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1. Οη δπλάκεηο ηεο βαξύηεηαο εμαζθνύληαη από ηελ κάδα ησλ ζσ-

κάησλ, εηδηθόηεξα από ηελ ελέξγεηα πνπ θέξεη ε κάδα ησλ ζσκάησλ. 

 

 

«Ζ ιάπδ ηδξ αανφηδηαξ: Νεφηςκαξ εκακηίμκ Ασκζηάζκ 

[…] φιθςκα ιε ημ κυιμ ημο Νεφηςκα βζα ηδ αανφηδηα, ηάεε ακηζ-

ηείιεκμ ζημ ζφιπακ έθηεζ μπμζμδήπμηε άθθμ ακηζηείιεκμ. Γζα ηδκ αηνί-

αεζα, μ Νεφηςκαξ υνζζε ηδκ εθηηζηή δφκαιδ πμο εθανιυγεηαζ ακάιεζα 

ζε δφμ ακηζηείιεκα ςξ ελήξ: 

 

Gxm1xm2 

F =   ------------------- 

r
2
 

 

Ζ δφκαιδ (F) ακάιεζα ζε δφμ ακηζηείιεκα ελανηάηαζ απυ ηζξ ιάγεξ 

ημοξ (m1 ηαζ m2) – υζμ πζμ ιεβάθεξ είκαζ μζ ιάγεξ ηυζμ πζμ ζζπονή είκαζ 

δ δφκαιδ. Δπίζδξ, δ δφκαιδ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ιε ημ ηεηνάβςκμ 

ηδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ηςκ ακηζηεζιέκςκ (r
2
), βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ δ 

δφκαιδ εθαηηχκεηαζ ηαεχξ ηα ακηζηείιεκα απμιαηνφκμκηαζ ημ έκα απυ 

ημ άθθμ. Ζ ζηαεενά ηδξ αανφηδηαξ (G) είκαζ ίζδ …». 

«BIGBANG», Ζ πζμ ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ υθςκ ηςκ 

επμπχκ, SimonSingh, 2004, ζεθ. 143-144.  

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Ο παναπάκς κυιμξ ημο Νεφηςκα ζζπφεζ επεζδή υζμ πζμ ιεβάθεξ εί-

καζ μζ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ, ηυζμ πενζζζυηενμ εκένβεζα (εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ) θένμοκ. 

Αοηυ αεααζχκεζ άθθςζηε ηαζ δ ηενάζηζα αανφηδηα πμο θένμοκ πμθφ 

ιζηνυηενα ζχιαηα - άζηνα ζημ δζάζηδια, πμο δεκ έπμοκ ιεβάθεξ ιάγεξ. 

Ζ εκένβεζα δδθαδή πμο θένμοκ μζ ιάγεξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ είκαζ αο-

ηή πμο ελαζηεί ηδκ έθλδ ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηυ ημ θέιε, επεζδή ιζηνά μονάκζα ζχιαηα είκαζ ιζηνά αθθά θένμοκ 

πμθφ ιεβάθδ δφκαιδ αανφηδηαξ.  

Δπμιέκςξ, υηακ έκα ζχια είκαζ ιεβάθμ, ζδιαίκεζ υηζ θένεζ ακηίζημζ-

πα, ζοκήεςξ, ηαζ ιεβάθδ πμζυηδηα-ζζπφ εκένβεζαξ ζημ εζςηενζηυ ημο. 

ημ ζφιπακ οπάνπμοκ αζηένεξ πμθφ ιζηνμί, πμο υιςξ ελαζημφκ ηέ-

ημζαξ ιμνθήξ έθλδ ηαζ αανφηδηα πμο είκαζ ηενάζηζα ζοβηνζηζηά ιε ημ ιέ-

βεευξ ημοξ. Δλαζημφκ δδθαδή αανφηδηα πμθφ ιεβαθφηενδ απυ ημκ δζηυ 

ιαξ Ήθζμ. 

Αοημί μζ αζηένεξ υιςξ έπμοκ ιζηνυηενδ ιάγα απυ ηδκ ιάγα ημο Ήθζμο 

ιαξ. 
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Απυ ημ ηεθεοηαίμ μδδβμφιαζηε ζηδκ ζηέρδ υηζ δ αανφηδηα, δεκ ελαν-

ηάηαζ ηυζμ απυ ηδκ ιάγα ηςκ δφμ ζςιάηςκ-ακηζηεζιέκςκ (πμο εζπχεδηε 

πζμ πάκς), αθθά ιάθθμκ ελανηάηαζ απυ ηδκ εκένβεζα πμο αοηά ηα ακηζ-

ηείιεκα-ζχιαηα θένμοκ. 

Δπεζδή υιςξ, υζμ ιεβαθφηενδ-πενζζζυηενδ ιάγα θένεζ έκα ζχια, ηυ-

ζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα πενζέπεζ, βζ’ αοηυ ειείξ αθέπμοιε βφνς ιαξ ηα 

ζχιαηα πμο θένμοκ ιεβάθδ ιάγα κα ελαζημφκ ιεβαθφηενδ-ζζπονυηενδ 

αανφηδηα. 

 

2) «Ζ δφκαιδ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ιε ημ ηεηνάβςκμ ηδξ απυ-

ζηαζδξ ιεηαλφ ηςκ ακηζηεζιέκςκ (r
2
), βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ υηζ δ δφκαιδ 

εθαηηχκεηαζ ηαεχξ ηα ακηζηείιεκα απμιαηνφκμκηαζ ημ έκα απυ ημ άθθμ». 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή μζ δοκάιεζξ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ακηζηεζιέκςκ ιέκμοκ ζε αοηά ηα ακηζηείιεκα ηαζ ηαεχξ αοηά απμιαηνφ-

κμκηαζ ιεζχκμκηαζ ηαζ ελαζεεκμφκ.  

 

3) ιςξ, υηακ αοηά ηα δφμ ακηζηείιεκα έθημκηαζ, δεκ πέθηεζ ημ έκα 

πάκς ζημ άθθμ. Έηζζ, δεκ πέθηεζ π.π. δ Γδ πάκς ζημκ Ήθζμ, πανυηζ έθημ-

κηαζ, μφηε πέθηεζ δ εθήκδ πάκς ζηδκ Γδ, πανυηζ ηζ αοηά έθημκηαζ. 

Δπμιέκςξ, οπάνπεζ έκα απχηαημ υνζμ ιέπνζ ημ μπμίμ ελαζηείηαζ δ δφ-

καιδ ηδξ αανφηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζςιάηςκ, ή αθθζχξ, μζ δοκάιεζξ αα-

νφηδηαξ πμο έθημκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζςιάηςκ, δεκ 

είκαζ απενζυνζζηεξ αθθά ζζπφμοκ ιέπνζ έκα απχηαημ υνζμ, έζης ημ υνζμ 

Α. 

 

4) Σα δφμ ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ζε αανφηδηα, π.π. μ Ήθζμξ ηαζ δ 

Γδ, πανυηζ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, υιςξ δεκ ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ 

πένακ ιζαξ μνζζιέκδξ, ηδξ πζμ ημκηζκήξ ιεηαλφ ημοξ, απυζηαζδξ, έζης 

ηδκ Κ. 

Με άθθα θυβζα, μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ιέπνζ ημ υνζμ ηδξ πζμ ημκηζκήξ απυζηαζδξ 

Κ. 

 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβμοιε ηαζ ηα ελήξ: 

 

α) Οζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ ελαζημφκηαζ ζοκεπχξ, εθυζμκ αθέπμοιε 

ζοκέπεζα ημκ Ήθζμ ηαζ ηδ Γδ κα ανίζημκηαζ ηάης απυ ηζξ δοκάιεζξ αθθδ-

θεπίδναζδξ ηδξ αανφηδηάξ ηςκ. 

 

α) Οζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ, ελαζημφκηαζ ιε δφμ ημοθάπζζημκ ζδζυ-

ηδηεξ: 

ζ) Έθημκηαζ. Οζ εθηηζηέξ δοκάιεζξ πμο έθημοκ ηα δφμ ζχιαηα ιεηαλφ 

ημοξ, ιέπνζ ιζαξ μνζζιέκδξ απυζηαζδξ Α, βζαηί είδαιε (απυ ημ ιαεδιαηζ-

ηυ ηφπμ ηδξ αανφηδηαξ) υηζ υηακ απμιαηνοκεμφκ πάνα πμθφ, ηυηε δεκ 
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ελαζημφκηαζ πθέμκ αοηέξ μζ δοκάιεζξ ιεηαλφ ημοξ. Σμ απχηαημ υνζμ έθ-

λδξ ηςκ είκαζ ημ ζδιείμ Α. 

ζζ) Απςεμφκηαζ. Οζ δοκάιεζξ άπςζδξ πμο απςεμφκ ηα δφμ ακηζηείιε-

κα-ζχιαηα, υηακ αοηά ανεεμφκ ζηζξ πζμ ημκηζκέξ ιεηαλφ ημοξ απμζηά-

ζεζξ. Σμ πζμ ημκηζκυ, ημ ημκηζκυηενμ ζδιείμ άπςζήξ ηςκ είκαζ ημ ζδιείμ 

Κ. 

 

Απυ ηα παναπάκς, ιπμνμφιε κα πμφιε ηα ελήξ: 

Αθμφ μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ είκαζ μζ ίδζεξ, ηαζ ελαζημφκηαζ απυ ηα 

ίδζα ζχιαηα, αθεκυξ, ηαζ ηαεχξ ημ έκα ζχια απμιαηνφκεηαζ απυ ημ άθ-

θμ μπυηε ελαζεεκμφκ μζ ιεηαλφ ημοξ δοκάιεζξ έθλδξ (υπςξ ιαξ πθδνμ-

θμνεί μ ιαεδιαηζηυξ ηφπμξ ηδξ αανφηδηαξ πμο μ Νεφηςκ υνζζε) αθεηέ-

νμο, αοηυ ζδιαίκεζ ημ ελήξ: 

Η) ηακ δ Γδ ιαξ ανίζηεηαζ ζηζξ πζμ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ςξ πνμξ ημκ 

Ήθζμ, ηυηε δέπεηαζ πενζζζυηενεξ ζζπονά ηζξ δοκάιεζξ άπςζδξ ηδξ αανφ-

ηδηαξ απυ ημκ Ήθζμ. Οζ δοκάιεζξ άπςζδξ, δδθαδή, ιεηαλφ Ζθίμο-Γδξ, 

ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ζηζξ θεβυιεκεξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ζε ζπέζδ 

ιε ηζξ δοκάιεζξ έθλδξ. 

ΗΗ) ηακ δ Γδ ιαξ ανίζηεηαζ ζηζξ πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ςξ πνμξ ημκ 

Ήθζμ, ηυηε δέπεηαζ πενζζζυηενμ ζζπονά ηζξ δοκάιεζξ έθλδξ ηδξ αανφηδηαξ 

απυ ημκ Ήθζμ. Οζ δοκάιεζξ έθλδξ, δδθαδή, ιεηαλφ Ζθίμο-Γδξ, ελαζημφ-

κηαζ ζζπονυηενα ζηζξ θεβυιεκεξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

δοκάιεζξ άπςζδξ. 
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2. Αλ δύν ζώκαηα βξίζθνληαη ζε βαξύηεηα θαη ην κέλα έρεη πνιύ 

κηθξή ηελ κάδα ηνπ σο πξνο ην άιιν, ηόηε ην κεγαιύηεξν ζώκα έιθεη 

πάλσ ηνπ ην πνιύ κηθξόηεξό ηνπ ζώκα. 

 

 

Πανάδεζβια: 

Σμ ιήθμ πμο ηαεχξ πέθηεζ έθηεηαζ απυ ηδκ Γδ ηαζ δεκ απςεείηαζ. 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή δ ιάγα ημο ιήθμο είκαζ ιζηνή ηαζ δεκ θένεζ ζ-

ζπονέξ αοηέξ ηζξ δοκάιεζξ αανφηδηαξ. 

Δπμιέκςξ, θέιε υηζ δ αανφηδηα θένεζ ζζπονέξ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ υζμ ηα 

δφμ ζχιαηα ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ ζζπονυηενα ηζξ δοκάιεζξ άπςζήξ ηςκ. 

Με άθθα θυβζα, υζμ ζζπονυηενεξ είκαζ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηαλφ δφμ 

ζςιάηςκ πμο ηεθμφκ ζε αανφηδηα, ηυζμ ζζπονυηενδ είκαζ ηαζ δ αανφηδ-

ηα ιεηαλφ ημοξ. Αοηυ ζοκάβεηαζ επεζδή υζμ ζζπονυηενεξ είκαζ μζ δοκά-

ιεζξ έθλεζξ ηαζ άπςζδξ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ, ηυζμ πενζζζυ-

ηενμ ζηαεενή ηαζ ζζπονή είκαζ δ αανφηδηά ημοξ. 

Ακηίεεηα, ακ ηαζ ηα δφμ ζχιαηα πμο ηεθμφκ ζε αανφηδηα θένμοκ ιε-

βάθδ ιάγα, δ αανφηδηα αθθδθεπζδνά ιεηαλφ ημοξ επίζδξ ζζπονά, εκχ 

υζμ ιζηναίκεζ δ ιάγα ημο εκυξ, αοηυ ηείκεζ κα πέζεζ πάκς ζημ άθθμ ηαζ δ 

δφκαιδ ηδξ αανφηδηαξ ηείκεζ κα ηαηανβδεεί. 
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3. Οη δπλάκεηο ηεο βαξύηεηαο εμαζθνύληαη όρη κόλνλ από ην θέ-

ληξν ηεο Γεο, ή ηνπ Ήιηνπ θ.ιπ., αιιά εμαζθνύληαη από όια ηα ζώ-

καηα πνπ θέξνπλ κάδα.  

 

 

Αξ πάιε ζημ πείναια Cavendish (Κάαζκηζξ). 

 

«5-6 Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ηνπ λόκνπ ηεο παγθόζκηαο έιμεσο. 

Δηαηυ πνυκζα ιεηά ηδκ ακαηάθορδ ημο κυιμο ηδξ παβηυζιζαξ έθλεςξ 

απυ ημκ Νεφηςκα, μ HenryCavendish (Υέκνζ Κάαζκηζξ) ηαηάθενε κα ιε-

ηνήζεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ αανφηδηαξ ακηζηεζιέκςκ  ενβαζηδνζαημφ 

ιεβέεμοξ. Σμ δζάβναιια ηδξ ζοζηεοήξ πμο πνδζζιμπμίδζε δείπκεηαζ ζημ 

ζπήια 5-7. Γομ ιζηνέξ ζθαίνεξ ζηενεχεδηακ ζηα δφμ άηνα εθαθνζάξ 

νάαδμο ιήημοξ 2 ιέηνςκ. Αοηή δ νάαδμξ ηνειάζηδηε μνζγυκηζα ιε ημ 

ηέκηνμ ηδξ ηάης απυ θεπηυ ηαηαηυνοθμ ζφνια, ιε ημ μπμίμ είπε ακαν-

ηδεεί. ηα άηνα ηδξ νάαδμο ηαζ ζηδκ πθεονά ημο ημοηζμφ πμο πενζέηθεζε 

ηδ ζοζηεοή μ Cavendish ζηενέςζε ηθίιαηεξ απυ εθεθακηυδμκημ, βζα κα 

ιεηνήζεζ ηδ εέζδ ηδξ νάαδμο. ηακ μ Cavendish ημπμεέηδζε δομ ζθαί-

νεξ ιεβάθδξ ιάγαξ ημκηά ζηζξ ιζηνέξ ζθαίνεξ ζηα άηνα ηδξ νάαδμο, μζ 

ιεβάθεξ ζθαίνεξ έθηοζακ ηζξ ιζηνέξ ηαζ ημ ακανηδιέκμ ζφζηδια πενζ-

ζηνάθδηε. 

 

 
 

Σπήμα 5-7 

Έκα απιμπμηεμέκμ δηάγναμμα ηεξ ζοζθεοήξ πμο πνεζημμπμημύζε μ Cavendish, γηα 

κα επαιεζεύζεη ημ κόμμ ηεξ παγθόζμηαξ έιλεςξ γηα μηθνά ακηηθείμεκα θαη γηα κα με-

ηνήζεη ηε ζηαζενά G ηεξ βανύηεηαξ. Τμ ιεπημμενέξ ζπέδημ ηεξ ζοζθεοήξ ημο Cav-

endish θαίκεηαη ζημ ζπήμα 5-8 
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Ο Cavendish ζδιείςζε ηδ εέζδ ηδξ νάαδμο ιε ζηναιιέκμ ημ ζφζηδια, 

υηακ μζ ιεβάθεξ ιάγεξ είπακ ηδ εέζδ πμο θαίκεηαζ ζημ ζπήια 5-7. Καηυ-

πζκ ιεηέθενε ηάεε ιζα απυ ηζξ ιάγεξ αοηέξ ζηδ ζοιιεηνζηή εέζδ ζηδκ 

άθθδ πθεονά ηςκ ιζηνχκ ζθαζνχκ. Ζ έθλδ αανφηδηαξ πενζέζηνερε ημ 

ζφζηδια πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ηαζ μ Cavendish ιέηνδζε ηδ κέα 

εέζδ. Μεηνχκηαξ ηζξ ιεηααμθέξ ζηδ εέζδ, υηακ δνμοκ επάκς ζηζξ ιζηνέξ 

ζθαίνεξ βκςζηέξ δοκάιεζξ, μ Cavendish ιπυνεζε κα ανεζ ημ ιέηνμ ηςκ 

δοκάιεςκ αανφηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ ζθαζνχκ ιε ηδκ 

ελήξ ζεζνά ζοθθμβζζιχκ: Ζ δφκαιδ βζα δζάθμνεξ ζηνέρεζξ ημο ακανηδ-

ιέκμο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί δοκαιζηά , ακ απμζφνμιε ηζξ 

ιεβάθεξ ιάγεξ ηαζ αθήζμιε ηδ νάαδμ ιε ηζξ ιζηνέξ ζθαίνεξ κα αζςνμφ-

κηαζ μνζγυκηζα, ζηνίαμκηαξ ηαζ λεζηνίαμκηαξ ημ ζφνια ηδξ ακανηήζεςξ. 

Συηε δ ηίκδζδ ηδξ νάαδμο ελανηάηαζ απυ ηζξ βκςζηέξ ιάγεξ ηςκ ιζηνχκ 

ζθαζνχκ ηαζ απυ ηζξ δοκάιεζξ πμο δνμοκ επάκς ημοξ έκεηα ηδξ ζηνέρεςξ 

ημο ζφνιαημξ. Άνα ημ ιέηνμ ηςκ δοκάιεςκ αοηχκ ιπμνεί κα πνμζδζμνζ-

ζηεί απυ ηδκ ηίκδζδ. Σχνα ελεηάζηε ημ υθμ ζφζηδια ζε δνειία ηαζ ιε 

ηζξ ιεβάθεξ ζθαίνεξ ζηδ εέζδ ημοξ. Ζ μθζηή δφκαιδ ζε ηάεε ζθαίνα 

πνέπεζ κα είκαζ ιδδεκζηή. Αθθά δ ακάνηδζδ έπεζ οπμζηεί ζηνέρδ, επεζδή 

οπάνπμοκ μζ δοκάιεζξ αανφηδηαξ ακάιεζα ζηζξ ιεβάθεξ ιάγεξ ηαζ ζηζξ 

ζθαίνεξ επάκς ζηδ νάαδμ.  

 

 
 

 

Σσήμα 5-8 
Τμ ζπέδημ ηεξ ζοζθεοήξ ημο Cavendish, όπςξ εμθακίζηεθε ζηεκ ανπηθή δεμμζί-

εοζή ημο. Οη δομ μεγάιεξ μάδεξ έπμοκ μκμμαζηεί w θαη μη δομ μηθνέξ μάδεξ h. Πνμ-

ζέληε όηη ημ όιμ ζύζηεμα είκαη ημπμζεηεμέκμ ζε έκα μεγάιμ πενίβιεμα G με ελςηε-

νηθά πεηνηζηήνηα γηα ηε μεηαθίκεζε ηςκ βανώκ θαη ηε νύζμηζε ηεξ μνηδόκηηαξ νά-

βδμο. Οη θιίμαθεξ ζημ Α θμκηά ζηηξ άθνεξ ηεξ νάβδμο θςηίδμκηαη από ηηξ ιάμπεξ L 

θαη παναηενμύκηαη με ηα ηειεζθόπηα T. 
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Ζ ιδδεκζηή μθζηή δφκαιδ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ δοκάιεςξ αανφηδ-

ηαξ ηαζ ηδξ δοκάιεςξ, πμο αζηείηαζ απυ ηδκ πενζζηναιιέκδ ακάνηδζδ. 

Δπμιέκςξ δ δφκαιδ αανφηδηα είκαζ ίζδ ηαηά ιέηνμ ηαζ ακηίεεηδ ζε ηα-

ηεφεοκζδ ιε ηδ δφκαιδ πμο αζηείηαζ απυ ηδκ ακάνηδζδ. Αθμφ ηχνα 

βκςνίγμιε ηδ δφκαιδ πμο αζηείηαζ απυ ηδκ ακάνηδζδ, βκςνίγμιε επίζδξ 

ηδ δφκαιδ αανφηδηαξ. Δπμιέκςξ απυ ηζξ βκςζηέξ ιάγεξ ηςκ ζθαζνχκ ηαζ 

ηζξ απμζηάζεζξ ημοξ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμιε ημ G. 

Ακ πνδζζιμπμζήζμιε δζάθμνα ακηζηείιεκα απυ δζαθμνεηζηή φθδ, ιπμ-

νμφιε κα ηνμπμπμζήζμιε ημ πείναια Cavendish ηαζ κα δείλμιε υηζ μζ ιά-

γεξ ηαζ ιυκμκ πνμζδζμνίγμοκ ηδκ έθλδ αανφηδηαξ. Αθθάγμκηαξ ηζξ ζπεηζ-

ηέξ εέζεζξ ηςκ ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ ζθαζνχκ ιπμνμφιε κα εθέβλμιε ημ 

κυιμ ημο ακηίζηνμθμο ηεηναβχκμο βζα απμζηάζεζξ ιέζα ζημ ενβαζηήνζμ 

ηαζ υπζ πθακδηχκ. Τπάνπμοκ πμθθέξ παναθθαβέξ ημο πεζνάιαημξ Caven-

dish ηαζ ιέπνζ ηχνα μ κυιμξ ηδξ παβηυζιζαξ έθλεςξ ημο Νεφηςκα ζζπφεζ 

βζα υθα αοηά ηα πεζνάιαηα. Ζ ηζιή ημο G πμο έπεζ βίκεζ δεηηή είκαζ…». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδνοια Δοβεκίδμο, Έηηδ Έηδμζδ, Απυδμζδ ζηα 

Δθθδκζηά Θακάζδξ Κςζηίηαξ, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γδιυηνζημξ, Αεήκα 1992, 

ζεθ. 105-106. 

 

Απυ ηα παναπάκς, παναηδνμφιε ηα ελήξ: 

Οζ δφμ ζθαίνεξ, ηαη’ ανπήκ έθημκηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, ζηδκ πε-

νίπηςζδ πμο δεκ οπάνπμοκ μζ ιεβάθεξ ζθαίνεξ ημκηά ημοξ. 

Οζ δφμ ιζηνέξ ζθαίνεξ έθημκηαζ απυ ηζξ δφμ ιεβάθεξ ζθαίνεξ. 

Δπμιέκςξ, θέιε υηζ δ πενζζζυηενδ ιάγα ημο ηέκηνμο ηδξ Γδξ έθηεζ ηζξ 

ζθαίνεξ υπςξ ηαζ δ πενζζζυηενδ ιάγα ηςκ δφμ ιεβάθςκ ζθαζνχκ έθηεζ 

ηδκ πζμ ιζηνή ηδξ ιάγα ηςκ ιζηνυηενςκ ζθαζνχκ. 

 

Απυ ηα παναπάκς, θμζπυκ, πνμηφπηεζ υηζ ηυζμ δ εκένβεζα ζημ ηέκηνμ 

ηδξ Γδξ, υζμ ηαζ δ εκένβεζα ζημ ηέκηνμ ηςκ ιεβάθςκ ζθαζνχκ είκαζ δ ί-

δζα ςξ πνμξ ηδκ ελάζηδζδξ ηδξ δφκαιδξ ηδξ αανφηδηαξ (ημοθάπζζημκ ςξ 

πνμξ ημ ιένμξ ηδξ έθλδξ ηδξ), επεζδή ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ ημ ίδζμ ηζξ ιζ-

ηνέξ ζθαίνεξ. 

 

Ακ θμζπυκ εέθαιε κα ιεθεηήζμοιε ηδκ αανφηδηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

Γδξ, ιπμνμφιε ηαηά έκα ηνυπμ κα ελεηάζμοιε αοηυ ημ εέια ιαξ πάκς 

ζηδκ ιεθέηδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ιάγαξ ηςκ δφμ ιεβάθςκ ζθαζνχκ ιαξ. 
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4. Η κάδα κεγάιεο ππθλόηεηαο επελεξγεί ηζρπξόηεξα, από πιεπξάο 

βαξύηεηαο, πξνο ηα ζώκαηα κε ηα νπνία ηειεί ζε βαξύηεηα.  

 

 

Ακ εέθμοιε κα δμφιε ηα υζα είπαιε ζημ παναπάκς πείναια ζε άθθδ 

πενίπηςζδ, ιπμνμφιε κα εοιδεμφιε ημ δζάβναιια ηςκ ζζμαανοηζηχκ 

ηαιποθχκ, πμο έπεζ ςξ ελήξ:  

 

 

 

 
 

 
Η παναπάκς εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Γηαηί; Πώξ; Πμημξ; Πώξ ιεη-

ημονγεί αοηό;» 300 ζοζθεοέξ θαη μεπακήμαηα. Έγπνςμε παηδηθή εγθο-

θιμπαίδεηα. Σογγναθέαξ: FernandLot. Σπεδηαζηήξ: HenriMercier. Έθ-

δμζε LibfrairieHachette, 1967. Γηα ηεκ Ειιάδα – Ειιεκηθή Παηδεία Α.Ε. 

1974. 

 

 

Ζ ζφκηαλδ ηςκ ζζμαανοηζηχκ ηαιποθχκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ ιάγεξ 

πμο επεκενβμφκ πάκς ζηα ίδζα εθαηήνζα.  

Παναπάκς εκυηδηεξ ελδβήζαιε πςξ δ ιάγα έθηεηαζ ιε άθθδ ιάγα. 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ δ έθλδ ηδξ ιάγαξ πμο βίκεηαζ ιε ηδκ παναπάκς 

αανοιεηνζηή ιέεμδμ, ιαξ δείπκεζ υηζ δ ιάγα ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ επε-

κενβεί ζζπονυηενα απυ πθεονάξ αανφηδηαξ πνμξ ηα ζχιαηα ιε ηα μπμία 

ηεθεί ζε αανφηδηα. 

ζμ, δδθαδή, ποηκυηενδ είκαζ δ ιάγα εκυξ ζχιαημξ, ηυζμ ζζπονυηενα 

ελαζηεί ηδκ αανφηδηα πνμξ έκα άθθμ ζχια. 

Ακηίεεηα, υζμ αναζχκεζ δ ποηκυηδηα ηδξ ιάγαξ εκυξ ζχιαημξ, ηυζμ 

ελαζεεκεί δ αανφηδηα πνμξ έκα άθθμ ζχια. 
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5. Η βαξύηεηα εμαζθείηαη θαη ζηνλ θελό από αέξα, αιιά όηαλ π-

πάξρεη ύιε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ, εμαζθείηαη ηζρπξόηεξα πξνο ηα 

ζώκαηα πνπ θέξνπλ ηελ πεξηζζόηεξε κάδα. 

Η ίδηα ε ύιε π.ρ. ηνπ αέξα πνπ δέρεηαη ηα θνξηία ηεο βαξύηεηαο, 

είλαη απηή πνπ θνξηίδεηαη από απηά ηα θνξηία ηεο βαξύηεηαο (ώζηε 

λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο βαξύηεηαο).  

Ο ίδηνο ν αέξαο θαη νη κάδεο ησλ ζσκάησλ θνξηίδνληαη από ηηο δπ-

λάκεηο ηεο βαξύηεηαο.  

Η ελέξγεηα ηεο βαξύηεηαο κεηαθέξεηαη από ηελ κάδα ηνπ ελόο ζώ-

καηνο πξνο έλα άιιν ζώκα κε ην νπνίν ηειεί ζε βαξύηεηα.  

Η ελέξγεηα ηεο βαξύηεηαο κεηαθέξεηαη: είηε ρσξίο ηελ ύιε (θελό 

αέξνο, όπσο π.ρ. ζην γπάιηλν θελό ζσιήλα) αιιά θαη κέζσ ηεο ύιεο.  

 

 

 

Γκςνίγμοιε υηζ ζημ ηεκυ αένα, υθα ηα ζχιαηα γοβίγμοκ ημ ίδζμ. 

ημ βοάθζκμ ζςθήκα δδθαδή πμο έπεζ ηεκυ απυ αένα, έκα θηενυ ηαζ 

ιζα ιπάθα ζζδήνμο έπμοκ ημ ίδζμ αάνμξ, επεζδή αηνζαχξ έπεζ αθαζνεεεί δ 

φθδ. 

ημ ηεκυ, έπμοιε ηδκ ανβή αθθά ηαζ ζφβπνμκδ πηχζδ ηςκ δφμ αοηχκ 

ζςιάηςκ (ζζδήνμο ηαζ θηενμφ). 

 

Απυ ημ παναπάκς πείναια ζοκάβεηαζ υηζ δ αανφηδηα ελαζηείηαζ ηαζ 

ζημκ ηεκυ απυ αένα, αθθά υηακ οπάνπεζ φθδ ιεηαλφ ηςκ ζςιάηςκ, ελα-

ζηείηαζ ζζπονυηενα πνμξ ηα ζχιαηα πμο θένμοκ ηδκ πενζζζυηενδ ιάγα. 

 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ υηζ δ ίδζα δ φθδ υηακ οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ζςιάηςκ πμο ηεθμφκ ζε αανφηδηα, υηζ ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζή ηδξ 

αανφηδηαξ, επεζδή αθέπμοιε π.π. κα ηνέπμοκ πενζζζυηενμ ηα δφμ ζχιαηα 

πμο ηεθμφκ ζε πηχζδ αανφηδηαξ. 

 

Αοηυ δείπκεζ, θμζπυκ, υηζ δ ίδζα δ φθδ βζα κα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ 

ηδξ αανφηδηαξ είκαζ δ ίδζα δ φθδ π.π. ημο αένα πμο δέπεηαζ ηα θμνηία ηδξ 

αανφηδηαξ αθθά ηαζ πμο θμνηίγεηαζ απυ αοηά ηα θμνηία (χζηε κα ιπμνεί 

κα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ αανφηδηαξ). 

 

Ακ, δδθαδή, δ αανφηδηα μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ εκένβεζα ηςκ ζςιά-

ηςκ αθεκυξ, ηαζ επεζδή αοηή ιπμνεί ηαζ θμνηίγεζ ημκ αένα ηαζ βεκζηά ηδκ 

ιάγα ηςκ ζςιάηςκ αθεηένμο,  

Αοηά ζδιαίκμοκ υηζ μ ίδζμξ μ αέναξ ηαζ μζ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ θμνηί-

γμκηαζ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ. 

 

Λέιε, επμιέκςξ, υηζ μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ: 
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Δπζδνμφκ ηονίςξ ιε ηδκ εκένβεζα ηαζ υηζ δ εκένβεζα αοηή ιπμνεί ηαζ 

θμνηίγεζ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ημο αένα. 

Άθθςζηε, βζα κα ιπμνμφκ μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ κα επεκενβμφκ 

πάκς ζηζξ ιζηνέξ ζθαίνεξ, πςνίξ π.π. κα ηζξ αημοιπμφκ η.θπ., ζδιαίκεζ 

υηζ αοηή δ εκένβεζα ηδξ αανφηδηαξ ιεηαθένεηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο εκυξ 

ζχιαημξ πνμξ έκα άθθμ ζχια ιε ημ μπμίμ ηεθεί ζε αανφηδηα. 

 

Πζμ πάκς ελδβήζαιε υηζ δ εκένβεζα αοηή ηδξ αανφηδηαξ ιεηαθένεηαζ: 

είηε πςνίξ ηδκ φθδ (ηεκυ αένμξ, υπςξ π.π. ζημ βοάθζκμ ηεκυ ζςθήκα) αθ-

θά ηαζ ιέζς ηδξ φθδξ.  
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6. Η βαζύηεξε έλλνηα ηεο άλσζεο είλαη όηη απηή πξνέξρεηαη από ην 

εζσηεξηθό ηεο Γεο καο.  

Τν βάξνο ησλ ζσκάησλ δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ 

ζηελ κάδα ηνπο, αιιά νθείιεηαη θαη ζηελ ελέξγεηά ηνπο πνπ απηά έ-

ρνπλ. 

Με ηελ άλσζε κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο 

πξνο ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ αέξα θαη ηόηε απηά απμάλνπλ ην 

βάξνο ηνπο εμαηηίαο απηήο ηεο πξνζζήθεο ελέξγεηαο ηεο άλσζεο. 

Τν θέληξν ηεο Γεο καο θέξεη δύν είδε δπλάκεσλ: 

α) Γπλάκεηο έιμεο πνπ έιθνπλ όια ηα ζώκαηα θαη ηνλ αέξα, θαη 

δεκηνπξγνύλ ηελ βαξύηεηα, θαη 

β) Γπλάµεηο άπσζεο πνπ απσζνύλ όια ηα ζώκαηα θαη ηνλ αέξα, 

θαη δεκηνπξγνύλ ηελ άλσζε. 

 

 

«Βαξνζθόπην. νβακμ, ιε ημ μπμίμ απμδεζηκφεηαζ πεζναιαηζηά δ ζ-

ζπφξ ηδξ βκςζηήξ ανπήξ ημο Ανπζιήδδ ηαζ ζηα αένζα. Σα αανμζηυπζμ εί-

καζ ιζηνυξ γοβυξ πμο ζηα άηνα ηδξ θάθαββάξ ημο ιπμνμφκ κα ηνεια-

ζημφκ, ακηί βζα πθάζηζββεξ, δφμ ζθαίνεξ απυ εθαθνυ ιέηαθθμ, πμο δ ιία 

είκαζ ιζηνή ηαζ βειάηδ ηαζ δ άθθδ πμθφ ιεβαθφηενδ αθθά ημίθδ ηαζ πμο 

ιπμνεί κα ηθείκεζ αενμζηεβχξ. 

ηακ ζζμννμπήζμοιε ημ γοβυ, αάγμοιε υθδ ηδ ζοζηεοή ηάης απυ 

ημοδμφκζ αενακηθίαξ ηαζ αναζχκμοιε ημκ αένα πμο οπήνπε ζε αοηήκ. 

Συηε παναηδνμφιε υηζ μ γοβυξ βένκεζ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ιεβαθφηενδξ 

ζθαίναξ, πνάβια πμο απμδεζηκφεζ υηζ δ ζθαίνα αοηή είκαζ αανφηενδ απυ 

ηδκ άθθδ.  

Ο γοβυξ ζζμννμπεί πάθζ, ακ αθήζμοιε κα ιπεζ ζημ ημοδμφκζ αέναξ. 

Άνα, δ ζζμννμπία αοηή μθείθεηαζ ζηδκ άκςζδ πμο οθίζηαηαζ δ ιεβαθφ-

ηενδ ζθαίνα, θυβς ημο ιεβάθμο ηδξ υβημο». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηεί-

μο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 89-90. 

διείςζδ: 

Δηείκμ πμο εέθμοιε κα ηναηήζμοιε απυ ημ παναπάκς πείναια, πμο 

απμδεζηκφεζ ηδκ ανπή ημο Ανπζιήδδ, είκαζ ημ ελήξ: 

Κακμκζηά, ζημκ αένα, μζ δφμ ζθαίνεξ έπμοκ ημ ίδζμ αάνμξ ηαζ μ γοβυξ 

ζζμννμπεί.  

Ζ ιεβάθδ ζε υβημ ζθαίνα, υιςξ, είκαζ εθαθνφηενδ ζηδκ πενίπηςζδ 

αοηή αθθά ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ άκςζδξ δέπεηαζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ ηαζ 

έηζζ γοβίγεζ πενζζζυηενμ (ζζμννμπεί μ γοβυξ ζημκ αένα). 

Αοηέξ μζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ, θμζπυκ, πνμένπμκηαζ απυ ηάης απυ ηδκ 

ζθαίνα, αθμφ ηδκ ζπνχπκμοκ πνμξ ηα επάκς, υπςξ ηάκμοκ ηαζ ζημ πθμίμ 

ή ζημ οπμανφπζμ η.θπ. 
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ηεθηυιαζηε ςξ ελήξ: 

Έζης ημ πθμίμ ή ηαθφηενα ημ οπμανφπζμ. 

Αοηυ, πανυηζ έπεζ ηυζμ αάνμξ, ιπμνεί κα επζπθέεζ θίβα ιυθζξ ιέηνα 

απυ ημκ αοευ. 

Λέιε δδθαδή υηζ ιε ημ αάνμξ ημο οπμανοπίμο, δεκ πανάβμκηαζ άθθεξ 

δοκάιεζξ πμο κα ημ ηναημφκ, ηυζμ ιεβάθμ αάνμξ, ηαζ κα ιπμνεί επζπθέεζ. 

Άνα δ άκςζδ ζημ οπμανφπζμ, δεκ μθείθεηαζ υηζ απυ ημ ίδζμ ημ οπμανφ-

πζμ πανάβμκηαζ άθθεξ δοκάιεζξ πμο ημ ηναημφκ υνεζμ.  

Δπίζδξ, ημ οπμανφπζυ ιαξ δεκ ανίζηεηαζ ζε οπυβεζα νεφιαηα ηδξ εά-

θαζζαξ χζηε κα ημ ηναημφκ πάκς απυ ημκ αοευ. 

Σζ ζοιααίκεζ θμζπυκ; 

Πμο μθείθεηαζ δ άκςζδ; 

Αξ εοιδεμφιε θίβμ βζα ημ μνζζιυ ηδξ άκςζδξ. 

«Άκςζδ είκαζ δ απυ ηάης πνμξ ηα πάκς πίεζδ πμο δέπεηαζ ηάεε ζχια, 

υηακ αοεζζηεί ιέζα ζε οβνυ ή αένζμ. Μεθεηήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ 

ημκ Ανπζιήδδ, πμο δζαηφπςζε ηαζ ημκ μιχκοιμ ηακυκα, ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ ημ αοεζγυιεκμ ζχια δέπεηαζ άκςζδ ηαζ πάκεζ απυ ημ αάνμξ ημο 

ηυζμ υζμ είκαζ ημ αάνμξ ημο οβνμφ ή ημο αενίμο πμο εηημπίγεηαζ απυ ημ 

ζχια». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηεί-

μο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 3, ζεθ. 212. 

