
               Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ DNΑ         

                         ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DNA 

                               ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

                                                                         

 

 

                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ας σοβαρευτούμε κύριοι, να δούμε τι είναι και ποια η δομή και λειτουργία 

του DNA και τι είναι τα γονίδια, που τόσα βρήκαν οι Εβραίοι και δεν μπορούν 

τίποτε να κάνουν, αν και τα «γνωρίζουν». Το ένδοξο και ταπεινό γένος των 

Ελλήνων, φθάνοντας την γνώση της πραγματικής δομής και λειτουργίας της 

ύλης, θα λυτρώσει το γένος των ανθρώπων, από τα βιασμένα και 

προκαλεσμένα λάθη του DNA, που έφερε η πτώση του ανθρώπινου γένους 

και η εναντίωση μέρους του, ενώπιον του Θεού του Καλού και Αγαθού, Ποιητή 

των πάντων. Θα δημοσιευτεί απόρρητη εργασία ημιτελής, γύρω από την δομή 

και λειτουργία του πυρήνα του ατόμου. 

 

       Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 

 

 

 

 

                          ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 



                                                           

 

                     ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ 

 

     Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την 

ανάλυση. 

 

 

            

                                                   Φασματοσκόπιο μάζας 

     Εξατμισμένη ύλη ή αέριο εισέρχεται στον θάλαμο ιονισμού. Εκεί ένα 

ηλεκτρόδιο θερμαίνεται, εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού και τα θερμικά 

ηλεκτρόνια οδεύουν με ταχύτητα προς τα πάνω. 



 

     Ο θάλαμος ιονισμού του φασματοσκοπίου μάζας. Vaporised sample = 

εξατμισμένο δείγμα, electrically heated metal coil = ηλεκτρικά θερμαινόμενο 

μεταλλικό σπείραμα, electron trap= έλξη και παγίδα ηλεκτρονίων, ion repeller 

= απωθητής ιόντων .  

 

 Συγκρούονται ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από το θερμαινόμενο σπείραμα, 

με τα μόρια ή τα άτομα του ατμού ή του αερίου και παράγονται ιόντα θετικά 

αφού τα εξωτερικά ή εξωτερικό ηλεκτρόνιο του υλικού, αποσπώνται από τη 

σύγκρουση με τα θερμικά ηλεκτρόνια. Στο πίσω μέρος του θαλάμου ιονισμού, 

υπάρχει θετικό ηλεκτρόδιο που απωθεί τα θετικά ιόντα εμπρός, προς την 

περιοχή που εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο και διαθλώνται τα ιόντα (deflection 

of ions). Κατόπιν υπάρχει ο αποδέκτης (detector), ο πολλαπλασιαστής 

(amplifier) και το χώρος (computer) καταγραφής του σήματος. Γίνεται δεκτό 

ότι ισχύει :     

                                      q(vxB )= mv2/r               (1) 

 q= φορτίο ιόντος , v η ταχύτητά του , r η ακτίνα καμπυλότητας της μάζας του 

ιόντος m. Β το μαγνητικό πεδίο που εφαρμόζεται κάθετα στην ταχύτητα του 

ιόντος.  

     Οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι γνωστό το στοιχειώδες φορτίο και 

συνεπώς η μάζα του ιόντος, όμως όταν ρυθμίσουμε τα δυναμικά και το 

μαγνητικό πεδίο, παίρνουμε στην οθόνη την εξής κατανομή:    

               



                           

     Καταγράφεται σχετική αφθονία ιόντων σε ασυνεχή κατανομή και θεωρείται 

ότι εξαρτάται από τον λόγο  της μάζας του ιόντος προς το φορτίο του. Γίνεται 

δεκτό αυτό αφού η (1) θεωρείται ικανοποιητικά σωστή. 

     Συνεπώς το φασματοσκόπιο μάζας καταγράφει ασυνεχή κατανομή του 

λόγου m/q. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε, ότι συγκρούονται τα εξωτερικά ηλεκτρόνια του 

δείγματος και δεν θίγεται καθόλου ο πυρήνας του ατόμου ή των ατόμων του 

μορίου. 

 

                                   Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

 

     Ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου, κινούνται περί 

του κέντρου μάζας: 



 

  To σχήμα δεν είναι σε σωστή κλίμακα, η κίνηση του πυρήνα είναι πιο μικρή.  

 

Ο πυρήνας του ατόμου, συνίσταται από ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο. Το 

νετρόνιο είναι σύνθεση ενός πρωτονίου και ενός ηλεκτρονίου. Το ηλεκτρόνιο 

εκπέμπεται και απορροφάται από το άλλο πρωτόνιο και το ανάπαλι. Το 

ηλεκτρόνιο είναι ο φορέας της έλξης των δύο πρωτονίων και του στιγμιαίου 

σχηματισμού νετρονίου του ενός από αυτά. 

