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1. Δηζαγσγή 
 

 

Σμ εέια πμο εα ιεθεηήζμοιε ζημ πανυκ αζαθίμ είκαζ, ααζζηά, δ αθθδ-

θεπίδναζδ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ή δ ακαγήηδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 

Μζα απυ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ αοηέξ, ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ είκαζ δ δδιζμονβία ημο ακειμζηνμαίθμο, οδνμζηνμαίθμο η.θπ. 

Άθθεξ εθανιμβέξ ηδξ είκαζ δ δδιζμονβία ηδξ δζάζπαζδξ ιζαξ πδιζηήξ 

έκςζδξ ηαζ ηδκ δδιζμονβίαξ κέαξ πδιζηήξ έκςζδξ, άθθδ είκαζ δ 

δζάζπαζδξ ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ ζε ιζα δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή η.θπ. 

Οζ εθανιμβέξ αοηέξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ πναβιαηζηά ηυζμ ιεβάθεξ υζμ ηαζ μ ίδζμξ μ 

ηυζιμξ. 

Δίκαζ βεβμκυξ, υπςξ ακέθενα ηαζ ζηα δφμ πνμδβμφιεκα αζαθία ηδξ Δζ-

ζαβςβήξ (Βζαθίμ 10μ ηαζ Βζαθίμ 11μ), υηζ δεκ βκχνζγα ιέπνζ πμο ιπμνχ 

κα θηάζς βζα κα ηεηιδνζχζς ηα υζα ακαθένμοιε ζηδκ Δζζαβςβή. Ζ έ-

ηηαζδ δδθαδή ηδξ εθανιμβήξ ηςκ δοκάιεςκ πμο εκενβμφκ βζα κα 

ηζκείηαζ δ φθδ ή βζα κα ιέκεζ αηίκδηδ, αθμνά υθμ ημ ζφιπακ, αθμνά ειάξ 

ημοξ ίδζμοξ ζε απυθοημ ααειυ. 

Σχνα, θμζπυκ, βνάθμκηαξ ιζα ζεζνά απυ εκκέα αζαθία, εεςνχ υηζ 

ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ μ ηαεέκαξ ακαβκχζηδξ (μ ηαεέκαξ ιέζμξ 

ακαβκχζηδξ) ηζ αηνζαχξ πναβιαηεουιαζηε ηαζ επμιέκςξ δ εζζαβςβή ηςκ 

εκκέα αοηχκ πνχηςκ αζαθίςκ ηδξ ζεζνάξ αοηήξ ηεθεζχκεζ εδχ, ιε ημ 

ηνίημ αζαθίμ ηδξ εζζαβςβήξ ιαξ. Αηυιδ, δδθαδή, ηαζ δ εζζαβςβή, 

εεχνδζα υηζ έπνεπε κα πάνεζ ηάπμζα έηηαζδ βζα κα είκαζ ζε εέζδ μ 

ακαβκχζηδξ κα εζζέθεεζ ηαζ κα ηαηακμήζεζ αοηυκ ημκ ηυζιμ ημκ αυναημ 

ηδξ εκένβεζαξ, πμο υιςξ εηεί αηνζαχξ οπάνπεζ υθδ δ δφκαιδ ημο ηυζιμο 

αοημφ. 

Διέκα δ δμοθεζά ιμο δεκ είκαζ μφηε θοζζηυξ, μφηε πδιζηυξ, μφηε 

αζηνμκυιμξ, μφηε βεςθυβμξ, μφηε αηιμζθαζνζηυξ ή πθακδηζηυξ θοζζηυξ 

ή πονδκζηυξ θοζζηυξ η.θπ. Ο οπμθαζκυιεκμξ είιαζ απθά έκαξ οπάθθδθμξ 

ενβαγυιεκμξ ζε Ονβακζζιυ Άνδεοζδξ, ζημκ ΣΟΔΒ Μπυσδα-Μαονήξ, 

κμιμφ Πνέαεγαξ. 

Δβχ θμζπυκ, ημκ εθεφεενμ πνυκμ ιμο, πήβαζκα ιενζηέξ θμνέξ ιέπνζ ημ 

πμηάιζ ηαζ ιέπνζ ημκ ιεβάθμ πείιαννμξ ηδξ Μζηνήξ Λάηηαξ μοθίμο, 

υπμο ημ πςνζυ ιμο ηαζ ημ παναηδνμφζα, επεζδή ιμο άνεζε. Μμο άνεζε 

πμο άημοβα ηα μνιδηζηά κενά ημο πμηαιμφ ηαζ εαφιαγα ηδκ δφκαιδ ηδξ 

θφζδξ, πυζμ κενυ ημοααθάεζ. 

Μενζηέξ θμνέξ υιςξ αοηή δ εέα ιμο πνμλεκμφζε ηαζ ιεβάθα ενςηή-

ιαηα, υπςξ: 
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α) Έαθεπα υηζ μ πείιαννμξ, μ επμκμιαγυιεκμξ Άιπμοθαξ, δδιζμον-

βμφζε ζηνμθέξ ζηδκ πμνεία ημο ηαζ εηεί, ζηζξ ζηνμθέξ, ηα κενά ημο ζηνμ-

αζθίγμκηακ. 

«Γζαηί δδθαδή ζηνμαζθίγμκηαζ ηα κενά ζηζξ ζηνμθέξ αοηέξ ημο πεζιάν-

νμο;». «Γζαηί δεκ ηζκμφκηαζ ίζζα πνμξ ημκ κυημ, αθθά ζηνμαζθίγμκηαζ ηζυ-

θαξ;». «Πμζα είκαζ δ αζηία ημο ζηνμαζθζζιμφ ημοξ;». 

α) Δπίζδξ ηα κενά ημο παναπάκς πεζιάννμο «Άιπμοθαξ» δεκ 

ζηνμαζθίγμκηακ απθά ιεηά ηδκ έλμδυ ημοξ απυ ηδκ βέθονα «Γέθονα 

Πάηζδ», αθθά αιέζςξ ιεηά ηδκ έλμδυ ημοξ απυ ηδκ βέθονα, ελαζημφζακ 

δοκάιεζξ πίεζδξ πνμξ ηα πθάβζα ηαζ έηζζ ηα κενά έηνςβακ ηα πθασκά ηδξ 

υπεδξ ημο ιεηά ηδκ έλμδμ ηδξ βέθοναξ. Ακαννςηζυιαζηε δδθαδή, πμζα 

είκαζ δ δφκαιδ πμο ημ κενυ ακηί κα ελαζηήζεζ ηδκ πίεζή ημο πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ νμήξ ημο, πνμξ ημ κυημ δδθαδή, ελαζηεί πίεζδ ηάεεηδ 

πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ νμήξ ημο ηαζ ηνχεζ ηα πθασκά ηδξ υπεδξ ημο 

πεζιάννμο;».  

Παναηδνμφζα ηζ δεκ ιπμνμφζα κα ηαηαθάας: «Γζαηί κα πθαηαίκεζ δ 

ημίηδ ημο πεζιάννμο αιέζςξ ιεηά ηδκ βέθονα;». «Δπεκενβμφκ μζ 

δοκάιεζξ ημο θαζκμιέκμο Bernoulli ζηδκ παναπάκς πενίπηςζδ, ηζ ακ καζ, 

ηαηά πμζμ ηνυπμ;».   

Γζαηί, αθμφ δ ηαπφηδηα ημο κενμφ είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ ζηυιζμ ηδξ βέ-

θοναξ, πςξ ακηί κα επζηαπφκεζ ημ κενυ πνμξ ηα ηάης (ζηδκ έλμδυ ηδξ) δδ-

ιζμονβεί αοηυ ημ πθάηςια;». 

Γκςνίγμοιε αέααζα υηζ ημ κενυ, αθθά ηαζ ηάεε οβνυ, ζοιπενζθένεηαζ 

ζακ έκα εθαζηζηυ ζχια, αθθά εέθμοιε κα ιάεμοιε πζμ πένα, πμο μθείθε-

ηαζ αοηή δ εθαζηζηυηδηα ημο κενμφ, ηαζ ιάθζζηα κα ιάεμοιε αηνζαχξ 

πμο μθείθεηαζ δ ακηίδναζή ημο. Με άθθα θυβζα, παναηδνμφιε υηζ ημ 

κενυ, ηαεχξ πενκάεζ ιέζα απυ ηδκ ζηεκή ζπεηζηά βέθονα, ζοιπζέγεηαζ, 

αθθά ιεηά «ακηζδνάεζ» ηαζ πθαηαίκεζ ηαζ ακηί κα ηαηεοεοκεεί πνμξ ημ 

ηάης ιένμξ ηδξ ημίηδξ ημο, λακμίβεζ ηαζ δδιζμονβεί ημ πθάηςια ζηδκ 

έλμδμ ηδξ βέθοναξ, υπμο «ηνχεζ» ηα πθασκά ιένδ ηδξ υπεδξ ημο.  

β) Βθέπμκηαξ ημ κενυ ηδξ ιπακζέναξ κα πενζζηνέθεηαζ, πάθζ ζηεθηυ-

ιμοκ: «Γζαηί κα πενζζηνέθεηαζ ημ κενυ υηακ είκαζ πμθφ, εκχ υηακ είκαζ 

θίβμ δεκ πενζζηνέθεηαζ αθθά ηοθάεζ εοεεία;» 

θα αοηά ηαζ ηυζα άθθα ενςηήιαηα πμο έδζκακ αθμνιέξ βζα κα αζπμ-

θδεχ ιε ημ αάεμξ ημοξ. Έηζζ λεηίκδζα απυ αοηά, αθθά ηαζ απυ άθθμοξ 

θυβμοξ. 

Αξ πνμπςνήζμοιε υιςξ ζηα εέιαηά ιαξ. 
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2. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηξνβίινπ ζηελ ειεθηξνζηαηηθή 

κεραλή Wimshurst.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Η δηαθνξά ηεο καύξεο ηξύπαο από ηνλ θσηεηλό δίζθν. 

 

 

 

ημ 11μ Βζαθίμ ιαξ ιε ηίηθμ: «Ζ δδιζμονβία ημο ηυζιμο, Δζζαβςβή 

2δ: Σμ ηαλίδζ ιαξ – δ ένεοκα ηδξ εκένβεζαξ ζημκ ιζηνυημζιμ», ιεηαλφ 

ηςκ άθθςκ είπαιε ακαθένεζ ηαζ ημ ελήξ: 

 

«Γ. Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ ηεο ειεθηξνζηαηη-

θήο κεραλήο Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ θαηά ηελ αληίζεηε-

αληίζηξνθε θνξά ηεο ειεθηξνζηαηηθήο κεραλήο Wimshurst, όηαλ 

αιιάμνπκε ηελ ζύλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηεο κεραλήο απηήο πνπ νδεγεί 

πξνο ηνλ ζηξόβηιό ηεο. 

Η πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνβίινπ ηεο παξαπάλσ κεραλήο, νθείιεηαη 

ζηα ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ. 

 

Έζης ιζα δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst, υπςξ παναηάης: 

 

 
«οκδέμοιε ιε ημ ηαθχδζμ ημκ έκα αηνμδέηηδ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ 

ιδπακήξ (Wimshurst) ιε ημκ δθεηηνζηυ ζηνυαζθμ ηαζ εέημοιε ζε ηίκδζδ 

ηδκ ιδπακή. Ο δθεηηνζζιυξ εηνέεζ απυ ηζξ αηίδεξ ημο ζηνμαίθμο, ιε απμ-

ηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ δοκάιεζξ πμο εέημοκ ζε ηαπεία πενζζηνμθζηή 

ηίκδζδ ημκ δθεηηνζηυ ζηνυαζθμ». 

Πδβή: «Πεζνάιαηα θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ» ΗΩΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤ-

ΡΟΤΣΖ (Φοζζημφ-Γοικαζζάνπμο), Βμήεδια βζα ημοξ θεζημονβμφξ ηδξ 

Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ζεθίδα 253 (δ εζηυκα) ηαζ 251-254 ηα θυβζα. 
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Δπελδβήζεζξ: 

ηδκ παναπάκς δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst, λεηζκάεζ απυ ημκ 

έκα αηνμδέηηδ ηδξ έκα ηαθχδζμ, ημ μπμίμ ηαηαθήβεζ ζημ πενζζηνεθυιεκμ 

ζηνυαζθμ (οθζηυ Νμ:4 ηδξ πζμ πάκς εζηυκαξ). Ο πενζζηνεθυιεκμξ ζηνυαζ-

θμξ δδθαδή είκαζ έκα θεπηυ έθαζια πμο ιπμνεί κα πενζζηνέθεηαζ εθεφ-

εενα πάκς ζημκ ζηαεενυ ζηφθμ. 

 

ηακ ανπίγμοιε κα πενζζηνέθμοιε ηδκ παναπάκς δθεηηνμζηαηζηή ιδ-

πακή Wimshurst, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, υπςξ ελδβήζαιε (ελδβή-

ζαιε δδθαδή υηζ ιε ηδκ πενζζηνμθή εκυξ ζχιαημξ ελακαβηάγμοιε κα 

πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα ζηα άημιά ημο. 

Συηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηςκ). Έηζζ υζμ πζμ βνήβμνα 

πενζζηνέθμοιε ηδκ παναπάκς ιδπακή, ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πανάβμκηαζ.  

Αοηά μδδβμφκηαζ ζημκ αβςβυ-ηαθχδζμ ηαζ ηεθζηά ηαηαθήβμοκ ζημκ 

πενζζηνεθυιεκμ ζηνυαζθμ πμο ιέπνζ ηχνα (ιέπνζ δδθαδή ηδκ πενζζηνμθή 

ημο) πανέιεκε αηίκδημξ. (Βθέπε ακάθμβα μδδβμφκηαζ πνμξ ηδκ Λμοβδμο-

κζηή θάβδκμξ ή θζάθδ Λέτκηεκ πμο εα πενζβνάρμοιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ). 

 

Μεηά απυ θίβμ αθέπμοιε ημκ πενζζηνεθυιεκμ ζηνυαζθμ, πνάβιαηζ κα 

πενζζηνέθεηαζ. 

Σζ ημκ ακάβηαζε υιςξ κα πενζζηναθεί; 

 

Δλδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. Έηζζ 

ηαεχξ μδδβμφκηαζ ιέζα ζημκ αβςβυ-ηαθχδζμ, ζηδκ ζοκέπεζα ηαηαθή-

βμοκ πάκς ζημκ εθεφεενα πενζζηνεθυιεκμ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο 

ζηνυαζθμ. Δηεί, ζημκ ζηνυαζθμ πμο θηάκμοκ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, έ-

πμοιε ηδκ απχεδζή ημοξ, ηδκ απμιάηνοκζή ημοξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ 

ηυηε πμο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαηαθαιαάκμοκ ημ έκα ά-

ηνμ ημο πενζζηνεθυιεκμο ζηνμαίθμο, εκχ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηαηαθαιαάκμοκ ημ άθθμ άηνμ ημο ίδζμο αοημφ πε-

νζζηνεθυιεκμο ζηνμαίθμο (επεζδή απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ). 

Δλδβήζαιε υηζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ έπμοιε ημοξ δφμ πενζζηνεθυιε-

κμοξ αναπίμκεξ ιάγαξ ζημ εζςηενζηή ηδξ Γδξ, Ήθζμο ή αναπίμκεξ, εκέν-

βεζαξ ηονίςξ, ζημοξ βαθαλίεξ η.θπ. 

ηακ υιςξ ζοκεπίζμοιε ηδκ πενζζηνμθή ηδξ παναπάκς δθεηηνμζηαηζ-

ηήξ ιδπακήξ, θμνηίγμκηαζ ιε αηυιδ πενζζζυηενα θμνηία εκένβεζαξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ηα άηνα ημο πενζζηνεθυιεκμο αοημφ ζηνμαίθμο. 

Συηε, αοηά ηαεχξ έπμοκ αολδεεί πάνα πμθφ, ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ, 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ημ μιχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ά-

πςζδξ ηαζ απςεμφκηαζ-απμιαηνφκμκηαζ. Μάθζζηα, υηακ έπμοιε δφμ 
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μιχκοιμοξ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ πμο απςεμφκηαζ, πμηέ δεκ απςεμφκηαζ 

ζε εοεεία βναιιή αθθά πάκηα απςεμφκηαζ δζαβνάθμκηεξ ηίκδζδ διζπε-

νζζηνμθήξ (αοηυ ημ αθέπμοιε ακ πθδζζάζμοιε ιε ημ πένζ ιαξ δφμ ηέ-

ημζμοξ μιχκοιμοξ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ. Απςεμφκηαζ ηυηε δζαβνάθμκηαξ 

διζπενζζηνμθή). 

Έηζζ δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημκ δθεηηνζηυ ζηνυαζ-

θμ δζαβνάθεζ ηίκδζδ διζπενζζηνμθήξ, υπςξ αηνζαχξ ηάκεζ ηαζ ιζα εθεφ-

εενα ηζκμφιεκδ ιαβκδηζηή αεθυκδ υηακ ηδκ πθδζζάζμοιε πανάθθδθα ζε 

έκα δθεηηνμθυνμ ηαθχδζμ.  

Απυ ηα δφμ αοηά είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ υιςξ πμο απμεδηεφμκηαζ 

ζηα άηνα ημο εθεφεενμο πενζζηνεθυιεκμο ζηνμαίθμο ηδξ παναπάκς ιδ-

πακήξ, ημ έκα απυ ηα δφμ αοηά είδδ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ εί-

καζ πζμ ζζπονυ ζηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ (είπαιε ελδβήζεζ υηζ είκαζ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, πςνίξ κα έπμοιε υιςξ πεζναιαηζηέξ ζοζηεοέξ). Αοηυ θμζπυκ, δδ-

θαδή ημ ζζπονυηενμ ζηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, είκαζ 

πμο απςεεί ημ αζεεκέζηενυ ημο ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηαεχξ ημ απςεεί, θυβς ημο υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ιε ημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ, μπυηε ελακαβηάγμκηαζ κα παναιέ-

κμοκ εηεί ζηα άηνα ηδξ δθεηηνζημφ ζηνμαίθμο, ελακαβηάγμοκ ημκ ζηνυ-

αζθμ κα πενζζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ δζηή ημοξ δζεφεοκζδ πθέμκ. Έηζζ, ηυηε, 

υθμξ μ πενζζηνεθυιεκμξ αοηυξ ζηνυαζθμξ ηδξ παναπάκς δθεηηνμ-

ζηαηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst ανπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ θμνά 

πμο έπμοκ ηα ζζπονυηενα ζηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ ηα πζμ ζζπονά (ζηζξ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 

 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ακ ζοκδέζμοιε ημ ηαθχδζμ ζημ άθθμ άηνμ 

ηδξ ίδζαξ παναπάκς αοηήξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst, ηυηε μ 

ζηνυαζθμξ εα πενζζηναθεί ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά.  

Αοηυ δδθαδή ζοιααίκεζ, επεζδή ζημκ ζηνυαζθμ ηχνα έπμοιε ζζπονυηε-

να ηα παναβυιεκα θμνηία ημο άθθμο είδμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, δδθαδή 

είκαζ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

Δπμιέκςξ, ημ άθθμ είδμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έπεζ αηνζαχξ ηδκ ακηίεε-

ηδ ή ακηίζηνμθδ θμνά πενζζηνμθήξ απυ ημ πνχημ εηείκμ είδμξ πμο πενζ-

βνάραιε ιυθζξ παναπάκς. 

(Δλδβήζαιε επίζδξ υηζ μζ δφμ αηνμδέηηεξ ηδξ παναπάκς δθεηηνμζηα-

ηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ ιζηνή απυζηαζδ, χζηε 

ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα απυ ημκ πενζζηνεθυιεκμ δίζημ ηδξ ιδ-

πακήξ, κα ιπμνμφκ κα απςεμφκηαζ ή αθθζχξ κα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ 

ημοξ αβςβμφξ-αβςβυ ηδξ ιδπακήξ αοηήξ).  
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Γ. Η εμήγεζε όηη ζηνλ ειεθηξηζκό δελ παξάγνληαη κόλνλ αξλεηη-

θά ειεθηξηθά θνξηία, αιιά παξάγνληαη θαη ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηί-

α. 

 

Αξ πάιε θίβμ ζε έκα βκςζηυ ιαξ πείναια: 

Δηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ 5 

Απαζημφιεκα οθζηά:   

1. Μζα δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst. 

2. Έκαξ ζθαζνζηυξ αβςβυξ δζαιέηνμο 10 cm. 

3. Έκαξ ηοθζκδνζηυξ αβςβυξ ιε απεζηνμββοθςιέκα άηνα ηαζ ηνία ζ-

ηνζχιαηα βζα ηδκ ελάνηδζδ δθεηηνζηχκ εηηνειχκ. 

4. Έκα ηειάπζμ πθαζηζημφ θφθθμο. 

5. Γφμ ιμκςηζημί ζηφθμζ πάκς ζε αάζδ. 

6. Γομ ηαθχδζα ζφκδεζδξ ιήημοξ 70 cm.  

 

«α) Φένμιε ημοξ δφμ αηνμδέηηεξ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ ζε α-

πυζηαζδ 2-3 cm ηαζ εέημιε αοηή ζε θεζημονβία. Μεηαλφ ηςκ αηνμδε-

ηηχκ, μζ μπμίμζ θμνηίγμκηαζ ηαηά ηδκ θεζημονβία ηδξ ιδπακήξ ιε ίζα ηαζ 

ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, ζπδιαηίγμκηαζ δθεηηνζημί ζπζκεήνεξ. 

α) Γζαηυπημοιε ηδκ θεζημονβία ηδξ ιδπακήξ ηαζ πθδζζάγμοιε ααειδ-

δυκ ημοξ αηνμδέηηεξ. ε ιζα απυζηαζδ ζπδιαηίγεηαζ δθεηηνζηυξ ζπζκεή-

ναξ ηαζ μζ αηνμδέηηεξ εηθμνηίγμκηαζ μθζηά ή ιενζηά. 

β) Θέημοιε επί ηςκ ιμκςηζηχκ ζηφθςκ ημκ ζθαζνζηυ ηαζ ημκ ηοθζκ-

δνζηυ αβςβυ ηαζ, ζοκδέμκηαξ ιε ηα ηαθχδζα ημκ έκα ιε ημκ έκα αηνμδέ-

ηηδ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ ηαζ ημκ άθθμκ ιε ημκ έηενμ, δθεηηνί-

γμοιε ακηίεεηα. Πθδζζάγμοιε ημοξ δφμ έηζζ δθεηηνζζεέκηεξ αβςβμφξ 

ααειδδυκ. ε ιζα απυζηαζδ ζπδιαηίγεηαζ δθεηηνζηυξ ζπζκεήναξ ηαζ μζ 

αβςβμί πάκμοκ ημ θμνηίμ ημοξ (εζη. 179).  
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δ) Ζθεηηνίγμοιε ημκ ζθαζνζηυ αβςβυ δζα ηδξ ηνζαήξ ιε ημ πθαζηζηυ 

θφθθμ ή ελ επαθήξ ιε ημκ αηνμδέηηδ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ. 

Πθδζζάγμοιε αοηυκ πνμξ ημκ ηοθζκδνζηυ αβςβυ, ημκ μπμίμ εββίγμοιε ιε 

ημ δάηηοθυ ιαξ ζηζβιζαία, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα απμιαηνφκμοιε ημκ ζθαζ-

νζηυ αβςβυ. Οζ δφμ αβςβμί ηχνα θένμοκ ακηίεεηα θμνηία. Ακ ημοξ πθδ-

ζζάζμοιε ανηεηά, εα εηναβεί ιεηαλφ ημοξ δθεηηνζηυξ ζπζκεήναξ, εκχ 

ζοβπνυκςξ εα εηθμνηζζημφκ μθζηά ή ιενζηά. 

ε) Αθμφ θμνηίζμοιε ημκ ζθαζνζηυ αβςβυ, ημκ πθδζζάγμοιε ζημκ ηο-

θζκδνζηυ ηαζ ιδ θμνηζζιέκμ. Μεηαλφ ηςκ δφμ αβςβχκ ζπδιαηίγεηαζ δθε-

ηηνζηυξ ζπζκεήναξ ηαζ μ ιδ θμνηζζιέκμξ αβςβυξ θμνηίγεηαζ». 

«Πεζνάιαηα θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ» ΗΩΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤΡΟΤΣΖ, 

Φοζζημφ-Γοικαζζάνπμο, Βμήεδια βζα ημοξ θεζημονβμφξ ηδξ Γδιμηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ, ζεθίδα 249-250. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Θα ζηαεμφιε ιυκμκ ζηα παναηάης, επεζδή ηα άθθα εεςνμφιε υηζ ηα 

ακαθφζαιε ηαζ ηα ελδβήζαιε ήδδ πζμ πάκς. 

 

Δλδβήζαιε ζε πζμ πάκς ηεθάθαζμ-εκυηδηα ιε ηίηθμ: «25. Σα νέμκηα 

δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζζιμφ είκαζ δφμ εζδχκ: είκαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημον-

βίαξ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ Μδπακήξ Wimshurst», υηζ ιε ηδκ πενζζηνμθή 

ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Ζ παναβςβή ημο δθεηηνζζιμφ δδθαδή, ηαηά ακάθμβμ ηνυπμ ζε έκα ο-

δνμδθεηηνζηυ θνάβια ιε ηδκ πενζζηνμθή ζηνμαίθμο η.θπ. βίκεηαζ ηαηά 

ημκ ίδζμ ηνυπμ: πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο θμνηίγμοκ 

ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηα ιεηαηνέπμοκ ζε απθά ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ επίζδξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο 

θμνηίγμοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθςκ άθθςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ηα ιεηαηνέπμοκ ζε απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Σα απθά ζυκηα πνςημκίςκ υιςξ απςεμφκηαζ ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ έπμοιε ηα απθά 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα μδδβμφκηαζ ζημκ έκακ αβςβυ, εκχ ηα απθά ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημκ άθθμκ αβςβυ. 

 

Να πνμπςνήζμοκε ηχνα βζα κα δμφιε ηάηζ άθθμ: 

Έζης ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαηαθήβμοκ ζημκ αβςβυ α, εκχ 

ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαηαθήβμοκ ζημκ αβςβυ α. 

Ακ ζοκδέζμοιε ηχνα ημκ αβςβυ α ιε ημκ εεηζηυ, πυθμ ιζαξ ιπαηανί-

αξ, αοηυξ εα θμνηζζηεί. 

Δπίζδξ, ακ ζοκδέζμοιε ημκ αβςβυ α ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ 

Wimshurst ιε ημκ ανκδηζηυ πυθμ ιζαξ ιπαηανίαξ ιαξ, αοηυξ εα θμνηζ-

ζηεί. 
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Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο δθεηηνζζιμφ δεκ πανάβμ-

κηαζ ιυκμκ ανκδηζηά δθεηηνζηά θμνηία, αθθά πανάβμκηαζ ηαζ εεηζηά δθε-

ηηνζηά θμνηία, ιε ηα μπμία θμνηίγεηαζ ηαζ μ εεηζηυξ πυθμξ ηδξ ιπαηανίαξ 

ιαξ ηζ υπζ ιυκμκ μ ανκδηζηυξ. 