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ πνμένπμκηαζ αοηέξ μζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ, 

υπςξ ηαζ μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ. 

Οζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ δδθαδή μθείθμκηαζ ζε αοηυ πμο ακαθέναιε 

υηζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ εηπέιπμκηαζ δοκάιεζξ πμο απςεμφκ π.π. 

ηδκ εθήκδ απυ ηδκ Γδ ηαζ έηζζ δ εθήκδ δεκ πέθηεζ πάκς ζηδκ Γδ, πα-

νυηζ έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα δφμ αοηά ζχιαηα ηαζ ηεθμφκ ζε αανφηδηα. 

ηζξ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ αοηήξ μθείθεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ Γδ ιαξ απς-

εείηαζ απυ ημκ Ήθζμ (ιεηά ηδκ έθλδ ηδξ) ηαζ δεκ πέθηεζ πάκς ζημκ Ήθζμ, 

αθθά ιέκεζ ζε απυζηαζδ απυ αοηυκ, η.θπ.  

Αοηέξ θμζπυκ μζ δοκάιεζξ πμο εηπέιπμκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ 

ιαξ, ιπμνμφκ ηαζ θμνηίγμοκ ημκ αένα, υπςξ ελδβήζαιε ζηδκ πνμδβμφιε-

κδ εκυηδηα, ηαεχξ ηαζ υθα ηα ζχιαηα πμο ζοκακημφκ ζηδκ πμνεία ημοξ.  

Αοηή δ θυνηζζδ ιε εκένβεζα υθςκ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ημο αένα πμο ζο-

κακημφκ μζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ ηδξ Γδξ ιαξ, πνμζδίδμοκ ζηζξ ιάγεξ ηςκ 

ζςιάηςκ αθθά ηαζ αένα ηδξ Γδξ ιαξ, επζπθέμκ θμνηίμ, ή αθθζχξ ηα ζχ-

ιαηα ηαζ μ αέναξ βίκμκηαζ αανφηενα ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ θυνηζζδξ. 

 

Να ζδιεζχζμοιε εδχ υηζ αοηή δ θυνηζζδ ηςκ ιαγχκ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ 

ημο αένα πμο θμνηίγμκηαζ απυ ηδκ άκςζδ, δεκ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ 

ιάγαξ, αθθά βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ εκένβεζαξ, δ μπμία εκένβεζα μθεί-

θεηαζ ζηδκ άκςζδ ηδξ Γδξ ιαξ. 
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Έηζζ, ηα ζχιαηα αοηά απμηημφκ αάνμξ ή αθθζχξ δ ιάγα ημοξ αολάκε-

ηαζ ςξ πνμξ ηδκ αανφηδηα. 

Ζ αφλδζδ αοηή ημο αάνμοξ ηςκ ζςιάηςκ μθείθεηαζ ζηδκ θυνηζζή 

ημοξ ιε εκένβεζα πμο ιεηαθένεζ ζε αοηά δ άκςζδ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ 

ιαξ. 

 

Δπμιέκςξ, ημ αάνμξ ηςκ ζςιάηςκ δεκ μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυ-

κμκ ζηδκ ιάγα ημοξ, αθθά μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ εκένβεζά ημοξ πμο αοηά έ-

πμοκ. 

Έηζζ, ελδβείηαζ υηζ ηαζ ιζηνήξ ιάγαξ αζηένεξ η.θπ. έπμοκ δοζακάθμβα 

πμθφ ιεβάθδ αανφηδηα. 

 

Ακάθμβα βίκεηαζ ηαζ ιε ηδκ αανφηδηα. 

«Βαξύηεηα. Ζ δφκαιδ, πμο έθηεζ ηα ζχιαηα πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, 

ιε απμηέθεζια κα έπμοκ ηα ζχιαηα αάνμξ. Ζ έκηαζδ ηδξ αανφηδηαξ 

[ζοιαμθίγεηαζ δζεεκχξ ιε ημ ζφιαμθμ g], δζαθένεζ απυ πενζμπή ζε πενζμ-

πή ηαζ θεάκεζ ζημ ιεβαθφηενυ ηδξ υνζμ ζημοξ πυθμοξ ηαζ ζημ εθάπζζημκ 

ζημκ ζζδιενζκυ. Οζ δζαθμνέξ αοηέξ μθείθμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ δζαθμνέξ 

ημο ιήημοξ ηδξ αηηίκαξ ηδξ Γδξ, θυβς ημο εθθεζπηζημφ ηδξ ζπήιαημξ. 

Δλάθθμο μζ δζαθμνέξ βίκμκηαζ πζμ έκημκεξ απυ ηδ θοβυηεκηνδ δφκαιδ, 

πμο αζηείηαζ πάκς ζε υθα ηα ζχιαηα ηδξ Γδξ, θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ 

ηδξ, ηαζ είκαζ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ έθλδ ηδξ Γδξ. Ζ θοβυηεκηνδ ιδδεκίγεηαζ 

ζημοξ πυθμοξ, εκχ ζημκ ζζδιενζκυ έπεζ ηδκ ιεβαθφηενή ηδξ ηζιή». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηεί-

μο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 5, ζεθ. 92. 

 

Δπμιέκςξ: 

Παναηδνμφιε ηαζ ζδιεζχκμοιε υηζ δ έθλδ ηςκ ζςιάηςκ απυ ηδκ αα-

νφηδηα δεκ βίκεηαζ ιε ηδκ απεοεείαξ π.π. επαθή ή δέζζιμ ημο εκυξ ζχια-

ημξ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ χζηε κα ημ έθλεζ, αθθά δ αανφηδηα μθείθεηαζ 

ζε δοκάιεζξ έθλεζξ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ δ άκςζδ πμο πνμακαθέναιε. 

Γζα κα ζοιααίκεζ αοηυ, δδθαδή βζα κα ιπμνμφκ κα ελαζημφκηαζ πμθφ 

ιεβάθεξ δοκάιεζξ έθλδξ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ, 

αθθά ηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ επίζδξ πμθφ ιεβάθεξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ, 

ιέζα ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ πνέπεζ κα οπάνπμοκ αοηέξ μζ δοκάιεζξ έθ-

λδξ αθθά ηαζ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ.    

Δπμιέκςξ, ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ θένεζ δφμ είδδ δοκάιεςκ: 

α) Γοκάιεζξ έθλδξ πμο έθημοκ υθα ηα ζχιαηα ηαζ ημκ αένα, ηαζ δδ-

ιζμονβμφκ ηδκ αανφηδηα, ηαζ  

α) Γοκάµεζξ άπςζδξ πμο απςεμφκ υθα ηα ζχιαηα ηαζ ημκ αένα, ηαζ 

δδιζμονβμφκ ηδκ άκςζδ. 
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7. Οη δπλάκεηο από εζσηεξηθό ηεο Γε καο πνπ δεκηνπξγνύλ έιμεηο-

απώζεηο (βαξύηεηα θαη άλσζε αληίζηνηρα), θέξνπλ καγλεηηθά θνξ-

ηία θαη είλαη δύν εηδώλ από πιεπξάο καγλεηηθνύ ηνπο θνξηίνπ. 

Τη νλνκάδνπκε ζεκειηώδεηο δπλάκεηο. 

Τη νλνκάδνπκε ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Τη νλνκάδνπκε ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Ιζρύνπλ ηόηε ηα εμήο: 

1) Σηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο έιμεο είλαη ηζρπ-

ξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο άπσζεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα έιθνληαη. 

2) Σηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο άπσζεο είλαη η-

ζρπξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο έιμεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα απσζνύληαη. 

 

 

Ακ θμζπυκ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ θένεζ δφμ είδδ δοκάιεςκ, υπςξ πα-

ναπάκς ελδβήζαιε, ηυηε αοηέξ μζ δοκάιεζξ είκαζ: 

α) Γοκάιεζξ έθλδξ πμο έθημοκ υθα ηα ζχιαηα ηαζ ημκ αένα, ηαζ  

α) Γοκάµεζξ άπςζδξ πμο απςεμφκ υθα ηα ζχιαηα ηαζ ημκ αένα, 

αθεκυξ, ηαζ αθεηένμο παναηδνχκηαξ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ ιαξ, 

ηυηε θέιε υηζ μζ δοκάιεζξ αοηέξ, πμο οπάνπμοκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ 

ιαξ, είκαζ ηαζ ιαβκδηζηήξ θφζεςξ, δδθαδή θένμοκ ηαζ ιαβκδηζηά θμνηία, 

χζηε κα δδιζμονβμφκ ηζξ έθλεζξ-απχζεζξ, αθθά ηαζ κα ιπμνμφκ κα θμνηί-

γμοκ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ημο αένα. 

 

Δπμιέκςξ, ηα ιαβκδηζηά θμνηία ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ είκαζ δφμ, 

ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, αθμφ: 

Οζ δοκάιεζξ έθλεζξ ή μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ είκαζ δοκάιεζξ-

εκένβεζα πμο θένμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ έθλδξ, ηαζ 

Οζ δοκάιεζξ άπςζδξ ή μζ δοκάιεζξ ηδξ άκςζδξ είκαζ δοκάιεζξ-εκένβεζα 

πμο θένμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζδξ, υπςξ ελδβήζαιε. 

 

Γζα κα δμφιε ηαζ κα ειααεφκμοιε πενζζζυηενμ ζηζξ δοκάιεζξ άκςζδξ 

ηαζ αανφηδηαξ ή δοκάιεζξ έθλδξ ηαζ άκςζδξ ή έθλδξ ηαζ άπςζδξ ζημ ε-

ζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, αξ ελεηάζμοιε αοηέξ υπςξ ζημ πανάδεζβια ιεηα-

λφ ημο Ζθίμο ηαζ ηδξ Γδξ ιαξ (ή ηδξ Γδξ ιαξ ηαζ ηδξ εθήκδξ η.θπ.).Αο-

ηέξ ηζξ δοκάιεζξ θμζπυκ ηζξ μκμιάγμοιε εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ. 

 

ηεθηυιαζηε δδθαδή ςξ ελήξ: 

Οζ εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ είκαζ ηαζ δοκάιεζξ έθ-

λεζξ αθθά ηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ, υπςξ ελδβήζαιε. Αοηέξ μζ δοκάιεζξ, 

αθέπμοιε κα έπμοκ ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ: 
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α) ηζξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ζδζαίηενα ζε μνζζιέκεξ ζπεηζηάιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, έθημκηαζ. Αοηέξ ηζξ απμζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ 

δοκάιεζξ έθλδξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ ελαζημφκ έθλεζξ, ηζξ μκμιάγμοιε 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

α) ηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ζδζαίηενα ζε μνζζιέκεξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, απςεμφκηαζ. Αοηέξ ηζξ απμζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ ελαζημφκ απχζεζξ, ηζξ μκμιά-

γμοιε ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

 

Ιζρύνπλ ηόηε ηα εμήο: 

 

1) Σηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο έιμεο είλαη ηζρπ-

ξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο άπσζεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα έιθνληαη. 

 

2) Σηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο άπσζεο είλαη η-

ζρπξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο έιμεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα απσζνύληαη. 
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8. Η άπσζε ησλ ζεκειησδώλ δπλάκεσλ ζην θέληξν ηεο Γεο καο εί-

λαη ε αηηία πνπ δεκηνπξγνύληαη δύν εζσηεξηθά θέληξα βαξύηεηαο 

ηεο Γεο καο ζηελ θάζε πνπ εμαζθείηαη ε άπσζε απηή ησλ δύν ζεκε-

ιησδώλ θνξηίσλ ηεο. 

 

 

 

Ο πνχημξ κυιμξ ημο εηηνειμφξ πμο δζαηφπςζε μ Γαθζθαίμξ, θέβεζ υηζ 

«Οη αησξήζεηο κηθξνύ πιάηνπο είλαη ηζόρξνλεο» ηαζ δεκ ιζθάεζ βζα ηζξ 

αζςνήζεζξ ιεβάθμο πθάημοξ. 

Αοηυξ μ κυιμξ ημο εηηνειμφξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ αανφηδηα. 

Σμ εηηνειέξ επμιέκςξ αοηυ πμο είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμ χζηε κα 

εηηεθεί αιείςηεξ ηαθακηχζεζξ, ελανηάηαζ απμθφηςξ απυ ηδκ αανφηδηα 

ηδξ Γδξ. 

Ακ θμζπυκ ημ εηηνειέξ ελανηάηαζ απμθφηςξ απυ ηδκ αανφηδηα ηδξ 

Γδξ, ημ ενχηδια είκαζ: βζαηί κα εηηεθεί αιείςηεξ ηαθακηχζεζξ ακ δ Γδ 

ιαξ έθενε έκα ηαζ ιυκμκ έκα αανοηζηυ ηδξ ηέκηνμ; 

Με άθθα θυβζα, ημ εηηνειέξ έπνεπε κα ζηαιαηήζεζ, αθμφ εα έθημκηακ 

απυ ηδκ αανφηδηα, δ μπμία εα είπε ηυηε έκα ηαζ ιυκμκ έκα αανοηζηυ ηέ-

κηνμ. ε ηάπμζμ πνυκμ μζ ηαθακηχζεζξ ημο εα έπνεπε κα ήζακ ιεζμφιε-

κεξ, υζμ δδθαδή κα ελαζεεκίζεζ δ επζηάποκζδ πμο είπε πάνεζ ανπζηά. 

ιςξ αθέπμοιε αοηυ κα ηζκείηαζ πάνα πμθφ πνυκμ ζοκέπεζα ηαζ επμ-

ιέκςξ δεκ είκαζ δ επζηάποκζδ πμο ημ ηζκεί έηζζ επί ηυζδκ χνα(αθ. ηαζ ημ 

πείναια Φμοηχ). 

Σμ ιέβεεμξ ηδξ επζηάποκζδξ δδθαδή έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ πνυκμ ηαζ 

ζηαιαηάεζ ηάπμηε, εθυζμκ δ επζηάποκζδ ηακμκζηάείκαζ ιεζμφιεκδ ηαζ 

δεκ ζοιααίκεζ επ’ άπεζνμκ.  

Δδχ υιςξ δεκ ζζπφεζ αοηυ, βζ’ αοηυ θέιε υηζ δεκ είκαζ δ επζηάποκζδ 

πμο ηζκεί ηδκ ζθαίνα ημο εηηνειμφξ. 

Συηε πμζμξ ηζκεί ηδκ ζθαίνα αοηή, χζηε κα εηηεθεί αιείςηεξ ηαθακηχ-

ζεζξ; 

 

Θεςνμφιε θμζπυκ, υηζ βζα κα ηζκείηαζ ζηαεενά ημ αάνμξ ημο εηηνε-

ιμφξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζα δφκαιδ ημ έθηεζ. Κζ αοηυ ημ εεςνμφιε 

ηαζ ημ ζηεθηυιαζηε επεζδή δεκ ιπμνεί επ’ άπεζνμ κα ηζκείηαζ ημ αάνμξ 

ημο εηηνειμφξ. 

Ζ δφκαιδ υιςξ πμο ημ έθηεζ, δεκ είκαζ ιζα, αθθά δφμ ηαζ ιάθζζηα ανί-

ζημκηαζ ζημ ιένμξ υπμο έθηεηαζ δ ζθαίνα ημο εηηνειμφξ. 

Μάθζζηα, επεζδή ελαζηείηαζ ηαζ απυ ηα δφμ ζοβπνυκςξ ηέκηνα ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ αοηή δ έθλδ ηδξ ζθαίναξ ημο εηηνειμφξ, αοηυ ζδιαί-

κεζ υηζ δ αανφηδηα δεκ ελαζηείηαζ ζοκέπεζ απυ ημ έκα ηέκηνμ, αθθά ιε-

ζμθααεί ηεκυξ πνυκμξ πμο δεκ ελαζηείηαζ δ αανφηδηα, μπυηε ημ εηηνειέξ 
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επακένπεηαζ ηαζ εηηεθεί ηυηε ηαθάκηςζδ. ηδκ θάζδ αοηή, θέιε υηζ δ 

αανφηδηα δεκ εηηεθείηαζ ζοκέπεζα, επεζδή ιεζμθααεί δ άπςζδ.  

Αηυιδ-αηυιδ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ιέβεεμξ ημο πνυκμο ημ μνίγμοκ ηα 

δφμ αοηά αανοηζηά ηέκηνα υζμκ αθμνά ηδκ Γδ ιαξ. 

 

Δπμιέκςξ, βζα κα ιπμνεί κα ηζκείηαζ ιυκζια ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ, 

ζδιαίκεζ υηζ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ αοηυ ημ αάνμξ έθηεηαζ, ηαζ ιά-

θζζηα έθηεηαζ απυ δφμ επζιένμοξ αανοηζηά ηέκηνα, ηα μπμία έθημοκ αοηυ 

ημ αάνμξ. 
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9. Η Γε καο θέξεη δύν βαξπηηθά θέληξα θαη όρη έλα. 

Σηελ πεξηνρή ηνπ ηζεκεξηλνύ βξίζθνληαη ηα δύν βαξπηηθά θέληξα 

ηεο Γεο καο. 

Τα δύν βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ δώλε 

ηνπ ηζεκεξηλνύ, έρνπλ ην ζρήκα έιιεηςεο. 

 

 

«5.2 Σμ απθυ εηηνειέξ 

Σμ απθυ εηηνειέξ απμηεθείηαζ απυ έκα ιζηνυ ζχια ηνειαζιέκμ απυ 

κήια ιήημοξ l πμο ημ άθθμ άηνμ ημο είκαζ ζηενεςιέκμ ζ’ έκα ζηαεενυ 

ζδιείμ. 

ηακ ημ ζχια ζζμννμπεί, ημ κήια είκαζ ηαηαηυνοθμ. Ακ ημ ζχια α-

πμιαηνοκεεί απυ ηδ εέζδ ζζμννμπίαξ εηηεθεί ηαθάκηςζδ ακάιεζα ζηζξ 

δφμ αηναίεξ εέζεζξ Β ηαζ Γ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 5.7. 

 

 

 
 

Δθυζμκ ημ εηηνειέξ εηηεθεί ηαθάκηςζδ, δ ηίκδζή ημο πενζβνάθεηαζ 

απυ ηα παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ ηδξ ηαθάκηςζδξ, δδθαδή ηδκ πενίμδμ, ηδκ 

ζοπκυηδηα ηαζ ημ πθάημξ (εζηυκα 5.7). 

Ζ πζμ βκςζηή εθανιμβή ημο εηηνειμφξ αθμνά ζηδκ ιέηνδζδ ημο πνυ-

κμο. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ επμιέκςξ, δ απάκηδζδ ζημ ενχ-

ηδια: 

Πςξ ελανηάηαζ δ πενίμδμξ ηαθάκηςζδξ εκυξ απθμφ εηηνειμφξ απυ ηδ  

ιάγα ημο, ημ ιήημξ ημο κήιαημξ ηαζ ημ πθάημξ ηαθάκηςζδξ; 
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Πεζναιαηζηά πνμηφπηεζ υηζ δ πενίμδμξ ημο εηηνειμφξ είκαζ ακελάνηδ-

ηδ ηδξ ιάγαξ ηαζ ημο πθάημοξ ηαθάκηςζδξ, εθυζμκ δ ιέβζζηδ ηζιή ηδξ 

βςκίαξ ε είκαζ ιζηνυηενδ απυ 15 ιμίνεξ (εζηυκα 5.7). Δλανηάηαζ ιυκμ 

απυ ημ ιήημξ (L) ημο κήιαημξ ηαζ ηδκ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ g. Α-

πμδεζηκφεηαζ υηζ δ πενίμδμξ ημο απθμφ εηηνειμφξ δίκεηαζ απυ ηδκ ελί-

ζςζδ…. 

Παναηήνδζε υηζ μ πνυκμξ ιζαξ πθήνμοξ ηαθάκηςζδξ ημο εηηνειμφξ 

(δδθαδή δ πενίμδυξ ημο) είκαζ ζηαεενυξ. Δπμιέκςξ, ημ εηηνειέξ ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνμκυιεηνμ. 

Ζ πενίμδμξ ημο εηηνειμφξ αολάκεηαζ ιε ημ ιήημξ ηαζ εθαηηχκεηαζ ιε 

ηδκ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ. Έκα εηηνειέξ πμο έπεζ ιεβάθμ ιήημξ έπεζ 

ιεβαθφηενδ πενίμδμ απυ έκα άθθμ, ιζηνυηενμο ιήημοξ. 

Ακ αολδεεί δ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ (g), δ πενίμδμξ ιεζχκεηαζ.  

[…] Γδθαδή ζημοξ πυθμοξ ημ εηηνειέξ πνεζάγεηαζ θζβυηενμ πνυκμ 

πνμηεζιέκμο κα εηηεθέζεζ ιζα πθήνδ ηαθάκηςζδ απ’ υηζ ζημκ ζζδιενζκυ. 

Ακηίεεηα ακ ιεηαθενεεί απυ ηδ Γδ ζηδ εθήκδ υπμο δ επζηάποκζδ ηδξ 

αανφηδηαξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ δ πενίμδμξ εα αολδεεί πενίπμο ηαηά 2,5 

θμνέξ. 

 

 
 

Μεηνχκηαξ ημ ιήημξ ηαζ ηδκ πενίμδμ ημο εηηνειμφξ ιπμνμφιε κα 

ανμφιε ηδκ ημπζηή επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ. Σέημζεξ ιεηνήζεζξ  πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ ζοπκά ζηδ Γεςθοζζηή. Ζ ηζιή ηδξ επζηάποκζδξ ηδξ αανφηδ-

ηαξ ζ’ έκα ηυπμ επδνεάγεηαζ απυ ημπζηά ημζηάζιαηα ιεηαθθεφιαημξ ή 

πεηνεθαίμο επεζδή δ ποηκυηδηά ημοξ δζαθένεζ απυ αοηή ημο πενίβονμο. 

οκεπχξ αηνζαείξ ιεηνήζεζξ ημο gζηδκ επζθάκεζα δίκμοκ ζοπκά πμθφηζ-
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ιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θφζδ ηςκ ημζηαζιάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ οπέ-

δαθμξ». 

«ΦΤΗΚΖ» Γ΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ, μιάδα ζοββναθήξ ηςκ: Ακηςκίμο Νζηυθαμξ, Γδιδηνζάδδξ Πα-

καβζχηδξ, Καιπμφνδξ Κςκ/κμξ, Παπαιζπάθδξ Κςκ/κμξ, Παπαηζίιπα 

Λαιπνζκή, Υαηγδηζμιπάκδξ Θευθζθμξ, Αεήκα 2001, ζεθ. 157-158. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Δπί ηςκ παναπάκς, επελδβήζεζξ: 

 

Οζ αζςνήζεζξ ιζηνμφ αάνμοξ «αθέπμοκ» ηζξ αανοηζηέξ ιάγεξ ημο εζς-

ηενζημφ ηδξ Γδξ, ηαεχξ αοηέξ απςεμφκηαζ. Γδθαδή δ ζθαίνα ημο εηηνε-

ιμφξ παναημθμοεεί αοηέξ αηνζαχξ ηζξ απςεμφιεκεξ αανοηζηέξ ιάγεξ, 

ζηδκ Φάζδ ηδξ άπςζήξ ημοξ, αθθά ηαζ ηδξ έθλδξ ημο αανοηζημφ οθζημφ, 

πνμηεζιέκμο κα ζπδιαηίζεζ ημκ ζοιπαβή πονήκα ηδξ. 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς, επίζδξ υηζ: «Ζ πενίμδμξ ημο εηηνειμφξ αολά-

κεηαζ ιε ημ ιήημξ ηαζ εθαηηχκεηαζ ιε ηδκ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ». 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ έθηεηαζ απυ ημ αανοηζ-

ηυ οθζηυ ημο εζςηενζημφ πονήκα ηδξ Γδξ. ζμ πζμ ιαηνζά απέπεζ ημ εη-

ηνειέξ απυ ημ αανοηζηυ αοηυ οθζηυ, ή αθθζχξ υζμ απμιαηνοκυιαζηε 

απυ ημ εζςηενζηυ πονήκα ηδξ Γδξ, ιεζχκεηαζ δ αανφηδηα (επεζδή αηνζ-

αχξ απμιαηνοκυιαζηε απυ ηδκ εζηία πμο πνμηαθεί ηδκ αανφηδηα). 

Δπίζδξ, βνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «Ακ αολδεεί δ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδ-

ηαξ (g), δ πενίμδμξ ιεζχκεηαζ». 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή αφλδζδ ηδξ αανφηδηαξ ζδιαίκεζ υηζ πθδζζάγμο-

ιε πζμ πμθφ πνμξ ημ αανοηζηυ αοηυ οθζηυ πμο πνμηαθεί ηδκ αανφηδηα. 

Αοηυ, ηυηε, ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ πενζμπή ημο ζζδιενζκμφ, υπμο ιεζχκεηαζ 

δ πενίμδμξ ημο εηηνειμφξ, έπμοιε αφλδζδ ηδξ επζηάποκζδξ ηδξ αανφηδ-

ηαξ. 

Με άθθα θυβζα, αοηυ βζα κα ζοιααίκεζ, βζα κα ιεζςεεί δδθαδή δ πενίμ-

δμξ ημο εηηνειμφξ, ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ πενζμπή ημο ζζδιενζκμφ ανίζημ-

κηαζ ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ. 

Αοηυ ημ οθζηυ θμζπυκ ανίζηεηαζ ζηδκ γχκδ ημο ζζδιενζκμφ ηαζ ανί-

ζηεηαζ ζε πενζμπή ιε ζπήια έθθεζρδξ ιάθθμκ πανά ζθαίναξ (αθέπε πζμ 

ηάης βζα ημ ζπήια ηδξ έθθεζρδξ), υπςξ ιαξ δείπκμοκ μζ πνυκμζ πμο δζα-

βνάθμοκ μζ πενίμδμζ ημο εηηνειμφξ, αάζεζ ημο οπμθμβζζιμφ ηδξ επζηά-

ποκζήξ ηςκ. (Ακ δδθαδή οπμθμβίζμοιε ηα δφμ αοηά ηέκηνα ηαζ ηα ζο-

βηνίκμοιε ιε ημ εζςηενζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ ηαεχξ ηαζ ιε ηα ελςηενζ-

ηά ζδιεία ηδξ έθθεζρδξ ηδξ Γδξ ιαξ,ακ δδθαδή πνμεηηείκμοιε ηδκ πε-

νίμδμ ημο εηηνειμφξ ιέπνζ κα θηάζεζ ζημ έκα ηαζ ζημ άθθμ άηνα πμο 

οπάνπεζ δ κμδηή βναιιή ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ αθεκυξ, ηαζ επεζδή ηα 

δφμ αοηά αανοηζηά ηέκηνα-εζηίεξ ανίζημκηαζ πζμ ημκηά πνμξ ηα δφμ α-

κηίζημζπα ελςηενζηά ζδιεία ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ ιαξ αθεηένμο, αοηυ 
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ζδιαίκεζ υηζ ημ ζπήια ηςκ είκαζ έθθεζρδ ζε ζπέζδ ιε ημ ζπήια ημο εζς-

ηενζημφ πονήκα ή ηέκηνμο ηδξ Γδξ. Αοηή δ έθθεζρδ, αηνζαχξ, απυ ιυκδ 

ηδξ οπμδδθχκεζ δφμ βεςιεηνζηά ηέκηνα). 

πεηζηά ιε ημ ζπήια ηδξ έθθεζρδξ, εα ιζθήζμοιε ιεηά ημ ηέθμξ ημο 

επυιεκμο ηεθαθαίμο. 
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10. Η εμήγεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο ηεο θίλεζεο ησλ καδώλ ζηελ Γε 

καο. 

Σην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο, έρνπκε: 

α) Σηελ κηα θάζε, ηελ δεκηνπξγία ελόο κόλνλ βαξπηηθνύ θέληξνπ, 

θαη 

β) Σηελ επόκελε θάζε, ηελ δεκηνπξγία δύν βαξπηηθώλ πόισλ. 

Η ζθαίξα ηνπ απινύ εθθξεκνύο ινηπόλ πνπ εθηειεί ακείσηεο ηαια-

ληώζεηο, ηζόρξνλεο, καο δείρλεη ζε πνηόλ αθξηβώο ρξόλν δεκηνπξγεί-

ηαη ην έλα βαξπηηθό θέληξν ηεο θαη ζε πνηόλ αθξηβώο ρξόλν δεκηνπξ-

γνύληαη ηα δύν εζσηεξηθά βαξπηηθά ηεο θέληξα. 

Τα δύν εζσηεξηθά βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο, βξίζθνληαη ζε 

ίζεο απνζηάζεηο ζηελ κηα θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηεο 

Η ίδηα ε βαξύηεηα δελ εμαξηάηαη ηόζν από ηελ κάδα πνπ θέξνπλ 

ηα ζώκαηα ζην εζσηεξηθό ηνπο, αιιά από ηελ ελέξγεηα, από ηελ ζε-

κειηώδε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη εθεί. 

Τη είλαη ε ελεξγεηαθή βαξύηεηα. 

Οη λόκνη ηεο ελεξγεηαθήο βαξύηεηαο. 

 

 

Τν κήθνο ηνπ ζρνηληνύ παίδεη ηνλ εμήο ξόιν: 

Τπάνπεζ ακαθμβία ζηδκ ηίκδζδ ηδξ ζθαίναξ ημο εηηνειμφξ ιε ηδκ ιε-

ηαηίκδζδ ηδξ ιάγαξ ημο εζςηενζημφ πονήκα ηδξ Γδξ. Αοηυ ζοιααίκεζ ε-

πεζδή δ ιεηαηζκμφιεκδ ιάγα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, είκαζ αοηή πμο 

έθηεζ ηδκ ζθαίνα ημο εηηνειμφξ, δ μπμία έηζζ ιεηνάεζ ημκ πνυκμ(εθυζμκ 

έπμοιε νοειίζεζ ζςζηά ημ ζπμζκί ημ ιήημξ ημο ζπμζκζμφ ημο εηηνειμφξ). 

Έηζζ ελδβείηαζ δ πνμκμιέηνδζδ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ ιάγαξ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ ιαξ, θυβς δδθαδή ηδξ ηαπφηδηαξ ηίκδζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ ιάγαξ 

ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, δ μπμία ηαζ έθηεζ ηδκ ιάγα ημο εηηνειμφξ, ιέ-

ζς ηδξ αανφηδηαξ υπςξ ελδβήζαιε. 

Γζα κα νοειζζηεί αοηή δ ακαθμβία, πνδζζιμπμζμφιε ημ ηαηάθθδθμ ιή-

ημξ ζπμζκζμφ, εκχ ζημκ εζςηενζηυ πονήκα ηδξ Γδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ α-

κάθμβδξ ζζπφμξ εειεθζχδδ θμνηία. Πνμηεζιέκμο θμζπυκ κα οπάνλεζ έκαξ 

ηέημζμξ ζοβπνμκζζιυξ επζθέβεηαζ ημ ζςζηυ ιήημξ ημο ζπμζκζμφ ιαξ. 

 

πεηζηά ιε ημκ πνυκμ ηαζ ηδ ιμκάδα πνυκμο κα παναεέζμοιε ηαζ ημ 

ελήξ απυζπαζια: 
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Πδβή: «ΦΤΗΚΖ» Γ΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ 

Βζαθίςκ, μιάδα ζοββναθήξ ηςκ: Ακηςκίμο Νζηυθαμξ, Γδιδηνζάδδξ Πα-

καβζχηδξ, Καιπμφνδξ Κςκ/κμξ, Παπαιζπάθδξ Κςκ/κμξ, Παπαηζίιπα 

Λαιπνζκή, Υαηγδηζμιπάκδξ Θευθζθμξ, Αεήκα 2001, ζεθ. 159. 

 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Μεηνχκηαξ ημ ιήημξ ηαζ ηδκ πενίμδμ ημο 

εηηνειμφξ ιπμνμφιε κα ανμφιε ηδκ ημπζηή επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ. 

Σέημζεξ ιεηνήζεζξ  πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ζηδ Γεςθοζζηή». 

Σμ ιέβεεμξ g, υιςξ, ελδβήζαιε υηζ είκαζ δ ζζπφξ ηδξ αανφηδηαξ ή αθ-

θζχξ δ ζζπφξ ημο αανοηζημφ οθζημφ ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ. 

 

Ακ ημ εηηνειέξ έθημκηακ ζοκεπχξ είηε απυ ημ έκα, είηε απυ ημ άθθμ 

εζςηενζηυ αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ, εα απμηοπχκμκηακ αοηυ πάκς 

ζηδκ ηαπφηδηα ηδξ ηίκδζδξ ηδξ ιζηνήξ ζθαίναξ ημο. 

Με άθθα θυβζα ζηα ζδιεία-ηέκηνα έθλδξ ηδξ ζθαίναξ εα είπαιε ακηί-

ζημζπδ επζηάποκζδ. 

Δπεζδή αοηυ δεκ ζοιααίκεζ, χζηε κα πνμηφπηεζ δ ακηίζημζπδ έθλδ ή ε-

πζηάποκζδ ζηα ζδιεία -αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ- αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

ιεηά ηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ ηδξ Γδξ, ιεζμθααεί ή αημθμοεεί Φάζδ 

άπςζδξ, πμο ακαθέναιε υηζ είκαζ δ θάζδ ηδξ άκςζδξ (αθ. παναπάκς). 

Δπμιέκςξ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ: 

α) Τπάνπεζ δ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ απυ δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέ-

κηνα. 

α) Τπάνπεζ δ θάζδ ηδξ άπςζδξ ή άκςζδξ. 

Ακ πάιε ζημκ Νεφηςκα, υιςξ, υηακ πέζεζ έκα ιήθμ, εα πέζεζ ηαηαηυ-

νοθα ηαζ δεκ εα πέζεζ ζηα ζδιεία, υπμο ακαθέναιε υηζ οπάνπμοκ ηα δφμ 

εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ. Σμ ιήθμ δδθαδή δεκ εα πέζεζ 

«ζηνααά» ςξ πνμξ ηδκ ηαηαηυνοθμ. 
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Σζ ζδιαίκμοκ, ηυηε, υθα αοηά; 

 

Ζ ελήβδζδ πμο ιπμνεί κα δμεεί είκαζ δ ελήξ, πμο απμηεθεί ηαζ ημοξ 

κυιμοξ ηδξ αανφηδηαξ, ηδκ μπμία εα ιπμνμφζαιε κα μκμιάζμοιε ηαζ ε-

κενβεζαηή αανφηδηα, επεζδή ζηδνίγεηαζ ζηδκ εκένβεζα πμο θένμοκ ηα 

ζχιαηα πανά ζηδκ ιάγα ημοξ.  

Α) Η βαξύηεηα θαη ε άλσζε εμαζθνύληαη ελαιιάμ. 

Β) Γη’ απηό ηελ κηα θνξά, θαηά ηελ θάζε ηεο βαξύηεηαο έρνπκε 

ηελ δεκηνπξγία ελόο κόλνλ βαξπηηθνύ θέληξνπ ζην εζσηεξηθό ηεο 

Γεο, ελώ  

Γ) Τελ επόκελε θνξά, θαηά ηελ θάζε ηεο άλσζεο, έρνπκε ηελ δε-

κηνπξγία δύν βαξπηηθώλ θέληξσλ ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο. 

 

Δπμιέκςξ, ακ δ ηάεε πενίμδμξ ηδξ ζθαίναξ εκυξ ηέημζμο απθμφ εηηνε-

ιμφξ πμο εηηεθεί αιείςηεξ ηαθακηχζεζξ, δδθαδή ημο εηηνειμφξ πμο ε-

λανηάηαζ απυ ηδ  αανφηδηα πθήνςξ, πνεζάγεηαζ έκα δεοηενυθεπημ δ ηάεε 

πενίμδμξ, ηυηε: 

ηακ δ ζθαίνα ημο εηηνειμφξ ανίζηεηαζ ζημ ιέζμκ Ο, ηδξ απυζηαζδξ 

πμο δζακφεζ δ ζθαίνα ημο εηηνειμφξ, εα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ ιζαξ 

ηεκηνζηήξ αανφηδηαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ. 

ηακ δ ζθαίνα ανίζηεηαζ είηε ζημ ζδιεία Α1(Α1 δ ιζα ημνοθή ηδξ 

ηαθάκηςζδξ), είηε ζημ ζδιείμ Α2 (Α2 είκαζ δ άθθδ-ακηίεεηδ ημνοθή ηδξ 

ηαθάκηςζδξ), εα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ δφμ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ 

πυθςκ ηδξ Γδξ ιαξ. 

 

 
 

 

Οζ απμζηάζεζξ: Α-Α1 ηαεχξ ηαζ Α-Α2 είκαζ ίζεξ πνμκζηά. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ, 

ανίζημκηαζ ζε ίζεξ απμζηάζεζξ πνμξ ηδκ ιζα ηαζ πνμξ ηδκ άθθδ πθεονά 
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ηδξ (πθεονά ημο εζςηενζημφ ηδξ ηαζ πνμξ ηδκ ζζδιενζκή γχκδ, υπςξ α-

καθέναιε ιυθζξ πζμ πάκς). 

Ζ ζθαίνα ημο απθμφ εηηνειμφξ θμζπυκ πμο εηηεθεί αιείςηεξ ηαθα-

κηχζεζξ, αθθά ζζυπνμκεξ, ιαξ δείπκεζ ζε πμζυκ αηνζαχξ πνυκμ δδιζμον-

βείηαζ ημ έκα αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ ηαζ ζε πμζυκ αηνζαχξ πνυκμ δδιζμον-

βμφκηαζ ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηδξ ηέκηνα, αθμφ απυ αοηά έθηεηαζ. 

 

 

«Δθθξεκέο. 

Οκμιάγεηαζ ηάηζ πμο ηνέιεηαζ. ηδ θοζζηή είκαζ ιζα απθή ζφκεεζδ 

ιενζηχκ ακηζηεζιέκςκ, πμο μθείθεηαζ ζημ ιεβάθμ ιαεδιαηζηυ Γαθζθαίμ. 

Λέκε, πςξ ιζα ιένα ανέεδηε ζηδ ιδηνυπμθδ ηδξ Πίγαξ, ηδκ χνα πμο μ 

κεςηυνμξ ηαεάνζγε ημοξ πμθοεθαίμοξ. Παναηδνδηζηυξ ηαεχξ ήηακ, πνυ-

ζελε ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ, ιέηνδζε ημ πνυκμ ιε ημ ζθοβιυ ημο ηαζ φζηενα 

απυ πεζναιαηζζιμφξ, δζαηφπςζε ημοξ κυιμοξ αζχνδζδξ ημο εηηνειμφξ.  