 

                        

 



     Πυρήνας ατόμου υδρογόνου. Τα δύο πρωτόνια περιστρέφονται κυκλικά και 

αντιπαράλληλα μεταξύ τους. 

 

      Το ένα πρωτόνιο εξαπολύει το ηλεκτρόνιο που θα συναντήσει το άλλο 

πρωτόνιο στην πορεία. Το σύνολο των σωματίων ακολουθεί την  εξωτερική 

ταχύτητα περί του κέντρου μάζας σαν πυρήνας. Το κάθε σωμάτιο είναι 

ηλεκτρικός δακτύλιος. Ο ηλεκτρικός δακτύλιος έχει μάζα και φορτίο με 

ταχύτητα του φωτός και ακολουθεί την υποδεικνυόμενη κίνηση στο σχήμα και 

σχηματίζει έλικες ελατηρίου. Ταχύτητα κατά μήκος των σπειρών ελατηρίου c, 

εξωτερική ταχύτητα δακτυλίου η ταχύτητα περιστροφής εντός του πυρήνα και 

ακολουθεί η εξωτερική ταχύτητα του πυρήνα περί το κέντρο μάζας του 

ατόμου. 

     Αξιώνουμε λοιπόν ότι κάθε πυρήνας έχει ίσο αριθμό πρωτονίων και 

νετρονίων, που εναλλάσσονται μεταξύ τους. 

     Αλλά όμως το φασματοσκόπιο μάζας θα υποδείξει και για το υδρογόνο μία 

σχετική αφθονία κάπως όπως αυτή που παραθέσαμε. Αυτό υποδεικνύει 

κβάντωση της ύλης και θεωρούμε ότι το ακίνητο στοιχειώδες φορτίο και η 

μάζα του είναι διακριτά. Έτσι ο ηλεκτρικός δακτύλιος του στοιχειώδους 

φορτίου, έχει μάζα και φορτίο  ηρεμίας m0  και q0.      

 

 

                             Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

     Ο καθηγητής κ. Κομηνός, διατύπωσε την δεκαετία του 1960 στην Αμερική, 

ότι ένα ηλεκτρόνιο  ή ένα πρωτόνιο, αποτελούνται από ένα δεσμευμένο 

φωτόνιο, το οποίο όταν το σωματίδιο ηρεμεί φέρνει κύκλους και όταν κινείται 

το δεσμευμένο φωτόνιο εκτυλίσσεται σαν σε έλικα. 

 

Μορφοποιήθηκε: Στηλοθέτες: Όχι
κατά  5,71 εκ. +  6,35 εκ.



                        

                      Εκτύλιξη του δεσμευμένου φωτονίου 

 

Το φωτόνιο έχει μάζα m και κινείται με την ταχύτητα του φωτός c. Όταν ηρεμεί 

το σωμάτιο, το φωτόνιο έχει ορμή Ι=m 0 c. Όταν κινείται ελικοειδώς, η ταχύτητα 

c αναλύεται σε δύο συνιστώσες ταχύτητες, την εξωτερική του σωματίου v και 

την εσωτερική v in  που είναι παράλληλη της c, όταν αυτή απηχεί το ηρεμούν 

σωμάτιο.  

 

                            

          Ανάλυση ορμών  «Ἑ=hν, Σχετικότης, κβάντα»,Π, Νικηφοράκη 

 

 

     Ισχύει vin
2 +v2=c2  και m0c=mvin  λόγω διατήρησης της ορμής. 

     Η μάζα του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι: 

                   mp=m0p/(1-v2/c2)1/2     ,me=m0e/(1-v2/c2)1/2 

      Όμως απαιτείται ισότητα των φορτίων και το φορτίο αν δείτε την 

αναθεώρηση της φυσικής ,έχει διαστάσεις:  q= (mv2met)1/2  . Όθεν: 

                                        q={ m0pv2(met)/(1-v2/c2)1/2  }1/2 

ή     



                                         q={E(met)}1/2 

όπου Ε η εξωτερική ενέργεια του σωματίου.     

                

                                      Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

     Θεωρούμε την συχνότητα μίας επαναλαμβανόμενης κίνησης ως ω και μία 

σταθερά, την h, ότι χαρακτηρίζει το σωμάτιο και τότε η εξωτερική ενέργεια 

είναι : 

                                 E=hω=mv2 και ω= { m0pv2/(1-v2/c2)1/2 }/h 

Βλέπουμε ότι η συχνότητα μεταβάλλεται όπως η μεταβολή του τετραγώνου 

του φορτίου επί σταθερά.         

 

                              Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ 

 

     Το ηλεκτρόνιο έλκεται ηλεκτρικά από το πρωτόνιο και ανακρούεται λόγω 

μαγνητικών κοντινών απώσεων και αναπηδά στο άλλο πρωτόνιο. Αναγκαίο 

είναι ένα σχέδιο των κινήσεων, ο ενυπάρχων Λόγος. 

