμερα για να μελετήσουμε τον 

καρκίνο, πρέπει να είμαστε γνώστες στην αιτία που τον προκαλεί. Και η 

αιτία αυτής της ασθένειας, που κακατρώγει σήμερα εκατομμύρια ανθρώ-

πους στον πλανήτη μας, δεν βρίσκεται κάτω στα μικρόβια κ.λπ. αλλά 

στην ενέργεια που φορτίζει την ύλη. Και η ενέργεια αυτή φαίνεται καλύ-

τερα, σαν με μεγεθυντικό φακό, όταν την βλέπεις στο σύμπαν, οπότε εκεί 

η μελέτη της είναι ευκολότερη. Τα έχουμε ξηγήσει και σε προηγούμενα 

κεφάλαια όλα αυτά. 

Για τον λόγο αυτό, κι εμείς, λοιπόν, ακολουθούμε το παράδειγμα των 

αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων, όπου ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας 

ήταν και γιατρός, ήταν και φυσικός, ήταν και μαθηματικός, ήταν και βιο-

λόγος, ήταν και γεωλόγος ήταν και κοσμολόγος, ήταν και αστροφυσικός 

κ.λπ. 
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18. Τα ηλιακά εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων και θεμε-

λιώδη ιόντα ηλεκτρονίων είναι περίπου ίσα σε φορτίο ενέργειας. 

Πότε η τροχιά ενός πλανήτη πλησιάζει προς την κυκλική. 

Η εξήγηση της ισχυρότερης ύπαρξης και ισχύος του ενός από τα 

δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα ενός πλανήτη. 

 

 

 
 

 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 153. 



 85 

 

 

Σχόλια –επεξηγήσεις: 

 

Από τα όσα εξηγήσαμε ισχύει το εξής: 

Επειδή η βαρύτητα είναι η έλξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των 

δύο σωμάτων, του πρωτεύοντος βαρυτικού σώματος Ηλίου και του δευ-

τερεύοντος του Ερμή, εν προκειμένου, να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 

Επειδή ο Ερμής βρίσκεται πολύ κοντά στον Ήλιο δέχεται πάρα πολύ 

ισχυρή την βαρύτητα του Ήλιου. 

Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο του εσωτερικά-βαρυτικά του κέντρα δέ-

χονται εξίσου τα ηλιακά φορτία των θεμελιωδών ιόντων και έτσι η τρο-

χιά του πλησιάζει προς την κυκλική. 

Αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη ιόντα που εκπέμπονται από τον Ήλιο 

είναι περίπου ίσα σε ποσότητες ή σε φορτία ενέργειας. 

 

Η μετατόπιση του γεωμετρικού κέντρου του Ήλιου προς το ένα μέρος 

της έλλειψης σημαίνει και την περισσότερη ενέργεια του ενός από τα δύο 

κέντρα θεμελιωδών ιόντων του Ερμή, αφού αυτός μετακινείται λόγω τη 

επίδρασης των ηλιακών θεμελιωδών ιόντων, επειδή αυτά είναι τα ισχυ-

ρότερα.  

Αυτό πάλι προκύπτει, αλλά και επαληθεύει την θέση ότι από τον ίδιο 

τον Ήλιο όταν εκπέμπονται φορτία μάζας και ενέργειας και δημιουργούν 

τους πλανήτες του, αυτή η εκπομπή γίνεται και από τους δύο συγχρόνως 

εσωτερικά-βαρυτικά του κέντρα. Έτσι, το ένα από τα δύο εσωτερικά-

βαρυτικά κέντρα του πλανήτη θα φέρει αυξημένο το βαρυτικό του φορ-

τίο των θεμελιωδών ιόντων εκείνων, από το οποίο έχει γίνει η γέννησή 

του (κατά την φάση της άπωσης μεταξύ των δύο εσωτερικών-βαρυτικών 

κέντρων του Ήλιου μας). 
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19. Η πραγματική αιτία της διαστολής του σύμπαντος. 

Στο σύμπαν ποτέ δεν έγινε η μεγάλη έκρηξη 

Οι θεωρίες μας να πλησιάζουν εκείνες με τα λιγότερα-μικρότερα 

λάθη και τελικά να μη περιέχουν καθόλου λάθη. 

Μια σωστή θεωρία έχει τον ρόλο μιας σωστής μελέτης ενός οικο-

δομήματος και ως προς αυτό μια σωστή θεωρία του σύμπαντος ενέ-

χει τον ρόλο της μελέτης του σύμπαντος. Ο μελετητής λοιπόν του σύ-

μπαντος δεν πρέπει να μιλάει τυχαία, επειδή βρήκε μια ανακάλυψη, 

αλλά να φροντίζει να κάνει αποδεκτή την θεωρία-μελέτη του όταν 

στέκεται επιστημονικά. 

Είναι μεγάλο λάθος, οι επιστήμονες να προτρέχουν με υποθέσεις 

και να λένε αβάσιμα πράγματα, π.χ. υπάρχουν όντα στους πλανήτες 

Αφροδίτη ή Άρη κ.λπ.  

 

 

«Η ηλικία του σύμπαντος 

Γνωρίζοντας τη σημερινή θέση των γαλαξιών και την ταχύτητα με την 

οποία απομακρύνονται από εμάς, μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου 

επί πόσο διάστημα κινούνται προς τα έξω. 

Το σύμπαν και όλη η ύλη που περιέχει, πριν από δισεκατομμύρια χρό-

νια, ήταν συμπυκνωμένο σ’ έναν όγκο πολύ μικρότερο από το σημερινό. 

Η ύλη, που είχε ασύλληπτη σχεδόν θερμοκρασία και πίεση, δεν ήταν η 

ύλη που ξέρουμε σήμερα (μόρια ή έστω άτομα). Τα πρωτόνια και τα η-

λεκτρόνια ίσως δεν υπήρχαν. Αυτό το συμπιεσμένο σύμπαν ήταν αστα-

θές, με πολλές εκρήξεις που εξακόντιζαν τεράστιες μάζες του προς όλες 

τις κατευθύνσεις. Οι μάζες αυτές, με την απομάκρυνσή τους, διαστέλλο-

νταν και ψύχονταν και έγιναν τελικά γαλαξίες. Μερικά τμήματα αυτής 

της ύλης των γαλαξιών αποτέλεσαν τους αστέρες και τους πλανήτες. Η 

επικρατέστερη θεωρία της κοσμογονίας θεωρεί αυτή την έκρηξη ως αρχή 

του σύμπαντος. Η έκρηξη θα πρέπει να έγινε πριν από 10 – 15 δισεκα-

τομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αστρονόμων». 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, λυκεί-

ου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 122. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Πως προκύπτει το συμπέρασμα ότι γίνονταν εκρήξεις και τόσα άλλα 

ώστε να εκτιναχθεί το σύμπαν και να διαστέλλεται; 

Γιατί, σήμερα πως διαστέλλεται, αφού δεν βλέπουμε ούτε εκρήξεις, 

ούτε φωτιές, ούτε την αντίστοιχη «σούπα». 
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Λέμε δηλαδή, ότι για να τρέχουν με τέτοια ταχύτητα οι γαλαξίες κά-

ποια άλλη δύναμη τους διώχνει-απωθεί, αφού ούτε φωτιές, ούτε εκρήξεις 

ούτε κάτι υπέρθερμες περιοχές βλέπουμε τέτοιες που να τους απωθούν. 

Αυτή η άλλη αιτία που αναζητείται, είναι τα θεμελιώδη ιόντα και ότι η 

βαρύτητα του σύμπαντος εξασκείται από τους δύο πόλους του. 

Πάνω σε αυτό στηρίζεται η επικρατέστερη άποψη-θεωρία σήμερα για 

ο σύμπαν, στην Μεγάλη Έκρηξη που, ειδικότερα, εδώ αναφέρει τα εξής, 

που είναι και η ουσία της.  

«…Το σύμπαν και όλη η ύλη που περιέχει, πριν από δισεκατομμύρια 

χρόνια, ήταν συμπυκνωμένο σ’ έναν όγκο πολύ μικρότερο από το σημε-

ρινό. Η ύλη, που είχε ασύλληπτη σχεδόν θερμοκρασία και πίεση, δεν ή-

ταν η ύλη που ξέρουμε σήμερα (μόρια ή έστω άτομα). Τα πρωτόνια και 

τα ηλεκτρόνια ίσως δεν υπήρχαν. Αυτό το συμπιεσμένο σύμπαν ήταν α-

σταθές, με πολλές εκρήξεις που εξακόντιζαν τεράστιες μάζες του προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Οι μάζες αυτές, με την απομάκρυνσή τους, δια-

στέλλονταν και ψύχονταν και έγιναν τελικά γαλαξίες. Μερικά τμήματα 

αυτής της ύλης των γαλαξιών αποτέλεσαν τους αστέρες και τους πλανή-

τες…». 

Με άλλα λόγια η Μεγάλη Έκρηξη δεν μας εξηγεί ότι αν πράγματι έτσι 

είχαν συμβεί όλα αυτά, θα έπρεπε να ερμηνεύει και σήμερα την τεράστια 

ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών. Να είναι, άραγε, η επιτάχυνσή 

τους που είχαν πάρει από τότε, από τις αρχικές εκρήξεις; 

Αν όμως ίσχυε αυτό, αν δηλαδή ήταν τέτοιες τεράστιες αυτές οι εκρή-

ξεις, όπως λέγεται, τότε πως προέκυψε η βαρύτητα των γαλαξιών και των 

αστέρων κ.λπ., αφού δεν θα μπορούσε να υπάρξει καν η βαρύτητα δεδο-

μένων των τεράστιων εκείνων εκρήξεων. 

 

Οι θεωρίες μας να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. 

Ας θυμηθούμε τι λέγονταν πριν από λίγα χρόνια για την Αφροδίτη, κι 

ας πάρουμε ένα μικρό απόσπασμα: 

«…Και τώρα ερχόμαστε στην Αφροδίτη. Ο πλανήτης αυτός θεωρού-

νταν παλιότερα «κατοικήσιμος». Έχει ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία 

του – στους πόλους τουλάχιστο – θεωρούνταν υποφερτή. Από τότε, ό-

μως, που η Αφροδίτη έχει ερευνηθεί από τους «Μάρινερς» και τη «Βενέ-

ρα», γνωρίζουμε πια, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, πως στον πλανήτη 

αυτό αποκλείεται να υπάρχει ζωή…». 

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 119. 

Με άλλα λόγια λέγονταν ότι στην Αφροδίτη κατοικούσαν όντα, υπήρ-

χε ζωή. Κι αυτό το έλεγαν παρότι ο πλανήτης αυτός είναι πολύ κοντά 

στην Γη μας. Για το σύμπαν όμως, που τόσο μακρινό είναι, που τόσα ά-

γνωστα έχει ακόμη να μας αποκαλύψει, πρέπει να ξεκινάμε τις θεωρίες 

μας με τα μικρότερα-λιγότερα λάθη και τελικά χωρίς λάθη, ώστε να μπο-
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ρούμε να πλησιάσουμε την αλήθεια και να μη λέγει ο καθένας ανεύθυνα 

ό,τι θέλει, επειδή βρήκε μια ανακάλυψη. 

Επίσης και στον πλανήτη Άρη, διάσημοι αστρονόμοι ισχυρίζονταν ε-

πίμονα ότι υπάρχει ζωή από όντα. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα: 

«[…] Ο πλανήτης αυτός, επειδή παρουσιάζει ομοιότητα – από μεγάλη 

απόσταση – με τη Γη, υπήρξε πάντοτε ο κύριος στόχος των οπαδών της 

εξωγήινης ζωής. Διάσημοι αστρονόμοι ήσαν όχι μόνο βέβαιοι πως ο πλα-

νήτης αυτός κατοικείται, αλλά και πως οι κάτοικοί του, οι περίφημοι «Ά-

ρειοι» είναι όντα ασύγκριτα ανώτερα, ως προς την πνευματική ανάπτυξη, 

από τους ανθρώπους της Γης. Κατά μια άποψη, που ήταν παραδεκτή για 

πολύ χρόνο και στους επιστημονικούς κύκλους, οι προοδευμένοι πνευμα-

τικά και τεχνολογικά κάτοικοι του Άρη είχαν πια υπερνικήσει τις εθνικές 

διαφορές στον πλανήτη τους, είχαν οργανώσει μια κοινοπολιτεία, και εί-

χαν διαμοιράσει ακριβοδικαίως το πολυτιμότερο αγαθό τους, το νερό, 

που σπανίζει στον πλανήτη αυτό. Για το σκοπό αυτό είχαν κατασκευάσει 

θαυμαστά τεχνικά έργα, τις περίφημες «διώρυγες» και με αυτές διοχέ-

τευαν το νερό τήξης των πολικών πάγων του Άρη, στις εύκρατες ζώνες 

του, όπου αυτό χρησίμευε, αφού έλλειπε η βροχή, για την άρδευση των 

αγρών τους. Αλλά η θαυμαστή αυτή εικόνα, που είχε πλάσει η φαντασία 

των επιστημόνων του υλιστικού 19ου αιώνα, έσβησε, δυστυχώς, ύστερα 

από τις αποκαλύψεις, της νεότερης επιστημονικής έρευνας. Με την έρευ-

να, και ιδιαίτερα με τις θαυμάσιες φωτογραφίες που διαβίβασε στη Γη ο 

«Μάρινερ 4», αποδείχτηκε πως ο Άρης είναι μια μεγάλη Σελήνη, διάστι-

κτη, επίσης, από κρατήρες και δεν έχει νερό σε υγρή κατάσταση. Οι ά-

σπρες κηλίδες των πόλων του ίσως να αποτελούνται από ένα λεπτό 

στρώμα παγοκρυστάλλων, που σχηματίζεται κατά το φθινόπωρο, για να 

εξαφανιστεί το καλοκαίρι. Ίσως, όμως, και από κρυστάλλους διοξειδίου 

του άνθρακα, του οποίου η παρουσία διαπιστώθηκε στην αραιά ατμό-

σφαιρα, που περιβάλλει τον πλανήτη. Η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στον ι-

σημερινό του Άρη, δεν εμποδίζει την ύπαρξη κάθε είδους ζωής πάνω σε 

αυτόν. Αλλά η ανυπαρξία θαλάσσιων και, γενικά, υδάτινων εκτάσεων, 

ασφαλώς δεν θα επέτρεπε την εξέλιξη πάνω σε αυτόν ανώτερων ενόργα-

νων όντων. Έτσι, μόνο η κάθε καλή θέληση μπορεί να παραδεχτεί κανείς, 

πως οι μικροοργανισμοί, ανάλογοι με τα γήινα μικρόβια ή, το πολύ, με 

τις πολικές λειχήνες, θα μπορούσαν να ζήσουν πάνω στον Άρη, αν προη-

γούμενες, ευνοϊκότερες από τι σημερινές, συνθήκες ευνόησαν την εμφά-

νισή τους. Όσον αφορά τους προοδευτικούς και σοφούς «Άρειους», αυ-

τοί θα περάσουν οριστικά στη χώρα των μύθων, μαζί με τους Κενταύ-

ρους, τους Γρύπες και τα άλλα πλάσματα της πρωτόγονης ή «επιστημο-

νικής» μυθολογίας. Με την ευκαιρία αυτή ας σημειώσουμε, πως αν ένας 

οποιοσδήποτε πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος κατοικούνταν από 

πλάσματα τεχνολογικά τόσο προοδευμένα, όσο τουλάχιστον ο άνθρωπος, 

το γεγονός αυτό θα γινόταν αμέσως αντιληπτό από το θόρυβο, που ο 

πλανήτης αυτός θα προκαλούσε στους ραδιοδέκτες μας. Εξάλλου, η Γη 
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μας θα ήταν για τους γείτονές της στο Διάστημα ένας πλανήτης με πολύ 

θόρυβο. Οι χιλιάδες των ραδιοσταθμών της, των πομπών τηλεόρασης, 

των ραδιοτηλεγραφικών πομπών των πλοίων, θα προκαλούσαν, οπωσδή-

ποτε, έναν ανυπόφορο κυκεώνα θορύβων στους ευαίσθητους ραδιοδέκτες 

των Άρειων, των Κρόνιων ή των Πλουτώνιων ακόμα, αν υπήρχαν αυτά 

τα πλάσματα, που μόνο ως μυθικά πρέπει να θεωρούνται. Η σχετική σιγή 

που μας περιβάλλει ή, μάλλον η έλλειψη συμβολικών σημάτων στο θό-

ρυβο, που προέρχεται από το Διάστημα, είναι μια αδιάψευστη απόδειξη, 

πως, στο δικό μας τουλάχιστον πλανητικό σύστημα, είμαστε μόνοι…».  

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 119. 
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20. Η εξήγηση της πολύ ελλειπτικής, έως τεράστια ελλειπτικής, 

τροχιάς των κομητών. 

Η εξήγηση-επαλήθευση ότι τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα 

του κομήτη δεν περιστρέφονται και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μεγάλης ουράς του κομήτη. 

 

 

Στους κομήτες δεν έχουμε τους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους 

τους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως στους πλανήτες, στους αστέ-

ρες κλπ. Με άλλα λόγια τα φορτία θεμελιωδών ιόντων των εσωτερικών-

βαρυτικών τους πόλων δεν είναι πολύ ισχυρά ώστε να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους (έλξεις-απώσεις), όπως στους πλανήτες. Αντίθετα, στους 

κομήτες ο ένας μόνο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος θεμελιωδών ιόντων εί-

ναι σχετικά πολύ ισχυρός, ενώ ο άλλος όχι. 

  

Αν έχουμε έναν κομήτη, αυτός φέρει μόνο τον έναν από τους δύο εσω-

τερικούς-βαρυτικούς του πόλους σχετικά ισχυρό, δηλαδή φέρει το ένα 

μόνο είδος φορτίο θεμελιωδών ιόντων σχετικά ισχυρό, ενώ το άλλο είναι 

πολύ ασθενές. Ο εσωτερικός του πόλος, όμως, δεν όπως στους πλανήτες.  

Αποτέλεσμα αυτού είναι το ένα, σχετικά πολύ ισχυρό αυτό εσωτερικό 

κέντρο θεμελιωδών ιόντων του, να αλληλεπιδρά με το ένα από τα δύο 

εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Ήλιου μας (ετερώνυμα στις σχετικά μα-

κρινές αποστάσεις και ομώνυμα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις).    

Αντί δηλαδή το ένα είδος φορτίου θεμελιωδών ιόντων ή ο ένας εσωτε-

ρικός-βαρυτικός του πόλος να αλληλεπιδρά με τον άλλον, όμως αλληλε-

πιδρά με το ετερώνυμό του εσωτερικό-βαρυτικό πόλο του Ήλιου μας, ε-

πειδή εκείνος ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος του Ήλιου μας φέρει ισχυ-

ρότερο το μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό φορτίο του σε σχέση με τον α-

σθενή εσωτερικό-βαρυτικό πόλο του κομήτη. 

 

Ας πούμε π.χ. ότι ο κομήτης φέρει πολύ ισχυρό το εσωτερικό-βαρυτικό 

του κέντρο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Αυτός τότε στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκεται με το εσωτερι-

κό-βαρυτικό κέντρο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων του Ήλιου 

μας. 

Ο κομήτης τότε πλησιάζει προς τον Ήλιο. 

Αυτό το πλησίασμα του κομήτη προς τον Ήλιο θα είναι σε τέτοια από-

σταση από τον Ήλιο, μέχρις ότου αυτός πλησιάσει στις λεγόμενες «σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις». Τότε (στις σχετικά κοντινές αποστάσεις) γί-

νεται ισχυρότερο το φορτίο άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων πρω-

τονίων του κομήτη με το φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων 

του Ήλιου, οπότε τότε ο κομήτης θα αρχίσει να απωθείται και πάλι.  
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Επειδή ο κομήτης μόνο με το ένα-ισχυρότερό του βαρυτικό κέντρο 

αλληλεπιδρά με τον Ήλιο, γι’ αυτό:  

α) το πρόσωπο του κομήτη στρέφεται προς τον Ήλιο όταν αυτός  έλκε-

ται, ενώ  

β) όταν ο κομήτης απωθείται από τον Ήλιο, το πρόσωπο του κομήτη 

απομακρύνεται από τον Ήλιο (κινείται αντίθετα από τον Ήλιο). 

Επομένως, ας το δούμε κι αλλιώς, τα ηλιακά θεμελιώδη ιόντα π.χ. η-

λεκτρονίων αλληλεπιδρούν με τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων του 

κομήτη, και: 

Την μια φορά τον έλκουν πάρα πολύ, επειδή δεν υπάρχουν οι δύο εσω-

τερικοί τους πόλοι που να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Αν δηλαδή ήσαν 

ενεργοί και οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί πόλοι του κομήτη (που δεν είναι 

και οι δύο) τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων τους θα αλληλεπιδρούσαν 

μεταξύ τους και όχι με εκείνα του Ήλιου. Έτσι, μόνον ο ένας εσωτερι-

κός-βαρυτικός πόλος του κομήτη είναι ενεργός, ο οποίος αλληλεπιδρά με 

τον ετερώνυμό του εσωτερικό-βαρυτικό πόλο του Ήλιου που τον έλκει 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όμως, αυτά τα δύο είδη φορτίων 

θεμελιωδών ιόντων είναι ομώνυμα, οπότε ο κομήτης απωθείται από τον 

Ήλιο. 

Το εσωτερικό-βαρυτικό κέντρο του κομήτη που αλληλεπιδρά με τον 

Ήλιο, στις μεν σχετικά μακρινές αποστάσεις είναι αυτό που στρέφεται 

προς τον Ήλιο (π.χ. η κεφαλή του φαίνεται να είναι μπροστά), ενώ όταν 

απωθείται από τον Ήλιο, πάλι η κεφαλή του απωθείται, επειδή εκεί είναι 

ο εσωτερικός-βαρυτικός του πόλος που απωθείται. 

Ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος του κομήτη φορτίζει την μάζα του και 

αυτή η μάζα του αλληλεπιδρά έτσι με τον Ήλιο (έλκεται ή απωθείται). 

Αν δηλαδή, στον κομήτη είχαμε την αλληλεπίδραση και των δύο εσω-

τερικών-βαρυτικών του πόλων, τότε στην φάση της έλξης του, αντί ο κο-

μήτης να φτάσει τόσο πολύ κοντά προς τον Ήλιο, θα πλησίαζε προς την 

θέση «Περιήλιο» των πλανητών. Αντίθετα, όταν απωθείται, θα απωθού-

νται τόσο μακριά, ώστε να έφτανε στην θέση «Αφήλιο» των πλανητών. 

 

 Η μάζα των κομητών αυξάνει, ανάλογα με την έλξη ή την άπωση που 

της ασκεί ο εσωτερικός-βαρυτικός πόλος του Ήλιου μας με τον οποίο 

αλληλεπιδρά. Δηλαδή, τόσο όταν το ενεργό (με τον κομήτη) εσωτερικό-

βαρυτικό κέντρο του Ήλιου μας εξασκεί έλξη ή άπωση πάνω στην μάζα 

του κομήτη (στις σχετικά μακρινές ή τις σχετικά κοντινές αποστάσεις), 

τότε έλκει την μάζα του, ενώ αν ήταν πλανήτης, αυτή η έλξη θα παρέμε-

νε μέσα στο εσωτερικό του. Τώρα όμως που ο κομήτης δεν φέρει εσωτε-

ρικό, η έλξη-άπωση του Ήλιου φαίνεται πάνω σε αυτόν καθαρά. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα μέρος της ελκόμενης ή απωθούμενης μάζας του να 

διαχέεται στον γύρω του χώρο, ανάλογα με την ισχύ έλξης-άπωσης. 
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21. Η εξήγηση ότι ο πλανήτης Ερμής και ο πλανήτης Αφροδίτη έ-

χουν ίσους τους χρόνος περιστροφής γύρω από τους άξονές τους, ί-

σους με τους χρόνους περιφοράς τους. 

Πότε έχουμε ίσους τους χρόνους περιφοράς-περιστροφής ενός πλα-

νήτη γύρω από τον εαυτό του, ίδιο με τον χρόνο περιστροφής του γύ-

ρω από τον Ήλιο. 