Άθθςζηε, αοηυ ημ αθέπμοιε ηζ υηακ θμνηίγμοιε ηδκ ιπαηανία ημο αο-

ημηζκήημο ιαξ, αθμφ ζοκδέμοιε ηαζ ημοξ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ ιε 

ιζα άθθδ υηακ εέθμοιε κα πάνεζ ιπνμζηά ημ αοημηίκδηυ ιαξ πμο ιαξ έ-

ζαδζε (έιεζκε απυ ιπαηανία) ηαζ δεκ θμνηίγμοιε ιυκμκ ημκ έκακ πυθμ 

ηδξ. 

 

 

Δνχηδζδ: 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ έι-

θνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ. 

Πσο απνδεηθλύεηαη όηη όια ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ ειεθηξνλίσλ, 

επίζεο, έιθνληαη όια καδί θαη δεκηνπξγνύλ πόιν, ηνλ πόιν ησλ ζεκε-

ιησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ απάκηδζδ έπεζ ςξ ελήξ: 

Απυ ηα υζα ζπεηζηά ακαθέναιε πζμ πάκς πνήζζια ζοιπενάζιαηά ιαξ 

απυ δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst, θέιε-ζοιπεναίκμοιε ηαζ ηα ε-

λήξ: 

πςξ ελδβήζαιε πζμ πάκς, ζημ έκα άηνμ ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπα-

κήξ Wimshurst, δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ, αθθά ηαζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ 

έθημκηαζ υθα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ εηεί έπμοιε ημ εε-

ηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ημο άηνμο αοημφ. 

Δπίζδξ, ζημ άθθμ άηνμ ηδξ ίδζαξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ 

Wimshurst, δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ, αθθά ηαζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ έθημ-

κηαζ υθα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ εηεί έπμοιε ημ ανκδ-

ηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ημο άηνμο αοημφ». 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενυ υηζ μ ζηνυαζθμξ βζα κα ζπδιαηζζηεί 

πνεζάγεηαζ κα οπάνπμοκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, πμο ιέκμοκ πάκς 

ζηα (απθά) ζυκηα πνςημκίςκ (=δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα πμο θένμοκ ςξ 

ηφνζμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ), 

ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πμο ιέκμοκ πάκς ζηα (απθά) ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ (=δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα πμο θένμοκ ςξ ηφνζμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ). 

Αοηά έθημκηαζ αθθά ηαζ απςεμφκηαζ ζοβπνυκςξ.  
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Ζ ηαοηυπνμκδ έθλδ ηαζ άπςζδ (βζα ημ ηαοηυπνμκμ ιζθάιε) μθείθεηαζ 

ζηα δζπθά εζςηενζηά ηέκηνα πμο οπάνπμοκ ιέζα ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακ δεκ είπαιε δφμ ηέημζα εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα ιέζα ζηα 

πνςηυκζα-δθεηηνυκζα δεκ εα οπήνπε αοηή δ ηαοηυπνμκδ έθλδ ηαζ άπςζδ, 

αθμφ ακά δφμ, ακά γεφβδ έπμοιε ηα εζςηενζηά αοηά αανοηζηά ηέκηνα κα 

έθημκηαζ αθθά ηαζ κα απςεμφκηαζ. 

 

Ακ υιςξ ακηί βζα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα πμο είκαζ ιέζα ζε ιάγα α-

ηυιςκ, έπμοιε ηέημζα ιέζα ζε ιάγα αένα, ηυηε αοηυξ μ ζηνυαζθμξ 

ιεηαηζκεί ηζξ ιάγεξ ημο αένα. 

Ακ, ηέθμξ, δ εειεθζχδδξ αοηή εκένβεζα θμνηίγεζ ηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ηςκ 

ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ημο ζφιπακηυξ 

ιαξ, ηυηε έπμοιε ζηνμαζθζζιυ αοηχκ ηςκ εειεθζςδχκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ηαζ εηεί έπμοιε ηεκυ πχνμο ηαζ 

πνυκμο ζημ ίδζμ ημ ζφιπακ, επεζδή δεκ οπάνπεζ ηίπμηε απυ ηδκ 

δδιζμονβία ημο. Έπμοιε ηυηε ημ ηεκυ ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ.  

Ακ δ δφκαιδ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ ζζπονυηενδ 

απυ ηδκ δφκαιδ έθλδξ ηςκ, ηυηε δδιζμονβείηαζ δ ιαφνδ ηνφπα ηαζ εηεί 

πθέμκ έπμοιε ζημκ ζπδιαηζζιυ αοηυ ημο ζηνμαίθμο ηδκ ιαφνδ ηνφπα. 

Ακ υιςξ ζημκ ζπδιαηζζιυ ημο ζηνμαίθμο έπμοιε ζζπονυηενδ ηδκ 

έθλδ, ηυηε έπμοιε ζοκέπεζα ηδκ δδιζμονβία παναβςβήξ δθεηηνζζιμφ, 

δθεηηνζηχκ εηηεκχζεςκ πμο ακ είκαζ ζοκεπείξ (ζοκεπείξ εκκμμφιε 

δζανηείαξ) πανάβμοκ έκα ηενάζηζμ θςηεζκυ κέθμξ, πμο αξ ημ μκμιάζμοιε 

θςηεζκυ δίζημ. 

 

  



11 

 

 

3. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ εθθξεκνύο. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο κεηαμύ δύν ζσκάησλ πνπ θέξνπλ εηεξώλπκα 

καγλεηηθά θνξηία ή αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία.  

Η εμήγεζε ηεο άπσζεο κεηαμύ δύν ζσκάησλ πνπ θέξνπλ νκώλπκα 

καγλεηηθά θνξηία ή ίδηα ειεθηξηθά θνξηία.  

Ση ιέγεηαη θαη ηη είλαη ν ειεθηξηζκόο. 

 

 

«Ηιεθηξηζκόο– ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο.  

[…] Πεζνάιαηα απθά 

1. Σνίαμοιε ημ πθαζηζηυ ιμθφαζ δζάνηεζαξ ζημ ιάθθζκμζ θυνειά ιαξ 

ηαζ δμηζιάγμοιε: έθηεζ ημιιαηάηζα πανηί, ηνίπεξ. 

2. Φμοζηχκμοιε έκα ιπαθυκζ ηαζ ημ ηνίαμοιε ι’ έκα ιάθθζκμ φθαζια. 

Σμ πθδζζάγμοιε ζημκ ημίπμ ηζ αοηυ πνμζημθθζέηαζ πάκς ημο., Δίκαζ δθε-

ηηνζζιέκμ. 

3. Σνίαμοιε ημκ πάημ εκυξ πμηδνζμφ ιε πακί ιεηαλςηυ. Ζθεηηνίγεηαζ 

ηαζ έθηεζ ιζηνμακηζηείιεκα. 

4. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ πηέκα ιαξ. 

Σςμπέπαζμα: Πμθθά ζηενεά ζχιαηα ιε ηδκ ηνζαή απμηημφκ ηδ δφκαιδ 

κα έθημοκ εθαθνζά ακηζηείιεκα. Αοηή δ δφκαιδ μκμιάγεηαζ 

δθεηηνζζιυξ. Σα ζχιαηα, πμο έπμοκ δθεηηνζζιυ, είκαζ δθεηηνζζιέκα. 

Ο δθεηηνζζιυξ είκαζ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ. Ζ απυηηδζδ αοηήξ ηδξ 

εκένβεζαξ θέβεηαζ δθέηηνζζδ. Σμ πμζυ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο 

θένκεζ έκα ζχια, μκμιάγεηαζ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

 

Ζθεηηνζηυ εηηνειέξ. 

Γζα κα δμηζιάζμοιε, ακ έκα ζχια είκαζ δθεηηνζζιέκμ, 

ηαηαζηεοάγμοιε έκα πνυπεζνμ υνβακμ, πμο μκμιάγεηαζ δθεηηνζηυ 

εηηνειέξ. Δίκαζ ιζα βοάθζκδ θζάθδ, πμο ζημ πχια ηδξ ζηενεχκμοκε έκα 

θοβζζιέκμ ζφνια. ηδκ άηνδ ημο ζφνιαημξ δέκμοιε ιζα ηθςζηή 

ιεηαλςηή ή κάζθμκ ηαζ απ’ αοηήκ ηνειμφιε ιζηνή ζθαίνα απυ πανηί, 

θεθθυ ή εκηενζχκδ (ρίπα θοημφ ημοθμλοθζά). Πθδζζάζμοιε ημ ζχια, 

πμο εέθμοιε κα δμφιε ακ είκαζ δθεηηνζζιέκμ.  

 

 

Ακ ημ ζχια είκαζ δθε-

ηηνζζιέκμ, δ ιζηνή ζθαίνα 

έθηεηαζ∙ ακ υπζ, δ ζθαίνα 

ιέκεζ αηίκδηδ. 

ηα ζπμθεία οπάνπεζ υιμζμ 

εηηνειέξ αθθά ζε ηαηα-

ζηεοή πζμ ιυκζιδ ηαζ ζηε-

νεή. 
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Δίδδ δθεηηνζζιμφ. 

Πείπαμα: 

ηδκ ηθςζηή ημο εηηνειμφξ δέκμοιε έκα βοάθζκμ ζςθήκα, ημκ μπμίμ 

ηαζ δθεηηνίγμοιε. ημκ ηνειαζιέκμ ζςθήκα πθδζζάγμοιε άθθμ ζςθήκα, 

επίζδξ δθεηηνζζιέκμ. Παναηδνμφιε ημοξ δφμ ζςθήκεξ κα απςεμφκηαζ. 

Δπακαθαιαάκμοιε ημ πείναια, πθδζζάγμκηαξ ζημκ ηνειαζιέκμ βοά-

θζκμ ζςθήκα ιζα ιζηνή νάαδμ απυ εαμκίηδ (= απμζηθδνοιέκμ ηαμο-

ηζμφη), αθμφ ηδκ δθεηηνίζμοιε. 

Δδχ, παναηδνμφιε ηα δφμ ζχιαηα κα έθημκηαζ. 

 

 
 

Απυ ηζξ παναηδνήζεζξ αοηέξ μζ επζζηήιμκεξ, φζηεν’ απυ πμθθμφξ πεζ-

ναιαηζζιμφξ, ηαηάθδλακ ζημ ζοιπέναζια, υηζ οπάνπμοκ δφμ είδδ δθε-

ηηνζζιμφ: μ εεηζηυξ δθεηηνζζιυξ, πμο ζδιεζχκεηαζ ιε ημ (+) ηαζ μ ανκδ-

ηζηυξ , πμο ζδιεζχκεηαζ ιε ημ (-). Σμ βοαθί δθεηηνίγεηαζ πάκημηε εεηζηά 

(+) ηαζ μ εαμκίηδξ ανκδηζηά (-). 

Γομ ζχιαηα δθεηηνζζιέκα ιε ημ ίδζμ είδμξ δθεηηνζζιμφ, θέιε, υηζ 

είκαζ μιχκοια δθεηηνζζιέκα. ηακ θένμοκ δζαθμνεηζηυ δθεηηνζζιυ, 

θέιε, υηζ είκαζ εηενχκοια δθεηηνζζιέκα. 

Απυ ημ πείναια πμο εηηεθέζαιε ηαηαθήλαιε ζ’ έκα αηυια ζοιπένα-

ζια: 

Σα μιχκοια δθεηηνζζιέκα ζχιαηα απςεμφκηαζ, εκχ ηα εηενχκοια δ-

θεηηνζζιέκα έθημκηαζ. …………………….». 

 

«Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ 

Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., ηυιμξ 5, ζεθ. 1469. 
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Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Σα μιχκοια δθεηηνζζιέκα ζχιαηα απςεμφκηαζ επεζδή: 

1α) Ακ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Συηε ζηα δφμ ζχιαηα είκαζ ζζπονυηενμ ημ θμνηίμ εκένβεζαξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (αοηυ θένεζ ημ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ), 

ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Λέιε δδθαδή υηζ ακ ημ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ανίζημκηακ ιυκμκ 

ιέζα ζηα δθεηηνυκζα, ίζςξ κα ιδ είπαιε ηδκ έθλδ αοηή, επεζδή ιζθάιε 

βζα πμθφ ιεβάθδ δζάεεζδ εκένβεζαξ ή αθθζχξ βζα πμθφ ιεβάθδ δζάεεζδ 

πανμπήξ ανκδηζημφ δθεηηνζημφ θμνηίμο, ημ μπμίμ δεκ θαίκεηαζ κα 

πνμηφπηεζ απυ ημ ιζηνά δθεηηνυκζα. Αοηυ ημ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ, ανίζηεηαζ αηνζαχξ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο οπάνπμοκ ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ 

ηαζ ζηα δθεηηνυκζα. 

Αοηά θμζπυκ ηα πνςηυκζα ηονίςξ (αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα), ηυηε, 

επεζδή είκαζ θμνηζζιέκα ελαζημφκ ηδκ ελήξ ηίκδζδ:  

Έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απυ ημ άθθμ ζχια 

ηαζ πάκε κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ. ιςξ ηαεχξ πάκε κα εθπεμφκ, 

ηυηε, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ (ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ημο εκυξ ζχιαημξ) ιε ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο 

άθθμο ζχιαημξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ έθλδ.  

Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα, ηυηε ηα δφμ ζχιαηα κα απςεμφκηαζ. 

[Θοιυιαζηε υηζ π.π. ζημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ή ζηδκ ηάεμδμ 

ηδξ δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst, υθα ηα ανκδηζηά δθεηηνζηά 

θμνηία ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ επεζδή εηεί απςεμφκηαζ. 

Πανυηζ δδθαδή είκαζ υθα αοηά ηα θμνηία ανκδηζηά, δεκ απςεμφκηαζ ιε-

ηαλφ ημοξ ςξ δθεηηνζηά μιχκοια υπςξ ακαθένεηαζ ζημ παναπάκς πεί-

ναια, επεζδή είκαζ ζζπονυηενεξ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ πμο ηα ζπνχπκμοκ-

απςεμφκ πνμξ ηδκ ηάεμδμ. 

ζμ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ηαευδμο, 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ημο πυθμο 

εηείκμο ηδξ ηαευδμο. ηακ υιςξ αοηυ ημ θμνηίμ πθδζζάζεζ ή υηακ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηονίςξ (αθθά ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηδξ ηαευδμο, 

ηυηε ηα δθεηηνζηά αοηά θμνηία ή ηα δθεηηνυκζα ηδξ ηαευδμο απμηημφκ 

ηδκ ηάζδ κα απςεμφκηαζ ηαζ κα δζαθφβμοκ απυ ηδκ ηάεμδμ]. 

1α) Ακ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Συηε ζηα δφμ ζχιαηα είκαζ ζζπονυηενμ ημ θμνηίμ εκένβεζαξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (αοηυ θένεζ ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ), 
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ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά θμζπυκ ηα πνςηυκζα ηονίςξ (αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα), ηυηε, 

επεζδή είκαζ θμνηζζιέκα ελαζημφκ ηδκ ελήξ ηίκδζδ: 

Έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απυ ημ άθθμ ζχια ηαζ 

πάκε κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ. ιςξ ηαεχξ πάκε κα εθπεμφκ, ηυηε, 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (εεηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ ημο εκυξ ζχιαημξ) ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο ζχιαημξ, ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ έθλδ.  

Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα, ηυηε ηα δφμ ζχιαηα κα απςεμφκηαζ. 

[Θοιυιαζηε υηζ π.π. ζημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ή ζηδκ άκμδμ ηδξ 

δθεηηνμζηαηζηήξ ιδπακήξ Wimshurst, υθα ηα εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ επεζδή εηεί απςεμφκηαζ. Πανυηζ 

δδθαδή είκαζ υθα αοηά ηα θμνηία εεηζηά, δεκ απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ 

δθεηηνζηά μιχκοια υπςξ ακαθένεηαζ ζημ παναπάκς πείναια, επεζδή εί-

καζ ζζπονυηενεξ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ πμο ηα ζπνχπκμοκ-απςεμφκ πνμξ 

ηδκ άκμδμ. 

ζμ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ακυδμο, ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ημο πυθμο εηείκμο ηδξ 

ηαευδμο. ηακ υιςξ αοηυ ημ θμνηίμ πθδζζάζεζ ή υηακ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

πνςημκίςκ ηονίςξ (αθθά ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηδξ ηαευδμο, ηυηε ηα 

δθεηηνζηά αοηά θμνηία ή ηα δθεηηνυκζα ηδξ ηαευδμο απμηημφκ ηδκ ηάζδ 

κα απςεμφκηαζ ηαζ κα δζαθφβμοκ απυ ηδκ ηάεμδμ].  

 

2) Δζπχεδηε υηζ: «Ζθεηηνζζιυξ θμζπυκ είκαζ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ». Δ-

ιείξ πνμζεέημοιε υηζ δθεηηνζζιυξ είκαζ δ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, υηακ αοηά 

ανεεμφκ ζε απυζηαζδ αθθδθεπίδναζδξ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο. 

 

3) Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

ιε ηα μπμία είκαζ θμνηζζιέκμ έκα ζχια (ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηονίςξ ζηα πνςηυκζα, αθθά ηαζ ζηα δθεηηνυκζα), 

έθημοκ ή απςεμφκ μθυηθδνα ηα πνςηυκζα (ηαζ ηα δθεηηνυκζα) ηαζ ιέζς 

αοηχκ έθημοκ μθυηθδνα ηα άημια εκυξ ζχιαημξ. Συηε ημ ζχια έθηεηαζ 

ή απςεείηαζ, υπςξ ελδβήζαιε πζμ πάκς. 

Αξ θςηίζμοιε υιςξ αηυιδ πενζζζυηενμ ημ παναπάκς εέια, πμο καζ 

ιεκ θαίκεηαζ απθυ, αθθά είκαζ ηυζμ δφζημθμ ηαζ δοζκυδημ απυ πθεονά 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ εκένβεζαξ. 
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4. Σα ζεκειηώδε ηόληα αξρηθά έιθνληαη κεηαμύ ηνπο, ζηηο ζρεηηθά 

καθξηλέο απνζηάζεηο. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο απσζνύληαη. 

Ση θαινύληαη ειεύζεξα ζεκειηώδε ηόληα. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

 

 

«Ηιεθηξηζκόο – ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο. 

Άλλα πειπάμαηα: 

 

 

 1μ. ε δθεηηνζηυ εη-

ηνειέξ δέκμοιε δφμ 

ζθαζνίδζα απυ εκηε-

νζχκδ ή άθθμ εθαθνυ 

οθζηυ. Σα ζθαζνίδζα 

εθάπημκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ. Όζηενα, 

πθδζζάγμοιε νάαδμ 

απυ βοαθί ή εαμκίηδ 

δθεηηνζζιέκδ. Σα 

ζθαζνίδζα έθημκηαζ ηαζ 

πνμζημθθζμφκηαζ ζηδ 

νάαδμ, αθθ’ αιέζςξ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ηδ νάαδμ ηαζ ζηέημκηαζ 

ηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε 

ηάπμζα απυζηαζδ.  

 

 

2μ. Παίνκμοιε δφμ ιμθφαζα δζάνηεζαξ ηαζ ηα δθεηηνίγμοιε ιε ηνζαή. 

Σμ έκα ημ ηνειμφιε ιε ηθςζηή απυ ημ ιέζμ ημο ηαζ πθδζζάζμοιε ημ 

δεφηενμ. Σα δφμ ιμθφαζ απςεμφκηαζ, βζαηί είκαζ δθεηηνζζιέκα μιχκοια. 

3μ. Υνεζάγεηαζ έκα νδπυ πθαζηζηυ ημοηί δζαθακέξ, έκα ημιιάηζ 

ιάθθζκμ φθαζια ηαζ πμθθά ημιιαηάηζα πανηί. Ρίπκμοιε ηα πανηάηζα ζημ 

ημοηί ηαζ ημ ηθείκμοιε. Όζηενα, νίπκμοιε ημ ηάθοιιά ημο ιε ημ 

φθαζια. Βθέπμοιε ηα πανηάηζα κα πεημφκ ηαζ κα ημθθμφκ ζημ ηάθοιια. 

Πέθημοκ ζε θίβμ ηαζ πάθζ πεημφκ. Ο πμνυξ αοηυξ ζοκεπίγεηαζ υζμ 

ηνίαμοιε ημ ηάθοιια. Γζαηί, ιε ηδκ ηνζαή, ημ πθαζηζηυ ηάθοιια 

δθεηηνίγεηαζ ηαζ έθηεζ ηα πανηάηζα. Αοηά υιςξ, υηακ ένεμοκ ζ’ επαθή 

ιε ημ πθαζηζηυ ηάθοιια, παίνκμοκ δθεηηνζηυ θμνηίμ μιχκοιμ ηαζ 

αιέζςξ απςεμφκηαζ. ε θίβμ πάκμοκ ημ θμνηίμ ημοξ, βίκμκηαζ δθεηηνζηχξ 

μοδέηενα ηαζ πάθζ έθημκηαζ». 
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«Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ 

Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., ηυιμξ 5, ζεθ. 1470-1471. 

 

 

 

 

Σμ πείναια (3μ) ιε ημ 

νδπυ πθαζηζηυ ηαζ 

δζαθακέξ ημοηί, πμο 

πενζέπεζ ηα ημιιαηά-

ηζα απυ πανηί. 

 

«Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ 

Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., ηυιμξ 5, ζεθ. 1470-1471. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ ζημ «1μ πείναια»: υηζ «πθδζζάγμοιε 

νάαδμ απυ βοαθί ή εαμκίηδ δθεηηνζζιέκδ. Σμ ενχηδια είκαζ υηζ: 

Ακ δδθαδή ημ βοαθί (ή ημ κάζθμκ) είκαζ ιμκςηήξ, πςξ πανάβεζ δθεηηνζ-

ζιυ ιε ηδκ ηνζαή; 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ιμκςηήξ πενζέπεζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αθθά αοηυ 

δεκ ιπμνεί κα εθεοεενςεεί ηαζ κα πανάβεζ δθεηηνζηυ νεφια. Γζ’ αοηυ 

θέιε υηζ μζ δοκάιεζξ ημο δθεηηνζζιμφ (ζε υθα ηα ζχιαηα, αηυιδ ηαζ 

ζημοξ ιμκςηέξ) οπάνπμοκ ζε υθα ηα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα  (ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

2) Ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ ζημ «1μ πείναια»: 

«ε δθεηηνζηυ εηηνειέξ δέκμοιε δφμ ζθαζνίδζα απυ εκηενζχκδ ή άθθμ 

εθαθνυ οθζηυ. Σα ζθαζνίδζα εθάπημκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Όζηενα, πθδζζά-

γμοιε νάαδμ απυ βοαθί ή εαμκίηδ δθεηηνζζιέκδ. Σα ζθαζνίδζα έθημκηαζ 

ηαζ πνμζημθθζμφκηαζ ζηδ νάαδμ, αθθ’ αιέζςξ απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδ 

νάαδμ ηαζ ζηέημκηαζ ηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε ηάπμζα απυζηαζδ». 

Αοηυ ελδβήζαιε ζοιααίκεζ επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

έπμοιε ανπζηά ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, δδθαδή έθλδ ιε-
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ηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Με ηδκ δθέηηνζζδ έπμοιε εειεθζχδδ ζυκηα ζηδκ νάαδμ πμο 

έθημκηαζ ιε ηα εηενχκοιά ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ; 

Θειεθζχδδ ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ.   

ηδκ ζοκέπεζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

απςεμφκηαζ, δδθαδή απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ιε 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Συηε έπμοιε ηδκ άπςζδ ηςκ ζθαζ-

νζδίςκ απυ ηδκ νάαδμ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ημοξ, επεζδή, αθμφ θμνηίζηδηακ 

ιε εειεθζχδδ ζυκηα, ζηδκ ζοκέπεζα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ πνμα-

καθέναιε. 

Πζμ ηάης εα δμφιε ηαζ ηδκ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ δθεηηνζημφ θμν-

ηίμο. 

 

3) ημ 2μ πείναια ακαθένεδηακ ηα ελήξ: «2μ. Παίνκμοιε δφμ ιμθφαζα 

δζάνηεζαξ ηαζ ηα δθεηηνίγμοιε ιε ηνζαή. Σμ έκα ημ ηνειμφιε ιε ηθςζηή 

απυ ημ ιέζμ ημο ηαζ πθδζζάζμοιε ημ δεφηενμ. Σα δφμ ιμθφαζ 

απςεμφκηαζ, βζαηί είκαζ δθεηηνζζιέκα μιχκοια». 

Με ηδκ δθέηηνζζδ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. Ζ ηνζαή δδθαδή ακα-

βηάγεζ ηα άημια ημο ιμθφαδμο ηαζ ημο λφθμο κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ 

ημοξ, ηαζ ηεθζηά ακαβηάγεζ ηα πνςηυκζα (ηαζ δθεηηνυκζα) κα πθδζζάζμοκ 

ιεηαλφ ημοξ. ιςξ υηακ πθδζζάζμοκ πένακ εκυξ μνίμο, ηδξ ηνίζζιδξ 

απυζηαζδξ, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, επεζδή αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ αοηά πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

(ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα). Συηε δδθαδή απεθεοεενχκμκηαζ εθεφεενα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία ιπμνμφκ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ, ςξ ελήξ: ανπζηά 

έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά ιεηά απςεμφκηαζ. 

Φμνηίγμοκ επίζδξ ηαζ ηδκ φθδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ημκηά, αθθά ιε ηδκ 

θυνηζζή ημοξ αοηή πάκμοκ ιένμξ ημο θμνηίμο ημοξ μθμέκα ηαζ μθμέκα 

ηαζ ηεθζηά δεκ θένμοκ θμνηίμ ιυθζξ πενάζεζ θίβδ χνα. 

Δθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα δδθαδή είκαζ εηείκα πμο δεκ είκαζ δεζιεο-

ιέκα ιε ηδκ φθδ, αθθά ιπμνμφκ ηαζ ηζκμφκηαζ απυ ιυκα ημοξ, ςξ ζηέηδ 

εκένβεζα. 

 

4) ημ 3μ πείναια ακαθένεδηακ ηα ελήξ: «3μ. Υνεζάγεηαζ έκα νδπυ 

πθαζηζηυ ημοηί δζαθακέξ, έκα ημιιάηζ ιάθθζκμ φθαζια ηαζ πμθθά 

ημιιαηάηζα πανηί. Ρίπκμοιε ηα πανηάηζα ζημ ημοηί ηαζ ημ ηθείκμοιε. 

Όζηενα, νίπκμοιε ημ ηάθοιιά ημο ιε ημ φθαζια. Βθέπμοιε ηα πανηάηζα 

κα πεημφκ ηαζ κα ημθθμφκ ζημ ηάθοιια. Πέθημοκ ζε θίβμ ηαζ πάθζ 

πεημφκ. Ο πμνυξ αοηυξ ζοκεπίγεηαζ υζμ ηνίαμοιε ημ ηάθοιια. Γζαηί, ιε 

ηδκ ηνζαή, ημ πθαζηζηυ ηάθοιια δθεηηνίγεηαζ ηαζ έθηεζ ηα πανηάηζα. 