Μπμνμφιε κα επακαθάαμοιε ηα πεζνάιαηα ημο Γαθζθαίμο ιε ιέζα α-

πθά. Σμ εηηνειέξ απμηεθείηαζ απ’ ημ αανίδζ ηαζ ημ ζπμζκί. Υνεζαγυιαζηε 

αηυια ηζ έκα νμθυζ ιε δεοηενμθεπημδείπηδ, ακ δεκ έπμοιε πνμκυιεηνμ.  

 

Πείξακα 1ν. 

Γέκμοιε ημ ζπμζκί απυ ’κα ζηαεενυ ζδιείμ ηαζ αθήκμοιε ημ υνβακυ 

ιαξ κα ζζμννμπήζεζ ηαηαηυνοθα. Με ημ πένζ ιαξ ηαηυπζ ημ ςεμφιε ηζ 

αοηυ ανπίγεζ κα αζςνείηαζ. Κάεε ηίκδζδ απυ ημ ζδιείμ πμο λεηζκά, χ-

ζπμο κα ηεθεζχζεζ, θέβεηαζ απθή αζχνδζδ, εκχ ηάεε δζπθή ηίκδζδ θέβε-

ηαζ πθήνδξ αζχνδζδ. 

 

 
 

Μεηνμφιε ηζξ αζςνήζεζξ, πμο ηάκεζ ημ εηηνειέξ ζ’ έκα θεπηυ, ηαζ ηζξ 

βνάθμοιε. ε θίβμ, λακαιεηνμφιε ηζξ αζςνήζεζξ πάθζ ζ’ έκα θεπηυ ,ιζα 

ανίζημοιε, υηζ είκαζ ηυζεξ, υζεξ ηαζ ηδκ πνχηδ θμνά.  

ζεξ θμνέξ ηζ ακ επακαθάαμοιε ημ πείναια, ημ απμηέθεζια δε ιεηα-

αάθθεηαζ. Μυκμ κα πνμζέπμοιε μζ αζςνήζεζξ κα έπμοκ ιζηνυ πθάημξ∙ ημ 
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άκμζβια ηδξ βςκίαξ, πμο ζπδιαηίγεζ δ ηθςζηή, δεκ πνέπεζ κα πενκά ηζξ 

δφμ ιμίνεξ. Ώζηε: 

Οη αηςνήζεηξ μηθνμύ πιάημοξ είκαη ηζόπνμκεξ. 

 

Πείξακα 2ν. 

Ακ, αθήκμκηαξ ημ ιήημξ ημο ζημζκζμφ αιεηάαθδημ αολήζμοιε ημ αά-

νμξ ζημ δζπθάζζμ, ηνζπθάζζμ ηηθ. Καζ επακαθάαμοιε ημ πνχημ πείναια, 

εα παναηδνήζμοιε πάθζ πςξ μζ αζςνήζεζξ ιζηνμφ πθάημοξ είκαζ ζζυπνμ-

κεξ.  

 

 
 

Γδθαδή:  

Τμ βάνμξ ημο εθθνεμμύξ δε μεηαβάιιεη ημ πνόκμ θάζε αηώνεζεξ. 

 

Πείξακα 3ν. 

Ο πνυκμξ υιςξ ιεηααάθθεηαζ, ακ εθαηηχζμοιε ή αολήζμοιε ημ ιήημξ 

ημο εηηνειμφξ. Μεηνχκηαξ πάθζ ιε ημ πνμκυιεηνυ ιαξ ανίζημοιε, πςξ: 

Οη αηςνήζεηξ γίκμκηαη ηαπύηενεξ θαη πενηζζόηενεξ, όηακ ειαηηώκεηαη ημ 

μήθμξ ημο εθθνεμμύξ. 
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Τν εθθξεκέο ξνιόη. 

Με ημοξ κυιμοξ ηζκήζεςκ ημο εηηνειμφξ, θεζημονβμφκ ηα εηηνειή 

νμθυβζα ημο ημίπμο.  

Σμ αανίδζ ηνέιεηαζ ιε ιεηαθθζηά ζφνιαηα ηαζ, υηακ ημ ηζκήζμοιε, ηά-

κεζ αζςνήζεζξ ζζυπνμκεξ ηαζ ζε ανζειυ ακάθμβμ ιε ημ ιήημξ ημο. Γζα κα 

ζηαιαηήζεζ απυ ηδκ ακηίζηαζδ ημο αένα, ηδκ ηνζαή ηαζ ηδ αανφηδηα, ημ 

ημονδίγμοιε ηαζ ημ εθαηήνζμ δεκ η’ αθήκεζ κα ζηαιαηήζεζ.  

 

 
 

 

Ακ ημ νμθυζ πδβαίκεζ ιπνμζηά, υπςξ θέιε, ιε ιία αίδα, πμο ανίζηεηαζ 

ζημ ηάης ιένμξ, ηαηεαάγμοιε ημ αάνμξ, μπυηε μζ αζςνήζεζξ είκαζ θζβυηε-

νεξ. Ακ πάκεζ, ημ ακεαάγμοιε ηζ αολάκεζ μ ανζειυξ ηςκ αζςνήζεςκ». 

 

Πδβή: «Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ 

Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., Συιμξ 2, ζεθ. 643-

644. 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Έζης υηζ ημ νμθυζ ιαξ, υπςξ παναπάκς, ιαξ δείπκεζ αηνζαχξ ημκ πνυ-

κμ ιαξ, ιαξ δείπκεζ δδθαδή ηα δεοηενυθεπηα. 

Συηε ζε ηάεε πθήνδ αζχνδζή ημο πενκά-ιεηνά έκα δεοηενυθεπημ. 

Να ζδιεζχζμοιε ζημκ δεφηενμ κυιμ υηζ: «Ακ, αθήκμκηαξ ημ ιήημξ 

ημο ζημζκζμφ αιεηάαθδημ αολήζμοιε ημ αάνμξ ζημ δζπθάζζμ, ηνζπθάζζμ 
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ηηθ. Καζ επακαθάαμοιε ημ πνχημ πείναια, εα παναηδνήζμοιε πάθζ πςξ 

μζ αζςνήζεζξ ιζηνμφ πθάημοξ είκαζ ζζυπνμκεξ». 

Δδχ κα εοιδεμφιε υηζ δ αανφηδηα αολάκεηαζ θυβς ημο αάνμοξ πμο 

έπμοκ ηα ζχιαηα. Γκςνίγμοιε πμθφ ηαθά υηζ υζμ αανφηενα είκαζ ηα ζχ-

ιαηα ηυζμ πενζζζυηενμ ελαζηείηαζ δ αανφηδηα πνμξ αοηά. 

Δδχ υιςξ αοηυ δεκ ζζπφεζ, ζηδκ δεφηενμ κυιμ ημο εηηνειμφξ. Ζ ελή-

βδζδ είκαζ υηζ υηακ ημ εηηνειέξ εηηεθεί ζζυπνμκεξ ηαθακηχζεζξ, ηυηε έθ-

ηεηαζ απυ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ, μπυηε ζε αοηή 

ηδκ έθλδ ημο μθείθεζ ηζξ ζζυπνμκεξ ηαθακηχζεζξ ημο. 

Δπεζδή δδθαδή ηαζ ηα δφμ αοηά αανοηζηά ηέκηνα εκενβμπμζμφκηαζ 

ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηδξ εειεθζχδμοξ εκένβεζαξ ημο εζςηενζημφ ηδξ 

Γδξ ιαξ, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα αοηή δ εκένβεζα ιμζνάγεηαζ ζηα δφμ ζπδιαηί-

γμκηαξ ημο δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηδξ Γδξ, ημ αάνμξ ημο 

εηηνειμφξ έθηεηαζ απυ αοημφξ. 

Μζθάιε εδχ βζα ηδκ εκένβεζα πμο έθηεζ ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ ηαζ 

αοηυ εα ημ ελδβήζμοιε ηαζ πζμ ηάης, αθθά αξ πμφιε ημ ελήξ απθυ: Γκς-

νίγμοιε ζήιενα υηζ έκαξ αζηέναξ κεηνμκίςκ αζηεί ηενάζηζα αανφηδηα. 

Μάθζζηα, ιάγα απυ αοηυ ημκ αζηένα κεηνμκίςκ ίζδ ιε ηδκ ιάγα πμο πς-

νάεζ έκα ημοηαθάηζ ημο βθοημφ ζζμδοκαιεί ιε 1.000 ηυκμοξ αάνμοξ ζηδκ 

Γδ ιαξ. Αοηυ δδθαδή ζδιαίκεζ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ ίδζα δ αανφηδηα 

δεκ ελανηάηαζ ηυζμ απυ ηδκ ιάγα ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, αθθά απυ ηδκ 

θμνηζζιέκδ ιε εειεθζχδδ ζυκηα ιάγα, ή θέιε υηζ ζηδκ μοζία δ αανφηδηα 

ελανηάηαζ απυ ηδκ εειεθζχδδ εκένβεζα πμο οπάνπεζ ιέζα ζηδκ Γδ ιαξ. 

Άθθςζηε ηαζ μζ ιαφνεξ ηνφπεξ ελαζημφκ ηενάζηζα αανφηδηα, αθθά δεκ 

πενζέπμοκ ιάγα. 
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11. Η δεκηνπξγία ηεο έιιεηςεο κηα ηξνρηάο ππνδειώλεη ηελ ύπαξ-

με δύν εζσηεξηθώλ θέληξσλ-θέληξσλ. 

 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια, πμο πενζβνάθεζ ζοκμπηζηά ηδκ 

έθθεζρδ: 

 
 

Δες το μόνος σου 

Γηα κα πανάλεηε μηα έιιεηρε, ζηενεώζηε έκα θύιιμ πανηί πάκς ζ’ έκακ πίκαθα θαη 

θανθώζηε δύμ πηκέδεξ ζε απόζηαζε μενηθώκ εθαημζημμέηνςκ μεηαλύ ημοξ. Φηηάληε 

έκα βνόπμ από κήμα θαη πνμζανμόζηε ημκ παιανά γύνς από ηηξ πηκέδεξ. Τμπμζεηή-

ζηε έκα μμιύβη ή έκα ζηοιό μέζα ζημ βνόπμ θαη, θναηώκηαξ ημκ ηεκηςμέκμ, ζπεδηά-

ζηε μηα θιεηζηή, θαμπύιε γναμμή. Η γναμμή αοηή είκαη έιιεηρε.  

«ΑΛΦΑ Επηζηήμεξ», Εθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Ε., από KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Τόμμξ 4, ζει. 647. 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια, πμο πενζβνάθεζ ακαθοηζηά ηδκ 

έθθεζρδ: 

 

«Έκαξ ηνυπμξ βζα κα ηαηαζηεοάζμοιε ιζα έθθεζρδ είκαζ κα ηανθχ-

ζμοιε έκα κήια ιε δφμ πζκέγεξ ζε έκα ημιιάηζ λφθμο, υπςξ θαίκεηαζ ζημ 

πήια 13, ηαζ ηαηυπζκ κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα ιμθφαζ βζα κα ηεκηχ-

ζμοιε ημ κήια. Ακ δ ιφηδ ημο ιμθοαζμφ ημπμεεηδεεί ζηδκ εζςηενζηή 

πθεονά ημο κήιαημξ ηαζ ηζκδεεί βφνς-βφνς ζημ λφθζκμ ημιιάηζ, δζαηδ-

νχκηαξ ημ κήια ηεκηςιέκμ, εα βνάρεζ ημ ιζζυ ιζαξ έθθεζρδξ . 

 

ζςνέσεια ζηην επόμενη ζελίδα → 
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Σπήμα 13. Έκαξ απιόξ ηνόπμξ ζπεδηαζμμύ μηαξ έιιεηρεξ είκαη κα πνεζημμπμηή-

ζμομε έκα θμμμάηη κήμαημξ ζηενεςμέκμ με δύμ πηκέδεξ, όπςξ θαίκεηαη ζημ δηάγναμ-

μα (α). Ακ ηα ζεμεία ζηήνηλεξ απέπμοκ μεηαλύ ημοξ 8 εθαημζηά θαη ημ κήμα έπεη μή-

θμξ 10 εθαημζηά, ηόηε θάζε ζεμείμ ηεξ έιιεηρεξ έπεη άζνμηζμα απόζηαζεξ από ηα 

δύμ ζεμεία 10 εθαημζηά.  

Γηα πανάδεηγμα, ζημ δηάγναμμα (β), ηα 10 εθαημζηά ημο κήμαημξ απμηειμύκ ηηξ 

δύμ πιεονέξ εκόξ ηζμζθειμύξ ηνηγώκμο, με 5 εθαημζηά μήθμξ ε θαζεμία. Σύμθςκα 

με ημ ποζαγόνεημ ζεώνεμα, ε απόζηαζε από ημ θέκηνμ ηεξ έιιεηρεξ μέπνη ηεκ θμ-

νοθή πνέπεη κα είκαη 3 εθαημζηά. Αοηό ζεμαίκεη όηη ημ ζοκμιηθό ύρμξ (ή μηθνόξ άλμ-

καξ) ηεξ έιιεηρεξ είκαη 6 εθαημζηά. 

Τμ δηάγναμμα (γ), ηα 10 εθαημζηά ημο κήμαημξ ηεκηώκμκηαη πνμξ ημ έκα άθνμ ηεξ 

έιιεηρεξ. Αοηό οπμδειώκεη όηη ημ ζοκμιηθό εύνμξ (ή μεγάιμξ άλμκαξ) ηεξ έιιεηρεξ 

είκαη 10 εθαημζηά, δηόηη ε απόζηαζε μεηαλύ ηςκ ζηενηγμάηςκ είκαη 8 εθαημζηά ζοκ 1 

εθαημζηό ε απόζηαζε μέπνη θάζε άθνμ. 

Η έιιεηρε είκαη ανθεηά ζομπηεζμέκε, δηόηη μ μηθνόξ άλμκαξ είκαη 6 εθαημζηά εκώ 

μ μεγάιμξ είκαη 10 εθαημζηά. Καζώξ ηα δύμ ζεμεία ζηήνηλεξ πιεζηάδμοκ ημ έκα ζημ 

άιιμ, μ μεγάιμξ θαη μ μηθνόξ άλμκαξ ηεξ έιιεηρεξ ηείκμοκ κα εληζςζμύκ θαη ε έιιεη-

ρε γίκεηαη όιμ θαη ιηγόηενμ ζομπηεζμέκε. Ακ ηα ζεμεία ζηήνηλεξ ζοκακηεζμύκ ζημ 

ίδημ ζεμείμ, ηόηε ημ κήμα ζα ζπεμαηίζεη μηα ζηαζενή αθηίκα 5 εθαημζηώκ θαη ημ ζπή-

μα πμο ζα πνμθύρεη ζα είκαη θύθιμξ. 
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Μεηαηζκμφιε ημ ιμθφαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ημο κήιαημξ, ηάκμοιε ημ 

ίδζμ ηζ έηζζ ζπεδζάγμοιε ημ άθθμ ιζζυ ηδξ έθθεζρδξ. Σμ ιήημξ ημο κήια-

ημξ είκαζ ζηαεενυ, υπςξ επίζδξ ζηαεενά είκαζ ηαζ ηα ζδιεία ζηήνζλήξ 

ημο. Δπμιέκςξ, δ έθθεζρδ είκαζ έκαξ βεςιεηνζηυξ ηυπμξ απμηεθμφιεκμξ 

απυ ζδιεία ηςκ μπμίςκ ημ άενμζζια ηςκ απμζηάζεςκ απυ δφμ ζηαεενά 

ζδιεία (μζ δφμ πζκέγεξ) έπεζ πάκημηε ηδκ ίδζα ζοβηεηνζιέκδ ηζιή. 

Οζ εέζεζξ ηςκ ζδιείςκ ζηήνζλδξ (μζ πζκέγεξ) μκμιάγμκηαζ εζηίεξ ηδξ 

έθθεζρδξ. Οζ εθθεζπηζηέξ ηνμπζέξ ηςκ πθακδηχκ είκαζ ηέημζεξ χζηε μ Ή-

θζμξ κα ηαηαθαιαάκεζ ηδ ιζα απυ ηζξ δφμ εζηίεξ, ηαζ υπζ ημ ηέκηνμ ηςκ 

πθακδηζηχκ ηνμπζχκ. οκεπχξ, οπάνπμοκ πνμκζηά δζαζηήιαηα ζηα μπμία 

έκαξ πθακήηδξ εα ανίζηεηαζ πθδζζέζηενα ζημκ Ήθζμ (αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ 

ηνμπζάξ ημο μκμιάγεηαζ πενζήθζμ) ηαζ εα θαίκεηαζ ζακ κα πέθηεζ πνμξ ημκ 

Ήθζμ. Αοηή δ δζαδζηαζία ηδξ πηχζδξ εα πνμηαθέζεζ ηδκ επζηάποκζδ ημο 

πθακήηδ ηαζ, ακηζζηνυθςξ, μ πθακήηδξ εα επζαναδοκεεί ηαηά ηδκ απμ-

ιάηνοκζή ημο απυ ημκ Ήθζμ. 

«BIGBANG», Ζ πζμ ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ υθςκ ηςκ 

επμπχκ, SimonSingh, 2004, ζεθ. 71-73.  

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ, βζα κα δδιζμονβδεεί ιζα έθθεζρδ 

πνέπεζ κα οπάνπμοκ δφμ ηέκηνα-εζηίεξ. 

Ζ βεςιεηνία ηδξ έθθεζρδξ πνμτπμεέηεζ, πάκημηε, ηδκ φπανλδ δφμ ε-

ζηζχκ-ηέκηνςκ. 

Θεςνδηζηά, ημοθάπζζημκ, απυ ηζξ εθθεζπηζηέξ ηνμπζέξ ηςκ πθακδηχκ 

πμο πνχημξ μ Κέπθεν ακαηάθορε ηαζ πενζέβναρε ιε ζαθήκεζα ηαζ δζέ-

θοζε ηδκ εεςνία ηςκ ηοηθζηχκ ηνμπζχκ ημοξ, απυ ηδκ βεςιεηνία ηδξ έθ-

θεζρδξ οπμδδθχκεηαζ υηζ μ ίδζμξ μ Ήθζμξ, βφνς απυ ημκ μπμίμ πενζζηνέ-

θμκηαζ μζ πθακήηεξ ζε εθθεζπηζηέξ ηνμπζέξ θένεζ δφμ εζηίεξ ηδξ έθθεζρδξ 

αοηήξ. Μυκμ πμο εδχ μζ εζηίεξ αοηέξ είκαζ θμνηζζιέκα ζφκμθα εκέν-

βεζαξ, υπςξ ελδβήζαιε πμο θένμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ, ημζ μπμίμ αθθδθε-

πζδνά ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ άθθςκ πθακδηχκ, πμο ηζ αοημί θένμοκ 

δφμ αανοηζηά ηέκηνα ζημ εζςηενζηυ ημοξ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ πενζ-

ζηνέθμκηαζ ζε ζπήια έθθεζρδξ μζ δμνοθυνμζ ημοξ η.θπ. 
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12. Γύν είλαη ηα βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθξεκνύο ηνπ Φνπθώ. 

Η βαξύηεηα ηεο Γεο καο εμαζθείηαη από δύν θέληξα βαξύηεηαο 

θαη όρη από έλα. 

Η εμήγεζε θαη ε απόδεημε ηεο βαξύηεηαο ηεο Γεο. 

Τα δύν βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο πεξηζηξέθνληαη θαη εμαηηίαο 

απηώλ πεξηζηξέθεηαη θαη νιόθιεξε ε Γε καο. 

Η εμήγεζε πιήζνπο θαηλνκέλσλ από ηελ θόξηηζε ηεο κάδαο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ηεο Γεο θαηά ηελ θάζε ηεο άπσζεο ή άλσζεο ηεο βαξύ-

ηεηαο. 

 

 

«Δηηνειέξ ημο Φμοηχ 

Οζ αζςνήζεζξ εκυξ εηηνειμφξ πμο ηαθακηχκεηαζ εθεφεενα βίκμκηαζ 

πάκηα ζημ ίδζμ ηαηαηυνοθμ επίπεδμ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ημ κήια ηαζ 

ηδκ ανπζηή δζεφεοκζδ ηδξ ηίκδζήξ ημο. Ζ δζεφεοκζδ αθθάγεζ ιυκμ υηακ 

ζημ εηηνειέξ επεκενβήζεζ ελςηενζηή δφκαιδ, εκχ ιέκεζ ζηαεενή υηακ 

ζηναθεί ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ ζδιείμ ακάνηδζδξ. 

Έκα ηέημζμ εηηνειέξ ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ ηδ βήζκδ πενζζηνμθή, επεζδή 

ηα ζχιαηα ημο πενζαάθθμκημξ πενζζηνέθμκηαζ ιαγί ιε ηδ Γδ, εκχ δ δζεφ-

εοκζδ ηαθάκηςζδξ ημο εηηνειμφξ δεκ ιεηααάθθεηαζ. 

 

 
 

Τμ εθθνεμέξ ημο Φμοθώ είκαη ζπεδηαζμέκμ γηα κα δείπκεη ηεκ πενηζηνμθή 

ηεξ Γεξ. Ταιακηώκεηαη πάκηα ζημ ίδημ επίπεδμ. Ωζηόζμ, ιόγς ηεξ γήηκεξ πε-

νηζηνμθήξ, ε αηώνεζή ημο θαίκεηαη πςξ αιιάδεη βαζμηαία δηεύζοκζε ζε δηά-

ζηεμα μενηθώκ ςνώκ. 
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ηδκ ζδζυηδηα αοηή ααζίζηδηε μ Γάθθμξ θοζζηυξ Εακ Μπενκάν Φμο-

ηχ (1819-1868), βζα κα απμδείλεζ πεζναιαηζηά υηζ δ Γδ πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ. Σμ 1851 ακάνηδζε έκα ιεβάθμ εηηνειέξ απυ 

ημκ ηνμφθμ ημο Πακεέμο, ζημ Πανίζζ. Σμ παθφαδζκμ κήια ημο εηηνειμφξ 

είπε ιήημξ 70 ιέηνα ηαζ δ μνεζπάθηζκδ ζθαίνα ημο είπε αάνμξ 137 πζθζυ-

βναιια ηαζ έθενε αηίδα ζημ ηάης ιένμξ ηδξ. ημ δάπεδμ ηδξ αίεμοζαξ 

οπήνπε ιζηνυξ ζςνυξ άιιμο. Μεηά απυ χνεξ, ηα ίπκδ πμο άθδζε δ αηίδα 

πάκς ζηδκ άιιμ ζπδιάηζγακ ηζξ αηηίκεξ εκυξ ηφηθμο. Αοηυ ζήιαζκε υηζ 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ημ ιέβανμ (επμιέκςξ δ Γδ) πενζζηνάθδηε». 

 

 
 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 261-262.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

 

1) Ο Γάθθμξ θοζζηυξ Εακ Μπενκάν Φμοηχ, ηνέιαζε έκα αανφ εη-

ηνειέξ απυ ημκ ηνμφθμ ημο πακεέμο ημο Πανζζζμφ. Αοηυ είπε ηαζ ιζα α-

ηίδα ζημ ηάης ιένμξ ημο. Καεχξ ημ εηηνειέξ εηηεθμφζε ηζκήζεζξ ηαζ δ 
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αηίδα ηαηέβναθε αοηέξ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηαζ αθήκμκηαξ ηα ίπκδ ηδξ 

πάκς ζηδκ άιιμ. Μεηά απυ χνεξ δζέβναρε μθυηθδνμ ηφηθμ.  

Σμ ενχηδια είκαζ ημ ελήξ: Γεδμιέκμο υηζ ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ έθ-

ηεηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ βδξ αθεκυξ ηαζ υηζ ημ ίδζμ ημ εηηνειέξ πενζ-

ζηνέθεηαζ ιαγί ιε ηδκ βδ ιαξ, πμζμξ είκαζ μ θυβμξ πμο αοηυ δζαβνάθεζ 

ηφηθμ; 

Σμ εηηνειέξ αοηυ ημο Φμοηχ δεκ ηάκεζ ηίπμηε άθθμ απυ ημ κα έθηεηαζ 

απυ ηδκ Γδ ιαξ. Ζ δφκαιδ ηδξ ανπζηήξ μνιήξ ημο δεκ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ 

χζηε κα ηζκείηαζ επί ηυζεξ χνεξ ζοκέπεζα. Δδχ υιςξ θαίκεηαζ υηζ δ Γδ 

ελαζηεί έθλεζξ επί ημο εηηνειμφξ ημο Φμοηχ υπζ απθά ηαζ ιυκμκ απυ ηα 

δφμ αανοηζηά ηδξ ηέκηνα, αθθά εδχ θαίκεηαζ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ηαεανά 

υηζ αοηά ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ πενζζηνέθμκηαζ ζοβπνυ-

κςξ. Αοηυ πνμηφπηεζ, επεζδή αοηά έθημοκ ημ ζθαζνίδζμ ημο εηηνειμφξ 

ημο Φμοηχ ηαζ έηζζ αοηυ ακαβηάγεηαζ κα πενζζηναθεί. 

Καη’ ανπήκ δ δφκαιδ πμο ηζκεί ζοκέπεζα ημ εηηνειέξ ημο Φμοηχ πνμ-

ένπεηαζ απυ ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ηδξ βδξ ιαξ. Γζ’ αοηυ ηαζ 

δεκ ηαηακαθχκεηαζ-λμδεφεηαζ δ ανπζηή ηζκδηζηή ημο δφκαιδ, επεζδή ζο-

κεπίγεζ κα ελαζηείηαζ επ’ αοημφ δ δφκαιδ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ αανο-

ηζηχκ ηέκηνςκ ηδξ βδξ ιαξ. 

Μζθάιε δδθαδή υηζ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ οπάνπμοκ δφμ 

αανοηζηά ηέκηνα ηα μπμία έθημοκ ηαζ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ ιάγαξ απυ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο έθηεηαζ ημ εηηνειέξ 

εηηεθχκηαξ ηζξ αζςνήζεζξ ημο. οβπνυκςξ υιςξ αθέπμοιε υηζ μζ αζςνή-

ζεζξ αοηέξ ημο εηηνειμφξ δεκ εηηεθμφκηαζ ιυκμκ πνμξ δφμ δζεοεφκζεζξ ή 

δεκ έθηεηαζ απθά ηαζ ιυκμκ ημ εηηνειέξ αοηυ απυ ηα δφμ αανοηζηά ηέ-

κηνα ηδξ βδξ ιαξ, αθθά επζπθέμκ υηζ αοηά ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ 

βδξ ιαξ πενζζηνέθμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ ηδκ πενζζηνμθή ημοξ 

αοηή παναημθμοεεί ημ εηηνειέξ ημο Φμοηχ πμο έθηεηαζ απυ αοηά. Έηζζ 

ιυκμκ ελδβείηαζ δ ηίκδζδ δ ηοηθζηή ημο εηηνειμφξ ημο Φμοηχ. 

ηδκ μοζία, βίκεηαζ ημ ελήξ, υπςξ εα ελδβήζμοιε ηαζ πζμ ηάης: 

Σα δφμ εζςηενζηά ηέκηνα αανφηδηαξ ηδξ Γδξ ιαξ (πμο δδιζμονβμφκηαζ 

ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηδξ αανφηδηαξ), δεκ πενζζηνέθμκηαζ πθήνδ πενζ-

ζηνμθή ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ (δεκ πενζζηνέθμκηαζ δδθαδή ιζα 

πθήνδ πενζζηνμθή ηάεε 24 χνεξ, αοηυ εα ημ απμδείλμοιε πζμ ηάης). Δ-

ηηεθμφκ παθζκδνμιζηέξ ηζκήζεζξ διζπενζζηνμθήξ ηαζ υπζ πθήνμοξ πενζ-

ζηνμθήξ, αθθά μζ ιάγεξ πμο θμνηίγμοκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, αοηέξ εί-

καζ πμο πενζζηνέθμκηαζ ηαζ αοηέξ δείπκεζ ημ εηηνειέξ ημο Φμοηχ. Θα 

ιζθήζμοιε ηαζ εα επελδβήζμοιε πζμ ηάης, δδθαδή, υηζ ημ έκα απυ ηα δφμ 

αοηά εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ άθθμ ηαζ ηα-

εχξ αοηά ηα δφμ εζςηενζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ θμνηίγμοκ ηζξ εηεί ιάγεξ, 

αοηέξ απςεμφκηαζ, υπςξ αηνζαχξ απςεμφκηαζ ηαζ δφμ μιχκοιμζ ιαβκδ-

ηζημί πυθμζ ακ ημοξ πθδζζάζμοιε ανηεηά. Μάθζζηα, ηαηά ηδκ άπςζή 

ημοξ αοημί εηηεθμφκ ηζκήζεζξ διζπενζζηνμθήξ. Οζ ιάγεξ υιςξ πμο θμνηί-

γμοκ απμηημφκ επζηάποκζδ ηαζ ηζκμφκηαζ πενζζηνμθζηά ζημ εζςηενζηυ 
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ηδξ Γδξ. ζμ υιςξ ελαπθχκμκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο ζηενεμφ θθμζμφ, ημκ 

πζέγμοκ ηαζ ηαναημοκμφκ ηζξ ιεβάθεξ οπυβεζεξ πνμαμθέξ ηδξ επζθάκεζαξ 

ηδξ Γδξ, υπςξ είκαζ π.π. ηα οπυβεζα ηιήιαηα ηςκ αμοκχκ. Έηζζ ελδβμφ-

κηαζ έκα ιένμξ ηςκ ζεζζιχκ, μζ πζέζεζξ πνμξ ημκ θθμζυ ηδξ Γδξ, δ έηποζδ 

ηδξ αανοηζηήξ φθδξ ηαζ ημο ιάβιαημξ υπζ απθά πνμξ ηδ Γδ ιαξ, αθθά ηαζ 

πνμξ ημκ βφνς ημοξ δζαζηδιζηυ πχνμ ηαζ δ δδιζμονβία δμνοθυνςκ η.θπ. 

Σα θαζκυιεκα δδθαδή αοηά δεκ έπνεπε κα οπήνπακ ακ δ αανφηδηα είθηοε 

ιυκμκ ηα ζχιαηα πνμξ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, αθθά οπάνπμοκ ηαζ μζ θά-

ζεζξ ηδξ άπςζδξ πμο ηα δδιζμονβμφκ, υπςξ εα ελδβήζμοιε πζμ ηάης πε-

νζζζυηενα. 
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13. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν καγλεηηθώλ πόισλ ζε έ-

λαλ πιαλήηε, Ήιην, γαιαμία θ.ιπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ ηεο Γεο (Ήιηνπ, γαιαμία θ.ιπ.) 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νξζήο γσλίαο ησλ καγλεηηθώλ-

ειεθηξνκαγλεηηθώλ θνξηίσλ πνπ εθηξέπνληαη από ην εζσηεξηθό ηεο 

Γεο πξνο ηνπο δύν εμσηεξηθνύο ηεο πόινπο. 

Η εμήγεζε ηεο θαζεηόηεηαο ηεο γξακκήο πνπ ελώλεη ηνπο δύν κα-

γλεηηθώλ-ειεθηξνκαγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο κε ην επίπεδν ηεο 

γξακκήο πνπ ελώλεη ηνπο δύν εζσηεξηθνύο-βαξπηηθνύο ηεο πόινπο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ καγλεηηθώλ-ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πηδάθσλ ελέξγεηαο γύξσ από ηνλ θαζέλα από απηνύο εμσηεξηθνύο ηεο 

πόινπο ηεο Γεο, ηνπ γαιαμία θ.ιπ. 

 

 

Καεχξ ημ παναβυιεκμ θςξ ιέζα ζημ εζςηενζηυ εκυξ βαθαλία, εκυξ 

άζηνμο ή εκυξ πθακήηδ πανάβεηαζ απυ ηα εειεθζχδδ θμνηία (εειεθζχ-

δεζξ δοκάιεζξ), πμο είκαζ δομ εζδχκ απυ πθεονάξ ιαβκδηζημφ ηαζ δθε-

ηηνζημφ θμνηίμο υπςξ ακαθέναιε, 

ηυηε: 

ηακ ημ θςξ απςεείηαζ πνμξ ηζξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ έπμοιε ηυηε 

ηα εειεθζχδδ θμνηία ημο εκυξ πυθμο ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ κα απς-

εμφκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ,ιε ηα εειεθζχδδ θμνηία ημο 

άθθμο πυθμο ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ. Έηζζ, θυβς ηδξ ελαζημφιεκδξ ά-

πςζήξ ηςκ αοηήξ δδιζμονβείηαζ δ μνεή βςκία, επεζδή ηαεχξ απςεμφκηαζ 

εηηνέπμκηαζ αθθά εηηνέπμκηαζ πμθφ ζζπονά αοηά ηα θμνηία εκένβεζαξ 

πμο δ εηηνμπή ημοξ αοηή θηάκεζ ή ηείκεζ κα θηάκεζ ζηζξ 90 ιμίνεξ, μπυηε 

δδιζμονβείηαζ δ ηαεεηυηδηα ηαηά ηδκ εηηνμπή, δ μπμία εηηνμπή αημ-

θμοεεί ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ ηςκ δφμ απςεμφιεκςκ ζοκυθςκ-

πυθςκ εειεθζςδχκ δοκάιεςκ-θμνηίςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ.Συηε δδ-

θαδή πανάβμκηαζ ηα εβηάνζζα ηφιαηα ημο θςηυξ (άπςζδ ηαηά 90
μ
 βςκία 

ηςκ δφμ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

Δπεζδή υιςξ, υπςξ ελδβήζαιε ηα ιαβκδηζηά ημοξ θμνηία πμο θένμοκ 

ηα δφμ ζφκμθα εειεθζςδχκ θμνηίςκ-δοκάιεςκ, είκαζ ιαβκδηζηά μιχκο-

ια (εθυζμκ απςεμφκηαζ) ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, αοηυξ είκαζ μ 

θυβμξ πμο απςεμφκηαζ ηαηά ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ. 

Έηζζ, ηυηε ημ ιεκ έκα είδμξ εηηνεπυιεκςκ εειεθζςδχκ θμνηίςκ-

δοκάιεςκ απςεείηαζ πνμξ ηδκ ιζα δζεφεοκζδ ηδξ διζηαεέημο πμο ζοκδέεζ 

ημοξ δφμ αοημφξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηδξ Γδξ ιαξ, εκχ ημ άθθμ είδμξ ε-

ηηνεπυιεκςκ εειεθζςδχκ θμνηίςκ-δοκάιεςκ απςεείηαζ πνμξ ηδκ ακηί-

εεηδ δζεφεοκζδ ηδξ διζηαεέημο (εθυζμκ υπςξ ελδβήζαιε ηα ιαβκδηζηά 

ημοξ θμνηία είκαζ μιχκοια ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 
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Έηζζ δδιζμονβμφκηαζ δφμ διζηάεεηεξ: ιζα διζηάεεημξ πμο είκαζ δ δζ-

εφεοκζδ εηηνμπήξ ημο εκυξ είδμοξ ηςκ εειεθζςδχκ θμνηίςκ ηαζ δ άθθδ 

διζηάεεημξ πμο είκαζ δ δζεφεοκζδ εηηνμπήξ ημο άθθμο είδμοξ ηςκ εειε-

θζςδχκ θμνηίςκ. Αοηά, θμζπυκ ηαεχξ απςεμφκηαζ ηαζ εηηνέπμκηαζ ιε 

ημκ παναπάκς ηνυπμ θμνηίγμοκ ηα δφμ ζδιεία-πενζμπέξ ηδξ ελςηενζηήξ 

επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ (Ήθζμο- βαθαλία),ηυηε δδιζμονβμφκ ημοξ δφμ ελςηε-

νζημφξ ηδξ πυθμοξ, μζ μπμίμζ ελαζηίαξ αοημφ θένμοκ εηενχκοια ιαβκδηζ-

ηά θμνηία. Αοηά ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηα, μπυηε πα-

νάβεηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ζηδ Γδ ιαξ (ζημκ Ήθζμ, 

ζημκ βαθαλία). 

Με ημκ παναπάκς ηνυπμ δδιζμονβμφκηαζ μζ δφμ ελςηενζημί ιαβκδηζ-

ημί-δθεηηνμιαβκδηζημί πυθμζ ζηδκ Γδ ιαξ, ζημκ Ήθζμ, ζημκ βαθαλία 

η.θπ. 

Αοημί ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ, έθημκηαζ ηαζ ηα 

θμνηία ημοξ, μπυηε πανάβεηαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ η.θπ. 

Μένμξ υιςξ ηδξ απςεμφιεκδξ εκένβεζαξ, ζδίςξ υηακ αοηή δ ζοβηνμο-

υιεκδ εκένβεζα είκαζ πμθφ ιεβάθδ υπςξ π.π. ζημοξ βαθαλίεξ, απςεείηαζ 

πνμξ ημκ βφνς ηδξ Γδξ (βαθαλία η.θπ.) δζαζηδιζηυ πχνμ, μπυηε πανάβεζ 

ημοξ ιαβκδηζημφξ-δθεηηνμιαβκδηζημφξ πίδαηεξ εκένβεζαξ βφνς απυ ημκ 

ηαεέκα απυ αοημφξ ελςηενζημφξ ηδξ πυθμοξ. 

Λυβς ηδξ εηηνμπήξ αοηήξ (υπςξ πζμ πάκς ακαθέναιε) ηςκ θμνηίςκ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ ιέζμκ ηδξ Γδξ, δδθαδή απυ ηδκ πενζμπή 

ζφβηνμοζήξ ηςκ (αθμφ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα απςεμφκηαζ), έπμοιε ηυηε ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ κα ιδ δείπκεζ ημ 

ηέκηνμ ηδξ Γδξ, αθμφ εηεί ηακμκζηά έπνεπε κα δείπκεζ, αθμφ απυ εηεί 

πανάβμκηαζ ηα ιαβκδηζηά θμνηία. Αοηυ ελδβείηαζ, υπςξ ακαθέναιε, ε-

πεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ (ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ), απςεμφ-

κηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (επεζδή είκαζ ζζπονυηενα ηα θμνηία άπςζήξ ηςκ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) ηαζ έηζζ ηαζ ηα ιαβκδηζηά θμνηία ημοξ 

απςεμφκηαζ πνμξ ηα άηνα ημοξ. Καζ επεζδή ηα απςεμφιεκα αοηά (απυ 

ηδκ ζφβηνμοζή ημοξ) εειεθζχδδ ζυκηα δζαδίδμκηαζ πνμξ υθε ζηζξ δζεο-

εφκζεζξ, δ ιαβκδηζηή αεθυκδ εηηνέπεηαζ απυ ηζξ γχκεξ ημο ζζδιενζκμφ, 

απυ ηάεε ζδιείμ ημοξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ θςξ ηαζ βζα ημ δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ ηφια,  αθμφ ηαζ ημ θςξ ηαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια θέ-

νμοκ εειεθζχδδ ζυκηα ζηδκ μκηυηδηά ημοξ αθθά ηαζ δ εκένβεζά ημοξ ζηδ-

νίγεηαζ αηνζαχξ πάκς ζηα εειεθζχδδ ζυκηα, υπςξ εα ελδβήζμοιε ζηδκ 

ζεζνά αοηή ηςκ αζαθίςκ ιαξ.  