Η εξήγηση ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δημιουργήθηκαν την ίδια 

ηλιακή ημέρα. 

Η εξήγηση ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι αδελφοί πλανήτες.  

Ο Ήλιος μας, σήμερα, βρίσκεται σε μια μέση και ισορροπημένη 

κατάσταση από πλευράς ενέργειάς του. 

Η εξήγηση γιατί ή πότε ένας πλανήτης πλησιάζει προς τον Ήλιο. 

Η εξήγηση ότι οι πιο κοντινοί πλανήτες, ή οι μικροί πλανήτες, είναι 

πιο νεότεροι από τους πιο μακρινούς. 

Η εξήγηση ότι οι πιο μακρινοί πλανήτες, ή οι μεγάλοι πλανήτες εί-

ναι πιο παλιοί ηλικιακά. 

Στο πλανητικό μας σύστημα έχουμε δύο ηλιακές Ημέρες. 

Η κάθε Ηλιακή Ημέρα έχει υποπεριόδους.  

 

 

«Ερμής (άστρο). Πλανήτης του ηλιακού συστήματος, πρώτος σε σειρά 

απόστασης από τον Ήλιο…. 

Ο Ερμής παρουσιάζει πολλές δυσκολίες για την παρατήρησή του, γιατί 

έχει μικρό μέγεθος και γιατί όταν βρίσκεται πλησιέστερα προς την Γη, 

στρέφει πάντοτε προς αυτήν το σκιερό τους μέρος, ενώ, όταν βρίσκεται 

μακρύτερα, είναι βυθισμένος στο ηλιακό φως. Από τον ήλιο δέχεται φως 

και θερμότητα σε ποσοστό μεγαλύτερο από όλους τους άλλους πλανήτες 

και επτά φορές περισσότερο από τη γη. Δεν έχει δορυφόρους … 

Η τροχιά του 

Ο Ερμής εκτελεί γύρω από τον ήλιο ελλειπτική τροχιά, με εκκεντρικό-

τητα 0,2056 και μέση ταχύτητα 47,8 χλμ., το δευτερόλεπτο.  

Στο περιήλιό του η ταχύτητά του είναι 57 χλμ. και στο αφήλιό του 39 

χλμ. το δευτερόλεπτο.  

Εκτελεί την περιφορά του γύρω από τον ήλιο σε 87,97 μέσες ηλιακές 

ημέρες. Ο χρόνος της περιστροφής του είναι ίσος με τον χρόνο περιφο-

ράς, γι’ αυτό και στρέφει πάντοτε το ίδιο ημισφαίριο προς τον Ήλιο, ενώ 

το αντίθετο παραμένει συνεχώς στο σκοτάδι….. 

Έδαφος και ατμόσφαιρα. 

Το έδαφος του Ερμή καλύπτεται με σκόνη, που μοιάζει με την ηφαι-

στειακή τέφρα της γης. Δεν έχει νερό και φαίνεται να έχει πολλά υψηλά 

βουνά. Η ατμόσφαιρά του είναι ελάχιστη και η θερμοκρασία του φαίνε-

ται να φθάνει στους 300ο έως 400ο Κελσίου, όταν βρίσκεται στο περιή-

λιο. Στις σκοτεινές του περιοχές η θερμοκρασία του φθάνει τους -273ο 

Κελσίου κάτω από το μηδέν… 
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Βαρύτητα = 0, 23. Ένας άνθρωπος 70 κιλών, στον Ερμή θα ζυγίζει μό-

νο 17 κιλά».   

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 4, 

σελ. 1420-1421. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

Επίσης: 

 

Αφροδίτη (ατρονομ.) Πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος…. 

Οι φάσεις της Αφροδίτης. 

Η διάμετρος και η μάζα της Αφροδίτης είναι σχεδόν παρόμοιες με της 

Γης.  

Από τον Ήλιο απέχει 108.000.000 χλμ. (τα 0,723 της απόστασης τη 

Γης-Ηλίου). Η μέγιστη απόστασή της από τη Γη είναι 257 εκατομ. χλμ. 

και η πιο κοντινή 38 εκατομ. χλμ.  

Η περιστροφή γύρω από τον Ήλιο γίνεται σε 224,7 ημέρες.  

Από σύγχρονες μετρήσεις του ραντάρ, διαπιστώθηκε ότι η περιφορά 

της γύρω από τον άξονά της είναι πολύ αργή και σχεδόν ίση με την περι-

φορά της γύρω από τον Ήλιο. Γι’ αυτό η Αφροδίτη στρέφει πάντοτε το 

ίδιο ημισφαίριο προς τον Ήλιο, όπως η Σελήνη προς την Γη. 

Η Αφροδίτη λοιπόν παρουσιάζει φάσεις ανάλογες με εκείνες τη Σελή-

νης… 

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε υδρατμοί ή, 

αν υπάρχουν, θα είναι το πολύ το 1/1000 από την ποσότητα που υπάρχει 

στη Γη, και ότι τα νέφη της Αφροδίτης αποτελούνται από υλικό που δεν 

εξατμίζεται και δεν συμπυκνώνεται, ίσως σκόνη, η οποία, με την τριβή 

που προκαλείται από τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργεί υψηλές θερμο-

κρασίες. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι πάνω στην Αφροδίτη δεν υπάρχει μα-

γνητικό πεδίο και ότι η μάζα της είναι τα 0,81485 ακριβώς της μάζας της 

Γης, ενώ η διάμετρός της είναι 12,192 χλμ. Πρόκειται λοιπόν για έναν 

πολύ θερμό πλανήτη, απρόσφορο σε κάθε είδους οργανική ζωή». 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-
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ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 752-753. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω για τον Ερμή το εξής: 

Εκτελεί την περιφορά του γύρω από τον ήλιο σε 87,97 μέσες ηλιακές 

ημέρες. Ο χρόνος της περιστροφής του είναι ίσος με τον χρόνο περιφο-

ράς, γι’ αυτό και στρέφει πάντοτε το ίδιο ημισφαίριο προς τον ήλιο, ενώ 

το αντίθετο παραμένει συνεχώς στο σκοτάδι. 

Ανάλογα αναφέρθηκε και για την Αφροδίτη. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Ερμής όσο και η Αφροδίτη, 

για να μπορούν να έχουν τον χρόνο της περιστροφής τους ίσο με τον 

χρόνο περιφοράς τους, αυτό σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί 

τους πόλοι αλληλεπιδρούν το ίδιο, με την ίδια ισχύ ενέργειας, προς τους 

δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους του Ήλιου μας. 

Αυτό, ακόμη πιο πέρα ερμηνεύεται επειδή τόσο ο πλανήτης Ερμής, 

όσο και ο πλανήτης Αφροδίτη, φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί την ίδια 

ηλιακή περίοδο (ανάλογη με την συμπάντεια περίοδο). 

Λέμε δηλαδή ότι τα θεμελιώδη ιόντα που φέρουν οι δύο παραπάνω 

πλανήτες στα εσωτερικά-βαρυτικά τους κέντρα φέρουν ίσα, περίπου, τα 

φορτία τους (μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία θεμελιωδών ιόντων 

τους), κατά την εξής έννοια: τα φορτία ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων τους είναι ίσα (περίπου) με τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων τους, τόσο στον Ερμή, όσο και στην Αφροδίτη. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια αυτά να αλληλεπιδρούν το ίδιο (με την ίδια 

ισχύ μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου) προς εκείνα τα ερχόμενα 

θεμελιώδη ιόντα του Ήλιου μας, οπότε έχουμε το φαινόμενο ο χρόνος 

περιστροφής τους γύρω από τον άξονά τους να είναι ίσος με τον χρόνο 

περιφοράς τους γύρω από τον Ήλιο. Αυτό εξηγείται επειδή οι δύο εσωτε-

ρικοί-βαρυτικοί τους πόλοι αλληλεπιδρούν το ίδιο τόσο μεταξύ τους, όσο 

και με εκείνους (τους εσωτερικούς-βαρυτικούς πόλους) του Ήλιου. 

 

Με τα παραπάνω λέμε ότι ανεξάρτητα αν ο Ήλιος φέρει περισσότερο 

ή λιγότερο το ένα από τα δύο φορτία θεμελιωδών ιόντων που έχουν οι 

δύο εσωτερικοί-βαρυτικοί του πόλοι, τα εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του 

Ερμή και της Αφροδίτης είναι τέτοια ώστε να εξισώνουν αυτά τα ερχό-

μενα ηλιακά φορτία. Έτσι, έχουμε το φαινόμενο τα ηλιακά φορτία των 

εκπεμπόμενων θεμελιωδών ιόντων, να αντιστοιχίζονται με εκείνα των 

Ερμή-Αφροδίτης από πλευράς μαγνητικού-ηλεκτρομαγνητικού φορτίου, 
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και να κάνουν-φορτίζουν τους εσωτερικούς τους πόλους (των πλανητών 

αυτών) να φέρουν πλέον ίσα τα μαγνητικά-ηλεκτρομαγνητικά τους φορ-

τία στους δύο πόλους τους. 

Αυτό το παραπάνω για να συμβαίνει, λέμε ότι τόσο ο Ερμής όσο και η 

Αφροδίτη δημιουργήθηκαν την ίδια ηλιακή περίοδο. 

Αν λοιπόν ο Ερμής όσο και η Αφροδίτη δέχονται ίσα φορτία θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων (όπως επιβε-

βαιώνεται από τους ίσους χρόνους περιστροφής και περιφοράς τους) αυ-

τό σημαίνει ότι ο Ήλιος μας την εποχή (ηλιακή εποχή) που δημιούργησε 

τους δύο αυτούς πλανήτες βρίσκονταν σε μια μέση και ισορροπημένη 

κατάσταση από πλευράς ενέργειάς του.         

 

2) Όσον αφορά ότι στην Αφροδίτη δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο, αυτό 

σημαίνει ότι ήδη έχει μειωθεί το μαγνητικό της φορτίο, λόγω της αλληλε-

πίδρασης των θεμελιωδών ιόντων αφενός, αλλά και της χαμηλής ποσότη-

τας της ενέργειάς τους στο εσωτερικό της αφετέρου. Αυτός είναι ο λόγος 

που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αέριά της που σηκώνονται από το έ-

δαφός της και βρίσκονται ολόγυρά της, χωρίς συγχρόνως να έχει μαγνη-

τόσφαιρα, όπως η Γη, για να τα συγκρατήσει στις μαγνητικές δυναμικές 

γραμμές της. 

Αν έφερε δηλαδή η Αφροδίτη ισχυρά τα εσωτερικά φορτίων των θεμε-

λιωδών ιόντων της στους εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους, τότε θα 

δημιουργούνταν εξίσου ισχυροί οι δύο εξωτερικοί μαγνητικοί της πόλοι, 

που αυτό θα είχε ως συνέπεια την δημιουργία ισχυρών μαγνητικών-

ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών γραμμών της και την ανάλογης ισχύος 

ατμόσφαιρά της ως προς το μαγνητικό της πεδίο. 

 

3) Στην Αφροδίτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δημιουργούνται 

τριβές και αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία της, ενώ στον Ερμή δεν 

συμβαίνει κάτι παρόμοιο.  

Με την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας παράγονται θεμελιώδη ιό-

ντα. Αυτά τότε έλκουν ύλη και τα αέρια που αυτή φέρει και τότε αυτά 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αφού: αρχικά τα αέρια απωθούνται μεταξύ 

τους, επειδή απωθούνται τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά κοντινές απο-

στάσεις. Στην συνέχεια έλκονται μεταξύ τους, επειδή τα θεμελιώδη ιόντα 

έλκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις. 

Έτσι, λόγω της μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας παράγονται εξί-

σου πολύ ισχυροί άνεμοι, και τότε παράγονται εξίσου μεγάλες τριβές 

στην επιφάνειά της. 

 

4) Ο Ερμής πλησιάζει προς τον Ήλιο κάθε τόσο, έστω και λίγο, και η 

τροχιά του μικραίνει. 
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Αυτό οφείλεται επειδή ήδη έχουν μειωθεί πλέον τα φορτία των θεμε-

λιωδών ιόντων του, και έτσι αντιδρά λιγότερο προς τα θεμελιώδη ιόντα 

του Ήλιου. 

Εξηγήσαμε, ήδη, ότι όσο ισχυρά είναι τα φορτία ενός πλανήτη, τόσο 

πιο πολύ αυτός απωθείται από τον ήλιο, επειδή στις σχετικά κοντινές α-

ποστάσεις αυτά τα φορτία αλληλεπιδρούν ισχυρότερα. Όταν όμως μειώ-

νονται αυτά τα φορτία, τότε μειώνονται και οι σχετικά κοντινές αποστά-

σεις και έτσι ο πλανήτης πλησιάζει προς τον Ήλιο. 

Αυτός είναι και ο λόγος που οι πιο κοντινοί πλανήτες, οι λεγόμενοι μι-

κροί πλανήτες βρίσκονται πιο κοντά προς τον Ήλιο, ενώ αντίθετα οι πιο 

μακρινοί πλανήτες ή οι μεγάλοι πλανήτες βρίσκονται πιο μακριά από τον 

Ήλιο. 

Επομένως, έχουμε δύο ηλιακές Ημέρες: 

1) Την πρώτη ηλιακή Ημέρα που δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι ή οι μα-

κρινοί προς τον Ήλιο πλανήτες, και 

2) Την δεύτερη ηλιακή Ημέρα που δημιουργήθηκαν οι μικροί ή οι κο-

ντινοί προς τον Ήλιο πλανήτες. 

 

Όμως παρότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δημιουργήθηκαν την ίδια Ηλια-

κή Ημέρα ή την ίδια Ηλιακή περίοδο, όμως δεν δημιουργήθηκαν στον 

ίδια ακριβώς χρόνο, στην ίδια ακριβώς υποπερίοδο. Στην ίδια ακριβώς 

υποπερίοδο δημιουργήθηκαν ο Ερμής με την Σελήνη, γιατί αυτοί παρου-

σιάζουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους, όπως θα δούμε και αμέ-

σως παρακάτω. 

Έτσι, προκύπτει κι εδώ ότι η κάθε Ηλιακή Ημέρα έχει υποπεριόδους. 
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22. Η εξήγηση ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε την ίδια ηλιακή ημέρα 

με τους μικρούς πλανήτες κι επομένως δεν δημιουργήθηκε ούτε από 

την Γη, αλλά και ούτε υπήρξε εξαρχής μαζί με την δημιουργία της 

Γης.  

Η Σελήνη κατατάσσεται στους πλανήτες και όχι στους δορυφό-

ρους, ως προς την δημιουργία της, αλλά στην συνέχεια έγινε δορυφό-

ρος της Γης. 

 

 

 

Αφροδίτη (ατρονομ.) Πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος…. 

Οι φάσεις της Αφροδίτης. 

Η διάμετρος και η μάζα της Αφροδίτης είναι σχεδόν παρόμοιες με της 

Γης.  

Από τον Ήλιο απέχει 108.000.000 χλμ. (τα 0,723 της απόστασης τη 

Γης-Ηλίου). Η μέγιστη απόστασή της από τη Γη είναι 257 εκατομ. χλμ. 

και η πιο κοντινή 38 εκατομ. χλμ.  

Η περιστροφή γύρω από τον Ήλιο γίνεται σε 224,7 ημέρες.  

Από σύγχρονες μετρήσεις του ραντάρ, διαπιστώθηκε ότι η περιφορά 

της γύρω από τον άξονά της είναι πολύ αργή και σχεδόν ίση με την περι-

φορά της γύρω από τον Ήλιο. Γι’ αυτό η Αφροδίτη στρέφει πάντοτε το 

ίδιο ημισφαίριο προς τον Ήλιο, όπως η Σελήνη προς την Γη. 

Η Αφροδίτη λοιπόν παρουσιάζει φάσεις ανάλογες με εκείνες τη Σελή-

νης… 

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε υδρατμοί ή, 

αν υπάρχουν, θα είναι το πολύ το 1/1000 από την ποσότητα που υπάρχει 

στη Γη, και ότι τα νέφη της Αφροδίτης αποτελούνται από υλικό που δεν 

εξατμίζεται και δεν συμπυκνώνεται, ίσως σκόνη, η οποία, με την τριβή 

που προκαλείται από τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργεί υψηλές θερμο-

κρασίες. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι πάνω στην Αφροδίτη δεν υπάρχει μα-

γνητικό πεδίο και ότι η μάζα της είναι τα 0,81485 ακριβώς της μάζας της 

Γης, ενώ η διάμετρός της είναι 12,192 χλμ. Πρόκειται λοιπόν για έναν 

πολύ θερμό πλανήτη, απρόσφορο σε κάθε είδους οργανική ζωή». 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 752-753. 

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 
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Σχόλια – παρατηρήσεις – επεξηγήσεις: 

 

Από τα παραπάνω, θα επιλέξουμε το εξής απόσπασμα:  

«…Από σύγχρονες μετρήσεις του ραντάρ, διαπιστώθηκε ότι η περιφο-

ρά της γύρω από τον άξονά της είναι πολύ αργή και σχεδόν ίση με την 

περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. Γι’ αυτό η Αφροδίτη στρέφει πάντοτε 

το ίδιο ημισφαίριο προς τον Ήλιο, όπως η Σελήνη προς την Γη. 

Η Αφροδίτη λοιπόν παρουσιάζει φάσεις ανάλογες με εκείνες τη Σελή-

νης…». 

Από τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα-κεφάλαιο, προκύ-

πτει ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δημιουργήθηκαν την ίδια ηλιακή ημέρα, 

επειδή φέρουν ίσα περίπου τα εσωτερικά-βαρυτικά τους φορτία. 

Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην Σελήνη: ότι δηλαδή και η Σελήνη ε-

κτελεί μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της σε ίσο χρόνο που εκτελεί 

και μια περιφορά της γύρω από την Γη. 

Αυτό εξηγείται, όπως προαναφέραμε ότι η Σελήνη φέρει ίσα τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων της στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πό-

λους, όπως και η Αφροδίτη, όπως και ο Ερμής. Για τον λόγο αυτό και η 

Σελήνη ανάγεται και κατατάσσεται στους πλανήτες εκείνους που δη-

μιουργήθηκαν στην δεύτερη ηλιακή ημέρα. 

Να διευκρινίσουμε ότι λέγοντας ότι η Αφροδίτη ή ο Ερμής φέρουν ίσα 

τα μαγνητικά τους φορτία, εννοούμε ότι εξισώνονται περίπου τα φορτία 

των θεμελιωδών ιόντων των δύο εσωτερικών-βαρυτικών τους πόλων, 

καθώς αλληλεπιδρούν έτσι (ως ίσα) με τα ερχόμενα ηλιακά φορτία θεμε-

λιωδών ιόντων. 

Η Σελήνη όμως επίσης δείχνει ότι φέρει ίσα σχεδόν τα φορτία των θε-

μελιωδών ιόντων στους δύο εσωτερικούς-βαρυτικούς της πόλους, επειδή 

η περιστροφή γύρω από τον εαυτό της διαρκεί όσο και η περιστροφή γύ-

ρω από την Γη μας. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη εξισώνει τα φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων της, σε σχέση με εκείνα που δέχεται από την Γη μας, 

τα οποία όμως φορτία της Γης μας βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με ε-

κείνα των εσωτερικών-βαρυτικών πόλων του Ήλιου μας. Γι’ αυτό είπαμε 

ότι ο Ερμής, η Αφροδίτη όσο και η Σελήνη είναι όλοι τους πλανήτες, ενώ 

η Σελήνη τέθηκε στην βαρύτητα της Γης μας.  
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23. Η Σελήνη δημιουργήθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, μαζί με τον 

Ερμή, στην ίδια ηλιακή ημέρα και στην ίδια υποπερίοδο, γιατί πα-

ρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της ζωής στη Γη και στους άλλους 

πλανήτες. 

Οι μικροί πλανήτες δημιουργήθηκαν την ίδια ηλιακή περίοδο. 

Οι δημιουργία των πλανητών από τον Ήλιο μας έγινε κατά ζεύγη, 

που στους μικρούς πλανήτες είναι: το ένα ζεύγος η Αφροδίτη με τον 

Άρη και το άλλο ζεύγος ο Ερμής και η Σελήνη. 

Τα ζεύγη των πλανητών δημιουργήθηκαν συγχρόνως και αποτε-

λούν τους δίδυμους πλανήτες. 

Οι μικροί πλανήτες είναι νεότεροι από τους μεγάλους πλανήτες. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε 

κατά την τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Ο λόγος που η ζωή στους άλλους πλανήτες δεν μπορεί να αυξηθεί 

όπως στην Γη μας. 

 

 

«Οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη ζωής πάνω στη Γη και, με την ίδια 

μορφή, σε άλλο πλανήτη. 

Κάθε οργανισμός που έχει ζωή είναι μια δομή από διαλύματα διαφό-

ρων ουσιών μέσα στο νερό. Αυτό σημαίνει, πως το νερό, στη ρευστή του 

μορφή, είναι απαραίτητο για τη ζωή. Επομένως για να αναπτυχθεί ζωή σε 

έναν πλανήτη, πρέπει πρώτα να εκπληρώνει τους παρακάτω όρους: 

Πρώτα-πρώτα να διαθέτει νερό.  

Έπειτα, η θερμοκρασία του να είναι ανώτερη-πρόσκαιρα τουλάχιστον- 

από το μηδέν. Στη Γη πολλές μορφές ζωής διατηρούνται κάτω από το 

μηδέν, προσωρινά όμως και όχι μόνιμα. Εκεί όπου το νερό είναι πάντοτε 

παγωμένο, δεν υπάρχουν φυτά και, κατά συνέπεια, ούτε ζώα. Τα ζώα 

στις πολικές περιοχές ζουν κοντά στη θάλασσα, που δεν παγώνει ποτέ σε 

μεγάλο βαθμό, όπως θα συνέβαινε αν η θερμοκρασία βρισκόταν συνέχει 

κάτω από το μηδέν. Επίσης, η ανάγκη υγρού νερού προϋποθέτει και την 

ανάγκη ατμόσφαιρας, γιατί μόνον υπό πίεση το νερό δεν εξατμίζεται α-

μέσως. 

Δεύτερος όρος για την ανάπτυξη ζωής είναι η ύπαρξη ορισμένων αε-

ρίων, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, για τα φυτά, και οξυγόνο, 

για τα ζώα. Ο όρος αυτός δεν είναι απόλυτα απαραίτητος, γιατί έχουν 

ανακαλυφθεί αναερόβια θειοβακτηρίδια, που παίρνουν τη ζωτική τους 

ενέργεια απευθείας από θειούχες ενώσεις και αζωτοβακτηρίδια, που δια-

σπούν τις ενώσεις του αζώτου.  

Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ζωής γήι-

νου τύπου, που από πρώτη άποψη δεν είναι και τόσο σπουδαίες. Αν εξε-

τάσουμε, όμως, τους κόσμους του δικού μας πλανητικού συστήματος, 
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από την άποψη αυτή, θα δούμε, πως σε κανένα από αυτούς δεν υπάρχουν 

οι προϋποθέσεις ζωής, που αναφέραμε.  

Έτσι, η Σελήνη και ο Ερμής, ο μικρότερος από τους πλανήτες, δεν έχει 

καθόλου ατμόσφαιρα και, κατά συνέπεια, νερό, είτε υγρό είτε στερεό, 

δηλαδή πάγο, είτε με μορφή ατμού. Η έλλειψη αυτής της προστατευτικής 

προστασίας παρουσιάζει κίνδυνο για κάθε είδους γήινη ζωή και από άλλη 

πλευρά. Πραγματικά, στη Γη η ζωή αναπτύχθηκε χάρη στην προστασία 

των αερίων, όπως το όζο και οι υδρατμοί, που είναι αδιαφανείς στις υπε-

ριώδεις και στις άλλες ακτινοβολίες, βραχέων κυμάτων, που προέρχονται 

από τον Ήλιο και το Διάστημα γενικά. Στην Σελήνη, όμως, και στον Ερ-

μή, οι ακτίνες φθάνουν ως το έδαφος, ώστε αν υπήρχαν εκεί και οι πιο 

πρωτόγονοι οργανισμοί με ζωή, θα καταστρέφονταν μέσα σε δευτερόλε-

πτα. Δηλαδή, οι συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια του δορυφό-

ρου μας, της Σελήνης, μπορούν να συγκριθούν με εκείνες ενός συγχρονι-

σμένου απολυμαντικού κλιβάνου νοσοκομείου. Για τον Ερμή, πρέπει να 

προστεθεί σε όλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, που επικρατούν εκεί, 

και το γεγονός, ότι η θερμοκρασία στο ημισφαίριο που είναι στραμμένο 

προς τον Ήλιο φθάνει τους 480, τουλάχιστον, βαθμούς Κελσίου…». 