Αοηά υιςξ, υηακ ένεμοκ ζ’ επαθή ιε ημ πθαζηζηυ ηάθοιια, παίνκμοκ 
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δθεηηνζηυ θμνηίμ μιχκοιμ ηαζ αιέζςξ απςεμφκηαζ. ε θίβμ πάκμοκ ημ 

θμνηίμ ημοξ, βίκμκηαζ δθεηηνζηχξ μοδέηενα ηαζ πάθζ έθημκηαζ». 

Δπελδβήζεζξ-ημπμεεηήζεζξ: 

Σα πανηάηζα ζημ ημοηί πεημφκ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα απυ ημ πθα-

ζηζηυ ηάθοιια (πμο είκαζ δθεηηνζζιέκμ, δδθαδή θμνηζζιέκμ ιε εειε-

θζχδδ ζυκηα) έθημκηαζ ιε εηείκα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζηα 

πανηάηζα (δ έθλδ βίκεηαζ ιέζς ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ανίζημκηαζ 

ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα).  

ηδ ζοκέπεζα, υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ 

αοηά εειεθζχδδ ζυκηα, μπυηε απςεμφκηαζ ηαζ ηα πανηάηζα ιε ημ 

πθαζηζηυ ηάθοιια (υζμ ημ πθαζηζηυ ηάθοιια θμνηίγεηαζ ιε ηδκ ηνζαή). 

Μυθζξ υιςξ απςεδεμφκ ηαζ απμιαηνοκεμφκ, ηυηε ηαζ πάθζ έθημκηαζ, 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. ηδκ ζοκέπεζα, υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ πάθζ απςεμφκηαζ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνς-

ημκίςκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ, η.μ.η. 

ζοκεπίγεηαζ αοηυξ μ πμνυξ ζηα πανηάηζα. 
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5. Οη κνλσηέο θέξνπλ θη απηνί ζεκειηώδε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ζε-

κειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ ζηα πξσηόληα-ειεθηξόληά ηνπο. 

Οη κνλσηέο ειεθηξίδνληαη αιιά δελ κπνξεί λα πεξάζεη κέζσ απηώλ 

ην ειεθηξηθό ξεύκα. 

Ο ιόγνο πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη αγσγόο έλαο κνλσηήο. 

 

 

Δηείκμ πμο είκαζ δ απμνία ιαξ, απυ ηα παναπάκς, είκαζ: πςξ ιζα βοά-

θζκδ νάαδμξ ιπμνεί κα δθεηηνίγεηαζ, εκχ είκαζ ιμκςηήξ; 

Ζ απάκηδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Οζ ιμκςηέξ θένμοκ ηζ αοημί πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα, άνα θένμοκ ηζ 

αοημί ιέζα ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ. 

Δπμιέκςξ, ιε ηδκ ηνζαή ηαζ ηδκ πίεζδ πμο ελαζηείηαζ, ηαεχξ πθδζζά-

γμοκ ανηεηά ηα πνςηυκζα ιεηαλφ ημοξ (ηαζ ηα δθεηηνυκζα), ηυηε πανάβμ-

κηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα. Αοηά θένμοκ δθεηηνζηά θμνηία ηαζ έηζζ 

αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο θένμοκ ηα πανηάηζα ζηζξ 

ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ημοξ. 

Ζ δζαθμνά υιςξ υηζ μ ιμκςηήξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ αβςβυξ ανίζηεηαζ 

αθθμφ, υπζ υηζ δεκ θένεζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αθθά υηζ μζ εζςηενζημί-αανο-

ηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ημο δεκ ιπμνμφκ κα πνμζακαημθζζημφκ ιε ηα δζενπυιεκα 

δθεηηνυκζα. Συηε αοηά δεκ ιπμνμφκ κα εθπεμφκ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημο ζχιαημξ ηαζ έηζζ δεκ ιπμνμφκ κα 

πενάζμοκ ιέζς ηδξ ιάγαξ ημο ζχιαημξ αοημφ. Αθθά αοηυ ήδδ ημ 

ακαθφζαιε εηηεκέζηενα ζε άθθμ ηεθάθαζμ. 
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6. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θσηηάο από ην ηξίςηκν ηνπ 

μύινπ. 

 

 

 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Οη Μεπακέξ θαη πςξ ιεηημονγμύκ» 

γνάθεθε από ημκ Νηέηβηκη Μπάνκη, Μεηάθναζε: Π. Ρμδάθε, Γ. Α-

ληςηέιιεξ & Α ΕΠΕ, Αζήκα 1989, ζει. 6. 

 

 

 

Οζ πνυβμκμί ιαξ ήζακ ηζ αοημί εθεονέηεξ απυ παθζά, άκενςπμζ ήζακ 

ηαζ έθενακ ακχηενμ κμο ηαζ ακχηενδ κμδιμζφκδ, ηδκ μπμία δεκ θένμοκ 

ηα γχα. 

Με ημ ζοκεπέξ ηνίρζιμ ημο θεπημφ-επζιήημοξ λφθμο πάκς π.π. ζε έκα 

άθθμ πζμ πμκηνυ ηαζ ιεβαθφηενμ λφθμ (ζηδκ αάζδ ημο δδθαδή), ακαπηφζ-

ζμκηακ εενιμηναζία. 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ελδβήζαιε υηζ, πανάβμκηαζ εειε-

θζχδδ ζυκηα. Αοηά απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ 

θμνηίγμοκ ηα άπονα ή ιζηνά λοθανάηζα βφνς ηδκ πενζμπή απυ ημο λφθμο 

πμο ηνίαμοιε. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημκηαζ. ηακ θμζπυκ παναπεμφκ ιεβάθδ-ανηεηή πμζυηδηα εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηυηε αοηά έθημ-

κηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ ηυηε πανάβεηαζ ζπζκεήναξ. Σμ 

λφθμ ανπίγεζ κα ζπζκεδνίγεζ ηαζ μζ ηζίηεξ ημο ακάαμοκ ηα άπονα ή ηα ιζ-

ηνυηενα λφθα. Συηε πανάβεηαζ δ θςηζά. 

 



21 

 

 

7. Η εμήγεζε ηεο κεγάιεο δύλακεο ηνπ αηκνύ 

 

 

 
 

 

«Οζ Μδπακέξ ηαζ πςξ θεζημονβμφκ» βνάθδηε απυ ημκ Νηέζαζκη 

Μπάνκζ, Μεηάθναζδ: Π. Ρμδάηδ, Γ. Αλζςηέθθδξ & Α ΔΠΔ, Αεήκα 

1989, ζεθ. 20. 

 

ηδκ παναπάκς εζηυκα αθέπμοιε ηδκ δφκαιδ ημο αηιμφ. 

Γζαηί, υιςξ, μ αηιυξ έπεζ ηυζμ ιεβάθδ δφκαιδ; 

 

Αξ δμφιε ηα πνάβιαηα ιε ηδκ ζεζνά: 

α) Δλδβήζαιε υηζ υζμ ζε πζμ πνχσιδ θάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

ηυζιμο δδιζμονβήεδηε έκα πδιζηυ ζημζπείμ, ηυζμ ζζπονυηενα θένεζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ημο ηαζ ηονίςξ εηείκμο ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο ζημκ 

μπμίμ δδιζμονβήεδηε. 

Σμ κενυ θμζπυκ δδιζμονβήεδηε ζηδκ ανπή, ζηδκ πνχηδ Ζιένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, ζηδκ ηνίηδ ηονίςξ Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο θένεζ πάνα πμθφ 

ζζπονά ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, αθμφ ηυζμ ημ οδνμβυκμ 

υζμ ηαζ ημ μλοβυκμ, επίζδξ δδιζμονβήεδηακ ηυηε ηαζ πζμ πνζκ ιάθζζηα, 

υπςξ ήδδ έπμοιε ελδβήζεζ. 

 

α) Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ελδβήζαιε, υηζ πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα.  

Έηζζ, απυ ηα πδιζηά ζημζπεία ημο κενμφ, θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμ-

ηναζίαξ πανάβμκηαζ πμθφ ζζπονά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία ςξ 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εηθφμκηαζ απυ ηα επζιένμοξ πδιζηά 

ζημζπεία ημο κενμφ, αθμφ εηθφμκηαζ-απςεμφκηαζ ζηδκ μοζία, απυκ ημοξ 
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εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηυζμ απυκ ηα πνςηυκζα υζμ ηαζ απυ ηα 

δθεηηνυκζα. 

Έηζζ έπμοιε ηδκ παναβςβή-έηθοζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ 

κενυ υηακ αοηυ εενιαίκεηαζ, πμο επεζδή θένεζ πμθφ ζζπονά αοηά ηα 

εειεθζχδδ θμνηία ημο, ελαζηεί ελίζμο ζζπονά ηαζ ηδκ πίεζή ημοξ, δ 

μπμία υπςξ εα ελδβήζμοιε αζηείηαζ πνμξ υθεξ ηζξ δζεοεφκζεζξ, αθμφ 

είκαζ πίεζδ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πμο δζαπέμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ 

δζεοεφκζεζξ ζημκ πχνμ (αοηυ εα ημ ακαπηφλμοιε πενζζζυηενμ ζηδκ 

ζεζνά ηςκ αζαθίςκ ιαξ, αθθά αθέπε ηαζ ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα). 
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8. Η εμήγεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ειεθηξηζκνύ νκνηόκνξθα ζην 

εμσηεξηθό κέξνο ηεο κεηαιιηθήο ζθαίξαο, πνπ έρεη ηελ εξκελεία ηεο 

ζην όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα δηαρένληαη νκνηόκνξθα ζε όιν ηνλ ρώξν, 

αιιά όηαλ ν ρώξνο έρεη αλσκαιίεο (αθίδεο, εμνρέο, εζνρέο θ.ιπ.) 

θαηεπζύλνληαη πεξηζζόηεξα πξνο ηηο αθίδεο (απηό γίλεηαη όηαλ ε 

δηάδνζε ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ γίλεηαη πξνο ηα δηάθνξα πιηθά 

κέζα, ελώ αλ γίλεηαη πξνο έλα νκνγελέο πιηθό, όπσο ε αηκόζθαηξα ή 

ην δηαζηξηθό κέζν ηόηε ε νκνηνκνξθία ηνπο είλαη κεγαιύηεξε). 

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ειεθηξηζκνύ ζην ζεκείν ηεο αθίδαο. 

Η εμήγεζε ηεο εθπνκπήο ηνπ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο. 

 

 

«Ηιεθηξηζκόο – ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο.  

[…] Η δύναμη ηων ακίδων. 

Γζα ημ πείναια αοηυ πνεζάγεηαζ δ δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst, 

πμο ζε θίβα ιυκμ ζπμθεία οπάνπεζ. Αοηή πανάβεζ δθεηηνζζιυ, μ μπμίμξ 

ζοβηεκηνχκεηαζ ζε δφμ ιεηαθθζηέξ ζθαίνεξ. 

Ακ ζοκδέζμοιε ηδκ δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst ιε ιζα ιεηαθ-

θζηή ζθαίνα, αοηή δθεηηνίγεηαζ, αθθά ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηδξ ανίζηεηαζ 

ιυκμ ζηδκ ελςηενζηή ηδξ επζθάκεζα ηαζ είκαζ ιμζναζιέκμ μιμζυιμνθα ζ’ 

υθα ηα ζδιεία. Αοηυ ελαηνίαςζακ μζ θοζζημί ιε ημ δθεηηνζηυ εηηνειέξ. 

Ακ υιςξ δ ζθαίνα ή μ ηφθζκδνμξ ηαηαθήβμοκ ηάπμο ζε αηίδα, ηυηε ημ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ αηίδα ηαζ πνμζπαεεί κα πεηάλεζ 

πνμξ ημκ αένα. Γδιζμονβείηαζ ιάθζζηα ζζπονυ νεφια αένα, χζηε, ακ πθδ-

ζζάζμοιε ζηδκ αηίδα ακαιιέκμ ηενί, αθέπμοιε ηδ θθυβα ημο κα 

πθαβζάγεζ, αηυια ηαζ κα ζαήκεζ. 
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Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ζηδ θοζζηή δθεηηνζηυ θφζδια ηαζ μ-

θείθεηαζ ζηδ θεβυιεκδ δφκαιδ ηςκ αηίδςκ, δδθαδή, ζηδκ ζδζυηδηα ημο δ-

θεηηνζζιμφ κα ανίζηεηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηςκ ζςιάηςκ ηαζ κα 

ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ πνμελμπέξ ημοξ». 

 

«Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ 

Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., ηυιμξ 5, ζεθ. 1471-1472. 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Ακ ζοκδέζμοιε ηδκ δθεηηνμζηαηζηή 

ιδπακή Wimshurst ιε ιζα ιεηαθθζηή ζθαίνα, αοηή δθεηηνίγεηαζ, αθθά ημ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ ηδξ ανίζηεηαζ ιυκμ ζηδκ ελςηενζηή ηδξ επζθάκεζα ηαζ 

είκαζ ιμζναζιέκμ μιμζυιμνθα ζ’ υθα ηα ζδιεία. 

Ζ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θμνηίμο ελδβείηαζ επεζδή είκαζ ζδζυηδηα 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, υηακ απςεμφκηαζ κα δζαπέμκηαζ ηαζ κα ηαηεοεφ-

κμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ζημκ πχνμ. 

Απυ ηα παναπάκς πείναια παναηδνμφιε δδθαδή υηζ ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα δζαπέμκηαζ μιμζυιμνθα ζε υθμ ημκ πχνμ, υηακ μ πχνμξ δεκ έπεζ ακς-

ιαθίεξ (αηίδεξ, ελμπέξ, εζμπέξ η.θπ.).  

Με αάζδ αοηυ, υηακ εα πάιε ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ π.π.  ζημ θςξ 

η.θπ. πμο θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα, ηζ εηεί παναηδνείηαζ ημ ίδζμ: δ 

δζάδμζδ ηςκ ηοιάηςκ ημο θςηυξ ή ηςκ θςημκίςκ εκένβεζαξ (υπζ ηςκ 

θςημκίςκ ιάγαξ) δζαδίδεηαζ πνμξ υθεξ ηζξ δζεοεφκζεζξ. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ ιεηαθθζηή ζθαίνα θένεζ μιμζυιμνθδ ηδκ 

ηαηακμιή ηςκ θμνηίςκ ηδξ.  

 

2) Ακ οπάνλεζ ιζα αηίδα ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ιεηαθθζηήξ ζθαίναξ, ζοι-

ααίκεζ ημ ελήξ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ απςεμφκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ δζεοεφκζεζξ, ζηα 

ζδιεία ηςκ ελμπχκ έπμοιε ζζπονυηενδ ηδκ πίεζδ-άπςζή ημοξ, επεζδή 

πνμξ ηα ζδιεία αοηά εοκμεί δ έθλδ ημοξ πμο βίκεηαζ ηαζ ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηδξ ζθαίναξ. 

Δπμιέκςξ, πνμξ ηα ζδιεία εηείκα έπμοιε ηδκ νμή εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ 

ηαεχξ ζοβηεκηνχκμκηαζ, θυβς ημο ζπήιαημξ, πμθθά ιαγί εηεί, ηυηε ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξδδιζμονβείηαζ πίεζδ, επεζδή αηνζαχξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Συηε ελαζηείηαζ ζζπονυηενα δ άπςζδ ηαζ επεζδή δεκ 

ιπμνμφκ κα επζζηνέρμοκ πίζς, αθθά ιάθθμκ απςεμφκηαζ ηαζ απυ άθθα 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο έπμοκ ηαηεφεοκζδ πνμξ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ 

ζθαίναξ, απςεμφκηαζ ζζπονυηενα ηαζ ηυηε πανάβμκηαζ ηα εθεφεενα 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο θεφβμοκ  έλς απυ ηδκ ιεηαθθζηή ζθαίνα. 
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Καεχξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ απυ ηδκ αηίδα, έθημοκ 

ηαζ ηα θμνηία ηδξ θςηζάξ ημο ηενζμφ ιαξ, ηαζ ηυηε αθέπμοιε ηδκ θςηζά 

αοηή κα πθαβζάγεζ, κα παίνκεζ ηθίζδ. 

 

3) Να ελδβήζμοιε ημ ελήξ: 

Δπεζδή ηυζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ δζαδίδμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ζημκ πχνμ, 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ (αθμφ δδθαδή απςεδεμφκ), έθημκηαζ 

ηαζ πάθζ. Συηε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο έθημκηαζ πανάβμοκ ημ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, επεζδή θένμοκ ιαβκδηζηά υζμ ηαζ δθεηηνζηά 

θμνηία. Λέιε δδθαδή υηζ ημ ηφια θένεζ δφμ εζδχκ παναηηδνζζηζηά: 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ αθθά ηαζ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ ηδξ εηπμιπήξ ημο ηφιαημξ πμο δζαδίδεηαζ πνμξ 

υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ υπςξ θέιε. 

Πενζζζυηενα υιςξ βζα ημ ηφια, πζμ παναηάης ζημ πανυκ αζαθίμ, αθθά 

ηαζ ζε άθθεξ εκυηδηεξ ηδξ ίδζαξ ζεζνάξ αζαθίςκ. 

 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ «μ δθεηηνζζιυξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζ-

θάκεζα ηςκ ζςιάηςκ», υπςξ πνμακαθένεδηε, επεζδή δ δζάδμζή ημο δδ-

ιζμονβείηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Γζα ημ ίδζμ εέια εα 

ιζθήζμοιε εηηεκέζηενα ημ βζαηί μ δθεηηνζζιυξ δεκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ 

εζςηενζηή επζθάκεζα, ζηδκ ημίθδ επζθάκεζα, εκυξ θοβζζιέκμο αβςβμφ 

π.π. ηαηά 180 ιμίνεξ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ ηαζ εηεί δεκ οπάνπεζ δθεηηνζζιυξ (ζηδκ ημίθδ 

επζθάκεζα ημο αβςβμφ) πανυηζ υθμξ μ αβςβυξ δζαννέεηαζ απυ δθεηηνζηυ 

νεφια. 
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9. Η δεκηνπξγία ηνπ ζηξνβίινπ κέζα ζηνλ αγσγό. 

Η πίεζε πνπ αζθείηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ, πξνθαιεί ζηξό-

βηιν. 

Η παξαγσγή ζηξνβίινπ ιόγσ ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο πνπ 

νθείιεηαη πάιη ζηελ ηξηβή θαη ηειηθά ζηελ πίεζε κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηξνβίινπ, ιόγσ ηεο πίεζεο πνπ ε-

μαζθείηαη ηα πξσηόληα πξσηίζησο θαη ζηα ειεθηξόληα δεπηεξεπό-

λησο. 

 

 

ε ζπεηζηυ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή βεςπμκζηήξ η. Πακαβζχηδ Καναηα-

ηζμφθδ, δζααάγμοιε ηα ελήξ: 

 

«Αγσγνί ππό πίεζε θαη αγσγνί ειεύζεξεο ξνήο ηνπ λεξνύ 

2) Ρνή ζε θιεηζηνύο αγσγνύο – Απώιεηεο ελέξγεηαο. 

α) Ρνή κέζα ζε θιεηζηνύο αγσγνύο ππό πίεζε 

 

ηακ ημ κενυ ηαηαθαιαάκεζ μθυηθδνδ ηδ δζαημιή ημο ηθεζζημφ αβς-

βμφ, ηυηε θέιε υηζ έπμιε νμή οπυ πίεζδ. Ακηίεεηα, ακ ημ κενυ πμο νέεζ 

ιέζα ζημκ ηθεζζηυ αβςβυ δεκ ηαηαθαιαάκεζ μθυηθδνδ ηδ δζαημιή ημο α-

βςβμφ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πανμοζζάγεζ εθεφεενδ επζθάκεζα ζε επαθή ιε 

ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα, ηυηε έπμιε εθεφεενδ νμή ηαζ μ αβςβυξ μκμιάγε-

ηαζ αβςβυξ εθεφεενδξ νμήξ. Ζ νμή ιέζα ζημοξ ηθεζζημφξ αβςβμφξ 

ιπμνεί κα είκαζ πανάθθδθδ, μπυηε δ νμή βίκεηαζ ηαηά πανάθθδθεξ 

ζηνχζεζξ (ζηνςηή νμή) πςνίξ ακάιζλδ ηςκ οβνχκ ζςιαηζδίςκ, ή 

ζηνμαζθχδδξ, μπυηε δ νμή βίκεηαζ αηακυκζζηα ηαζ οπάνπεζ έκημκδ 

ακάιζλδ ηςκ οβνχκ ζςιαηζδίςκ ηαηά ηδκ ηίκδζή ημοξ. 
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ηδ ιεθέηδ ηδξ νμήξ ιέζα ζε αβςβμφξ οπυ πίεζδ ζοκέααθε μοζζαζηζηά 

μ Reynolds (1883). Ο Reynolds ιεθέηδζε ηδ νμή ιέζα ζε αβςβμφξ 

πνδζζιμπμζχκηαξ βοάθζκμοξ ζςθήκεξ δζαθυνςκ δζαιέηνςκ ιέζα ζημοξ 

μπμίμοξ έηνεπε κενυ (ζπ. 6). 

ηδκ είζμδμ ηςκ ζςθήκςκ άθδκε κα ηνέλεζ έβπνςιμ οβνυ, ημ μπμίμ 

βζα ιενζηέξ ηαπφηδηεξ νμήξ ζπδιάηζγε ιζα εοδζάηνζηδ εοεεία βναιιή ζε 

υθμ ημ ιήημξ ημο ζςθήκα (ζηνςηή νμή). Αολάκμκηαξ ζοκεπχξ ηδκ 

ηαπφηδηα νμήξ, ιε ηδκ αφλδζδ θοζζηά ηδξ πανμπήξ, δ ανπζηά έβπνςιδ 

εοεεία βναιιή βζκυηακ ηοιαημεζδήξ (ιεηαααηζηή γχκδ) ηαζ βζα αηυιδ 

ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ηαηέθδβε ζε πθήνδ δζάζπαζδ ζε ηνυπμ, χζηε 

μθυηθδνδ δ νμή ιέζα ζημ ζςθήκα κα βίκεηαζ έβπνςιδ (ζηνμαζθχδδξ 

νμή). 

ε ηάεε πενίπηςζδ μ Reynolds ζπδιάηζγε ημκ αδζάζηαημ θυβμ ηδξ ηα-

πφηδηαξ (V) επί ηδ δζάιεηνμ (D) ημο ζςθήκα πνμξ ημκ ζοκηεθεζηή ημο 

ηζκδιαηζημφ ζλχδμοξ (v)» …………. 

 

«Ανδεφζεζξ, ζηναββίζεζξ ηαζ πνμζηαζία εδαθχκ» Πακαβζχημο Γ. Κα-

ναηαηζμφθδ, ηαεδβδημφ Γεςνβζηήξ Τδναοθζηήξ Ακςηάηδξ Γεςπμκζηήξ 

πμθήξ Αεδκχκ. Ίδνοια Δοβεκίδμο, Αεήκα 1954, ζεθ. 248-249 

 

Δπίζδξ, δζααάγμοιε: 

 

«3-3 Ρεπζηά ζε θίλεζε 

 

 

  

Καηά ηδκ ηίκδζδ ηςκ νεο-

ζηχκ ακαπηφζζμκηαζ δοκάιεζξ 

ηνζαήξ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημοξ 

(εζςηενζηή ηνζαή) αθθά ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημοξ ηαζ 

ηςκ ημζπςιάηςκ ημο ζςθήκα 

ιέζα ζημκ μπμίμ 

πναβιαημπμζείηαζ δ ηίκδζδ 

(δοκάιεζξ ζοκάθεζαξ). Ακ μζ 

δοκάιεζξ πμο πνμακαθέναιε 

οπεναμφκ ηάπμζμ υνζμ ημ νεο-

ζηυ δδιζμονβεί ηαηά ηδ νμή 

ημο δίκεξ ηαζ δ νμή θέβεηαζ 

ηπξβώδεο ή ζηνμαζθχδδξ. 

 

 

Ζ ιεθέηδ ιζαξ ηέημζαξ ηίκδζδξ είκαζ πμθφπθμηδ. Διείξ εα πενζμνζ-

ζημφιε ζηδ ιεθέηδ ηδξ νμήξ εκυξ νεοζημφ πμο δεκ πανμοζζάγεζ εζςηενζ-

ηέξ ηνζαέξ ηαζ ηνζαέξ ιε ηα ημζπχιαηα ημο ζςθήκα ιέζα ζημκ μπμίμ νέεζ 
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ηαζ επζπθέμκ είκαζ αζοιπίεζημ. Έκα ηέημζμ νεοζηυ παναηηδνίγεηαζ ςξ 

ζδακζηυ». 

 

«Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφ-

εοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ρά-

πηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 92. 

 

Δπεμεγήζεηο ηνπνζεηήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε υηζ βζα ηδκ δδιζμονβία ζηνμαζθχδμοξ νμήξ πανάβεηαζ ιυ-

κμκ υηακ ημ κενυ (ή οβνυ) ακαπηφζζεζ ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα. 

Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο είκαζ απθή, αθμφ υζμ αολάκεηαζ δ 

ηαπφηδηα ημο κενμφ, ηυζμ πενζζζυηενμ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα 

ιυνζα, ηα άημια ημο κενμφ, ηαζ ηεθζηά ηα πνςηυκζα ημο εκυξ αηυιμο ιε 

ηα πνςηυκζα ημο άθθμο αηυιμο. 

ηακ υιςξ ηα πνςηυκζα (αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα) πθδζζάζμοκ ιεηαλφ 

ημοξ πζμ ημκηά απυ ηδκ θεβυιεκδ ηνίζζιδ απυζηαζή, ηυηε πανάβμκηαζ ε-

θεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ. 

Αοηά ηυηε ανπζηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ εκχ 

υηακ πθδζζάζμοκ, απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

ιςξ, δ έθλδ-άπςζδ είκαζ ζοκεπήξ ηαζ έηζζ πανάβεηαζ έκαξ ζηνυαζθμξ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο ηεθζηά ακαβηάγεζ ηαζ υθδ ηδκ φθδ 

πμο έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ ηυζμ ηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ηα 

δθεηηνυκζα). Συηε δ φθδ ηαζ ηα εθηυιεκα αοηά ζχιαηα, ακαβηάγμκηαζ κα 

ζηνμαζθίγμοκ θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ απυ ηα ζηνμαζθζγυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα. 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζηνμαίθμο, θυβς ηδξ πίεζδξ 

πμο ελαζηείηαζ ηα πνςηυκζα πνςηίζηςξ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα δεοηενεου-

κηςξ. 