Δδχ εα πμφιε ιυκμ ημ ελήξ: Σμ ίδζμ ημ θςξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ α-

πμζηάζεζξ απςεείηαζ, υπςξ π.π. ζοιααίκεζ ζηδκ πενίεθαζδ. Με άθθα θυ-

βζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο θένεζ ημ θςξ, υηακ αοηυ πενάζεζ απυ ιζα ιζ-

ηνή ηνφπα πμο θένεζ δζάιεηνμ ιζηνυηενδ απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θς-

ηυξ, ηυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ακαβηάγμκηαζ κα πθδζζάζμοκ πμθφ ημκηά, 

θυβς ηδξ ζηεκυηδηαξ ηδξ ηνφπαξ αοηήξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, υιςξ, 

απςεμφκηαζ ηαζ έηζζ ημ θςξ ιεηά ηδκ ηνφπα πθαηαίκεζ η.θπ. 
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14. Απνηέιεζκα από ηελ δεκηνπξγία ησλ δύν εζσηεξηθώλ θέληξσλ 

βαξύηεηαο ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο  θαη ηνπ Ήιηνπ καο, είλαη ε θόξ-

ηηζε ησλ θάζε είδνπο πξνεμνρώλ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο Γεο 

θαη ηνπ Ήιηνπ. 

Τα ζεκειηώδε θνξηία ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο όζν θαη ηνπ Ήιηνπ 

είλαη δύν εηδώλ θαη θέξνπλ καγλεηηθά αιιά θαη ειεθηξηθά θνξηία, ή 

θέξνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ 

ηνπο θαη πξνθαινύλ κηα ζεηξά ειεθηξνκαγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Η Γε καο έιθεη θαη ηα ζεηηθά αιιά θαη ηα αξλεηηθά ειεθηξηθά 

θνξηία, πνπ ζεκαίλεη όηη θέξεη ηα αληίζεηα ειεθηξηθά ηνπο θνξηία 

(ώζηε λα ηα έιθεη), επνκέλσο ε Γε καο θέξεη θαη ηα δύν είδε ειε-

θηξηθώλ θνξηίσλ ζην εζσηεξηθό ηεο. 

Η παξαγσγή ηεο πςειήο ζεξκόηεηαο ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο 

νθείιεηαη ζηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ ηεο 

θέληξσλ, ηα νπνία θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία. 

Η βαξύηεηα από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο δελ αζθείηαη από ζπκπαγή 

ζηεξεά κάδα, αιιά από ξεπζηή-πγξήο κνξθήο κάδα. 

 

 

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ δφμ αανοηζηχκ ηέκηνςκ ηδξ Γδξ, έπμοιε 

ηδκ απχεδζδ-άπςζδ ηςκ θμνηίςκ εκένβεζάξ ημοξ πνμξ ημ ελςηενζηυ ηδξ 

Γδξ (ιζθήζαιε ήδδ βζα ηδκ άκςζδ). Συηε ηέημζα θμνηία ηαεχξ απςεμφ-

κηαζ πνμξ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ, θμνηίγμοκ ηζξ ηάεε 

είδμοξ ελμπέξ ηδξ. 

Έηζζ, μζ ελμπέξ ηδξ Γδξ θμνηίγμκηαζ ηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο έθημοκ 

ηα θμνηία ηςκ ηεναοκχκ η.θπ. 

Γζα κα εθπεμφκ υιςξ ηα εειεθζχδδ αοηά θμνηία πμο έπμοκ θμνηίζεζ ηα 

άηνα ή ηζξ πνμελμπέξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ, ζδιαίκεζ υηζ θένμοκ ηαζ 

δθεηηνζηά θμνηία (εηηυξ απυ ιαβκδηζηά βζα ηα μπμία ήδδ ακαθέναιε). 

Σα δθεηηνζηά θμνηία υιςξ είκαζ δφμ εζδχκ: 

Δίκαζ ηα εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία ηαζ ηα ανκδηζηά δθεηηνζηά θμνηία. 

Δπμιέκςξ, ηα εειεθζχδδ θμνηία θένμοκ ηαζ ιαβκδηζηά αθθά ηαζ δθε-

ηηνζηά θμνηία ζοβπνυκςξ ή αθθζχξ ηα εειεθζχδδ θμνηία πμο ανίζημκηαζ 

ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ αανφηδηα ηαζ ηδκ ά-

κςζδ θένμοκ δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία. 

 

Ακηίζημζπα παναηδνμφιε ζημκ Ήθζμ. Λυβς ηδξ άπςζδξ ηςκ θμνηίςκ 

ζημ εζςηενζηυ ημο, θμνηίγμκηαζ μζ ηάεε είδμοξ πνμελμπέξ ηδξ επζθάκεζάξ 

ημο ηυζμ ιε δθεηηνζηά υζμ ηαζ ιε ιαβκδηζηά θμνηία, θμνηίγμκηαζ δδθα-

δή ιε δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία. Αοηά αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ, 

ζημκ Ήθζμ εζδζηυηενα, δδιζμονβμφκηαζ μζ δθζαηέξ ηδθίδεξ, μζ δθζαημί 

ηνμζζμί η.θπ., εκχ ζηδκ Γδ ιαξ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ιένμξ ηςκ ηαηαζβί-

δςκ ηδξ. 
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Σδκ φπανλδ ηςκ παναβυιεκςκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ απυ ημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ, ηδκ ηαηαθαααίκμοιε ηαζ απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ: 

 

α) Η γείσζε ησλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ ηνπ ζπηηηνύ καο. 

Μέζς ηδξ βείςζδξ, δθεηηνζηά θμνηία απυ ημ ζπίηζ ιαξ έθημκηαζ απυ 

ηδκ Γδ.  

 

β) Η γείσζε ησλ θνξηίσλ από ην ειεθηξνζθόπην, ηόζν ησλ ζεηη-

θώλ όζν θαη ησλ αξλεηηθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. 

Απυ ημ δθεηηνμζηυπζμ βεζχκμκηαζ ή έθημκηαζ απυ ηδκ Γδ ηαζ εεηζηά  

δθεηηνζηά θμνηία, αθθά ηαζ ανκδηζηά. 

Δπεζδή απυ ηδκ θοζζηή βκςνίγμοιε υηζ ηα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία 

έθημκηαζ, άνα δ Γδ θένεζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαζ εεηζηά αθθά ηαζ ανκδηζ-

ηά δθεηηνζηά θμνηία, χζηε κα έθηεζ αοηά ημο δθεηηνμζημπίμο ιαξ ηαηά 

ηδκ βείςζή ημοξ. 

Αοηυ βίκεηαζ αθέπμκηαξ ηαζ ημ δθεηηνμζηυπζμ. 

Αξ δμφιε ηάηζ ημ ζπεηζηυ ιε ημ δθεηηνμζηυπζμ, ζε έκα ιένμξ, υπμο εί-

καζ ιμκςιέκμ ηαζ δεκ εζζένπμκηαζ θμνηία απυ ηδκ αηιυζθαζνα, υζμ αοηυ 

είκαζ δοκαηυ: 

 

«Ηιεθηξνζθόπην. 

Σμ ειεθηξνζθόπην είκαζ υνβακμ, ιε ημ μπμίμ εηηεθμφιε πμθθά πεζ-

νάιαηα. Αοηυ απμηεθείηαζ, ηαη’ ανπή, απυ ιεηάθθζκμ πενίαθδια Π (ζπ. 

190, Η), ζημ εζςηενζηυ ημο μπμίμο οπάνπεζ ημ ιεηαθθζηυ ζηέθεπμξ , ιμ-

κςιέκμ απυ ημ ιεηάθθζκμ πενίαθδια δζα ημο ιμκςηζημφ Μ.  

ημ ηάης άηνμ ημο ζηεθέπμοξ ελανηχκηαζ δφμ εθαθνά ιεηάθθζκα θφθ-

θα (π.π. απυ ανβίθζμ), ηα μπμία εθυζμκ ημ δθεηηνμζηυπζμ είκαζ αθυν-

ηζζημ, εθάπημκηαζ ιεηαλφ ηςκ. Σμ ζηέθεπμξ ζημ άθθμ άηνμ ηαηαθήβεζ, 

ζοκήεςξ, ζημκ δίζημ Γ.  
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Πάκς ζημ ιεηάθθζκμ πενίαθδια οπάνπεζ ηαζ μ αηνμδέηηδξ Α, ημκ μ-

πμίμ ζοκδέμοιε, ηαηά ηα δζάθμνα πεζνάιαηα, ιε έκα ζφνια ιε ηδκ Γδ, 

ηαζ έηζζ, ημ πενίαθδια πνμζβεζχκεηαζ. 

ηακ θένμοιε ζε επαθή ιε ημκ δίζημ έκα θμνηζζιέκμ ζχια (π.π. ιζα 

εεηζηά θμνηζζιέκδ βοάθζκδ νάαδμ), ιενζηά (εεηζηά) θμνηία ηδξ νάαδμο 

ιεηαθένμκηαζ ζημ ζηέθεπμξ ηαζ απυ αοηυ ζηα θφθθα. Αθμφ, θμζπυκ, πά-

κς ζηα θφθθα ανίζημκηαζ ηχνα μιχκοια θμνηία (εεηζηά), ηα θφθθα α-

πςεμφκηαζ. Ζ απυηθζζδ ηςκ θφθθςκ είκαζ ηυζμ ιεβαθφηενδ, υζμ ιεβα-

θφηενμ είκαζ ημ θμνηίμ ημ μπμίμ θένμοκ. 

Παναθθαβή ημο δθεηηνμζημπίμο ιε δφμ ηζκδηά θφθθα είκαζ ημ δθε-

ηηνμζηυπζμ πμο απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια 190, ΗΗ, ζημ μπμίμ ημ ιμκςιέκμ 

ζηέθεπμξ  θένεζ ελανηδιέκμ πθεονζηά έκα ιυκμ ηζκδηυ θφθθμ. 

Δθθόξηηζε ειεθηξνζθνπίνπ.  

Δθυζμκ δ ιυκςζδ ημο ζηεθέπμοξ είκαζ ηαθή ηαζ ημ πενζαάθθμκ απαθ-

θαβιέκμ απυ οβναζία, έκα θμνηζζιέκμ δθεηηνμζηυπζμ δζαηδνεί ημ θμν-

ηίμ ημο βζα πμθφ ζπεηζηά πνυκμ. Ακ εέθμοιε κα εηθμνηίζμοιε έκα θμνηζ-

ζιέκμ δθεηηνμζηυπζμ, πνέπεζ κα θένμοιε ημκ δίζημ Γ ζε ζοβημζκςκία 

ιε ηδκ Γδ. Γζ’ αοηυ ανηεί κα αββίζμοιε αοηυκ ιε ημ δάηηοθυ ιαξ, μπυηε 

ηα θμνηία δζμπεηεφμκηαζ δζα ιέζμο ημο ζχιαηυξ ιαξ πνμξ ηδκ Γδ». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αθελμπμφθμο (ηαεδβδηή ημο Πακεπζ-

ζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-

Μαβκδηζζιυξ- Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ 

ηνίηδ, Αεήκα 1967, ζεθ. 143-144. 

 

Δπίζδξ: 

 

 
 

«Δνβαζία ιέζα ζηδκ ηάλδ. 
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α) Σμ ανκδηζηυ θμνηίμ ημο πάναηα απςεεί ηα δθεηηνυκζα ζηδ ιπάθα 

ημο δθεηηνμζημπίμο πνμξ ηζξ θμονίδεξ. 

α) Φμνηίμ απυ ημκ πάναηα ιεηαθένεηαζ ζηζξ θμονίδεξ ηαζ ηζξ ηάκεζ κα 

απςεμφκηαζ ιυκζια. 

β) Σμ δθεηηνμζηυπζμ απμθμνηίγεηαζ, υηακ αημοιπμφιε ηδ ιπάθα ιε ημ 

δάπηοθμ». 

 

Πδβή: «Φοζζηή ηαζ Υδιεία» Έηηδξ Γδιμηζημφ, Ονβακζζιυξ Δηδυζε-

ςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, Αεήκα 1977, ηδξ μιάδαξ ηςκ: Νίημξ Ακηςκίμο 

(θοζζηυξ, οθδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ), Πακαβζχηδξ Αζδιαηυ-

πμοθμξ (θοζζηυξ ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), Υνζζηίκα Εζμφδνμο (πδιζηυξ, ΚΠΔ 

Γδιυηνζημξ), Γδιήηνδξ Καηάηδξ (πδιζηυξ, ηαεδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ), Γζάκκδξ Καθμφζδξ (ηαεδβδηήξ Παζδαβςβζηήξ Αηαδδιίαξ), 

Θακάζδξ Κςζηίηαξ (θοζζηυξ ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), Πακηεθήξ Μπμοηάθαξ 

(δάζηαθμξ Δηπαζδεοηδνίμο «Γζμκφζζμξ μθςιυξ»), Ακδνέαξ Ρειπμφθδξ 

(πδιζηυξ, ηαεδβδηήξ Κμθθεβίμο Αεδκχκ), Αεδκά Ρζηάηδ (δαζηάθα 

Κμθθεβίμο Αεδκχκ), Νηίκα Υαηγμφδδ-Γηέβηζμο (πδιζηυξ, Γεκζηυ Υδιείμ 

ημο Κνάημοξ), Γναιιαηζηάηδξ Γζχνβμξ (θοζζηυξ, ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), ζεθ. 

70. 

Δπεμεγήζεηο – Σρόιηα: 

Κναημφιε ηδκ εέζδ υηζ ημ δθεηηνμζηυπζμ είηε έπεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ, είηε έπεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αοηυ πάκεηαζ πνμξ ηδκ Γδ, 

υηακ ημ βεζχκμοιε-πνμζβεζχκμοιε.  

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηζ ακ ημ πζάζμοιε ειείξ ιε ημ πένζ ιαξ. 

Λέιε, δδθαδή, υηζ δ Γδ έθηεζ ηαζ ηα εεηζηά αθθά ηαζ ηα ανκδηζηά δθε-

ηηνζηά θμνηία. 

 

γ) Η κέηξεζε ηεο αλνδηθήο πξνζηαζίαο ησλ ππόγεησλ κεηαιιηθώλ 

αγσγώλ. 

ηακ ιεηνμφιε ηδκ ακμδζηή πνμζηαζία ηςκ οπυβεζςκ ιεηαθθζηχκ α-

βςβχκ, ιάθζζηα ζηα ζδιεία εηείκα υπμο δεκ οπάνπεζ πανμπή δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ (εηεί οπάνπμοκ ακυδζα ή νάαδμζ ιαβκδζίμο), δ ιέηνδζδ βίκεηαζ 

ιε αάζδ ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηδξ Γδξ (ζημ ζδιείμ ηδξ ιέηνδζδξ). 

 

Σέθμξ, κα πμφιε υηζ ηα δθεηηνζηά θμνηία ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ 

έθημκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ, υπςξ ελδβήζαιε, πανάβεηαζ 

αοηή δ ακάθθελδ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, αθμφ αοηά θένμοκ ακηίεεηα 

ηα δθεηηνζηά ημοξ θμνηία. Με άθθα θυβζα, ηα δφμ ζφκμθα εκένβεζαξ εε-

ιεθζςδχκ θμνηίςκ, εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ θέ-

νμοκ ημ ηαεέκα ημοξ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία.  

ηδκ θάζδ πμο έθημκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε πα-

νάβεηαζ δθεηηνζζιυξ ηαζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο 

πθακήηδ ιαξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο θζχκεζ υθδ δ ιάγα ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ, μπυηε δεκ έπμοιε ζοιπαβή ηδκ ιάγα ηδξ.  
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Αοηυξ είκαζ άθθμξ έκαξ θυβμξ πμο θέβεζ υηζ δ αανφηδηα ηδξ Γδξ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ δεκ αζηείηαζ απυ ζοιπαβή ιάγα ζε ζηενεά ιμνθή, αθθά 

ζηδκ μοζία αζηείηαζ απυ ιάγα ζε οβνή ιμνθή, αθμφ εηεί ακαπηφζζμκηαζ 

οπεναμθζηά ιεβάθεξ εενιμηναζίεξ, ακηίζημζπα ζημ εζςηενζηυ ημο Ήθζμο 

η.θπ. 

 

 

 

 

  



44 

 

 

15. Οη θηλήζεηο ηεο κάδαο ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο (πιαλήηε θ.ιπ.).  

Η εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο Γεο θ.ιπ. 

Οη θηλήζεηο ησλ ππξεληθώλ ξεπκάησλ θαη ε αηηία δεκηνπξγίαο 

ηνπο. 

Καη νη δύν πόινη ηεο Γεο, όρη κόλνλ ν έλαο, έιθνπλ καγλεηηθά 

θνξηία ζηνπο εμσηεξηθνύο ηεο πόινπο. 

Η εμήγεζε ηεο έγθιηζεο. 

Πόηε έλαο πιαλήηεο θέξεη ηζρπξόηεξν ην εμσηεξηθό καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό ηνπ πεδίν. 

 

 

 

«ΓΗΪΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 

β) Έγθιηζε 

Ακ ηνειάζμοιε ιζα ιαβκδηζηή αεθυκδ, υπςξ δείπκεζ ημ ζπήια 182, εα 

παναηδνήζμοιε υηζ εα ζζμννμπήζεζ ζε ηέημζα εέζδ, χζηε μ αυνεζμξ πυ-

θμξ ηδξ κα ανεεεί ηάης ημο μνζγυκηζμο επζπέδμο. Ζ βςκία ε, ηδκ μπμία 

ζπδιαηίγεζ δ αεθυκδ ιαγί ιε ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ, ηαθείηαζ βςκία έβηθζ-

ζδξ ή, απθά έβηθζζδ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Απυ ημ ζπήια 180 πνμηφπηεζ υηζ δ έβηθζζδ ιεηααάθθεηαζ απυ ηυπμο 

ζε ηυπμ. ηζξ πενζμπέξ ηαηά ιήημξ ηςκ ζζδιενζκχκ γςκχκ, δ έβηθζζδ εί-

καζ ίζδ ιε ιδδέκ, δδθαδή εηεί μζ δοκαιζηέξ βναιιέξ είκαζ πανάθθδθεξ 

πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. ζμ πνμπςνμφιε πνμξ ημοξ πυθμοξ, δ έ-
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βηθζζδ αολάκεηαζ, οπάνπμοκ δε δφμ ζδιεία –μζ ιαβκδηζημί πυθμζ – ζηα 

μπμία δ έβηθζζδ είκαζ ίζδ ιε 90
μ
, δδθαδή ζηα ζδιεία αοηά μζ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ είκαζ ηάεεηεξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. 

Γεκζηά ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ δεκ παναιέκεζ πνμκζηά ζηαεενυ, 

αθθά πανμοζζάγεζ αζεεκείξ διενήζζεξ ηαζ εηήζζεξ δζαηοιάκζεζξ. Δηηυξ 

ημφημο οπάνπεζ ηαζ ιζα πμθφ ανβή ηφιακζδ ιε πενίμδμ 1000 εηχκ (αζς-

κία ιεηααμθή). Έηζζ θυβς ηδξ αζχκζαξ ιεηααμθήξ ηδξ απυηθζζδξ, δ απυ-

ηθζζδ ζηδκ Δθθάδα απυ δοηζηή (υπςξ ήηακ πνζκ απυ θίβα έηδ) ανίζηεηαζ 

ήδδ βφνς ζημ ιδδέκ. 

Αθεηένμο, παναηδνμφκηαζ ηαζ αηακυκζζηεξ απυημιεξ ιαβκδηζηέξ δζα-

ηανάλεζξ, μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ εηνήλεζξ ηςκ δθζαηχκ ηδθίδςκ 

ηαζ ηαθμφκηαζ ιαβκδηζηέξ ηαηαζβίδεξ. Οζ ιαβκδηζηέξ ηαηαζβίδεξ πνμηα-

θμφκ ζμαανέξ δζαηαναπέξ ή ηαζ πνυζηαζνδ δζαημπή ηςκ αζφνιαηςκ επζ-

ημζκςκζχκ». 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αθελμπμφθμο (ηαεδβδηή ημο Πακεπζ-

ζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-

Μαβκδηζζιυξ- Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ 

ηνίηδ, Αεήκα 1967, ζεθίδεξ 135-136. 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Να παναηδνήζμοιε υηζ επεζδή μζ έθλεζξ-απχζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ε-

ζςηενζηχκ πυθςκ ηδξ Γδξ ελαζημφκηαζ πνμξ ημ ίδζμ επίπεδμ, αοηυ έπεζ 

ζακ απμηέθεζια κα πζέγεηαζ δ Γδ πνμξ ημ ιένμξ πμο ελαζημφκηαζ μζ α-

πχζεζξ ηαζ έηζζ κα …πθαηαίκεζ. 

Αθθά ζηα ζδιεία πμο πθαηαίκεζ είκαζ μζ γχκεξ ημο ζζδιενζκμφ, εηεί 

είκαζ ημ ιεβαθφηενμ πθάημξ ηδξ. Έηζζ ελδβείηαζ ημ πεπθαηοζιέκμ ζπήια 

ηδξ ζηδκ ζζδιενζκή γχκδ (αυνεζα ηαζ κυηζα ημο ζζδιενζκμφ ηδξ). 

Κάης, ζε αάεμξ, θμζπυκ απυ ηδκ ζζδιενζκή γχκδ έπμοιε ηα δφμ εζς-

ηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ.  

ηα ζδιεία αοηά ελαζηείηαζ πμθφ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ πμο θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά 

θμνηία ηζ έηζζ απςεείηαζ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ (αθέπε παναπάκς άπςζδ 

ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ ηαηά ηδκ έβηθζζδ). 

Ακηίεεηα, ηα απςεμφιεκα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ηείκμοκ κα ηά-

κμοκ ιζα ηίκδζδ διζπενζζηνμθήξ (ζδζυηδηα ημο ιαβκδηζζιμφ αοηή), μπυηε 

ηυηε ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

Σα ιαβκδηζηά θμνηία ημο εκυξ εζςηενζημφ πυθμο ηδξ βδξ απςεμφκηαζ 

ηάκμκηαξ ιζα ηίκδζδ διζπενζζηνμθήξ, εκχ ηα άθθα μιχκοιά ημοξ ια-

βκδηζηά θμνηία ημο άθθμο εζςηενζημφ αανοηζημφ πυθμο απςεμφκηαζ 

πνμξ ηδκ ακηίεεηή ημοξ αηνζαχξ ηαηεφεοκζδ ηάκμκηαξ ηζ εηείκα επίζδξ 

ηίκδζδ διζπενζζηνμθήξ. 

Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δφμ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ ηδξ 

Γδξ, θμνηίγμοκ ιε ηα ιαβκδηζηά ημοξ θμνηία ηδκ ιάγα ημο εζςηενζημφ 



46 

 

ηδξ Γδξ, ηαζ, ηαεχξ αοηά απςεμφκηαζ ηάκμκηαξ ηζκήζεζξ διζπενζζηνμ-

θήξ, ελακαβηάγεηαζ ηαζ δ ιάγα πμο είκαζ έηζζ θμνηζζιέκδ ιε εειεθζχδδ 

ζυκηα κα απςεείηαζ ηαζ κα πενζζηνέθεηαζ εκηυξ ηδξ βδξ.    

Αοηά, θμζπυκ, ηα δφμ ιεβάθα ζφκμθα ιαγχκ πενζζηνέθμκηαζ ζημ εζς-

ηενζηυ ηδξ Γδξ (ημο ηάεε πθακήηδ, Ζθίμο, δμνοθυνμο, βαθαλία η.θπ.) 

ηαηά ακηίεεηδ θμνά ηάκμκηαξ ηζκήζεζξ διζπενζζηνμθήξ ιε ακηίεεηδ θμ-

νά. 

Δπμιέκςξ, ηα δφμ εζδχκ θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, απςεμφκηαζ πάνα πμθφ ζζπονά ζηζξ πενζμπέξ ημο 

ζζδιενζκμφ ηονίςξ, ηζ αοηυ ιαξ αεααζχκεζ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ. 

ζμ υιςξ απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ γχκδ-πενζμπέξ ημο ζζδιενζκμφ 

ιεζχκεηαζ δ άπςζή ημοξ ηαζ έηζζ έθημκηαζ απυ ημοξ πυθμοξ. Έηζζ, δ ια-

βκδηζηή αεθυκδ δείπκεζ ημοξ πυθμοξ, υπμο έπμοιε έκα είδμξ θμνηίμο εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ ζημκ ηάεε ελςηενζηυ πυθμ ηδξ Γδξ ιαξ. 

Να ζδιεζχζμοιε υηζ ηαζ μζ δφμ πυθμζ ηδξ Γδξ έθημοκ εειεθζχδδ ζυ-

κηα, αθμφ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ αοηυ ιαξ δείπκεζ. Δπμιέκςξ ηαζ μζ δφμ 

πυθμζ ηδξ Γδξ έθημοκ ιαβκδηζηά θμνηία ζημοξ ελςηενζημφξ ηδξ πυθμοξ. 

Άθθμ έκα ζοιπέναζια πμο αβαίκεζ απυ ηα παναπάκς είκαζ υηζ ημ ια-

βκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ μθείθεηαζ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα ιάθθμκ πμο θένεζ 

ζημ εζςηενζηυ ηδξ πανά ζηδκ ιάγα ηδξ, δζαθμνεηζηά δ ιαβκδηζηή αεθυκδ 

εα έπνεπε κα ιαξ έδεζπκε ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ ηαηαηυνοθμο π.π. υηακ ηδκ 

έπμοιε ζηδκ πενζμπή ημο ζζδιενζκμφ (εθυζμκ εα έθημκηακ απυ ηδκ ιάγα 

ηδξ Γδξ). 

Με άθθα θυβζα ζημ ιαβκδηζηυ πεδίμ παίγεζ νυθμ ημ θμνηίμ εκένβεζαξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ μζ δφμ εζςηενζημί πυθμζ ηδξ Γδξ ηαζ 

υπζ δ αανφηδηα ηδξ Γδξ. 

 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έκαξ πθακήηδξ, υηακ έπεζ ζζπονυ ιαβκδηζηυ πεδίμ, 

ζδιαίκεζ υηζ θένεζ ιέζα ημο ακηίζημζπα, ζζπονά θμνηία εκένβεζαξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ. Έηζζ μ πθακήηδξ αοηυξ ιπμνεί ηαζ ακαπηφζζεζ μθυβονά 

ημο ηα απςεμφιεκα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ (απςεμφκηαζ, υπςξ ελδ-

βήζαιε ζηδκ αανοηζηή θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ) ηαζ κα έπεζ αολδιέκμ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ. 

Ακηίεεηα, έκαξ πθακήηδξ πμο δεκ έπεζ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ημο, δεκ εα έπεζ αολδιέκα ηα απςεμφιεκα θμνηία ημοξ 

ηαζ έηζζ δεκ εα έπεζ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ μθυ-

βονά ημο. 

Έκαξ πθακήηδξ ιε αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο 

θμνηίμ ζημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημο πυθμοξ, θένεζ ζζπονυηενμ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ μθυβονά ημο, υπςξ ελδβήζαιε. 

Βέααζα, βζα ημ ηεθεοηαίμ ζζπφμοκ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ, υπςξ δ φ-

πανλδ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ πμζυηδηαξ θμνηζζιέκδξ ιάγαξ ζημ εζςηενζηυ 

ημο η.θπ., ηα μπμία εα ακαθένμοιε ζηδκ ζεζνά ηςκ αζαθίςκ ιαξ. 
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16. Μεηαβνιή ησλ καγλεηηθώλ θνξηίσλ ησλ δύν καγλεηηθώλπό-

ισλ αλάινγα κε ηελ απόζηαζε από ην καγλεηηδόκελν ζώκα. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ καγλεηηθώλ-ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

δπλακηθώλ γξακκώλ ζην καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ηεο 

Γεο. 

Νόκνη ηνπ Μαγλεηηζκνύ πνπ ηζρύνπλ ζην καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο καο, ελόο πιαλήηε θ.ιπ.: 

α) Οη καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ θα-

ζελόο από ηνπο δύν εμσηεξηθνύο πόινπο ηεο Γεο καο, έιθνληαη θαη 

από ηνλ άιιν πόιν. 

β) Η καγλεηηθή βειόλε, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο, έιθεηαη 

ηζρπξόηεξα από ηνλ έλαλ εμσηεξηθό καγλεηηθό πόιν Α ηεο Γεο καο, 

ελώ έιθεηαη αζζελέζηεξα θαη από ηνλ άιινλ εμσηεξηθό καγλεηηθό 

πόιν Β ηεο Γεο καο. 

γ) Η καγλεηηθή βειόλε, ζηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο, έιθεηαη 

ηζρπξόηεξα από ηνλ άιινλ εμσηεξηθό καγλεηηθό πόιν Β ηεο Γεο καο, 

ελώ έιθεηαη αζζελέζηεξα θαη από ηνλ εμσηεξηθό καγλεηηθό πόιν Α 

ηεο Γεο καο. 

Η έλλνηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ.  

Η δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο σο πξνο 

έλα άιιν.   

 

 

 

ηακ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εκένβεζαξ ηςκ δφμ εζς-

ηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηδξ Γδξ απςεδεμφκ πνμξ ημοξ δφμ ελςηενζ-

ημφξ ηδξ πυθμοξ, ηυηε έθημκηαζ. 

Αοηυ ελδβήζαιε μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ, εκχ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

απςεμφκηαζ. 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα εοιδεμφιε ημ ελήξ πείναια, πμο έηακα ζημ ζπίηζ 

ιμο, απυ ηα θίβα πμο ιπμνχ κα ηάκς, ιζαξ ηαζ δεκ δζαεέης ενβαζηήνζμ. 

 

 

Παίνκμοιε ιζα δνειμφζα ιαβκδηζηή αεθυκδ ηαζ ζδιεζχκμοιε ηδκ δζ-

εφεοκζή ηδξ ιε ιμθφαζ. Μεηά πανάγμοιε ιζα ηάεεημ πνμξ αοηή ηδκ δζεφ-

εοκζή ηδξ. Ζ ηάεεημξ αοηή είκαζ δζαααειζζιέκδ (πάναηαξ). Θέθμοιε κα 

δμηζιάζμοιε ηδκ ιαβκδηζηή ζζπφ ηαζ εκένβεζα ηςκ δφμ ιαβκδηζηχκ ιαξ 

πυθςκ α ηαζ α εκυξ ιαβκήηδ απυ δζαθμνεηζηέξ απμζηάζεζξ πνμξ ηδκ ια-

βκδηζηή αεθυκδ. 

 

Πείξακα. 

Η. ηδκ δνειμφζα ιαβκδηζηή αεθυκδ πθδζζάγμοιε ημκ ιαβκδηζηυ πυθμ 

ιαξ α ζε απυζηαζδ πμο ιυθζξ αοηή ανπίγεζ κα έθηεηαζ πνμξ ημκ ιαβκδ-
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ηζηυ ιαξ πυθμ ή ζε ιαηνζκή βεκζηά απυζηαζδ απυ αοηήκ. διεζχκμοιε 

υηζ πθδζζάζαιε ημκ ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α ζε απυζηαζδ π.π. 20 εηαημζηά 

ηαζ δ απυηθζζδ πμο έπεζ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ απυ ηδκ εέζδ ζζμννμπίαξ 

ηδξ πμο ηδκ ιεηνάιε είκαζ 4 ιμίνεξ. οκέπεζα απμιαηνφκμοιε ημκ ιαβκδ-

ηζηυ ιαξ πυθμ απυ ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ ηαζ αοηή δνειεί. 

II.  Πθδζζάγμοιε ηχνα ζηδκ δνειμφζα ιαβκδηζηή αεθυκδ ημκ άθθμκ 

ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α ηαζ ιέπνζ ηδκ ίδζα απυζηαζδ απυ αοηήκ πμο είκαζ 

20 εηαημζηά. Ζ ιαβκδηζηή αεθυκδ απμηθίκεζ αθθά δ απυηθζζή ηδξ αοηή 

είκαζ ιυθζξ 1 ιμίνα (ηαζ υπζ 4 ιμίνεξ πμο ήηακ υηακ πθδζζάζαιε ημκ άθ-

θμκ ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α). Απμιαηνφκμοιε ηχνα ημκ ιαβκδηζηυ ιαξ 

πυθμ α απυ ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ ηαζ αοηή δνειεί ηαζ πάθζ. 

III. Δπακαθένμοιε ηχνα ηαζ πθδζζάγμοιε ημκ ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α 

ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ, έζης ζε απυζηαζδ 5 

εηαημζηά. διεζχκμοιε ηδκ απυηθζζδ ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ πμο είκαζ 

ηχνα 10 ιμίνεξ. Μεηά απμιαηνφκμοιε ημκ ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α απυ 

ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ ηαζ αοηή δνειεί ηαζ πάθζ. 

ΗV. Δπακαθένμοιε ηχνα ημκ ιαβκδηζηυ ιαξ πυθμ α ζηδκ ίδζα  ημκηζκή 

απυζηαζδ πνμξ ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ πμο είκαζ αοηή ηςκ 5 εηαημζηχκ. 

Παναηδνμφιε ηχνα υηζ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ απμηθίκεζ απυ ηδκ εέζδ ζ-

ζμννμπίαξ ηδξ ηαζ δείπκεζ 15 ιμίνεξ απυηθζζδ.             

 

Σπκπέξαζκα: 

Α. Ο καγλεηηθόο πόινο καο α πνπ είλαη ηζρπξόηεξνο ζηηο καθξηλέο 

απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ καγλεηηθό καο πόιν β, είλαη κα-

γλεηηθά αζζελέζηεξνο ζηηο θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Β. Ο καγλεηηθόο πόινο καο β πνπ είλαη αζζελέζηεξνο καγλεηηθά 

ζηηο καθξηλέο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ πόιν καο α, είλαη 

καγλεηηθά ηζρπξόηεξνο ζηηο θνληηλέοαπνζηάζεηο.  

 

Δπμιέκςξ, ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία πμο οπάνπμοκ 

ζημοξ δφμ πυθμοξ ηδξ Γδξ ιαξ, θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία  αθθά 

ηαζ ιαβκδηζηά εηενχκοια.Απμηέθεζια κα έθημκηαζ. 

Έηζζ ηαζ μζ δφμ ελςηενζημί ιαβκδηζημί-δθεηηνμιαβκδηζημί πυθμζ ηδξ 

Γδξ έθημοκ μ ηαεέκαξ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ημο άθ-

θμο ελςηενζημφ πυθμο ηδξ Γδξ. Αοηυ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ έβηθζζδ, υπςξ 

ελδβήζαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, αθμφ δ ιαβκδηζηή αεθυκδ έθηε-

ηαζ ηαζ απυ ημκ έκακ πυθμ ηδξ Γδξ αθθά ηαζ απυ ημκ άθθμκ. 

 

ηακ μ ηάεε πυθμξ ανπίγεζ κα έθηεζ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία απυ ημκ άθθμκ ελςηενζηυ πυθμ ηδξ Γδξ, ηυηε πανάβμκηαζ μζ ια-

βκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ 

ελςηενζηχκ ηδξ πυθςκ. 

Ακ αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ πνμεν-

πυιεκεξ ηαζ απυ ημοξ δφμ ζοβπνυκςξ ελςηενζημφξ πυθμοξ ηδξ Γδξ ιαξ 



49 

 

ανεεμφκ δ ιζα πμθφ ημκηά ζηδκ άθθδ, ηυηε ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ άπς-

ζδ.  

Ζ ζηνμθή ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ πνμξ ημκ έκακ ιαβκδηζηυ πυθμ, βί-

κεηαζ υπζ επεζδή δεκ ηδξ ελαζημφκηαζ ιαβκδηζηά θμνηία ηαζ απυ ημκ άθ-

θμκ ιαβκδηζηυ πυθμ (αθμφ υπςξ ιυθζξ ελδβήζαιε ηαζ μζ δφμ ιαβκδηζημί-

δθεηηνμιαβκδηζημί πυθμζ ηδξ Γδξ ελαζημφκ ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία μθυβονά ημοξ), αθθά ημ θαζκυιεκμ έπεζ κα ηά-

κεζ επεζδή μ έκαξ απυ ημοξ δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ είκαζ ζζπονυηενμξ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ μ άθθμξ είκαζ ζζπονυηενμξ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υπςξ ιαξ δείπκεζ ημ πζμ πάκς πείναιά ιαξ. 

Έζης θμζπυκ μζ δφμ ελςηενζημί πυθμζ ηδξ Γδξ ιαξ Α ηαζ Β.  

Δπμιέκςξ: 

α) Οζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ηαεεκυξ 

απυ ημοξ δφμ ελςηενζημφξ πυθμοξ ηδξ Γδξ ιαξ, έθημκηαζ ηαζ απυ ημκ άθ-

θμ πυθμ. 

α) Ζ ιαβκδηζηή αεθυκδ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, έθηεηαζ ζ-

ζπονυηενα απυ ημκ έκακ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Α ηδξ Γδξ ιαξ, εκχ 

έθηεηαζ αζεεκέζηενα ηαζ απυ ημκ άθθμκ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Β ηδξ 

Γδξ ιαξ. 

β) Ζ ιαβκδηζηή αεθυκδ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, έθηεηαζ ζ-

ζπονυηενα απυ ημκ άθθμκ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Β ηδξ Γδξ ιαξ, εκχ 

έθηεηαζ αζεεκέζηενα ηαζ απυ ημκ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Α ηδξ Γδξ 

ιαξ. 

 

Πζμ πάκς, ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ελδβήζαιε υηζ δ ιαβκδηζηή αε-

θυκδ (έβηθζζδ) ζηδκ ζζδιενζκή γχκδ δεκ δείπκεζ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, 

ημ μπμίμ ηακμκζηά εα έπνεπε κα δείπκεζ επεζδή εηεί ανίζημκηαζ ηα πενζζ-

ζυηενα ιαβκδηζηά θμνηία ηδξ, αθθά δείπκεζ πνμξ ημοξ πυθμοξ. Ζ ελήβδζδ 

είκαζ υηζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ 

ηέκηνμ ηδξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα εηηνέπμκηαζ πνμξ δζεφεοκζδ ηάεεηδ (θυ-

βς ζζπονήξ άπςζήξ ηςκ) πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζφβηνμοζήξ ηςκ. Έηζζ, μζ 

εηηνεπυιεκεξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ απς-

εμφκηαζ ηαζ μζ ιεκ ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημκ έκακ πυθμ, εκχ μζ άθθεξ ηα-

ηεοεφκμκηαζ πνμξ ημκ άθθμ πυθμ, αηνζαχξ επεζδή είκαζ μιχκοιεξ (δεκ 

ηαηεοεφκμκηαζ δδθαδή π.π. υθεξ ιαγί πνμξ ημκ έκακ  πυθμ, αθμφ δ έβηθζ-

ζδ ιαξ δείπκεζ υηζ οπάνπεζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηαζ ζημοξ δφμ πυθμοξ ηδξ 

Γδξ). 