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 118-119. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

1) Οι πολλές ομοιότητες του Ερμή με τον Άρη προδιαγράφουν ότι οι 

δύο αυτοί οι πλανήτες έχουν δημιουργηθεί την ίδια ηλιακή περίοδο. 

Οι πολλές ομοιότητες επίσης του Ερμή με την Σελήνη, προϊδεάζουν 

ότι αυτοί είναι δίδυμοι πλανήτες και ανήκουν όχι απλά στην ίδια ηλιακή 

περίοδο-εποχή, αλλά και στην ίδια ηλιακή υποπερίοδο. 

Τότε ο Άρης έχει ως δίδυμο πλανήτη την Αφροδίτη, γιατί αυτοί απο-

μένουν από τους υπόλοιπους μικρούς πλανήτες ως ένα άλλο δίδυμο. 

Μιλάμε για δίδυμους πλανήτες, επειδή εξηγήσαμε κάθε φορά που έ-

χουμε άπωση στο εσωτερικό του Ήλιου σε μεγάλη ισχύ, το βαρυτικό του 

υλικό απωθείται προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις που είναι περίπου ίσης 

απόστασης, ανάλογης δηλαδή της ισχύος των θεμελιωδών ιόντων που 

απωθούνται μεταξύ τους. 

Έτσι, αν τα θεμελιώδη ιόντα του εσωτερικού του Ήλιου απωθούνταν, 

το ένα μέρος τους που έφερε π.χ. θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων κυρίως 

απωθήθηκε προς το ένα μέρος-κατεύθυνση, ενώ το άλλο μέρος του έφερε 

π.χ. θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων απωθήθηκε προς το αντιδιαμετρικό 

μέρος-κατεύθυνση. Έτσι έχουμε τα θεμελιώδη ιόντα καθώς απωθούνται 

σε διαφορετικές κατευθύνσεις, έχοντας και μάζα από το βαρυτικό υλικό 

των δύο περιστροφικών βραχιόνων του (γιατί σε κανονικές συνθήκες τα 
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θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς όλες τις κατευθύνσεις). Τότε το φορ-

τία που έχουν απωθηθεί από το εσωτερικό του Ήλιου προς την μια κα-

τεύθυνση δημιούργησαν τον έναν πλανήτη, ενώ τα αντιδιαμετρικά του 

φορτία δημιούργησαν έναν άλλον πλανήτη, που όμως επειδή έχουν δη-

μιουργηθεί την ίδια ηλιακή περίοδο και υποπερίοδο, φέρουν κάποια κοι-

νά χαρακτηριστικά, π.χ. είναι η ομάδα των μικρών πλανητών ή ακόμη 

και στους μικρούς πλανήτες είναι περίπου με ίσες μάζες. Για τον λόγο 

αυτό λέμε ότι ο Ερμής και η Σελήνη δημιουργήθηκαν συγχρόνως, όπως 

επίσης και η Αφροδίτη με τον Άρη. 

Για τον ίδιο λόγο θα λέγαμε ότι το ζεύγος Άρης-Αφροδίτη δημιουργή-

θηκε νωρίτερα, από το ζεύγος Ερμής-Σελήνη, επειδή όσο πιο παλιά πάμε 

τόσο περισσότερο βαρυτικό υλικό έφερε ο Ήλιος μας, επειδή τόσο ανά-

λογα ισχυρότερος ήταν. 

Για τον ίδιο λόγο τα ζεύγη των μεγάλων πλανητών είναι ακόμη πιο 

παλιά από τα ζεύγη των μικρών πλανητών. 

 

2) Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζωή με άλλη μορφή σε άλλους πλανή-

τες. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν υπάρχουν μύκητες, αναερόβια θειοβα-

κτηρίδια, που παίρνουν τη ζωτική τους ενέργεια απευθείας από θειούχες 

ενώσεις και αζωτοβακτηρίδια, που διασπούν τις ενώσεις του αζώτου 

κ.λπ. 

Μπορεί να βρούμε μέταλλα σε άλλους πλανήτες, μπορεί να βρούμε 

χώμα ενδεχομένως, μπορεί να βρούμε νερό κ.λπ. Το νερό μπορεί να πα-

ραχθεί σε έναν πλανήτη όταν στην φάση της δημιουργίας του φέρει ισχυ-

ρά φορτία θεμελιωδών ιόντων. Αυτά αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του 

και παράγουν πρωτόνια στον έναν εσωτερικό-βαρυτικό του πόλο και η-

λεκτρόνιο στον άλλο. Σε επόμενη φάση αυτά τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια 

συμπιέζονται, καθώς μεταφέρονται από το ένα βαρυτικό κέντρο προς το 

άλλο πέφτοντας με δύναμη κατά την φάση της έλξης των. Τότε παράγο-

νται άτομα υδρογόνου στον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων και νετρόνια στον εσωτερικό πόλο των θεμελιωδών ιόντων 

ηλεκτρονίων. Στην συνέχεια, σε επόμενη φάση παράγονται νερό και υ-

δρογόνο, μετά πάλι παράγονται βαρύτερα χημικά στοιχεία. 

Παράγεται δηλαδή νερό στους πλανήτες, στο εσωτερικό τους όταν αυ-

τοί φέρουν ισχυρά φορτία θεμελιωδών ιόντων, αλλά δεν μπορεί να παρα-

χθεί η ποσότητα του νερού και του οξυγόνου που υπάρχει σε δυσαναλο-

γία στην Γη μας. Δεν δικαιολογούνται δηλαδή από την κανονικότητα της 

παραγωγής των χημικών στοιχείων και ενώσεων, αυτό το πλήθος του ο-

ξυγόνου και του νερού σε έναν πλανήτη, όπως συμβαίνει με την Γη μας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η ζωή στους άλλους πλανήτες δεν μπορεί να 

αυξηθεί όπως στην Γη μας. 

Η ζωή, δηλαδή, στην Γη με την μορφή όπως την γνωρίζουμε δεν υ-

πάρχει σίγουρα σε κανέναν άλλον πλανήτη. Αυτό το αναπτύξαμε καθώς 

εξηγήσαμε την διαφορά της Γης μας σε σχέση-σύγκριση με όλους τους 
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άλλους πλανήτες που όλοι τους έχουν μια κανονικότητα στην δημιουργία 

τους, αφού προήλθαν είτε από τον Ήλιό τους, είτε από κάποιες συμπυ-

κνώσεις θεμελιωδών ιόντων που λόγω της βαρύτητας ανέπτυξαν πεδίο 

και δημιούργησαν τους πλανήτες. 

Η χημεία που επικρατεί στην Γη, η ατμόσφαιρά της, τα πλούσια νερά 

της, η σκοπιμότητα και η φυσική αειφορία της, ο κύκλος του νερού, ο 

κύκλος του αζώτου και τόσα άλλα είναι το καθένα τους ένα κομμάτι από 

το παζλ της ζωής στη Γη μας. 

Αν βρεθεί ένας μύκητας σε έναν άλλον πλανήτη, π.χ. μέσα σε βάθος 

και κάτω από την επιφάνειά του, κάτω από πάγους κ.λπ. δεν θα έχει τις 

ίδιες ικανότητες για ζωή όπως εκείνης της ζωής στη Γη μας. 

Επίσης, εδώ επαληθεύεται η Αγία Γραφή ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε 

κατά την τέταρτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. 

Να θυμηθούμε το σχετικό εδάφιο: 

«Και είπεν ο Θεός∙ γενηθήτωσαν φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρα-

νού εις φαύσιν επί της γης, του διαχωρίζειν ανά μέσον της ημέρας και ανά 

μέσον της νυκτός∙ και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και 

εις ενιαυτούς∙  

και έστωσαν εις φαύσιν εν τω στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί 

της γης. και εγένετο ούτως. 

και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον 

μέγαν εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον ελάσσω εις αρχάς της νυ-

κτός, και τους αστέρας. 

και έθετο αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί 

της γης. 

και άρχειν της ημέρας και της νυκτός και διαχωρίζειν ανά μέσον του φω-

τός και ανά μέσον του σκότους. και είδεν ο Θεός ότι καλόν. 

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη». 

Αγία Γραφή (Α΄ Κεφάλαιο της Γέννησης, στίχοι: 14-19).  
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24. Η θεωρία του Στήβεν Χώκινγκς για την δημιουργία του σύ-

μπαντος και η αδυναμία της. 

 

 

 

«[…] Πολλοί αναρωτιούνται αν ο άνθρωπος θα κατανοήσει ποτέ κάτι 

τόσο αχανές, όπως το σύμπαν. Ο αστροφυσικός και συγγραφέας πολλών 

«μπεστ σέλλερ», Στήβεν Χώκινγκ έχει προχωρήσει περισσότερο από την 

πλειονότητα των επιστημόνων, όσον αφορά στις αναπτυσσόμενες θεωρί-

ες που πραγματεύονται τα τρέχοντα δεδομένα. 

Ο Χώκινγκ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής του 

ζωής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ασχολούμενος κυρίως με την α-

νάπτυξη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία ει-

σάγει την έννοια του χωροχρόνου. Τόσο στην ειδική θεωρία της σχετικό-

τητας, όσο και στη γενική, ο χρόνος και ο τρισδιάστατος χώρος αντιμε-

τωπίζονται σαν ενιαίο τετρασδιάστατο συνεχές, το οποίο καλείται «χω-

ροχρόνος». Ένα σημείο αυτού του συνεχούς καλείται «γεγονός», και ένα 

γεγονός πρέπει να έχει τέσσερα σημεία αναφοράς: τρεις συντεταγμένες, 

και το χρόνο. 

Κατά το διάστημα 1965-1970, και σε συνεργασία με τον Ρότζερ 

Πενρόουζ (1931-), ο Χώκινγκ επινόησε νέες μαθηματικές τεχνικές για τη 

μελέτη του χωροχρόνου. Έπειτα, εφάρμοσε αυτές τις τεχνικές στην μελέ-

τη των μαύρων τρυπών, οι οποίες φαίνεται ότι σχηματίζονται από την 

βαρυτική κατάρρευση ενός ήλιου. Οι μαύρες τρύπες έχουν τόσο μεγάλη 

πυκνότητα και το βαρυτικό τους πεδίο είναι τόσο ισχυρό, ώστε το φως 

αδυνατεί να διαφύγει από την έλξη που ασκούν. Συνδυάζοντας κβαντικές 

θεωρίες -την αλλόκοτη φυσική επιστήμη των σωματιδίων- και την γενική 

θεωρία της σχετικότητας, ο Χώκινγκ έδειξε ότι οι μαύρες τρύπες εκπέ-

μπουν ακτινοβολία. 

Η ένδειξη ότι μπορεί να είναι εφικτή «μια μεγάλη ενιαία θεωρία», προ-

έκυψε, όταν ο Χώκινγκ ερευνούσε τις προβλέψεις για την προέλευση του 

σύμπαντος, που απορρέουν από αυτές τις δύο θεωρίες. Ξεκίνησε υπολο-

γίζοντας ότι μετά την μεγάλη Έκρηξη, προφανώς δημιουργήθηκαν πολλά 

αντικείμενα σε μέγεθος πρωτονίου. Παρότι το πρωτόνιο είναι πολύ μι-

κρό, αυτά τα σωματίδια πρέπει να είχαν μάζα έως και δέκα δισεκατομμύ-

ρια τόννων. Η μεγάλη μάζα αυτών των μίνι-μαύρων τρυπών, θα τους 

πρόσδιδε τεράστια βαρυτική έλξη, με επακόλουθο να διέπονται από τη 

γενική θεωρία της σχετικότητας. Ωστόσο, εξαιτίας του μικρού τους μεγέ-

θους, διέπονται και από τους νόμους της κβαντικής μηχανικής. 

Οι μίνι-μαύρες τρύπες δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Μολαταύτα, οι 

θεωρίες του Χώκινγκ για το χωροχρονικό συνεχές μας βοήθησαν να πάμε 

ένα βήμα παραπέρα στην μεγάλη ενιαία θεωρία του σύμπαντος. Βέβαια, 

αυτή η θεωρία δεν θα είναι φιλοσοφική, αφού θα απαρτίζεται από μια 
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σειρά μαθηματικών εξισώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Χώκινγκς: «Τι 

είναι αυτό που δίνει φωτιά στις εξισώσεις και δημιουργεί το σύμπαν που 

αυτές καλούνται να περιγράψουν;»…». 

Πηγή: JAY LOMBARD 
(Επειδή δεν είχαν χρήματα μαζί μου για να αγοράσω το βιβλίο, από κεντρικό βι-

βλιοπωλείο στα Γιάννενα (Publik) απλά τράβηξα φωτογραφίες με το κινητό μου αυτά 

που κατέγραψα-«έκλεψα» παραπάνω. Έτσι, δεν έχω ολοκληρωμένη την εικόνα της 

σελίδας και την συνέχεια των άλλων κομματιών του ίδιου βιβλίου. Πλην, όμως, πήρα 

το απόσπασμα που ήθελα). 

 

 

Σχόλια-παρατηρήσεις: 

 

Αν ήταν σωστή η παραπάνω θεωρία του Χώκινγκ, δηλαδή αν ίσχυαν 

τα λόγια του: «…Η ένδειξη ότι μπορεί να είναι εφικτή «μια μεγάλη ε-

νιαία θεωρία», προέκυψε, όταν ο Χώκινγκ ερευνούσε τις προβλέψεις για 

την προέλευση του σύμπαντος, που απορρέουν από αυτές τις δύο θεωρί-

ες. Ξεκίνησε υπολογίζοντας ότι μετά την μεγάλη Έκρηξη, προφανώς δη-

μιουργήθηκαν πολλά αντικείμενα σε μέγεθος πρωτονίου. Παρότι το πρω-

τόνιο είναι πολύ μικρό, αυτά τα σωματίδια πρέπει να είχαν μάζα έως και 

δέκα δισεκατομμύρια τόνων. Η μεγάλη μάζα αυτών των μίνι-μαύρων 

τρυπών, θα τους πρόσδιδε τεράστια βαρυτική έλξη, με επακόλουθο να 

διέπονται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας….», 

αυτό σημαίνει ότι λόγω της τεράστιας βαρύτητας θα είχαμε συμπύ-

κνωση της ύλης και της ενέργειας, όπως πολύ καλά ανέφερε πιο πάνω ότι 

οι μαύρες ούτε το φως αφήνουν να διαφύγει από αυτές. 

«…Ξεκίνησε υπολογίζοντας ότι μετά την μεγάλη Έκρηξη, προφανώς 

δημιουργήθηκαν πολλά αντικείμενα σε μέγεθος πρωτονίου. Παρότι το 

πρωτόνιο είναι πολύ μικρό, αυτά τα σωματίδια πρέπει να είχαν μάζα έως 

και δέκα δισεκατομμύρια τόνων. Η μεγάλη μάζα αυτών των μίνι-μαύρων 

τρυπών, θα τους πρόσδιδε τεράστια βαρυτική έλξη, με επακόλουθο να 

διέπονται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Ωστόσο, εξαιτίας του 

μικρού τους μεγέθους, διέπονται και από τους νόμους της κβαντικής μη-

χανικής…». 

Πρωτόνια με μάζα δέκα δισεκατομμύρια τόνους το καθένα!!! 

Τι άλλο θα ακούσουμε πλέον;  

Από την μεγάλη έκρηξη προέκυψαν τα παραπάνω. Κι αν δημιουργή-

θηκε τέτοια τεράστια μάζα, πως αυτό το φαινόμενο είναι δυνατό να συν-

δυαστεί με διαστολή, με την μεγάλη διαστολή που, υποτίθεται, κρατάει 

μέχρι τις μέρες μας; 

Πως είναι δυνατό τέτοια τεράστια βαρύτητα (που δημιουργεί τερά-

στιες μάζες) να συνδυαστεί με τέτοια μεγάλη διαστολή (που αντιστοιχεί 

σε τεράστιες παραγόμενες εκτάσεις της ύλης, όπως λέγεται) είναι δυνατό 

να συνυπάρχουν; Αυτά όχι απλά είναι αντιφατικά, αλλά είναι στα όρια 

της καθαρής φαντασίας. 
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25. Η τεκμηρίωση της θέσης ότι αρχικά στην Γη υπήρξε μια ήπει-

ρος, μια Παγγαία και όχι δύο Παγγαίες. 

 

 

 

«Παρέκκλιση των ηπείρων. 

Ονομάζεται έτσι μια γεωλογική θεωρία του Γερμανού γεωφυσικού 

Άλφρεντ Βέγκενερ, κατά την οποία οι ήπειροι θα πρέπει να είχαν υποστεί 

μια κίνηση παρέκκλισης, που τις έκανε να μετατοπιστούν η μια από την 

άλλη.  

Κατά τη διατύπωση της θεωρίας του (1910), ο Βέγκενερ προϋποθέτει 

ότι οι ήπειροι, που σήμερα έχουν αναδυθεί, αποτελούσαν στις αρχές του 

Μεσοζωικού αιώνα (πριν από 200.000.000 χρόνια περίπου) ένα ενιαίο τέ-

μαχος, την Παγγαία, που περιβαλλόταν από μια τεράστια θάλασσα, την 

Πανθάλασσα. Κατόπιν, με κολοσσιαία ρήγματα, η Παγγαία πρέπει να τε-

μαχίστηκε σε πολλά τμήματα από sial (τις σημερινές ηπείρους και τα με-

γαλύτερα νησιά), που επέπλεαν επάνω στο λιγότερο άκαμπτο Sima. Με 

την επίδραση της γήινης περιστροφής, τα ηπειρωτικά τεμάχη θα υπέστη-

σαν μια κίνηση παρέκκλισης, μετατοπιζόμενα προς τη δύση (με την προ-

ϋπόθεση ότι δεν υπήρξαν άλλες μαγματικές κινήσεις κάτω από τον φλοι-

ό, αντίθετες προς την κίνηση αυτή).  

Ο Βέγκενερ χρησιμοποίηση πολλά επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη 

θεωρία του.  

Γεωλογικά τεκμήρια: οι ήπειροι παρουσιάζουν συχνά μια αντιστοιχία 

στις ακτογραμμές τους, ειδικότερα η Αφρική και η Νότια Αμερική στην 

πλευρά που βλέπει προς τον Ατλαντικό. Συχνά, εκεί όπου αναγνωρίζεται 

ένας τέτοια παραλληλισμός, παρατηρείται επίσης και μια αντιστοιχία των 

στρωματογραφικών σειρών. Στα δυτικά χείλη των μετακινούμενων τεμα-

χών σχηματίζονται πτυχώσεις, με αποτέλεσμα τη γένεση ορέων (όπως 

στην περίπτωση της Αμερικής).  

Παλαιοντολογικά τεκμήρια: η μελέτη της σημερινής και της παλιάς 

διανομής των ζώντων οργανισμών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά το 

παρελθόν πρέπει να υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ηπεί-

ρων, γεγονός που εξηγείται μόνο με την υποθετική ύπαρξη ηπειρωτικών 

γεφυρών ή με την παρέκκλιση των ηπείρων. 

Γεωφυσικά τεκμήρια: μετρήσεις του γεωφυσικού μήκους επέτρεψαν 

τον καθορισμό μιας σχετικής κίνησης ανάμεσα στην Ευρώπη και στη 

Γροιλανδία (στην περίπτωση αυτή τα δύο σιαλικά τεμάχη απομακρύνθη-

καν). 

Αν και αποδέχτηκαν τις γενικές αρχές της θεωρίας του Βέγκενερ, οι 

μελετητές που ασχολήθηκαν κατόπιν με την παρέκκλιση των ηπείρων 

δέχτηκαν μια νέα υπόθεση, ότι υπήρξαν όχι μία αλλά δύο Παγγαίες αρχι-
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κές ήπειροι: η Γκοντβάνα, στο νότιο ημισφαίριο, και η Ευρασία στο βό-

ρειο. Η θεωρία του Βέγκενερ υπήρξε αργότερα αντικείμενο πολλών συ-

ζητήσεων και σε ορισμένους κύκλους αντιμετωπίστηκες με σκεπτικισμό. 

Μόνο κατά το χρονικό διάστημα 1950 ως 1964, μελέτες που έγιναν από 

ομάδες γεωλόγων και γεωφυσικών έδωσαν νέες αποδείξεις στα επιχειρή-

ματα του Βέγκενερ.  
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Μία από τις κυριότερες αποδείξεις είναι τα αποτελέσματα ενός συστη-

ματικού προσανατολισμού της παράκτιας ζώνης της Αφρικής και της Νό-

τιας Αμερικής, που επιβεβαίωσαν μια απόλυτη αντιστοιχία των στρωμά-

των από τη μια και την άλλη πλευρά του ωκεανού.  

Επίσης, η Ανταρκτική, που κατά την υπόθεση της παρέκκλισης των η-

πείρων πρέπει να αποτελούσε μέρος της Γκοντβάνα, διαπιστώθηκε από 

τους μελετητές ότι κατέχει μια γεωλογική δομή, που συσχετίζεται εύκολα 

με τις άλλες χώρες της Γκοντβάνα.  

Άλλο φαινόμενο, που μελετήθηκε σε βάθος για να ενισχυθεί η θεωρία 

αυτή της παρέκκλισης, είναι η μετατόπιση των μαγνητικών πόλων της 

Γης, κατά τους γεωλογικούς χρόνους (η θέση των πόλων σε μια καθορι-

σμένη περίοδο είναι ανεξάρτητη από τη μαγνητική κατάσταση των μαγ-

ματικών πετρωμάτων που στερεοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή). Οι 

σχετικές μελέτες επέτρεψαν τη διαπίστωση ότι οι μαγνητικοί πόλοι μετα-

τοπίστηκαν, ως προς τις ηπείρους, κατά πολύ διαφορετικές γραμμές κα-

τεύθυνσης μεταξύ τους: προκύπτει λοιπόν τοι συμπέρασμα ότι οι ήπειροι 

μετατοπίστηκαν σε χρόνο ανεξάρτητο από το χρόνο μετατόπισης των μα-

γνητικών πόλων». 

 

 Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», Αθήνα 1996, τόμος 27, σελ. 

116. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Στα παραπάνω συμφωνούμε σε όλα, εκτός από το σημείο ότι αρχικά 

στην Γη υπήρξαν δύο Παγγαίες και όχι μία. 

Εξηγήσαμε πως δημιουργήθηκε η μια μεγάλη αρχική ήπειρος στην Γη, 

η Παγγαία. 

Λόγω της κίνησης όμως των δύο εσωτερικών-βαρυτικών περιστροφι-

κών βραχιόνων της Γης μας, ο ένας περιστρέφεται κατά αντίθετη κατεύ-

θυνση από τον άλλο. 

Έτσι όταν έγιναν τα πρώτα ρήγματα του μανδύα και του φλοιού της 

Γης, λόγω της εσωτερικής πίεσης, όταν είχαν δημιουργηθεί βαρύτερα υ-

λικά στο εσωτερικό της και πίεζαν τον φλοιό της μέχρι που τον έσπασαν 

και δημιούργησαν τα ρήγματα και τις τεκτονικές πλάκες, αυτές άρχισαν 

να απομακρύνονται, λόγω ακριβώς αυτών των αντίθετα κινούμενων εσω-

τερικών περιστροφικών βραχιόνων της Γης. 