 

Δδχ, εα ακαθένμοιε ιενζηά άθθα παναδείβιαηα δδιζμονβίαξ ζηνμαί-

θμο, πμο ζηάεδηακ ζδιακηζηά πνμζςπζηά ζ’ ειέκα, χζηε κα αζπμθδεχ 

ιε ημ υθμ εέια. 

Ο ίδζμξ είιαζ οπάθθδθμξ-βναιιαηέαξ ημο ΣΟΔΒ Μπυσδα-Μαονήξ. 

 

Παξάδεηγκα πξώην. 

Σμκ παθζυ ηαζνυ δ πενζμπή ηδξ Σζενυπμθδξ (Σμπζηή Κμζκυηδηα Ρζγμ-

αμοκίμο, Γήιμο Εδνμφ), πυηζγε απυ έκα ανδεοηζηυ ηακάθζ. 

Αοηυ ημ ηακάθζ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο οκεηαζνζζιμφ Ρζγμαμο-

κίμο ημ ηαεάνζγε ιεηά απυ δδιμπναζία. 
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Ο ιεζμδυηδξ-ενβμθάαμξ ακαθάιαακε κα ηαεανίζεζ ημ ηακάθζ, κα ημ 

ζηάρεζ, χζηε κα δέπεηαζ πενζζζυηενμ κενυ. 

οκέααζκε υιςξ ιενζηέξ θμνέξ ημ ηακάθζ κα ιδ ήηακ ηαθά ηαεανζ-

ζιέκμ. Μάθζζηα, ιπμνμφζε αθθμφ κα ήηακ πενζζζυηενμ ζηαιιέκμ-ηαεα-

νζζιέκμ ηαζ ζε άθθα ζδιεία θζβυηενμ. 

Ζ επζηνμπή παναημθμφεδζδξ ηςκ ενβαζζχκ ημο ζοκεηαζνζζιμφ 

εηείκμο βζα κα ηαηαθάαεζ ακ ηαεανίζηδηε ζςζηά ημ ηακάθζ έηακε ημ 

ελήξ: 

Άθδκε έκα ηαφηαθμ απυ πεθχκα ζημ νέια-νμή ημο κενμφ. 

Σμ ηαφηαθμ ηδξ πεθχκαξ επέπθεε. Σμ ηακάθζ αοηυ είπε ιζα ηθίζδ ηαζ 

ημ ηαφηαθμ ζε εθεφεενδ νμή παναζφνμκηακ απυ ημ ηνεπμφιεκμ κενυ 

επζπθέμκηαξ. 

Έθεβακ μζ παθζμί αβνυηεξ: ηακ ημ ηαφηαθμ ηδξ πεθχκαξ αημθμοεεί 

ηακμκζηά ηδκ νμή, ηυηε ημ ηακάθζ είκαζ ηαεανζζιέκμ ηακμκζηά. 

ηακ ημ ηαφηαθμ ηδξ πεθχκαξ έανζζηε ααεφηενα ζδιεία ζηδκ νμή ημο, 

ηυηε εηεί ημ κενυ ζπδιάηζγε δίκεξ ζημ ηακάθζ ηαζ ημ ηαφηαθμ ηδξ 

πεθχκαξ, επίζδξ ζπδιάηζγε δίκεξ ηαζ ζηνμαζθίγμκηακ. 

Ζ επζηνμπή έθεβε ζημκ ενβμθάαμ υηζ δεκ ηαεάνζζε ηαθά ημ ηακάθζ. 

Διείξ υιςξ εα ιείκμοιε ζημ ελήξ: 

ηακ ηα ακχηενα ζηνχιαηα ημο κενμφ πζέγμοκ ηα ηαηχηενα, ζε 

ηθεζζηυ ιένμξ υπςξ ζημ ηακάθζ πμο έπεζ υπεεξ, ηυηε ηα ιυνζα ηαζ ηα 

άημια ηαζ ηεθζηά ηα πνςηυκζα (ηαζ δθεηηνυκζα) ελακαβηάγμκηαζ κα 

πθδζζάγμοκ πζμ πμθφ ιεηαλφ ημοξ. Ακ δ πίεζδ αοηή αολδεεί ηυζμ, χζηε 

αοηυ ημ πθδζίαζια κα λεπενάζεζ ηδκ ηνίζδ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ 

πνςημκίςκ (ηςκ αηυιςκ) ηυηε πανάβμκηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά ηυηε έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ απςεμφκηαζ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ έθημοκ ηαζ ηδκ φθδ βφνς ημοξ.  

Έηζζ, δεκ ζηνμαζθίγεηαζ ιυκμ ημ κενυ, αθθά ηαζ ηα ζχιαηα πμο 

ανίζημκηαζ ζε αοηυ. 

 

Παξάδεηγκα δεύηεξν. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ κενυ ζηδκ ιπακζένα ή ζημκ 

κζπηήνα ιαξ.  

Ανπζηά, υηακ ημ κενυ είκαζ θίβμ δεκ πανάβεζ ζηνυαζθμ.  

ηακ υιςξ αολδεεί δ πμζυηδηα ημο κενμφ ζηδκ ιπακζένα ή ζημκ κζ-

πηήνα ηαζ ακμίλμοιε απυημια ηδκ μπή δζαθοβήξ, ηυηε πανάβεηαζ ζηνυαζ-

θμξ, αηνζαχξ θυβς ηδξ πίεζδξ πμο ελαζηείηαζ απυ ημ αάνμξ ηςκ 

ακχηενςκ ζηνςιάηςκ ημο κενμφ πνμξ ηα ηαηχηενα. Συηε ημ κενυ 

ζηνμαζθίγεηαζ. 

 

Παξάδεηγκα ηξίην. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημοξ ιαζάκδνμοξ ζηδκ ημίηδ εκυξ 

πεζιάννμο. 
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Ο πείιαννμξ ζηα ζδιεία πμο ζοκακηάεζ ακηίζηαζδ, π.π. ζε ιζα ζηνμθή, 

εηεί επζζηνέθμοκ ηα κενά ημο πμο πηοπμφκ ζηδκ υπεδ ημο. Συηε αοηά ζο-

βηνμφμκηαζ ιε ηα κενά πμο ένπμκηαζ απυ ημ πάκς ,ιένμξ ηαζ έηζζ 

πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς ηδξ πίεζδξ-ζφβηνμοζδξ αοηήξ. 

Συηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμοκ ζηνμαίθμοξ ηαζ ιάθζζηα δδιζμον-

βμφκ εηεί ηεπκδηά κδζάηζα, αθμφ μθυβονά ημοξ μζ ζηνυαζθμζ ζοιπανα-

ζένκμοκ ηα παθίηζα-άιιμοξ ηαζ ζημ ιέζμ ιέκεζ ζηέηδ δ φθδ. Αοηυ ημ ιέ-

ζμκ πμο δεκ επζδνά εηεί δ δφκαιδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ακηζζημζπεί 

ιε ημ ιάηζ ημο ηοηθχκα ζε έκακ ακειμζηνυαζθμ. 

Πενζζζυηενα υιςξ ήδδ ακαθέναιε ζε πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ, ηδξ 

ίδζαξ ζεζνάξ αζαθίςκ ιαξ. 

 

 

 
 

Ζ παναπάκς εζηυκα απυ ημ αζαθίμ: «ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ 

ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London.  

 

 

Γεκ εα ακαθενεμφιε ζε άθθα παναδείβιαηα, βζαηί κμιίγς έβζκε ηαηα-

κμδηυ αοηυ πμο εέθμοιε κα πμφιε. 

Ζ δδιζμονβία υιςξ ημο ζηνμαίθμο ζημ πμηάιζ-πείιαννμ ηαεχξ ηαζ δ 

παθζά ζζημνία ιε ημ ηαφηαθμ ηδξ πεθχκαξ ιμο έδςζε ημ έκαοζια κα 

αζπμθδεχ ζηδκ ανπή ηάπςξ εναζζηεπκζηά ιε ημ εέια, αθθά ιεηά είδα υηζ 

άκμζλακ μζ αζημί ημο Αζυθμο ή ιάθθμκ άκμζλακ μζ αζημί υθςκ ηςκ 

επζζηδιχκ, βζαηί ημ εέια αθμνά υθεξ ηζξ επζζηήιεξ ηαεχξ δ εκένβεζα  

είκαζ δ δφκαιδ εηείκδ πμο ηζκείηαζ ηα πάκηα ζημ ζφιπακ. Έηζζ, εκηάλαιε 

αοηά ηα θαζκυιεκα ζηδκ βεκζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ πκεοιαηζηήξ ιαξ 

πμνείαξ.  
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10. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Magnum.  

Η εμήγεζε ηεο αληίζεηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ησλ ξεπκάησλ αέξα 

ή πγξνύ ζηνλ ζσιήλα όηαλ απηόο πεξηζηξέθεηαη. 

 
 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια:  

«17. Σί είκαζ ημ θαζκυιεκμ Magnum;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«To θαζκυιεκμ Magnum πενζβνάθεηαζ ςξ ελήξ: Ακ πενζζηνέρμοιε 

έκακ ηφθζκδνμ μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ιέζα ζε έκα νεφια αένμξ ή οβνμφ, 

πνμξ ηδκ θμνά ημο νεφιαημξ, ηυηε ηα ημκηζκυηενα ιε ημκ ηφθζκδνμ ιυνζα 

ημο νεοζημφ εα παναζονεμφκ  απυ αοηυκ ηαζ εα αολήζμοκ ηδκ ηαπφηδηά 

ημοξ ζημ πάκς ιένμξ ηζκμφιεκα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ νμήξ εκχ ζημ 

ηάης ιένμξ ημο ηοθίκδνμο (ζπ. 22)  εα παναζονεμφκ ακηίεεηα ιε ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ νμήξ ιε απμηέθεζια δ ηαπφηδηα ημο νεοζημφ ζ’ εηείκμ 

ημ ζδιείμ κα ιεζςεεί.  

Δλ αζηίαξ ημο κυιμο ημο Bernulli αολάκεηαζ δ απυ ηάης πίεζδ ηαζ ει-

θακίγεηαζ άκςζδ».  

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Λυβς ηδξ πενζζηνμθήξ, δδιζμονβείηαζ ζφβηνμοζδ ιέζα ζηα 

ημζπχιαηα ημο ηοθίκδνμο αθθά ηαζ ημο οβνμφ. 

Δλαζηίαξ ηδξ ζφβηνμοζδξ αοηήξ ελακαβηάγμκηαζ κα πθδζζάζμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ηα άημια ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα
1
. 

Συηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

Δπεζδή μ ηφθζκδνμξ είκαζ ηθεζζηυξ ηαζ ζοκεπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ, ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα θμνηίγμοκ υθα ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα 

πμο ανίζημκηαζ μθυβονά ημοξ. Συηε, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, 

αοηά ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, πμο ήδδ ανίζημκηαζ ιέζα ζηα 

θμνηζζιέκα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ηςκ αηυιςκ ημο οβνμφ ή ημο αένα, 

απςεμφκηαζ, επεζδή είκαζ βκςζηυ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα 
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εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ.  

Συηε, ηαζ μ αέναξ ή ημ οβνυ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημκ παναπάκς ζς-

θήκα απςεείηαζ ηαηά δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, επεζδή αηνζαχξ είκαζ 

θμνηζζιέκμξ ιε εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία υπςξ ελδβήζαιε απςεμφκηαζ 

έηζζ. 

Έηζζ, έκα ιένμξ ημο αένα ή ημο οβνμφ πενζζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ θμνά 

πενζζηνμθήξ ημο ηοθίκδνμο ηαζ έκα άθθμ ιένμξ ημο ίδζμο αένα ή ημο 

ίδζμο οβνμφ πενζζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ θμνά πενζζηνμθήξ. 

Σμ ιένμξ ηςκ πνςημκίςκ πμο πενζζηνέθεηαζ πνμξ ηδκ θμνά ημο ηοθίκ-

δνμο, αολάκεζ ηδκ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημο, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ημο έθημκηαζ ιε εηείκα ημο ηοθίκδνμο. 

 

Ακ είπαιε δθεηηνζηυ νεφια εδχ, ηυηε ηα πνςηυκζα-άημια-δθεηηνυκζα 

πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ημο ηοθίκδνμο εα ήηακ 

μ ανκδηζηυξ πυθμξ, αθμφ ελδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ ζηζξ ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ πμο θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, ηαζ εα είπαιε ημκ ανκδηζηυ 

πυθμ ηδξ δθεηηνζηήξ πδβήξ. Ακηίεεηα, ζηζξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υπςξ 

ηα πνςηυκζμ-άημια-δθεηηνυκζα εηείκα πμο είκαζ πζμ ιαηνζά απυ ημκ 

πχνμ παναβςβήξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ηζ επμιέκςξ εηεί εα είπαιε ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ δθεηηνζηήξ 

πδβήξ. 

 

 

 

 

_________________________________ 
1
ηακ θέιε υηζ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, εκκμμφιε ημ ελήξ, υπςξ ημ 

ακαπηφλαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζά ιαξ: Λυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδξ πίεζδξ πμο αημθμοεεί, 

ελακαβηάγμκηαζ ηα άημια ηςκ ζημζπείςκ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Συηε,  

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Σα δφμ αοηά πνςηυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

Συηε, ηα δφμ αοηά άημια πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Ακ ημ έκα πνςηυκζμ είκαζ πμθφ ζζπονά θμνηζζιέκμ 

(υπςξ αοηυ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ-ζοιπίεζδξ), έθηεζ ηυηε ημ άθθμ πνςηυκζμ ιέζς αοημφ ημο 

πυθμο ημο, ηζ ακ ημ εθηυιεκμ πνςηυκζμ ακήηεζ ζηδκ ζηέβδ ή ζηδκ βδ (πχια) ηάης, ηυηε ελαζηείηαζ 

έθλδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο πχιαημξ. 

Δπίζδξ, 

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Συηε, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα 

δφμ αοηά πνςηυκζα έθημκηαζ, μπυηε έθημκηαζ ηαζ ηα δφμ αοηά άημια. ηακ υιςξ πθδζζάγμοκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ, μπυηε απςεμφκηαζ. Ζ ζηέβδ ηυηε 

ηαναημοκζέηαζ ή αηυιδ ηαζ ημ έδαθμξ ηαζ δ ζηυκδ ημο πχιαημξ πδβαίκεζ πίζς-ιπνμξ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ακ, ακηί ημο παναπάκς πνςημκίμο είπαιε έκα δθεηηνυκζμ. Ζ 

δζαθμνά είκαζ υηζ απυ ηα δθεηηνυκζα εηθφεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνςηυκζα. 
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11. Η εμήγεζε ηεο έιμεο ηεο ζηέγεο από ηνλ δπλαηό αέξα. 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια:  

 

Γηαηί ν δπλαηόο άλεκνο παξαζέξλεη ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο δοκαηυξ άκειμξ υηακ ζοκακηά ημ ζπίηζ (ζπ. 3.12) πενκά πάκς απυ 

αοηυ, ιε απμηέθεζια δ θθέαα ημο αένα κα ζηεκεφεζ ζηδ εέζδ 2 πάκς 

απυ ηδ ζηέβδ, άνα δ ηαπφηδηά ημο ο2 κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηζξ 

ηαπφηδηεξ ο1 ηαζ ο3 πμο έπεζ ζηζξ εέζεζξ 1 ηαζ 3, ακηίζημζπα, πνζκ ηαζ 

ιεηά απ' αοηήκ (ελίζςζδ ζοκέπεζαξ).Δπεζδή ζηδ εέζδ 2 δ ηαπφηδηα ημο 

ακέιμο είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ζηζξ εέζεζξ 1 ηαζ 3, 

ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ημο Bernoulli δ πίεζδ….». 

Ζ παναπάκς εζηυκα, απυ ημ αζαθίμ: «Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λο-

ηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ 

Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ράπηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ον-

βακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 96. 

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

ηδκ ζηέβδ ημο ζπζηζμφ, ηαη’ ανπήκ μ άκειμξ ακαβηάγεηαζ κα 

ζοβηνμφεηαζ ιεηαλφ ημοξ, δδθαδή ιάγεξ ημο πκέμκημξ αένα κα 

ζοβηνμφμκηαζ ιε άθθεξ ηέημζεξ ιάγεξ, εηεί πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, 

επεζδή ελδβήζαιε υηζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα 

δθεηηνυκζα ελακαβηάγμκηαζ κα ένεμοκ πζμ ημκηά, θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ 

ηδξ φθδξ
1
. 

ημ ζδιείμ υιςξ ηδξ ζηέκςζδξ αοηυ βίκεηαζ αηυιδ πζμ έκημκμ, μπυηε 

εηεί πανάβεηαζ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.   

Απμηέθεζια είκαζ αοηά ηα ελαζημφκ ζζπονυηενα ηδκ έθλδ-άπςζή ημοξ 

ζημ ζδιείμ ηδξ ζηέκςζδξ. 
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Συηε, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ αοηά ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημοκ ηαζ ηζξ ιάγεξ ηςκ ζςιάηςκ, εκ πνμηεζιέκς ηδξ ζηέβδξ, ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ πμο οπάνπμοκ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα 

ηαζ έηζζ δ ζηέβδ έθηεηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ παναζένκεηαζ. 

 

 

 

 

_________________________________ 
1
ηακ θέιε υηζ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, εκκμμφιε ημ ελήξ, υπςξ ημ 

ακαπηφλαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζά ιαξ: Λυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδξ πίεζδξ πμο αημθμοεεί, 

ελακαβηάγμκηαζ ηα άημια ηςκ ζημζπείςκ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Συηε,  

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Σα δφμ αοηά πνςηυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

Συηε, ηα δφμ αοηά άημια πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Ακ ημ έκα πνςηυκζμ είκαζ πμθφ ζζπονά θμνηζζιέκμ 

(υπςξ αοηυ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ-ζοιπίεζδξ), έθηεζ ηυηε ημ άθθμ πνςηυκζμ ιέζς αοημφ ημο 

πυθμο ημο, ηζ ακ ημ εθηυιεκμ πνςηυκζμ ακήηεζ ζηδκ ζηέβδ ή ζηδκ βδ (πχια) ηάης, ηυηε ελαζηείηαζ 

έθλδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο πχιαημξ. 

Δπίζδξ, 

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Συηε, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα 

δφμ αοηά πνςηυκζα έθημκηαζ, μπυηε έθημκηαζ ηαζ ηα δφμ αοηά άημια. ηακ υιςξ πθδζζάγμοκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ, μπυηε απςεμφκηαζ. Ζ ζηέβδ ηυηε 

ηαναημοκζέηαζ ή αηυιδ ηαζ ημ έδαθμξ ηαζ δ ζηυκδ ημο πχιαημξ πδβαίκεζ πίζς-ιπνμξ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ακ, ακηί ημο παναπάκς πνςημκίμο είπαιε έκα δθεηηνυκζμ. Ζ 

δζαθμνά είκαζ υηζ απυ ηα δθεηηνυκζα εηθφεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνςηυκζα. 
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12. Η εμήγεζε ηεο αλύςσζεο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ αεξνπιάλνπ. 

 

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια:  

 

«Πνηα δύλακε αλπςώλεη ηα αεξνπιάλα;                

 

 

 
 
ρ.3.14 
 

Οζ πηένοβεξ ηςκ αενμπθάκςκ είκαζ έηζζ ζπεδζαζιέκεξ χζηε, υηακ 

ηζκμφκηαζ, μζ  νεοιαηζηέξ βναιιέξ ημο αένα κα πανμοζζάγμοκ πφηκςζδ 

ζημ επάκς ιένμξ ημοξ ηαζ αναίςζδ ζημ ηάης (ζπ. 3.14). 

Ζ πίεζδ ζημ άκς ιένμξ ηςκ πηενφβςκ είκαζ ιζηνυηενδ απυ αοηήκ ζημ 

ηάης ιένμξ. Ζ δφκαιδ πμο δέπμκηαζ μζ πηένοβεξ θυβς αοηήξ ηδξ 

δζαθμνάξ πίεζδξ θέβεηαζ αεξνδύλακε εκχ δ ηαηαηυνοθδ ζοκζζηχζα ηδξ 

θέβεηαζ δπλακηθή άλσζε. 

Οζ πζέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο 

νεοζημφ, ζηδκ πενίπηςζή ιαξ ημο αένα, ή, ακ ημ δμφιε ακηίζηνμθα, ηδξ 

ηαπφηδηαξ ημο αενμπθάκμο ςξ πνμξ ημκ αένα. 

Ακ δ ηαπφηδηα ημο αενμπθάκμο είκαζ ηέημζα χζηε δ δοκαιζηή άκςζδ 

πμο πνμηφπηεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ αάνμξ ημο αενμπθάκμο, ημ αε-

νμπθάκμ ακορχκεηαζ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ θαζκυιεκμ είκαζ πμθοπθμηυηενμ. Ζ νμή ημο 

αένα πάκς ηαζ ηάης απυ ηζξ πηένοβεξ είκαζ ηοναχδδξ ηαζ βζα κα οπμθμβζ-

ζεεί αηνζαέζηενα δ δοκαιζηή άκςζδ απαζημφκηαζ πμθφπθμημζ οπμθμβζ-

ζιμί». 

Ζ παναπάκς εζηυκα, απυ ημ αζαθίμ: «Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λο-

ηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ 

Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ράπηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ον-

βακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 97. 
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Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: 

«Οζ πηένοβεξ ηςκ αενμπθάκςκ είκαζ έηζζ ζπεδζαζιέκεξ χζηε, υηακ ηζ-

κμφκηαζ, μζ  νεοιαηζηέξ βναιιέξ ημο αένα κα πανμοζζάγμοκ πφηκςζδ ζημ 

επάκς ιένμξ ημοξ ηαζ αναίςζδ ζημ ηάης». 

Αοηυ αηνζαχξ ζδιαίκεζ υηζ ζημ ιένμξ πμο δδιζμονβείηαζ πφηκςζδ ηςκ 

νεοιαηζηχκ βναιιχκ, εηεί ελακαβηάγμοιε ηδκ φθδ ημο αένα, ηδκ ιάγα 

ημο αένα κα πθδζζάγεζ ιεηαλφ ηδξ, κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα 

πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα
1
 ηαζ κα πανάβμκηαζ-ακηζδνμφκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα. 

Συηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ έηζζ απςεείηαζ ηαζ δ 

ιάγα ημο αενμπθάκμο πνμξ ημ ιένμξ ηδξ άπςζήξ ηςκ (πνμξ ημ πάκς 

ιένμξ, έηζζ υπςξ είκαζ ζπεδζαζιέκα ηα πηενφβζα), μπυηε ημ αενμπθάκμ 

ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ αένα. 

Σα παναβυιεκα δδθαδή εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηδκ φθδ-ιάγα ημο αε-

νμπθάκμο, επεζδή είκαζ ηζκδημί πυθμζ εκένβεζαξ ηαζ δ έθλδ ημοξ αοηή 

βίκεηαζ ιέζς ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ πνςημκίςκ (ηαζ δθεηηνμκίςκ) ηδξ 

ιάγαξ ημο αενμπθάκμο. 

Μάθζζηα, ηα πηενφβζα ημο αενμπθάκμο ηθίκμοκ έηζζ, χζηε ηάεε θμνά 

κα ηαηεοεφκμοκ πνμξ ημ ιένμξ πμο εέθμοιε ηδκ εέζδ αοηχκ ηςκ ηζκδηχκ 

πυθςκ ημο βζα κα έθηεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ αενμπθάκμ πνμξ ηα εηεί. 

Γζα κα ιδ βίκεηαζ ζφβποζδ βζα ημ ελήξ, κα ημ οπεκεοιίζμοιε ηαζ πάθζ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνάβιαηζ δζαδίδμκηαζ πνμξ υθε ζηζξ ηαηεοεφκζεζξ. 

ηακ υιςξ ζοκακημφκ ηαζ ειπυδζα ή φθδ, έθημκηαζ ιε αοηήκ. 

 

 

_________________________________ 
1
ηακ θέιε υηζ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, εκκμμφιε ημ ελήξ, υπςξ ημ 

ακαπηφλαιε ηαζ ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζά ιαξ: Λυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ηδξ πίεζδξ πμο αημθμοεεί, 

ελακαβηάγμκηαζ ηα άημια ηςκ ζημζπείςκ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Συηε,  

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Σα δφμ αοηά πνςηυκζα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

Συηε, ηα δφμ αοηά άημια πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Ακ ημ έκα πνςηυκζμ είκαζ πμθφ ζζπονά θμνηζζιέκμ 

(υπςξ αοηυ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ-ζοιπίεζδξ), έθηεζ ηυηε ημ άθθμ πνςηυκζμ ιέζς αοημφ ημο 

πυθμο ημο, ηζ ακ ημ εθηυιεκμ πνςηυκζμ ακήηεζ ζηδκ ζηέβδ ή ζηδκ βδ (πχια) ηάης, ηυηε ελαζηείηαζ 

έθλδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζηέβδξ ή ημο πχιαημξ. 

Δπίζδξ, 

α) Ο έκαξ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο, 

ελαζηεί ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ π.π. πνμξ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο. Συηε, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα 

δφμ αοηά πνςηυκζα έθημκηαζ, μπυηε έθημκηαζ ηαζ ηα δφμ αοηά άημια. ηακ υιςξ πθδζζάγμοκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ, μπυηε απςεμφκηαζ. Ζ ζηέβδ ηυηε 

ηαναημοκζέηαζ ή αηυιδ ηαζ ημ έδαθμξ ηαζ δ ζηυκδ ημο πχιαημξ πδβαίκεζ πίζς-ιπνμξ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ακ, ακηί ημο παναπάκς πνςημκίμο είπαιε έκα δθεηηνυκζμ. Ζ 

δζαθμνά είκαζ υηζ απυ ηα δθεηηνυκζα εηθφεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνςηυκζα. 
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13. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. 

Μειέηε επί ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο.  

Η εμήγεζε ηνπ θσηόο όηη εθπέκπεηαη-θηλείηαη ζθαηξηθά. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη ε έλλνηα ηεο καύξεο ηξύπαο. 

Η έλλνηα ηεο ηζόηεηαο ησλ θνξηίσλ-ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα 

ειεθηξνκαγλεηηθό δεύγνο ζεκειησδώλ ηόλησλ ή αθηηλνβνιία, 

ελλννύκε πεξίπνπ ζην 99,99 % ή ελλννύκε πεξίπνπ ίζα, γηαηί ην έλα 

από ηα δύν απηά είδε ζεκειησδώλ ηόλησλ (ζεκειηώδε ηόληα 

πξσηνλίσλ ή ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίσλ) είλαη ζπλήζσο 

ηζρπξόηεξν από ην άιιν. 

 

 
Αθμφ, πζμ πάκς, ιζθήζαιε ακαθοηζηά βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ πενζζηνμθήξ, αξ πάιε 

ηχνα ηαζ ζημ ίδζμ ημ ηφια. 

 

«Μάμγνπει, Σδαίεκο Κιεξθ (Maxwell).  

 

 
 

 

«Μάμγνπει, Σδαίεκο Κιεξθ (Maxwell).  