 

                               Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ W. PROUT 

 

      Ο Prout θεώρησε τον 18ο αιώνα, ότι τα άτομα είναι συνθέσεις ατόμων 

υδρογόνου. 

Κάθε σύνθετο άτομο, είναι συνθέσεις του ατόμου που περιγράψαμε. Έτσι το 

Ήλιο θα έχει δύο πυρήνες υδρογόνου και δύο ηλεκτρόνια, ενώ ο άνθρακας 6 , 

κλπ. 



      Και  ο πυρήνας σύνθετου ατόμου, αποτελείται από πυρήνες υδρογόνου 

και τα πρωτόνια μπορούν να εναλλαχθούν, όχι μόνο μεταξύ του ζεύγους, 

αλλά και μεταξύ των πυρήνων υδρογόνου. Τα μαγνητικά πεδία από τις 

περιστροφές των φορτίων οδηγούν σε συντονισμό έλξης, που υποβοηθείται 

από την ανταλλαγή ηλεκτρονίων και αντισταθμίζεται από τις ηλεκτρικές 

απώσεις. Δηλαδή υπάρχει μία ντετερμινιστική κίνηση 

\ 

                                         ΤΑ  «ΙΣΟΤΟΠΑ» 

 

     Πιθανόν ο πυρήνας να διεγερθεί, οπότε αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής 

των πρωτονίων ατόμου υδρογόνου, η μάζα μεγαλώνει αλλά μικραίνει η ακτίνα 

για να διατηρηθεί η στροφορμή. Ο πυρήνας γίνεται ασταθέστερος επειδή είναι 

βαρύτερη η υδρογονική δομή του ζεύγους πρωτονίων με το ηλεκτρόνιό τους, 

αλλά και επειδή η απόσταση μεταξύ των υδρογονικών δομών του πυρήνα 

μεγαλώνει ( όταν αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής, ανακρούεται με 

μεγαλύτερη βιαιότητα το ηλεκτρόνιο και εναλλάσσεται συχνότερα. Αυτοί οι 

πυρήνες θεωρήθηκαν ισότοποι. Όμως οι ανακρούσεις συντελούν σε ασταθείς 

υδρογονικές δομές, μοιάζει με την ταλάντωση σταγόνας που διαλύεται όταν η 

συχνότητα ταλάντωσης είναι μεγάλη. 

     Τα προϊόντα του διεγερμένου πυρήνα, είναι ηλεκτρόνια που αποσπώνται 

από τον ηλεκτρονικό φλοιό, νετρόνια και πρωτόνια από διάσπαση ζεύγους και 

πυρήνες ηλίου. Πιθανή και διχοτόμηση του πυρήνα. 

 

                                              ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ 

 

     Αυτή προκλήθηκε από την θερμότητα της λάβας όταν ήρθε σε επαφή με τα 

κατάλληλα στοιχεία, ή θερμότητα πυρηνικής σύντηξης στον ήλιο. Η διέγερση  

είναι κβαντωμένη. 

 



                          ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 
 
                                                                              

 

                     ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ 

 

     Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την 

ανάλυση. 

 

 

            
                                                   Φασματοσκόπιο μάζας 

     Εξατμισμένη ύλη ή αέριο εισέρχεται στον θάλαμο ιονισμού. Εκεί ένα 

ηλεκτρόδιο θερμαίνεται, εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού και τα θερμικά 

ηλεκτρόνια οδεύουν με ταχύτητα προς τα πάνω. 
 

 

                      ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

          ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ  

                                                                             



     Γίνεται αποδεκτό (αξιώνεται), ότι η ύλη καταλήγει στα έσχατα σωματίδια  

που είναι  τα θετικού φορτίου πρωτόνια, τα αρνητικού ηλεκτρόνια και η ένωση 

αυτών των δύο σε ένα ουδέτερο σωμάτιο, το νετρόνιο. Τα πρωτόνια και τα 

νετρόνια υπάρχουν στον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια των νετρονίων πιθανόν να 

μεταπηδήσουν σε ένα γειτονικό πρωτόνιο και αυτό γίνεται νετρόνιο με 

ταυτόχρονη μετατροπή του πρώην νετρονίου σε πρωτόνιο. 