Γιατί αν ισχυριστούμε ότι οι ήπειροι-τεκτονικές πλάκες μετατοπίζο-

νταν χάρη στην κίνηση αυτή της Γης από τα δυτικά προς τα ανατολικά, 

τότε θα έπρεπε όλα τα τμήματά της να μετακινούνταν-μετατοπίζονταν 

έτσι, κατά την ίδια κατεύθυνση, και όχι να διαχωρίζονταν μεταξύ τους 

π.χ. η Αφρική από την Νότια Αμερική (αφού θα κινούνταν-

μετατοπίζονταν προς την ίδια κατεύθυνση). 
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Η θέση ότι έχουμε μια ήπειρο, παρότι έχουμε δύο περιστροφικούς 

βραχίονες, εξηγήσαμε ήδη, ότι οι δύο βαρυτικοί-περιστροφικοί βραχίονες 

της Γης καθώς απομακρύνονται από το κέντρο της με κατεύθυνση προς 

την επιφάνειά της. 

Από αυτούς όμως ο ένας είναι ο ισχυρότερος, επειδή στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις ισχυρότερος είναι ο εσωτερικό-βαρυτικό πόλος των 

θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, ενώ ο πόλος των θεμελιωδών ιόντων 

πρωτονίων που φορτίζει αντίστοιχα βαρυτικό υλικό, αυτός θα απωθηθεί 

προς τα πιο έξω ακόμη, προς το μέρος της επιφάνειας. 

Στην περιοχή λοιπόν που έχει απωθηθεί προς την επιφάνεια ο περι-

στροφικός-βαρυτικός πόλος με μάζα φορτισμένη κυρίως από θεμελιώδη 

ιόντα πρωτονίων, έχει δημιουργήσει και την ανάλογη στεριά. 
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26. Η εξήγηση της δημιουργίας των ηπείρων της Γης, από την αρ-

χική ήπειρο Παγγαία. 

Τα υπόγεια ρεύματα στο εσωτερικό της γης δεν κινούνται προς μια 

κατεύθυνση, αλλά κινούνται προς δύο τουλάχιστον αντίθετες κατευ-

θύνσεις, εξαιτίας των οποίων έχουμε την απομάκρυνση των πλακών 

που τις παρασέρνουν και τις απομακρύνουν. 

Από τι εξαρτάται η κίνηση μιας λιθοσφαιρικής ή τεκτονικής πλά-

κας. 

 

 

«Σεισμοί 

Επειδή η χώρα μας πλήττεται συχνά από τους σεισμούς, και οι κατα-

στροφές είναι τεράστιες στους ανθρώπους και την περιουσία τους, θεω-

ρήσαμε σκόπιμο να γράψουμε δυο λόγια γύρω από τους σεισμούς, για να 

διαφωτίσουμε τον αναγνώστη, όσο το δυνατόν καλλίτερα, ώστε να μπο-

ρέσει να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την πε-

ριουσία του. 

Είναι παρατηρημένο ότι όλοι μας παραβλέπουμε τη δύναμη της φύσης, 

η οποία δεν είναι δυνατόν να διακόψει την πορεία της ή ν’ αδρανήσει για 

χατίρι μας. 

Γι’ αυτό πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης από τους σει-

σμούς γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ’ρθει το κακό. 

Το έδαφος της χώρας μας έχει δημιουργηθεί από ανακατατάξεις στον 

εσωτερικό φλοιό της. Αυτό σημαίνει ότι πριν εκατομμύρια χρόνια, σε 

μέρη, όπου τώρα είναι θάλασσα, τότε υπήρχε ξηρά. 

Στον ελληνικό χώρο, και σε βάθος πολλών χιλιομέτρων στο υπέδαφος, 

γίνονται πολλές σεισμικές δονήσεις, αλλά, λόγω του αρκετού βάθους, δεν 

γίνονται αισθητοί σε μας παρά μόνο με μετρήσεις διαφόρων επιστημονι-

κών οργάνων.  

Οι πιο ευπαθείς σεισμικές περιοχές, είναι τα νησιά του Αιγαίου και Ιο-

νίου. Στην δε ξηρά οι περιοχές με ακτίνα μέχρι 200 χιλιόμετρα του Κο-

ρινθιακού, της Μαγνησίας, και η περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονί-

κη. 

 

Σεισμοί υπάρχουν τριών ειδών: 

α) Οι τεκτονικοί, β) Οι ηφαιστειογενείς και γ) Οι σεισμοί κατακρή-

μνισης. 

Έχει όμως υπολογιστεί ότι τοι 90% της σεισμικής ενέργειας, που εκλύ-

εται μέσα στη γη, προκαλεί τεκτονικούς σεισμούς. 

Πιο κάτω θα εξετάσουμε τη γένεση των σεισμών και πως μπορούμε να 

προφυλαγόμαστε απ’ αυτούς. 

 

Η γένεση των σεισμών. 
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Η θεωρία των τεκτονικών πλακών είναι η πιο αποδεκτή επιστημονική 

ερμηνεία για τις γεωδυναμικές διαδικασίες, γιατί ερμηνεύει το σύνολο 

των γεωδυναμικών φαινομένων.  

Θ’ αναφέρουμε, όσο πιο απλά γίνεται, τα βασικά σημεία της θεωρίας 

αυτής, στην ερμηνεία της γένεσης των σεισμών. 

 

Η λιθόσφαιρα 

Λιθόσφαιρα, είναι τα ανώτερα στερεά στρώματα της Γης, που έχουν 

πάχος 80-100 χιλιόμετρα και κατανέμονται σε οκτώ δύσκαμπτες σκληρές 

πλάκες, οι οποίες αποτελούν το φλοιό της Γης. 

Οι πλάκες αυτές κινούνται πάνω σε υπόστρωμα του αυτού πάχους, πε-

ρίπου, που, όσο προχωρούμε σε βάθος, γίνεται παχύρρευστο. Το στρώμα 

αυτό λέγεται «Ασθενόσφαιρα». 

Η λιθόσφαιρα δεν είναι συνεχής με την οριζόντια έννοια, αλλά διακό-

πτεται από τεκτονικές δομές, τα λεγόμενα «ρήγματα». Τα μεγάλα ρήγμα-

τα της Γης, (ρηγματικές ζώνες) συνδεόμενα μεταξύ τους, κάνουν τα όρια 

(σύνορα) που χωρίζουν τη λιθόσφαιρα της Γης, δηλαδή το φλοιό της, σε 

τμήματα, τις λεγόμενες «λιθοσφαιρικές πλάκες». 

Οι μεγαλύτερες πλάκες της Γης είναι: Η πλάκα του Ειρηνικού, η αμε-

ρικανική πλάκα, η ινδική πλάκα, η αφρικανική πλάκα, η ευρασιατική, η 

πλάκα της Ανταρκτικής, η αυστραλιανή και η πλάκα της Νάζκα στα δυ-

τικά της Ν. Αμερικής. 

Οι βασικές αυτές πλάκες χωρίζονται σε άλλες μικρότερες ποικίλου με-

γέθους. 

Στην περιοχή μας, δηλαδή στο νότιο τμήμα της Ευρασιατικής πλάκας, 

υπάρχουν οι εξής, επιμέρους, μικρότερες πλάκες. 

Η πλάκα της Αδριατικής, η αιγαιακή πλάκα, η τουρκική πλάκα, η περ-

σική πλάκα, η ιόνιος και η μεσσήνιος πλάκα. 

Μέσα στην ασθενόσφαιρα δημιουργούνται ρεύματα, που μεταφέρουν 

υλικά, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας. 

Έτσι, στην κάτω επιφάνεια των λιθοσφαιρικών πλακών, ασκούνται ο-

ριζόντιες δυνάμεις. Με την επίδραση αυτών των δυνάμεων, οι λιθοσφαι-

ρικές πλάκες δεν μένουν ακίνητες, αλλά μετατοπίζονται και μεταξύ τους, 

και σε σχέση με την ασθενόσφαιρα. 

Ανάλογα με το είδος της κίνησης, που γίνεται στα όρια των πλακών, 

διακρίνουμε τρία είδη ζωνών: 

1) Ζώνες απομάκρυνσης (εξάπλωσης). 

Βρίσκονται στις μεσοωκεάνιες ράχες, όπου δημιουργείται καινούργια 

επιφάνεια (λιθόσφαιρα), από το υλικό που ανέρχεται και σπρώχνει τις 

πλάκες. 

Στις υποθαλάσσιες ράχες, που βρίσκονται στους ωκεανούς, αναβλύζει 

από την ασθενόσφαιρα βασαλτικό υλικό με λίγο πυριτικό οξύ. 

Το υλικό αυτό σχηματίζει στρώμα λάβας. Έτσι, σε αναζήτηση χώρου, 

σπρώχνουν τις πλάκες, οι οποίες απομακρύνονται η μια από την άλλη. 
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Αλλά, επειδή η επιφάνεια της γης είναι σταθερή, οι πλάκες, απομακρυνό-

μενες συγκρούονται με τις παρυφές της απέναντι πλάκας. 

2) Ζώνες σύγκλισης ή κατάδυσης. 

Καθώς η μια πλάκα βυθίζεται κάτω από την άλλη, και όταν φθάσει σε 

σημαντικό βάθος λιώνει (καταστρέφεται) και δημιουργούνται οι ωκεά-

νιες τάφροι, δηλαδή στις θέσεις που βυθίζονται οι ωκεάνιες πλάκες, σχη-

ματίζουν από τις παρυφές τους με το ωκεάνιο υλικό κεκλιμένα επίπεδα. 

Τα επίπεδα αυτά ονομάζονται «ζώνες Μπένιωφ», από το όνομα του κα-

θηγητή που πρώτος τις επεσήμανε. 

Στις ζώνες αυτές της συγκλίσεως, ή καταδύσεως, παράγονται συνήθως 

μεγάλοι σεισμοί, κι όλοι οι σεισμοί βάθους, οι οποίοι φθάνουν μέχρι 720 

χιλιόμετρα. 

3) Στις ζώνες μετακίνησης κατά την οριζόντια διεύθυνση του ρήγμα-

τος. 

Το ρήγμα, που ονομάζεται ολίσθησης κατά την οριζόντια διεύθυνση, 

αποτελεί τμήμα ορίου μεταξύ πλακών, παράλληλο προς το διάνυσμα της 

μετατόπισης. 

Έτσι, η επιφάνεια των δύο πλακών ούτε καταστρέφεται, ούτε δημιουρ-

γείται, δηλαδή διατηρείται. 

Κατά την κίνηση αυτών των πλακών, που διατηρούνται, παράγονται 

σεισμοί οριζόντιας διάτμησης, μικρού βάθους και μικρού σχετικά μεγέ-

θους. 

Στις παραπάνω γεωδυναμικές διαδικασίες οφείλονται οι σεισμοί. Γι’ 

αυτό, και το σύνολο των σεισμών κατανέμεται στις ζώνες, που χωρίζουν 

τις τεκτονικές πλάκες.  

Τα επίκεντρα των σεισμών αυτών, βέβαια, δεν συμπίπτουν με τις ζώ-

νες των τεκτονικών πλακών, αλλά κατανέμονται σ’ ευρύτερες ζώνες, 

σχετικά κοντά στα όρια αυτά, γιατί σεισμογόνα ρήγματα δεν είναι μόνο 

τα μεγάλα, που είναι τα σύνορα των πλακών, αλλά και τα ρήγματα που 

σχηματίζονται στο εσωτερικό τους. Τα ρήγματα αυτά γίνονται από σπα-

σίματα στις λιθοσφαιρικές πλάκες. 

Οι τάσεις θλίψης και τεμαχισμού, που παράγονται στα άκρες των πλα-

κών, δημιουργούν και παραμορφώσεις στο εσωτερικό τους. 

Επειδή το όριο αντοχής διάρρηξης των υλικών, από τα οποία αποτε-

λούνται οι πλάκες αυτές, είναι πολύ μεγάλο, χρειάζεται πολύς χρόνος για 

να συγκεντρωθούν μεγάλες τάσεις, για να τις διαρρήξουν, ή να μετατοπί-

σουν τα στρώματα. 

Από τη διατάραξη αυτή δημιουργούνται, κατά αραιά διαστήματα, οι ο-

νομαζόμενοι ενδοτεμαχικοί σεισμοί, πολύ μικρού μεγέθους. Και επειδή 

προκαλούν ανακατάξεις στη δομή των γήινων στρωμάτων οι σεισμοί αυ-

τοί ονομάζονται Τεκτονικοί. 

Το 90% των σεισμών, που παρατηρούνται στην επιφάνεια της γης, κι 

όλοι σχεδόν οι καταστρεπτικοί, είναι τεκτονικοί. 



 112 

Οι ηφαιστειογενείς σεισμοί, που προκαλούνται κατά την έκρηξη των 

ηφαιστείων, ανέρχονται στο 7% περίπου. Τα υπόλοιπα 3% οφείλονται σε 

σεισμούς από υπόγειες πτώσεις των κορυφών υπογείων σπηλαίων. Οι 

σεισμοί αυτοί ονομάζονται εγκατακρημνισιγενείς. 

Και οι δύο αυτοί σεισμοί είναι, κατά κανόνα, μικρού μεγέθους. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα μέχρι τώρα αναφέραμε, συνοψίζονται στα 

εξής: 

Σεισμός δημιουργείται από την τάση που έχει μαζευτεί στους υπό-

γειους βράχους, σε κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο. 

Όταν η τάση αυτή φθάσει σε τελικό όριο, οι βράχοι τεμαχίζονται, φεύ-

γουν από την αρχική τους θέση και καταλαμβάνουν νέα. Η ξαφνική αυτή 

κίνηση, που δημιουργείται από τα κύματα ταραχής ή τρεμούλας, λέγεται 

σεισμός.  

Τα κύματα αυτά ακτινοβολούνται από το κέντρο της διάσπασης μέσω 

της γης με μεγάλη ταχύτητα. 

Άλλα έχουν μεγάλη δύναμη και καλύπτουν μεγάλες χιλιομετρικές απο-

στάσεις, κι άλλα μικρές και σβήνουν σε λίγες δεκάδες χιλιόμετρα. 

Συμβαίνει δηλαδή το ίδιο μ’ αυτό που βλέπουμε εάν σε ήρεμη επιφά-

νεια νερού ρίξουμε μια μικρή πέτρα. Τα κύματα θα σβήσουν γρήγορα με 

λίγους κύκλους. Εάν όμως ρίξουμε μια μεγάλη πέτρα, θα δημιουργήσου-

με μεγάλους κυματισμούς, και οι κύκλοι θα φθάσουν σε μεγάλη απόστα-

ση…». 

«Γενική Αγροτική Εγκυκλοπαίδεια», Διευθυντής σύνταξης: Σπύρος 

Πιπέρης, εκδότης. Επιμελητής ύλης: Αλέκος Κωστάκης, λογοτέχνης. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Μαμουχά. Ειδικοί συνεργάτες: Στε-

φανάκης Κώστας, γεωπόνος, Παπαθανασοπούλου Αίγλη, γεωπόνος, 

Γουλάτης Λουκάς, δημοσιογράφος, Καρανικόλας Γιώργος, συγγραφέας-

ιστορικός, Μπαρούχος Σπύρος, δημοσιογράφος, Στάμος Κων/νος, συμ-

βολαιογράφος, Παπαστράτης Σωτήριος, δικηγόρος, Θεοχάρης Αντώνης, 

καλλιεργητής, πτυχ. Αγροτ. Σχολής, Μαρούλας Γιώργος, ανθοπαραγω-

γός, πτυχ. Αγροτ. Σχολής, Κραουνάκη Ιωάννα, ειδική διαιτολόγος, Κα-

ραγκούνης Θεόδωρος, αρχιτέκτονας, 1983, Τόμος 3, σελ. 228-232. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις – παρατηρήσεις: 

 

α) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «[…] Μέσα στην ασθενόσφαιρα δη-

μιουργούνται ρεύματα, που μεταφέρουν υλικά, εξαιτίας της διαφοράς 

θερμοκρασίας. 

Έτσι, στην κάτω επιφάνεια των λιθοσφαιρικών πλακών, ασκούνται ο-

ριζόντιες δυνάμεις. Με την επίδραση αυτών των δυνάμεων, οι λιθοσφαι-

ρικές πλάκες δεν μένουν ακίνητες, αλλά μετατοπίζονται και μεταξύ τους, 

και σε σχέση με την ασθενόσφαιρα. 
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Ανάλογα με το είδος της κίνησης, που γίνεται στα όρια των πλακών, 

διακρίνουμε τρία είδη ζωνών:…». 

 

Η θέση μας είναι ότι πράγματι υπάρχουν υπόγεια ρεύματα στο εσωτε-

ρικό της γης που κινούνται. Εξαιτίας της κίνησης αυτής των υπόγειων 

ρευμάτων μετακινούνται και οι λιθοσφαιρικές πλάκες που βρίσκονται 

από πάνω τους. 

Αν τα υπόγεια αυτά ρεύματα μετακινούνταν προς μια μόνον κατεύ-

θυνση, τότε δεν θα είχαμε, ενδεχομένως, τα διάφορα ρήγματα πουν προ-

καλούνται από την απομάκρυνση των πλακών, γιατί απλά δεν θα απομα-

κρύνονται μεταξύ τους αυτές οι λιθοσφαιρικές πλάκες (αφού θα μετακι-

νούνταν όλες προς την αυτή κατεύθυνση). 

Επομένως, προκύπτει ότι τα υπόγεια ρεύματα στο εσωτερικό της γης, 

δεν κινούνται όλα προς μια κατεύθυνση, αλλά κινούνται προς δύο τουλά-

χιστον κατευθύνσεις. 

Μόνο έτσι μπορούν να εξηγηθούν το φαινόμενο της απομάκρυνσης 

των λιθοσφαιρικών πλακών της γης. 

Άρα, λέμε ότι: 

Τα υπόγεια ρεύματα στο εσωτερικό της γης δεν κινούνται προς μια 

κατεύθυνση, αλλά κινούνται προς δύο τουλάχιστον αντίθετες κατευ-

θύνσεις, εξαιτίας των οποίων έχουμε την απομάκρυνση των πλακών 

που τις παρασέρνουν και τις απομακρύνουν. 

 

β) Για να μπορούν να μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες, οι λιθο-

σφαιρικές πλάκες, πρέπει να έχουν αποκάτω τους μεγάλες υπόγειες προ-

βολές. 

Πάνω σε αυτές προσκρούουν τα υπόγεια αυτά ρεύματα του εσωτερι-

κού της γης και τις παρασέρνουν κατά την πορεία τους. 

Έτσι, όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι υπόγειες προβολές της γης, αλλά 

και όσο μεγαλύτερο-περισσότερο υπόγειο όγκο καταλαμβάνουν, τόσο 

πιο πολύ δέχονται τις πιέσεις που τους εξασκούν τα υπόγεια ρεύματα από 

το εσωτερικό της γης και τις παρασέρνουν ανάλογα. 

Λένε (άκουσα κάποιον σε μια εκπομπή στην τηλεόραση να το λέγει 

και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμη) ότι ακόμη και η χερσόνησος 

της Καλιφόρνιας στο Μεξικό (δυτική ακτή) μετακινείται και αποκόπτεται 

από τον υπόλοιπο κορμό αυτού του κράτους. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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(Παίρνουμε αυτό το ρίσκο, δηλαδή ακούσαμε μια πληροφορία που δεν 

την διασταυρώσαμε δηλαδή με άλλες πηγές, για να περιγράψουμε το φαι-

νόμενο της απομάκρυνσης των πλακών, επειδή εδώ είναι πιο κατανοητό, 

στην αρχή δηλαδή της απομάκρυνσης των πλακών, η οποία ήδη υφίστα-

ται. Πιο κάτω αυτό θα το αναπτύξουμε αναλυτικότερα στην απομάκρυν-

ση των πλακών Αφρικής-Νοτίου Αμερικής). 

 

Αν ισχύει το παραπάνω, τότε στην περίπτωση του Μεξικού έχουμε δύο 

μεγάλες υπόγειες προβολές: μια αυτή που βρίσκεται κάτω από τον κύριο 

κορμό του κράτους αυτού και μια στα δυτικά του, κάτω ακριβώς από την 

χερσόνησο της Καλιφόρνιας, όπως ακριβώς δείχνει ο γεωφυσικός χάρτης 

τους. 

 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Επομένως, η απομάκρυνση των πλακών αυτών συμβαίνει επειδή τα υ-

πόγεια ρεύματα του εσωτερικού της γης κινούνται προς αντίθετες κατευ-

θύνσεις. 

Αυτό θα το δούμε καλύτερα στην επόμενη παράγραφό μας: 

Όλοι μας αποδεχόμαστε, σήμερα, την θεωρία του Βέγκενερ που μιλά 

ότι η πλάκα της Αμερικής έχει απομακρυνθεί από τις υπόλοιπη Ευρασια-

τική-Αφρικανική πλάκα, αφού οι ακτογραμμές της ανατολικής νοτίου Α-

μερικής συμπίπτουν με τις ακτογραμμές της δυτικής Αφρικής. 

Στον επόμενο χάρτη βλέπουμε αυτή την εικόνα και παρατηρούμε με 

προσοχή τις ακτογραμμές που αναφέραμε, οι οποίες μας παραπέμπουν 

στην απόσχιση της πλάκας της Αμερικής από την Αφρική-Ευρασία. 
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Από τα παραπάνω παραδείγματα, γίνεται φανερό ότι οι λιθοσφαιρικές 

πλάκες της γης μετακινούνται όχι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Μάλιστα, αν προσέξουμε και παρατηρήσουμε τις κινήσεις των πλακών 

της γης αφενός, και επειδή οι κινήσεις αυτές στηρίζονται στα υπόγεια 

ρεύματα αφετέρου, όπως π.χ. στα δύο παραπάνω παραδείγματα, συμπε-

ραίνουμε οι κινήσεις των πλακών της γης γίνονται προς αντίθετες κατευ-

θύνσεις οριζόντιες, ως εξής: 

α) Άλλα υπόγεια ρεύματα του εσωτερικού κινούνται από τα δυτικά 

προς τα ανατολικά, και  

β) Άλλα υπόγεια ρεύματα του εσωτερικού της γης κινούνται από τα α-

νατολικά προς τα δυτικά. 

Μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η απομάκρυνση των πλακών της γης, 

εφόσον βέβαια, οι πλάκες αυτές έχουν μεγάλες υπόγειες προβολές, τις ο-

ποίες συμπαρασύρουν μαζί τους αυτά τα υπόγεια ρεύματα. 

 

Αν τα παραπάνω έχουν έτσι, τότε η κίνηση μιας πλάκας από τα υπό-

γεια αυτά ρεύματα εξαρτάται: 

1) Από το μέγεθος των υπόγειων προβολών της (βάθος και έκταση που 

καταλαμβάνει στον υπόγειο χώρο, όπου συναντιέται με τα ρεύματα του 

εσωτερικού της γης). 

2) Από την θέση της, ως προς τα υπόγεια αυτά ρεύματα. Π.χ. στην πε-

ρίπτωση της πλάκας της χερσονήσου της Καλιφόρνιας στο Μεξικό, η 

πλάκα αυτή είναι κάθετη προς την κίνηση των υπόγειων αυτών ρευμά-

των, όπου όπως εξηγήσαμε κινούνται οριζόντια, δηλαδή ή από τα ανατο-

λικά προς τα δυτικά, ή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 

Έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο αν η θέση της υπόγειας προβολής της πλά-

κας είναι κάθετη ή όχι προς την κίνηση αυτών των υπόγειων ρευμάτων. 

3) Από την ισχύ των υπόγειων αυτών ρευμάτων. 

Στην ουσία δηλαδή τα υπόγεια αυτά ρεύματα της γης, συγκρούονται 

με τις υπόγειες προβολές των λιθοσφαιρικών πλακών και τις παρασέρ-

νουν προς την κατεύθυνση κίνησής τους. 
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27. Όλα τα χημικά στοιχεία της ατμόσφαιρας, και όχι μόνο μερικά, 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην ζωή που υπάρχει στην Γη και το κα-

θένα έχει τον δικό του σκοπό. 

 

 

Ας δούμε αν χαρακτηριστικό παράδειγμα χημικού στοιχείου που υ-

πάρχει και στην ατμόσφαιρα της γης, το άζωτο. 