Άββθμξ θοζζημιαεδιαηζηυξ (Δδζιαμφνβμ 1831 – Καίιπνζηγ 1879). … 

Ηδζαίηενα βκςζηυ είκαζ ημ ένβμ ημο επί ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

εεςνίαξ ημο θςηυξ, ημ μπμίμ ζδιεζχκεηαζ ςξ πανάδεζβια ηδξ ζζπφμξ ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ ζηζξ εθανιμβέξ ημοξ επί ηδξ ιεθέηδξ ηδξ θφζδξ. Ο 

Μάλβμοεθ λεηζκχκηαξ απυ ημοξ κυιμοξ ημο Φανακηάο ηαζ ημο Λαπθάξ 

ηαζ εζζάβμκηαξ ηδ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ φπανλδξ νεοιάηςκ ιεηαηυπζζδξ, 

πέηοπε ιε ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ ιζα ηνζάδα δζαθμνεηζηχκ 

ελζζχζεςκ, μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ιεηαλφ ημοξ ηζξ ηνεζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ 

έκηαζδξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο ηαζ ηζξ ηνεζξ ζοκζζηχζεξ ηδξ έκηαζδξ ημο 
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δθεηηνζημφ, ηαζ ιζα δεφηενδ ηνζάδα δ μπμία, ιαγί ιε ηδκ πνχηδ, 

πνμζδζμνίγεζ, ιεηαλφ μνζζιέκςκ ζοκεδηχκ, ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο. 

Πεζνάιαηα πμο έηαιε ημ 1845 μ Φανακηάο έδεζλακ υηζ δ δνάζδ εκυξ 

ζζπονμφ ιαβκδηζημφ πεδίμο πνμηαθεί απυηθζζδ ζημ επίπεδμ πυθςζδξ ημο 

θςηυξ, οπμδείπκμκηαξ έηζζ ηδκ φπανλδ εκυξ δεζιμφ ιεηαλφ θςηεζκχκ ηαζ 

ιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ∙ μ βκςζηυξ δεζιυξ ιεηαλφ δθεηηνζηχκ ηαζ ια-

βκδηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαεζζημφζε πμθφ πζεακή ηδκ φπανλδ εκυξ δεζιμφ 

ιεηαλφ θςηεζκχκ ηαζ δθεηηνμιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ. ’ αοηυκ ημ 

δνυιμ πνμπχνδζε μ  Μάλβμοεθ. Απυ ημκ ηφπμ ημο Κμοθυιπ βζα ηζξ 

δνάζεζξ ιεηαλφ δθεηηνμζηαηζηχκ θμνηίςκ πνμηφπηεζ υηζ δ δφκαιδ πμο 

δνα ιεηαλφ δφμ θμνηίςκ, ηάης απυ ηζξ αοηέξ ζοκεήηεξ, είκαζ ακάθμβδ 

πνμξ ηδκ ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζδθεηηνζηήξ ζηαεενάξ ημο 

πανειααθθυιεκμο ιέζμο (δζδθεηηνζηυ). Ο Μάλβμοεθ απυδεζλε, υηζ μ 

δείηηδξ δζάεθαζδξ ηςκ θςηεζκχκ ηοιάηςκ ζε έκα ιέζμκ ςξ πνμξ ημ 

ηεκυ, ζζμφηαζ πνμξ ηδκ ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζδθεηηνζηήξ ζηαεενάξ ημο 

ιέζμο (πεζναιαηζηά αηνζαέξ βζα ηα αένζα, αθθά ακαηνζαέξ βζα υθα ηα 

άθθα ιέζα). 

Με αάζδ αοηήκ ηδκ ακαθμβία ζοιπενζθμνάξ ιεηαλφ δθεηηνμιαβκδηζ-

ηχκ δνάζεςκ ηαζ θςηεζκχκ ηοιάηςκ, μ Μάλβμοεθ μδδβήεδηε κα δζαηο-

πχζεζ ηδκ φπανλδ εκυξ δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ, πμο έπεζ ηδκ ίδζα 

θφζδ ιε ηα θςηεζκά ηφιαηα. Σδκ φπανλδ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

ηφιαημξ επαθήεεοζε πεζναιαηζηά μ Υάζκνζπ Υενηξ, μ μπμίμξ απέδεζλε 

αηυια υηζ μζ δθεηηνμιαβκδηζηέξ δζαηαναπέξ δζαδίκμκηαζ, υπςξ ημ θςξ, 

δζ’ εβηανζίςκ ηοιάκζεςκ. Με ηζξ δζαδμπζηέξ ηαζ επζηοπείξ εθανιμβέξ 

ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ ηοιάηςκ ζηζξ αζφνιαηεξ ηαζ ζηζξ ηδθεμπηζηέξ 

δζααζαάζεζξ, μ Μάλβμοεθ έιεζκε ζηδκ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ ςξ 

επζκμδηήξ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ εεςνίαξ ημο θςηυξ…». 

Έγπνςμε εγθοθιμπαίδεηα «Νέα Δμμή», ηόμμξ εηθμζηόξ πέμπημξ, Αζήκα 

1996, ζει. 134.  

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: 

«…Πεζνάιαηα πμο έηαιε ημ 1845 μ Φανακηάο έδεζλακ υηζ δ δνάζδ 

εκυξ ζζπονμφ ιαβκδηζημφ πεδίμο πνμηαθεί απυηθζζδ ζημ επίπεδμ 

πυθςζδξ ημο θςηυξ, οπμδείπκμκηαξ έηζζ ηδκ φπανλδ εκυξ δεζιμφ ιεηαλφ 

θςηεζκχκ ηαζ ιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ∙ μ βκςζηυξ δεζιυξ ιεηαλφ 

δθεηηνζηχκ ηαζ ιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαεζζημφζε πμθφ πζεακή ηδκ 

φπανλδ εκυξ δεζιμφ ιεηαλφ θςηεζκχκ ηαζ δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

θαζκμιέκςκ. ’ αοηυκ ημ δνυιμ πνμπχνδζε μ  Μάλβμοεθ…». 
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Έζης ζημ παναπάκς ζπήια δ δζάδμζδ ηςκ εβηανζίςκ ηοιάηςκ: έκα 

ηφια ιε ιπθε πνχια ηαζ έκα άθθμ ηφια ιε ηυηηζκμ πνχια. 

Διείξ θέιε υηζ ζημ ηφια έπμοιε ηδκ έθλδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ έζης ιε ιπθε πνχια ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έζης ιε ηυηηζκμ πνχια. 

Αοηά ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηά-

ζεζξ έθημκηαζ ηαζ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε δδιζμονβμφκ ηδκ 

ημζθία ή ηδκ ζοζημθή ηςκ δφμ ηοιάηςκ.  

ηακ υιςξ πθδζζάζμοκ ζπεηζηά πμθφ ημκηά ιεηαλφ ημοξ, ηυηε 

απςεμφκηαζ μπυηε δδιζμονβμφκ ημ υνμξ ή ηδκ δζαζημθή ηςκ δφμ 

ηοιάηςκ. 

ηδκ μοζία δεκ πνυηεζηαζ βζα δφμ ηφιαηα, ιε ηδκ έκκμζα υηζ αοηά δεκ 

ανίζημκηαζ λεημιιέκα ιεηαλφ ημοξ, αθθά επεζδή έθημκηαζ απμηεθμφκ έκα 

ηαζ ιυκμκ γεφβμξ ηοιάηςκ. 

Ζ άπςζή ημοξ, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημοξ, αοηή δ άπςζή ημοξ ελα-

ζηείηαζ πνμξ υθμ ημ επίπεδμ ηίκδζή ηςκ. 

Έηζζ, ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ, αοηή ελαζηείηαζ:  

α) Συζμ πνμξ ημ ιπθε ηφια ή πνμξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

ελαζηείηαζ ζζπονυ ημ θμνηίμ άπςζδξ, απυ ημ ηυηηζκμ ηφια πμο είκαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ,  

α) ζμ ηαζ πνμξ ημ ηυηηζκμ ηφια ή πνμξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ελαζηείηαζ ζζπονυ ημ θμνηίμ άπςζδξ, απυ ημ ιπθε ηφια πμο εί-

καζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. 

Δπεζδή υιςξ μζ παναπάκς απχζεζξ ελαζημφκηαζ πάνα πμθφ ζζπονά, 

αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο αοηή δ άπςζδ-απμιάηνοκζή ημοξ θηάκεζ ιέπνζ 

ηδκ βςκία ηςκ 90
μ
, επεζδή δεκ ιπμνεί κα απςεδεεί άθθμ πζμ πένα, αθμφ 

ελαζηείηαζ δ άπςζδ απυ υθμ ημ επίπεδμ ηίκδζδξ ημο εκυξ ηφιαημξ πνμξ 

ημ άθθμ ηφια.  

Ζ ελήβδζδ, δδθαδή, ηδξ ηαεεηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ (δφμ ηοιάηςκ υπςξ ακαθέναιε), βίκεηαζ ηαηά πενζζηνμθζηυ ηνυπμ, 

δδθαδή ηαηά ζοκεπυιεκμ ηνυπμ επένπεηαζ αοηή δ δδιζμονβία ηδξ 

ηαεεηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηοιάηςκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ ηζκδηζηή 

ηαπφηδηα πμο έπεζ πάνεζ ημ ηφια, ηαεχξ απςεείηαζ απυ ηδκ ανπζηή πδβή 

δδιζμονβίαξ ημο. Με άθθα θυβζα ημ εβηάνζζμ ηφια δεκ ηζκείηαζ ηάεεηα 

ζηδκ μνζγυκηζα δζεφεοκζδ πμο αθέπμοιε ζηδκ παναπάκς εζηυκα, αθθά 

πενζζηνέθεηαζ ηζυθαξ. Σα δφμ δδθαδή επίπεδα ζηα μπμία ηζκμφκηαζ ηα 

ηφιαηα πενζζηνέθμκηαζ ηζυθαξ ηαζ δεκ έπμοκ ζηαεενέξ εέζεζξ.  

ηδκ μοζία αοηά ηα δφμ επίπεδα δεκ είκαζ ηάηζ άθθμ πανά εκενβεζαηά 

επίπεδα, έηζζ υπςξ ηα ακαθέναιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ ιζθχκηαξ βζα ηδκ ε-

κένβεζα. 

Ζ πενζζηνμθή ημο αοηή ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζε έκα ηφια είκαζ 

ζζπονυηενμ ημ έκα απυ ηα δφμ είδδ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε ημ 

ηφια αημθμοεεί ηδκ πενζζηνμθή ημοξ. (ελδβήζαιε υηζ υηακ είκαζ ζζπονυ-

ηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ δ ζηνμθή αοηή είκαζ ακηίεεηδ ιε 
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αοηή ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ, εκχ ακ είκαζ 

ζζπονυηενα ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηυηε δ 

ζηνμθή αοηή είκαζ ηαηά ηδκ ίδζα δζεφεοκζδ πμο ηζκμφκηαζ μζ δείηηεξ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ). 

Αοηή δ άκζζδ ηαηακμιή ηςκ θμνηίςκ ζημ ηφια ελδβείηαζ απυ ημ ελήξ 

θαζκυιεκμ: 

Καηά ηδκ δδιζμονβία εκυξ ηφιαημξ, ελδβήζαιε υηζ απςεμφκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

Δπμιέκςξ, πνμξ ηδκ ιζα ηαηεφεοκζδ εα απςεδεμφκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, εκχ πνμξ ηδκ αηνζαχξ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ εα 

απςεδεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ιζα 

ηαηεφεοκζδ εα έθλμοκ ζηδκ πμνεία ημοξ ηαζ άθθα εηενχκοιά ημοξ, ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ εα 

πανάβμοκ ηαζ πάθζ ηαζ εα ζοιπθδνχζμοκ ημ εκζαίμ δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ηφια. ιςξ ζηδκ δέζιδ αοηή ζζπονυηενα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ κα ζοιπθδνςεμφκ ίζα ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ (αοηυ βίκεηαζ επεζδή μζ ιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ 

θμνηίμο ζημ ηφια ελαημθμοεμφκ κα οπενέπμοκ ςξ πνμξ ημ έκα είδμξ ημοξ 

έςξ υημο ζοιπθδνςεμφκ απυ ηδκ έθλδ εηενχκοιμφ ημοξ θμνηίμο). 

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ημ άθθμ ηφια, ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, πμο ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. 

οκήεςξ, υιςξ, θυβς ηδξ επζηάποκζδξ-ηίκδζδξ πμο έπεζ ημ θςξ, 

έπμοιε ημ έκα απυ ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα οπενέπεζ ζε 

θμνηίμ, μπυηε ηαζ εα έπμοιε ηδκ πενζζηνμθή ημο. 

Έηζζ, υηακ ιζθάιε βζα ίζα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε έκα δθεηηνμιαβκδηζηυ γεφβμξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ή αηηζκμαμθία, εκκμμφιε πενίπμο ζημ 99,99 % εκκμμφιε 

πενίπμο ίζα, βζαηί ημ έκα απυ ηα δφμ αοηά είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (εειε-

θζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ) είκαζ 

ζζπονυηενμ απυ ημ άθθμ. 

 

Δπεζδή υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζακ ηαεανή ιμνθή εκένβεζαξ ανπζηά 

δεκ έπμοκ αάνμξ, ηαηά ηδκ παναβςβή ημο (ιεηά έθημοκ ηαζ ιαβκδηζηή ιζ-

ηνμιάγα ή ηαζ αανφηενδ φθδ), βζ’ αοηυ ηζκμφκηαζ ζθαζνζηά, ηζκμφκηαζ 

δδθαδή ζε υθμ ημ πχνμ πςνίξ κα επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ φθδ ηαζ ηδκ 

αανφηδηα. Κζκμφκηαζ, ελδβήζαιε επίζδξ, ζθαζνζηά επεζδή μθυβονά ημοξ 

ηζκμφκηαζ μζ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ ιε ηζξ μπμίεξ αζημφκ έθλεζξ. 

Ακ, βζα ηάπμζμ ηνυπμ, έπμοιε ζζπονή πανμοζία εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζε 

ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζφιπακημξ, εηεί δδιζμονβείηαζ ιαφνδ ηνφπα, επεζδή 

έθηεζ αοηά ηα θμνηία ηςκ παναπάκς ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. 
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Ακάθμβα ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ θςξ, υηακ θέιε υηζ θένεζ θςηυκζα εκέν-

βεζαξ πμο είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα ιε ίπκδ φθδξ, αθθά θένεζ ηαζ θςηυκζα 

ιάγαξ ιε ηα μπμία ελαζηεί αανφηδηα ιε άθθα ζχιαηα πμο θένμοκ ιάγα. 

Ζ εηπμιπή ημο θςηυξ, ελδβήζαιε, υηζ βίκεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηα μπμία ηζκμφκηαζ υπςξ αηνζαχξ πενζ-

βνάραιε παναπάκς. 

 

Δδχ κα ζδιεζχζμοιε ημ ελήξ αηυιδ.  

ζμ αολάκεηαζ δ θυνηζζδ εκυξ ηφιαημξ ιε φθδ, δδθαδή υζμ πενζζζυ-

ηενμ θμνηίγεζ ηδκ φθδ έκα ηφια (αοηυ ζοιααίκεζ ζηα ηφιαηα πμο 

πανάβμκηαζ θίβμ ανβυηενα απυ ηδκ ανπζηή ζοιπίεζδ ηδξ φθδξ), ηυζμ 

πενζζζυηενμ φθδ ανίζημοκ ιπνμζηά ημοξ (θυβς ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

ζοιπίεζδξ-έηνδλδξ ηδξ φθδξ) ηαζ αοηά είκαζ ηυηε ηα εβηάνζζα ηφιαηα. 

ζμ υιςξ ηα ηφιαηα θένμοκ θζβυηενδ έςξ εθαπζζηυηαηδ φθδ, ηζ αοηά 

είκαζ ηα πνχηα βεκυιεκα-παναβυιεκα ηφιαηα, θένμοκ πενζζζυηενδ εκέν-

βεζα ιέζα ημοξ ηαζ είκαζ ζζπονυηενα. 

Να παναηδνήζμοιε θμζπυκ ημ ελήξ: 

ζμ πενζζζυηενμ ηα ηφιαηα θμνηίγμοκ ηδκ φθδ, π.π. ηαηά ηδκ πμνεία 

ημοξ, ηυζμ πάκμοκ απυ ηδκ εκένβεζά ημοξ αθθά ηαζ ηυζμ πενζζζυηενδ φθδ 

έθημοκ ιέζα ημοξ. Συηε πέθηεζ δ ζζπφξ ημοξ. 

Ακ θμζπυκ έπμοιε ανπζηά έκα δζαιήηεξ ηφια, ηαεχξ αοηυ έθηεζ φθδ 

ηαζ ημκ  θένεζ ιαγί ημο, ηυηε ιεηαηνέπεηαζ ζε εβηάνζζμ. 

Ανβυηενα, ηαεχξ ηαζ ημ εβηάνζζμ ηζκείηαζ ιέζα ζηδκ φθδ ηαζ έθηεζ 

ηαζ θμνηίγεζ ηέημζα, πάκεζ ιένμξ απυ ηδκ εκένβεζά ημο, ιεζχκεηαζ ημ 

πθάημξ ημο ηαζ ηεθζηά ζαήκεζ, ηαεχξ ελαζεεκεί. 
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14. Η εμήγεζε ηεο δώλεο λελεκίαο ζηελ ηζεκεξηλή δώλε. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλέκσλ από ηηο δύν ππνηξνπηθέο 

δώλεο πξνο ηελ ηζεκεξηλή δώλε. 

 

 

«Άλεκνο 

Ο άκειμξ είκαζ νεφια αένα πμο πνμηαηείηαζ απυ ηζξ ιεηααμθηέξ ηδξ 

αηιμζθαζνίηήξ πίεζδξ. 

Οζ αένζεξ ιάγεξ ηζκμφκηαζ απυ ροπνέξ ηαζ ποηκέξ πνμξ εενιέξ ηαζ 

αναζέξ γχκεξ ηδξ αηιυζθαζναξ. Έηζζ, ακ δ Γδ δεκ πενζζηνεθυηακ βφνς 

απυ ημκ άλμκά ηδξ, μ άκειμξ εα θφζαβε ηακμκζηά απυ ηζξ πενζμπέξ 

ορδθχκ πζέζεςκ πνμξ ηζξ πενζμπέξ παιδθχκ πζέζεςκ. Δπεζδή, υιςξ, μ 

πθακήηδξ ιαξ πενζζηνέθεηαζ ιε θμνά απυ ηδ Γφζδ πνμξ ηδκ Ακημθή, μζ 

άκειμζ απμηθίκμοκ πνμξ ηα δελζά ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ ηαζ πνμξ ηα 

ανζζηενά ζημ κυηζμ. Οζ ηζκήζεζξ αοηέξ είκαζ βκςζηέξ ςξ θαζκυιεκμ 

Κμνζυθζξ. Δζδζηυηενα, ζημ Βμννά, δ νμή ημο αένα αημθμοεεί ηδ θμνά 

ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ βφνς απυ πενζμπέξ ορδθχκ πζέζεςκ ηαζ ηδκ 

ακηίννμπδ θμνά βφνς απυ πενζμπέξ παιδθχκ πζέζεςκ. 

ημ Νυηζμ ζοιααίκεζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ. … 

 

 

 

Οζ ηζκήζεζξ ηςκ αένζςκ ιαγχκ ηδξ αηιυζθαζναξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ 

πενζζηνμθή ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ. Γεκζηά, μζ δζεοεφκζεζξ ηςκ 

ακέιςκ ζηδκ οδνυβεζμ ιπμνμφκ κα παναζηαεμφκ ιε ημ παναπάκς απθυ 

ζπήια. Καηά ηακυκα αημθμοεμφκ κμηζμδοηζηή δζεφεοκζδ ζημ Βυνεζμ 

Ζιζζθαίνζμ ηαζ αμνεζμδοηζηή ζημ Νυηζμ. Καηά ιήημξ ημο Ηζδιενζκμφ, 

ζηζξ γχκεξ κδκειζχκ, μζ άκειμζ είκαζ αζηαεείξ». 

 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 1, ζεθ. 61-62. 
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Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, υπςξ ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ακαθέναιε: 

1) Λυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ έπμοιε ζφβηνμοζδ ηδξ ιάγαξ ημο 

εδάθμοξ ηδξ ιε ημκ αένα ηαζ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. 

Αοηά ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απζμηάζεζξ απςεζμφκηαζ. Αοηυξ είκαζ μ 

θυβμξ πμο ζηδκ ζζδιενζκή γχκδ δεκ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ ακέιςκ. 

 

2) Σα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ηαζ έηζζ άθθα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ 

ημ αυνεζμ διζζθαίνζμ, εκχ άθθα πνμξ ημ κυηζμ διζζθαίνζμ. 

(Θα ελδβήζμοιε υηζ πνμξ ημ αυνεζμ διζζθαίνζμ ηαηεοεφκμκηαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πμο είκαζ ηα ζζοπνυηενα ζηζξ ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ, υπςξ δείπκεζ δ ιαβκδηζηή πολίδα. 

ε άθθμ ηεθάθαζμ ελδβμφιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ηδκ θμνά ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ είκαζ θμνά 

ηίκδζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, εκχ υηακ δ θμνά ηίκδζδξ 

είκαζ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ θμνά ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ 

ηυηε αοηά ηα ηζκμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ εζειεθζχδδ ζυζκηα 

πνςημκίςκ). 

ηδ ζοκέπεζα, ηα παναβυιεκα εειεθζχδδβ ζυκηα, έθηημοκ ηζ άθθα 

ηέημζα. 

Με άθθα θυβζα ζηδκ γχκδ ημο ζζδιενζκμφ είκαζ δ πενζμπή πμο 

πανάβμκηαζ ηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ 

επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ ηαζ ηδξ ζφβηνμοζή ηδξ ιε ημκαένα αθεκυξ, ηαζ 

επεζδή ηα πζμ πνζκ παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ημ ηάεε έκα 

είδμξ πνμξ έκα-ακηίζημζπμ διζζθαίνζμ ηδξ Γδξ. 

Έηζζ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο 

ζζδιενζκμφ, θμνηίγμοκ πενζζζυηενμ ηυζμ ηδκ αηιυζθαζνα, υζμ ηαζ ημ 

έδαθμξ ηδξ ζζδιενζκήξ γχκδξ. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ηυηε δ ιαβκδηζηή πολίδα κα απςεείηαζ πνμξ 

ημοξ πυθμοξ ηαζ κα ιδ δείπκεζ βςκία έβηθζζδξ (κα ιδ δείπκεζ δδθαδή ηδκ 

πενζμπή αοηή), επεζδή ηα θμνηία ζηδκ πενζμπή αοηή είκαζ ζζπονυηενα ηαζ 

ηδκ απςεμφκ (ηδκ απςεμφκ αθμφ αοηή θένεζ δφμ πυθμοξ ηαζ ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα μιχκοια θμνηία είκαζ ηα ζζπονυηενα ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα εηενχκοια). 

Αοηή δ ζζδιενζκή γχκδ πμο θένεζ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, έθηεζ ηυηε ιένμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημοξ πυθμοξ ηυζμ απυ εηείκα πμο ημζκμφηαζ πνμξ ημ 

αυνεζμ διζζθαίνζμ, υζμ ηαζ απυ εηείκα πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ημ κυηζμ 

διζζθαίνζμ. 

Συηε, ηα εθηυιεκα έηζζ εειεθζχδδ ζυκηα απυ ημ αυνεζμ ηαζ κυηζμ 

διζζθαίνζμ (ηα εθηυιεκα απυ ηα ζζπονυηενα εειεθζχδδ ζυκηα ηδξ 

ζζδιενζκήξ γχκδξ) έθημοκ ηαζ αένα ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοδηζηχκ 
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πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ημο 

αένα, ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ ηζξ ηζκήζεζξ αοηέξ ημο αένα απυ ηζξ 

οπμηνμπζηέξ πενζμπέξ πνμξ ηδκ ζζδιενζκή γχκδ. 

μζκ αθμνά ηδκ δδιζμονβία ημο ακέιμο θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ, ιζα ιζηνή πνμζέββζζδ εα ηάκμοιε πζμ ηάης ζημ 

πανυκ αζαθίμ, υηακ εα ιζθήζμοιε βζα ηδκ δθεηηνζζηαηζηή ιδπακή 

Wimshurst.  

Πενζζζυηενα υιςξ εα ακαπηφλμοιε ζε επζιένμοξ ζπεηζηά ηεθάθαζα. 

Ήδδ υιςξ ακαθενεήηαιε ηαζ πήναιε ιζα εζηυκα ιε ζηδκ εκυηδηα * ημο 

πανυκημξ αζαθίμο, ζδίςξ ζημ εέια: «… Ζ ελήβδζδ ηδξ αφλδζδξ ημο δθε-

ηηνζζιμφ ζημ ζδιείμ ηδξ αηίδαξ….». 
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15. Η εμήγεζε ηεο ζηξνθνξκήο. 

 

 

 

 
 

 

Ζ παναπάκς εζηυκα, απυ ημ αζαθίμ: «Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λο-

ηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ 

Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ράπηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ον-

βακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 122. 

 

 

Δμήγεζε ηεο ζηξνθνξκήο: 

 

Λυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ζαμφναξ, ή εκυξ άθθμο ζχιαημξ, 

ελακαβηάγμκηαζ κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα ιυνζα, ηα άημια ηαζ 

ηεθζηά κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα, ηυζμ ζημ ίδζμ ημ άημιμ 

υζμ ηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ. 

ηακ θμζπυκ πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απζμηάζεζξ απςεμφκηαζ, εκχ υηακ απςεδεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα 

έθημκηαζ. 

Σα παναβυιεκα θμζπυκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ, ηάεε θμνά πνμξ δζαθμνεηζηέξ 

ηαηεεφκζεζξ, ηαζ ιάθζζηα ζε ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 
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Έηζζ, ζηδκ ηάεε απυθοηδ ζηζβιή πενζζηνμθήξ ηδξ ζαμφναξ, έπμοιε 

ηδκ εηπμιπή εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνμξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, μπυηε 

ηαεχξ δ ζαμφνα πενζζηνέθεηαζ, δδιζμονβεί ηέημζμοξ ιεηαηζκμφιεκμοξ-

ηζκδημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ ημ έκα ιένμξ ηδξ, 

ηαζ επίζδξ, εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ημ ακηίεεημ ιένμξ ηδξ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ έθημοκ ηδκ φθδ πμο ανίζηεηαζ ημκηά ημοξ. 

Έηζζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ 

ζαμφναξ, έθημοκ ηδκ ίδζα ηδκ ζαμφνα. 