     Θεωρούμε το απλούστερο άτομο, το υδρογόνο, το οποίο ενώνεται με ένα 

άλλο άτομο για να σχηματίσει το διατομικό μόριο του υδρογόνου. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Θεωρείστε άτομο υδρογόνου που κινείται όπως ανωτέρω στο σχήμα, περί 

κέντρου μάζας  (ο πυρήνας και το ηλεκτόνιο). Τώρα θεωρείστε ότι 

πλησιάζουμε θετικό φορτίο στο άτομο. Η τροχιά του ηλεκτρονίου θα ελχθεί και 

του πρωτονίου θα απωθηθεί.         Όταν είναι απομονωμένο το άτομο δεξιά, 

υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο έλξης, αλλά ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο 

σχηματίζουν μαγνητικά πεδία άπωσης, μικρά σε σχέση με τα ηλεκτρικά. Τα 

σωματίδια έχουν συχνότητα περιφοράς ω και κεντρομόλο δύναμη F=mω2r, η 



ροπή αδράνειας είναι mr2  και η κινητική ενέργεια Ε= mω2r2  (παραλείπουμε το 

½  επειδή το αμφισβητούμε). 

     Το ηλεκτρόνιο και ο θετικός πυρήνας, έχουν επιτάχυνση , τα φορτία 

ακτινοβολούν και ανταλλάσσουν από ένα ίδιας συχνότητας φωτόνιο, που 

φέρει την ηλεκτρική έλξη. Παράλληλα ανταλλάσσουν κβάντα του μαγνητικού 

πεδίου, αλλά και διεγείρεται το μεταξύ των σωματίων κενό και παράγονται 

βαρυτόνια. 

     Όταν πλησιάζει το θετικό φορτίο, μειώνεται η κεντρομόλος δύναμη όπως 

μπορείτε να αναλύσετε, αυξάνεται η ροπή αδράνειας για να διατηρηθεί η 

ενέργεια και η ακτίνα της κεντρομόλου μεγαλώνει, οπότε έχουμε μείωση της 

κυκλικής συχνότητας και μάλιστα αναλογικά λιγότερο από την αύξηση της 

ακτίνας. Όμως το ηλεκτρόνιο και ο πυρήνας είναι σαν δύο μάζες δεμένες με 

ελατήριο . Έτσι τα μετατοπισμένα φορτία του ατόμου, θα έχουν τάση να 

επανέλθουν στην θέση του απομονωμένου ατόμου που οι τροχιές είναι 

ομοεπίπεδες και θα υπάρξει μία ταλάντωση γύρω από την απόσταση των 

μετατοπισμένων τροχιών του πυρήνα και του ηλεκτρονίου και στην θέση του 

απομονωμένου. 

     Θεωρείστε αρχική συνθήκη μετατοπισμένες τροχιές ατόμου υδρογόνου και 

διέρχεται άλλο άτομο που συλλαμβάνεται και δημιουργείται μόριο υδρογόνου. 

Μία στιγμιαία θέση των τροχιών του διατομικού μορίου, φέρεται στο 

παραπάνω σχήμα. Το διατομικό μόριο πάλλεται σε μία απόσταση, λόγω των 

μεταβαλλόμενων πεδίων που σχηματίζουν τα άτομα, των οποίων 

ταλαντώνονται οι τροχιές των πυρήνων και των ηλεκτρονίων. Η ισορροπία 

του μορίου οφείλεται στην έλξη των ηλεκτρικών πεδίων αλλά και στην άπωση 

λόγω των μαγνητικών πεδίων που σχηματίζουν τα φορτία λόγω περιφοράς 

γύρω από το κέντρο μάζας των ατόμων. Στην ταλάντωση των τροχιών 

αυξομειώνεται η ηλεκτρική έλξη των ατόμων. 

      Το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται αντιστρόφως της απόστασης των 

δακτυλίων και τα ηλεκτρικά φορτία αντιστρόφως του τετραγώνου των 

φορτίων. Στην διατομική επίδραση τα φορτία έχουν ηλεκτρική δύναμη 

αντίστροφη του τετραγώνου επειδή θεωρούνται σχεδόν ακίνητα, ενώ  στην 

ενδοατομική λόγω περιφοράς η δύναμη είναι αντίστροφη του κύβου 



απόστασης. Στην αλληλεπίδραση υπάρχει μία διατομική απόσταση, όπου 

εξισορροπείται η μαγνητική και η ηλεκτρική δύναμη και τα άτομα 

ταλαντώνονται γύρω από αυτή την θέση όπου πρόσθετα αυξομειώνονται τα 

πεδία τους , και μοιάζει σαν να είναι δεμένα με ελατήρια. Λόγω επιτάχυνσης 

ανταλλάσσουν φωτόνια έλξης των κατανομών  φορτίων και κβάντα 

μαγνητικού πεδίου άπωσης.  