 

«Άζωτο. 

Χημικό στοιχείο με σύμβολο Ν. 

Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο, άγευστο και σχετικά αδρανές. Έχει ατο-

μικό αριθμό 7 και ατομικό βάρος 14,008. Είναι λίγο ελαφρύτερο από τον 

αέρα (σχετική πυκνότητα: 0,9674). Στερεοποιείται σε κανονική πίεση και 

σε θερμοκρασία κατώτερη από τους -209,86ο C. Στην θερμοκρασία αυτή 

τήκεται και βράζει σε -195,8ο C. Είναι λίγο διαλυτό σε νερό, διαλύεται 

δυσκολότερα από ό,τι το οξυγόνο, αλλά ευκολότερα από ό,τι το υδρογό-

νο. Οι φυσικές του ιδιότητες το κατατάσσουν στα τέλεια και μόνιμα αέ-

ρια* (δύσκολα υγροποιείται). 

Το άζωτο δεν διατηρεί τη ζωή (γι’ αυτό και λέγεται άζωτο: από το στε-

ρητικό α και τη λέξη ζωή). Δεν συντελεί στη ζωή, αποτελεί όμως ένα από 

τα κύρια συστατικά όλων των ζωικών οργανισμών. 

Ελεύθερο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και αποτελεί το κύριο μέρος του 

ατμοσφαιρικού αέρα (περίπου 78% σε όγκο και 75,5% σε βάρος). Εκλύε-

ται από ηφαίστεια, από πηγές νερού, από ορυχεία κ.λπ. Είναι άφθονο πά-

νω στη γη, ενωμένο με τη μορφή οργανικών ουσιών, και αποτελεί, όπως 

αναφέραμε ήδη, το ουσιώδες συστατικό όλων των ζωικών οργανισμών. 

Ενωμένο με άλλα στοιχεία, συναντάται στο έδαφος με την μορφή νιτρι-

κών και αμμωνιακών αλάτων, όπως λ.χ. το νίτρο της Χιλής (ΝαΝΟ3), το 

νίτρο των Ινδιών (ΚΝΟ3) κ. ά. Στο εμπόριο φέρεται συνήθως συμπιεσμέ-

νο μέσα σε χαλύβδινα κυλινδρικά δοχεία (υπό υψηλή πίεση 1400 

Kgr/cm2)…. 

Η σημασία του αζώτου για τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη. Το άζωτο 

είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωικής ύλης και συμμετέχει στον 

σχηματισμό των πρωτεϊνών*, των βασικών αυτών βιοχημικών ουσιών. 

Αποτελεί απαραίτητη ουσία για τη γέννηση και την ανάπτυξη των οργα-

νισμών. Παίρνει μέρος στον σχηματισμό των νουκλεϊνικών οξέων και γι’ 

αυτό παίζει αναντικατάστατο ρόλο στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

και γενικά στην αναπαραγωγή των όντων. Επίσης, καθιστά τον αέρα ανα-

πνεύσιμο, μετριάζοντας την οξειδωτική δράση του οξυγόνου. 

Χρησιμοποίηση. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή αμμωνίας*, νιτρικών 

αλάτων, αζωτούχων λιπασμάτων, χρωμάτων, νιτρικού οξέος κ.λπ. Χρη-

σιμοποιείται επίσης στην πλήρωση ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσε-

ως, στην μεταλλουργία για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
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της, στην διατήρηση νωπών των τροφίμων και γενικά για τη συντήρησης 

διαφόρων ουσιών. Σε υγρό εξάλλου άζωτο εμβαπτίζεται ο χάλυβας (το α-

τσάλι) για τη βελτίωση της ποιότητας του. Επίσης, το άζωτο χρησιμο-

ποιείται στην παραγωγή εκρηκτικών υλικών κ.λπ. 

Ο «κύκλος του αζώτου». Το ατμοσφαιρικό άζωτο με διάφορους μετα-

σχηματισμούς του πραγματοποιεί έναν «κύκλο» στη φύση και έπειτα ε-

πανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Είναι ο λεγόμενος «κύκλος του 

αζώτου». Και γίνεται με τη μεσολάβηση διαφόρων φυτικών και ζωικών 

οργανισμών. Οι ανόργανες ενώσει του αζώτου αποροφούνται στο έδαφος 

από τα φυτά. Και τα φυτά, παίρνοντας το διοξείδιο του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα και συνδυάζοντάς το με τις ανόργανες ενώσεις, παράγουν τις 

πρωτεΐνες. Τα φυτοφάγα ζώα καταναλίσκουν αυτές τις πρωτεΐνες, αλλά 

και τα σαρκοφάγα προμηθεύονται τις απαραίτητες πρωτεΐνες τρώγοντας 

άλλα ζώα κ.λπ. Η αποσύνθεση και τα απορρίμματα των ζωικών οργανι-

σμών, τελικά, επαναφέρουν το άζωτο στη γη με τη μορφή απλούστερων 

αζωτούχων ενώσεων. Έτσι, πραγματοποιείται ένας πλήρης κύκλος – κυ-

κλοφορία του αζώτου μέσα στη φύση.  

Εκτός από την κύρια αυτή κυκλοφορία τα «αζωτοσυλλεκτικά βακτή-

ρια», όπως λέγονται, προκαλούν δέσμευση ορισμένης ποσότητας του α-

τμοσφαιρικού αζώτου στις ρίζες των ψυχανθών (φασόλια, μπιζέλια 

κ.λπ.). Γι’ αυτό, η καλλιέργεια των ψυχανθών συντελεί στον εμπλουτι-

σμό του εδάφους με άζωτο κ.λπ. Τεχνητά, αυτό γίνεται με τη χρήση λι-

πασμάτων…. 

Οι ενώσεις του αζώτου. Οι κυριότερες ενώσεις του αζώτου με το υδρο-

γόνο είναι η αμμωνία* ΝΗ3, η υδραζίνη Ν2Η4 και το υδροαζωτικό οξύ 

Ν3Η…». 

«Για σας παιδιά», μοντέρνα έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια για μαθητάς Δη-

μοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακόπουλος. 

Γενική εποπτεία: Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγγραφεύς. 

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 1, 

σελ. 150-152.  

Οι μικρομετατροπές από την απλή καθαρεύουσα στην Δημοτική έγι-

ναν από τον υποφαινόμενο. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις –επισημάνσεις: 

 

α) Προκειμένου το άζωτο να συμβάλλει πάρα πολύ σε όλη την φάση 

και στην διατήρηση της ζωής, κάνει έναν ολόκληροι κύκλο, τον κύκλο 

του αζώτου. 
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β) Παρότι «…Το άζωτο δεν διατηρεί τη ζωή (γι’ αυτό και λέγεται ά-

ζωτο: από το στερητικό α και τη λέξη ζωή). Δεν συντελεί στη ζωή, απο-

τελεί όμως ένα από τα κύρια συστατικά όλων των ζωικών οργανι-

σμών…», όμως συμβάλλει τα μέγιστα στην ύπαρξη της ζωής και στον 

πολλαπλασιασμό της. 

 

Παρατηρούμε με πόση σοφία λειτουργεί αυτός ο κύκλος του αζώτου. 

Το άζωτο, ακόμη κι αν το ίδιο δεν δίνει ζωή, είναι όμως συντελεστής-

παράγοντας της ύπαρξης της ζωής. 

Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο η σοφία στον υπολογισμό των απαραίτητων 

παραγόντων και ποσοτήτων των χημικών στοιχείων, αλλά και η δύναμη, 

το σθένος τους για να σχηματίζουν μεταξύ τους αρμονικότατα, μέσω των 

χημικών δεσμών τους την επιτρεπτή εκείνη λήψη τους από τους ζώντες 

οργανισμούς. 
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28. Η εξήγηση της δημιουργίας των αερίων κ.λπ. ζωνών που περι-

στρέφονται γύρω από ένα πλανήτη. 

Η εξήγηση ότι οι αέριες αυτές ζώνες είναι ισχυρότερες και πυκνό-

τερες στην ισημερινή ζώνη ενός πλανήτη και αραιώνουν όσο απομα-

κρυνόμαστε από αυτή την ισημερινή του ζώνη. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των αέρινων αυτών ζωνών σε έναν 

πλανήτη και το παράλληλο των διαφόρων τέτοιων ζωνών μεταξύ 

τους. 

Ατμοσφαιρική κυκλοφορία και άνεμοι. 

Σχηματισμός κυμάτων Ρόσμπι σε Αεροχείμαρρο. 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα σχετικό απόσπασμα: 

 

«… Στο δίσκο του Δία, που παρουσιάζει αισθητή πλάτυνση στους πό-

λους, εξαιτίας της γρήγορης περιστροφής του, που διαρκεί μόλις 10 ώρες, 

παρατηρούνται πάντοτε φωτεινές και σκοτεινές ζώνες, που το σχήμα και 

η θέση τους μεταβάλλονται συνέχεια. Συνήθως ο ισημερινός σκεπάζεται 

από μια πλατιά λευκή ζώνη, που από το ένα και το άλλο μέρος της εκτεί-

νονται παράλληλα δύο ζώνες με γκριζωπό χρώμα. 

Άλλες, λεπτότερες ζώνες,  βρίσκονται σε υψηλότερα πλάτη, ενώ οι 

πολικές περιοχές είναι γκρίζες. Στη νότια σκοτεινή ζώνη, τα περισσότερο 

ισχυρά τηλεσκόπια, δείχνουν μια «ωοειδή» κοκκινωπή κηλίδα, που είναι 

ο μόνιμος σχηματισμός της επιφάνειας  του Δία. Η κηλίδα αυτή παρατη-

ρείται από αιώνες, και αλλάζει συχνά απόχρωση, όχι όμως θέση και δια-

στάσεις. Αντίθετα, οι ζώνες του Δία παρουσιάζουν συχνές και απότομες 

μεταβολές. Οι παρυφές τους πότε είναι ευθείες και πότε σχηματίζουν 

κολπώσεις και προεξοχές. Μερικές φορές μάλιστα, αντί για τη λευκή ζώ-

νη, ο ισημερινός του πλανήτη σκεπάζεται από σκοτεινές ουσίες. Η μετα-

βλητότητα αυτή της εικόνας, που μας παρουσιάζει ο Δίας, είναι απόδειξη 

ότι βλέπουμε μόνο τους ατμοσφαιρικούς σχηματισμούς του, τα σύννεφα 

της πυκνής και εκτεταμένης ατμόσφαιράς του. Κανένας δεν ξέρει αν τα 

σύννεφα αυτά αποτελούνται από σταγόνες νερού, όπως τα σύννεφα της 

Γης, ή είναι συμπυκνώσεις άλλων ουσιών. … Έχει διατυπωθεί η άποψη, 

ότι τα γκριζωπά, τουλάχιστον, σύννεφα του Δία αποτελούνται από τον 

καπνό που υψώνεται από τα ηφαίστεια, που βρίσκονται εκεί σε ενέρ-

γεια..». 

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 9, σελ. 211. 
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Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

1) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Συνήθως ο ισημερινός σκεπάζεται 

από μια πλατιά λευκή ζώνη, που από το ένα και το άλλο μέρος της εκτεί-

νονται παράλληλα δύο ζώνες με γκριζωπό χρώμα…». 

Αυτό συμβαίνει επειδή κάτω από αυτή την ζώνη του ισημερινού βρί-

σκονται τα δύο εσωτερικά-βαρυτικά κέντρα του Δία. Αυτά έλκουν διά-

φορες ουσίες και σωματίδια της επιφάνειά τους και καθώς περιστρέφο-

νται στο ίδιο επίπεδο, έχουμε και την ζώνη αυτή να παρακολουθεί το ε-

πίπεδο κίνησης των δύο αυτών εσωτερικών-βαρυτικών πόλων του Δία. 

Το λευκό χρώμα της ζώνης αυτής σημαίνει ότι αυτή η ζώνη φέρει θε-

μελιώδη ιόντα πρωτονίων αλλά και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων, τα 

οποία έλκονται. Αυτή η έλξη τους οφείλεται και στην έλξη που συμβαίνει 

στις σχετικά μακρινές αποστάσεις μεταξύ τους, π.χ. βλέπε στην επόμενη 

περίπτωση.  

Στην θέση της ζώνης αυτής τα παραγόμενα θεμελιώδη ιόντα της επι-

φάνεια του Δία (βλέπε επόμενη περίπτωση) απωθούνται και έτσι στην 

θέση της έλκονται όλα τα θεμελιώδη ιόντα που έλκουν οι δύο εσωτερι-

κοί-βαρυτικοί του πόλοι.  

 

2) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «…Συνήθως ο ισημερινός σκεπάζεται 

από μια πλατιά λευκή ζώνη, που από το ένα και το άλλο μέρος της εκτεί-

νονται παράλληλα δύο ζώνες με γκριζωπό χρώμα…». 

Εδώ λέμε τα εξής: Από την περιστροφή της επιφάνειας του Δία με τα 

αέρια της ατμόσφαιράς του και τις συγκρούσεις των μικροσωματιδίων 

παράγονται θεμελιώδη ιόντα. Αυτά απωθούνται μεταξύ τους και έτσι το 

ένα είδος τους π.χ. τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων απωθούνται προς 

το βόρειο ημισφαίριο του Δία, ενώ τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων 

απωθούνται προς το άλλο ημισφαίριο, προς το νότιο ημισφαίριο του Δία. 

Επειδή όμως τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν και πρωτόνια-ηλεκτρόνια, και 

μέσω αυτών έλκουν ολόκληρα μόρια και μικροσωματίδια, έτσι έχουμε 

την έλξη των μικροσωματιδίων και άλλων μορίων του Δία στις δύο αυτές 

ζώνες. 

 

3) Σημαντική Σημείωση: 

Μεταξύ της ισημερινής ζώνης αλλά και των δύο αυτών ζωνών (βόρεια 

και νότιά της) υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση των θεμελιωδών ιόντων: 

τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά μακρινές αποστάσεις έλκονται, οπότε 

δημιουργούν την ισημερινή ζώνη. Στην συνέχεια, στις σχετικά κοντινές 

αποστάσεις απωθούνται, οπότε δημιουργούν τις δύο άλλες ζώνες βόρεια 

και νότια της ισημερινής ζώνης. 

 

3) Η περιστροφή του Δία, της Γης κ.λπ. παράγει θεμελιώδη ιόντα λόγω 

της τριβής του πλανήτη με τις αέριες μάζες της δικής του ατμόσφαιρας.  
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Όμως, αυτές οι τριβές είναι μεγαλύτερες στις ζώνες του ισημερινού, 

πιο μικρότερες σε απόσταση α από τον ισημερινό, και ακόμη πιο μικρές 

σε μεγαλύτερη ακόμη απόσταση β από τον ισημερινό κ.λπ. 

Επομένως, επειδή από την τριβή παράγονται θεμελιώδη ιόντα, τότε: 

ι) Στην απόσταση α από τον ισημερινό παράγονται λιγότερα θεμελιώ-

δη ιόντα, σε σύγκριση με την ισημερινή του ζώνη, ενώ  

ιι) Στην απόσταση γ παράγονται ακόμη λιγότερα θεμελιώδη ιόντα σε 

σύγκριση με την ισημερινή του ζώνη (αφού έχουμε λιγότερες τις τριβές 

καθώς βρισκόμαστε σε μικρότερο παράλληλο κύκλο). 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει-μειώνεται και το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των παραγόμενων ζωνών, όσο απομακρυνό-

μαστε από την ισημερινή ζώνη σε έναν πλανήτη. 

Αν όμως ο πλανήτης αυτός φέρει αέριες μάζες που μπορούν εύκολα να 

ελχθούν από τα θεμελιώδη ιόντα (αφού τα θεμελιώδη ιόντα έλκουν τα 

μόρια, άτομα, μικροσωματίδια, αέρια κ.λπ. μέσω των εσωτερικών-

βαρυτικών πόλων των πρωτονίων-ηλεκτρονίων), τότε θα έχουμε και την 

περιστροφή αυτών των ζωνών στον πλανήτη αυτόν. 

 

5) Επίσης, ο βόρειος μαγνητικός πόλος του Δία έχει π.χ. φορτίο θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων, ενώ ο νότιος πόλος τους μπορεί να έχει μα-

γνητικό φορτίο θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων. 

Αυτά πάλι αλληλεπιδρούν με τις γειτονικές τους ζώνες και έτσι έχουμε 

μια συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των ζωνών αυτών, που όταν έχουν 

και αέριες μάζες αυτές απλά «χρωματίζουν» αυτές τις ζώνες των θεμε-

λιωδών ιόντων τους. 

 

6) Επειδή τα θεμελιώδη ιόντα στις σχετικά κοντινές αποστάσεις απω-

θούνται μεταξύ τους, αυτές οι ζώνες απωθούνται και έτσι γίνονται πα-

ράλληλες (μιλήσαμε κάτι ανάλογο με το παράλληλο των ακτίνων λέιζερ, 

των ακτίνων μιας δέσμης φωτός κ.λπ.) 

 

7) Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι: «[…] Στη νότια σκοτεινή ζώνη, τα πε-

ρισσότερο ισχυρά τηλεσκόπια, δείχνουν μια «ωοειδή» κοκκινωπή κηλί-

δα, που είναι ο μόνιμος σχηματισμός της επιφάνειας  του Δία. Η κηλίδα 

αυτή παρατηρείται από αιώνες, και αλλάζει συχνά απόχρωση, όχι όμως 

θέση και διαστάσεις. Αντίθετα, οι ζώνες του Δία παρουσιάζουν συχνές 

και απότομες μεταβολές. Οι παρυφές τους πότε είναι ευθείες και πότε 

σχηματίζουν κολπώσεις και προεξοχές. Μερικές φορές μάλιστα, αντί για 

τη λευκή ζώνη, ο ισημερινός του πλανήτη σκεπάζεται από σκοτεινές ου-

σίες. Η μεταβλητότητα αυτή της εικόνας, που μας παρουσιάζει ο Δίας, 

είναι απόδειξη ότι βλέπουμε μόνο τους ατμοσφαιρικούς σχηματισμούς 

του, τα σύννεφα της πυκνής και εκτεταμένης ατμόσφαιράς του. Κανένας 

δεν ξέρει αν τα σύννεφα αυτά αποτελούνται από σταγόνες νερού, όπως 

τα σύννεφα της Γης, ή είναι συμπυκνώσεις άλλων ουσιών. … Έχει δια-
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τυπωθεί η άποψη, ότι τα γκριζωπά, τουλάχιστον, σύννεφα του Δία απο-

τελούνται από τον καπνό που υψώνεται από τα ηφαίστεια, που βρίσκο-

νται εκεί σε ενέργεια..». 

Παρατηρήσεις επί του παραπάνω 7. 

7α) Η ««ωοειδή» κοκκινωπή κηλίδα, που είναι ο μόνιμος σχηματισμός 

της επιφάνειας  του Δία», δεν είναι τίποτε άλλο από θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων που διαφεύγουν από το 

εσωτερικό του πλανήτη, καθώς περιστρέφονται οι δύο εσωτερικοί-

βαρυτικοί του πόλοι. Από κάποιο κενό διαφεύγει ποσότητα θεμελιωδών 

ιόντων, τα οποία καθώς ανέρχονται προς την εξωτερική του επιφάνεια, 

έλκονται με υλικά της επιφάνειάς του Δία. Τότε επειδή στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις απωθούνται, δημιουργούν την παραπάνω κηλίδα που 

είναι ωοειδής, επειδή ακριβώς απωθούνται, αλλά συγχρόνως και έλκο-

νται. 

7β) Αναφέρθηκε πιο πάνω: «…Η κηλίδα αυτή παρατηρείται από αιώ-

νες, και αλλάζει συχνά απόχρωση, όχι όμως θέση και διαστάσεις. Αντίθε-

τα, οι ζώνες του Δία παρουσιάζουν συχνές και απότομες μεταβολές. Οι 

παρυφές τους πότε είναι ευθείες και πότε σχηματίζουν κολπώσεις και 

προεξοχές…». 

Η απόχρωση που αλλάζει αυτή η κηλίδα του Δία, οφείλεται στην πο-

σότητα διαφυγής των θεμελιωδών ιόντων.  

Τα χρώματα, δηλώνουν την ισχύ της ενέργειας των θεμελιωδών ιό-

ντων, όπως εξηγήσαμε στις επτά συμπάντειες συμπιέσεις των. Ανάλογα 

λοιπόν με την ισχύ του φορτίου των θεμελιωδών ιόντων, παράγεται και η 

ανάλογη απόχρωση στα διαφεύγοντα αυτά και εξερχόμενα στην επιφά-

νειά του θεμελιώδη ιόντα. Η κηλίδα δεν αλλάζει θέση, επειδή υπάρχει 

σταθερή παροχή φορτίου θεμελιωδών ιόντων από κάτω της. 

Αντίθετα, τα θεμελιώδη ιόντα στις αέριες ζώνες του Δία, στην ατμό-

σφαιρά του, ανάλογα με το φορτίο που έχουν, μπορούν άλλοτε να απω-

θηθούν πιο πολύ, άλλοτε να έλκονται και τότε να δημιουργούν ενώσεις 

μεταξύ τους και τα ανάλογα σχήματα που παράγονται εξαιτίας των έλξε-

ών τους κ.λπ. Έτσι π.χ. οι κολπώσεις δημιουργούνται κατά την φάση των 

έλξεών τους, ενώ οι προεξοχές δημιουργούνται κατά την φάση της άπω-

σής των (αφού δηλαδή αυξάνεται το φορτίο τους, άρα τείνουν να γίνουν 

παράλληλες οι ζώνες αυτές και να δημιουργούν είδος προεξοχής, αν ελ-

χθούν από σχετικά μακρινές αποστάσεις). 

 

Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε και πάλι τα όσα αναφέραμε με τα ρεύ-

ματα στην ατμόσφαιρα της Γης (βλ. 8ο Βιβλίο μας για την Δύναμη Κο-

ριόλις, σπείρωμα ΕΚΜΑΝ κ.λπ.), έχοντας όμως τώρα εμπλουτίσει τις 

γνώσεις μας: 

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 
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Ατμοσφαιρική κυκλοφορία και άνεμοι 

– Σχηματισμός κυμάτων Ρόσμπι σε Αεροχείμαρρο 
 

 

 

«Ατμόσφαιρα 

[…] Η ατμόσφαιρα απορροφά ή αντανακλά την επικίνδυνη ηλιακή α-

κτινοβολία, που θα κατέκαιγε τα πάντα αν έφτανε στη γήινη επιφάνεια. 

Επίσης, απορροφά θερμότητα από τον Ήλιο και παράλληλα εμποδίζει τη 

διαφυγή της, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογι-

κά όρια. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από το φαινόμενο του θερμο-

κηπίου, που οφείλεται σε μεγάλη συγκέντρωση ορισμένων αερίων (π.χ. 

διοξειδίου του άνθρακα) στην ατμόσφαιρα. 

Εξαιτίας διαφορών στη θερμοκρασία και την πίεση του ατμοσφαιρικού 

αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης, προκαλείται κυκλοφορία αέριων μα-

ζών μεταξύ Ισημερινού και πόλων. Τα ρεύματα αυτά, καθώς επίσης η ε-

πίδραση της δύναμης Κοριόλις γεννούν τους επιφανειακούς ανέμους και 

τους αεροχείμαρρους». 
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Πηγή: «Η ΓΗ», Πανοραμικό Λεξικό. A Dorling Kindersley Book. Με-

τάφραση: Αριάδνη Σωκρατίδου, Επιμέλεια: Όλγα Μπαρμαζή, Εκτύπωση: 

Πήγασος Εκδοτική & Εκτυπωτική Α.Ε. Copyright 1993 Dorling Kinders-

ley Limited, London. Copyright 1994 Εκδόσεις ΑΛΦΑ Α.Ε., για την ελ-

ληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, σελ. 52. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Απλά, εδώ να συμπληρώσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των ζωνών 

της ατμόσφαιρας της Γης, που οφείλονται στα θεμελιώδη ιόντα, όπως 

προαναφέραμε. 
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29. Η εξήγηση των ηλιακών φαινομένων: παραγωγή φωτιάς και 

θερμοκρασίας, παραγωγή ηλιακού ανέμου, κροσσών, ηλιακών κηλί-

δων, ηλιακών προεξοχών κ.λπ. 