Καζ ηαεχξ δ ζαμφνα πενζζηνέθεηαζ ηαζ πανάβεζ εειεθζχδδ ζυζκηα, 

αοηά ηδκ έθημοκ ηοηθζηά (αθμφ έπμοκ δδιζμονβδεεί μζ ηζκδημί πυθμζ ηςκ 

εειεθζαδχκ ζυκηςκ πμο έθημοκ ηαζ φθδ), ζηδκ δζεφεοκζδ ηίκδζήξ ηδξ, 

αθμφ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμκηαζ ηαζ ιέκμοκ ηοηθζηά μθυβονά 

ηδξ δδιζμονβχκηαξ ζοκεπυιεκμοξ ηζκδημφξ πυθμοξ εειεθζαςδχκ ζυκηςκ. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια δ ζαμφνα κα ζηέηεηαζ υνεζα εθηυιεκδ απυ 

ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πμο δδιζμονβμφκ ηζκδημφξ πυθμοξ 

μθυβονά ηδξ (ζηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηδξ). 

ηακ υιςξ δ ζαμφνα ιεζχκεζ ηδκ ηαπφηδηά ηδξ ηαζ αοηή δ ηαπφηδηά 

ηδξ δεκ είκαζ ανηεηή πθέμκ κα πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα, ηυηε δ ζαμφνα 

δεκ έθηεηαζ απυ ηέημζμοξ ηζκδημφξ πυθμοξ, βζαηί αοημί δεκ οπάνπμοκ 

πθέμκ. Συηε δ αανφηδηα ηδξ Γδξ έθηεζ ηδκ ζαμφνα ηαζ αοηή πέθηεζ ηάης. 
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16. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακπεξνκέηξνπ. 

Μαγλεηηθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πόισλ 

καγλήηε θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

 

«Ακπεξόκεηξν. 

νβακμ απεοεείαξ ακαβκχνζζδξ, βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο δθε-

ηηνζημφ νεφιαημξ, ααειμκμιδιέκμ ζε αιπέν ηαζ οπμπμθθαπθάζζα ημο α-

ιπέν. Γζα ιεηνήζεζξ ιεβάθδξ εοαζζεδζίαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα βαθαακυ-

ιεηνα…. 

 

 
 

α. ζηξεπηνύ πελίνπ (ειεθηξνκαγλεηηθό). 

Ο ζοκδεέζηενμξ ηφπμξ αοηχκ ηςκ αιπενμιέηνςκ είκαζ εηείκμξ ημο 

Οοέζημκ, πμο ζπδιαηζηά απμηεθείηαζ απυ έκα ιυκζιμ ιαβκήηδ, ιεηαλφ 

ηςκ πυθςκ ημο μπμίμο οπάνπεζ έκα πδκίμ πμο ιπμνεί κα ζηνέθεηαζ βφνς 

απυ ημκ άλμκά ημο. Δπεζδή δ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιέζα 

απυ έκακ αβςβυ δδιζμονβεί ιαβκδηζηυ πεδίμ, ιε έκηαζδ ακάθμβδ πνμξ 

ηδκ έκηαζδ ημο νεφιαημξ πμο ημ πανάβεζ ιυθζξ πενάζεζ απυ ημ πδκίμ 

νεφια, αοηυ δέπεηαζ ηδ δνάζδ ηδξ έθλδξ ηαζ ηδξ άπςζδξ απυ ημοξ πυθμοξ 

ημο ιαβκήηδ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ ηαζ ζηνέθεηαζ ηαηά βςκία 

ηυζμ ιεβαθφηενδ, υζμ ζζπονυηενμ είκαζ ημ νεφια πμο ημ δζαννέεζ. Σμ 

νεφια θηάκεζ ζημ ζφνια ημο πδκίμο ιέζα απυ έκα (ή δφμ) εθζημεζδή 

επακαηαηζηά εθαηήνζα, ηα μπμία, υηακ δζαημπεί ημ νεφια επακαθένμοκ ημ 

πδκίμ ζηδκ ανπζηή ημο εέζδ. Έκαξ δείηηδξ ζοκδεδειέκμξ απεοεείαξ ιε ημ 

ζηνεθυιεκμ πδκίμ επζηνέπεζ ηδκ ακάβκςζδ πάκς ζ’ έκακ πίκαηα 

ααειμκμιδιέκμ ηδκ ηάεε θμνά έκδεζλδ. 
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β. ειεθηξνδπλακηθό ακπεξόκεηξν ζηαζεξνύ πελίνπ. 

Απμηεθείηαζ απυ έκα ιυκζιμ ιαβκήηδ ηοηθζηήξ ιμνθήξ, υπζ ηεθείςξ 

ηθεζζηυ, ηαζ απυ έκα ζηαεενυ πδκίμ ηοθζβιέκμ βφνς απυ ηα πμθζηά πέθ-

ιαηα ημο ιαβκήηδ. ημ εζςηενζηυ ημο πδκίμο οπάνπεζ έκα ημιιάηζ ιαθα-

ημφ ζζδήνμο εθθεζπηζημφ ζπήιαημξ, ημ μπμίμ ζηνέθεηαζ βφνς απυ έκα 

ζηνμθέα ηαζ είκαζ εθεφεενμ κα θάαεζ ηδ δζεφεοκζδ ηαηά ηδκ μπμία ημ ια-

βκδηζηυ πεδίμ, πμο πανάβεηαζ απυ ημ ιαβκήηδ ηαζ παναιμνθχκεηαζ απυ 

ημ νεφια πμο ηοηθμθμνεί ζημ πδκίμ, είκαζ ζζπονυηενμ. Έκαξ δείηηδξ, 

ζοκδεδειέκμξ ιε ημκ ηζκδηυ ζίδδνμ, επζηνέπεζ ηδ ιέηνδζδ πάκς ζε ιζα 

ααειμκμιδιέκδ ηθίιαηα. Σμ υνβακμ αοηυ, ηαηάθθδθμ βζα ηδ ιέηνδζδ 

ζοκεπχκ νεοιάηςκ, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα κα δείλεζ ηδ θυνηζζδ ηαζ 

ηδκ εηθυνηζζδ εκυξ ζοζζςνεοηή, π.π. αοημηζκήημο…». 

Έβπνςιδ εβηοηθμπαίδεζα «Νέα Γμιή», Αεήκα 1996, ηυιμξ 3, ζεθ. 

262-263. 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Γνάθδηε πζμ πάκς ημ ελήξ: 

«…Δπεζδή δ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιέζα απυ έκακ αβςβυ 

δδιζμονβεί ιαβκδηζηυ πεδίμ, ιε έκηαζδ ακάθμβδ πνμξ ηδκ έκηαζδ ημο 

νεφιαημξ πμο ημ πανάβεζ ιυθζξ πενάζεζ απυ ημ πδκίμ νεφια, αοηυ 

δέπεηαζ ηδ δνάζδ ηδξ έθλδξ ηαζ ηδξ άπςζδξ απυ ημοξ πυθμοξ ημο 

ιαβκήηδ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ ηαζ ζηνέθεηαζ ηαηά βςκία ηυζμ 

ιεβαθφηενδ, υζμ ζζπονυηενμ είκαζ ημ νεφια πμο ημ δζαννέεζ….». 

Ζ ελήβδζδ είκαζ απθή: 

Σμ δθεηηνζηυ νεφια θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (υζα ένπμκηαζ 

απυ ηδκ άκμδμ ηαζ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ (υζα ένπμκηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ ηαζ θένμοκ ανκδηζηυ δθε-

ηηνζηυ θμνηίμ). 

Οζ πυθμζ ημο ιαβκήηδ, επίζδξ θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα: Ο πυθμξ ημο 

ιαβκήηδ πμο είκαζ μ ζζπονυηενμξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ 

μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δ, εκχ μ πυθμξ πμο είκαζ μ 

ζζπονυηενμξ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ μ πυθμξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ π. 

Δπμιέκςξ, 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ, έθημ-

κηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εκυξ ιαβκδηζημφ πυθμο 

δ, εκχ ζοβπνυκςξ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ημο άθθμο ιαβκδηζημφ πυθμο π.  

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ, 

έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ ιαβκδηζημφ 

πυθμο π, εκχ ζοβπνυκςξ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ημο άθθμο ιαβκδηζημφ 

πυθμο δ. 
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Δπμιέκςξ, ιυθζξ πενάζεζ δθεηηνζηυ νεφια απυ ημκ αβςβυ, εα έπμοιε 

ηδκ ιεηαηίκδζδ ημο ηζκδημφ πδκίμο, ζοβπνυκςξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ απυ-

ηθζζδ ηδξ αεθυκδξ ημο αιπενμιέηνμο.  

Σμ ηζκδηυ πδκίμ εα ζηναθεί πνμξ ημ ιένμξ υπμο ελαζηείηαζ 

ζζπονυηενδ δ άπςζδ. Αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ θμνά ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ εέζδ ημο ιαβκδηζημφ εηείκμο πυθμο πμο 

είκαζ μ ζζπονυηενμξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ είκαζ μ πυθμξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

 

 
 

Έγπνςμε εγθοθιμπαίδεηα «Νέα 

Δμμή», Αζήκα 1996, ηόμμξ 3, ζει. 

99. 

 

Ζ ίδζα είκαζ δ ελήβδζδ βζα ηδκ ε-

ηηνμπή ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ, 

υηακ απυ ημκ αβςβυ πμο ανίζηεηαζ 

μθυβονά ηδξ δζένπεηαζ δθεηηνζηυ 

νεφια. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ημο δθεηηνζ-

ημφ νεφιαημξ αθθδθεπζδνμφκ ιε 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δφμ 

πυθςκ ηδξ ιαβκδηζηήξ αεθυκδξ 

ηαζ αοηή απςεείηαζ. Ζ θμνά 

άπςζήξ ηδξ είκαζ αοηή ημο 

ζζπονυηενμο πεδίμο, δδθαδή ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο είκαζ ηα ζζπονυηενα ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ.  

 

 

2) Καηά ηδκ δίμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ημ πδκίμ δέπεηαζ ηα θμν-

ηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ επεζδή μ αβςβυξ ημο πδκίμο έθηεζ αοηά (ελδβήζαιε υηζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ πμο ζοιααίκεζ ζηδκ 

δζέθεοζή ημοξ απυ ημκ αβςβυ ηαζ εζδζηυηενα υηακ έθημκηαζ ηαζ αθμφ 

πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ, ιεηά απςεμφκηαζ. ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ, 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ηαζ εηηυξ αβςβμφ ηαζ δδιζμονβμφκ ημ 

πεδίμ μθυβονα ημο αβςβμφ). Μένμξ θμζπυκ, ηςκ απςεδεέκηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμθθά ηςκ μπμίςκ έθημοκ ηαζ δθεηηνυκζα ιαγί ημοξ 

ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, έθημκηαζ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ημο αβςβμφ ημο πδκίμο. Σμ πδκίμ, ιε 

ημκ παναπάκς ηνυπμ θμνηίγεηαζ ιε εειεθζχδδ ζυκηα. 

Αοηά, υηακ αολδεμφκ, ηυηε απςεμφκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ δφμ κέμοξ 

ιαβκδηζημφξ πυθμοξ ζημ πδκίμ. 

Με αάζδ δδθαδή ηδκ θυνηζζδ ηςκ δφμ ιαβκδηζηχκ πυθςκ ημο πδκίμο, 

έπμοιε ηδκ ελάζηδζδ ημο θμνηίμο άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ, ηαζ ηυηε μ δείηηδξ (πμο ζηδνίγεηαζ ζημκ ιαθαηυ ζίδδνμ, πμο ςξ 
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ιέηαθθμ-αβςβυξ έθηεζ ηα απςεδεέκηα εειεθζχδδ ζυκηα) ανπίγεζ κα 

ζηνέθεηαζ. Ζ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζηνμθήξ ημο εα βίκεζ πνμξ ημ ιένμξ υπμο 

ημο ελαζημφκηαζ ηα ζζπονυηενα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 
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17. Η εμήγεζε ησλ πνιύ ηζρπξώλ ρεκηθώλ δεζκώλ ηνπ πδξνγόλνπ, 

πνπ νθείιεηαη ζηα πνιύ ηζρπξά θνξηία ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδώλ ηό-

λησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηνπ κεραληζκνύ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο κηαο 

ρεκηθήο αληίδξαζεο. 

Η εμήγεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πδξνγόλνπ λα ελεξγεί ζαλ γέθπξα κε-

ηαμύ δύν άιισλ αηόκσλ θαη λα δεκηνπξγεί γέθπξα ή ρεκηθνύο 

δεζκνύο πδξνγόλνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ κεγάισλ κνξίσλ (καθξνκνξίσλ) 

όπσο π.ρ. ηνπ δεζνμπξηβνδνλνπθιετθνύ νμένο (DNA) θαη γεληθά ησλ 

λνπθιετθώλ νμέσλ, όπνπ νη δεζκνί ηνπ πδξνγόλνπ παίδνπλ πνιύ 

ζεκαληηθό ξόιν, θαζώο επίζεο ησλ πξσηετλώλ. 

 

 

 

«Γεζκνί πδξνγόλνπ 

 

 

 
 

Οζ δεζιμί (ή βέθονεξ) οδνμβυκμο είκαζ ζδζυηοπμζ αζεεκείξ πδιζημί δε-

ζιμί, ιε ημοξ μπμίμοξ εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ άημια, ιυνζα ή ζυκηα. 

Σμ άημιμ ημο οδνμβυκμο έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα έθηεηαζ απυ δφμ άημια 

άθθμο ζημζπείμο, πμο δζαεέημοκ γεφβμξ αδέζιεοηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαζ κα 

εκενβεί ζακ βέθονα ακάιεζά ημοξ, δδιζμονβχκηαξ έκακ ζδζυηοπμ αζεεκή 

δεζιυ. Ζ μιάδα πμο ζπδιαηίγεηαζ ιπμνεί ιε δεζιυ οδνμβυκμο κα 

δεζιεφζεζ έκα αηυια άημιμ ημο άθθμο ζημζπείμο η.μ.η. 

Γεζιμί οδνμβυκμο ζπδιαηίγμκηαζ ηονίςξ ζε πδιζηέξ εκχζεζξ ημο θεμ-

νίμο, ημο αγχημο ηαζ ημο μλοβυκμο. Έκαξ ηνφζηαθθμξ πάβμο είκαζ έκα βζ-
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βακηζαίμ δίηηομ ιμνίςκ κενμφ, ηα μπμία ζοκεκχκμκηαζ ιε ηέημζμοξ δε-

ζιμφξ. 

Οζ δεζιμί οδνμβυκμο παίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιεβάθα ιυνζα (ιαηνμιυνζα), υπςξ π.π. ημο 

δεζμλονζαμγμκμοηθεσημφ μλέμξ (DNA) ηαζ βεκζηά ηςκ κμοηθεσηχκ 

μλέςκ, ηαεχξ επίζδξ ηςκ πνςηεσκχκ, πμο είκαζ εκχζεζξ απαναίηδηεξ βζα 

ηδκ ακαπαναβςβή ηαζ ηδκ επζαίςζδ υθςκ ηςκ έιαζςκ υκηςκ».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ  2, ζεθ. 210.    

 

 

Δπεμεγήζεηο – ηνπνζεηήζεηο: 

 

1) Δλδβήζαιε υηζ ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο είκαζ ανπέβμκμ άημιμ 

(εκκμμφιε ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο δδθαδή πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ 

ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ επμιέκςξ θένεζ ζηδκ 

πθήνδ ημο ιμνθή υθα ηα θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ [πμο μθείθεηαζ ζημ πμθφ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένεζ ημ ανπέβμκμ πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο] ηαζ 

επίζδξ πθήνδ υθα ηα θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο [πμο μθείθεηαζ ζημ πμθφ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ ημ ανπέβμκμ δθεηηνυκζμ ημο 

αηυιμο ημο] 

 

Δλδβήζαιε υηζ ημ οδνμβυκμ δδιζμονβήεδηε ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ βζ’ αοηυ ιζθάιε βζα ανπέβμκδ ηαζ πθήνδ ιμνθή εκένβεζαξ, 

ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ αοηυ ιυκμ ημ πδιζηυ ζημζπείμ ιπμνεί κα έθηεζ δθε-

ηηνυκζμ απεοεείαξ, θυβς δδθαδή ηςκ πμθφ ζζπονχκ θμνηίςκ εκένβεζαξ. 

Σμ απθυ οδνμβυκμ δδθαδή, ελδβήζαιε υηζ δδιζμονβήεδηε ζηδκ Β΄ Φάζδ 

ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (ηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα επμπή πμο 

δδιζμονβήεδηακ ηαζ ηα κεηνυκζα ζημκ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), ζε ακηίεεζδ ιε ηα άθθα ζημζπεία πμο 

δδιζμονβήεδηακ ανβυηενα. Αοηυξ δδθαδή είκαζ μ θυβμξ πμο θένεζ ηυζμ 

ζζπονά ηα θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο (αθ. αυιαα 

οδνμβυκμο ή αθ. ημ πθήεμξ ημο οδνμβυκμο ζημ υθμ ζφιπακ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ηα οπυθμζπα ζημζπεία ημο ηυζιμο). 

Ακηίεεηα, ηα οπυθμζπα πδιζηά ζημζπεία έθημοκ θμνηία ιάγαξ, δδθαδή 

ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα έθηεζ ηαζ κεηνυκζα, εκχ ζημ οδνμβυκμ είκαζ 

πμθφ ζζπονέξ μζ ανπέβμκεξ δοκάιεζξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ [ιζθάιε βζα ημ άημιμ ημο απθμφ 

οδνμβυκμο], επεζδή δδιζμονβήεδηακ ανβυηενα ηαζ ηα θμνηία ηδξ 

εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ έπμοκ δεζιεοεεί πενζζζυηενμ, ιε 
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ζζπονυηενεξ δδθαδή δοκάιεζξ έθλδξ, ιε ηα θμνηία ηδξ παναπεείζαξ 

ιάγαξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ζημ οδνμβυκμ έπμοιε πμθφ ζζπονά ηα θμνηία 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αθθά ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ. 

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ πνμηφπηεζ αοηυ πμο θέιε υηζ ημ οδνμβυκμ 

θένεζ ζζπονμφξ πδιζημφξ δεζιμφξ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ αοηυ ημ θαζκυιεκμ. 

 

2) Δλδβήζαιε υηζ ιεηαλφ ηςκ πνςημκίςκ ζε δφμ δζαθμνεηζηά άημια, 

ακαπηφζζμκηαζ δοκάιεζξ έθλδξ αθθά ηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ. 

Αοηέξ μζ δοκάιεζξ έθλδξ ηαζ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ πνςημκίςκ ηςκ 

δζαθυνςκ αηυιςκ, υηακ ελαζημφκηαζ ζηα άημια (ή ηαζ ζηα ιυνζα, ή ηαζ 

ζηα ζχιαηα), δδιζμονβμφκ δεζιμφξ, ςξ ελήξ: 

Ο εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο ε-

κυξ-πνχημο πνςημκίμο (ή δθεηηνμκίμο) Α, έθηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ιε ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ημο ημο άθθμο-δεφηενμο πνςημκίμο (ή δθεηηνμκίμο) Β. 

Συηε ηα δφμ πνςηυκζα Α ηαζ Β, ηςκ δφμ αοηχκ δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ, 

πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ.  

Ακ, υιςξ, ηα θμνηία έθλδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πνςημκίςκ Α ηαζ Β 

είκαζ ζζπονυηενα απυ ηα θμνηία έθλδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ πνςημκίςκ πμο ο-

πάνπμοκ ζημ ίδζμ άημιμ π.π. Α ηαζ Γ (έζης ηα δφμ πνςηυκζα ημο ίδζμο 

αηυιμο Α ηαζ Γ), ηυηε έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα Α ηαζ Β, εκχ 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα Β ηαζ Γ, θυβς ηςκ μιχκοιςκ θμν-

ηίςκ ημοξ. Αοηή δ άπςζδ ελαζηείηαζ ηαζ ζοιααίκεζ υηακ ημ μιχκοιμ 

θμνηίμ (ζηα ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) ημο πνςημκίμο Β είκαζ 

ζζπονυηενμ απυ ημ μιχκοιμ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) θμνηίμ 

ημο πνςημκίμο Γ. 

Αοηυ ημ θαζκυιεκμ ζοιααίκεζ ζοπκά ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ πδιζηήξ 

ακηίδναζδξ ιε αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ, μπυηε ηυηε 

πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ αθθδθεπζδνμφκ άιεζα, εκχ πςνίξ ηδκ 

πανμπή εενιυηδηαξ ηα οπάνπμκηα εειεθζχδδ ζυκηα παναιέκμοκ ιέζα 

ζηζξ ιάγεξ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ (ή 

δθεηηνμκίςκ) ηςκ αηυιςκ ημοξ. 

Αοηυξ είκαζ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ηαζξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ, βζαηί πςνίξ 

ηδκ αφλδζδ ηαζ πανμπή θμνηίςκ απυ ηζξ ιάγεξ (ηονίςξ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ) ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ πμο 

πανάβμκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ 

εφημθα ιζα πδιζηή ακηίδναζδ (μ άθθμξ ηνυπμξ είκαζ δ πίεζδ πμο 

ελαζηείηαζ ζηα πδιζηά ζημζπεία, επεζδή ηυηε ελακαβηάγμκηαζ κα 

πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα πανάβμοκ έηζζ εειεθζχδδ ζυκηα). 

Ζ πδιζηή ακηίδναζδ δδθαδή ζοιααίκεζ θυβς ηδξ έθλδξ πμο ελαζηείηαζ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ, αθθά ηαζ θυβς ηδξ άπςζήξ ηςκ. (ηα 
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δθεηηνυκζα αοηή δ έθλδ-άπςζδ είκαζ υζα ακαθέναιε βζα ημοξ 

εηενμπμθζημφξ ηαζ μιμζμπμθζημφξ πδιζημφξ δεζιμφξ). 

Έηζζ, ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο, πμο θένεζ πμθφ ζζπονά ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, ηονίςξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

(αθμφ ελδβήζαιε υηζ δδιζμονβήεδηε ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) έθηεηαζ εφημθα ιε ημ μλοβυκμ, ημ μπμίμ 

θένεζ επίζδξ πμθφ ζζπονά ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο, αθμφ δδιζμονβήεδηε ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ έθηεηαζ ηαζ ιε 

άθθα πδιζηά ζημζπεία. 

 

3) Δπεζδή υιςξ ημ οδνμβυκμ θένεζ ζημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ ζημ δθεηηνυ-

κζυ ημο, υπςξ ήδδ ελδβήζαιε ζζπονά θμνηία εκένβεζαξ, ηυζμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ (ηαεχξ είκαζ ανπέβμκμ πδιζηυ ζημζπείμ ημ πζμ ανπέβμκμ 

δδθαδή), ηυηε ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο ιπμνεί εφημθα κα έθηεηαζ απυ 

δφμ άημια άθθμο ζημζπείμ, βζα ημκ ελήξ θυβμ:  

α) Σμ πμθφ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, απυ ηα 

πνςηυκζα ημο πονήκα ημο (απυ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ημο πνςημκίμο ημο πονήκα ημο) έθηεηαζ ιε ημ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ άθθμο αηυιμο, ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

α) Σμ πμθφ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, απυ 

ηα πνςηυκζα ημο πονήκα ημο (απυ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ημο πνςημκίμο ημο πονήκα ημο) 

έθηεηαζ ιε ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ άθθμο 

αηυιμο, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Έηζζ, ημ οδνμβυκμο, θυβς ημο αολδιέκμο θμνηίμο εκένβεζαξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ημο έθηεηαζ απυ δφμ άθθα άημια ηαζ δδιζμονβεί ηζξ θεβυ-

ιεκεξ βέθονεξ ή δεζιμφξ οδνμβυκμο. 
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18. Η εμήγεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ λεξνύ λα παγώλεη ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. 

Η έλλνηα ησλ ειεύζεξσλ ζεκειησδώλ ηόλησλ θαη ε επίπησζή ηνπο 

ζηελ δεκηνπξγία ηεο ζηεξεάο, πγξήο θαη αέξηαο θαηάζηαζεο ησλ ζσ-

κάησλ ηεο ύιεο. 

Η αθξηβήο ζεκαζία θαη έλλνηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ-δεκηνπξγίαο ελόο 

θξπζηάιινπ. 

Η εμήγεζε-επαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηεο ζύζηαζεο ηνπ ειεθηξνκα-

γλεηηθνύ θύκαηνο. 

 

 

Αοηυ ημ ηεθάθαζμ είκαζ ζοκέπεζα ημο αιέζςξ πνμδβμφιεκμο, ιε ηίηθμ:  

«Η ελήγεζε ηςκ πμιύ ηζπονώκ πεμηθώκ δεζμώκ ημο οδνμγόκμο, πμο μθεί-

ιεηαη ζηα πμιύ ηζπονά θμνηία εκένγεηαξ ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ πνςημκίςκ 

θαη ηςκ ζεμειηςδώκ ηόκηςκ ειεθηνμκίςκ ημο. 

Η ελήγεζε ημο μεπακηζμμύ θαη ηεξ ιεηημονγίαξ παναγςγήξ μηαξ πεμηθήξ α-

κηίδναζεξ. 

Η ελήγεζε ηεξ ηδηόηεηαξ ημο οδνμγόκμο κα εκενγεί ζακ γέθονα μεηαλύ δύμ 

άιιςκ αηόμςκ θαη κα δεμημονγεί γέθονα ή πεμηθμύξ δεζμμύξ οδνμγόκμο. 

Η ελήγεζε ηεξ δεμημονγίαξ ηςκ μεγάιςκ μμνίςκ (μαθνμμμνίςκ) όπςξ π.π. 

ημο δεζμλονηβμδμκμοθιεσθμύ μλέμξ (DNA) θαη γεκηθά ηςκ κμοθιεσθώκ μλέςκ, 

όπμο μη δεζμμί ημο οδνμγόκμο παίδμοκ πμιύ ζεμακηηθό νόιμ, θαζώξ επίζεξ 

ηςκ πνςηεσκώκ». 

Αξ πάιε θμζπυκ κα ημ δμφιε: 

ζμκ αθμνά ηδκ ζδζυηδηα ημο κενμφ κα παβχκεζ ζηζξ παιδθέξ εενιμ-

ηναζίεξ, αοηή, ιε αάζδ ηα παναπάκς, ελδβείηαζ πθέμκ πμθφ εφημθα: 

Αξ πάνμοιε, υιςξ, βζα ημ ίδζμ εέια ηαζ ιενζηέξ εζηυκεξ απυ ημ πανα-

ηάης αζαθίμ βζα κα δμφιε πζμ παναζηαηζηυηενα ημ θαζκυιεκμ: 

 

 

 
 

 

 

Ζ εζηυκα απυ ημ αζαθίμ: 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», 

Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ 

KingfisherBooks, Grise-

wood&DempseyLtd, Lon-

don, Συιμξ  3, ζεθ. 210.    
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ηνφμο πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, 

αθθά ηχνα υιςξ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ είκαζ ηα ζ-

ζπονυηενα. 