     Το ηλεκτρικό πεδίο οφείλεται στις άτομες του Δημόκριτου, στα απειροστικά 

άλματα του  συνεχούς ίδιον δηλαδή, τα οποία προκαλούνται από τα 

κτυπήματα στα τοιχώματα της απειροστικής φυσαλίδας απολύτου κενού από 

σφαίρες  απειροστικές του ίδιον που κυκλοφορούν εντός της και τις 

περιγράφει η κινητική θεωρία των αερίων. Η φυσαλίδα απολύτου κενού, 

υπάρχει στο κέντρο του σωματίου με το φορτίο του. Το φορτίο αν είναι θετικό 

ή αρνητικό, εξαρτάται από την περιφορά των τόρων (αν είναι δεξόστροφη ή 

αριστερόστροφη) και κάθε τόρος που είναι περιτυλιγμένο ελατήριο, σχηματίζει 

μάζα. Σε μορφή μη περιτυλιγμένου τόρου είναι τα μαγνητικά κβάντα, τα οποία 

είναι σύνολο αλμάτων του ίδιον, που περιστρέφονται περί κεντρικό 

απειροστικό κενό  

        Στα άτομα λοιπόν του υδρογόνου που ταλαντώνονται γύρω από μία θέση 

ισορροπίας και σχηματίζουν το μόριο, αυτό συμβαίνει γιατί ταλαντώνονται οι 

τροχιές των σωματίων των ατόμων. Μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά 

πεδία δημιουργούνται από τα ηλεκτρικά φορτία και οι αποστάσεις 

συσχετισμού θα προσδιορισθούν από τις ηλεκτρικές και μαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες καθορίζουν την σταθερά ελατηρίου ταλάντωσης. 

Τα επιταχυνόμενα φορτία, ανταλλάσσουν φωτόνια και κβάντα μαγνητικού 

πεδίου, αλλά υπόκεινται και στις άτομες του Δημόκριτου που δημιουργούνται 

από τα ηλεκτρικά πεδία. 

 

                                      ΟΙ ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 

 

     Το άτομο είναι δυνατό να είναι πιο πολύπλοκο και γύρω από ένα 

παλλόμενο πυρήνα πρωτονίων και νετρονίων που εναλλάσσονται μεταξύ 



τους με ανταλλαγή ηλεκτρονίου, περιφέρονται σε στοιβάδες ηλεκτρόνια. Το 

ηλεκτρόνιο είναι το προϊόν αλληλεπίδρασης και στιγμιαίας δημιουργίας 

νετρονίου ή «γδυμένου» πρωτονίου, σχηματίζεται  περιοδική άπωση των 

θετικών φορτίων, η οποία αναιρείται από το μαγνητικό πεδίο των σωματίων, 

που διατάσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντίκειται στην ηλεκτρική άπωση. 

Προφανώς πρόκειται για κινήσεις  που συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να υπάρχει «συμπαγής» ο πυρήνας.  

     Γύρω από τον πολύπλοκο πυρήνα, θα περιστρέφονται ηλεκτρόνια σε 

στοιβάδες, τα οποία μεταξύ τους αλληλεπιδρούν και το μαγνητικό πεδίο τους 

κατάλληλα προσανατολισμένο, θα αναιρεί μέχρις ενός ορίου την ηλεκτρική 

τους άπωση. Οι τροχιές των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένες στον χώρο. 

     Όταν οι τροχιές των ηλεκτρονίων αφήνουν ακάλυπτο χώρο ηλεκτρικά, το 

άτομο έχει ροπή πρόσληψης  και άλλων ηλεκτρονίων, που θα δανεισθούν 

από άλλο άτομο, το οποίο με την σειρά του έχει τέτοια κατανομή φορτίου 

(τοπική περίσσεια φορτίου), ώστε να έχει ασθενική δύναμη με αυτά τα 

εξωτερικά ηλεκτρόνια. Τότε σχηματίζονται ιόντα, που έλκονται και 

σχηματίζουν τους ιοντικούς δεσμούς όπως στο NaCl. Και εδώ δημιουργούνται 

κατανομές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και το ένα άτομο έχει θετικό 

υπερέχον  φορτίο, το άλλο αρνητικό. 

 

                                  ΟΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 

 

     Όταν το άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα ηλεκτρόνια όσα έχει το άλλο 

στην εξωτερική στοιβάδα  και το άλλο άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα 

όσα έχει στην εξωτερική στοιβάδα το πρώτο, τότε σχηματίζονται ομοιοπολικοί 

δεσμοί  Οι γενικές κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων των δύο ατόμων είναι 

απωστικές, υπάρχουν και μαγνητικά πεδία των ηλεκτρονίων που τις 

αναιρούν,  όμως οι πυρήνες  έλκουν τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται στον 

πρώην ακάλυπτο χώρο και δημιουργούνται οι ασθενέστεροι ομοιοπολικοί 

δεσμοί.  



 

                              ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ VAN DER WAALS 

 

     Ο δεσμός των ατόμων του υδρογόνου που σχηματίζουν μόριο και που 

περιγράψαμε, είναι δεσμός  Van Der Waals .  Οι δεσμοί αυτοί είναι κατανομές 

φορτίων των ατόμων, οι οποίοι είναι οι πιο ασθενείς και δεν εμπίπτουν στις 

δύο παραπάνω  κατηγορίες. 