 

 

 

«…Τελικά, το πρόβλημα λύθηκε από τον Άγγλο αστρονόμο Έ-

ντινγκτον, που προσπάθησε να εξακριβώσει την εσωτερική δομή του Ή-

λιου με τη μέθοδο του μαθηματικού λογισμού. Αυτός ο αστρονόμος ξε-

κίνησε από τη σκέψη ότι μια σφαίρα από αέρια, όπως είναι ο Ήλιος, βρί-

σκεται κάτω από την επίδραση δύο δυνάμεων, της βαρύτητας, που προ-

σπαθεί να προκαλέσει τη συστολή της, και της πίεσης της ακτινοβολίας, 

που προσπαθεί να τη διαστείλει. Για να βρίσκεται, λοιπόν, η σφαίρα σε 

κατάσταση ηρεμίας και ισορροπίας, πρέπει αυτές οι δύο δυνάμεις να ισο-

ζυγίζονται πάντοτε και σε όλα τα σημεία της σφαίρας αυτής. Με την βο-

ήθεια του μαθηματικού λογισμού, ο Έντινγκτον εξακρίβωσε ότι: για να 

αντισταθούν τα αέρια που βρίσκονται στο κέντρο του Ήλιου στη φοβερή 

πίεση των αερίων που βρίσκονται ψηλότερα, πρέπει να έχουν θερμοκρα-

σία πάνω κάτω 20 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. 

Σε αυτή τη θερμοκρασία, όμως, τα άτομα χάνουν όλα τα περιφερειακά 

τους ηλεκτρόνια, και οι γυμνοί πια πυρήνες τους, που κινούνται με τερά-

στια ταχύτητα, συγκρούονται και αντιδρούν μεταξύ τους. Αυτές οι πυρη-

νικές αντιδράσεις, που η κυριότερη είναι η σύντηξη, δηλαδή το λιώσιμο, 

των τεσσάρων πυρήνων του υδρογόνου, δηλαδή των πρωτονίων, σε πυ-

ρήνα του στοιχείου ήλιο, γίνονται με την απόλυση τεράστιων ποσοτήτων 

ενέργειας, η οποία και τροφοδοτεί την ακτινοβολία του Ήλιου…». 

Πηγή:  «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, τόμος 10, σελ. 26. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Εξηγήσαμε τα εξής: Τα θεμελιώδη ιόντα των πρωτονίων έλκονται με 

τα θεμελιώδη ιόντα των ηλεκτρονίων, στον Ήλιο. 

Τότε έχουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού. Επειδή αυτά τα θεμελιώδη 

ιόντα είναι πολύ ισχυρά στο αρχέγονο άτομο του υδρογόνου (αυτό που 

δημιουργήθηκε στην πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, στην Β΄ 

Φάση της) φέρει αυξημένα αυτά τα φορτία θεμελιωδών ιόντων (φέρει 

αυξημένη την ενέργεια των θεμελιωδών ιόντων). 

Στην φάση της έλξης των παραπάνω θεμελιωδών ιόντων, έχουμε την 

παραγωγή θερμότητας. Στον Ήλιο, λόγω του πολύ υδρογόνου που αυτός 
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φέρει, αυτό δεν καίγεται απλά (στην παραπάνω φάση των έλξης των θε-

μελιωδών ιόντων), αλλά παράγεται ηλεκτρισμός και φωτιά. 

Στην επόμενη φάση, τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται, στις σχετικά κο-

ντινές αποστάσεις (όπου απωθούνται μεταξύ τους τα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων). 

Στην φάση της άπωσης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων, αυτά απωθού-

νται σφαιρικά (όπως ήδη έχουμε εξηγήσει) και έτσι τρέχουν με μεγάλες 

ταχύτητες προς τον γύρω από τον Ήλιο διαστημικό χώρο. 

Καθώς όμως τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται προς τον γύρω από τον 

Ήλιο διαστημικό χώρο, έλκουν και φωτιά από αυτή που ήδη έχει παρα-

χθεί. Αυτή η έλξη της φωτιάς του Ήλιου από τα απωθούμενα θεμελιώδη 

ιόντα οφείλεται στην ιδιότητα που έχουν τα θεμελιώδη ιόντα να έλκονται 

μεταξύ τους. Με άλλα λόγια και η ίδια η φωτιά φέρει θεμελιώδη ιόντα, 

τα οποία όμως έλκονται από τα ισχυρότερά τους, από εκείνα δηλαδή που 

απωθούνται από τον Ήλιο και κατευθύνονται προς τον γύρω του διαστη-

μικό χώρο. 

Τότε παράγονται διάφορα φαινόμενα, όπως ο Ηλιακός άνεμος, οι η-

λιακές προεξοχές, οι ηλιακές κηλίδες, οι κροσσοί κ.λπ. 
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30. Η Γη αντλεί ενέργεια από τον Ήλιο, όχι μόνο στην επιφάνειά 

της, αλλά και στο εσωτερικό της. 

Η Γη αναπληρώνει στο εσωτερικό της τις απώλειες από την φάση 

της άπωσης των εσωτερικών-βαρυτικών της πόλων, αφού κατά την 

φάση της έλξης των δύο εσωτερικών-βαρυτικών της πόλων εισάγει 

στο εσωτερικό της ηλιακή ενέργεια που μεταφέρεται από την δέ-

σμευση της ηλιακής ακτινοβολίας από το γήινο μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο. 

 

 

Ας πάρουμε μια εικόνα ως αφορμή: 

 

 
 

 

 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 691. 
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Σχόλια – επεξηγήσεις: 

 

Απλά επισημαίνουμε ότι η ενέργεια του Ήλιου, στην περίπτωση της 

Γης μας, έλκεται από το ισχυρό μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο. 

Ένα μέρος από αυτή την ενέργεια, όταν η βαρύτητα στο εσωτερικό της 

Γης βρίσκεται στην φάση της έλξης μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων των 

δύο εσωτερικών-βαρυτικών της πόλων, έλκει και από τους εξωτερικούς 

της πόλους τέτοια ενέργεια, οπότε η Γη αναπληρώνει στο εσωτερικό της 

τις απώλειες από την φάση της άπωσης των εσωτερικών-βαρυτικών της 

πόλων. 
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31. Η ατμόσφαιρα της Γης είναι μεγάλη και πολύ σημαντική για τη 

ζωή της Γης. 

 

 

 
 

 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 691. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Το μεγάλο ύψος της ατμόσφαιρας της γης δείχνει και την επίσης μεγά-

λη προστασία που παρέχει στην ζωή και τους κατοίκους της Γης. 

Όλα έχουν τον σκοπό της. 

Δεσμεύει επίσης ανάλογα μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας 

και επανατροφοδοτεί το εσωτερικό της Γης με τα θεμελιώδη ιόντα, όπως 

επανατροφοδοτείται μια μπαταρία του αυτοκινήτου μας όταν αυτό είναι 

μπροστά. 
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32. Η ατμόσφαιρα είναι η ασπίδα της Γης μας για να διαφυλάξει 

την ζωή που φέρει. 

 

 

 

 
 

 

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

τάς Δημοτικού-Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακό-

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

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

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

κτες: Βασ. Γκουγιάνος, Νικ. Κάρτσας, Βασ. Μόσαλος, Δημ. Μου-

ρατίδης, Ρένα Γιάκου-Κωτσίρη. (Εκδόσεις «ΑΥΛΟΣ» Ο.Ε.), Τόμος 2, 

σελ. 691. 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις: 

 

Στο παραπάνω σχόλια της εικόνας, δεν θα προσθέσουμε τίποτε, επειδή 

είναι ευνόητο και καταληπτό ότι πράγματι η ατμόσφαιρα της Γης είναι η 

ασπίδα για την ζωή που φέρει. 

 



 132 

 

33. Η έννοια της ζωής στην Γη και στους άλλους πλανήτες. 

Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;  

 

 

«Οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη ζωής πάνω στη Γη και, με την ίδια 

μορφή, σε άλλο πλανήτη. 

Κάθε οργανισμός που έχει ζωή είναι μια δομή από διαλύματα διαφό-

ρων ουσιών μέσα στο νερό. Αυτό σημαίνει, πως το νερό, στη ρευστή του 

μορφή, είναι απαραίτητο για τη ζωή. Επομένως για να αναπτυχθεί ζωή σε 

έναν πλανήτη, πρέπει πρώτα να εκπληρώνει τους παρακάτω όρους: 

Πρώτα-πρώτα να διαθέτει νερό.  

Έπειτα, η θερμοκρασία του να είναι ανώτερη-πρόσκαιρα τουλάχιστον- 

από το μηδέν. Στη Γη πολλές μορφές ζωής διατηρούνται κάτω από το μη-

δέν, προσωρινά όμως και όχι μόνιμα. Εκεί όπου το νερό είναι πάντοτε 

παγωμένο, δεν υπάρχουν φυτά και, κατά συνέπεια, ούτε ζώα. Τα ζώα 

στις πολικές περιοχές ζουν κοντά στη θάλασσα, που δεν παγώνει ποτέ σε 

μεγάλο βαθμό, όπως θα συνέβαινε αν η θερμοκρασία βρισκόταν συνέχει 

κάτω από το μηδέν. Επίσης, η ανάγκη υγρού νερού προϋποθέτει και την 

ανάγκη ατμόσφαιρας, γιατί μόνον υπό πίεση το νερό δεν εξατμίζεται α-

μέσως. 

Δεύτερος όρος για την ανάπτυξη ζωής είναι η ύπαρξη ορισμένων αε-

ρίων, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, για τα φυτά, και οξυγόνο, 

για τα ζώα. Ο όρος αυτός δεν είναι απόλυτα απαραίτητος, γιατί έχουν 

ανακαλυφθεί αναερόβια θειοβακτηρίδια, που παίρνουν τη ζωτική τους 

ενέργεια απευθείας από θειούχες ενώσεις και αζωτοβακτηρίδια, που δια-

σπούν τις ενώσεις του αζώτου.  

Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ζωής γήι-

νου τύπου, που από πρώτη άποψη δεν είναι και τόσο σπουδαίες. Αν εξε-

τάσουμε, όμως, τους κόσμους του δικού μας πλανητικού συστήματος, 

από την άποψη αυτή, θα δούμε, πως σε κανένα από αυτούς δεν υπάρχουν 

οι προϋποθέσεις ζωής, που αναφέραμε.  

Έτσι, η Σελήνη και ο Ερμής, ο μικρότερος από τους πλανήτες, δεν έχει 

καθόλου ατμόσφαιρα και, κατά συνέπεια, νερό, είτε υγρό είτε στερεό, 

δηλαδή πάγο, είτε με μορφή ατμού. Η έλλειψη αυτής της προστατευτικής 

προστασίας παρουσιάζει κίνδυνο για κάθε είδους γήινη ζωή και από άλλη 

πλευρά. Πραγματικά, στη Γη η ζωή αναπτύχθηκε χάρη στην προστασία 

των αερίων, όπως το όζο και οι υδρατμοί, που είναι αδιαφανείς στις υπε-

ριώδεις και στις άλλες ακτινοβολίες, βραχέων κυμάτων, που προέρχονται 

από τον Ήλιο και το Διάστημα γενικά. Στην Σελήνη, όμως, και στον Ερ-

μή, οι ακτίνες φθάνουν ως το έδαφος, ώστε αν υπήρχαν εκεί και οι πιο 

πρωτόγονοι οργανισμοί με ζωή, θα καταστρέφονταν μέσα σε δευτερόλε-

πτα. Δηλαδή, οι συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια του δορυφό-

ρου μας, της Σελήνης, μπορούν να συγκριθούν με εκείνες ενός συγχρονι-
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σμένου απολυμαντικού κλιβάνου νοσοκομείου. Για τον Ερμή, πρέπει να 

προστεθεί σε όλες αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, που επικρατούν εκεί, 

και το γεγονός, ότι η θερμοκρασία στο ημισφαίριο που είναι στραμμένο 

προς τον Ήλιο φθάνει τους 480, τουλάχιστον, βαθμούς Κελσίου.  

Και τώρα ερχόμαστε στην Αφροδίτη. Ο πλανήτης αυτός θεωρούνταν 

παλιότερα «κατοικήσιμος». Έχει ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία του – 

στους πόλους τουλάχιστο – θεωρούνταν υποφερτή. Από τότε, όμως, που 

η Αφροδίτη έχει ερευνηθεί από τους «Μάρινερς» και τη «Βενέρα», γνω-

ρίζουμε πια, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, πως στον πλανήτη αυτό απο-

κλείεται να υπάρχει ζωή. Η ατμόσφαιρά του, πυκνότερη από τη δική μας, 

αποτελείται, κατά ένα μεγάλο μέρος, από διοξείδιο του άνθρακα. Το αέ-

ριο αυτό σχηματίστηκε, κατά πάσα πιθανότητα, από την αποσύνθεση των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων του πλανήτη, που προκλήθηκε από τη με-

γάλη θερμότητα. Αν, λοιπόν, η Σελήνη και ο Ερμής προσφέρουν στους 

ζώντες οργανισμούς της Γης τις «ανέσεις» ενός απολυμαντικού κλιβά-

νου, η Αφροδίτη προσφέρει σε αυτούς, ως τόπο διαμονής, το εσωτερικό 

μιας καμίνου παρασκευής ασβέστου, που έχει τεθεί σε λειτουργία.  

Και τώρα ας έρθουμε στον περιλάλητο Άρη. Ο πλανήτης αυτός, επειδή 

παρουσιάζει ομοιότητα – από μεγάλη απόσταση – με τη Γη, υπήρξε πά-

ντοτε ο κύριος στόχος των οπαδών της εξωγήινης ζωής. Διάσημοι αστρο-

νόμοι ήσαν όχι μόνο βέβαιοι πως ο πλανήτης αυτός κατοικείται, αλλά και 

πως οι κάτοικοί του, οι περίφημοι «Άρειοι» είναι όντα ασύγκριτα ανώτε-

ρα, ως προς την πνευματική ανάπτυξη, από τους ανθρώπους της Γης. Κα-

τά μια άποψη, που ήταν παραδεκτή για πολύ χρόνο και στους επιστημο-

νικούς κύκλους, οι προοδευμένοι πνευματικά και τεχνολογικά κάτοικοι 

του Άρη είχαν πια υπερνικήσει τις εθνικές διαφορές στον πλανήτη τους, 

είχαν οργανώσει μια κοινοπολιτεία, και είχαν διαμοιράσει ακριβοδικαίως 

το πολυτιμότερο αγαθό τους, το νερό, που σπανίζει στον πλανήτη αυτό. 

Για το σκοπό αυτό είχαν κατασκευάσει θαυμαστά τεχνικά έργα, τις περί-

φημες «διώρυγες» και με αυτές διοχέτευαν το νερό τήξης των πολικών 

πάγων του Άρη, στις εύκρατες ζώνες του, όπου αυτό χρησίμευε, αφού 

έλλειπε η βροχή, για την άρδευση των αγρών τους. Αλλά η θαυμαστή αυ-

τή εικόνα, που είχε πλάσει η φαντασία των επιστημόνων του υλιστικού 

19ου αιώνα, έσβησε, δυστυχώς, ύστερα από τις αποκαλύψεις, της νεότε-

ρης επιστημονικής έρευνας. Με την έρευνα, και ιδιαίτερα με τις θαυμά-

σιες φωτογραφίες που διαβίβασε στη Γη ο «Μάρινερ 4», αποδείχτηκε 

πως ο Άρης είναι μια μεγάλη Σελήνη, διάστικτη, επίσης, από κρατήρες 

και δεν έχει νερό σε υγρή κατάσταση. Οι άσπρες κηλίδες των πόλων του 

ίσως να αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα παγοκρυστάλλων, που 

σχηματίζεται κατά το φθινόπωρο, για να εξαφανιστεί το καλοκαίρι. Ίσως, 

όμως, και από κρυστάλλους διοξειδίου του άνθρακα, του οποίου η πα-

ρουσία διαπιστώθηκε στην αραιά ατμόσφαιρα, που περιβάλλει τον πλα-

νήτη. Η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στον ισημερινό του Άρη, δεν εμποδίζει 

την ύπαρξη κάθε είδους ζωής πάνω σε αυτόν. Αλλά η ανυπαρξία θαλάσ-
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σιων και, γενικά, υδάτινων εκτάσεων, ασφαλώς δεν θα επέτρεπε την εξέ-

λιξη πάνω σε αυτόν ανώτερων ενόργανων όντων. Έτσι, μόνο η κάθε κα-

λή θέληση μπορεί να παραδεχτεί κανείς, πως οι μικροοργανισμοί, ανάλο-

γοι με τα γήινα μικρόβια ή, το πολύ, με τις πολικές λειχήνες, θα μπορού-

σαν να ζήσουν πάνω στον Άρη, αν προηγούμενες, ευνοϊκότερες από τι 

σημερινές, συνθήκες ευνόησαν την εμφάνισή τους. Όσον αφορά τους 

προοδευτικούς και σοφούς «Άρειους», αυτοί θα περάσουν οριστικά στη 

χώρα των μύθων, μαζί με τους Κενταύρους, τους Γρύπες και τα άλλα 

πλάσματα της πρωτόγονης ή «επιστημονικής» μυθολογίας. Με την ευ-

καιρία αυτή ας σημειώσουμε, πως αν ένας οποιοσδήποτε πλανήτης του 

ηλιακού μας συστήματος κατοικούνταν από πλάσματα τεχνολογικά τόσο 

προοδευμένα, όσο τουλάχιστον ο άνθρωπος, το γεγονός αυτό θα γινόταν 

αμέσως αντιληπτό από το θόρυβο, που ο πλανήτης αυτός θα προκαλούσε 

στους ραδιοδέκτες μας. Εξάλλου, η Γη μας θα ήταν για τους γείτονές της 

στο Διάστημα ένας πλανήτης με πολύ θόρυβο. Οι χιλιάδες των ραδιο-

σταθμών της, των πομπών τηλεόρασης, των ραδιοτηλεγραφικών πομπών 

των πλοίων, θα προκαλούσαν, οπωσδήποτε, έναν ανυπόφορο κυκεώνα 

θορύβων στους ευαίσθητους ραδιοδέκτες των Άρειων, των Κρόνιων ή 

των Πλουτώνιων ακόμα, αν υπήρχαν αυτά τα πλάσματα, που μόνο ως 

μυθικά πρέπει να θεωρούνται. Η σχετική σιγή που μας περιβάλλει ή, 

μάλλον η έλλειψη συμβολικών σημάτων στο θόρυβο, που προέρχεται 

από το Διάστημα, είναι μια αδιάψευστη απόδειξη, πως, στο δικό μας 

τουλάχιστον πλανητικό σύστημα, είμαστε μόνοι. Πέρα από τον Άρη, το 

πρόβλημα της αναζήτησης ζωής δεν παρουσιάζει δυσχέρειες επίλυσης. 

Οι μικροί πλανήτες είναι απλά στερεά σώματα χωρίς ατμόσφαιρα και υ-

γρό στοιχείο. Και οι μεγάλοι πλανήτες Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Πο-

σειδώνας, είναι σφαίρες από δηλητηριώδη αέρια (μεθάνιο, αμμωνία και 

άλλα), όπου ο άνθρωπος και τα ανώτερα ζώα θα πέθαιναν με την πρώτη 

εισπνοή. Άλλωστε, και η θερμοκρασία στους πλανήτες αυτούς βρίσκεται 

διαρκώς κατά εκατοντάδες βαθμούς κάτω από το μηδέν και τα σύννεφα 

που κινούνται στην ατμόσφαιρά τους είναι μάλλον συμπυκνώσεις από 

υδρογονάνθρακες και αμμωνία, παρά σταγόνες νερού, ή, έστω, κρύσταλ-

λοι πάγου. Όσο για το μικρό και μακρινό Πλούτωνα, αυτός, όπως φαίνε-

ται, δεν έχει αεριώδες περίβλημα, εκτός, ίσως από λίγο υδρογόνο, γιατί 

όλα τα άλλα αέρια θα έχουν σχηματίσει στρώμα από πάγους πάνω στην 

εγκαυματική, παγερή επιφάνειά του. 

Ώστε, λοιπόν, στο Ηλιακό μας Σύστημα, ένας μόνο, πλανήτης έχει ζωή 

στην επιφάνειά του: η Γη. Και ένας ακόμη, το πολύ, θα μπορούσε να 

«μολυνθεί» με γήινα μικρόβια, ο Άρης, αν και αυτό είναι απίθανο. Γνω-

ρίζουμε, όμως, πως ο Ήλιος είναι ένας μόνο από τα 200 δισεκατομμύρια 

αστέρων, που, όπως κατά προσέγγιση υπολογίζεται, αποτελούν, το Γαλα-

ξία μας. Και ο τελευταίος, δηλαδή ο Γαλαξίας μας, είναι πάλι ένας από 

τους αμέτρητους γαλαξίες, που είναι διασκορπισμένοι στο Αχανές, ως 

εκεί που φθάνει το (κατάλληλα οπλισμένο) μάτι, ή μάλλον το αυτί, του 
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ανθρώπου. Και αυτό το λέμε, γιατί η τελειότητα των σημερινών ραδιοτη-

λεσκοπίων, που παρακολουθούν τους θορύβους του Σύμπαντος, είναι κα-

τά πολύ μεγαλύτερη από την τελειότητα των οπτικών τηλεσκοπίων. Και 

όμως, σύμφωνα με την απλή λογική, θα ήταν ακατανόητο να μην υπήρ-

χαν στην άπειρη αυτή ποικιλία των κόσμων, που είναι διασκορπισμένοι 

στο Σύμπαν, και πλανήτες όμοιοι με τη Γη, με κατοίκους που δεν θα διέ-

φεραν πολύ από τους γήινους. Επειδή, όμως, η «κοινή λογική» δεν μπο-

ρεί πια, ύστερα από τα επανειλημμένα σφάλματά της, να παίξει ρόλο 

στην επιστήμη, ας εξετάσουμε το πρόβλημα αυτό ευρύτερα. Αλλά, πρέ-

πει από την αρχή να ομολογήσουμε, ότι στην έρευνά μας αυτή ελάχιστα 

θα στηριχτούμε στις κοσμολογικές θεωρίες. …». 

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 118-120. 

 

 

Σχόλια – επεξηγήσεις – παρατηρήσεις: 

 

α) Μπορεί να υπάρχει ζωή σε διάφορες άλλες καταστάσεις, και σε άλ-

λους πλανήτες, όπως π.χ. αναφέρθηκε πιο πάνω, στο εξής σχετικό από-

σπασμα: 

«[…] Δεύτερος όρος για την ανάπτυξη ζωής είναι η ύπαρξη ορισμένων 

αερίων, που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, για τα φυτά, και οξυγόνο, 

για τα ζώα. Ο όρος αυτός δεν είναι απόλυτα απαραίτητος, γιατί έχουν 

ανακαλυφθεί αναερόβια θειοβακτηρίδια, που παίρνουν τη ζωτική τους 

ενέργεια απευθείας από θειούχες ενώσεις και αζωτοβακτηρίδια, που δια-

σπούν τις ενώσεις του αζώτου…». 

Πηγή: «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ» δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου, πανεπιστημίου, μεταπτυχιακών σπουδών, στη δημοτική, έκδοση 

1981, Χρήστος Γιοβάνης, Τόμος 19, σελ. 119.  

Σχόλια-επεξηγήσεις επί του παραπάνω: 

Όπως μπορεί και υπάρχουν και άλλοι πλανήτες σαν τη Γη μας, έτσι 

ανάλογα μπορεί να υπάρχει και ζωή και σε άλλους πλανήτες.  

Όσο όμως διαφορά έχουν οι άλλοι πλανήτες του σύμπαντος με τη Γη 

μας άλλη τόση έχουν και εκείνοι οι οργανισμοί με τους οργανισμούς της 

Γης μας. 