Δπεζδή, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημκηαζ ηαζ πάθζ, ηυηε ηαηά ηδκ έθλδ ημοξ αοηή δδιζμονβμφκ ημ δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ ηφια, πμο απμηεθεί ζφκεεζδ ηςκ δφμ αοηχκ θμνηίςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ. Ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ηςκ επζιένμοξ αοηχκ θμνηίςκ 

ηςκ δφμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έπμοιε ηαζ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ημοξ εκυξ 

ηφιαημξ απυ έκα άθθμ. 
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17. Σπλέπεηεο-απνηειέζκαηα ηεο άπσζεο ησλ δύν εζσηεξηθώλ βα-

ξπηηθώλ θέληξσλ ζηα νπξάληα ζώκαηα. 

Καηά ηελ θάζε ηεο έιμεο ησλ ζεκειησδώλ θνξηίσλ ζην εζσηεξηθό 

ηνπ γαιαμία, ηνπ Ήιηνπ ηεο Γεο παξάγεηαη-δεκηνπξγείηαη έλαο ζπ-

κπαγήο ππξήλαο κε ξεπζηό πιηθό, ιόγσ ηεο παξαγσγήο ηεξάζηηνπ 

ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ειεθηξηζκνύ. Τόηε, εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζεο 

απηήο, παξάγνληαη θαη ηα ξαδηνθύκαηα. 

 

 

 

Αξ δμφιε άθθμ έκα ζπεηζηυ απυζπαζια: 

«Γεκ είκαζ, αηυιδ, βκςζηυξ μ ιδπακζζιυξ ηδξ θμαενάξ αοηήξ αζθκί-

δζαξ απμδεζιεφζεςξ εκενβείαξ εζξ ημοξ ηυθπμοξ ηςκ ναδζμβαθαλζχκ. 

Πάκηςξ θαίκεηαζ, υηζ δ ζδιακηζηή αοηή έηνδλζξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ εηηυ-

λεοζζκ ηεναζηίςκ κεθχκ δθεηηνμκίςκ πνμξ δφμ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ 

απυ ημκ πονήκα ημο βαθαλίμο. Σα δθεηηνυκζα αοηά αηηζκμαμθμφκ ναδζμ-

ηφιαηα, ηζκμφιεκα ιε ηαπφηδηαξ πμο πθδζζάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ημο θς-

ηυξ, εκηυξ ηςκ ιαβκδηζηχκ πεδίςκ ημο βαθαλίμο. ……………. 

…….ηζ, δδθαδή, δ πδβή ηδξ ναδζμαηηζκμαμθίαξ δεκ εονίζηεηαζ εζξ ημ 

μπηζηυκ ηέκηνμκ ημο βαθαλίμο, αθθά εηαηένςεεκ αοημφ, ηαζ, ζοπκά, εζξ 

ιεβάθαξ απμζηάζεζξ απυ ημ ηέκηνμκ ημφημ. Πναβιαηζηχξ, δ ζπεηζηή α-

ηηζκμαμθία πνμένπεηαζ απυ ηα κέθδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ υπζ απυ ημοξ 

αζηέναξ ημο βαθαλίμο. οκεπχξ, αζ πδβαί ηδξ εονίζημκηαζ έλς απυ αο-

ηυκ, εζξ ηα ζδιεία υπμο έπμοκ θεάζεζ ηα εηηζκαπεέκηα δθεηηνυκζα» 

«ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ», Δπμπηεία Η.Ν. 

ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΟ ΤΜΠΑΝ, 1969, ζεθίδα 142. 

 

Απυ ημ παναπάκς απυζπαζια κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ: 

 

α) Καηακμμφιε υηζ ηενάζηζεξ εηνήλεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ βαθαλζχκ πνμηαθμφκ απχζεζξ ηςκ θμνηία ημοξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

πνμηαθμφκ ηενάζηζεξ απχζεζξ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί υηζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ζημ εζςηενζ-

ηυ ημο βαθαλία έπμοιε αοηή ηδκ απμιάηνοκζή απυ αοηυκ ηςκ δφμ κεθχκ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηή δ άπςζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ υιςξ δεκ βίκεηαζ ηοπαία, αθθά βίκεηαζ 

πνμξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, ή υπςξ ακαθένεζ ημ παναπάκς απυζπα-

ζια έπμοιε ηδκ: «…εηηυλεοζζκ ηεναζηίςκ κεθχκ δθεηηνμκίςκ πνμξ δφμ 

ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ απυ ημκ πονήκα ημο βαθαλίμο…». 

 

Αοηυ ζοιααίκεζ αηνζαχξ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ εζςηενζηυ 

ημο βαθαλία απςεμφκηαζ αθμφ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ θένμοκ 

μιχκοια ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ημοξ θμνηία. 
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α) Να ζδιεζχζμοιε ηαζ ημ ελήξ απυ ημ ίδζμ απυζπαζια: «…δ πδβή 

ηδξ ναδζμαηηζκμαμθίαξ δεκ εονίζηεηαζ εζξ ημ μπηζηυκ ηέκηνμκ ημο βαθα-

λίμο, αθθά εηαηένςεεκ αοημφ, ηαζ, ζοπκά, εζξ ιεβάθαξ απμζηάζεζξ απυ ημ 

ηέκηνμκ ημφημ…». 

Αοηά ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ημο βαθαλία είκαζ αηνζαχξ αοηά ηα δφμ 

αανοηζηά ημο εζςηενζηά ηέκηνα πμο ακαθέναιε. ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ, 

ζημ εζςηενζηυ ημο Ήθζμο, ηδξ Γδξ, ημο βαθαλία, έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

αοηχκ ηςκ δφμ αανοηζηχκ ημοξ ηέκηνςκ. 

ηζ δ εηπμιπή ναδζμαηηζκμαμθίαξ λεηζκάεζ «εηαηένςεεκ» ημο ηέκηνμο 

ημο βαθαλία η.θπ. αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ έπμοιε απθά ηδκ έθλδ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ηέκηνςκ εκένβεζαξ ζημ εζςηενζηυ ημο, αθθά έπμοιε ιεηαθμνά 

εκένβεζαξ απυ ημ έκα ηέημζμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ημο πνμξ ημ άθ-

θμ ηαζ βζ’ αοηυ πανάβμκηαζ ζηα ζδιεία-πενζμπέξ αοηέξ δ εηπμιπή ηδξ 

ναδζμαηηζκμαμθίαξ. 

 

β) Να ηναηήζμοιε ηαζ ηδκ ελήξ θνάζδ: «…Σα δθεηηνυκζα αοηά αηηζ-

κμαμθμφκ ναδζμηφιαηα, ηζκμφιεκα ιε ηαπφηδηαξ πμο πθδζζάγμοκ ηδκ ηα-

πφηδηα ημο θςηυξ, εκηυξ ηςκ ιαβκδηζηχκ πεδίςκ ημο βαθαλίμο…». 

Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή πνζκ απυ ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ, έπεζ πνμδβδ-

εεί δ θάζδ ηδξ έθλδξ ζημ εζςηενζηυ ημο βαθαλία. Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ 

ζημκ Ήθζμ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ.  

Απυ ηδκ έθλδ αοηή, ηα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, εειεθζχδδ θμνηία, 

έθημκηαζ ηαζ ηυηε: 

ηδκ θάζδ αοηή πανάβεηαζ μ ζοιπαβήξ πονήκαξ, επεζδή αοηά ηα δφμ 

είδδ εειεθζςδχκ θμνηίςκ θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, μπυηε ηα-

ηά ηδκ έθλδ ημοξ πνμηαθμφκ δθεηηνζζιυ ηαζ ηυηε θζχκμοκ ηα πάκηα ιέζα 

ζημ ηέκηνμ ημο βαθαλία, ημο Ήθζμο, ηδξ Γδξ ιαξ. οβπνυκςξ πανάβεηαζ 

ηνυημξ, επεζδή έπμοιε απυημιδ δζαζημθή (αθέπε υπςξ αηνζαχξ ζημ ηνμ-

ημφκ αένζμ [αθέπε ζπεηζηά]). ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ δδθαδή έπμοιε έκακ 

ζοιπαβή πονήκα ιε θζςιέκα νεοζηά οθζηά, αθθά θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ 

(ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ) έπμοιε ηα οθζηά αοηά ζε ζοιπαβή ηαηάζηαζδ. Συηε 

πανάβμκηαζ ηαζ ηα ναδζμηφιαηα ημο άζηνμο η.θπ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ 

πμο δεκ πανάβμκηαζ ζοκέπεζα ηα ναδζμηφιαηα αθθά ζε αζοκέπεζεξ (επεζ-

δή ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ αημθμοεεί δ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ εειεθζςδχκ 

θμνηίςκ η.μ.η.).   

Αοηυ ημ παναβυιεκμ θμνηίμ ιεηαθένμοκ ηα δθεηηνυκζα πμο απςεμφ-

κηαζ πνμξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, υπςξ ακαθέναιε. 

Μεηά απυ ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ θμνηίςκ, αημθμοεεί δ 

θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ. Συηε αοηέξ μζ ιάγεξ ημο εζςηενζημφ ημο βαθαλία, 

ημο Ήθζμο, ηδξ Γδξ ιαξ, ιεηαθένμκηαζ πνμξ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ ηδξ 

πυθμοξ. 

 
 



52 

 

 

18. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ δπλάκεσλ ζην εζσ-

ηεξηθό ηεο Γεο καο. 

 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηα ζεζζιζηά ηφιαηα, πνέπεζ κα λακαθένμοιε 

ζηδκ ικήιδ ιαξ ηα υζα ακαθέναιε βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ιαβκδηζ-

ηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ζηζξ θεβυιεκεξ «ζπεηζηά ημκηζκέξ» ηαζ 

«ζπεηζηά ιε ηζξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ». 

 

Μενζηά ααζζηά ενςηήιαηα ένπμκηαζ κα ιαξ απαζπμθήζμοκ ιέπνζ ηχ-

να, υπςξ: 

Πσο όκσο πξνθύπηνπλ ηα δύν απηά είδε ειεθηξηθώλ θνξηίσλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο Γεο καο;  

Γηα πνηόλ ιόγν όκσο άιινηε δεκηνπξγείηαη ην έλα θαη άιινηε ηα 

δύν εζσηεξηθά βαξπηηθά θέληξα ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο καο; 

 

Γζα κα ιεθεηήζμοιε ημ παναπάκς ενχηδια εα πνέπεζ κα ιεθεηήζμοιε 

ηαζ πάθζ αοηέξ ηζξ δοκάιεζξ πμο άθθμηε πνμηαθμφκ ηδκ έθλδ ιεηαλφ δφμ 

ζςιάηςκ (αανφηδηα) ηαζ άθθμηε ηδκ άπςζή ημοξ (άκςζδ). 

Αξ πάνμοιε ημ πανάδεζβια Ζθίμο ηαζ Γδξ. 

Γζα κα δμφιε ηαζ κα ειααεφκμοιε πενζζζυηενμ ζηζξ δοκάιεζξ άκςζδξ 

ηαζ αανφηδηαξ, ή δοκάιεζξ έθλδξ ηαζ άκςζδξ, ή έθλδξ ηαζ άπςζδξ, ζημ ε-

ζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, αξ ελεηάζμοιε αοηέξ υπςξ ζημ πανάδεζβια ιεηα-

λφ ημο Ζθίμο ηαζ ηδξ Γδξ ιαξ (ή ηδξ Γδξ ιαξ ηαζ ηδξ εθήκδξ η.θπ.).Αο-

ηέξ ηζξ δοκάιεζξ θμζπυκ ηζξ μκμιάγμοιε εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ. 

Δλδβήζαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ιζθχκηαξ βζα ηζξ ζπεηζηά ια-

ηνζκέξ ηαζ ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξαπμζηάζεζξ ηα ελήξ: 

«Οζ εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ είκαζ ηαζ δοκάιεζξ έθ-

λεζξ αθθά ηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ, υπςξ ελδβήζαιε. Αοηέξ μζ δοκάιεζξ, 

αθέπμοιε κα έπμοκ ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ: 

α) ηζξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ζδζαίηενα ζε μνζζιέκεξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, έθημκηαζ. Αοηέξ ηζξ απμζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ 

δοκάιεζξ έθλδξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ ελαζημφκ έθλεζξ, ηζξ μκμιάγμοιε 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

α) ηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ζδζαίηενα ζε μνζζιέκεξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, απςεμφκηαζ. Αοηέξ ηζξ απμζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ ελαζημφκ απχζεζξ, ηζξ μκμιά-

γμοιε ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

 

Ιζρύνπλ ηόηε ηα εμήο: 

1) Σηηο ζρεηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο έιμεο είλαη ηζρπ-

ξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο άπσζεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα έιθνληαη. 
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2) Σηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο νη δπλάκεηο άπσζεο είλαη η-

ζρπξόηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλάκεηο έιμεο, κεηαμύ ησλ ζεκειησ-

δώλ δπλάκεσλ. Απνηέιεζκα ηα δύν ζώκαηα λα απσζνύληαη». 

 

Απυ ηα παναπάκς, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε ηα ελήξ, υζμκ αθμνά 

ηζξ εειεθζχδεζξ αοηέξδοκάιεζξ πμο δδιζμονβμφκ ηδκ αανφηδηα ηαζηδκ 

άκςζδ πμο μζ ίδζεξ είκαζ ηαζξ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, υπςξ ελδβήζαιε 

(υπςξ είκαζ ηαζ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ), δδθαδή ηδκ ιζα έθημκηαζ ηαζ ηδκ 

άθθδ απςεμφκηαζ. 

Αξ πάιε κα δμφιε υιςξ ηαζ ηζ ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ δ πνμζμπή ηαζ δ 

ιεθέηδ ιαξ ζηα ζεζζιζηά ηφιαηα, υπςξ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 
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19. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεηζκηθώλ 

θπκάησλ. 

Η εμήγεζε ηνπ ξεπζηνύ, αιιά ζπκπαγνύο ππξήλα ζην θέληξν ηεο 

Γεο. 

Η εμήγεζε ηνπ πεπιαηπζκέλνπ ηεο Γεο. 

 

 

«Τα θύκαηα P (prime-πνχηα ή πνςηεφμκηα) είλαη δηακήθε θύκαηα 

υπςξ ηα δπδηζηά ηφιαηα ηαζ δζαδίδμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ  δδ-

ιζμονβχκηαξ ποηκχιαηα ηαζ αναζχιαηα. Έπμοιε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα 

απυ ηα άθθα δφμ ηαζ δ ηαπφηδηά ημοξ είκαζ πενίπμο 30 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο ήπμο ζημκ αένα. ακ δζαιήηδ ηφιαηα δζαδίδμκηαζ 

ηαζ ζημ οβνυ ηιήια ηδξ Γδξ ηαζ ζημ ζηενευ. 

 

 

 
 

 

Τα θύκαηα S (second-δεφηενα ή δεοηενεφμκηα) είλαη εγθάξζηα θύ-

καηα. Σα ηαπφηδηά δζάδμζήξ ημοξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ 

ηοιάηςκ P.Γηαδίδνληα κόλν ζην ζηεξεό ηκήκα ηεο Γεο ηαζ υπζ ζημ ο-

βνμπμζδιέκμ υπςξ είκαζ μ πονήκαξ.   

Ζ ακάηθαζδ ηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ Sηαζ P ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ 

πνμηαθεί επζθακεζαηυ ηφια. Ακ αοηυ ημ ηφια εηδδθςεεί ζε εαθάζζζα 

πενζμπή δδιζμονβεί ηενάζηζα παθζννμσηά ηφιαηα πμο μκμιάγμκηαζ Σζμο-

κάιζ. 
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Σα ηφιαηα Pηαζ Sζοκεπχξ δζαδίδμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ αθθά 

ζοιπενζθένμκηαζ δζαθμνεηζηά. Δπεζδή μ πονήκαξ είκαζ οβνυξ ηα ηφιαηα 

S(εβηάνζζα) δεκ ημκ δζαπενκμφκ ηαζ αημθμοεμφκ ηζξ πμνείεξ πμο θαίκμ-

κηαζ ζηδκ εζηυκα 18. 

Τα θύκαηα L (Lone) δζαδίδμκηαζ ηαηά ιήημξ ημο ζηενεμφ θθμζμφ ηδξ 

Γδξ ηαζ έπμοκ ηδ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα δζάδμζδξ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα δφμ. 

Σα ηφιαηα αοηά είκαζ οπεφεοκα βζα ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηηζνίςκ». 

Σα εβηάνζζα ηφιαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ηαλζδεφμοκ ιε ηαπφηδηα 

3,3 km/s, εκχ ηα δζαιήηδ ιε 5,6 km/s». 

«Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ), ζεθ. 259 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

α) Πζμ πάκς ακαθένεδηε υηζ: 

«… Ζ ακάηθαζδ ηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ S ηαζ P ζηδκ επζθάκεζα ηδξ 

Γδξ πνμηαθεί επζθακεζαηυ ηφια. Ακ αοηυ ημ ηφια εηδδθςεεί ζε εαθάζ-

ζζα πενζμπή δδιζμονβεί ηενάζηζα παθζννμσηά ηφιαηα πμο μκμιάγμκηαζ 

Σζμοκάιζ….» 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή δ φθδ πμο πενζέπμοκ ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ 

θμνηίςκ-δοκάιεςκ (ηα μπμία εειεθζχδδ θμνηία εκένβεζαξ έθημοκ ηδκ 

φθδ), πανάβεζ επίζδξ εειεθζχδδ θμνηία ηαεχξ ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ επζ-

θάκεζα ηδξ βδξ ή ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. 

Δπεζδή ηα δφμ είδδ εειεθζχδδ θμνηία εκένβεζαξ αθθδθεπζδνμφκ ιεηα-

λφ ημοξ, ημ μκμιάγμοιε ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. Έηζζ έπμοιε δφμ επεζδή 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ή δφμ είδδ εειεθζςδχκ θμνηίςκ εκένβεζαξ, ηαεέκα 

απυ ηα μπμία θένεζ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία πνμξ ημ άθθμ, υπςξ ελδ-

βήζαιε. 

Δλαζηίαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αοηά, υηακ παναπεμφκ ζε ιεβάθμ 

ααειυ έθημοκ ηδκ ιάγα ηςκ ζςιάηςκ.  

Έηζζ:  

Α) Ζ εάθαζζα θμζπυκ, θυβς ηδξ οβνήξ ηδξ ιμνθήξ έθηεηαζ ηαζ έηζζ 

έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηφιαημξ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηδκ 

ιάγα ηδξ.  

Β) Ζ λδνά υιςξ, επεζδή μζ εθηηζηέξ δοκάιεζξ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ηςκ 

ζςιάηςκ ηδξ είκαζ ζζπονυηενεξ απυ ηδκ έθλδ πμο ελαζημφκ ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα (είκαζ πενζζζυηενμ ζοιπαβήξ ηαζ ζηαεενή), δεκ έθηεηαζ. ε άθ-

θεξ πενζπηχζεζξ υιςξ ναβίγεηαζ δ ίδζα δ βδ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα, 

ζηδκ θάζδ πμο πανάβμκηαζ πμθθά, απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ α-

πμζηάζεζξ ηαζ ηαεχξ έθημοκ ηαζ φθδ, έπμοιε ηδκ φθδ ηδξ βδξ ζημ ζδιεί-
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μ-πενζμπή εηείκδ κα απμιαηνφκεηαζ αίαζα ηαζ κα δδιζμονβείηαζ έηζζ ημ 

νήβια, ημ ζεζζιζηυ νήβια. 

 

α) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: 

«Τα θύκαηα P (prime-πνχηα ή πνςηεφμκηα) είλαη δηακήθε θύκαηα 

υπςξ ηα δπδηζηά ηφιαηα ηαζ δζαδίδμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ  δδ-

ιζμονβχκηαξ ποηκχιαηα ηαζ αναζχιαηα. Έπμοιε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα 

απυ ηα άθθα δφμ ηαζ δ ηαπφηδηά ημοξ είκαζ πενίπμο 30 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο ήπμο ζημκ αένα. ακ δζαιήηδ ηφιαηα δζαδίδμκηαζ 

ηαζ ζημ οβνυ ηιήια ηδξ Γδξ ηαζ ζημ ζηενευ. 

Τα θύκαηα S (second-δεφηενα ή δεοηενεφμκηα) είλαη εγθάξζηα θύ-

καηα. Σα ηαπφηδηά δζάδμζήξ ημοξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ 

ηοιάηςκ P. Γηαδίδνληα κόλν ζην ζηεξεό ηκήκα ηεο Γεο ηαζ υπζ ζημ 

οβνμπμζδιέκμ υπςξ είκαζ μ πονήκαξ.   

Ζ ακάηθαζδ ηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ Sηαζ P ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ 

πνμηαθεί επζθακεζαηυ ηφια. Ακ αοηυ ημ ηφια εηδδθςεεί ζε εαθάζζζα 

πενζμπή δδιζμονβεί ηενάζηζα παθζννμσηά ηφιαηα πμο μκμιάγμκηαζ Σζμο-

κάιζ. 

Σα ηφιαηα P ηαζ S ζοκεπχξ δζαδίδμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ αθθά 

ζοιπενζθένμκηαζ δζαθμνεηζηά. Δπεζδή μ πονήκαξ είκαζ οβνυξ ηα ηφιαηα 

S (εβηάνζζα) δεκ ημκ δζαπενκμφκ ηαζ αημθμοεμφκ ηζξ πμνείεξ πμο θαίκμ-

κηαζ ζηδκ εζηυκα 18. 
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Τα θύκαηα L (Lone) δζαδίδμκηαζ ηαηά ιήημξ ημο ζηενεμφ θθμζμφ ηδξ 

Γδξ ηαζ έπμοκ ηδ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα δζάδμζδξ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα δφμ. 

Σα ηφιαηα αοηά είκαζ οπεφεοκα βζα ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηηζνίςκ». 

Σα εβηάνζζα ηφιαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ηαλζδεφμοκ ιε ηαπφηδηα 

3,3 km/s, εκχ ηα δζαιήηδ ιε 5,6 km/s». 

Δπεμεγήζεηο: 

Σα δζάθμνα είδδ ηοιάηςκ μθείθμκηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ φθδξ πμο εί-

καζ ζηακά ηα δεδμιέκα εειεθζχδδ ζυκηα κα έθλμοκ, ή: 

ζ) Έηζζ υηακ έθημοκ ιεβάθδ πμζυηδηα φθδξ (ιζηνμΰθδξ) έπμοιε ηδκ 

δδιζμονβία ηςκ ηοιάηςκ S (second-δεφηενα ή δεοηενεφμκηα) πμο είκαζ 

ηα εβηάνζζα ηφιαηα. 

ζζ) Ακ έθημοκ ιζηνυηενδ πμζυηδηα φθδξ (ιζηνμΰθδξ) ηυηε έπμοιε ηδκ 

δδιζμονβία ηςκ ηοιάηςκ L (Lone) δζαδίδμκηαζ ηαηά ιήημξ ημο ζηενεμφ 

θθμζμφ ηδξ Γδξ ηαζ έπμοκ ηδ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα δζάδμζδξ ζε ζπέζδ ιε 

ηα άθθα δφμ. Σα ηφιαηα αοηά είκαζ οπεφεοκα βζα ηζξ ηαηαζηνμθέξ ηηζνί-

ςκ 

Αοηή δδθαδή δ ηαηδβμνία ηοιάηςκ είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα ιε ιζηνυηε-

νεξ πμζυηδηεξ ιζηνμΰθδξ, ηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ιπμνεί κα εζζδφεζ 

πζμ εζςηενζηά πνμξ ημκ θθμζυ ηδξ Γδξ. Δηεί, έθημκηαξ φθδ ηαζ απςεμφ-

ιεκα ιεηαλφ ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, πνμηαθμφκ ηζξ γδιζέξ απυ ημ αά-

εμξ ημοξ, υπμο ανίζημκηαζ. 

ζζζ) Σέθμξ, ηα ηφιαηα Ρ (prime-πνχηα ή πνςηεφμκηα), δδθαδή ηα δζα-

ιήηδ ηφιαηα, επεζδή θένμοκ αηυιδ θζβυηενδ ηδκ ιζηνμΰθδ ημοξ, ή ηδκ 

ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα ημοξ, ιπμνμφκ ηαζ δζαπενκμφκ ηαζ ιέζα απυ ηα ο-

βνά ηαζ ιέζα απυ ηα ζηενεά ζχιαηα. 

Έηζζ, ιπμνμφκ ηαζ δζαπενκμφκ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ. 

 

β) Ζ εέζδ υηζ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ θένεζ ζοιπαβή ιάγα πμο είκαζ 

θμνηζζιέκδ, πνμηφπηεζ επεζδή ηα ιυκμ ηα δζαιήηδ ηφιαηα ιπμνμφκ κα 

δζαπενάζμοκ αοηήκ. 

Δπμιέκςξ, ημ εζςηενζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, απυ ημ μπμίμ ελαζηείηαζ ηαζ 

δ αανφηδηα απμηεθείηαζ απυ οβνυ ηιήια. 

Έηζζ, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (εειε-

θζςδχκ θμνηίςκ εκένβεζαξ) έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ημο ζοιπαβμφξ νεο-

ζημφ πονήκα ηδξ Γδξ. Πανυηζ δδθαδή μ πονήκαξ ηδξ είκαζ νεοζηυξ, υιςξ 

είκαζ ηαζ ζοιπαβήξ, θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ πμο δέπεηαζ, αθθά αοηή δεκ 

ηναηάεζ πμθφ, επεζδή, υπςξ ελδβήζαιε, αημθμοεεί δ θάζδ ηδξ άπςζδξ 

ηαζ δζάζπαζήξ ημο ζε δφμ επζιένμοξ πονήκεξ-αανοηζηά ηέκηνα. 

 

Δπίζδξ, κα παναηήζμοιε ηαζ ημ ελήξ: 

Ακ μ πονήκαξ ηδξ Γδξ ήηακ ζηενευξ δεκ εα οπήνπε ημ πεπθαηοζιέκμ 

ηδξ Γδξ. Σμ πεπθαηοζιέκμ ηδξ Γδξ δδιζμονβείηαζ θυβς ηδξ πνυζηνμοζδξ 

ημο απςεμφιεκμο αανοηζημφ οθζημφ πνμξ ημκ θθμζυ ηδξ, ημκ μπμίμ ηαζ 

πζέγεζ ζηζξ πενζμπέξ υπμο ζοιααίκεζ δ άπςζδ ηαζ έηζζ δ Γδ πθαηαίκεζ ζηα 



58 

 

ζδιεία-πενζμπέξ αοηά, πμο εκ πνμηεζιέκμο είκαζ δ γχκδ ημο ζζδιενζκμφ 

ηδξ Γδξ. 

Λυβς, δδθαδή, ηδξ ζοκεπμφξ αοηήξ έθλδξ ηαζ άπςζδξ ημο αανοηζημφ 

οθζημφ, πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ υπμο απςεείηαζ ημ αανοηζηυ αοηυ οθζηυ 

έπμοιε ηδκ ιυκζιδ πίεζδ ηδξ ζθαίναξ ηδξ Γδξ, μπυηε αοηή ακηί κα είκαζ 

ιζα ιεβάθδ ζθαίνα, έπεζ πεπθαηοζιέκδ ηδκ ζζδιενζκή ηδξ γχκδ, αηνζαχξ 

επεζδή εηεί απμηάης ελαζημφκ ηζξ πζέζεζξ ημοξ αοηέξ μζ απςεμφιεκεξ 

αανοηζηέξ ιάγεξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ.  

 

Σημείωζη: 

Για ηα κύμαηα αναπηύξαμε και ζε πποηγούμενο κεθάλαιο (βλέπε πιο πά-

νω). 

 

 

Τν εξώηεκα είλαη: 

Πσο κπνξεί λα είλαη πγξό ην εζσηεξηθό θέληξν ηεο Γεο θαη λα ε-

μαζθεί ηελ βαξύηεηα, αθνύ γλσξίδνπκε όηη εμαζθεί ηελ βαξύηεηα κε 

ηνλ Ήιην θαη κε ηελ Σειήλε θ.ιπ.; 

 

Η απάληεζε έρεη σο εμήο: 

Σμ εζςηενζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ είκαζ ιάγεξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ πμο 

έπμοκ θζχζεζ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ εενιμηναζίαξ. 

Ζ εενιμηναζία αοηή πνμήθεε επεζδή έπμοιε ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ θμνηίςκ πμο θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία. 

Έηζζ, ηαεχξ πανάβμκηαζ ηενάζηζα θμνηία (θυβς ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειε-

θζςδχκ εζδχκ εκένβεζαξ), ηαζ ηαεχξ θζχκεζ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ζε ιε-

βάθμ, ακάθμβα, ααειυ, ηυηε αοηά ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ θμνηίςκ ανπί-

γμοκ κα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ (αθμφ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

απςεμφκηαζ). 

Συηε, έθημοκ ηαζ ηζξ νεοζηέξ ιάγεξ απυ ημ εζςηενζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ 

ηαζ έηζζ ζπδιαηίγμοκ-δδιζμονβμφκ ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ, 

ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ. Συηε πανάβεηαζ ηαζ δ άπςζδ ηςκ ζςιάηςκ. 

(ημκ Ήθζμ πανάβμκηαζ μ δθζαηυξ άκειμ ζηδκ θάζδ αοηή, μζ δθζαηέξ ηδ-

θίδεξ η.θπ.).  

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ 

θμνηία-ζυκηα ηαζ πάθζ έθημκηαζ, μπυηε έθημοκ ηαζ ηζξ ιάγεξ ιε ηζξ μπμίεξ 

ανίζημκηαζ ζε έθλδ. Συηε, ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ έπμοιε ηδκ δδ-

ιζμονβία ιζαξ ηενάζηζαξ νεοζηήξ ιάγαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, πμο απμ-

ηεθεί ηαζ ημκ πονήκα ηδξ. Συηε πανάβεηαζ ηαζ δ ηεκηνζηή αανφηδηα ηδξ 

Γδξ. 

Δπεζδή ζηδκ ζοκέπεζα, ελαζηείηαζ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζδχκ εε-

ιεθζςδχκ δοκάιεςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, ηαζ έπμοιε άπςζδ, ηυηε δ 

εθήκδ δεκ πέθηεζ πάκς ζηδκ Γδ, μφηε ηαζ δ Γδ πέθηεζ πάκς ζημκ Ήθζμ 

η.μ.η. 
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20. Η Δμήγεζε ηεο θίλεζεο Μπξάνπλ. 

 

 

«Κίλεζε Μπξάνπλ 

Κίκδζδ Μπνάμοκ μκμιάγεηαζ δ ζοκεπήξ, ηοπαία ηίκδζδ ηςκ ιζηνμζημ-

πζηχκ ζςιαηζδίςκ πμο αζςνμφκηαζ ιπέζα ζε ηάπμζμ οβνυ ή αένζμ. 

Σα ζςιαηίδζα ηζκμφκηαζ άηαηηα, ζακ κα δέπμκηαζ πηοπήιαηα απυ ημ 

νεοζηυ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζοιααίκεζ ηάηζ πανυιμζμ. Σα ιυνζα ημο 

νεοζημφ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε δζανηή ηίκδζδ, πνμζηνμφμοκ πάκς ζηα 

ζςιαηίδζα, ακαβηάγμκηάξ ηα κα ηζκδεμφκ. 

 

 
 

Σηηξ αθηίκεξ ημο ειηαθμύ θςηόξ γίκεηαη μναηή ε θίκεζε ηςκ ζςμα-

ηηδίςκ ηεξ ζθόκεξ θαη ημο θαπκμύ πμο οπάνπμοκ ζημκ αένα. Τα αό-

ναηα μόνηά ημο αένα, πμο θηκμύκηαη με ηαπύηεηα, πνμζθνμύμοκ ζηα 

ζςμαηίδηα θαη ηα ςζμύκ κα θηκεζμύκ με ηοπαίμ ηνόπμ. Τμ θαηκόμεκμ 

μκμμάδεηαη θίκεζε Μπνάμοκ.  

 

 

ζμ εενιυηενμ είκαζ ημ νεοζηυ ηυζμ ηαπφηενα ηαθακηχκμκηαζ ηα ιυ-

νζά ημο ηαζ επμιέκςξ ηζκμφκ βνδβμνυηενα ηα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα. Ζ 

ηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ . Έηζζ ελδβείηαζ βζαηί ααειζαία ηα 

ζςιαηίδζα εκυξ οθζημφ δζαζπείνμκηαζ μιμζυιμνθα ζε μθυηθδνδ ηδ ιάγα 

ημο νεοζημφ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ απθχκμκηαζ ζημκ αένα δ ζηυκδ, μ ηα-

πκυξ ηαζ μζ μζιέξ. 

Σδκ ηίκδζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ ιέζα ζηα νεοζηά ακαηάθορε ημ 1827 μ 

Ρυιπενη Μπνάμοκ (1773-1858), ημηζέγμξ αμηακμθυβμξ ηαζ θοζζηυξ, 

εκχ ιεθεημφζε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηζκμφκηαζ μζ ηυηημζ ηδξ βφνδξ 
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ιέζα ζημ κενυ. Σδκ επμπή εηείκδ, δ ηίκδζδ Μπνάμοκ απμηέθεζε ιζα εε-

ηζηή έκδεζλή ηδξ φπανλδξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Συιμξ 3, ζεθ. 437. 

 

Δπελδβήζεζξ-ημπμεεηήζεζξ: 

ημ αιέζςξ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ελδβήζαιε υηζ ζημ ίδζμ ημ εζςηε-

νζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, δεκ οπάνπεζ έκα, αθθά δφμ ηέκηνα αανφηδηαξ, απυ ηα 

μπμία εηπέιπεηαζ εκένβεζα αανφηδηαξ. Αοηά ηα δφμ εζςηενζηά ηέκηνα 

αανφηδηαξ ηδξ Γδξ ιαξ, ηα μπμία δείπκεζ ημ εηηνειέξ ζηζξ αζςνήζεζξ ιζ-

ηνμφ πθάημοξ ελαζημφκ  δφμ δοκάιεζξ: 

α) Μζα δφκαιδ πμο έθημοκ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ, ηαζ   

α) Μζα δφκαιδ πμο απςεμφκ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ. 

 

Αοηυξ αηνζαχξ είκαζ θυβμξ πμο ελαζηίαξ αοηχκ έπμοιε ηδκ βκςζηή ιαξ 

ηίκδζδ Μπνάμοκ. 

Οζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ δδθαδή, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα δφμ εζς-

ηενζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ, ηδκ ιζα έθημοκ εκένβεζα ηαζ ιαγί ηδξ έθημοκ 

ηαζ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ (ιε ηα μπμία ηεθμφκ ζε αανφηδηα), εκχ ηδκ 

άθθδ πνμκζηή ζηζβιή απςεμφκ εκένβεζα ηαζ ιαγί ηδξ απςεμφκ ηαζ ηζξ ιά-

γεξ ηςκ ζςιάηςκ (ιε ηα μπμία ηεθμφκ ζε αανφηδηα). 

Έηζζ, ηδκ ιζα έθημοκ υθα ηα ιυνζα ηαζ ηα ζχιαηα ηδξ Γδξ, εκχ ηδκ 

επυιεκδ ηα απςεμφκ. 

Συηε ηα ιυνζα ηαζ ηα ζχιαηα ηδξ Γδξ δέπμκηαζ αοηέξ ηζξ επζδνάζεζξ 

ηδξ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοιε εθαθνά αοηά ηα ιυνζα η.θπ. ηα 

αθέπμοιε κα πάκε πάκς ηάης. Λυβς δε ηςκ ιεηαλφ ηςκ εθηηζηχκ δοκά-

ιεςκ ή απςζηζηχκ ηζκμφκηαζ ηαζ πνμξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ, ηαεχξ δέ-

πμκηαζ ηα ακηίζημζπα θμνηία. 
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21. Δμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο κάδαο πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα 

δύνεζσηεξηθά-βαξπηηθά θέληξα ηεο Γεο καο. 

Η εμήγεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ επείξσλ ηεο Γεο. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθθξεκνύο ηνπ Φνπθώ. 

Πόηε ηζρύεη ε βαξύηεηα ησλ καδώλ ησλ ζσκάησλ πνπ δηαηύπσζε 

ν Ιζαάθ Νεύησλαο. 

Πόηε ηζρύεη ε βαξύηεηα ησλ ζσκάησλ πνπ νθείιεηαη ζηελ απεπ-

ζείαο αιιειεπίδξαζε ησλ θνξηίσλ ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

 

 

 

«4-9 Ο λόκνο ηνπ Νεύησλα θαη ε πεξηζηξνθή ηεο γεο. 

Ο Γάθθμξ θοζζηυξ Φμοηχ έηακε έκα πενίθδιμ πείναια, βζα κα απμ-

δείλεζ υηζ δ βδ ζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ ζπεηζηά ιε ζφζηδια 

ακαθμνάξ, υπμο ζζπφεζ μ κυιμξ ημο Νεφηςκα. Γζα κα ηάκμιε αοηυ ημ 

πείναια, ηαηαζηεοάγμιε εηηνειέξ δέκμκηαξ έκα αανίδζ ζηδκ άηνδ ημο 

κήιαημξ, εκχ ηδκ άθθδ άηνδ ηδ ζηενεχκμιε ζηδκ μνμθή. ηακ ηεεεί ζε 

ηίκδζδ, ημ εηηνειέξ εα αζςνείηαζ. Καζ ημ πθάημξ ηδξ ηζκήζεςξ δεκ εα 

είκαζ πμθφ ιεβάθμ, ημ αανίδζ εα εηηεθέζεζ ηδκ απθή ανιμκζηή ηίκδζδ, 

πμο ζογδηήζαιε ζφκημια ζηδκ πανάβναθμ 4-6. 