     Στα στερεά υπερισχύουν οι ιοντικοί  και οι ομοιοπολικοί δεσμοί και όταν τα 

στερεά θερμανθούν και εξαερωθούν , οι δεσμοί μετατρέπονται σε Van Der 

Waals, αφού τα ηλεκτρόνια λόγω θερμάνσεως αποκτήσουν μεγάλη 

ταλάντωση και η μέση απόσταση από τον πυρήνα δεν ευνοεί ιοντικούς ή 

ομοιοπολικούς  δεσμούς.        

 

                              ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ  ΑΕΡΙΩΝ    

 

     Όταν οι δεσμοί μεταξύ των μορίων είναι ιοντικοί ή ομοιοπολικοί, οι 

αποστάσεις είναι κοντινές και μεγάλη η πυκνότητα μάζας. Σε ένα κρύσταλλο οι 

διατάξεις των ατόμων και των μορίων είναι ορισμένες. 

     Εκτιμάται από την ισχύουσα επιστήμη (αλλά εμείς έχουμε επιφυλάξεις) ότι 

ένα αέριο έχει σε ένα λίτρο, τόσα μόρια όσο ο αριθμός του Avogadro 

(N=6.022x1023  μόρια/lit). Όμως όταν ένα μόριο αερίου συγκρουσθεί με μόριο 

του πυθμένα του δοχείου που γίνεται η ζύγισή του, τότε δέχεται ανάκρουση. 

Και ενώ την κρούση δέχεται η κινητική θεωρία των αερίων, ακόμη και αν τα 

άτομα που έρχονται σε επαφή με τον πυθμένα ταλαντώνονται σαν να είναι 

δεμένα με ελατήρια, πάλι θα δέχονται ανάκρουση από τα άτομα του πυθμένα. 

Έτσι η δύναμη που ασκεί το αέριο στον πυθμένα, και μάλιστα το μέρος που 

οφείλεται στην βαρύτητα, είναι διπλάσιο λόγω ανάκρουσης. Έτσι εκτιμούμε ότι 

ο αριθμός του  Avogadro είναι στην πραγματικότητα ο μισός. Τότε ένα κυβικό 



μέτρο αερίου θα έχει N/m3 = ½ x6.022x1023x106/22400= 1.34x1025  μόρια. 

Οπότε η απόσταση μεταξύ δύο μορίων θα είναι κατά μέσο όρο 42 Άνγκστρεμς 

     Βλέπουμε ότι η διαμοριακή απόσταση σε ένα αέριο είναι μικρή και 

υποστηρίζουμε ότι σε αυτές τις αποστάσεις, τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά 

πεδία που δημιουργούν τα μόρια, αλληλεπιδρούν. Ένα μόριο υδρογόνου 

όπως το περιγράψαμε στο σχήμα, θα επηρεάσει τα γειτονικά, ώστε να 

σχηματισθεί τοπικό ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο και οι δυνάμεις να είναι 

δυνάμεις Van der Waals. Δημιουργούνται τοπικά πεδία από μόρια του αερίου, 

αλλά συνολικά τα τοπικά πεδία αλληλοαναιρούνται . Το φαινόμενο που μόλις 

περιγράψαμε, μοιάζει με τις περιοχές τοπικών μαγνητικών πεδίων ενός 

μαγνήτη, είναι κάτι ανάλογο. 

     Τα τοπικά πεδία πάλλονται γύρω από θέση ισορροπίας των ομάδων 

μορίων και όταν θερμανθούν ξεφεύγουν από την αλληλοσυσχέτιση  και τα 

μόρια θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται όπως η κινητική θεωρία. 

     Η θερμοκρασία οδηγεί τα σωματίδια να ταλαντώνονται εντονότερα, 

μεγαλώνουν οι διασωματιακές αποστάσεις και το αέριο διαστέλλεται. Κάποια 

στιγμή σπάζουν οι δεσμοί και το αέριο συμπεριφέρεται όπως περιγράφει η 

κινητική θεωρία. 

     Και οι ιοντικοί και οι ομοιοπολικοί δεσμοί, όταν δεχθούν θερμότητα, 

μετατρέπονται σε δεσμούς Van Der Waals και τελικά φθάνουν με την 

εξαέρωση και ικανή θερμοκρασία, σε ελαστικές κρούσεις της κινητικής 

θεωρίας. 