 

β) Επίσης, σε επόμενο απόσπασμα της ίδιας παραπάνω ενότητας, δια-

βάζουμε: 

«[…] Η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στον ισημερινό του Άρη, δεν εμποδί-

ζει την ύπαρξη κάθε είδους ζωής πάνω σε αυτόν. Αλλά η ανυπαρξία θα-

λάσσιων και, γενικά, υδάτινων εκτάσεων, ασφαλώς δεν θα επέτρεπε την 

εξέλιξη πάνω σε αυτόν ανώτερων ενόργανων όντων. Έτσι, μόνο η κάθε 

καλή θέληση μπορεί να παραδεχτεί κανείς, πως οι μικροοργανισμοί, ανά-
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λογοι με τα γήινα μικρόβια ή, το πολύ, με τις πολικές λειχήνες, θα μπο-

ρούσαν να ζήσουν πάνω στον Άρη, αν προηγούμενες, ευνοϊκότερες από 

τι σημερινές, συνθήκες ευνόησαν την εμφάνισή τους…». 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

Η εξέλιξη της ζωής αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες συνθήκες δεν μπορεί 

να συμβεί, ακόμη κι αν βρεθεί μορφή ζωής σε έναν πλανήτη. 

 

γ) Επίσης, αναφέραμε ότι στα βάθη της θάλασσας υπάρχουν μορφές 

ζωής, χωρίς να βλέπουν ήλιο. Αυτές αντλούν την ενέργειά τους από την 

ενέργεια που αναβλύζει εκεί, που υπάρχει εκεί. 
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34. Οι δυνάμεις της βαρύτητας, κατά την θεωρία της μεγάλης έ-

κρηξης υπερισχύουν εκείνων της διαστολής, όταν ένας αστέρας ή ένα 

άλλα ουράνιο σώμα φτάνει προς το τέλος του. 

Πως μπορεί να επέλθει βαρύτητα στο σύμπαν μας που διαστέλλε-

ται σήμερα, ενώ αυτή (η βαρύτητα) θα έπρεπε να συμβαίνει όταν υ-

περισχύουν οι δυνάμεις συστολής; Πως δηλαδή υπάρχει τόσο έντονη 

η βαρύτητα στους αστέρες του σύμπαντός μας σήμερα, με βάση το 

παραπάνω (αφού η διαστολή υπερισχύει); 

 

 

 

«[…] Ο Χόιλ ήταν βαθύς γνώστης της θεωρητικής έρευνας για τους 

αστέρες και την ισορροπία μεταξύ της επαπειλούμενης βαρυτικής κατάρ-

ρευσης και της αντίστασης εξαιτίας της πίεσης προς τα έξω, αλλά ήθελε 

να δει τι θα συνέβαινε εάν διαταρασσόταν αυτή η ισορροπία. Ειδικότερα, 

ο Χόιλ ήθελε να κατανοήσει τι θα συνέβαινε προς το τέλος της ζωής ενός 

αστέρα, όταν θα πλησίαζε η εξάντληση των καυσίμων του σε υδρογόνο. 

Όπως αναμενόταν, η έλλειψη καυσίμων θα ανάγκαζε τον αστέρα να ψυ-

χθεί. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση 

της πίεσης προς τα έξω, οπότε η βαρυτική δύναμη θα υπερίσχυε και θα 

οδηγούσε στη συστολή του. Ωστόσο, είχε αποφασιστική σημασία το γε-

γονός ότι ο Χόιλ συνειδητοποίησε πως η συστολή αυτή δεν ήταν το τέλος 

της ιστορίας. 

Καθώς ολόκληρος ο αστέρας καταρρέει προς το εσωτερικό του, η συ-

μπίεση αναγκάζει τον αστρικό πυρήνα να θερμανθεί και να παράξει μια 

τεράστια πίεση με κατεύθυνση προς τον φλοιό, η οποία θα συγκρατήσει 

την κατάρρευση. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας που συνδέεται με τη 

συμπίεση διευκολύνει την πραγματοποίηση περισσότερων πυρηνικών 

αντιδράσεων, με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερης θερμότητας. 

Παρότι αυτή η επιπλέον θερμότητα αποκαθιστά στον αστέρα ένα επί-

πεδο ευστάθειας, το επίτευγμα είναι πρόσκαιρο: ο θάνατος του αστέρα 

έχει απλώς αναβληθεί. Ο αστέρας συνεχίζει να καταναλώνει περισσότερα 

καύσιμα, ώσπου τελικά η ελάττωση των καυσίμων φτάνει σε κρίσιμο ε-

πίπεδο. Έλλειψη καυσίμου σημαίνει αδυναμία παραγωγής ενέργειας, ο-

πότε ο πυρήνας αρχίζει και πάλι να ψύχεται και ξεκινά μια νέα φάση κα-

τάρρευσης. Ο πυρήνας θερμαίνεται ξανά και συγκρατεί την κατάρρευση 

μέχρι την επόμενη ανεπάρκεια καυσίμων. Αυτή η κατάρρευση του είδους 

«σταμάτα-ξεκίνα» σημαίνει ότι πολλοί αστέρες βιώνουν έναν αργό και 

βασανιστικό θάνατο.  

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 445 
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Σχόλια-παρατηρήσεις: 

 

Θα σταθούμε στο εξής αξιοσημείωτο: 

Οι δυνάμεις της βαρύτητας, κατά την θεωρία της μεγάλης έκρηξης υ-

περισχύουν εκείνων της διαστολής, όταν ένας αστέρας ή ένα άλλα ουρά-

νιο σώμα φτάνει προς το τέλος του. 

Πως μπορεί να επέλθει βαρύτητα στο σύμπαν μας που διαστέλλεται 

σήμερα, ενώ αυτή (η βαρύτητα) θα έπρεπε να συμβαίνει όταν υπερισχύ-

ουν οι δυνάμεις συστολής; Πως δηλαδή υπάρχει τόσο έντονη η βαρύτητα 

στους αστέρες του σύμπαντός μας σήμερα, με βάση το παραπάνω (αφού 

η διαστολή υπερισχύει); 

Αυτές είναι αντιφατικές καταστάσεις που δεν εξηγεί καν η θεωρία της 

μεγάλης έκρηξης. Πως λοιπόν να αποδεχτούμε ως σωστή μια τέτοια θε-

ωρία; 
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35. Η εξήγηση της παραγωγής των τεράστιων νεφών-λιμνών υδρο-

γόνου, των γνωστών με το όνομα Η ΙΙ, οφείλεται στην συμπίεση των 

θεμελιωδών ιόντων, είτε στον μεσοσυμπάντειο χώρο, είτε με την ά-

πωσή του υδρογόνου από τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων. 

 

 

 

«[…] Χάρη στις βελτιωμένες τεχνικές φωτογράφισης, ο Σάνταζ κατά-

φερε να δει ότι αυτό που κατ’ επανάληψη θεωρούνταν ο πιο λαμπρός α-

στέρας ενός απομακρυσμένου γαλαξία ήταν στην πραγματικότητα κάτι 

άλλο. Μεγάλο ποσοστό του υδρογόνου του σύμπαντος έχει συμπυκνωθεί 

σε γνωστούς συμπαγείς αστέρες, αλλά υπάρχει επίσης ένα σημαντικό 

ποσοστό στη μορφή τεράστιων νεφών που είναι γνωστά ως περιοχές Η ΙΙ. 

Μια περιοχή Η ΙΙ απορροφά φως από γειτονικούς αστέρες και εξαιτίας 

αυτού του φωτός ανυψώνει τη θερμοκρασία της σε περισσότερους από 

10.000ο C. Λόγω της θερμοκρασίας και του μεγέθους της, μια περιοχή Η 

ΙΙ μπορεί να ξεπεράσει σε λαμπρότητα οποιονδήποτε αστέρα…». 

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

εποχών, Simon Singh, 2004, σελ. 440 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις – επεξηγήσεις: 

 

Οι περιοχές τεράστιων νεφών υδρογόνου που αναφέρθηκαν πιο πάνω, 

γνωστές ως Η ΙΙ, δεν είναι κάτι άλλο, παρά: 

α) Η παραγωγή υδρογόνου στον μεσοσυμπάντειο χώρο,  

Στον συμπάντειο πόλοι των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων καθώς έ-

χουν έρθει ηλεκτρόνια κατά την πρώτη Ημέρα της δημιουργίας του κό-

σμου, στην Γ  ́Φάση της, παράγονται άτομα υδρογόνου. 

Αυτό όμως γίνεται και ενδιάμεσα, μπορεί δηλαδή σε κάποιες αποστά-

σεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων να είναι επίσης ισχυρές αυτές οι 

συγκρούσεις καθώς μετακινούνται πρωτόνια από τον συμπάντειο πόλο 

(από τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων) και η-

λεκτρόνια από τον άλλον συμπάντειο πόλο (από τον συμπάντειο πόλο β 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων). 

Από τις συγκρούσεις αυτές των μετακινούμενων πρωτονίων και ηλε-

κτρονίων (που οφείλονται στην έλξη τους από τις συμπάντειες μαγνητι-

κές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές), έχουμε την δημιουργία αυ-

τών των τεράστιων λιμνών υδρογόνου, ή των τεράστιων νεφών υδρογό-

νου στον μεσοσυμπάντειο χώρο.  

Αυτό το ίδιο το υδρογόνο, επειδή φέρει τέτοια αρχικά πρωτόνια και 

ηλεκτρόνια (μιλάμε για το ελαφρό υδρογόνο πάντα), αυτά λοιπόν τα 
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πρωτόνια-ηλεκτρόνιά του είναι φορτισμένα με ισχυρά φορτία θεμελιω-

δών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων στους εσω-

τερικούς τους πόλους, τόσο στα πρωτόνια όσο και στα ηλεκτρόνια. 

Έτσι γίνεται δυνατό και κατορθωτό να εξασκούνται αυτές οι έλξεις με-

ταξύ τους και να βρίσκονται στο σύνολο των ατόμων του υδρογόνου. 

 

β) Η άπωση υδρογόνου από τον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιό-

ντων πρωτονίων. 

Στην Β  ́Φάση της πρώτης Ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, εξη-

γήσαμε, ήδη, ότι: έχουμε την παραγωγή νετρονίων στον συμπάντειο πόλο 

των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων και η παραγωγή ατόμων υδρογόνου 

στον συμπάντειο πόλο των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων. 

Έτσι, στον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων έ-

χουμε την παραγωγή του Υδρογόνου στην Β  ́Φάση της πρώτης Ημέρας 

της δημιουργίας του κόσμου. 

Όμως καθώς κατέφθαναν συνέχεια συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές από τον άλλον συμπάντειο πόλο 

β, ελκόμενες από τον συμπάντειο αυτόν πόλο α, τότε αυτές μετέφεραν 

μαζί τους και φορτία από τα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων (αφού ο συ-

μπάντειος πόλο β φέρει ισχυρά τα φορτία των θεμελιωδών ιόντων ηλε-

κτρονίων του). 

Αυτά τα ελκόμενα φορτία θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων όμως, κα-

θώς έπεφταν με δύναμη πάνω στον συμπάντειο πόλο α, επειδή στις σχε-

τικά κοντινές αποστάσεις αυτά τα θεμελιώδη ιόντα απωθούνται, έχουμε 

και την άπωση μεγάλων επίσης φορτίων θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων 

που εκτοξεύονται ολόγυρα από τον συμπάντειο πόλο α, ενώ συγχρόνως 

έλκουν μαζί τους και μάζες-ύλη, όπως το υδρογόνο, που υπάρχει ήδη ε-

κεί. 

Ανάλογα με την ισχύ, επίσης αυτής της πρώτης κάθε φορά, έχουμε και 

την ανάλογη εκτόξευση-άπωση των μαζών του υδρογόνου από τον συ-

μπάντειο πόλο των πρωτονίων σε μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστάσεις 

από τον συμπάντειο αυτόν πόλο α. Επειδή τα εκτοξευόμενα φορτία των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων από τον συμπάντειο πόλο α έλκουν και 

υδρογόνο, αυτά έλκονται από τον άλλο συμπάντειο πόλο των θεμελιω-

δών ιόντων ηλεκτρονίων και έτσι η μετακίνησή τους-άπωσή τους γίνεται 

προς τον μεσοσυμπάντειο χώρο. 
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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 18ο - Η Δημιουργία του κόσμου   
    

 Η 3η Ημέρα της Δημιουργίας του κόσμου   
    

 B΄ Μέρος 1 152 
    

 Εισαγωγή 3 3 

1 Η εξήγηση της κατάρρευσης των δομικών λί-

θων ή υποατομικών σωματιδίων, των πρωτο-

νίων και των ηλεκτρονίων. 

Η εξήγηση της διάσπασης ενός πρωτονίου ή 

ενός ηλεκτρονίου από φυσικά αίτια. 

Τι ονομάζουμε πρωτόνια και τι ονομάζουμε 

ηλεκτρόνια. 

Η εξήγηση του μηχανισμού παραγωγής της 

μαγνητικής μικρομάζας στο σύμπαν, καθώς 

και η σαφής έννοια και εικόνα του ορισμού 

της μαγνητικής μικρομάζας. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της κατάρρευσης 

των άστρων-πλανητών. 

Από τι αποτελούνται οι συμπάντειες μαγνητι-

κές-ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές. 

Η έννοια της μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής  

μικρομάζας. 

Η εξήγηση ότι οι συμπάντειες μαγνητικές-

ηλεκτρομαγνητικές δυναμικές γραμμές απο-

τελούν τα τελευταία όρια του σύμπαντός μας, 

και η εξήγηση ότι καμμιά μορφή ενέργειας 

του σύμπαντός μας, όσο ισχυρή κι αν είναι 

δεν μπορεί να διαπεράσει τα όρια του σύμπα-

ντός μας. 

Η τεκμηρίωση ότι η θεωρία της συνεχούς και 

συνεχούς διαστολής του σύμπαντός μας δεν 

ισχύει. 

Η εξήγηση ότι το φως ή άλλη υψηλής ενέρ-

γεια ακτινοβολία κ.λπ. όταν ανακλάται στα 

συμπάντειες γραμμές ανακλάται κατά σφαι-

ρικό τρόπο και κινείται προς όλες τις κατευ-

θύνσεις. 

Η απόδειξη ότι το σύμπαν μας έχει σχήμα …  

 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα →  

4  
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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 

 

 

1 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

έλλειψης και η απόδειξη ότι φέρει δύο συ-

μπάντειους πόλους.  

Η εξήγηση ότι οι μαύρες τρύπες δεν μπορούν 

να διοχετεύσουν την ενέργειά τους ή τα όποια 

σωματίδιά τους έξω από το υπάρχον σύμπαν. 

Η εξήγηση ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύ-

μπαν έξω από το υπάρχον και να επικοινω-

νούν μαζί τους. 

Η εξήγηση ότι το σύμπαν μας δεν βρίσκεται 

σήμερα σε φάση συνεχούς διαστολής του. 

 

 

4 

 

 

11 

2 Η εξήγηση ότι από τα πρωτόνιο-ηλεκτρόνιο 

στην φάση της άπωσής των θεμελιωδών ιό-

ντων τους (που συμβαίνει στο εσωτερικό 

τους) έλκεται και ελάχιστη ποσότητα μαγνη-

τικής μικρομάζας. 

Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές μορφές της 

μαγνητικής μικρομάζας.  

Η έννοια των τύπων-μορφών της μαγνητικής 

μικρομάζας: πρωτίνια τύπου α, πρωτόνια τύ-

που β, ηλεκτρίνια τύπου α και ηλεκτρόνια 

τύπου β. 

Η εξήγηση της έννοιας των φωτονίων ενέρ-

γειας. 

Πριν την πρώτη Ημέρα της δημιουργία του 

κόσμου, στο σύμπαν δεν υπήρχε καθόλου 

φως – επαλήθευση της Αγίας Γραφής σ’ αυ-

τό. 

Η εξήγηση της φυσικής μεταστοιχείωσης των 

χημικών στοιχείων.  

Η εξήγηση του μηχανισμού της ραδιενεργού 

ακτινοβολίας από ένα χημικό στοιχείο. 

Η εξήγηση της θέσης-κατανομής των ηλε-

κτρονίων στις διάφορες τροχιές και η εξήγη-

ση της απόστασης των ηλεκτρονίων από τον 

πυρήνα τους. 

12 16 

3 Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας-

κατασκευής των ενεργειακών στοιβάδων των 

ατόμων, στις διάφορες Ημέρες της δημιουρ-

γίας του κόσμου και στις διάφορες συμπάν- 

17  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

ΚΕΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΠΟ ΕΩΣ 

3 Η εξήγηση της παραγωγής-δημιουργίας-

κατασκευής των ενεργειακών στοιβάδων των 

ατόμων, στις διάφορες Ημέρες της δημιουρ-

γίας του κόσμου και στις διάφορες συμπά-

ντειες Φάσεις συμπίεσης των θεμελιωδών ιό-

ντων των δύο συμπάντειων πόλων. 

Λίγο περισσότερο φως πάνω στις ιδιότητες 

των θεμελιωδών ιόντων. 

17 23 

4 Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι όλα τα μαγνητι-

κά-ηλεκτρομαγνητικά φορτία της ίδιας συ-

μπάντειας συμπίεσης είναι ίδια ως προς το 

ποσό ενέργειας που φέρουν.  

Αυτά αποτελούν τις επτά θεμελιώδεις ενερ-

γειακές τροχιές στο πρωτόνιο (ή στο ηλε-

κτρόνιο) γύρω από τις οποίες περιστρέφονται 

τα αντίστοιχα ηλεκτρόνια που φέρουν επίσης 

τα ανάλογα φορτία προς αυτές. 

Η απόδειξη ότι στην έβδομη Ημέρα της δη-

μιουργίας του κόσμου δεν έχουμε ισχυρή την 

συμπίεση μεταξύ των δύο συμπάντειων πό-

λων, για να μας δώσουν έλξεις ικανές για να 

παράγουν νέους φλοιούς στα πρωτόνια-

ηλεκτρόνια ή ακόμη-ακόμη να παράγουν και 

νέα τέτοια πρωτόνια-ηλεκτρόνια. 

Η τεκμηρίωση ότι στο σύμπαν μέχρι και την 

όγδοη Ημέρα της δημιουργίας του κόσμου 

δεν έγινε αλλαγή πολικότητας.  

Η εξήγηση ότι το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται 

προσανατολισμένα και ακολουθεί πιστά τις 

ενεργειακές στοιβάδες του ατόμου. 

Η εξήγηση ότι και ο κάθε πλανήτης του η-

λιακού μας συστήματος περιστρέφεται προ-

σανατολισμένα και ακολουθεί πιστά τις ενερ-

γειακές στοιβάδες του Ήλιου μας. 

24 28 

5 Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του ηλεκτρονί-

ου (και του πρωτονίου) έχουμε τον εσωτερικό 

πυρήνα τους που φέρει δύο εσωτερικά-βαρυ-

τικά κέντρα και τα οποία μετακινούνται λόγω 

μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής εξωτερικής 

δύναμης και αλληλεπίδρασής των. 

Η εξήγηση της αλλαγής της τροχιάς του ηλε- 

29  
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5 Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του ηλεκτρονί-

ου (και του πρωτονίου) έχουμε τον εσωτερικό 

πυρήνα τους που φέρει δύο εσωτερικά-βαρυ-

τικά κέντρα και τα οποία μετακινούνται λόγω 

μαγνητικής-ηλεκτρομαγνητικής εξωτερικής 

δύναμης και αλληλεπίδρασής των. 

Η εξήγηση της αλλαγής της τροχιάς του ηλε-

κτρονίου σε διαφορετικά επίπεδα καθώς πε-

ριστρέφεται γύρω από το πρωτόνιό του. 

Η εξήγηση της διαφορά μεταξύ: α) της Γης 

που κατά την περιστροφή της δεν κινείται σε 

διαφορετικά επίπεδα, και β) με την κίνηση 

του ηλεκτρονίου που κινείται σε διαφορετικά 

επίπεδα καθώς περιστρέφεται. 

29 31 

6 Τα μαγνητικά φορτία ξεκινούν ταυτόχρονα 

και από τους δύο μαγνητικούς πόλους ενός 

μαγνήτη και όχι μόνον από τον έναν. 

Η πυκνότητα των μαγνητικών δυναμικών 

γραμμών δεν είναι παντού η ίδια. 

Η πυκνότητα, επίσης, των ενεργειακών μα-

γνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμικών 

γραμμών επίσης δεν έχει παντού την ίδια έ-

νταση. 

Η εξήγηση του μηχανισμού της κυκλοφορίας 

των μαγνητικών-ηλεκτρομαγνητικών δυναμι-

κών γραμμών στις ζώνες Βαν Άλεν. 

Η εξήγηση της ευθύγραμμης ή σφαιρικής κί-

νησης των θεμελιωδών ιόντων καθώς και ό-

λων των μορφών ενέργειας στις οποίες αυτά 

υπάρχουν (φως, ακτινοβολίες, κύματα κ.λπ.). 

32 36 

7 Η εξήγηση της δημιουργίας των ζωνών ακτι-

νοβολίας Βαν Άλεν και του διαφορετικού η-

λεκτρικού φορτίου που φέρουν. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των δακτυλίων 

του Κρόνου, του Δία κ.λπ. 

Η εξήγηση της ομοιόμορφης διάταξης κι κα-

τάταξης των ζωνών του Κρόνου, πάνω από 

την ισημερινή του ζώνη ή στον Δία.    

Η ακριβής έννοια της μαγνητικής μικρομά-

ζας. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

37 43 
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7 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Η εξήγηση της παραγωγής του σέλαος και 

της μικρής ή μεγάλης έντασής του. 

Η εξήγηση της μεταφοράς των θεμελιωδών 

ιόντων του Ήλιου μας προς τους πόλους της 

Γης και η εμφάνιση του πολικού σέλαος. 

Η εξήγηση της δημιουργία ρήγματος στην 

μαγνητόσφαιρα της Γης από τα θεμελιώδη 

ιόντα του Ήλιου μας.  

Η εξήγηση του μηχανισμού της μεταφοράς 

των θεμελιωδών ιόντων του Ήλιου μας προς 

τους δύο πόλους της Γης μας. 

Η εξήγηση του τρόπου που ο ηλιακός άνεμος 

επηρεάζει τα ραδιοκύματα, τις τηλεπικοινω-

νίες της Γης κ.λπ. 

Η εξήγηση της άπωσης της γήινης μαγνητό-

σφαιρας από τα θεμελιώδη ιόντα του ηλιακού 

ανέμου. 

Η εξήγηση της ταχύτητας του ηλιακού ανέ-

μου, της ταχύτητας του φωτός και γενικά της 

ταχύτητας των θεμελιωδών ιόντων. 

Οι λόγοι-παράγοντες που ρυθμίζουν την τα-

χύτητα κίνησης των θεμελιωδών ιόντων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας της Ηλιακής Ά-

λως. 

 

 

37 

 

 

43 

8 Τα θεμελιώδη ιόντα πρωτονίων τρέχουν με 

την ίδια ταχύτητα με τα θεμελιώδη ιόντα η-

λεκτρονίων. 

Όσο περισσότερη μάζα φέρουν τα θεμελιώδη 

ιόντα τόσο ισχυρότερα αλληλεπιδρούν προς 

άλλα θεμελιώδη ιόντα και επίσης τόσο ισχυ-

ρότερα απωθούνται μεταξύ τους. 

44 46 

9 Η εξήγηση των απωστικών και των ελκτικών 

δυνάμεων του νόμου του Coulomb. 

Η εφαρμογή του νόμου του Coulomb στα θε-

μελιώδη ιόντα. 

47 48 

10 Η εξήγηση της παραγωγής θερμότητας αλλά 

και της παραγωγής ηλεκτρισμού λόγω της 

έκλυσης θεμελιωδών ιόντων από ένα πρωτό-

νιο ή ηλεκτρόνιο. 

49  
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10 Η εξήγηση της παραγωγής θερμότητας αλλά 

και της παραγωγής ηλεκτρισμού λόγω της 

έκλυσης θεμελιωδών ιόντων από ένα πρωτό-

νιο ή ηλεκτρόνιο. 

Τα θεμελιώδη ιόντα στον ανοιχτό χώρο εξα-

σθενούν επειδή άλλα πρωτόνια-ηλεκτρόνια 

έλκουν το φορτίο τους μέσω των μαγνητι-

κών-ηλεκτρομαγνητικών εσωτερικών τους 

πόλων. 

