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Μαγνητικό πεδίο Ακρόπολης 
• Πεδίο είναι o χώρος του οποίου όλα τα σημεία έχουν την ίδια ιδιότητα (π.χ. πεδίο 

μάχης) 
 

• Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται 
μαγνητικές δυνάμεις. Για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου είναι απαραίτητος ένας 
μαγνήτης και ηλεκτρισμός. Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και 
σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό 
πεδίο και καθώς όλα τα σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία ( πρωτόνια, ηλεκτρόνια), 
όλα έχουν μαγνητικές δυνάμεις, δεν είναι όμως όλα μαγνήτες.  Το μαγνητικό πεδίο 
περιβάλλει το μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό και ομοιόμορφο ή 
ανομοιόμορφο αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.  Μαγνήτες 
ονομάζονται τα σώματα τον οποίων το μαγνητικό φορτίο είναι ομοιόμορφο. Η γη 
έχει μαγνητικό πεδίο, το λεγόμενο γεωμαγνητικό το οποίο το εντοπίζουμε με τη 
βοήθεια της πυξίδας. Οι δύο γεωγραφικοί πόλοι  ( Βόρειος πόλος και Νότιος) είναι 
και μαγνητικοί πόλοι που έχουν μεγάλη μαγνητική ένταση και βρίσκονται σε σχεδόν 
αντίθετα γεωγραφικά σημεία, ενώ ο Ισημερινός είναι το πιο ουδέτερο μαγνητικά 
μέρος της γης. Ο Βόρειος γεωγραφικός πόλος είναι ο νότιος μαγνητικός πόλος και 
αντίστροφα. Διάφορες μαγνητικές γραμμές ενώνουν τους 2 πόλους και κινούνται 
από το Νότιο (βόρειο μαγνητικό) στο Βόρειο (νότιο μαγνητικό). 
 

• Ακρόπολη: 
Στην αρχαιότητα προτιμητέο για τις κατασκευές των ναών ήταν το μάρμαρο της 
Πάρου το οποίο λόγω της λευκότητάς του είναι καλλωπιστικό. Ο Παρθενώνας όμως 
καθώς και τα Προπύλαια είναι κατασκευασμένα με Πεντελικό μάρμαρο. Αυτό 
συνέβη επειδή το μάρμαρο αυτό είναι μεγάλης περιεκτικότητας σε σίδηρο και κάτω 
από τις κατάλληλες συνθήκες παράγει ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και λειτουργεί 
σαν πηνίο. Η κατασκευή από Πεντελικό μάρμαρο, η θεμελίωση από πωρόλιθο και η 
σύσταση του βράχου από ασβεστόλιθο δημιουργούσαν πιεζοηλεκτρικά και 
ηλεκτροστατικά φορτία με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
που καθιστούσαν τον Παρθενώνα μια πολύμορφη ηλεκτρική μηχανή με εξαιρετικά 
ενεργειακά αποτελέσματα. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν και οι γύρω πέτρινοι λόφοι, 
που μετατρέπονταν σε συλλέκτες κοσμικής ενέργειας και γήινου ηλεκτρισμού αλλά 
και το σχήμα του, στο οποίο αν οι κίονες προεκταθούν και οι παρειές του βράχου 
σχηματίζουν πυραμοειδή στερεά, που υποβοηθούν τη συλλογή ενέργειας. Ενώ, 
τέλος, το σημαντικότερο ρόλο είχαν τα υπόγεια τελλουριακά ρεύματα και το 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης  που συσσώρευαν στο βράχο ποσότητες στατικού 
ηλεκτρισμού. Το σημείο του ναού που ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα της Αθηνάς ήταν το σημείο της μέγιστης συσσώρευσης ενέργειας. Με τα 
σημερινά δεδομένα το άγαλμα ήταν ο ένας πόλος του μαγνητικού πεδίου του 
βράχου και ο άλλος ήταν στο πίσω μέρος του ναού και έτσι ο στατικός ηλεκτρισμός 
του βράχου συσσωρευόταν στο ναό, δημιουργούσε μαγνητικό πεδίο, 
ηλεκτρεγερτική δύναμη αι ιονισμό της ατμόσφαιρας. Η συσσωρευμένη αυτή 
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ενέργεια του βράχου εκτονωνόταν στα σπήλαια κάτω από το βράχο της Ακρόπολης 
ή στους γύρω λόφους και έτσι δημιουργούσε ένα εκτεταμένο ενεργειακό πλέγμα. 
Φήμες θέλουν την παραγόμενη ενέργεια στην Ακρόπολη να αρκεί για να καλύψει 
το ενεργειακό πρόβλημα της Αθήνας, σύμφωνα με τις οποίες μάλιστα πριν χρόνια η 
ενέργεια αυτή ήταν που εξουδετέρωνε την μόλυνση της ατμόσφαιρας. 