Καεχξ, θμζπυκ, αολάκεηαζ δ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ κενυ, 

έπμοιε αοηήκ κα είκαζ πμθφ ιεβάθδ, ελαζηίαξ ημο οδνμβυκμο πμο είκαζ 

ανπέβμκμ πδιζηυ ζημζπείμ ηαζ θένεζ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, αθθά ηαζ ημο μλοβυκμο πμο επίζδξ έπεζ δδιζμονβδεεί ζηδκ πνχηδ 

διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ζηδκ B΄ Φάζδ ηδξ, ηαζ εζδζηυηενα 

ζηδκ φζηενδ πενίμδμ αοηήξ ηδξ Φάζδξ (αθ. ζπεηζηά πμο ακαθένμοιε ζε 

ηεθάθαζμ: «Σμ μλογόκμ έπεη δεμημονγεζεί ηεκ δεύηενε θάζε ηεξ πνώηεξ ε-

μέναξ ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ ηςκ ζεμειηςδώκ 

ηόκηςκ ειεθηνμκίςκ θαη μάιηζηα ζηεκ ύζηενε πενίμδμ αοηήξ ηεξ θάζεξ».), 

υπςξ ήδδ ελδβήζαιε. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο είηε ημ κενυ υηακ ανάγεζ, είηε υηακ ρφπεηαζ 

πανάβεζ ιεβάθμ ανζειυ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Σα παναβυιεκα ηυηε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, 

υπμο πανάβμκηαζ. 

Συηε, ιε ηδκ αφλδζδ ημο ηνφμο έπμοιε δζαζημθή ηδξ φθδξ. 

ε άθθα ζχιαηα υιςξ, πμο μζ πδιζηέξ ημοξ μοζίεξ, ή ηα πδιζηά ημοξ 

ζημζπεία, πανήπεδζακ ή δδιζμονβήεδηακ ιεηαβεκέζηενα απυ ήδδ πνμτ-

πάνπμκηα άημια, δεκ έπμοιε αοηή ηδκ ζζπονή ανπέβμκδ πδβή εκένβεζαξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηζξ ιάγεξ ημοξ, ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ δδθαδή. Έηζζ, υηακ αοηά ρφπμ-

κηαζ δεκ ιαξ δίκμοκ δζαζημθή, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ κενυ. 

Μάθζζηα ζημ ζδιείμ πμο δ εενιμηναζία ημο είκαζ ηέημζα χζηε κα ημ 

ηάκεζ ημ κενυ κα πανάβεζ ιεβάθεξ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ παναβυιεκςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, ηυηε ημ κενυ παβχκεζ. Αοηυξ 

μ πάβμξ δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ ζηενεά ηαηάζηαζδ ημο κενμφ, πμο 

ζοιααίκεζ επεζδή ιέζα ζηδκ φθδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ αοηά πμο ηδκ 

ηαεζζημφκ οβνή ή αένζα, ή αθθζχξ ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

 

Πανέκεεζδ: 

ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ ακάβηδ κα ηάκμοιε ικεία ηαζ πνήζδ ηςκ 

εθεφεενςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Αοηά ηα ακαθέναιε ζηδκ πενίπηςζδ 

δδιζμονβίαξ ημο ακειμζηνμαίθμο η.θπ. Γεκ επεηηείκαιε αοηά ζε πμθθέξ 

άθθεξ πενζπηχζεζξ, επεζδή υθα ηα ηεθάθαζα πμο παναεέημοιε είκαζ 

ζπεηζηά ηαζκμφνβζα ζημκ ηυζιμ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ δεκ εέθμοιε κα 

θένμοιε ημκ ακαβκχζηδ ιπνμζηά ζε πμθθέξ ηαζκμφνβζεξ έκκμζεξ, επεζδή 

θμαμφιαζηε ιήπςξ ηζξ απμννίρεζ. Σχνα υιςξ είκαζ ακάβηδ κα ημ 

ηάκμοιε ηαζ κα ηάκμοιε ηδκ ελήξ πανέκεεζδ:  
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ε ηάεε ζχια οπάνπμοκ εειεθζχδδ ζυκηα πμο είκαζ ειεύζεξα. Αοηά 

είκαζ υπςξ θέιε εθεφεενα δθεηηνυκζα. 

Ζ ζδιαζία ηαζ δ έκκμζα αοηχκ ηςκ εθεφεενςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έ-

βηεζηαζ ζημ υηζ αοηά δεκ ανίζημκηαζ εθβιέκα ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά δδθαδή ηα εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα έπμοκ παναπεεί είηε θυβς 

αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ (ζημ κενυ ηαζ ιε ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, 

υπςξ ελδβήζαιε), είηε θυβς αφλδζδξ ηδξ πίεζδξ ιεηαλφ ηςκ ζςιάηςκ ή 

ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ. 

ζμ πενζζζυηενα εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα θένεζ έκα πδιζηυ 

ζημζπείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε αένζμ, επεζδή μζ δοκάιεζξ άπςζήξ ημο είκαζ 

ζζπονυηενεξ. 

Ακ έκα πδιζηυ ζημζπείμ θένεζ θζβυηενα ηα εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα 

ημο (ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ), ηυηε ημ πδιζηυ αοηυ 

ζημζπείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε οβνυ, επεζδή ιζηναίκμοκ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ 

ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ημο ηαζ ηςκ ιμνίςκ ημο (αθμφ έπμοιε ιζηνυηενδ ηδκ 

άπςζή ημοξ). 

 

 

 
 

Η εηθόκα από ημ βηβιίμ: «ΑΛΦΑ Επηζηήμεξ», Εθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Ε., από 

KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Σόμμξ  3, ζει. 419.    

 

Ακ, ηέθμξ έκα πδιζηυ ζημζπείμ θένεζ αηυιδ θζβυηενα ηα εθεφεενα 

εειεθζχδδ ζυκηα ημο (ζε ζπέζδ ιε ηζξ δφμ πνμδβμφιεκεξ πενζπηχζεζξ), 

ηυηε αοηυ ημ πδιζηυ ζημζπείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε ζηενευ (αθμφ ιζηναίκεζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ημο). 

Σέθμξ Πανέκεεζδξ. 
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Ζ οβνή ηαηάζηαζδ ημο κενμφ, μθείθεηαζ, υπςξ ηαζ ιυθζξ πζμ πάκς ε-

λδβήζαιε ζημ υηζ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ εί-

καζ ζπεηζηά ιζηνυηενεξ απυ εηείκεξ υπμο ημ κενυ είκαζ αηιυξ, αθθά ηαζ 

ζπεηζηά ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ υπμο ημ κενυ είκαζ πάβμξ. 

Αοηυ ημ βνάθδια αένζμ-οδναηιυξ, οβνυ κενυ, πάβμξ κενυ, ιαξ δείπκεζ 

ηζξ ακάθμβεξ δοκάιεζξ πμο επζηναημφκ ζημ κενυ, ηζξ δοκάιεζξ εηείκεξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δδθαδή πμο απςεμφκηαζ ιέζα ζηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ημο 

ηαζ ημ ιεηαιμνθχκμοκ ζε πάβζμ-οβνυ-αένζμ. 

 

 

 

ζμκ αθμνά ηδκ δδιζμονβία ηςκ ηνοζηάθθςκ ημο κενμφ: 

 

 
 

Η εηθόκα από ημ βηβιίμ: «ΑΛΦΑ Επηζηήμεξ», Εθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Ε., από 

KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Σόμμξ  3, ζει. 209.    

 

Ζ δδιζμονβία ημο ηνοζηάθθμο μθείθεηαζ ζημ ελήξ βεβμκυξ: 

Οζ δοκάιεζξ πμο πανάβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ. 

Ζ άπςζδξ αοηή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ελδβήζαιε, ζοιααίκεζ πνμξ 

υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, υπςξ άθθςζηε ζζπφεζ ηαζ βζα ημ θςξ. 

ηακ υιςξ απμιαηνοκεμφκ, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

έθημκηαζ. 

ιςξ δεκ έθημκηαζ ιυκα ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά έθημοκ ηαζ ηδκ φθδ πμο έπμοκ έθλεζ. Έηζζ, 

ηαεχξ έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, 

δδιζμονβμφκ ηαζ ηδκ έθλδ ηδξ φθδξ, δ μπμία αημθμοεεί ημκ ζπδιαηζζιυ 

ηαζ ημ ίπκμξ ηδξ εέζδξ υπμο οπάνπμοκ ηαζ έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Με άθθα θυβζα δ δδιζμονβία ημο ηνοζηάθθμο είκαζ ημ απμηφπςια ηδξ 

έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

 

Σμ ακηίζημζπμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, υπμο πανάβμκηαζ δζάθμνμζ άθθμζ ηνφζηαθ-

θμζ. 

Ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ δοκάιεςκ πμο απςεμφκηαζ, 

αθθά ηαζ αοηχκ πμο έθημκηαζ έπμοιε ηαζ ηα δζάθμνα ζπήιαηα ηςκ 

ηνοζηάθθςκ. 
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ζμκ αθμνά ημκ ζπδιαηζζιυ πάβμο ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ζπδιάηςκ ημο, 

υπςξ αθέπμοιε ζηδκ πζμ πάκς εζηυκα, κα ζδιεζχζμοιε ηα ελήξ: 

α) ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, υηακ αοηά 

απςεδεμφκ ηαζ δεκ έπμοκ ζζπονυ θμνηίμ ανπίγμοκ κα έθημκηαζ εκχ ήδδ 

ανίζημκηακ ζηδκ θάζδ άπςζδξ. Συηε έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ ημ 

ζπήια εηείκμζ ημο ηνοζηάθθμο (ημο πάβμο η.θπ.) πμο ακαθμβεί ζε εοεεία 

βναιιή, ζε αέθμξ ηαζ βεκζηά ζε ηάηζ πμο ζοβηθίκεζ ιε ημ ζπήια ηδξ 

εοεείαξ. 

Ακάθμβα δδθαδή πυζδ είκαζ δ δφκαιδ ηδξ άπςζδξ έπμοιε ηαζ πζμ ης-

κζηή ή ιζα πζμ εοεεία βναιιή η.μ.η. 

α) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ βεκζηά υηακ δεκ ελαζημφκηαζ πθέμκ ζζπονά μζ 

δοκάιεζξ άπςζδξ, έπμοιε ηυηε ηδκ δδιζμονβία ζπδιάηςκ ηφηθμο ηαζ βε-

κζηά ζπδιάηςκ πμο ηείκμοκ ζε ηάπμζμ βεςιεηνζηυ ηέκηνμ, επεζδή 

αηνζαχξ δ έθλδ αοηή ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ελαζηείηαζ 

ζζυννμπα ιεηαλφ ημοξ. 

Απυ εδχ επαθδεεφεηαζ ηαζ εηείκμ πμο είπαιε βζα ηδκ ίδζα ηδκ θφζδ 

ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, δδθαδή υηζ: 

Σα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα θμνηία ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, υηακ έθημκηαζ, έθημκηαζ ηαηά ίζεξ πμζυηδ-

ηεξ. 

Αοηυ επαθδεεφεηαζ ζημκ ζπδιαηζζιυ-δδιζμονβία ηςκ ηνοζηάθθςκ, α-

θμφ μ ζπδιαηζζιυξ ημοξ ζε βεςιεηνζηά ζπήιαηα είκαζ ηαευθα ζοιιεηνζ-

ηυξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζοιιεηνίαξ πμο δδιζμονβείηαζ ζημκ ηνφζηαθθμ 

δδθαδή, ζδιαίκεζ υηζ δζαηίεεκηαζ ίζεξ πμζυηδηεξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεμφκ ζοιιεηνζηά ζπήιαηα, αθθζχξ δεκ 

ελδβείηαζ δ ζοιιεηνία. 

 

ζμκ αθμνά ημ ίδζμ ημ κενυ, αξ δμφιε ηαζ ημ ελήξ ζπεηζηυ παναηάης 

απυζπαζια. 
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19. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο από ην λεξό όηαλ 

θάλεη θξύν ή όηαλ απμάλνληαη θαη είλαη ηζρπξόηεξα ηα ζεκειηώδε 

ηόληα ησλ πξσηνλίσλ. 

Η αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πγξόκεηξνπ (ζεξκόκεηξνπ πγξνύ). 

 

 

«Δμάηκηζε 

Φοζζηυ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ έκα οβνυ ιεηαηνέπεηαζ ζε αένζμ. Ζ 

ελάηιζζδ επζηαπφκεηαζ ιε ηδ εενιυηδηα…. 

 

 
 

Ακ αολδεεί δ εενιμηναζία, ηα ιυνζα απμννμθμφκ εκένβεζα ηαζ ηζκμφ-

κηαζ ηαπφηενα, ιε απμηέθεζια υθμ ηαζ πενζζζυηενα κα λεθεφβμοκ απυ 

ηδκ επζθάκεζα πνμξ ημκ αένα ιε ηδ ιμνθή αενίμο ή αηιμφ. Σα ιυνζα 

αζημφκ πίεζδ πάκς ζημκ αένα πμο ηα πενζαάθθεζ. ηακ δ πίεζδ ηςκ 

οδναηιχκ θηάζεζ ζε ηάπμζμ υνζμ ζζμννμπίαξ, δ ελάηιζζδ παφεζ. Γζα 

πανάδεζβια, ακ μ αέναξ είκαζ ήδδ ημνεζιέκμξ ιε οδναηιμφξ, υπςξ ζε 

ιένεξ ιε πμθθή οβναζία, ημ κενυ ελαηιίγεηαζ ιε ανβυ νοειυ. 

Σα ιυνζα πμο δζαθεφβμοκ ηαηά ηδκ ελάηιζζδ απμννμθμφκ εενιζηή ε-

κένβεζα, μπυηε ημ οβνυ ρφπεηαζ. ημ θαζκυιεκμ αοηυ ααζίγεηαζ δ 

θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ ρφλδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ…». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 277-278. 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Με ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημ κενυ πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα, 

ιε ζζπονυηενα εηείκα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. 
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Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, επίζδξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ιε ζζπονυηενα εηείκα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ απςεμφκηαζ. Έηζζ ηαεχξ απςεμφκηαζ έθημ-

κηαζ ιε ημκ αένα, έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ημοξ ηαζ θμνηίγμοκ ηζξ ιάγεξ ημο 

βφνς ημοξ αένα, υπςξ ηα ιυνζα ηαζ ηα άημια ηαζ ηεθζηά θμνηίγμοκ ημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ υθςκ ηςκ αηυ-

ιςκ. 

Ο αέναξ θμζπυκ, πμο ανίζηεηαζ ημκηά ηαζ βφνς απυ ηα απςεμφιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα θμνηίγεηαζ απυ αοηά ηαζ έηζζ απςεείηαζ ηαζ πανάβεζ ηφ-

ιαηα, επεζδή (υπςξ ακαθέναιε ηαζ ζημ ηφια) αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ.  

Σα εειεθζχδδ υκηα υιςξ ηαεχξ απςεμφκηαζ ιέζα απυ ημ οβνυ, π.π. 

απυ ημ κενυ, έθημοκ ηαζ ιυνζα ημο κενμφ, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ.  

Έηζζ ιζα ιάγα ημο κενμφ απςεείηαζ απυ αοηυ ιαγί ιε ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα, ηα μπμία έθημοκ αοηά ηα ιυνζα ημο κενμφ. 

Συηε έπμοιε ηδκ ελάηιζζδ. 

Αξ δμφιε υιςξ ακαθοηζηυηενα ηδκ ελάηιζζδ, υηακ αολάκμκηαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, υπςξ παναηάης:   

 

 
 

 

Με ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημ 

κενυ πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα, ιε ζ-

ζπονυηενα εηείκα ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηςκ πνςημκίςκ. 

Έηζζ, υζμ παιδθχκεζ δ εενιμηναζία, 

ηυζμζ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ πανάβμκηαζ, ελαζηίαξ ημο 

μπμίμο έπμοιε ιεβαθφηενδ ηδκ ά-

πςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

Συηε, θυβς ηδξ ζζπονυηενδξ άπςζδξ 

έπμοιε ιεβαθφηενδ-πενζζζυηενδ ηδκ 

ελάηιζζδ ημο κενμφ απυ ημκ αμθαυ 

ημο ηοθζβιέκμο εενιυιεηνμο, ιε 

απμηέθεζια κα πέθηεζ δ εενιμηνα-

ζία ημο επεζδή αηνζαχξ αθαζνείηαζ 

πενζζζυηενδ εκένβεζα (βζαηί έπμοκ 

απςεδεεί πενζζζυηενα εειεθζχδδ 

ζυκηα θυβς ηδξ ζζπονυηενδξ άπςζδξ 

ηαζ επμιέκςξ δζέθοβακ απυ ημ οβνυ-

κενυ). 

 
Η εηθόκα από: «ΑΛΦΑ Επηζηήμεξ», Εθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Ε., από 
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KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Σόμμξ 3, ζει. 447. 

 

20. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγία ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ελόο πγξνύ 

κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα νμύ-ειεθηξνιύηεο. 

Η εμήγεζε ηεο παξνπζίαο ησλ αληόλησλ ζην ειεθηξόδην ηεο αλό-

δνπ. 

Η εμήγεζε ηεο ειεθηξόιπζεο δηαθόξσλ ηύπσλ. 

 

 

 

 
 

 

Ζ εζηυκα απυ: «ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ King-

fisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 559. 

 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ημο ίδζμο πανυκημξ αζαθίμο ιαξ ιε ηίηθμ: 

«Ζ ελήβδζδ ηςκ πμθφ ζζπονχκ πδιζηχκ δεζιχκ ημο οδνμβυκμο, πμο 

μθείθεηαζ ζηα πμθφ ζζπονά θμνηία εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ παναβςβήξ ιζαξ πδιζ-

ηήξ ακηίδναζδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο οδνμβυκμο κα εκενβεί ζακ βέθονα ιε-

ηαλφ δφμ άθθςκ αηυιςκ ηαζ κα δδιζμονβεί βέθονα ή πδιζημφξ δεζιμφξ 

οδνμβυκμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιεβάθςκ ιμνίςκ (ιαηνμιμνίςκ) υπςξ 

π.π. ημο δεζμλονζαμγμκμοηθεσημφ μλέμξ (DNA) ηαζ βεκζηά ηςκ κμοηθεσ-

ηχκ μλέςκ, υπμο μζ δεζιμί ημο οδνμβυκμο παίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ 

νυθμ, ηαεχξ επίζδξ ηςκ πνςηεσκχκ», 

ελδβήζαιε πςξ ημ οδνμβυκμ έπεζ ημκ νυθμ ημο δεζιμφ ακάιεζα ζε δφμ 

άθθα άημια. 

 

Δδχ εα πμφιε ηα ελήξ: 
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Ο δθεηηνμθφηδξ-μλφ θένεζ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, υπςξ ήδδ ελδβήζαιε. 

Αοηυ ζδιαίκεζ ημ ελήξ: 

Ο ζζπονυξ ζε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ εζςηενζηυξ αανοηζηυξ πυθμξ ζημ πνςηυκζμ ημο δθεηηνμ-

θφηδ, έθηεζ ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έκακ άθθμκ 

εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ εκυξ 

βεζημκζημφ αηυιμο-εκυξ βεζημκζημφ πδιζημφ ζημζπείμο.  

Συηε ηα πνςηυκζα ηςκ δφμ αοηχκ αηυιςκ ηςκ δφμ πδιζηχκ ζημζπείςκ, 

έθημκηαζ, αθμφ ήδδ βκςνίγμοιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ. 

Συηε ηα πνςηυκζα αθθά ηαζ ηα άημια βεκζηά αοημφ ημο πδιζημφ ζημζ-

πείμο, πμο ανίζηεηαζ ζημ κενυ η.θπ., πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ημ ζζπονυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνμθφηδ. 

Έηζζ δδιζμονβείηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο πδιζημφ ζημζπείμο αθθά 

ηαζ ηςκ αηυιςκ-ιμνίςκ ημο οβνμφ ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ μ δ-

θεηηνμθφηδξ. 

 

Ακ θμζπυκ μ δθεηηνμθφηδξ θένεζ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, άνα 

θένεζ ηαζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (πμο έπμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ), έθηεηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ιε ημ εεηζηυ 

δθεηηνυδζμ ηδξ ακυδμο, ζηδκ δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή. 

Αοηυξ είκαζ δδθαδή μ θυβμξ πμο έπμοιε ηυηε ηδκ πανμοζία ηςκ ακζυ-

κηςκ ζημ δθεηηνυδζμ ηδξ ακυδμο. 

 

Με ηδκ εοηαζνία κα δμφιε ηαζ ημ ελήξ, ηζ αξ πάνμοιε ιζα ζπεηζηή 

εζηυκα βζα κα ιαξ αμδεήζεζ ζηδκ πενζβναθή (κα ιδ ημ θέιε ιε θυβζα): 
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Ζ εζηυκα απυ: «ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ King-

fisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 324. 

 

Έζης ημ ιμθφαζ. Σμ ιμθφαζ θένεζ άημια, ηα μπμία άημια θένμοκ πνς-

ηυκζα. Σμ ηάεε πνςηυκζμ θένεζ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ, 

έκακ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ έκακ άθθμ πυθμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ο πυθμξ ημο ιμθοαζμφ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηάεμδμ, θένεζ ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ μ πυθμξ ημο ιμθοαζμφ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

άκμδμ θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Σμ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζημ ιμθφαζ ηδξ ηαευδμο, υιςξ, μθείθε-

ηαζ ζηδκ πανμοζία πενζζζυηενςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ ηάεμδμ (επεζδή ζοκδέεηαζ ιε ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ 

ιπαηανίαξ). Συηε ηα ιυνζα ημο κενμφ πνμζακαημθίγμκηαζ, ιε ηδκ αμήεεζα 

ηαζ ημο μλέμξ (αθέπε παναπάκς βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο κενμφ υπςξ 

αμδεάεζ ηαζ ζοκηεθεί ημ μλφ-δθεηηνμθφηδξ), πνμξ ημκ πυθμ ηδξ ηαευδμο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα πνςηυκζα ηςκ αηυιςκ ημο κενμφ ζηνέθμοκ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ ηδκ ηάεμδμ. 

Σμ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζημ ιμθφαζ ηδξ ακυδμο, μιμίςξ, μθείθεηαζ 

ζηδκ πανμοζία πενζζζυηενςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ άκμδμ (επεζδή ζοκδέεηαζ ιε ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ 

ιπαηανίαξ). Συηε ηα ιυνζα ημο κενμφ πνμζακαημθίγμκηαζ, ιε ηδκ αμήεεζα 

ηαζ ημο μλέμξ (αθέπε παναπάκς βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο κενμφ υπςξ 

αμδεάεζ ηαζ ζοκηεθεί ημ μλφ-δθεηηνμθφηδξ), πνμξ ημκ πυθμ ηδξ ακυδμο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα πνςηυκζα ηςκ αηυιςκ ημο κενμφ ζηνέθμοκ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ηδκ άκμδμ. 

 

Καεχξ υιςξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμνδβείηαζ ιέζς ηςκ δθεηηνμ-

δίςκ πνμξ ημ κενυ, ηυηε μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ πνςημκίςκ 

ημο κενμφ (οδνμβυκμο ηαζ μλοβυκμο) θμνηίγμκηαζ ακάθμβα ηαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ. Καεχξ απςεμφκηαζ υιςξ δδιζμονβμφκ 

ηεκά ζηδκ ιάγα ημο κενμφ ηαζ έηζζ ζπδιαηίγμκηαζ θοζαθίδεξ. οβπνυκςξ 

υιςξ δζαζπάηαζ ημ κενυ, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε ζοιααίκεζ πδιζηή 

ακηίδναζδ, θυβς ηδ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ημο κενμφ 

ηαζ ηδξ παναβςβήξ άθθςκ, ιε αάζδ ηζξ έθλεζξ-απχζεζξ πμο ημοξ 

ελαζημφκ ηα πανεπυιεκα-πμνδβμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Έηζζ πνμηφπημοκ ηα πδιζηά ζημζπεία ημο οδνμβυκμο ηαζ ημο μλοβυκμο 

πμο ηαεχξ απςεμφκηαζ, ηαηεοεφκμκηαζ ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ-πυ-

θμοξ υπμο ηαζ ζοθθέβμκηαζ. 

 

ζμκ αθμνά υηζ δθεηηνμθφηεξ είκαζ ηα μλέα, αοηυ ελδβήζαιε 

μθείθεηαζ ζημ ζζπονυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

θένμοκ. 
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ζμκ αθμνά ηζξ αάζεζξ πμο είκαζ επίζδξ δθεηηνμθφηεξ, αοηυ έπεζ ηδκ 

αζηία ζημ υηζ μζ αάζεζξ θένμοκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ απυ εηεί πνμένπεηαζ 

μ πνμζακαημθζζιυξ ημο οβνμφ ζηδκ δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή. 
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21. Σν καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

θαζόδνπ, πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν ζεκειησδώλ ηόλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ θέξνπλ αξλεηηθό 

ειεθηξηθό θνξηίν, έιθεη εηεξώλπκά ηνπ καγλεηηθά θνξηία ή έιθεη 

ζεηηθά ηόληα.  

Σν καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο 

αλόδνπ, πνπ είλαη θνξηηζκέλα κε καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό 

θνξηίν ζεκειησδώλ ηόλησλ πξσηνλίσλ, πνπ θέξνπλ ζεηηθό ειεθηξηθό 

θνξηίν, έιθεη εηεξώλπκά ηνπ καγλεηηθά-ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία ή 

έιθεη αξλεηηθά ηόληα. 

Η εμήγεζε ηεο ειεθηξόιπζεο, αιιά θαη ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηήλ. 

 

 

«Ιόληα. 

Γζα κα ζοκεπίζμοιε ηδκ ελέηαζδ ημο θαζκμιέκμο, πνέπεζ κα βκςνί-

ζμοιε ηζ είκαζ ηα ζυκηα: 

πςξ βκςνίγμοιε, ηα άημια ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ, οπυ ζοκήεεζξ 

ζοκεήηεξ, είκαζ δθεηηνζηά μοδέηενα. Κζ αοηυ βζαηί ηάεε άημιμ έπεζ ηυζα 

δθεηηνυκζα, χζηε ημ (ανκδηζηυ) θμνηίμ αοηχκ κα ελμοδεηενχκεζ ημ εε-

ηζηυ θμνηίμ ημο πονήκα. Ακ υιςξ, ιε ηάπμζμ ηνυπμ, ημ άημιμ πάζεζ έκα 

ή πενζζζυηενα δθεηηνυκζα, εα παφζεζ πθέμκ κα είκαζ δθεηηνζηά μοδέηενμ 

ηαζ εα πανμοζζαζηεί εεηζηά θμνηζζιέκμ. Λέιε υηζ ηχνα ημ άημιμ έπεζ 

ιεηαηναπεί ζε ζεηηθό ηόλ.  

Ακηίεεηα, ακ ζε μοδέηενμ άημιμ πνμζηεεεί έκα ή πενζζζυηενα δθε-

ηηνυκζα, εα ιεηαηναπεί ζε αξλεηηθό ηόλ. 