[…] ηακ εηηεθέζμιε αοηυ ημ πείναια ζημ ενβαζηήνζμ, αθέπμιε υηζ 

ημ εηηνειέξ θεζημονβεί ζηακμπμζδηζηά. Φαίκεηαζ κα παναιέκεζ ζημ επίπε-

δμ, απυ υπμο άνπζζε ηαζ οπαημφεζ πζζηά ζημ κυιμ ηζκήζεςξ ημο Νεφης-

κα. Αθθά, ακ πενζιέκμοιε ανηεηά -χνεξ ακηί βζα θεπηά- αθέπμιε υηζ ημ 

επίπεδμ ηδξ ηζκήζεςξ πενζζηνέθεηαζ ανβά αθθά ζηαεενά ζε ζπέζδ ιε ημκ 

ανπζηυ ημο πνμζακαημθζζιυ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ακ εηηεθμφζαιε αο-

ηυ ημ πείναια ιε ημ εηηνειέξ ημο Φμοηχ ζημ αυνεζμ πυθμ, εα αθέπαιε 

υηζ ζε 24 χνεξ αηνζαχξ ημ επίπεδμ υπμο αζςνείηαζ ημ εηηνειέξ έπεζ πε-

νζζηναθεί ηαηά 300
μ
 ζε ζπέζδ ιε ειάξ (ζπ. 4-18). Αοηυ απμηεθεί ηδκ 

πεζναιαηζηή απυδεζλδ, πμο είπαιε απυ πείναια πμο έβζκε ζηδ βδ.      
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[…] Ακ εέθμιε κα είιαζηε υζμ ημ δοκαηυκ αηνζαέζηενμζ,πνέπεζ κα 

ιεηαπεζνζζημφιε ημ κυιμ ημο Νεφηςκα ιε ζφζηδια ακαθμνάξ ημοξ α-

πθακείξ αζηένεξ ηαζ υπζ ημ ζφζηδια ακαθμνάξ ηδξ βδξ». 

«ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδνοια Δοβεκίδμο, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έηηδ Έηδμζδ, Απυδμζδ ζηα Δθθδκζηά Θακάζδξ Κςζηίηαξ, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γδιυηνζημξ, Αεήκα 1992, ζεθ. 89-91  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δλδβήζαιε υηζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ, ζημ εζςηενζηυ ηέκηνμ ηδξ 

Γδξ πανάβμκηαζ-δδιζμονβμφκηαζ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηδξ ηέκηνα. 

Αοηά έθημοκ ηαζ ιάγα απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηαζ έηζζ ηα δφμ αοηά ε-

ζςηενζηά-αανοηζηά ηδξ ηέκηνα απμηημφκ ηαζ ιάγα. 

Μένμξ ηδξ ιάγαξ έθηεηαζ ηαζ πάθζ, ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ, μπυ-

ηε ζπδιαηίγεηαζ μ ζοιπαβήξ πονήκαξ ηδξ Γδξ. 

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ υιςξ, έκα ιένμξ απυ ηδκ απςεμφιεκδ ιάγα 

εηηζκάζζεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο θθμζμφ ηδξ Γδξ. Δίκαζ αοηυ ημ ιένμξ-

ιάγα, πμο δδιζμονβεί ηδκ έηποζδ ηδξ ιάγαξ αοηήξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ 

Γδξ (θάαα) ή ζημ δζάζηδια (δμνοθυνμζ), είκαζ αοηυ πμο πνμηαθεί ζεζ-

ζιμφξ πμο ηαναημοκμφκ ιεβάθδ πενζμπή ηδξ Γδξ η.θπ. 

Αοηυ ημ θμνηζζιέκμ ιε εειεθζχδδ ζυκηα οθζηυ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ 

ηέκηνςκ ηδξ Γδξ, ηαεχξ απςεείηαζ (θυβς ηδξ θυνηζζήξ ημο ιε μιχκοια 

θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ), ηάκεζ ηζ-

κήζεζξ διζπενζζηνμθήξ. Καζ εκχ μζ δφμ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ έθ-

ημκηαζ ηαζ πάθζ ηαζ επακένπμκηαζ, ιένμξ ηδξ θμνηζζιέκδξ αοηήξ ιάγαξ 

υιςξ ζοκεπίγεζ απςεμφιεκδ κα πενζζηνέθεηαζ ιε δφμ ακηίεεηα πενζζηνε-

θυιεκμοξ αναπίμκεξ ζε υθμ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιέπνζ κα ελαζεεκήζεζ. 

Ακ δεκ ελαζεεκήζεζ ζφκημια εα ανπίγεζ κα πηοπάεζ πάκς ζηζξ ιεβάθεξ 

οπυβεζεξ πνμαμθέξ ηςκ μνέςκ ηδξ Γδξ η.θπ. ηαζ κα έπμοιε ηυηε υπζ απθά 

ηδκ πνυηθδζδ ζεζζιχκ, αθθά ηαζ ηδκ ιεηαηίκδζδ μθυηθδνςκ δπείνςκ. 

Ακ υιςξ δ δφκαιδ άπςζήξ ηςκ είκαζ αζεεκήξ, ηυηε αοηέξ μζ ιάγεξ μζ 

έθημοκ ιαγί ημοξ μζ δφμ αοημί πενζζηνεθυιεκμζ αναπίμκεξ ζημ εζςηενζηυ 

ημο πθακήηδ ιαξ, εα αδνακμπμζδεμφκ, εα ζηαιαηήζμοκ κα ηζκμφκηαζ. 

Συηε δ ηεκηνζηή αανφηδηα εα έθλδ αοηέξ ηζξ ιάγεξ, μζ μπμίεξ ηαζ πάθζ εα 

επακέθεμοκ ζημ εζςηενζηυ πονήκα ηδξ Γδξ.  

Ζ ηίκδζδ υιςξ ημο εηηνειμφξ ημο Φμοηχ, δείπκεζ αηνζαχξ αοημφξ ημο 

δφμ ηάεε θμνά ζπδιαηζγυιεκμοξ πενζζηνμθζημφξ αναπίμκεξ ιάγαξ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζοβπνυκςξ πενζζηνέθμκηαζ 

ηζυθαξ. 

πεηζηά ιε ημ πείναιά πάκς ζημοξ πυθμοξ: 

Σμ εηηνειέξ, υπςξ ελδβήζαιε δείπκεζ ημοξ δφμ πυθμοξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ μζ μπμίμζ έθημοκ ηαζ ηδκ αανοηζηή φθδ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ 

ιαξ. 
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Σμ υηζ υιςξ ζε 24 χνεξ ημ επίπεδμ πενζζηνμθήξ-ακαθμνάξ δεκ πενζ-

ζηνέθεηαζ ηαηά 360 ιμίνεξ, αθθά ηαηά 300 ιμίνεξ, αοηυ μθείθεηαζ ζημ 

υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα θμνηίγμοκ ήδδ ημοξ δφμ πυθμοξ (πενζμπέξ ηςκ 

πυθςκ) ηδξ Γδξ ιαξ, ηαζ έηζζ υθδ δ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ 

επδνεάγεζ πθήνςξ ημ εηηνειέξ.  

Με άθθα θυβζα, ιένμξ ημο θμνηίμο ηςκ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηδξ Γδξ ιαξ, έπεζ θφβεζ πνμξ ημοξ δφμ ελςηενζημφξ ηδξ πυθμοξ ηαζ έηζζ 

ζηενείηαζ ημ εηηνειέξ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ, βζ’ αοηυ ηαζ ζηα ζδιεία αοηά 

δείπκεζ ηδκ παναπάκς απυηθζζδ. 

Έηζζ πνμηφπηεζ δ ιείςζδ ηδξ ζζπφμξ ημοξ αθθά ηαζ δ απχθεζα ζηδκ 

ηοηθμθμνία ηδξ θμνηζζιέκδξ φθδξ ημο εηηνειμφξ κα πενζζηναθεί ιε ημκ 

ίδζμ νοειυ, ηδξ ηακμκζηήξ ζζπφμξ, ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Αοηή δδθαδή δ ελάνηζζδ πμο έπεζ ημ εηηνειέξ ιε ημ αανοηζηυ οθζηυ 

ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ ιαξ, είκαζ ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ θφ-

ζδξ, ηαζ έηζζ πνέπεζ κα πνμζπαεήζμοιε κα ηδκ πνμζεββίζμοιε. 

Αξ δμφιε, ηαζ αξ εοιδεμφιε, ηαζ ημ παναηάης ζπεηζηυ ηεθάθαζμ: 

«Δηηνειέξ ημο Φμοηχ 

Οζ αζςνήζεζξ εκυξ εηηνειμφξ πμο ηαθακηχκεηαζ εθεφεενα βίκμκηαζ 

πάκηα ζημ ίδζμ ηαηαηυνοθμ επίπεδμ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ημ κήια ηαζ 

ηδκ ανπζηή δζεφεοκζδ ηδξ ηίκδζήξ ημο. Ζ δζεφεοκζδ αθθάγεζ ιυκμ υηακ 

ζημ εηηνειέξ επεκενβήζεζ ελςηενζηή δφκαιδ, εκχ ιέκεζ ζηαεενή υηακ 

ζηναθεί ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ ζδιείμ ακάνηδζδξ. 

Έκα ηέημζμ εηηνειέξ ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ ηδ βήζκδ πενζζηνμθή, επεζδή 

ηα ζχιαηα ημο πενζαάθθμκημξ πενζζηνέθμκηαζ ιαγί ιε ηδ Γδ, εκχ δ δζεφ-

εοκζδ ηαθάκηςζδξ ημο εηηνειμφξ δεκ ιεηααάθθεηαζ. 

 

 
 

Τμ εθθνεμέξ ημο Φμοθώ είκαη ζπεδηαζμέκμ γηα κα δείπκεη ηεκ πενηζηνμθή 

ηεξ Γεξ. Ταιακηώκεηαη πάκηα ζημ ίδημ επίπεδμ. Ωζηόζμ, ιόγς ηεξ γήηκεξ πε-

νηζηνμθήξ, ε αηώνεζή ημο θαίκεηαη πςξ αιιάδεη βαζμηαία δηεύζοκζε ζε δηά-

ζηεμα μενηθώκ ςνώκ. 
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ηδκ ζδζυηδηα αοηή ααζίζηδηε μ Γάθθμξ θοζζηυξ Εακ Μπενκάν Φμο-

ηχ (1819-1868), βζα κα απμδείλεζ πεζναιαηζηά υηζ δ Γδ πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ. Σμ 1851 ακάνηδζε έκα ιεβάθμ εηηνειέξ απυ 

ημκ ηνμφθμ ημο Πακεέμο, ζημ Πανίζζ. Σμ παθφαδζκμ κήια ημο εηηνειμφξ 

είπε ιήημξ 70 ιέηνα ηαζ δ μνεζπάθηζκδ ζθαίνα ημο είπε αάνμξ 137 πζθζυ-

βναιια ηαζ έθενε αηίδα ζημ ηάης ιένμξ ηδξ. ημ δάπεδμ ηδξ αίεμοζαξ 

οπήνπε ιζηνυξ ζςνυξ άιιμο. Μεηά απυ χνεξ, ηα ίπκδ πμο άθδζε δ αηίδα 

πάκς ζηδκ άιιμ ζπδιάηζγακ ηζξ αηηίκεξ εκυξ ηφηθμο. Αοηυ ζήιαζκε υηζ 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ημ ιέβανμ (επμιέκςξ δ Γδ) πενζζηνάθδηε». 

 

 
 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 261-262.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

 

1) Ο Γάθθμξ θοζζηυξ Εακ Μπενκάν Φμοηχ, ηνέιαζε έκα αανφ εη-

ηνειέξ απυ ημκ ηνμφθμ ημο πακεέμο ημο Πανζζζμφ. Αοηυ είπε ηαζ ιζα α-

ηίδα ζημ ηάης ιένμξ ημο. Καεχξ ημ εηηνειέξ εηηεθμφζε ηζκήζεζξ ηαζ δ 
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αηίδα ηαηέβναθε αοηέξ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηαζ αθήκμκηαξ ηα ίπκδ ηδξ 

πάκς ζηδκ άιιμ. Μεηά απυ χνεξ δζέβναρε μθυηθδνμ ηφηθμ.  

Σμ ενχηδια είκαζ ημ ελήξ: Γεδμιέκμο υηζ ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ έθ-

ηεηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ αθεκυξ ηαζ υηζ ημ ίδζμ ημ εηηνειέξ πενζ-

ζηνέθεηαζ ιαγί ιε ηδκ βδ ιαξ, πμζμξ είκαζ μ θυβμξ πμο αοηυ δζαβνάθεζ 

ηφηθμ; 

Σμ εηηνειέξ αοηυ ημο Φμοηχ δεκ ηάκεζ ηίπμηε άθθμ απυ ημ κα έθηεηαζ 

απυ ηδκ Γδ ιαξ. Ζ δφκαιδ ηδξ ανπζηήξ μνιήξ ημο δεκ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ 

χζηε κα ηζκείηαζ επί ηυζεξ χνεξ ζοκέπεζα. Δδχ υιςξ θαίκεηαζ υηζ δ βδ 

ελαζηεί έθλεζξ επί ημο εηηνειμφξ ημο Φμοηχ υπζ απθά ηαζ ιυκμκ απυ ηα 

δφμ αανοηζηά ηδξ ηέκηνα, αθθά εδχ θαίκεηαζ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ηαεανά 

υηζ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ πζμ πάκς, ιένμξ ηδξ ιάγαξ ηςκ δφμ αοηχκ εζς-

ηενζηχκ-αανοηζηχκ ηέκηνςκ πενζζηνέθεηαζ ηζυθαξ ηαηά ακηίεεηδ ηαηεφ-

εοκζδ (επεζδή είκαζ θμνηζζιέκμ ιε μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία).  

Έηζζ ημ αάνμξ ημο εηηνειμφξ ημο Φμοηχ, ηαεχξ είκαζ ιεβάθμ, ιπμνεί 

ηαζ παναημθμοεεί αοηέξ ηζξ ιεηααμθέξ εκχ ημο απθμφ εηηνειμφξ υπζ (ε-

πεζδή ημ ιζηνυ ημο αάνμξ δεκ ιπμνεί κα εθπεεί ζζπονά απυ αοηέξ ηζξ δφμ 

πενζζηνεθυιεκεξ ιάγεξ). Ηζπφεζ εδχ αηνζαχξ υηζ μζ ιάγεξ ημο εζςηενζ-

ημφ ηδξ Γδξ ηαζ ημο αάνμοξ ημο εηηνειμφξ έθημκηαζ, θυβς ημο υηζ είκαζ 

ζπεηζηά ιεβάθεξ ή αθθζχξ ζζπφεζ εδχ μ κυιμξ ηδξ αανφηδηαξ ημο Νεφης-

κα. 

ε άθθεξ πενζπηχζεζξ υιςξ, υπςξ π.π. ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιαφνδξ 

ηνφπαξ δ αανφηδηα δεκ ελαζηείηαζ θυβς ημο αάνμοξ ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ 

(δεκ ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί δδθαδή δ ηενάζηζα αανφηδηα πμο δζαεέηεζ 

θυβς ημο αάνμοξ ηδξ), αθθά δ ελήβδζδ είκαζ υηζ δ αανφηδηα απυ ηδκ 

ιαφνδ ηνφπα ελαζηείηαζ θυβς ηδξ ορδθήξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο αοηή θένεζ. 

ηακ δδθαδή, δεκ έπμοιε αολδιέκμ ημ αάνμξ, ηυηε αθθδθεπζδνμφκ α-

πεοεείαξ μζ δοκάιεζξ ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, εκχ υηακ αο-

ηέξ μζ δοκάιεζξ αθθδθεπζδνμφκ ιέζς ηδξ ιάγαξ ηςκ ζςιάηςκ, ηυηε (ζηδκ 

ηεθεοηαία πενίπηςζδ) έπμοιε ηδκ ζζπφ ημο κυιμο ηδξ αανφηδηαξ ηςκ ια-

γχκ ημο Νεφηςκα. 
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22. Η έλλνηα ηεο πεξηζηξνθήο ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο θαη ε δε-

κηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ πεξηζηξνθηθώλ ξεπκάησλ ηεο.  

Η εμήγεζε ηεο θιίζεο ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ελόο πιαλήηε σο 

πξνο ηνλ Ήιηό ηνπ. 

Ο ηζρπξόηεξνο εζσηεξηθόο-βαξπηηθόο πόινο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ 

πιαλήηε, θηλεί-πεξηζηξέθεη θαη νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε (Ήιην, γαια-

μία θ.ιπ.) θαηά ηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ελόο νπξάληνπ ζώκαηνο γύξσ από ηνλ 

εαπηό ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο πιεκκπξίδαο θαη ηεο άκπσηεο ηεο Σειήλεο. 

Η θαηεύζπλζε πεξηζηξνθήο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ. 

Δμήγεζε ηεο θαλνληθήο θαη ηεο αλάδξνκεο θίλεζεο ησλ νπξάλησλ 

ζσκάησλ. 

 

 

 

Σα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ, ημο Ήθζμο ιαξ, ημο βαθαλία ιαξ 

η.θπ., εηηεθμφκ ηζκήζεζξ διζπενζζηνμθήξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ, υπςξ ακα-

θέναιε παναπάκς.  

Μένμξ υιςξ ηδξ ιάγαξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ (Ήθζμο, βαθαλία η.θπ.) 

ηαεχξ απςεείηαζ πνμξ ηζξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ θυβς ηδξ ελαζημφ-

ιεκδξ άπςζδξ ηςκ μιχκοιςκ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) θμνηί-

ςκ ηςκ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, απμιαηνφκεηαζαπυ ημ ηέκηνμ ηδξ 

Γδξ, επεζδή ήδδ έπεζ πάνεζ επζηάποκζδ. Αοηυ ημ ιένμξ, αοηυ ημ ιένμξ ηδξ 

ιάγαξ πμο απςεείηαζ πνμξ δφμ δδθαδή ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ διζπενζ-

ζηνμθήξ, θυβς ηδξ επζηάποκζήξ ημο ζοκεπίγεζ κα εηηεθεί ηδκ πμνεία πμο 

ήδδ έπεζ πάνεζ απυ ηδκ επζηάποκζή ηδξ διζπενζζηνμθήξ ημο. Έηζζ, αοηυ 

ημ ιένμξ (ηδξ πενζζηνεθυιεκςκ ιαγχκ) εηηεθεί ηχνα πενζζηνμθζηή ηί-

κδζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ.  

Δπμιέκςξ, θέιε υηζ ιένμξ ηδξ απςεμφιεκδξ ηαζ θμνηζζιέκδξ ιάγαξ 

απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, αθμφ επζηαποκεεί (θυβς ηδξ άπςζδξ) εηηεθεί 

πενζζηνμθζηέξ ηζκήζεζξ ημ εζςηενζηυ ηδξ.  

ηακ υιςξ ελαζεεκήζεζ δ ζζπφξ ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ, ηυηε αοηέξ μζ 

ιάγαξ, ηαζ πάθζ, έθημκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, υηακ δδθαδή δ ζ-

ζπφξ ηδξ αανφηδηαξ ηδξ Γδξ βίκεζ ζζπονυηενδ απυ ηδκ πενζζηνμθζηή δφ-

καιδ ηδξ επζηάποκζήξ ηςκ. ηδκ ελαζεέκζζδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ πενζζηνεθυ-

ιεκδξ αοηήξ ιάγαξ, ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά ηαζ μ ιακδφαξ ηαζ μ ζηενευξ 

θθμζυξ ηδξ Γδξ, ηα μπμία ζοκακηάεζ αοηή δ πενζζηνεθυιεκδ ιάγα ηςκ 

δφμ πενζζηνμθζηχκ αναπζυκςκ ηδξ. 

Έηζζ, ιε ηζξ πενζζηνμθζηέξ αοηέξ ηζκήζεζξ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ηα πε-

νζζηνμθζηά νεφιαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ (ημο Ήθζμο, ημο βαθαλία 

η.θπ.). 
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ηακ θμζπυκ, θέιε υηζ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ πενζζηνέθεηαζ, εα εκκμ-

μφιε αηνζαχξ αοηυ ημ ιένμξ ηςκ ιαγχκ ηςκ δφμ πενζζηνμθζηχκ αναπζυ-

κςκ ιάγαξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ ιαξ πμο πενζζηνέθεηαζ ηαζ πανάβεζ 

ηα πενζζηνμθζηά νεφιαηά ηδξ. 

 

Αοηέξ μζ ακηίεεηα πενζζηνεθυιεκεξ ιάγεξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, 

δεκ δδιζμονβμφκ ιυκμκ ηα πενζζηνμθζηά ηδξ νεφιαηα. 

Μία απυ ηζξ αζηίεξ πμο ελαζεεκμφκ ηαζ ιεζχκμοκ ζδιακηζηά ηδκ επζηά-

ποκζή ηδξ είκαζ μζ ίδζεξ μζ οπυβεζεξ πνμαμθέξ ημο ζηενεμφ θθμζμφ ηδξ Γδξ 

ή ηαζ ημο ιακδφα ηδξ. 

ιςξ μζ έηζζ θμνηζζιέκεξ ιάγεξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, ηαεχξ πηο-

πμφκ πάκς ζημκ ιακδφα ηαζ ζηζξ οπυβεζεξ πνμαμθέξ ημο ζηενεμφ θθμζμφ 

ηδξ Γδξ, ηυηε ιεηαηζκμφκ ηαζ πενζζηνέθμοκ ηαζ μθυηθδνδ ηδκ Γδ πνμξ ημ 

ιένμξ ημοξ. 

Πνμξ πμζμ υιςξ ιένμξ πενζζηνέθεηαζ μ πθακήηδξ  ιαξ; 

 

Δλδβήζαιε υηζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηςκ δφμ θμνηίςκ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ πανάβμκηαζ μζ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ηδξ. 

Αοηέξ υιςξ, υπςξ ελδβήζαιε δεκ είκαζ ίζεξ ςξ πνμξ ημ θμνηίμ ημοξ. 

Αοηυ πνμηφπηεζ απυ ημ ελήξ: 

Σμ έκα είδμξ ιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ α, είκαζ ζ-

ζπονυηενμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ 

άθθμ α (υπςξ ιαξ έδεζλε ημ πείναια ιε ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ πμο δείπκεζ 

υηζ μ ιαβκδηζηυξ πυθμξ α είκαζ ζζπονυηενμξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ[αθέπε παναπάκς πείναια], αθεκυξ, αθθά ηαζ υπςξ πνμηφπηεζ 

απυ ηδκ έθλδ ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ απυ ημκ ζζπονυηενμ απυ ημκ κυηζμ 

ιαβκδηζηυ πυθμ ηδξ Γδξ [αυνεζμξ βεςβναθζηυξ πυθμξ]). 

Σμ άθθμ είδμξ ιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ α, είκαζ ζ-

ζπονυηενμ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ (είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ 

άθθμ α, υπςξ ιαξ έδεζλε ημ πείναια ιε ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ πμο δείπκεζ 

υηζ μ ιαβκδηζηυξ πυθμξ α είκαζ ζζπονυηενμξ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμ-

ζηάζεζξ [αθέπε παναπάκς πείναια]).  

Δπμιέκςξ, πνμηφπηεζ υηζ ημ έκα είδμξ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ α 

είκαζ ζζπονυηενμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ημ άθθμ είδμξ 

θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ α είκαζ ζζπονυηενμ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ. 

Αοηυ, ημ παναπάκς, ζδιαίκεζ υηζ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, ηα θμν-

ηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζοιπενζθένμκηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ε-

ηεί, υπςξ ζοιπενζθένμκηαζ ηαζ ζημοξ δφμ ελςηενζημφξ ηδξ πυθμοξ, δδ-

θαδή: 

Καηά ηδκ πενζζηνμθή ημοξ, ελδβήζαιε, υηζ θμνηίγμοκ ηζξ ιάγεξ πμο 

έθημοκ ηαζ μζ μπμίεξ πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ηα πενζζηνμθζηά νεφιαηα. 
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Ακ θμζπυκ, ημ έκα απυ ηα δφμ αοηά πενζζηνμθζηά νεφιαηα ζημ εζςηε-

νζηυ ηδξ Γδξ είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ άθθμ (επεζδή είκαζ ζζπονυηενμ ημ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ αοημφ ημο εζςηενζημφ ηδξ πυθμοξ [αθμφ 

ημ έκα ηέημζμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

είκαζ ζζπονυηενμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ] ηαζ επμιέκςξ ιπμνεί 

ηαζ θμνηίγεζ πενζζζυηενδ ιάγα ζημ εζςηενζηυ ηδξ, αθθά ηαζ ςξ ζζπονυ-

ηενμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ έθηεζ επίζδξ πενζζζυηενδ ιάγα), 

ηυηε αοηυ ημ ζζπονυηενμ αανοηζηυ ηδξ ηέκηνμ ιάγαξ, απςεεί (ζηδκ θάζδ 

ηδξ άπςζδξ) ημ αζεεκέζηενυ ημο πμο είκαζ ηαζ ιαβκδηζηά μιχκοιυ ημο. 

Συηε, αοηυ ημ ζζπονυηενμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ιάγαξ ηδξ Γδξ 

(πθακήηδ η.θπ.) είκαζ αοηυ πμο αθθδθεπζδνά ζζπονυηενα ιε ημ ακηίζημζπμ 

ζζπονυηενμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ιάγαξ ημο Ήθζμο ιαξ ηαζ πάκς 

ζε αοηήκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ δδιζμονβείηαζ ηυηε ιζα ζεζνά βεβμκυηςκ, 

υπςξ:  

Έθλδ ή άπςζδ μθυηθδνμο ημο πθακήηδ, ακ μ Ήθζμξ έθηεζ ή απςεεί 

αοηυ ημ ζζπονυηενμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ημο πθακήηδ. Συηε μ 

πθακήηδξ αοηυξ:  

α) εα πάνεζ ακάθμβδ-ακηίζημζπδ ηθίζδ πνμξ ημ ιένμξ ημο Ήθζμο, εθυ-

ζμκ έθηεηαζ απυ ημ ζζπονυηενμ αανοηζηυ-εζςηενζηυ ηέκηνμ ημο Ήθζμο 

ηαζ ηυηε ηαζ μ άλμκαξ πενζζηνμθήξ ημο έθηεηαζ ή ηθίκεζ πνμξ ημ ιένμξ 

ημο Ήθζμο. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή έθηεηαζ μ ζζπονυηενμξ εζςηενζηυξ-

αανοηζηυξ πυθμξ ημο πθακήηδ (ηδξ Γδξ η.θπ.), ηαζ  

α) εα πάνεζ άπςζδ πνμξ ημ ακηίεεημ ιένμξ ημο Ήθζμο, μπυηε μ άλμκαξ 

πενζζηνμθήξ ημο απμηθίκεζ απυ ημκ Ήθζμ. Συηε μ απςεμφιεκμξ ζζπονυ-

ηενμξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ηδξ Γδξ ηαεχξ απςεείηαζ, απμηνίκεζ 

απυ ημκ Ήθζμ. 

Αοηέξ υιςξ μζ θάζεζξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ Ζθίμο ηαζ Γδξ, πμο δδ-

ιζμονβμφκ ηαζ ηδκ αανφηδηά ημοξ, έπμοκ υπςξ παναηάης: 

Έζης μ Ήθζμξ, ζημ παναηάης ζπέδζμ, μ ιεβάθμξ ηφηθμξ πμο θένεζ ζημ 

εζςηενζηυ ημο, ηα δφμ ηέκηνα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: ημ έκα ηέ-

κηνμ ημο έζης ημ Π ηαζ ημ άθθμ ηέκηνμ ημο έζης Ζ. 

Έζης μ πθακήηδξ, δ Γδ ιαξ, ζηα δελζά, μ ιζηνυηενμξ ηφηθμξ, πμο θέ-

νεζ ηαζ αοηυξ δφμ ηέκηνα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: ημ έκα ηέκηνμ 

ημο έζης ημ π ηαζ ημ άθθμ ηέκηνμ ημο έζης δ. 

Δλδβήζαιε, υηζ θυβς ηδξ αανφηδηαξ οπάνπεζ δ αθθδθελάνηδζδ ηςκ 

ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ αανοηζ-

ηχκ ηέκηνςκ Ζθίμο ηαζ Γδξ, πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ηέζζενα ηαζ 

υπζ δφμ. 

Ξεηζκμφιε θμζπυκ, ηοπαία, απυ ηάπμζα απυ ηζξ ηέζζενζξ Φάζεζξ αοηήξ 

ηδξ αανφηδηαξ. Βανφηδηα, ελδβήζαιε ζδιαίκεζ υηζ ιυκμκ έθλδ (υηακ έ-

πμοιε ζζπονυηενεξ ηζξ δοκάιεζξ έθλδξ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηά-

ζεζξ), αθθά αανφηδηα ζδιαίκεζ ηαζ θάζδ άπςζδξ-άκςζδξ (υηακ έπμοιε 

ζζπονυηενεξ ηζξ δοκάιεζξ άπςζδξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 
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Φάζε 1ε 

 

 

 
 

 

πέδζμ 1 

 

 

Έπμοιε: 

 

α) Άπςζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ πυθςκ Ζ ηαζ π ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ. 

Ο πυθμξ π απμιαηνφκεηαζ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο αέθμοξ, ηαηά ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ άπςζήξ ημο. Συηε μ άθθμξ πυθμξ δ, ηζ αοηυξ απςεείηαζ 

(θυβς ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ πυθςκ π ηαζ δ, ζηδκ θά-

ζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ δφμ υθςκ ζημ εζςηενζηυ ημο πθακήηδ).Ο άθθμξ 

πυθμξ δ ημο πθακήηδ, παίνκεζ ζοκεπχξ ακηζδζαιεηνζηέξ εέζεζξ ηαζ πενζ-

ζηνέθεηαζ ηζ αοηυξ, παναιέκμκηαξ ηάεε θμνά απέκακηζ ημο πυθμο π. Έ-

ηζζ μ πυθμξ δ πθδζζάγεζ πνμξ ημκ Ζ, εκχ ζοβπνυκςξ απςεείηαζ απυ ημκ 

π. 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθήκδξ, αοηυ εα ήηακ δ πνχηδ άιπςηδ, έζης 

Α1. Μζθάιε βζα άιπςηδ, επεζδή ζηδκ παναπάκς Φάζδ ελαζηείηαζ ζζπο-

νυηενα δ άπςζδ απυ ημκ Ήθζμ πνμξ ηδκ Γδ, ή απυ ηδκ Γδ πνμξ ηδκ ε-

θήκδ, μπυηε αοηή δ άπςζδ  είκαζ δ αζηία πμο απςεεί ηα κενά ηςκ ςηεα-

κχκ. Άιπςηδ ζδιαίκεζ ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ζηδκ αανφηδηα Γδξ-

εθήκδξ. 
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α) Ανπίγεζ κα ελαζηείηαζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Ζ ηαζ δ. 

Να ζδιεζχζμοιε ζηδκ θάζδ αοηή υηζ: 

Ζ άπςζδ πμο αζηεί μ πυθμξ Ζ πνμξ ημκ πυθμ π, είκαζ ζζπονυηενδ απυ 

ηδκ έθλδ πμο αζηεί μ πυθμξ Π πνμξ ημκ πυθμ π, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενδ δ άπςζδ, υπςξ ιαξ δζδάζηεζ μ δεφ-

ηενμξ κυιμξ ημο Κέπθεν, αθμφ δ Γδ απςεείηαζ-απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ 

Ήθζμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Δπίζδξ, αξ εοιδεμφιε ημ ελήξ πείναια: 

Έζης απυ ίζεξ ζπεδυκ απμζηάζεζξ, ελαζηήζμοιε έκα μιχκοιμ ηαζ έκα 

εηενχκοιμ θμνηίμ πάκς ζε ιζα ιαβκδηζηή αεθυκδ. 

Έζης, υηζ ημ θμνηίμ αοηυ είκαζ έκαξ μιχκοιμξ ηαζ έκαξ εηενχκοιμξ 

πυθμξ ιαβκήηδ, πμο δ απυζηαζή ημο ανίζηεηαζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ 

ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ. Γζα κα θακεί ηαθφηενα ημ πείναια, θένμοιε ημκ 

ιαβκήηδ ζε ιζα ηθίζδ ςξ πνμξ ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ, έζης 35 ιμίνεξ 

απυ ημκ κυηζμ ιαβκδηζηυ πυθμ ηδξ (ημκ ζζπονυηενμ). 

Δλαζημφιε απυ ίζδ απυζηαζδ ηα δφμ δζαθμνεηζηά ιαβκδηζηά θμνηία, 

έζης απυ ημ ζδιείμ Μ1. Συηε εα δμφιε υηζ δ άπςζδ πμο ελαζηείηαζ (ιε-

ηνμφιεκδ ζε απυηθζζδ ιμζνχκ) είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ έθλδ (ιεηνμφ-

ιεκδ ζε απυηθζζδ ιμζνχκ). Πάκημηε, ελδβήζαιε ηα δφμ παναπάκς ια-

βκδηζηά θμνηία ηα ελαζημφιε απυ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Δπμιέκςξ, θέιε υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, είκαζ ζζπονυηε-

να ηα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία. 

Ακηίεεηα:  

Δλαζημφιε ηα δφμ παναπάκς ιαβκδηζηά θμνηία απυ ιεβαθφηενδ απυ-

ζηαζδ, έζης απυ ημ ζδιείμ Μ2, πμο είκαζ δ πνμέηηαζδ ηδξ εοεείαξ, δ  

υπμο είπαιε ελαζηήζεζ ηα θμνηία ζημ ζδιείμ Μ1.  

Συηε εα δμφιε υηζ δ απυηθζζδ ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ είκαζ ζζπονυηε-

νδ απυ ηζξ δοκάιεζξ έθλεζξ ηαζ υπζ απυ ηζξ δοκάιεζξ άπςζδξ, αθμφ: δ ια-

βκδηζηή αεθυκδ απμηθίκεζ πενζζζυηενμ ηαεχξ έθηεηαζ πνμξ ημκ ιαβκδηζ-

ηυ πυθμ πμο ηδκ έθηεζ, ηαζ απυ ημ άθθμ ιένμξ απμηθίκεζ θζβυηενμ απυ 

ημκ άθθμ ιαβκδηζηυ πυθμ πμο ηδκ απςεεί. 

Απυ ημ παναπάκς πείναιά ιαξ, παναηδνμφιε υηζ, ιεηαλφ δφμ ιαβκδ-

ηζηχκ πυθςκ: 

ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ μζ δοκάιεζξ έθλδξ είκαζ ζζπονυηενεξ, 

εκχ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ είκαζ μζ ζζπο-

νυηενεξ. 

 

Γζ’ αοηυ ακαθέναιε ζπεηζηά ιε ηζξ έθλεζξ-απχζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ πυ-

θςκ, ζημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνςκ Ζθίμο ηαζ Γδξ, αθμφ ηαζ εηεί έ-

πμοιε ηδκ ιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζή ημοξ.  
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Φάζε 2ε 

 

 
 

πέδζμ 2 

 

Έπμοιε: 

α) Ζ άπςζδ πμο ελαζηείηαζ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Ζ ηαζ π,  ελακαβηάγεζ 

αοημφξ κα απμιαηνφκμκηαζ. Ζ άπςζδ-απμιάηνοκζδ αοηή παφεζ κα ζζπφ-

εζ υηακ μ πυθμξ π απμιαηνοκεεί ανηεηά απυ ημκ πυθμ Ζ. 

α) Ζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Ζ ηαζ δ, ελακαβηάγεζ ημοξ δφμ αοημφξ 

πυθμοξ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

ε ηάπμζα ζηζβιή, ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ΠΖ ημο Ήθζμο, 

Γδξ η.θπ. είκαζ πανάθθδθα πνμξ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα πδ 

ηδξ Γδξ, εθήκδξ η.θπ. 

ιςξ, θυβς ηδξ επζηάποκζδξ πμο οπάνπεζ, υιςξ, ιεηαλφ: 

ζ) Σδξ άπςζδξ ηςκ ηέκηνςκ Ζπ (πμο απςεμφκηαζ, αθ. Φάζδ 1), αθε-

κυξ, ηαζ 

ζζ) Σδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ ηέκηνςκ Πδ (πμο έθημκηαζ), αθεηένμο, 

εα έπμοιε ηδκ ζηνμθή ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ κα πνμπςνάεζ πνμξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ ιέπνζξ υημο θηάζμοιε ζηδκ Φάζδ 3 (αθέπε επυιεκδ 

Φάζδ). 

Ο πυθμξ δ πθδζζάγεζ πνμξ ημκ πυθμ Ζ, αθμφ έθημκηαζ, εκχ μ πυθμξ π 

απμιαηνφκεηαζ, αθμφ απςεείηαζ απυ ημκ πυθμ δ (ζηδκ θάζδ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ηδξ άπςζδξ ηδξ αανφηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ). 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθήκδξ, αοηυ εα ήηακ δ πνχηδ πθδιιονίδα, έ-

ζης Πθ1. Μζθάιε βζα πθδιιονίδα, επεζδή ελαζηείηαζ έθλδ πνμξ ηα κενά 

ηςκ ςηεακχκ, απυ ημ αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ εθήκδξ δ πμο πθδζζάγεζ πνμξ 

ηδκ Γδ.  
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Φάζε 3ε 

 

 

 
 

πέδζμ 3 

 

 

Έπμοιε: 

α) Άπςζδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Π ηαζ δ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηά-

ζεζξ. Ο πυθμξ π απμιαηνφκεηαζ ηαζ απςεείηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

αέθμοξ, δδθαδή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ απυ ηδκ μπμία ήνεε. Συηε μ άθθμξ 

πυθμξ π ημο πθακήηδ, παίνκεζ ζοκεπχξ ακηζδζαιεηνζηέξ εέζεζξ ηαζ πενζ-

ζηνέθεηαζ ηζ αοηυξ, παναιέκμκηαξ ηάεε θμνά απέκακηί ημο. Έηζζ μ πυθμξ 

π πθδζζάγεζ πνμξ ημκ Π, εκχ ζοβπνυκςξ έθηεηαζ απυ ημκ Π. 

α) Έπμοιε έθλδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Π ηαζ π, μπυηε μ έκαξ πυθμξ ημο 

πθακήηδ απςεείηαζ, εκχ μ άθθμξ έθηεηαζ. 

Να ζδιεζχζμοιε ζηδκ θάζδ αοηή υηζ: 

Ζ άπςζδ πμο αζηεί μ πυθμξ Π πνμξ ημκ πυθμ δ, είκαζ ζζπονυηενδ απυ 

ηδκ έθλδ πμο αζηεί μ πυθμξ Ζ πνμξ ημκ πυθμ δ, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενδ δ άπςζδ, υπςξ ιαξ δζδάζηεζ μ δεφ-

ηενμξ κυιμξ ημο Κέπθεν, αθμφ δ Γδ απςεείηαζ-απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ 

Ήθζμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθήκδξ, αοηυ εα ήηακ δ δεφηενδ άιπςηδ, έζης 

Α2. Μζθάιε βζα άιπςηδ, επεζδή απςεεί ηα κενά ηςκ ςηεακχκ. Άιπςηδ 

ζδιαίκεζ ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ζηδκ αανφηδηα Γδξ-εθήκδξ. 
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Φάζε 4ε 

 

 

πέδζμ 4 

 

Έπμοιε: 

α) Ζ άπςζδ πμο ελαζηείηαζ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Π ηαζ δ,  ελακαβηάγεζ 

αοημφξ κα απμιαηνφκμκηαζ. Ζ άπςζδ-απμιάηνοκζδ αοηή παφεζ κα ζζπφ-

εζ υηακ μ πυθμξ δ απμιαηνοκεεί ανηεηά απυ ημκ πυθμ Π. 

α) Ζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ Π ηαζ π, ελακαβηάγεζ ημοξ δφμ αοημφξ 

πυθμοξ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

 

ε ηάπμζα ζηζβιή, ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ΠΖ ημο Ήθζμο, 

Γδξ η.θπ. είκαζ πανάθθδθα πνμξ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα πδ 

ηδξ Γδξ, εθήκδξ η.θπ. 

ιςξ, θυβς ηδξ επζηάποκζδξ πμο οπάνπεζ, υιςξ, ιεηαλφ: 

ζ) Σδξ άπςζδξ ηςκ ηέκηνςκ Πδ (πμο απςεμφκηαζ, αθ. Φάζδ 2), αθε-

κυξ, ηαζ 

ζζ) Σδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ ηέκηνςκ Ζπ (πμο έθημκηαζ), αθεηένμο, 

εα έπμοιε ηδκ ζηνμθή ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ κα πνμπςνάεζ πνμξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ ιέπνζξ υημο θηάζμοιε ζηδκ Φάζδ 4 (αθέπε επυιεκδ 

Φάζδ). 

Ο πυθμξ π πθδζζάγεζ πνμξ ημκ πυθμ Π, αθμφ έθημκηαζ, εκχ μ πυθμξ δ 

απμιαηνφκεηαζ, αθμφ απςεείηαζ απυ ημκ πυθμ π (ζηδκ θάζδ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ηδξ άπςζδξ ηδξ αανφηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ). 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθήκδξ, αοηυ εα ήηακ δ δεφηενδ πθδιιονίδα, 

έζης Πθ2. Μζθάιε βζα πθδιιονίδα, επεζδή ελαζηείηαζ έθλδ πνμξ ηα κενά 

ηςκ ςηεακχκ, απυ ημ αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ εθήκδξ π πμο πθδζζάγεζ πνμξ 

ηδκ Γδ.  
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Ζ ελήβδζδ ηδξ ακάδνμιδξ ηίκδζδξ εκυξ πθακήηδ: 

Καεχξ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα εκυξ πθακήηδ πενζζηνέθμ-

κηαζ, έθημοκ ηαζ ηζξ ηενάζηζεξ ιάγεξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, ημο Ήθζμο 

ιαξ, η.θπ. ηαζ έηζζ πενζζηνέθεηαζ μθυηθδνμξ μ πθακήηδξ ιαξ, μ Ήθζμξ 

ιαξ, μ βαθαλίαξ η.θπ. 

οκήεςξ, υιςξ, ημ έκα απυ ηα δφμ είκαζ πζμ ζζπονυ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

άθθμ. Αοηυ ζοκάβεηαζ επεζδή δ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ ιαξ, 

ημο Ήθζμο ιαξ, ημο βαθαλία ιαξ, η.θπ. βίκεηαζ πνμξ ηδκ ιζα ηαηεφεοκζδ, 

π.π. πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ 

ημο νμθμβζμφ ιαξ, ακ αθέπαιε αοηά ηα πενζζηνεθυιεκα αανοηζηά ημοξ 

ηέκηνα. 

Ακ υιςξ, είκαζ ζζπονυηενμ ημ άθθμ είδμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (απυ ηα 

δφμ πμο αθθδθεπζδνμφκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, ημο Ήθζμο, ημο βαθαλία 

ιαξ η.θπ.), ηυηε αοηυ εα απςεμφζε ημ άθθμ-μιχκοιυ ημοξ ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ- μπυηε δ πενζζηνμθή ηυηε ηδξ Γδξ ιαξ, ημο Ήθζμο 

ιαξ, ημο βαθαλία ιαξ, η.θπ., εα ήηακ ζε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ (αθμφ ηα 

δφμ αοηά αανοηζηά ηέκηνα απςεμφκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, 

επεζδή θένμοκ ιαβκδηζηά μιχκοιμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ημοξ).  

Αοηή δ ηεθεοηαία ακηίεεηδ ηίκδζδ (ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πνχηδ πενίπης-

ζδ μζ θέλεζξ «ακηίεεηδ ηίκδζδ») πενζζηνμθήξ ηςκ δφμ αανοηζηχκ ηέ-

κηνςκ, βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ.  

Έηζζ έπμοιε δφμ ηζκήζεζξ πενζζηνμθήξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ μονάκζςκ 

ζςιάηςκ (Γδξ, Ζθίμο, βαθαλία η.θπ.):  

α) Μζα ηίκδζδ πμο είκαζ δ πζμ ζοκδεζζιέκδ ζηα ιένδ ημο δζημφ ιαξ 

πθακδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ βίκεηαζ ιε ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ ιε ηδκ ηί-

κδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ, πμο πενζζηνέθεζ ηαηά ηδκ δζηή ηδξ 

θμνά ημ μονάκζμ ζχια, ηαζ θέβεηαζ ηακμκζηή πενζζηνμθή, ηαζ 

α) Μζα άθθδ ηίκδζδ πμο είκαζ ηαζ δ αζοκήεζζηδ ζηα ιένδ ημο δζημφ 

ιαξ πθακδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ βίκεηαζ ιε ηαηεφεοκζδ πμο είκαζ δ ίδζα 

ιε ηδκ θμνά ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηαζ θέβεηαζ ακά-

δνμιδ, επεζδή πενζζηνέθεζ ημ μονάκζμ ζχια ηαηά ηδκ ίδζα θμνά ηδξ. 

 

Αξ δμφιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια, ζπεηζηυ ιε ηδκ ακάδνμιδ ηίκδζδ: 

«[…] Ο Σνίηςκαξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ δμνοθυνμξ ημο Πμζεζδχκα, ιε 

δζάιεηνμ 3.700 πθι. Δίκαζ ζηεπαζιέκμξ ιε παβςιέκα αμοκά. Ζ ηνμπζά 

ημο βφνς απυ ημκ πθακήηδ έπεζ ακηίεεηδ δζεφεοκζδ απυ ηςκ άθθςκ δμ-

νοθυνςκ». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 661. 

 

Ζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ δδθαδή ηδξ Γδξ ιαξ ή εκυξ μονάκζμο ζχια-

ημξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο, οπμθμβίγεηαζ ηαζ μθείθεηαζ ζε αοηά κηα δφμ 

εζςηενζηά-αανοηζηά ημο ηέκηνα. 
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Με υζμ ζζπονυηενδ δφκαιδ απςεεί ημ ζζπονυηενμ απυ αοηά, ημ αζεε-

κέζηενυ ημο, αοηυ θμζπυκ ημ ζζπονυηενμ απυ ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα δί-

κεζ ημκ νοειυ ηδξ εζςηενζηήξ πενζζηνμθήξ ημο ηαζ ηδξ ηίκδζήξ ημο επμ-

ιέκςξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο. 

Έηζζ οπμθμβίγεηαζ ηαζ ελδβείηαζ δ πενζζηνμθή εκυξ μονάκζμο ζχιαημξ 

βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο. 

 

Σμ ίδζα αηνζαχξ θαζκυιεκμ βίκεηαζ ηαζ ζημκ ακειμζηνυαζθμ. Σμ δφμ 

ηέκηνα εκένβεζάξ ημο απμηεθμφκηαζ απυ ηα δφμ ηέκηνα εκένβεζαξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ. Αοηά ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ, αθθά 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. Έηζζ μζ δφμ εθηυιεκεξ 

ιάγεξ φθδξ ημο ακειμζηνυαζθμο, πμο ζηδκ μοζία έθημκηαζ απυκηα δφμ 

εειεθζχδδ είδδ εκένβεζαξ, ελακαβηάγμκηαζ ζε πενζζηνμθή, αηνζαχξ θυβς 

ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ δφμ αοηχκ εειεθζςδχκ εζδχκ εκένβεζαξ, θυβς δδθαδή 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ. 
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23. Τη ιέγεηαη ηζόξξνπε βαξύηεηα θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο. 

 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ ηαζ άθθμζ έκα ενχηδια: 

Γζαηί δ εθήκδ ιαξ δείπκεζ ζοκέπεζα ημ ίδζμ «πνυζςπυ» ηδξ πνμξ ηδκ 

Γδ; 

Σζ ζοιααίκεζ; 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε, υιςξ, εηηυξ απυ ημοξ παναπάκς ζοθθμβζζιμφξ, 

πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ αοηυ πμο αθέπμοιε ιε ηδκ εθήκδ: 

Ζ εθήκδ, δδθαδή, δείπκεζ ημ ίδζμ πνυζςπυ ηδξ πνμξ ηδκ Γδ ηαζ δεκ 

αθθάγεζ ημ πνυζςπυ ηδξ. Μαξ δείπκεζ πάκημηε ηζξ ίδζεξ πενζμπέξ ζηναι-

ιέκεξ πνμξ ηδκ Γδ. 

Πςξ υιςξ, ιπμνεί κα ζοιααίκεζ αοηυ, υηακ ακαθέναιε υηζ μζ ηζκήζεζξ 

ηςκ δφμ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ εκυξ πθακήηδ (ή δμνοθυνμο ή 

Ζθίμο ή βαθαλία η.θπ.) είκαζ αοηέξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ πενζζηνμθή ημο 

ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ πενζζηνμθήξ ημο; 

Ζ αανφηδηα υιςξ ιεηαλφ Γδξ ηαζ εθήκδξ είκαζ άθθμο ηφπμο, αθμφ δ 

εθήκδ ιαξ δείπκεζ ζοκέπεζα ημ ίδζμ πνυζςπυ ηδξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ηδξ εθήκδξ δεκ 

πενζζηνέθμκηαζ, επεζδή αθθδθμελμοδεηενχκμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα θμν-

ηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ηέκηνςκ ηδξ Γδξ 

ιαξ. 

Αοημφ ημο είδμοξ δ αανφηδηα θμζπυκ υπμο ημ δεοηενεφμκ μονάκζμ ζχ-

ια (π.π. δ εθήκδ) ςξ πνμξ ημ πνςηεφμκ (ςξ πνμξ ηδκ Γδ), πμο δείπκεζ 

ζοκέπεζα ημ ίδζμ πνυζςπυ ηδξ, θέβεηαζ ηζόξξνπε βαξύηεηα. 

ηδκ αανφηδηα αοημφ ημο είδμοξ, ηυζμ δ απυζηαζδ ιεηαλφ πνςηεφμ-

κημξ ηαζ δεοηενεφμκημξ ανίζημκηαζ ζηδκ ηνίζζιδ εέζδ ή εέζδ ζζμννμπίαξ 

ηςκ αθεκυξ, αθθά ηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ ημοξ είκαζ ηέημζα αθεηένμο ζε ζζπφ, χζηε κα ιπμνμφκ κα αθθδθε-

πζδνμφκ ηαζ κα αθθδθμελμοδεηενχκμκηαζ αθεηένμο. 

Αοηά είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζζυννμπδξ αανφηδηαξ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εθίκδξ, κα ελδβήζμοιε ηαζ κα ζδιεζχζμοιε ημ 

ελήξ: 

ηακ θέιε πενζζηνμθή ηςκ εζςηενζηχκ ηδξ πυθςκ, εκκμμφιε ηδκ πε-

νζζηνμθήξ ηδξ ιάγαξ ηςκ δφμ πενζζηνμθζηχκ αναπζυκςκ ηδξ. Αοηή δ πε-

νζζηνεθυιεκδ ιάγα οπαημφεζ ζημκ κυιμ ημο Ηζαάη Νεφηςκα. 

ιςξ, εδχ ακαθένμοιε υηζ δεκ πενζζηνέθμκηαζ μζ δφμ αανοηζημί πυθζ 

εκένβεζάξ ηδξ, δεκ πενζζηνέθμκηαζ δδθαδή μζ εζςηενζημί-αανοηζημί ηδξ 

πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Δπμιέκςξ, υζα ακαθέναιε ζηδκ πνμδ-

βμφιεκδ εκυηδηα βζα ηζξ θάζεζξ ηδξ εθήκδξ (Πθδιιονίδα ηαζ Άιπςηδ) 

αθμνμφκ ημ ιένμξ εηείκμ ηδξ αανφηδηαξ πμο οπαημφεζ ζηζξ ιάγεξ, εκχ 
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εδχ ιζθάιε βζα ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο ιέκμοκ αηίκδημζ. 

 

Αξ δμφιε υιςξ παναζηαηζηά ημ εέια αοηυ, υπςξ ζηδκ ζοκέπεζα: 

 

Ακ υιςξ ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ ήηακ ίζα, ηυηε: 

Θα έπνεπε δ Γδ ιαξ κα ιδ πενζζηνέθμκηακ βφνς απυ ημκ Ήθζμ, αθμφ 

δεκ εα οπήνπε ακαηνμπή ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο 

ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ πνυζςπμ-πενζμπέξ ηδξ 

Γδξ πμο ηφηηαγε πνμξ ημκ Ήθζμ εα ήηακ πάκηα ημ ίδζμ, ηαζ εα είπε ιζα 

ζοκεπή ηαζ αζχκζα Ζιένα. 

Σμ ίδζμ θαζκυιεκμ ζοιααίκεζ ιε ηδκ εθήκδ (δεοηενεφμκ μονάκζμ ζχ-

ια ςξ πνμξ ηδκ αανφηδηά ηδξ ιε ηδκ Γδ), ςξ πνμξ ηδκ Γδ (πνςηεφμκ μο-

νάκζμ ζχια ςξ πνμξ ηδκ αανφηδηά ημοξ) 

 

 

 
 

 

Σπέδημ 0.0 

Τα δύμ βανοηηθά θέκηνα ηεξ Γεξ μαξ είκαη ίζα θαζώξ θαη εθείκα ημο Ηιίμο.  

Γηα κα οπάνπεη αιιειμελμοδεηένςζε ηςκ ηάζεςκ άπςζεξ ηςκ βανοηηθώκ 

θέκηνςκ ηεξ Γεξ μαξ από ηα εζςηενηθά-βανοηηθά θέκηνα ημο Ήιημο μαξ, αο-

ηά ηα δύμ θέκηνα πνέπεη κα βνεζμύκ ζε μνηζμέκε απόζηαζε από ημκ Ήιημ με 

βάζε θαη ηηθ ζοκμιηθό θμνηίμ ημο θαζεκόξ ημοξ. 

 

 

Οζ έθλεζξ-απχζεζξ ηςκ θμνηίςκ: Ππ (έθλδ) ηαζ Πδ (άπςζδ) αθεκυξ εα 

ήηακ ίζεξ ιε ηζξ έθλεζξ-απχζεζξ ηςκ θμνηίςκ: Ζδ (έθλδ) ηαζ Ζπ (άπςζδ). 

Δπμιέκςξ, ηα θμνηία Ππ ηαζ Ζδ εα έιεκακ ζηαεενά ηαζ δεκ ιεηαηζ-

κμφκηακ. 
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ηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ εα ιεηαηζκμφκηαζ ηαζ δεκ εα πενζζηνέθμ-

κηακ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ. 

Συηε δεκ εα πενζζηνέθμκηακ μ πθακήηδξ ιαξ ηαζ δ Γδ εα είπε ζηαεενά 

ζηναιιέκεξ ηζξ ιζζέξ πενζμπέξ ηδξ πνμξ ημκ Ήθζμ, μπυηε εα είπε ιζα ζο-

κεπή ηαζ αζχκζα Ζιένα. 

Γεκ εα οπήνπακ ιεηααμθέξ ζημ ηθίια ηδξ Γδξ, επεζδή ηα δθζαηά θμν-

ηία εα απμννμθχκηακ ελίζμο απυ ημοξ πυθμοξ ηδξ ηαζ εα οπήνπε έηζζ ηαζ 

δζανηήξ ηαζ αζχκζα άκμζλδ. 

Λυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημο θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ, εα πανάβμκηακ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ, εα 

πανάβμκηακ μζ δφμ ελςηενζημί ηδξ πυθμζ. 

ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, εα είπαιε θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ αανοηζηχκ ηδξ πυθςκ αθθά ηαζ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ.  

Καηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ εα απςεμφκηακ ίζεξ ιάγεξ αανοηζημφ 

οθζημφ ζημκ ηάεε έκακ απυ ημοξ δφμ πενζζηνμθζημφξ αναπίμκέξ ηδξ, πμο 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ εα είπαιε ηδκ άπςζδ ημο εκυξ πυθμοξ ζζπονυηενδ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημκ άθθμ πυθμ (αθμφ μζ δφμ εζςηενζημί πυθμζ εα ήζακ ί-

ζμζ). Αοηυ πάθζ ζδιαίκεζ υηζ δεκ εα ιπμνμφζε κα πενζζηναθμφκ μζ δφμ 

εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηδξ Γδξ ιαξ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ζε 

ηέημζα πενίπηςζδ δ Γδ ιαξ εα έδεζπκε ιμκίιςξ ημ ίδζμ πνυζςπμ πνμξ ημκ 

Ήθζμ, επεζδή αηνζαχξ δεκ εα πενζζηνέθμκηακ (αθμφ δεκ εα είπαιε πενζ-

ζηνμθή ηςκ δφμ εζςηενζηχκ υθςκ ηδξ, υπμο μ ζζπονυηενμξ απςεεί ημκ 

αζεεκέζηενμ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηζκεί ηαζ υθμκ ημκ απμπάκς ημο υβημ-

ιάγα ημο ιακδφα ηαζ ημο ζηενεμφ θθμζμφ ηδξ Γδξ ηαζ έηζζ πενζζηνέθεζ 

μθυηθδνδ ηδκ Γδ). 

 

Συηε εα είπαιε ημ ελήξ πανάλεκμ θαζκυιεκμ: 

θμξ μ πθακήηδξ ή μ δμνοθυνμξ εα πενζζηνέθμκηακ βφνς απυ ημκ ά-

λμκά ημο, θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ εζςηενζηχκ ιαγχκ ημο ή εα πενζ-

ζηνέθμκηακ ηαηά ημκ άλμκα πενζζηνμθήξ ημο, αθθά δεκ εα πενζζηνέθμ-

κηακ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ημο ηέκηνα, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ εα 

έηακακ διζπενζζηνμθή.  

Σα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ημο δεοηενεφμκημξ ζχιαημξ (ςξ 

πνμξ ηδκ αανφηδηα) εα έιεκακ ζηαεενά. 
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24. Η εμήγεζε ηεο ζπεηξνεηδνύο θίλεζεο ησλ δνξπθόξσλ, πιαλε-

ηώλ, γαιαμηώλ θ.ιπ. 

 

 

Πζμ πάκς ιζθήζαιε υηζ απυ ημοξ δφμ εζςηενζηά πενζζηνμθζηά αανοηζ-

ηά ηέκηνα ηδξ Γδξ, ή εκυξ άθθμο μονάκζμο ζχιαημξ, ιπμνεί κα είκαζ ζ-

ζπονυηενμ ημ έκα ή ζε άθθα κα είκαζ ζζπονυηενμ ημ άθθμ εζςηενζηυ αα-

νοηζηυ ημο ηέκηνμ. 

Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ιζα ηνίηδ πενίπηςζδ, υπμο δ δζαθμνά θμνηίμο ε-

κένβεζαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ αανοηζηχκ εζςηενζηχκ ηέκηνςκ ημο μο-

νάκζμο ζχιαημξ κα είκαζ ιζηνή. Κζ αοηυ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζε εηείκα ηα 

μονάκζα ζχιαηα πμο θένμοκ πενίπμο ίζζα ηα θμνηία αοηχκ ηςκ δφμ εζς-

ηενζηχκ αανοηζηχκ ηέκηνςκ ημοξ. 

Αξ δμφιε έκα πανάδεζβια: 

 

«[…] Ο Άνδξ έπεζ δφμ ιζηνμφξ δμνοθυνμοξ, ημκ Φυαμ ηαζ ημκ Γείιμ., 

Ο Φυαμξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ, ιε δζάιεηνμ 24 πθι., ηαζ ανίζηεηαζ ζε α-

πυζηαζδ ιυθζξ 6.000 πθι. Απυ ημκ Άνδ. Ο ιήκαξ ημο έπεζ δζάνηεζα 7 

ςνχκ ηαζ 39΄. Ζ ηνμπζά ημο είκαζ ζπεζνμεζδήξ. Ο Φυαμξ έθηεηαζ ιε ιεβά-

θδ δφκαιδ απυ ημκ Άνδ ηαζ οπμθμβίγεηαζ υηζ ζε 40 εηαημιιφνζα πνυκζα 

εα ζοκηνζαεί πάκς ζηδκ επζθάκεζά ημο». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 1, ζεθ. 91. 

 

Δπεμεγήζεηο- Σρόιηα 

 

Ζ ζπεζνμεζδήξ ηνμπζά εκυξ πθακήηδ ή εκυξ δμνοθυνμο, ελδβείηαζ επεζ-

δή ηαζ ηα δφμ αανοηζηά ημο ηέκηνα θένμοκ ελίζμο ζζπονά ηα εειεθζχδδ 

θμνηία ημοξ. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, αοηά ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ημο 

δμνοθυνμο η.θπ. αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ, δδθαδή δεκ είκαζ ημ έκα 

απυ ηα δφμ ημ ζζπονυηενμ χζηε κα πενζζηνέθεζ αοηυ ημκ δμνοθυνμ (πθα-

κήηδ η.θπ.) ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζήξ ημο. Έπμοιε δδθαδή ημ θαζκυ-

ιεκμ υπμο ηαζ ηα δφμ αανοηζηά ηέκηνα είκαζ ζζπονά, μπυηε δ εζςηενζηή 

πενζζηνμθή ημοξ, ελακαβηάγεζ μθυηθδνμ ημκ δμνοθυνμ κα πενζζηνέθεηαζ 

ιε δφκαιδ, ακάθμβδ ιε αοηή πμο οπάνπεζ ιέζα ημο. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο μζ δμνοθυνμζ-πθακήηεξ η.θπ., αοημφ ημο ηφ-

πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ζζπονή αανφηδηα ιε ημοξ πθακήηεξ-Ήθζμοξ ημοξ 

η.θπ. Γζ’ αοηυ θέβεζ πζμ πάκς υηζ μ Φυαμξ ζε ηυζα εηαημιιφνζα πνυκζα 

εα ζοκηνζαεί πάκς ζημκ Άνδ, επεζδή έθηεηαζ απυ αοηυκ ιε ηενάζηζα δφ-

καιδ αανφηδηαξ. 
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25. Η κηθξή ή ε κεγάιε θιίζε ελόο πιαλήηε σο πξνο ηνλ Ήιηό ηνπ. 

Η κηθξή ή κεγάιε θιίζε ελόο δνξπθόξνπ σο πξνο ηνλ πιαλήηε 

ηνπ. 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια: 

 

«[…]  Σμ πενίενβμ ιε ημκ Οονακυ είκαζ δ ιεβάθδ ηθίζδ ημο άλμκά 

ημο, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ηυζμ ημκηά ζημ επίπεδμ ηδξ ηνμπζάξ ημο, χζηε 

πενζθένεηαζ βφνς απυ ημκ Ήθζμ ζηναιιέκμξ ζε πθάβζα εέζδ. Έηζζ, ηα-

εχξ «ηοθάεζ» πάκς ζηδκ ηνμπζά ημο, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ ημο, μ 

Ήθζμξ θάιπεζ ζπεδυκ πάκς απυ ηάεε πυθμ∙ ιένδ ηδξ επζθάκεζάξ ημο είκαζ 

ζοκεπχξ δθζυθμοζηα βζα 40 πενίπμο βήζκα πνυκζα ηαζ έπεζηα αοείγμκηαζ 

ζημ ζημηάδζ βζα άθθα ηυζα πνυκζα…».  

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 614. 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Ακαθέναιε πζμ πάκς υηζ ημ έκα απυ ηα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέ-

κηνα εειεθζςδχκ ζυκηςκ εκένβεζαξ ζε έκακ πθακήηδ, έζης είκαζ ζζπονυ-

ηενμ απυ ημ άθθμ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ: 

Ο πθακήηδξ αοηυξ κα πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ηζκείηαζ 

αοηυ ημ εζςηενζηυ ημο αανοηζηυ ηέκηνμ. 

Αοηυ ημ ζζπονυηενμ αανοηζηυ-εζςηενζηυ ηέκηνμ ημο πθακήηδ είκαζ 

αοηυ ηονίςξ πμο αθθδθεπζδνά ιε ημκ Ήθζυ ημο. 

 

Ακ θμζπυκ αοηυ ημ έκα-ζζπονυηενμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ εκυξ 

πθακήηδ, π.π. ημο πθακήηδ Οονακυξ, απςεείηαζ απυ ημ επίζδξ ζζπονυηε-

νμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ημο Ήθζμο ιαξ, ηυηε αοηυ ημ εζςηενζηυ 

ηέκηνμ ημο πθακήηδ Οονακυξ παίνκεζ ηθίζδ ςξ πνμξ ημ ζζπονυηενμ αοηυ 

ηέκηνμ ημο Ήθζμο ιαξ. 

Κζ ακ μ Ήθζμξ ηζκείηαζ ζε έκα επίπεδμ α, ιε αάζδ ηα δφμ εζςηενζηά-

αανοηζηά ημο ηέκηνα ηαζ ηονίςξ ιε αάζδ ηδκ ζζπφ ημο θμνηίμο ημο ζζπο-

νυηενμφ ημο εζςηενζημφ αανοηζημφ ημο ηέκηνμο, ηυηε μ πθακήηδξ Οονα-

κυξ, ημο μπμίμο ημ ζζπονυηενυ ημο εζςηενζηυ αανοηζηυ ημο ηέκηνμ απς-

εείηαζ απυ ημκ Ήθζμ, εα πάνεζ ηθίζεζ ςξ πνμξ ημ επίπεδμ πενζζηνμθήξ 

ημο Ήθζμο ημο. 

Ακάθμβα δε ιε ηδκ ζζπφ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ εζςηενζηχκ 

αανοηζηχκ ημοξ ηέκηνςκ πμο θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία, έπμοιε 

ηδκ ιζηνή ή ηδκ ιεβάθδ απυηθζζή ημοξ. 

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ απυηθζζδ ηςκ πθακδηχκ ςξ πνμξ ημκ Ήθζυ ημοξ. 
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26. Η εμήγεζε ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο ηεο εκέξαο ζε έλαλ πια-

λήηε. 

Η εμήγεζε ηεο απμεκέλεο ππθλόηεηαο ηεο ύιεο ηεο αηκόζθαη-

ξαο ελόο πιαλήηε. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζπρλώλ αζηξαπώλ ζηελ επηθάλεηα ή 

ζηα λέθε ηεο αηκόζθαηξαο ελόο πιαλήηε. 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια: 

 

«Αθνμδίηδ 

Πθακήηδξ πμο πενζθένεηαζ βφνς απυ ημκ Ήθζμ. Ζ ηνμπζά ημο ανίζηε-

ηαζ ακάιεζα ζηζξ ηνμπζέξ ηδξ Γδξ ηαζ ημο Δνιή. Ζ Αθνμδίηδ δζαηνίκεηαζ 

ζημκ μονακυ ζακ θαιπενυ αζηένζ ηδκ αοβή,. (Αοβενζκυξ) ηαζ ημ δεζθζκυ 

(Απμζπενίηδξ). Έπεζ ημ ίδζμ ιέβεεμξ ιε ημκ πθακήηδ ιαξ, αθθά είκαζ πμ-

θφ δζαθμνεηζηή απυ αοηυκ. 

Ζ Αθνμδίηδ είκαζ έκαξ αναπχδδξ ακειμδανιέκμξ ηυπμξ. Ζ «αηιυ-

ζθαζνα» πμο ηδκ πενζαάθθεζ ιμζάγεζ ποηκυηενδ απυ ηα κενά ηςκ ςηεα-

κχκ ζε αάεμξ εηαημκηάδςκ ιέηνςκ∙ απμηεθεί ιείβια δζμλεζδίμο ημο άκ-

εναηα, εεζζημφ μλέμξ ηαζ άθθςκ δδθδηδνζςδχκ αενίςκ. Οζ αζηναπέξ α-

κάιεζα ζηα κέθδ ηδξ είκαζ ιυκζιμ θαζκυιεκμ. 

Ζ επζθάκεζα ηδξ Αθνμδίηδξ είκαζ δ πζμ εενιή πενζμπή ημο δθζαημφ 

ζοζηήιαημξ, ιε εενιμηναζίεξ πμο θηάκμοκ ημοξ 480
μ
C. Σμ θςξ ημο Ή-

θζμο εενιαίκεζ ημ έδαθυξ ηδξ, πνμηαθχκηαξ εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ. 

Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, πμο πενζαάθθεζ ημκ πθακήηδ, απμννμθά ημ 

δθζαηυ θςξ, αθθά ειπμδίγεζ ηδκ απχθεζα ηδξ εενιυηδηαξ πμο αηηζκμαμ-

θείηαζ. Ζ εενιυηδηα παβζδεφεηαζ, …». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 1, ζεθ. 129. 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

 

Μπμνεί υιςξ ζε έκακ πθακήηδ κα είκαζ ζζπονυηενμ ημ έκα απυ ηα δφμ 

αοηά αανοηζηά εζςηενζηά ηέκηνα, αθθά ηαζ ηα δφμ ιαγί κα είκαζ παιδθήξ 

εκένβεζαξ. Συηε δ ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπίδναζδ δεκ είκαζ ζζπονή, αθθά 

παθανή. 

Συηε δεκ ελαζημφκηαζ ζζπονά ηα θμνηία άπςζδξ ιεηαλφ ημοξ, μφηε ηαζ 

ηα θμνηία έθλδξ ηςκ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ: 

 

1) ηδκ θάζδ πμο δεκ ελαζημφκηαζ ζζπονά ηα θμνηία άπςζδξ ιεηαλφ 

ημοξ, κα ιδ απςεεί ημ έκα αανοηζηυ-εζςηενζηυ ηέκηνμ ημο πθακήηδ αο-
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ημφ, ημ άθθμ-αζεεκέζηενυ ημο, ιε ζζπονέξ δοκάιεζξ, ηαζ έηζζ ανβεί αοηυ 

κα πενζζηναθεί, ανβμφκ βεκζηά κα πενζζηναθμφκ ηαζ ηα δφμ αοηά εζςηε-

νζηά-αανοηζηά ημο ηέκηνα. Συηε δ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημο πθακήηδ 

αοημφ ιεζχκεηαζ ηαζ επζαναδφκεηαζ. Συηε δ ιένα ημο πθακήηδ αοημφ ιε-

βαθχκεζ πάνα πμθφ, ακάθμβα ιε ηδκ ελαζεέκζζδ ηςκ θμνηίςκ ηςκ δφμ 

εζςηενζηχκ αανοηζηχκ ημο ηέκηνςκ. 

Έηζζ δ διένα ηδξ Αθνμδίηδξ έπεζ 243 διένεξ, είκαζ δδθαδή ιζα πμθφ 

ιεβάθδ διένα ζε δζάνηεζα. 

 

2) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ αοηχκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημο 

ηέκηνςκ, δεκ έπμοιε ζζπονή αοηή ηδκ έθλδ. Απμηέθεζια, ηα θμνηία ηςκ 

δφμ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ηέκηνςκ ημο πθακήηδ αοημφ κα ιδ δδιζμον-

βμφκ πμθφ ζζπονή ηδκ αανφηδηα ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα ιδ ιπμνεί ημ εζςηενζηυ αανοηζηυ ηέκηνμ 

ημο πθακήηδ αοημφ κα έθλεζ ηα θμνηία εκένβεζαξ ημο ίδζμο ημο πθακήηδ. 

Συηε έπμοιε ζημκ πθακήηδ αοηυκ δζάποηα πμθθά θμνηία εκένβεζαξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ, ηα μπμία επεζδή θένμοκ ηαζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, πανά-

βμοκ-δδιζμονβμφκ ζοπκέξ αζηναπέξ πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο πθακήηδ. 

Δπίζδξ, επεζδή ηα θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έπμοκ δζα-

ποεεί πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηαζ βφνς απυ αοηήκ, δδιζμονβμφκ ηυηε έθλεζξ 

ζηδκ εηεί φθδ, μπυηε αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δ Αθνμδίηδ θένεζ αηιυ-

ζθαζνα. Μάθζζηα, υζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ θένεζ δ 

Αθνμδίηδ ζηδκ αηιυζθαζνά ηδξ, ηυζμ πζμ πμθφ ποηκυηενδ βίκεηαζ αοηή 

ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο «… δ «αηιυζθαζνα» πμο ηδκ πενζαάθθεζ 

ιμζάγεζ ποηκυηενδ απυ ηα κενά ηςκ ςηεακχκ ζε αάεμξ εηαημκηάδςκ ιέ-

ηνςκ∙ …». 

 

Να ζδιεζχζμοιε υηζ πανυηζ ηα δφμ αοηά εζςηενζηά-αανοηζηά, ηέκηνα 

ημο πθακήηδ αοημφ είκαζ παιδθήξ εκένβεζαξ, ελαημθμοεεί ημ πζμ ζζπονυ-

ηενμ αοηυ αοηά κα αθθδθεπζδνά ζζπονυηενα ιε ημκ Ήθζμ ηαζ κα είκαζ ζε 

αανφηδηα, αοηυ, ημ ζζπονυηενμ ηονίςξ απυ ηα δφμ αοηά αανοηζηά ηδξ ηέ-

κηνα. 
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27. Η εμήγεζε ηεο θιίζεο ελόο πιαλήηε από ην επίπεδν ηεο ηξν-

ρηάο ηνπ Ήιηνπ ηνπ. 

Λόγνη ηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο ηνπ πιαλήηε θαηά ηελ πνξεία ηεο 

ηξνρηάο ηνπ. 

 

 

ζμ δδθαδή ζζπονυηενα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηα δφμ αανοηζηά 

ηέκηνα εκυξ πθακήηδ, ςξ πνμξ ημκ Ήθζυ ημο, ηυζμ πζμ πμθφ ζζπονυηενα 

αθθδθεπζδνμφκ αοηά ιε ημκ Ήθζυ ιαξ.  

Συηε: 

Α) Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακ έκαξ πθακήηδξ έπεζ ζζπονυηενμ ημ ηέκηνμ έθ-

λδξ ημο, ςξ πνμξ ημκ Ήθζμ, ηυηε αοηυ ημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημο ηέκηνμ 

έθηεηαζ πενζζζυηενμ απυ ημκ Ήθζυ ιαξ. Συηε ημ εζςηενζηυ ημο πθακήηδ 

αοημφ βένκεζ πνμξ ημκ Ήθζμ ή αθθζχξ πθδζζάγεζ πνμξ ημκ Ήθζμ. Ακ δ έθ-

λδ αοηή είκαζ έζης 20 ιμζνχκ, ηυηε αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ εζςηενζηυξ-

αανοηζηυξ πυθμξ π ημο πθακήηδ αοημφ εα πάνεζ ηθίζδ 20 ιμζνχκ πνμξ ημ 

ιένμξ ημο Ήθζμο. Συηε, ακαβηαζηζηά μ ζζπονυηενμξ αοηυξ εζςηενζηυξ 

πυθμξ π, εα απςεήζεζ ημκ αζεεκέζηενυ ημο εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ δ, 

ηαζ μ ηεθεοηαίμξ εα πάνεζ ακηζδζαιεηνζηή εέζδ ςξ πνμξ ημκ εζςηενζηυ 

πονήκα ημο πθακήηδ αοηή. 

Λυβς ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ημο 

πθακήηδ αοημφ, εα ιεηαηζκδεεί ηαζ δ ηάεεημξ πνμξ ηδκ μπμία απςεμφ-

κηαζ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ημο πθακήηδ αοημφ, ηαηά 

ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ ημο πυθςκ ηαζ ηδξ άπςζδξ πμο 

αημθμοεεί. Απμηέθεζια ημο ηεθεοηαίμο, δ ηάεεημξ αοηή κα ιεηαημπζζηεί 

ηαζ έηζζ δ κμδηή εοεεία πμο ζοκδέεζ ημοξ δφμ ιαβκδηζημφξ ημο πυθμοξ εα 

έπεζ ιεηαηζκδεεί. Αηνζαχξ ηυηε ιεηαηζκείηαζ ηαζ μ άλμκαξ πενζζηνμθήξ 

ημο πθακήηδ αοημφ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ αοηή ηδκ κμδηή ιαβκδηζηή 

ηάεεημ πμο ακαθέναιε, ηαζ δ μπμία είκαζ πένα βζα πένα πναβιαηζηή. 

Β) Ακ έκαξ πθακήηδξ δέπεηαζ ζζπονυηενα ηδκ άπςζδ απυ ημκ Ήθζμ π.π. 

ηαηά 30 ιμίνεξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ πθακήηδξ αοηυξ εα πάνεζ ηθίζδ ςξ 

πνμξ ημ επίπεδμ πενζζηνμθήξ ημο Ήθζμο ηαηά 30 ιμίνεξ. 

Ζ δζαθμνά απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ είκαζ υηζ εδχ δέπεηαζ ηδκ 

άπςζδ μ πυθμξ δ, εκχ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ έθημκηακ ζζπονυηε-

να μ άθθμξ πυθμξ ημο πθακήηδ μ π. 

 

ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, δ ηαπφηδηα ηίκδζδξ ημο πθακήηδ πάκς ζηδκ 

ηνμπζά ημο εα είκαζ ιεβαθφηενδ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηαπφηδηα ηίκδζδξ ημο 

πθακήηδ πμο έθημκηακ, βζαηί δ δφκαιδ άπςζδξ είκαζ ζζπονυηενδ ζο-

βηνζηζηά ιε ηδκ δφκαιδ έθλδξ. 

Έηζζ, μ πθακήηδξ εα ηνέπεζ πενζζζυηενμ ζημ δζάζηδια ζηδκ ηνμπζά 

ημο. 
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Άθθμξ πανάβμκηαξ πμο επζδνά ζηδκ ηαπφηδηα ηίκδζδξ ημο πθακήηδ εί-

καζ ακ θένεζ ιέζα ημο ιεβάθδ πμζυηδηα ιάγαξ. Ακ δδθαδή δεκ θένεζ ιε-

βάθδ πμζυηδηα θμνηζζιέκδξ ιάγα, ιζθάιε βζα ημκ εζςηενζηυ πονήκα 

ημο, δεκ ηνέπεζ ζπεηζηά βνήβμνα, επεζδή δεκ δέπεηαζ ζζπονά ηα θμνηία 

απυ ημκ Ήθζμ (αθμφ θένεζ θζβυηενδ ιάγα), επεζδή ζοκήεςξ δ ιάγα ημο 

έθηεζ ηαζ ηδκ εκένβεζά ημο (μπυηε ιεβάθδ θμνηζζιέκδ ιάγα ζδιαίκεζ πε-

νζζζυηενδ εκένβεζα). 
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28. Η εμήγεζε ηεο κεγάιεο ή κηθξήο αθηίλαο, ηεο κεγάιεο αθηίλαο 

ηεο ειιεηπηηθήο ηξνρηάο ελόο πιαλήηε. Η εμήγεζε ηεο κεγάιεο ή κη-

θξήο έιιεηςεο ηεο ηξνρηάο ελόο πιαλήηε. 