 

                                         Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Τα σωματίδια πάλλονται μέσα στο κενό. Όπως ήδη έχουμε σημειώσει 

αλλού, το κενό παρουσιάζει αντίσταση. Θυμηθείτε ότι η ηλεκτρική ροή 

ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή χωρίς διηλεκτρικό μέσον, μειώνεται 

με την απόσταση των οπλισμών. Παράλληλα θυμηθείτε ότι η μαγνητική ροή, 

μειώνεται όταν αυξάνεται το μήκος του πηνίου που δεν έχει πυρήνα, ή 



μειώνεται η ροή όταν η απόσταση των μαγνητικών πόλων μεγαλώνει. Αυτές οι 

μειώσεις οφείλονται στην αντίσταση του κενού, η οποία παρουσιάζεται και στα 

φορτία της ύλης. Αυτά υπόκεινται  στην αντίσταση και η ανταλλαγή φωτονίων 

ενίοτε τότε αποτυγχάνει, ώστε να έχουμε μείωση της θερμικής ενέργειας και 

το σώμα κρυώνει, αυξάνεται όμως η εντροπία του περιβάλλοντος από τα 

φωτόνια που διαφεύγουν και αυξάνουν την θερμότητα του χώρου.           

     Όπως γνωρίζετε, σε ένα ηχητικό σωλήνα, η ένταση του ήχου είναι J=P/A , 

όπου Ρ είναι η ισχύς του ήχου που φθάνει σε επιφάνεια Α.  Αν θέσουμε ένα 

μικρόφωνο επιφάνειας Α στον σωλήνα, η ισχύς που θα λαμβάνει θα είναι : P 

= kJA/l και l είναι το μήκος του σωλήνα με k ένα συντελεστή. Η ισχύς που 

φθάνει στο μικρόφωνο μειώνεται με την απόστασή του από την ηχητική πηγή 

στο σωλήνα και αυτό οφείλεται γιατί το κύμα κρούσης του ήχου μειώνεται, 

αλλά και η ταλάντωση των μορίων γύρω από την θέση ισορροπίας, λόγω 

αντίστασης του κενού, εξασθενεί όταν ακολουθεί το κύμα όλο και μεγαλύτερες 

αποστάσεις. 

     Διαπιστώνουμε λοιπόν την αντίσταση του κενού και την μοιραία αύξηση 

της εντροπίας, αλλά και την αναγκαιότητα αντικατάστασης της ενέργειας των 

σωματίων, για να μην καταρρεύσει η ύλη.  

     Τα χτυπήματα των απειροστικών σφαιρών ίδιον στην φυσαλίδα απολύτου 

κενού, δημιουργούν την ελαστική παραμόρφωση του συνεχούς ίδιον που 

περιβάλλει την φυσαλίδα, τις άτομες δηλαδή, που διαδίδονται και πέφτουν στο 

φωτόνιο του στοιχειώδους σωματίου. Αναπληρώνεται κάπως  η ενέργεια, 

παράλληλα αυξάνεται η εντροπία  και θα διαπιστώνετε πόσο δίκαιο είχε ο 

Δημόκριτος που υποστήριξε την διαρκή δημιουργία ύλης. Αλλά θα 

πιθανολογήσουμε σβήσιμο από τις άτομες λόγω αντίστασης του κενού και δεν 

γνωρίζουμε αν έτσι ο Ηράκλειτος είχε το σωστό με την διατήρηση της ύλης 

που υποστήριξε, ή ο Δημόκριτος το έχει. 

 

                                     ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 



    Θα θυμάστε που υποστηρίξαμε στο «ΙΔΙΟΝ» ότι το σύμπαν είναι 

ολογραφία, που εκατέρωθεν έχει τοιχώματα λεπτά, αερίων πιθανότατα 

υδρογόνου, που δημιουργούν τοπικά ηλεκτρικά πεδία. Τα ηλεκτρικά πεδία του 

κάθε τοιχώματος, συντονίζονται και έλκονται με τα πεδία του άλλου 

τοιχώματος. Αναλύσαμε ήδη τα τοπικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και 

μαγνητικά πεδία των αερίων και είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για την ύπαρξη 

και την δομή των ολογραφιών.  

     Αναγκαία προϋπόθεση στα ανωτέρω, η ελαστική κρούση στις απειροστικές 

σφαίρες του ίδιον και η διατήρηση της συνολικής ενέργειας. Οι σφαίρες 

λαμβάνουν ενέργεια κατά την κρούση με το τοίχωμα της φυσαλίδας κενού, 

από τις άτομες  που καταφθάνουν εκεί και προέρχονται από την 

υπερφυσαλίδα του Θεού. Χάνουν ενέργεια στις άτομες που δημιουργούν με 

την κρούση στο τοίχωμα της φυσαλίδας που είπαμε ότι περιβάλλεται από 

συνεχές ίδιον. Κρούση και ανάκρουση. Εντροπία και στο ίδιον! 

     Χορηγός της ενέργειας η φυσαλίδα του θεού. Ο Λόγος τροφοδοτεί την 

απώλεια ενέργειας στην φυσαλίδα του θεού, στις σφαίρες ίδιον. Αλλά αν ο 

Ηράκλειτος είχε δίκαιο, δεν έχει εντροπία το ίδιον και διατηρείται η κινητική 

ενέργεια των σφαιρών ίδιον και τότε ο Λόγος ορίζει τον τρόπο διατήρησης. 