49 50 

11 Η διεύθυνση των θεμελιωδών ιόντων είναι 

σφαιρική και κατά την θέρμανση ενός υλικού 

ή και κατά την παραγωγή της φωτιάς. 

Η εξήγηση της απορρόφησης των θεμελιω-

δών ιόντων από ένα σώμα και η φόρτισή του. 

Η εξήγηση ότι η φούσκα που έχει μέσα της 

νερό, όταν την βάλουμε πάνω στην φωτιά δεν 

σκάει. 

51 51 

12 Η έλξη μεταξύ των ετερώνυμων φορτίων των 

θεμελιωδών ιόντων πρωτονίων και των θεμε-

λιωδών ιόντων ηλεκτρονίων, όταν αυτά βρί-

σκονται στις σχετικά μακρινές αποστάσεις, 

είναι ισχυρότερη από την έλξη: τόσο από την 

έλξη μεταξύ των ίδιων των φορτίων των θε-

μελιωδών ιόντων πρωτονίων με άλλα θεμε-

λιώδη ιόντα πρωτονίων, όσο και από την έλ-

ξη μεταξύ των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρο-

νίων με άλλα θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων. 

52 53 

13 Η επαλήθευση ότι μέχρι και την τρίτη Ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου δεν υπήρχε ακό-

μη ο Ήλιος μας.  

54 55 

14 Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι στο σύμπαν έ-

χουμε δύο μόνον συμπάντειους πόλους, οι 

οποίοι βρίσκονται σε αντίθετα-

αντιδιαμετρικά σημεία του. 

Η εξήγηση-τεκμηρίωση ότι αρχικά στο σύ-

μπαν δεν υπήρχε καθόλου ύλη και μάζα. 

Το ύψος της κάθε ενεργειακής στάθμης απει-

κονίζεται και αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό 

ενέργειας που διατέθηκε για την δημιουργία 

των δύο εσωτερικών-βαρυτικών πόλων  

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

56  
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14 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

ή φλοιών στο πρωτόνιο (ή στο ηλεκτρόνιο).  

Η εξήγηση γιατί το άτομο του υδρογόνου δεν 

μπορεί να φέρει-έλξει και άλλα ηλεκτρόνια 

στην στοιβάδα του, που έχει περιθώριο να 

φέρει και άλλο ηλεκτρόνιο. 

Η εξήγηση ότι στο εσωτερικό του πρωτονίου 

υπάρχουν πράγματι μέχρι και τα επτά ζεύγη 

εσωτερικών-βαρυτικών του πόλων, που δη-

μιουργήθηκαν στις αντίστοιχες συμπάντειες 

εποχές. 

Ο υπολογισμός του βάρους της πρώτης συ-

μπίεσης της 1ης Ημέρας της δημιουργίας του 

κόσμου είναι τα αρχέγονα πρωτόνια (ηλε-

κτρόνια) του ατόμου του υδρογόνου. 

Η εξήγηση της παραγωγής του φλοιού στο 

κάθε πρωτόνιο –ηλεκτρόνιο, αλλά και της ε-

πιπλέον μάζας του εξαιτίας της οποίας δη-

μιουργήθηκε το κάθε ζεύγος των εσωτερι-

κών-βαρυτικών του πόλων. 

Η εξήγηση της δημιουργίας-παραγωγής των 

επτά επιμέρους ενεργειακών δεσμών-

στοιβάδων στο άτομο. 

Η εξήγηση ότι υπήρξαν οι δύο συμπάντειοι 

πόλοι. 

Η εξήγηση ότι δεν είχαμε αλλαγή πολικότη-

τας στον κάθε συμπάντειο πόλο. 

Η εξήγηση της θεωρίας μας ότι στον ένα συ-

μπάντειο πόλο δημιουργήθηκαν τα πρωτόνια, 

ενώ στον άλλον τα ηλεκτρόνια. 

 

 

56 

 

 

63 

15 Βασική υπενθύμιση από την ενημέρωσή μας 

στο άτομο. 

Ο υπολογισμός του βάρους των πρωτονίων 

με βάση την ενεργειακή τους στάθμη. 

64 68 

16 Ο υπολογισμός της ποσότητας των θεμελιω-

δών ιόντων που διατέθηκαν για την παραγω-

γή ενός χημικού στοιχείου. 

69 70 

17 Ο αγώνας ενός μεγάλου επιστήμονα για να 

εδραιώσει-τεκμηριώσει την θεωρία του. 

Η θεωρία του Αϊνστάιν για την βαρύτητα και 

71  
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17 Ο αγώνας ενός μεγάλου επιστήμονα για να 

εδραιώσει-τεκμηριώσει την θεωρία του. 

Η θεωρία του Αϊνστάιν για την βαρύτητα και 

το φως. 

Η θεωρία της σχετικότητας πέρασε τις εξετά-

σεις. 

Ο τρόπος που γράφουμε έλκει τις ρίζες του 

στους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες, που 

ήταν στην ουσία πανεπιστήμονες, γιατί συν-

δύαζαν πολλές ειδικότητες της σοφίας, ιδίως 

όταν σήμερα γνωρίζουμε ότι όλη η ύλη κινεί-

ται και μεταβάλλεται και διαμορφώνεται λό-

γω της ενέργειας των θεμελιωδών ιόντων που 

φέρει μέσα της, καθώς και της αλληλεπίδρα-

σής της με άλλα τέτοια θεμελιώδη ιόντα που 

βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο της (μέ-

σα στην ύλη, εν προκειμένου για τον δικό μας 

πλανήτη). 

71 83 

18 Τα ηλιακά εκπεμπόμενα θεμελιώδη ιόντα 

πρωτονίων και θεμελιώδη ιόντα ηλεκτρονίων 

είναι περίπου ίσα σε φορτίο ενέργειας. 

Πότε η τροχιά ενός πλανήτη πλησιάζει προς 

την κυκλική. 

Η εξήγηση της ισχυρότερης ύπαρξης και ι-

σχύος του ενός από τα δύο εσωτερικά-

βαρυτικά κέντρα ενός πλανήτη. 

84 85 

19 Η πραγματική αιτία της διαστολής του σύ-

μπαντος. 

Στο σύμπαν ποτέ δεν έγινε η μεγάλη έκρηξη. 

Οι θεωρίες μας να πλησιάζουν εκείνες με τα 

λιγότερα-μικρότερα λάθη και τελικά να μη 

περιέχουν καθόλου λάθη. Μια σωστή θεωρία 

έχει τον ρόλο μιας σωστής μελέτης ενός οι-

κοδομήματος και ως προς αυτό μια σωστή 

θεωρία του σύμπαντος ενέχει τον ρόλο της 

μελέτης του σύμπαντος. Ο μελετητής λοιπόν 

του σύμπαντος δεν πρέπει να μιλάει τυχαία, 

επειδή βρήκε μια ανακάλυψη, αλλά να φρο-

ντίζει να κάνει αποδεκτή την θεωρία-μελέτη 

του όταν στέκεται επιστημονικά. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα → 

86  
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19 

→ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

 

Είναι μεγάλο λάθος, οι επιστήμονες να προ-

στρέχουν με υποθέσεις και να λένε αβάσιμα 

πράγματα, π.χ. υπάρχουν όντα στους πλανή-

τες Αφροδίτη ή Άρη κ.λπ. 

 

 

86 

 

 

89 

20 Η εξήγηση της πολύ ελλειπτικής, έως τερά-

στια ελλειπτικής, τροχιάς των κομητών. 

Η εξήγηση-επαλήθευση ότι τα δύο εσωτερι-

κά-βαρυτικά κέντρα του κομήτη δεν περι-

στρέφονται και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. 

Η εξήγηση της παραγωγής της μεγάλης ουράς 

του κομήτη. 

90 91 

21 Η εξήγηση ότι ο πλανήτης Ερμής και ο πλα-

νήτης Αφροδίτη έχουν ίσους τους χρόνος πε-

ριστροφής γύρω από τους άξονές τους, ίσους 

με τους χρόνους περιφοράς τους. 

Πότε έχουμε ίσους τους χρόνους περιφοράς-

περιστροφής ενός πλανήτη γύρω από τον ε-

αυτό του, ίδιο με τον χρόνο περιστροφής του 

γύρω από τον Ήλιο. 

Η εξήγηση ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δη-

μιουργήθηκαν την ίδια ηλιακή ημέρα. 

Η εξήγηση ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι 

αδελφοί πλανήτες.  

Ο Ήλιος μας, σήμερα, βρίσκεται σε μια μέση 

και ισορροπημένη κατάσταση από πλευράς 

ενέργειάς του. 

Η εξήγηση γιατί ή πότε ένας πλανήτης πλη-

σιάζει προς τον Ήλιο. 

Η εξήγηση ότι οι πιο κοντινοί πλανήτες, ή οι 

μικροί πλανήτες, είναι πιο νεότεροι από τους 

πιο μακρινούς. 

Η εξήγηση ότι οι πιο μακρινοί πλανήτες, ή οι 

μεγάλοι πλανήτες είναι πιο παλιοί ηλικιακά. 

Στο πλανητικό μας σύστημα έχουμε δύο η-

λιακές Ημέρες. 

Η κάθε Ηλιακή Ημέρα έχει υποπεριόδους.  

92 96 

22 Η εξήγηση ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε την 

ίδια ηλιακή ημέρα με τους μικρούς πλανήτες  

96  



 150 

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 

22 Η εξήγηση ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε την 

ίδια ηλιακή ημέρα με τους μικρούς πλανήτες 

κι επομένως δεν δημιουργήθηκε ούτε από την 

Γη, αλλά και ούτε υπήρξε εξαρχής μαζί με 

την δημιουργία της Γης.  

Η Σελήνη κατατάσσεται στους πλανήτες και 

όχι στους δορυφόρους, ως προς την δημιουρ-

γία της, αλλά στην συνέχεια έγινε δορυφόρος 

της Γης. 

96 98 

23 Η Σελήνη δημιουργήθηκε, κατά πάσα πιθα-

νότητα, μαζί με τον Ερμή, στην ίδια ηλιακή 

ημέρα και στην ίδια υποπερίοδο, γιατί πα-

ρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της ζωής στη Γη 

και στους άλλους πλανήτες. 

Οι μικροί πλανήτες δημιουργήθηκαν την ίδια 

99  

 

 

 

 

23 Η Σελήνη δημιουργήθηκε, κατά πάσα πιθα-

νότητα, μαζί με τον Ερμή, στην ίδια ηλιακή 

ημέρα και στην ίδια υποπερίοδο, γιατί πα-

ρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της ζωής στη Γη 

και στους άλλους πλανήτες. 

Οι μικροί πλανήτες δημιουργήθηκαν την ίδια 

ηλιακή περίοδο. 

Οι δημιουργία των πλανητών από τον Ήλιο 

μας έγινε κατά ζεύγη, που στους μικρούς 

πλανήτες είναι: το ένα ζεύγος η Αφροδίτη με 

τον Άρη και το άλλο ζεύγος ο Ερμής και η 

Σελήνη. 

Τα ζεύγη των πλανητών δημιουργήθηκαν 

συγχρόνως και αποτελούν τους δίδυμους 

πλανήτες. 

Οι μικροί πλανήτες είναι νεότεροι από τους 

μεγάλους πλανήτες. 

Η επαλήθευση της Αγίας Γραφής ότι η Σελή-

νη δημιουργήθηκε κατά την τέταρτη Ημέρα 

της δημιουργίας του κόσμου.  

Ο λόγος που η ζωή στους άλλους πλανήτες 

δεν μπορεί να αυξηθεί όπως στην Γη μας. 

99 102 

 

 

 

 

24 Η θεωρία του Στήβεν Χώκινγκς για την δη-

μιουργία του σύμπαντος και η αδυναμία της. 

103 104 
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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 

25 Η τεκμηρίωση της θέσης ότι αρχικά στην Γη 

υπήρξε μια ήπειρος, μια Παγγαία και όχι δύο 

Παγγαίες.   

105 108 

26 Η εξήγηση της δημιουργίας των ηπείρων της 

Γης, από την αρχική ήπειρο Παγγαία. 

Τα υπόγεια ρεύματα στο εσωτερικό της γης 

δεν κινούνται προς μια κατεύθυνση, αλλά κι-

νούνται προς δύο τουλάχιστον αντίθετες κα-

τευθύνσεις, εξαιτίας των οποίων έχουμε την 

απομάκρυνση των πλακών που τις παρασέρ-

νουν και τις απομακρύνουν. 

Από τι εξαρτάται η κίνηση μιας λιθοσφαιρι-

κής ή τεκτονικής πλάκας. 

109 116 

27 Όλα τα χημικά στοιχεία της ατμόσφαιρας και 

όχι μόνο, συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

ζωή που υπάρχει στην Γη και το καθένα έχει 

τον δικό του σκοπό. 

117 119 

28 Η εξήγηση της δημιουργίας των αερίων κ.λπ. 

ζωνών που περιστρέφονται γύρω από ένα 

πλανήτη. 

Η εξήγηση ότι οι αέριες αυτές ζώνες είναι ι-

σχυρότερες και πυκνότερες στην ισημερινή 

ζώνη ενός πλανήτη και αραιώνουν όσο απο-

μακρυνόμαστε από αυτή την ισημερινή του 

ζώνη. 

Η εξήγηση της δημιουργίας των αέρινων αυ-

τών ζωνών σε έναν πλανήτη και το παράλλη-

λο των διαφόρων τέτοιων ζωνών μεταξύ 

τους. 

Ατμοσφαιρική κυκλοφορία και άνεμοι. 

Σχηματισμός κυμάτων Ρόσμπι σε Αεροχεί-

μαρρο. 

120 125 

29 Η εξήγηση των ηλιακών φαινομένων: παρα-

γωγή φωτιάς και θερμοκρασίας, παραγωγή 

ηλιακού ανέμου, κροσσών, ηλιακών κηλίδων, 

ηλιακών προεξοχών κ.λπ. 

126 127 

30 Η Γη αντλεί ενέργεια από τον Ήλιο, όχι μόνο 

στην επιφάνειά της, αλλά και στο εσωτερικό 

της. 

Η Γη αναπληρώνει στο εσωτερικό της τις 

απώλειες από την φάση της άπωσης των εσω- 

128  
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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 

30 Η Γη αντλεί ενέργεια από τον Ήλιο, όχι μόνο 

στην επιφάνειά της, αλλά και στο εσωτερικό 

της. 

Η Γη αναπληρώνει στο εσωτερικό της τις 

απώλειες από την φάση της άπωσης των εσω-

τερικών-βαρυτικών της πόλων, αφού κατά 

την φάση της έλξης των δύο εσωτερικών-

βαρυτικών της πόλων εισάγει στο εσωτερικό 

της ηλιακή ενέργεια που μεταφέρεται από την 

δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας από το 

γήινο μαγνητικό-ηλεκτρομαγνητικό της πεδί-

ο. 

128 129 

31 Η ατμόσφαιρα της Γης είναι μεγάλη και πολύ 

σημαντική για τη ζωή της Γης. 

130 130 

32 Η ατμόσφαιρα είναι η ασπίδα της Γης μας για 

να διαφυλάξει την ζωή που φέρει. 

131 131 

33 Η έννοια της ζωής στην Γη και στους άλλους 

πλανήτες. 

Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;  

132 136 

34 Οι δυνάμεις της βαρύτητας, κατά την θεωρία 

της μεγάλης έκρηξης υπερισχύουν εκείνων 

της διαστολής, όταν ένας αστέρας ή ένα άλλα 

ουράνιο σώμα φτάνει προς το τέλος του. 

Πως μπορεί να επέλθει βαρύτητα στο σύμπαν 

μας που διαστέλλεται σήμερα, ενώ αυτή (η 

βαρύτητα) θα έπρεπε να συμβαίνει όταν υ-

περισχύουν οι δυνάμεις συστολής; Πως δη-

λαδή υπάρχει τόσο έντονη η βαρύτητα στους 

αστέρες του σύμπαντός μας σήμερα, με βάση 

το παραπάνω (αφού η διαστολή υπερισχύει); 

137 138 

35 Η εξήγηση της παραγωγής των τεράστιων 

νεφών-λιμνών υδρογόνου, των γνωστών με 

το όνομα Η ΙΙ, οφείλεται στην συμπίεση των 

θεμελιωδών ιόντων, είτε στον μεσοσυμπά-

ντειο χώρο, είτε με την άπωσή του υδρογόνου 

από τον συμπάντειο πόλο α των θεμελιωδών 

ιόντων πρωτονίων. 

139 140 
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Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το παρόν βιβλίο 
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 «Φυσική» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Α-

λέκος Ιωάννου, Γιάννης Ντάνος, Άγγελος Πήτας, Σταύρος Ράπτης, Παιδαγωγικό 
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 «BIG BANG», Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη όλων των εποχών, 

Simon Singh, 2004.  

 

 «ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, Πέτρος Γεωργα-

κάκος, Νικόλαος Σφαρνάς, Αθανάσιος Σκαλωμένος, Ιωάννης Χριστακόπουλος, 

ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΙΑ΄ 2011. 
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Γυμνασίου. Διευθυντής εκδόσεως: Ασημάκης Ασημακόπουλος. Γενική εποπτεία: 

Κωνσταντίνος Δεμερτζής, γυμνασιάρχης-συγγραφεύς. Διευθυντής Συντάξεως: 

Δημήτρης Γιάκος, καθηγητής Κ.Σ.Δ.-συγγραφεύς. Αρχισυντάκτης: Μαν. Γιαλου-
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 Πηγή: JAY LOMBARD 

 

 «Γενική Αγροτική Εγκυκλοπαίδεια», Διευθυντής σύνταξης: Σπύρος Πιπέρης, εκ-
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λεια: Κατερίνα Μαμουχά. Ειδικοί συνεργάτες: Στεφανάκης Κώστας, γεωπόνος, 

Παπαθανασοπούλου Αίγλη, γεωπόνος, Γουλάτης Λουκάς, δημοσιογράφος, Κα-

ρανικόλας Γιώργος, συγγραφέας-ιστορικός, Μπαρούχος Σπύρος, δημοσιογράφος, 

Στάμος Κων/νος, συμβολαιογράφος, Παπαστράτης Σωτήριος, δικηγόρος, Θεοχά-

ρης Αντώνης, καλλιεργητής, πτυχ. Αγροτ. Σχολής, Μαρούλας Γιώργος, ανθοπα-

ραγωγός, πτυχ. Αγροτ. Σχολής, Κραουνάκη Ιωάννα, ειδική διαιτολόγος, Κα-

ραγκούνης Θεόδωρος, αρχιτέκτονας, 1983. 
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Φωτογραφία εξωφύλλου και επεξήγησή της 

 

 

Στο μοντέλο του Bohr τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται μόνο σε συγκε-

κριμένες αποστάσεις από τον πυρήνα, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ε-

νέργειες. 

 

 

Σχόλια-επεξηγήσεις: 

Συμφωνούμε απόλυτα με την παραπάνω παρατήρηση του μεγάλου αυ-

τού επιστήμονα, του Bohr. 

Πιο πέρα, για να εξηγήσουμε αυτή την παρατήρηση-πραγματικότητα 

πρέπει να αναφέρουμε πάλι τα εξής, τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει σε 

διαφορετικά σημεία της σειράς αυτής των βιβλίων μας. Αυτή η εξήγηση 

έχει ως εξής:  

Η ενέργεια της κάθε στοιβάδας, έχει την αιτία της στην αντίστοιχη Η-

μέρα της δημιουργίας του κόσμου, επειδή όσο προχωρούμε προς την αρ-

χή της δημιουργίας έχουμε τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια να φέρουν: α) ισχυ-

ρότερες τις συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων (αυτό σημαί-

νει ότι δημιουργήθηκε περισσότερη μάζα ως φλοιός πάνω στα πρωτόνια-

ηλεκτρόνια όταν έχουμε ισχυρές αυτές τις συμπιέσεις) αφενός, αλλά και 

β) περισσότερη ενέργεια αφετέρου.  
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Επομένως, τότε (στις πιο αρχικές Ημέρες της δημιουργίας του κόσμου 

(ή στις πρώτες συμπιέσεις μεταξύ των δύο συμπάντειων πόλων) τόσο πε-

ρισσότερο μακρινά βρίσκονται οι στοιβάδες τους από το κέντρο του πυ-

ρήνα (από το πρωτόνιο), αφού λόγω του αυξημένου φορτίου των θεμε-

λιωδών ιόντων πρωτονίων και θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονίων που φέ-

ρουν αυτά τα ηλεκτρόνια απωθούνται με το εξίσου ισχυρό μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό φορτίο των πρωτονίων εκείνης της αντίστοιχης περιό-

δου. Έτσι τα ηλεκτρόνια αυτά απομακρύνονται περισσότερο από τον πυ-

ρήνα του ατόμου και καταλαμβάνουν τις πιο μακρινές στοιβάδες του α-

τόμου. Αυτός είναι ο λόγος που η πρώτη στοιβάδα στο πρωτόνιο απέχει 

κάπως μακριά από αυτό. 

Επίσης, επειδή στην κάθε επόμενη Ημέρα της δημιουργίας έχουμε την 

δημιουργία του κάθε φλοιού (με τα δύο εξωτερικά μαγνητικά του κέντρα 

θεμελιωδών ιόντων) να βρίσκεται ο κάθε νέος φλοιός πάνω από τον 

προηγούμενό του, αυτός είναι ο λόγος που ο κάθε εξωτερικός τέτοιος 

φλοιός έχοντας και τους δύο εξωτερικούς πόλους θεμελιωδών ιόντων, 

δημιουργεί το δικό του, πιο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και την δική του 

πιο εξωτερική ενεργειακή στοιβάδα. 

Θεωρήστε, στην παραπάνω εικόνα, τα ηλεκτρόνια καθώς περιστρέφο-

νται γύρω από τα πρωτόνια.   

Κανονικά, στο παραπάνω σχήμα γύρω από το κάθε ηλεκτρόνια θα 

πρέπει να υπήρχε μια ανάλογη απόχρωση, στο σχήμα της έλλειψής-

τροχιάς του, επειδή εκεί βρίσκεται η ενεργειακή του στοιβάδα, πάνω 

στην οποία κινείται. Έστω μια τέτοια στοιβάδα θα είχε κόκκινο χρώμα, η 

οποία βρίσκεται πιο κοντά προς το πρωτόνιο (εξηγήσαμε ότι όσο λιγότε-

ρη ενέργεια φέρουν τα πρωτόνια-ηλεκτρόνια ή γενικά η κάθε στοιβάδα 

φέρει και το ανάλογο χρώμα της, όπως εξηγήσαμε ήδη για την ενεργεια-

κή ισχύ του καθενός χρώματος). 

Γύρω από την κάθε τέτοια ενεργειακή ελλειπτική ενεργειακή στοιβά-

δα, πχ. γύρω από την κόκκινη, θα έπρεπε να υπάρχει και μια άλλη στοι-

βάδα με ελαφρότερη απόχρωση καθώς απομακρύνεται από αυτήν, θέλο-

ντας να δηλώσουμε ότι σιγά-σιγά μειώνεται αυτό το μαγνητικό-

ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο, ώσπου χάνεται εντελώς. 

Η κάθε στοιβάδα όμως θα έπρεπε να έχει δύο χρωματισμούς: έναν ό-

ταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετικά κοντινές αποστάσεις, όπου εί-

ναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των θεμελιωδών ιόντων ηλεκτρονί-

ων και έναν άλλον χρωματισμό όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις σχετι-

κά μακρινές αποστάσεις, όπου είναι ισχυρότερο το μαγνητικό φορτίο των 

θεμελιωδών ιόντων των πρωτονίων. 

Η κάθε μια ενεργειακή στοιβάδα δηλαδή είναι όπως ακριβώς ένα μα-

γνητικό πεδίο μεταξύ δύο πόλων και φέρει επιμέρους τις μαγνητικές της 

ζώνες, που ανάλογα με την κατεύθυνσή τους αλλού είναι πυκνότερες και 

αλλού είναι αραιότερες. 
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