Η εμήγεζε ηνπ έθθεληξνπ ηεο ζέζεο ηνπ Ήιηνπ σο πξνο ηηο ειιεί-

ςεηο ησλ πιαλεηώλ ηνπ. 

 

 

Πζμ πάκς ακαθέναιε ηδκ έκκμζα ηδξ ιεβάθδξ αηηίκαξ ηδξ έθθεζρδξ ή 

ιεβάθδξ δζαιέηνμο (αθ. ζεθίδα 31). 

Λέιε, θμζπυκ, ιεηά ηα υζα εηεέζαιε υηζ δ ιεβάθδ αηηίκα ηδξ έθθεζρδξ 

ηδξ ηνμπζάξ εκυξ πθακήηδ βίκεηαζ υηακ έπμοιε ακηίζημζπα ιεβάθδ ηδκ 

άπςζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ πυθςκ Ζθίμο ηαζ πθακήηδ ηαηά ηδκ 

ελήξ έκκμζα: 

Ο ζζπονυηενμξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ημο Ήθζμο απςεεί ημκ ζ-

ζπονυηενμ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο πθακήηδ.Συηε μ πθακήηδξ α-

πςεείηαζ ζηζξ πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ.Μάθζζηα υζμ ζζπονυηενμ είκαζ ημ 

θμνηίμ αοηήξ ηδξ άπςζδξ ηυζμ πζμ ιαηνζά απςεείηαζ μ πθακήηδξ, 

Σμ ακηίεεηα ζοιααίκεζ υηακ ηα δφμ ηέκηνα ημο Ήθζμο ηαζ ημο πθακήηδ 

είκαζ πενίπμο ίζα, μπυηε ηυηε δ ηνμπζά ημο πθακήηδ ηείκεζ κα βίκεζ ηοηθζ-

ηή πανά εθθεζπηζηή. Συηε έπμοιε ιζηνυηενδ ηδκ έθθεζρδ ζηδκ ηνμπζά 

ημο. 

ζμκ αθμνά ηδκ έηηεκηνδ εέζδ ημο Ήθζμο ιαξ ζημ δθζαηυ ιαξ ζφ-

ζηδια: 

 
Η ζέζε ημο Ήιημο μαξ δεκ βνίζθεηαη αθνηβώξ ζημ γεςμεηνηθό θέκηνμ ηεξ 

έιιεηρεξ πμο δηαγνάθμοκ μη πιακήηεξ ημο.  

Η ζέζε ηεξ ηνμπηάξ ημο Ήιημο μαξ είκαη έθθεκηνε. 

Σημ πημ πάκς πανάδεηγμά μαξ πανάλαμε ζημ πενίπμο μηα εκδεηθηηθή έθθε-

κηνε ζέζε ημο Ήιημο, γηα κα θακεί όηη μ Ήιημξ δεκ βνίζθεηαη ζημ γεςμεηνηθό 

ημο θέκηνμ. 
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Έηηεκηνδ θέβεηαζ δ ηνμπζά εκυξ ζχιαημξ πμο δεκ ζοιπίπηεζ ιε ημ βε-

ςιεηνζηυ ημο ηέκηνμ. Έηζζ δ εέζδ ημο Ήθζμο ιαξ δεκ ανίζηεηαζ ζημ ηέ-

κηνμ ηδξ εθθεζπηζηήξ ηνμπζάξ ημο. 

Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ άπςζδ πμο ελαζηείηαζ απυ ζζπονυ μιχκοιυ ημο 

ηέκηνμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ εκένβεζαξ. 

Ζ έηηεκηνδ ηνμπζά ηδξ Γδξ ςξ πνμξ ημκ Ήθζμ, δ ιεηαηυπζζδ δδθαδή 

ηδξ εέζδξ ημο Ήθζμο ςξ πνμξ ημ βεςιεηνζηυ ηέκηνμ ηδξ έθθεζρδξ πμο 

δζαβνάθεζ έκαξ πθακήηδξ μθείθεηαζ ζημ υηζ μ έκαξ ιυκμκ πυθμξ ημο εζς-

ηενζημφ π.π. ηδξ Γδξ,ημο Γία η.θπ., αζηεί ζζπονυηενα ηδκ άπςζή ημο 

πνμξ ημκ Ήθζμ ηαζ υπζ μζ δφμ (βζαηί μ άθθμξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ 

ηδξ Γδξ, ημο Γία η.θπ.έθηεηαζ απυ ημκ ζζπονυηενμ πυθμ ημο Ήθζμο, μπυηε 

ηαζ μ Ήθζμξ πθδζζάγεζ πνμξ αοηυκ ηαζ δδιζμονβεί ημ έηηεκηνμ ηδξ 

ηνμπζάξ ημο). 

Έηζζ μ Ήθζμξ δεκ ανίζηεηαζ ζημ βεςιεηνζηυ ηέκηνμ ηδξ εθθεζπηζηήξ 

ηνμπζάξ ημο. 
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29. Η εμήγεζε ηεο θνληηλήο ή καθξηλήο ζέζεο ελόο πιαλήηεο σο 

πξνο ηνλ Ήιηό ηνπ. 

 

 

Έζης μζ δφμ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ημο Ήθζμο ιαξ Π ηαζ Ζ, ιε 

ζζπονυηενμ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημο πυθμ Π. 

Έζης επίζδξ, μζ δφμ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ημο πθακήηδ ιαξ π 

ηαζ δ, ιε ζζπονυηενμ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημο πυθμ π. 

 

Ακ θμζπυκ, ζε έκακ πθακήηδ ιεζςεεί-ελαζεεκήζεζ ημ θμνηίμ ημο ζζπο-

νυηενμο εζςηενζημφ-αανοηζημφ ημο πυθμο π, ηυηε μ πθακήηδξ αοηυξ α-

πςεείηαζ θζβυηενμ απυ ημκ μιχκοιυ ημο πυθμ ημο Ήθζμο, δδθαδή απς-

εείηαζ θζβυηενμ απυ ημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ημο Ήθζμο ιαξ Π. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ πθακήηδξ, αθμφ ιεζχκεηαζ δ δφκαιδ άπςζδξ 

πνμξ αοηυκ, πθδζζάγεζ πζμ πμθφ πνμξ ημκ Ήθζμ. Ο πθακήηδξ ηυηε εα πθδ-

ζζάζεζ πνμξ ημκ Ήθζυ ημο. Ακ ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά αοηυ ημ θμνηίμ ημο 

πθακήηδ, μ πθακήηδξ εα πθδζζάγεζ, ακάθμβα, ζηαδζαηά πνμξ ημκ Ήθζυ 

ημο. 

Ακηίεεηα: 

Ακ ζε έκακ πθακήηδ αολδεεί-εκζζποεεί ημ θμνηίμ ημο ζζπονυηενμο ε-

ζςηενζημφ-αανοηζημφ ημο πυθμο π, ηυηε μ πθακήηδξ αοηυξ απςεείηαζ πε-

νζζζυηενμ απυ ημκ μιχκοιυ ημο πυθμ ημο Ήθζμο, δδθαδή απςεείηαζ ζ-

ζπονυηενα απυ ημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ημο Ήθζμο ιαξ Π. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή μ πθακήηδξ, αθμφ αολάκεηαζ δ δφκαιδ άπςζδξ πνμξ αο-

ηυκ, απμιαηνφκεηαζ πζμ πμθφ απυ ημκ Ήθζμ. Ο πθακήηδξ ηυηε εα απμια-

ηνοκεεί απυ ημκ Ήθζυ ημο. Ακ αολάκεηαζ ζηαδζαηά αοηυ ημ θμνηίμ ημο 

πθακήηδ, μ πθακήηδξ εα απμιαηνφκεηαζ, ακάθμβα, ζηαδζαηά απυ ημκ Ή-

θζυ ημο. 
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Δπίινγνο 
 

 

Απυ ηα υζα εηεέζαιε παναπάκς, παναηδνμφιε υηζ ιπμνμφιε κα επα-

θδεεφζμοιε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ πθακδηχκ ηαζ ηυζα άθθα θαζκυιεκα ιε αά-

ζδ ηδκ εεςνία πμο ακαπηφλαιε. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ εζζδβμφιαζηε ηδκ εεςνία αοηή ςξ ζςζηή ηαζ εα 

ενβαζημφιε επαβςβζηά, επαθδεεφμκηαξ δδθαδή ζοκέπεζα ηα υζα εηεέ-

ημοιε ηαζ ακαπηφζζμοιε. 

Θα εεςνήζμοιε θμζπυκ ηδκ αανφηδηα ςξ ηδκ πδβή εκένβεζαξ ηαζ εζδζ-

ηυηενα εα εεςνήζμοιε δφμ αανοηζηά ζφκμθα εκένβεζαξ, αθμφ υπςξ ακα-

πηφλαιε έπμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα εκένβεζαξ ηφπμο α πμο θένμοκ εεηζ-

ηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα εκένβεζαξ ηφπμο α πμο θέ-

νμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

 

Αοηυ ημ πανυκ αζαθίμ έπεζ ημκ α/α: 10 ηδξ ζεζνάξ, επεζδή απμηεθεί 

ζοβπνυκςξ ηαζ ιζα βεκζηή ακαηεθαθαίςζδ ηςκ πνχηςκ δέηα αζαθίςκ. 

Θα αημθμοεήζεζ άθθδ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή Δζζαβςβή, δ μπμία εα 

ακαθένεηαζ ζημκ ιζηνυημζιμ η.θπ..  

Δίκαζ, δδθαδή, ακάβηδ πνμξ ειααεφκμοιε ηαζ πνμπςνήζμοιε ζηα «α-

κμζπηά» πνμξ ημκ ιαηνυημζιμ ηαζ πνμξ ημκ ιζηνυημζιμ, χζηε κα πνμε-

ημζιάζμοιε ηαηάθθδθα ημκ δνυιμ ιαξ. 

Απυ εηεί ηαζ ιεηά, μ ηαεέκαξ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ πζμ πένα ηζξ εέζεζξ 

ηαζ κα πνμπςνήζεζ υζμ εέθεζ, ζηδνζγυιεκμξ πάκς ζηα κέα δεδμιέκα, ζηδ 

κέα πθαηθυνια δεδμιέκςκ, πμο εα ημο πανέπεζ αοηή δ ζεζνά ηςκ αζαθί-

ςκ  ιαξ. 
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 ΒΙΒΛΙΟ  10ν – ΔΙΣΑΓΩΓΗ 1ε 1 96 
    

1 Οζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ ελαζημφκηαζ απυ 

ηδκ ιάγα ηςκ ζςιάηςκ, εζδζηυηενα απυ ηδκ 

εκένβεζα πμο θένεζ δ ιάγα ηςκ ζςιάηςκ. 

2 4 

2 Ακ δφμ ζχιαηα ανίζημκηαζ ζε αανφηδηα ηαζ 

ημ ιέκα έπεζ πμθφ ιζηνή ηδκ ιάγα ημο ςξ πνμξ 

ημ άθθμ, ηυηε ημ ιεβαθφηενμ ζχια έθηεζ πάκς 

ημο ημ πμθφ ιζηνυηενυ ημο ζχια. 

5 5 

3 Οζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ ελαζημφκηαζ υπζ 

ιυκμκ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, ή ημο Ήθζμο 

η.θπ., αθθά ελαζημφκηαζ απυ υθα ηα ζχιαηα 

πμο θένμοκ ιάγα.  

6 8 

4 Ζ ιάγα ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ επεκενβεί ζζπο-

νυηενα, απυ πθεονάξ αανφηδηαξ, πνμξ ηα ζχ-

ιαηα ιε ηα μπμία ηεθεί ζε αανφηδηα.  

9 9 

5 Ζ αανφηδηα ελαζηείηαζ ηαζ ζημκ ηεκυ απυ αέ-

να, αθθά υηακ οπάνπεζ φθδ ιεηαλφ ηςκ ζςιά-

ηςκ, ελαζηείηαζ ζζπονυηενα πνμξ ηα ζχιαηα 

πμο θένμοκ ηδκ πενζζζυηενδ ιάγα. 

Ζ ίδζα δ φθδ π.π. ημο αένα πμο δέπεηαζ ηα 

θμνηία ηδξ αανφηδηαξ, είκαζ αοηή πμο θμνηί-

γεηαζ απυ αοηά ηα θμνηία ηδξ αανφηδηαξ (χ-

ζηε κα ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

αανφηδηαξ).  

Ο ίδζμξ μ αέναξ ηαζ μζ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ 

θμνηίγμκηαζ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ.  

Ζ εκένβεζα ηδξ αανφηδηαξ ιεηαθένεηαζ απυ 

ηδκ ιάγα ημο εκυξ ζχιαημξ πνμξ έκα άθθμ 

ζχια ιε ημ μπμίμ ηεθεί ζε αανφηδηα.  

Ζ εκένβεζα ηδξ αανφηδηαξ ιεηαθένεηαζ: είηε 

πςνίξ ηδκ φθδ (ηεκυ αένμξ, υπςξ π.π. ζημ βοά-

θζκμ ηεκυ ζςθήκα) αθθά ηαζ ιέζς ηδξ φθδξ.  

10 11 

6 Ζ ααεφηενδ έκκμζα ηδξ άκςζδξ είκαζ υηζ αοηή 

πνμένπεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ.  

Σμ αάνμξ ηςκ ζςιάηςκ δεκ μθείθεηαζ απμ-

ηθεζζηζηά ηαζ ιυκμκ ζηδκ ιάγα ημοξ, αθθά μ-

θείθεηαζ ηαζ ζηδκ εκένβεζά ημοξ πμο αοηά έ-

πμοκ. 

Με ηδκ άκςζδ ιεηαθένεηαζ εκένβεζα απυ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ πνμξ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιά- 

12  
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6 Ζ ααεφηενδ έκκμζα ηδξ άκςζδξ είκαζ υηζ αοηή 

πνμένπεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ.  

Σμ αάνμξ ηςκ ζςιάηςκ δεκ μθείθεηαζ απμ-

ηθεζζηζηά ηαζ ιυκμκ ζηδκ ιάγα ημοξ, αθθά μ-

θείθεηαζ ηαζ ζηδκ εκένβεζά ημοξ πμο αοηά έ-

πμοκ. 

Με ηδκ άκςζδ ιεηαθένεηαζ εκένβεζα απυ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ πνμξ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιά-

ηςκ ηαζ ημο αένα ηαζ ηυηε αοηά αολάκμοκ ημ 

αάνμξ ημοξ ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ πνμζεήηδξ ε-

κένβεζαξ ηδξ άκςζδξ. 

Σμ ηέκηνμ ηδξ Γδξ ιαξ θένεζ δφμ είδδ δο-

κάιεςκ: 

α) Γοκάιεζξ έθλδξ πμο έθημοκ υθα ηα ζχ-

ιαηα ηαζ ημκ αένα, ηαζ δδιζμονβμφκ ηδκ αα-

νφηδηα, ηαζ 

α) Γοκάµεζξ άπςζδξ πμο απςεμφκ υθα ηα 

ζχιαηα ηαζ ημκ αένα, ηαζ δδιζμονβμφκ ηδκ 

άκςζδ. 

12 14 

7 Οζ δοκάιεζξ απυ εζςηενζηυ ηδξ Γδ ιαξ πμο 

δδιζμονβμφκ έθλεζξ-απχζεζξ (αανφηδηα ηαζ 

άκςζδ ακηίζημζπα), θένμοκ ιαβκδηζηά θμνηία 

ηαζ είκαζ δφμ εζδχκ απυ πθεονάξ ιαβκδηζημφ 

ημοξ θμνηίμο. 

Σζ μκμιάγμοιε εειεθζχδεζξ δοκάιεζξ. 

Σζ μκμιάγμοιε ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Σζ μκμιάγμοιε ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Ηζπφμοκ ηυηε ηα ελήξ: 

1) ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ μζ δο-

κάιεζξ έθλδξ είκαζ ζζπονυηενεξ, ζοβηνζηζηά ιε 

ηζξ δοκάιεζξ άπςζδξ, ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

δοκάιεςκ. Απμηέθεζια ηα δφμ ζχιαηα κα έθ-

ημκηαζ. 

2) ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ μζ δο-

κάιεζξ άπςζδξ είκαζ ζζπονυηενεξ, ζοβηνζηζηά 

ιε ηζξ δοκάιεζξ έθλδξ, ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

δοκάιεςκ. Απμηέθεζια ηα δφμ ζχιαηα κα 

απςεμφκηαζ. 

15 16 

8 Ζ άπςζδ ηςκ εειεθζςδχκ δοκάιεςκ ζημ ηέ-

κηνμ ηδξ Γδξ ιαξ είκαζ δ αζηία πμο δδιζμον- 

17  
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8 Ζ άπςζδ ηςκ εειεθζςδχκ δοκάιεςκ ζημ ηέ-

κηνμ ηδξ Γδξ ιαξ είκαζ δ αζηία πμο δδιζμον-

βμφκηαζ δφμ εζςηενζηά ηέκηνα αανφηδηαξ ηδξ 

Γδξ ιαξ ζηδκ θάζδ πμο ελαζηείηαζ δ άπςζδ 

αοηή ηςκ δφμ εειεθζςδχκ θμνηίςκ ηδξ. 

17 18 

9 Ζ Γδ ιαξ θένεζ δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηαζ υπζ 

έκα. 

ηδκ πενζμπή ημο ζζδιενζκμφ ανίζημκηαζ ηα 

δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ. 

Σα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ, πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ γχκδ ημο ζζδιενζκμφ, έπμοκ 

ημ ζπήια έθθεζρδξ. 

19 22 

10 Ζ ελήβδζδ ηδξ πνμκμιέηνδζδξ ηδξ ηίκδζδξ 

ηςκ ιαγχκ ζηδκ Γδ ιαξ. 

ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ, έπμοιε: 

α) ηδκ ιζα θάζδ, ηδκ δδιζμονβία εκυξ ιυ-

κμκ αανοηζημφ ηέκηνμο, ηαζ 

α) ηδκ επυιεκδ θάζδ, ηδκ δδιζμονβία δφμ 

αανοηζηχκ πυθςκ. 

Ζ ζθαίνα ημο απθμφ εηηνειμφξ θμζπυκ πμο 

εηηεθεί αιείςηεξ ηαθακηχζεζξ, ζζυπνμκεξ, ιαξ 

δείπκεζ ζε πμζυκ αηνζαχξ πνυκμ δδιζμονβείηαζ 

ημ έκα αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ ηαζ ζε πμζυκ αηνζ-

αχξ πνυκμ δδιζμονβμφκηαζ ηα δφμ εζςηενζηά 

αανοηζηά ηδξ ηέκηνα. 

Σα δφμ εζςηενζηά αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ 

ιαξ, ανίζημκηαζ ζε ίζεξ απμζηάζεζξ ζηδκ ιζα 

ηαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ηδξ. 

Ζ ίδζα δ αανφηδηα δεκ ελανηάηαζ ηυζμ απυ 

ηδκ ιάγα πμο θένμοκ ηα ζχιαηα ζημ εζςηενζ-

ηυ ημοξ, αθθά απυ ηδκ εκένβεζα, απυ ηδκ εε-

ιεθζχδδ εκένβεζα πμο οπάνπεζ εηεί. 

Σζ είκαζ δ εκενβεζαηή αανφηδηα. 

Οζ κυιμζ ηδξ εκενβεζαηήξ αανφηδηαξ. 

23 29 

11 Ζ δδιζμονβία ηδξ έθθεζρδξ ιζα ηνμπζάξ οπμ-

δδθχκεζ ηδκ φπανλδ δφμ εζςηενζηχκ ηέ-

κηνςκ-ηέκηνςκ. 

30 32 

12 Γφμ είκαζ ηα αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο εηηνειμφξ ημο 

Φμοηχ.Ζ αανφηδηα ηδξ Γδξ ιαξ ελαζηείηαζ   

33  
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12 Γφμ είκαζ ηα αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο εηηνειμφξ ημο 

Φμοηχ.Ζ αανφηδηα ηδξ Γδξ ιαξ ελαζηείηαζ 

απυ δφμ ηέκηνα αανφηδηαξ ηαζ υπζ απυ έκα. 

Ζ ελήβδζδ ηαζ δ απυδεζλδ ηδξ αανφηδηαξ ηδξ 

Γδξ. 

Σα δφμ αανοηζηά ηέκηνα ηδξ Γδξ ιαξ πενζ-

ζηνέθμκηαζ ηαζ ελαζηίαξ αοηχκ πενζζηνέθεηαζ 

ηαζ μθυηθδνδ δ Γδ ιαξ. 

33 36 

13 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ δφμ ιαβκδηζ-

ηχκ πυθςκ ζε έκακ πθακήηδ, Ήθζμ, βαθαλία 

η.θπ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο ηδξ Γδξ (Ήθζμο, 

βαθαλία η.θπ.) 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ μνεήξ βς-

κίαξ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

θμνηίςκ πμο εηηνέπμκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ πνμξ ημοξ δφμ ελςηενζημφξ ηδξ πυ-

θμοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαεεηυηδηαξ ηδξ βναιιήξ 

πμο εκχκεζ ημοξ δφμ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ πυθςκ ηδξ Γδξ ιε ημ επί-

πεδμ ηδξ βναιιήξ πμο εκχκεζ ημοξ δφμ εζςηε-

νζημφξ-αανοηζημφξ ηδξ πυθμοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ πζδάηςκ εκένβεζαξ βφνς 

απυ ημκ ηαεέκα απυ αοημφξ ελςηενζημφξ ηδξ 

πυθμοξ ηδξ Γδξ, ημο βαθαλία η.θπ. 

37 38 

14 Απμηέθεζια απυ ηδκ δδιζμονβία ηςκ δφμ ε-

ζςηενζηχκ ηέκηνςκ αανφηδηαξ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ  ηαζ ημο Ήθζμο ιαξ, είκαζ δ θυνηζζδ 

ηςκ ηάεε είδμοξ πνμελμπχκ ηδξ ελςηενζηήξ 

επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ ηαζ ημο Ήθζμο. 

Σα εειεθζχδδ θμνηία ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ 

υζμ ηαζ ημο Ήθζμο είκαζ δφμ εζδχκ ηαζ θένμοκ 

ιαβκδηζηά αθθά ηαζ δθεηηνζηά θμνηία, ή θέ-

νμοκ δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, ηα μπμία αθ-

θδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πνμηαθμφκ ιζα 

ζεζνά δθεηηνμιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ. 

39  
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14 Απμηέθεζια απυ ηδκ δδιζμονβία ηςκ δφμ ε-

ζςηενζηχκ ηέκηνςκ αανφηδηαξ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ Γδξ  ηαζ ημο Ήθζμο ιαξ, είκαζ δ θυνηζζδ 

ηςκ ηάεε είδμοξ πνμελμπχκ ηδξ ελςηενζηήξ 

επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ ηαζ ημο Ήθζμο. 

Σα εειεθζχδδ θμνηία ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ 

υζμ ηαζ ημο Ήθζμο είκαζ δφμ εζδχκ ηαζ θένμοκ 

ιαβκδηζηά αθθά ηαζ δθεηηνζηά θμνηία, ή θέ-

νμοκ δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, ηα μπμία αθ-

θδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πνμηαθμφκ ιζα 

ζεζνά δθεηηνμιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ. 

Ζ Γδ ιαξ έθηεζ ηαζ ηα εεηζηά αθθά ηαζ ηα αν-

κδηζηά δθεηηνζηά θμνηία, πμο ζδιαίκεζ υηζ 

θένεζ ηα ακηίεεηα δθεηηνζηά ημοξ θμνηία (χ-

ζηε κα ηα έθηεζ), επμιέκςξ δ Γδ ιαξ θένεζ ηαζ 

ηα δφμ είδδ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ ζημ εζςηενζ-

ηυ ηδξ. 

Ζ παναβςβή ηδξ ορδθήξ εενιυηδηαξ ζημ εζς-

ηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ μθείθεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ 

έθλδξ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ηδξ ηέ-

κηνςκ, ηα μπμία θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά 

θμνηία. 

Ζ αανφηδηα απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ δεκ 

αζηείηαζ απυ ζοιπαβή ζηενεά ιάγα, αθθά απυ 

νεοζηή-οβνήξ ιμνθήξ ιάγα. 

39 43 

15 Οζ ηζκήζεζξ ηδξ ιάγαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ 

(πθακήηδ η.θπ.).  

Ζ ελήβδζδ ημο πεπθαηοζιέκμο ηδξ Γδξ η.θπ. 

Οζ ηζκήζεζξ ηςκ πονδκζηχκ νεοιάηςκ ηαζ δ 

αζηία δδιζμονβίαξ ημοξ. 

Καζ μζ δφμ πυθμζ ηδξ Γδξ, υπζ ιυκμκ μ έκαξ, 

έθημοκ ιαβκδηζηά θμνηία ζημοξ ελςηενζημφξ 

ηδξ πυθμοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ έβηθζζδξ. 

Πυηε έκαξ πθακήηδξ θένεζ ζζπονυηενμ ημ ελς-

ηενζηυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο πεδί-

μ. 

44 46 

16 Μεηααμθή ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ δφμ 

ιαβκδηζηχκ πυθςκ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ 

απυ ημ ιαβκδηζγυιεκμ ζχια. 

47  
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ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

16 Μεηααμθή ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ δφμ 

ιαβκδηζηχκ πυθςκ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ 

απυ ημ ιαβκδηζγυιεκμ ζχια. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ζημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ. 

Νυιμζ ημο Μαβκδηζζιμφ πμο ζζπφμοκ ζημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ Γδξ 

ιαξ, εκυξ πθακήηδ η.θπ.: 

α) Οζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκα-

ιζηέξ βναιιέξ ημο ηαεεκυξ απυ ημοξ δφμ ελς-

ηενζημφξ πυθμοξ ηδξ Γδξ ιαξ, έθημκηαζ ηαζ 

απυ ημκ άθθμ πυθμ. 

α) Ζ ιαβκδηζηή αεθυκδ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζ-

κέξ απμζηάζεζξ, έθηεηαζ ζζπονυηενα απυ ημκ 

έκακ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Α ηδξ Γδξ 

ιαξ, εκχ έθηεηαζ αζεεκέζηενα ηαζ απυ ημκ 

άθθμκ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Β ηδξ Γδξ 

ιαξ. 

β) Ζ ιαβκδηζηή αεθυκδ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζ-

κέξ απμζηάζεζξ, έθηεηαζ ζζπονυηενα απυ ημκ 

άθθμκ ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Β ηδξ Γδξ 

ιαξ, εκχ έθηεηαζ αζεεκέζηενα ηαζ απυ ημκ 

ελςηενζηυ ιαβκδηζηυ πυθμ Α ηδξ Γδξ ιαξ. 

Ζ έκκμζα ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ ηαζ 

ηδξ παναβςβήξ ημο.  

Ζ δζαθμνεηζηυηδηα ημο εκυξ δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ ηφιαημξ ςξ πνμξ έκα άθθμ.   

47 49 

17 οκέπεζεξ-απμηεθέζιαηα ηδξ άπςζδξ ηςκ δφμ 

εζςηενζηχκ αανοηζηχκ ηέκηνςκ ζηα μονάκζα 

ζχιαηα. 

Καηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ 

θμνηίςκ ζημ εζςηενζηυ ημο βαθαλία, ημο Ή-

θζμο ηδξ Γδξ πανάβεηαζ-δδιζμονβείηαζ έκαξ 

ζοιπαβήξ πονήκαξ ιε νεοζηυ οθζηυ, θυβς ηδξ 

παναβςβήξ ηενάζηζμο δθεηηνζημφ θμνηίμο δ-

θεηηνζζιμφ. Συηε, ελαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ 

αοηήξ, πανάβμκηαζ ηαζ ηα ναδζμηφιαηα. 

50 51 

18 Ζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ δο-

κάιεςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ. 

52 53 
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

19 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο εζςηενζημφ 

ηδξ Γδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ θεζημονβί-

αξ ηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ημο νεοζημφ, αθθά ζοιπαβμφξ πο-

νήκα ζημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ. 

Ζ ελήβδζδ ημο πεπθαηοζιέκμο ηδξ Γδξ. 

54 58 

20 Ζ Δλήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ Μπνάμοκ. 59 60 

21 Δλήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ιάγαξ πμο δδ-

ιζμφνβδζακ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέ-

κηνα ηδξ Γδξ ιαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηςκ δπείνςκ ηδξ 

Γδξ. 

Ζ αηνζαήξ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο εη-

ηνειμφξ ημο Φμοηχ. 

Πυηε ζζπφεζ δ αανφηδηα ηςκ ιαγχκ ηςκ ζς-

ιάηςκ πμο δζαηφπςζε μ Ηζαάη Νεφηςκαξ. 

Πυηε ζζπφεζ δ αανφηδηα ηςκ ζςιάηςκ πμο 

μθείθεηαζ ζηδκ απεοεείαξ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

61 65 

22 Ζ έκκμζα ηδξ πενζζηνμθήξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

Γδξ ηαζ δ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηςκ πε-

νζζηνμθζηχκ νεοιάηςκ ηδξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηθίζδξ ημο άλμκα πενζζηνμθήξ 

εκυξ πθακήηδ ςξ πνμξ ημκ Ήθζυ ημο. 

Ο ζζπονυηενμξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ 

ημο εζςηενζημφ ημο πθακήηδ, ηζκεί-

πενζζηνέθεζ ηαζ μθυηθδνμ ημκ πθακήηδ (Ήθζμ, 

βαθαλία η.θπ.) ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πενζ-

ζηνμθήξ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ εκυξ μονάκζμο 

ζχιαημξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πθδιιονίδαξ ηαζ ηδξ άιπςηδξ 

ηδξ εθήκδξ. 

Ζ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηςκ μονάκζςκ 

ζςιάηςκ. 

Δλήβδζδ ηδξ ηακμκζηήξ ηαζ ηδξ ακάδνμιδξ ηί-

κδζδξ ηςκ μονάκζςκ ζςιάηςκ. 

66 75 

23 Σζ θέβεηαζ ζζυννμπδ αανφηδηα ηαζ πμζα είκαζ 

ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ. 

76 78 



96 

 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

24 Ζ ελήβδζδ ηδξ ζπεζνμεζδμφξ ηίκδζδξ ηςκ δμ-

νοθυνςκ, πθακδηχκ, βαθαλζχκ η.θπ. 

79 79 

25 Ζ ιζηνή ή δ ιεβάθδ ηθίζδ εκυξ πθακήηδ ςξ 

πνμξ ημκ Ήθζυ ημο. 

Ζ ιζηνή ή ιεβάθδ ηθίζδ εκυξ δμνοθυνμο ςξ 

πνμξ ημκ πθακήηδ ημο. 

80 80 

26 Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ηδξ διέναξ 

ζε έκακ πθακήηδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ αολδιέκδξ ποηκυηδηαξ ηδξ φ-

θδξ ηδξ αηιυζθαζναξ εκυξ πθακήηδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ζοπκχκ αζηναπχκ 

ζηδκ επζθάκεζα ή ζηα κέθδ ηδξ αηιυζθαζναξ 

εκυξ πθακήηδ. 

81 82 

27 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηθίζδξ εκυξ πθακήηδ απυ ημ 

επίπεδμ ηδξ ηνμπζάξ ημο Ήθζμο ημο. 

Λυβμζ ηδξ ηαπφηδηαξ ηίκδζδξ ημο πθακήηδ ηα-

ηά ηδκ πμνεία ηδξ ηνμπζάξ ημο. 

83 84 

28 Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεβάθδξ ή ιζηνήξ αηηίκαξ, ηδξ 

ιεβάθδξ αηηίκαξ ηδξ εθθεζπηζηήξ ηνμπζάξ εκυξ 

πθακήηδ. Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεβάθδξ ή ιζηνήξ έθ-

θεζρδξ ηδξ ηνμπζάξ εκυξ πθακήηδ. 

Ζ ελήβδζδ ημο έηηεκηνμο ηδξ εέζδξ ημο Ή-

θζμο ςξ πνμξ ηζξ εθθείρεζξ ηςκ πθακδηχκ ημο. 

85 86 

29 Ζ ελήβδζδ ηδξ ημκηζκήξ ή ιαηνζκήξ εέζδξ ε-

κυξ πθακήηδξ ςξ πνμξ ημκ Ήθζυ ημο. 

87 87 

 Δπίθμβμξ 88 88 

 Πίκαηαξ Πενζεπμιέκςκ 89 96 
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Βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην παξόλ βηβιίν 

(καηά αλθαβηηική ζειπά ηων βιβλίων ηηρ) 

 

 
 «BIGBANG», Ζ πζμ ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ υθςκ ηςκ επμπχκ, 

SimonSingh, 2004.   
 

 «ΦΤΗΚΖ», PSSC, Ίδνοια Δοβεκίδμο, HABER-SCHAIM, DODGE, WALTER, 

Έηηδ Έηδμζδ, Απυδμζδ ζηα Δθθδκζηά Θακάζδξ Κςζηίηαξ, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γδιυηνζ-

ημξ, Αεήκα 1992. 
 

 «Γζαηί; Πχξ; Πμζμξ; Πχξ θεζημονβεί αοηυ;» 300 ζοζηεοέξ ηαζ ιδπακήιαηα. Έβ-

πνςιδ παζδζηή εβηοηθμπαίδεζα. οββναθέαξ: FernandLot. πεδζαζηήξ: 

HenriMercier. Έηδμζδ LibfrairieHachette, 1967. Γζα ηδκ Δθθάδα – Δθθδκζηή 

Παζδεία Α.Δ. 1974. 
 

 «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηείμο, πακεπζ-

ζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 1981, Υνήζημξ Γζμαά-

κδξ. 
 

 «ΦΤΗΚΖ» Γ΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, μιάδα 

ζοββναθήξ ηςκ: Ακηςκίμο Νζηυθαμξ, Γδιδηνζάδδξ Πακαβζχηδξ, Καιπμφνδξ 

Κςκ/κμξ, Παπαιζπάθδξ Κςκ/κμξ, Παπαηζίιπα Λαιπνζκή, Υαηγδηζμιπάκδξ Θευ-

θζθμξ, Αεήκα 2001. 
 

 «Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ Δηπαίδεο-

ζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ.. 
 

 «ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London. 
 

 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΗΚΖ» Κ.Γ. Αθελμπμφθμο (ηαεδβδηή ημο Πακεπζζηδιίμο Α-

εδκχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-Μαβκδηζζιυξ- Ζθε-

ηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ ηνίηδ, Αεήκα 1967. 
 

 Βζαθίςκ, Αεήκα 1977, ηδξ μιάδαξ ηςκ: Νίημξ Ακηςκίμο (θοζζηυξ, οθδβδηήξ Πα-

κεπζζηδιίμο Αεδκχκ), Πακαβζχηδξ Αζδιαηυπμοθμξ (θοζζηυξ ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), 

Υνζζηίκα Εζμφδνμο (πδιζηυξ, ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), Γδιήηνδξ Καηάηδξ (πδιζηυξ, 

ηαεδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ), Γζάκκδξ Καθμφζδξ (ηαεδβδηήξ Παζδαβςβζ-

ηήξ Αηαδδιίαξ), Θακάζδξ Κςζηίηαξ (θοζζηυξ ΚΠΔ Γδιυηνζημξ), Πακηεθήξ 

Μπμοηάθαξ (δάζηαθμξ Δηπαζδεοηδνίμο «Γζμκφζζμξ μθςιυξ»), Ακδνέαξ Ρε-

ιπμφθδξ (πδιζηυξ, ηαεδβδηήξ Κμθθεβίμο Αεδκχκ), Αεδκά Ρζηάηδ (δαζηάθα 

Κμθθεβίμο Αεδκχκ), Νηίκα Υαηγμφδδ-Γηέβηζμο (πδιζηυξ, Γεκζηυ Υδιείμ ημο 

Κνάημοξ), Γναιιαηζηάηδξ Γζχνβμξ (θοζζηυξ, ΚΠΔ Γδιυηνζημξ). 
 

 «φβπνμκμξ Δβηοηθμπαίδεζα Δπζζηδιχκ - Σμ φιπακ», Δπμπηεία Η.Ν. Θεμδςνα-

ημπμφθμο, 1969. 
 

 «Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ ηαφνμξ, 

Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ Νίημξ, Οααδίαξ άα-

ααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζ-

ζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ 

Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ). 
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Ζ εζηυκα ημο ελςθφθθμο ημο CD ιαξ 

 

 
 

 

Βθέπμοιε έκακ ζπεζνμεζδή βαθαλία. Σμ ζπήια ημο δδιζμονβείηαζ ςξ 

ελήξ: 

Σα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα εειεθζςδχκ ζυκηςκ απςεμφκηαζ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Έηζζ πνμηφπημοκ ανπζηά μζ δφμ ανα-

πίμκέξ ημο. 

Δπεζδή υιςξ αοηά ηα απςεμφιεκα εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα θένμοκ 

μιχκοιμ ημ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ), 

δεκ απςεμφκηαζ απθά, αθθά απςεμφκηαζ ηαζ ηαηά ηζξ ακηίεεηεξ δζεοεφκ-

ζεζξ ημοξ.  

Έηζζ δδιζμονβμφκηαζ μζ δφμ πενζζηνεθυιεκμζ αναπίμκεξ ζημκ βαθαλία. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ θαζκυιεκμ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ 

ημο ηάεε πθακήηδ. Δπεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφιεκα έθημοκ ηαζ 

φθδ απυ ημ εζςηενζηυ ημο μονάκζμο ζχιαημξ, έπμοιε ηδκ φθδ αοηή ηςκ 

δφμ εζςηενζηχκ πενζζηνμθζηχκ αναπζυκςκ ημο πθακήηδ, ηδξ Γδξ ιαξ, 

ημο Ήθζμο ιαξ η.θπ. κα πενζζηνέθεζ ηαζ ημκ ίδζμ ημκ πθακήηδ Γδ η.θπ. 

Ζ δζαθμνά είκαζ δ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ, επεζδή μ ζζπονυηενμξ ζε 

θμνηίμ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ ημο πυθμξ απςεεί ημκ αζεεκέζηενυ ημο ζ-

ζπονυηενμ ηαζ έηζζ δ πενζζηνμθή ημο βαθαλία ιπμνεί κα είκαζ είηε πνμξ 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ, είηε πνμξ 

ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ.  