Όμως υποψιαζόμαστε ότι ο Δημόκριτος είχε δίκαιο ,δεν ισχύει η διατήρηση και 

πρέπει να αναζητήσουμε πως ο Λόγος αναπληρώνει την ενέργεια των 

σφαιρών. Σύμφωνα με αυτά, στις ιδέες που διευθύνει ο Λόγος, λειτουργεί 

ώστε να κατευθύνει ιδέες επιτάχυνσης στις σφαίρες που έχασαν ταχύτητα και 

την αναπληρώνει. 

 

                                 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA 

 

     Ήδη γνωρίσατε έστω ποιοτικά την ανάλυση της δομής και της λειτουργίας 

της ύλης, από τις άτομες του Δημόκριτου, μέχρι το μόριο. Το DNA είναι 

μεγάλο μόριο, μακρομόριο. Με χημικές αξιόπιστες αναλύσεις, βρέθηκε ότι 

αποτελείται από πεντόζες, βάσεις και έχει και φωσφοδιεστερικούς δεσμούς. 



Δίνουμε αμέσως  από το βιβλίο «βασικές αρχές κυτταρικής Βιολογίας» 

σχήματα αυτών. 

 

Βλέπετε με σαφήνεια, τι η Χημεία επιτάσσει για τις πεντόζες. Δίπλα δεξιά, 

βλέπετε ότι οι πεντόζες, έχουν μικρή διαφορά στο ριβονουκλεϊκό οξύ και στο 

δεοξυριβονουεκλικό οξύ. 

    Ήδη διαπιστώσατε, ότι το πέμπτο άτομο άνθρακα, βρίσκεται έξω από την 

κορυφή της πεντόζης, τα υπάρχοντα μόρια δείχνουν και όπως έχουμε ήδη 

αναλύσει, ότι η πεντόζη δεν είναι διδιάστατη, αλλά τρισδιάστατη. Τα πέντε 

μοριά της δεν είναι ίδια, και ακόμη και αν ήταν, δεν ήταν υποχρεωτικό η δομή 

να είναι διδιάστατη. Μένει να δείτε τις βάσεις και πως συνδέονται με τις 

πεντόζες. Δείτε πρώτα τις βάσεις: 

                                           



     Αυτές οι βάσεις, ενώνονται με τις πεντόζες όπως: 

 

                                    

     Αλλά συνδέονται και ο φωσφορικές ομάδες όπως: 

        



                          

 

     Την όλη εικόνα παρακολουθείστε όπως: 



 

 

 

       Ήδη έχετε όλη την δομή και τις γνώσεις που εκτέθηκαν, για να 

συμπεράνετε, ότι η δομή του DNA , αποκλείεται να είναι διπλή έλικα (όπως οι 

περιστρεφόμενες σκάλες). Η δομή των πεντοζών, αλλά και οι διαφορετική 



δομή των βάσεων που αλληλοδιαδέχονται μεταξύ τους και όχι με σειρά η μία 

την άλλη, αλλά και η θέση των φωσφορικών ομάδων, αποκλείει  την διπλή 

έλικα με βήματα ελίξεων. Η δομή φαίνεται χαοτική και όχι τόσο απλή. Τα 

γονίδια, είναι αυτά, τα οποία η ίδια (χαοτική) δομή επαναλαμβάνεται. Συνεπώς 

στο ίδιο κύτταρο και χρωμόσωμα, πρέπει να βρούμε δύο ίδια, για να 

καθορίσουμε την δομή του ενός γονιδίου.  

 

                                  Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

 

     Ήδη αναφέρθηκε πως τα φορτία ακτινοβολούν και αντιληφθήκατε ότι στο 

κύτταρο, τα φορτία που απαρτίζουν τα μακρομόρια του DNA, ακτινοβολούν 

και ειδοποιούνται μεταξύ τους. Αλλά και ειδοποιούν και δίνουν κατεύθυνση 

λειτουργίας των άλλων που ανήκουν σε άλλα οργανίδια εκτός του πυρήνα του 

κυττάρου. Οι συνθεμένες ακτινοβολίες των μικροσωματιδίων του DNA, δίνει 

τις εντολές όπου επιλεκτικά απορροφώνται.  Όλα , κατευθύνονται από τον 

υπέρτατο Λόγο, αφού μία άκρατη λογική διέπει την ύλη, την διευθύνει όπως ο 

Ηράκλειτος περιέγραψε.                      

       Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε, ότι η μέθοδος της περίθλασης με την οποία οι 

Εβραίοι ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν την δομή του DNA, είναι μία απάτη όπως 

είναι η συνήθειά τους . Καλείστε να υποστηρίξετε γιατί είναι απάτη!!   