Άνα ζυκηα εα ηαθέζμοιε ηα άημια (ή ηαζ ζοιπθέβιαηα αηυιςκ) ιε 

πενίζζεοια ή έθθεζιια δθεηηνμκίςκ. Έηζζ, ημ εεζσηυ μλφ απμηεθείηαζ 

απυ μοδέηενα ιυνζα H2SO2. Αοηυ υηακ δζαθοεεί ιέζα ζημ κενυ, οθίζηα-

ηαζ ειεθηξνιπηηθή δηάζπαζε, δδθαδή ηα ιυνζα ημο εεζσημφ μλέμξ δζα-

ζπχκηαζ αοηυιαηα ζε ζυκηα Ζ
+
 ηαζ SO4

--
.  
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Σμ ακάθμβμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ πενίπηςζδ ημο πθςνζμφπμο καηνίμο, 

ημ μπμίμ δζαθουιεκμ ιέζα ζε κενυ, δζαζπάηαζ αοηυιαηα ζε ζυκηα Να
+
 ηαζ 

Cl
-
. Σδκ εεςνία ηδξ δθεηηνμθοηζηήξ δζάζπαζδξ δζαηφπςζε μ Arhenius 

(Ανέκζμοξ).  

Τβνά, ηα μπμία πενζέπμοκ ζυκηα, ηαθμφκηαζ ειεθηξνιύηεο. Ζθεηηνμ-

θφηεξ είκαζ ηα δζαθφιαηα μλέςκ, αάζεςκ ή αθάηςκ, ηα ηήβιαηα αθάηςκ 

ηαζ αάζεςκ ηθπ. … 

Καζ ηα ιεκ εεηζηά ζυκηα ηζκμφκηαζ πνμξ ημ ανκδηζηυ δθεηηνυδζμ –ηελ 

θάζνδν (*) – ηα δε ανκδηζηά πνμξ ημ εεηζηυ – ηελ άλνδν (**). Καηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ηζκήζεςξ ηςκ εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ ζυκηςκ, ημ ηφηθςια 

ημο ζπήιαημξ 348 εα δζαννέεηαζ απυ δθεηηνζηυ νεφια(***). 

Πνέπεζ κα ημκζζηεί εδχ υηζ δ δζάζπαζδ ζε ζυκηα ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ 

δζάθοζδ ηςκ μλέςκ, αάζεςκ ή αθάηςκ ιέζα ζημ κενυ ηαζ δεκ έπεζ ηαιία 

ζπέζδ ιε ηδκ δίμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ». 

 

(*) Κάεμδμξ ηαθείηαζ ημ δθεηηνυδζμ, ηζ ζοκδεδειέκμ ιε ημκ ανκδηζηυ 

πυθμ ηδξ δθεηηνζηήξ πδβήξ. 

(**) Άκμδμξ ηαθείηαζ ημ δθεηηνυδζμ, ημ ζοκδεδειέκμ ιε ημκ εεηζηυ 

πυθμ ηδξ πδβήξ. 

(***) Σα εεηζηά ζυκηα ηαθμφκηαζ ηαζ θαηηόληα, βζαηί θένμκηαζ πνμξ 

ηδκ ηάεμδμ, εκχ ηα ανκδηζηά ζυκηα ηαθμφκηαζ αληόληα, βζαηί θένμκηαζ 

πνμξ ηδκ άκμδμ. 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλος (καθηγηηή ηος Πανεπιζηη-

μίος Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φςζικού), Τόμορ Δεύηεπορ, Οπηική-Μα-

γνηηιζμόρ- Ηλεκηπιζμόρ-Αηομική και Πςπηνική Φςζική, Έκδοζη Τπίηη, 

Αθήνα 1967, ζελ. 279-280. 

 

 

Δλδβήζαιε, ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, υηζ δ άκμδμξ θένεζ ζζπονυ-

ηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ δ ηά-

εμδμξ θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ θένεζ ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ. Αξ δμφιε ακαθοηζηυηενα ηα ελήξ: 

1) Αξ πάνμοιε ημ πνχημ παναπάκς πανάδεζβια-πείναια ηδξ δθεηηνυ-

θοζδξ ημο εεζσημφ μλέμξ. Αοηυ απμηεθείηαζ απυ μοδέηενα ιυνζα H2SO2.  

Αοηυ υηακ δζαθοεεί ιέζα ζημ κενυ, οθίζηαηαζ ειεθηξνιπηηθή δηά-

ζπαζε, δδθαδή ηα ιυνζα ημο εεζσημφ μλέμξ δζαζπχκηαζ αοηυιαηα ζε ζυ-

κηα Ζ
+
 ηαζ SO4

--
, επεζδή υπςξ ελδβήζαιε βίκεηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο 

μλέμξ πνμξ ημ ανκδηζηυ δθεηηνυδζμ ηδξ δθεηηνμθοηζηήξ ζοζηεοήξ, αθθά 

ηαζ πνμξ ημ εεηζηυ ηδξ δθεηηνυδζμ (ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ). 

Γκςνίγμοιε επίζδξ υηζ ηα ιεκ εεηζηά ζυκηα (θέβμκηαζ ηαζ ηαηζυκηα ε-

πεζδή ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηάεμδμ) ηζκμφκηαζ πνμξ ημ ανκδηζηυ δθεηηνυ-
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δζμ, πνμξ ηδκ  ηάεμδμ. Ακηίεεηα, ηα ανκδηζηά ζυκηα (θέβμκηαζ ηαζ 

ακζυκηα επεζδή ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ άκμδμ) ηζκμφκηαζ πνμξ ημ εεηζηυ 

δθεηηνυδζμ, πνμξ ηδκ άκμδμ.  

ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ ηδξ δθεηηνυθοζδξ ημο εεζσημφ μλέμξ (H2SO2), 

ηα ηαηζυκηα ημο Ζ
+ 

ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, επεζδή αηνζαχξ ημ οδνμ-

βυκμ θένεζ ζζπονυηενμοξ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ιέζα ζηα πνςηυκζά ημο. 

 

Ζ ηάεμδμξ δδθαδή πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ θένεζ ανκδηζηυ δθε-

ηηνζηυ θμνηίμ, έθηεζ ηα εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ), πμο θένμοκ ηα 

ηαηζυκηα Ζ
+
 ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ ηίκδζδ ηςκ ηαηζυκηςκ Ζ

+
 πνμξ ηδκ ηά-

εμδμ. 

Ακηίεεηα, ηα ακζυκηα SO4
--
, ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ άκμδμ, ηαζ ιε αάζδ ηα 

υζα ελδβήζαιε, αοηυ ζδιαίκεζ ηαζ επαθδεεφεζ υηζ ημ SO4
--
 θένεζ ςξ ζζπο-

νυηενμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ζημ άημιυ ημο ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Ζ άκμδμξ δδθαδή πμο θένεζ ζ-

ζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ηςκ πνςημκίςκ έθηεζ ηα εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα ακζυκηα 

SO4
--
 ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ ηίκδζδ ηςκ ακζυκηςκ SO4

--
πνμξ ηδκ άκμδμ. 

 

2) Αξ πάνμοιε ημ δεφηενμ παναπάκς πανάδεζβια-πείναια ηδξ δθε-

ηηνυθοζδξ ημο πθςνζμφπμο καηνίμο, ημ μπμίμ δζαθουιεκμ ιέζα ζε κενυ, 

δζαζπάηαζ αοηυιαηα ζε ζυκηα Να
+
 ηαζ Cl

-
.  

Σα ηαηζυκηα Να
+
, ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, επεζδή θένμοκ ζζπονυ-

ηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηςκ πνςημκίςκ. Ζ ηάεμδμξ δδθαδή πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

έθηεζ ηα εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ πμο θένμοκ ηα ηαηζυκηα Να
+ 

ηαζ έηζζ 

ελδβείηαζ δ ηίκδζδ ηςκ ηαηζυκηςκ Να
+
 πνμξ ηδκ ηάεμδμ.   

Σα ακζυκηα Cl
-
, ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ άκμδμ, επεζδή θένμοκ ζζπονυηενμ 

ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Ζ άκμδμξ δδθαδή πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ έθηεζ 

ηα εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα ακζυκηα Cl
-
ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ 

ηίκδζδ ηςκ ακζυκηςκ Cl
-
 πνμξ ηδκ άκμδμ. 

Δπεζδή δ εκυηδηα αοηή πενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, αξ 

ηδκ ακαπηφλμοιε εηηεκέζηενα εοεφξ αιέζςξ. 
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22. Σν ειεθηξηθό ξεύκα πξνθαιεί ηε ρεκηθή δηάζπαζε νξηζκέλσλ 

νπζηώλ, όηαλ πεξλάεη κέζα από ηελ ύιε ηνπο. 

Σν νλνκάδνπκε ηόληα πξσηνλίσλ θαη ηόληα λεηξνλίσλ. 

Ο ιόγνο-εμήγεζε πνπ γίλεηαη ε δηάζπαζε νξηζκέλσλ νπζηώλ κέζα 

ζηελ ειεθηξνιπηηθή ζπζθεπή. 

Η δεκηνπξγία ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ηό-

λησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ ηόλησλ πξσηνλίσλ.  

 

 

 

Κθείκμκηαξ ιε ηδκ δθεηηνυθοζδ κα επακαθάαμοιε υηζ «ημ δθεηηνζηυ 

νεφια πνμηαθεί ηδ πδιζηή δζάζπαζδ μνζζιέκςκ μοζζχκ, υηακ πενκάεζ 

ιέζα απυ ηδκ φθδ ημοξ». 

 

 
 

Η εικόνα από ηο βιβλίο: «Αναλςηική Μέθοδορ Φςζικήρ & Φημείαρ», α-

ναλςηικέρ μαθηηικέρ εκδόζειρ, ηόμορ 4, ζελ. 67.   

 

Δλδβήζαιε υηζ ημ δθεηηνζηυ νεφια θένεζ δθεηηνυκζα πμο λεηζκμφκ 

ηυζμ απυ ηδκ ηάεμδμ υζμ ηαζ απυ ηδκ άκμδμ, ηα μπμία θένμοκ: α) 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, υζα λεηζκμφκ-απςεμφκηαζ απυ ηδκ 

ηάεμδμ, ηαεχξ ηαζ α) εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, υζα λεηζκμφκ-

απςεμφκηαζ απυ ηδκ άκμδμ. 

Αοηά θμζπυκ ηα δθεηηνυκζα πμο λεηζκμφκ ηυζμ απυ ηδκ ηάεμδμ υζμ 

ηαζ απυ ηδκ άκμδμ, βζα κα ηα λεπςνίζμοιε απυ ηα οπυθμζπα δθεηηνυκζα, 

ηα μκμιάγμοιε ζυκηα ηαζ ζοβηεηνζιέκα: 

Ιόληα ειεθηξνλίσλ θέβμκηαζ ηα δθεηηνυκζα πμο θένμοκ ζζπονυηενμ 

ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηαζ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Αοηά απςεμφκηαζ απυ ηδκ ηά-

εμδμ, υηακ πθδζζάζμοκ πάνα πμθφ ημκηά ζε αοηήκ, μπυηε ημ ζζπονυηενμ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο, απςεεί αοηά, επεζδή απςεεί ημκ εζςηενζηυ-αανο-

ηζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ (αθμφ είκαζ βκςζηυ 
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υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 

Αοηά ηα δθεηηνυκζα υιςξ πμο ήνεακ ζηδκ ηάεμδμ έπμοκ θμνηζζηεί 

ζηδκ ηάεμδμ, επεζδή πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ηδκ ίδζα θμνά ηαζ 

ιαβκδηίγμκηαζ, μπυηε απμηημφκ έηζζ αοηυ ημ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ 

ηαευδμο, ή θένμοκ πθέμκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο, πμο αοηυ 

εζδζηυηενα ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ αοηχκ ηδξ ηαευδμο. 

 

Ιόληα πξσηνλίσλ ή απιά ηόληα πξσηνλίσλ θέβμκηαζ ηα δθεηηνυκζα 

πμο θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Αοηά απςεμφκηαζ απυ ηδκ άκμδμ, υηακ πθδζζάζμοκ πάνα πμθφ ημκηά ζε 

αοηήκ, μπυηε ημ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ηαευδμο, απςεεί αοηά, επεζδή 

απςεεί ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημοξ (αθμφ είκαζ βκςζηυ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 

Αοηά ηα δθεηηνυκζα υιςξ πμο ήνεακ ζηδκ άκμδμ έπμοκ θμνηζζηεί 

ζηδκ άκμδμ, επεζδή πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ηδκ ίδζα θμνά ηαζ 

ιαβκδηίγμκηαζ, μπυηε απμηημφκ έηζζ αοηυ ημ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηδξ 

ακυδμο, ή θένμοκ πθέμκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηδξ ακυδμο, πμο αοηυ 

εζδζηυηενα ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ αοηχκ ηδξ ακυδμο. 

 

Σα ζυκηα θμζπυκ ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθθά ηαζ ηα ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

ελαζημφκ ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ ιέζς ημο 

δθεηηνμδίμο ηδξ ηαευδμο ηαζ ηδξ ακυδμο, ακηίζημζπα, ηαζ ηυηε δζαζπμφκ 

μνζζιέκεξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηδκ δθεηηνμθοηζηή ζο-

ζηεοή (επεζδή ελαζημφκ ζζπονυηενα ημ δζηυ ημοξ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ζε έκα απυ ηα ζημζπεία ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ ζε ζπέζδ ιε 

ημ άθθμ πδιζηυ ζημζπείμ ή νίγα ηδξ ίδζαξ πδιζηήξ έκςζδξ). 

Σα ελαζημφιεκα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, θμζπυκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, δζαζπμφκ ηδκ 

πδιζηή έκςζδ ηαζ έπμοιε ηδκ θεζημονβία ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ πμο 

απμηεθείηαζ απυ δφμ θεζημονβζηέξ ενβαζίεξ-δνάζεζξ: 

α) ηδκ δζάζπαζδ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ, ηαζ 

α) ηδκ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ πδιζηήξ έκςζδξ. 

(πεηζηά, αθέπε ηαζ παναηάης). 
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23. Η αηηία ηεο δεκηνπξγίαο-πξόθιεζεο ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο 

ιόγσ εηεξώλπκσλ καγλεηηθώλ-ειεθηξνκαγλεηηθώλ θνξηίσλ εμα-

ζθνύκελσλ από ηνπο ππξήλεο γεηηνληθώλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ αηόκσλ 

ή ξηδώλ.  

Η έλλνηα ηνπ ζζέλνπο.  

 

 

«Ηιεθηξηθά ζηνηρεία 

Μέζα ζε δμπείμ πμο πενζέπεζ έκακ δθεηηνμθφηδ, π.π. δζάθοια H2SO4, 

ειααπηίγμοιε δφμ δθεηηνυδζα, απυ ηα μπμία ημ έκα είκαζ απυ ρεοδάν-

βονμ ηαζ ημ άθθμ απυ παθηυ (ζπ. 352). Σμ πείναια δείπκεζ υηζ ηα δφμ 

δθεηηνυδζα θμνηίγμκηαζ δθεηηνζηά (μ ιεκ παθηυξ εεηζηά, μ δε ρεοδάνβο-

νμξ ανκδηζηά), μπυηε ιεηαλφ ηςκ ειθακίγεηαζ δθεηηνεβενηζηή δφκαιδ. 

Σμ ζφζηδια ηςκ δφμ αοηχκ ιεηάθθςκ ηαζ ημο δθεηηνμθφηδ ηαθείηαζ 

δθεηηνζηυ ζημζπείμ. 

Ακ ζοκδέζμοιε ημοξ δφμ πυθμοξ εκυξ δθεηηνζημφ ζημζπείμο, δθεηηνε-

βενηζηή δφκαιδ δφκαιδξ Δ, ιέζς ηάπμζαξ ακηίζηαζδξ R, εα δζέθεεζ ιέζς 

αοηήξ δθεηηνζηυ νεφια, ημο μπμίμο δ έκηαζδ …». 

 

 
 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλος (καθηγηηή ηος Πανεπιζηη-

μίος Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φςζικού), Τόμορ Δεύηεπορ, Οπηική-Μα-

γνηηιζμόρ- Ηλεκηπιζμόρ-Αηομική και Πςπηνική Φςζική, Έκδοζη Τπίηη, 

Αθήνα 1967, ζελ. 285-286. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια, πνμηεζιέκμο κα αολήζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ, κα 

πνμζεέζμοιε ηαζ ημ ελήξ: 

 

«ηνηρεία ηνπ Volta 

Ολνκάδνπκε ζηνηρείν Volta ην ζύλνιν ησλ δύν ειαζκάησλ θαη ηνπ 

πγξνύ θαη ην ζπκβνιίδνπκε Cu-H2SO4-Zn.  
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Σμ ζημζπείμ Volta ιεηηνπξγεί ζαλ ειεθηξηθή πεγή κε ζεηηθό πόιν 

ην Cu θαη αξλεηηθό ην Zn. 

Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί, ακ ζοκδεεμφκ ηα δομ εθάζιαηα ιε αβςβυ ζφν-

ιαημξ, εα πενάζεζ δζα ιέζμο ημο ζφνιαημξ νεφια έκηαζδξ i, πμο εα έπεζ 

θμνά απυ ημ Cu πνμξ ημκ Zn. Σμ νεφια αοηυ δε εα ζηαιαηήζεζ, βζαηί 

εθαηηχκεζ ηδκ ηάζδ Δ ιεηαλφ ηςκ δθεηηνμδίςκ, ελαζεεκίγεζ επμιέκςξ ημ 

πεδίμ έκηαζδξ Δ΄ ηαζ ηυηε ημ πεδίμ έκηαζδξ Δ θμνηίγεζ ζοκέπεζα ηα δθε-

ηηνυδζα ιε ημκ ηνυπμ, πμο πενζβνάραιε.  

Σμ απμηέθεζια είκαζ υηζ δ ηάζδ ιεηαλφ ηςκ δθεηηνμδίςκ κα δζαηδνεί-

ηαζ ζηαεενή….. 

 

 
 

Ζ ηεθζηή ακηίδναζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ είκαζ δ: 

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2 

 

«ΦΥΣΙΚΗ», Γενική Επιμέλεια Κων. Παπαϊωάννος, Ακαδημαϊκού, κα-

θηγηηού Πανεπιζηημίος Αθηνών και Ε.Μ. Πολςηεσνείος, Αθήνα 1979, Τό-

μορ 3Α, ζελ. 242-243.  
 

Απυ ηα παναπάκς ιπμνμφιε κα πμφιε ηα ελήξ: 

1) Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ακ ζοκδέζμοιε ιε έκα απθυ ζφνια ηα δφμ 

άκς άηνα ηςκ δφμ αοηχκ δθεηηνμδίςκ, ηυηε εα πενάζεζ δθεηηνζηυ νεφια 

ιέζα απυ αοηυ ημ ζφνια (πςνίξ κα ζοκδέζμοιε εδχ ιπαηανία ή ηάπμζα 

άθθδ δθεηηνζηή πδβή).  

Να ημκίζμοιε εδχ υηζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή δδ-

θαδή δεκ έπμοιε ηδκ ζφκδεζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ απυ ηαιζά άθθδ δθε-

ηηνζηή πδβή ζοκεπμφξ νεφιαημξ. Πανυθα αοηά εα δμφιε ηδκ δδιζμονβία 

ιζαξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ.  

Έπμοιε κα παναηδνήζμοιε εδχ υηζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πδιζηή έκςζδ 

ημο H2SO4, απμζπάηαζ ημ οδνμβυκμ (Ζ) απυ αοηήκ, αθθά εκχκεηαζ ζε αο-

ηήκ μ ρεοδάνβονμξ (Zn).  

Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο 

ρεοδανβφνμο έθηεηαζ πζμ πμθφ, ζοβηνζηζηά, ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-
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βκδηζηυ θμνηίμ ημο SO4, ζε ζπέζδ-ζφβηνζζδ ιε ηδκ έθλδ ηςκ ανπζηχκ 

ζημζπείςκ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ H2 ηαζSO4. Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα 

δζαθφεηαζ δ ανπζηή πδιζηή έκςζδ ημο H2SO4 ηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ ιζα 

άθθδ υπςξ ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ελδβήζαιε.  

Αοηά ηα εηενχκοια ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, ελςηενζηά 

ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ, πμο έθημκηαζ ζζπονυηενα ιε έκα απυ ηα δφμ ιένδ 

ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ, θένμοκ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηά ημοξ θμνηία ζε ζπέζδ ιε ηα θμνηία πμο οπάνπμοκ ζηα δφμ ιένδ ηδξ 

πδιζηήξ έκςζδξ ηαζ έηζζ ηδκ δζαζπμφκ. 

 

2) ημ ηεθάθαζμ παναπάκς, ιε ηίηθμ:  

«Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευ-

δμο, πμο είκαζ θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, έθ-

ηεζ εηενχκοιά ημο ιαβκδηζηά θμνηία ή έθηεζ εεηζηά ζυκηα.  

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο, 

πμο είκαζ θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, πμο θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, έθηεζ εηε-

νχκοιά ημο ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ή έθηεζ ανκδηζηά 

ζυκηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ, αθθά ηαζ ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ πμο 

δδιζμονβείηαζ ζε αοηήκ», ημο πανυκημξ αζαθίμ, ακαθέναιε υηζ: 

«1) Σα εεηζηά ζυκηα, πμο ηαθμφκηαζ ηαζ ηαηζυκηα πμο ηαηεοεφκμκηαζ ή 

έθημκηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ημοξ. 2) Σα 

ανκδηζηά ζυκηα, πμο ηαθμφκηαζ ηαζ ακζυκηα πμο ηαηεοεφκμκηαζ ή 

έθημκηαζ απυ ηδκ άκμδμ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ- 

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

ημοξ». 

Αοηυ, ζφιθςκα ιε υζα παναπάκς είπαιε, ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πδιζηή έκςζδ ημο H2SO2 : 

α) Σα ιυνζα ημο εεζσημφ μλέμξ πμο δζαζπχκηαζ αοηυιαηα ζε ζυκηα Ζ
+
, 

ηαζ έθημκηαζ απυ ηδκ ηάεμδμ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ- 

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ (ημ 

οδνμβυκμ δεκ θένεζ κεηνυκζα). 

α) Ακηίεεηα, ηα ιυνζα ημο εεζσημφ μλέμξ πμο δζαζπχκηαζ αοηυιαηα ζε 

ζυκηα SO4
--
, ηαζ έθημκηαζ απυ ηδκ άκμδμ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημοξ.     

οβπνυκςξ υιςξ, βζα κα δζαζπαζεεί ιζα πδιζηή έκςζδ έπμοιε ηδκ φ-

πανλδ ζζπονυηενδξ ελςηενζηήξ δφκαιδξ άπςζδξ πμο ελαζηείηαζ πνμξ ηδκ 

πδιζηή έκςζδ, (ζζπονυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δφκαιδ έθλδξ πμο οπάνπεζ 

ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ-νζγχκ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ). Αοηή δ 

ελςηενζηή δφκαιδ πμο δνα πνμξ ιζα πδιζηή έκςζδ, θένεζ δφμ ζδζυηδηεξ: 
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Φένεζ ηαζ δφκαιδ άπςζδξ, υπςξ είπαιε πζμ πάκς, αθθά θένεζ ηαζ δφ-

καιδ έθλδξ, αθμφ ακ απςεεί ηα μιχκοιά ηδξ εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, έθηεζ υιςξ ηα εηενχκοιά ημοξ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ δθεηηνμκίςκ. Έηζζ, αοηή δ 

ελςηενζηή δφκαιδ πμο δνα πνμξ ιζα πδιζηή έκςζδ δεκ ελαζηεί ιυκμκ 

άπςζδ, αθθά ελαζηεί ηαζ έθλδ πνμξ αοηήκ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο 

δεκ δζαζπάεζ ιυκμ ηδκ πδιζηή έκςζδ, αθθά ζοκηεθεί κα δδιζμονβεί ιζα 

κέα πδιζηή έκςζδ. 

Αοηή δ δφκαιδ έθλδξ ή άπςζδξ δεκ παναηδνείηαζ, υιςξ, ιυκμκ 

ιεηαλφ ηςκ δθεηηνμκίςκ ιυκμκ ζηζξ δζάθμνεξ πδιζηέξ εκχζεζξ, αθθά ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ηζ αοηή θέβεηαζ 

ζεέκμξ. 

(πεηζηά ιε ημ ζεέκμξ βκςνίγμοιε υηζ:   

«Ζθεηηνυθοζδ. Ονζζιμί. α) εέκμξ. 

ζέλνο (ιε «n» ζοιαμθίγεηαζ) εκυξ ζυκημξ είκαζ έκαξ αηέναζμξ ανζε-

ιυξ, μ μπμίμξ ιαξ πθδνμθμνεί πυζα δθεηηνυκζα εηδζχπεδηακ απυ έκα 

μοδέηενμ άημιμ ή πυζα δθεηηνυκζα πνμζηέεδηακ ζε αοηυ, βζα κα ζπδια-

ηζζηεί ημ ζυκ. Έηζζ, ακ απυ έκα άημιμ παθημφ εηδζςπεμφκ δφμ δθεηηνυ-

κζα, εα πνμηφρεζ έκα εεηζηυ ζυκ παθημφCu
++

, ιε ζεέκμξ δ=2 (δζζεεκέξ 

ζυκ). Οιμίςξ, ακ ζε έκα άημιμ πθςνίμο πνμζηεεεί έκα δθεηηνυκζμ, εα 

πνμηφρεζ έκα ανκδηζηυ ζυκ πθςνίμο Cl
-
, ιε ζεέκμξ δ=1 (ιμκμζεεκέξ 

ζυκ)». 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» Κ.Δ. Αλεξοπούλος (καθηγηηή ηος Πανεπιζηη-

μίος Αθηνών και Γ.Δ. Μπίλλη (Φςζικού), Τόμορ Δεύηεπορ, Οπηική-Μα-

γνηηιζμόρ- Ηλεκηπιζμόρ-Αηομική και Πςπηνική Φςζική, Έκδοζη Τπίηη, 

Αθήνα 1967, ζελ. 281). 

Γζ’ αοηυ θμζπυκ έπμοιε ηδκ έκκμζα ημο ζεέκμοξ υπζ ιυκμ ζηα δθεηηνυ-

κζα, αθθά ηαζ ζηα πνςηυκζα ηαζ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ νζγχκ. 

Να επακέθεμοιε υιςξ ηαζ κα πμφιε υηζ πανυθμ πμο ζηδκ ζοβηεηνζ-

ιέκδ αοηή δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή δεκ έπμοιε ηαευθμο ζφκδεζή ηδξ ιε 

δθεηηνζηυ νεφια δθεηηνζηήξ πδβήξ ζοκεπμφξ νεφιαημξ, υιςξ βίκεηαζ ηα-

κμκζηά δ δθεηηνυθοζδ. 

Δδχ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ιζαξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ ιε ημκ πανα-

πάκς ηνυπμ. 

Ζ δδιζμονβία αοηήξ αηνζαχξ ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ μθείθεηαζ ιυκμ 

ηαζ ιυκμ ζηδκ επίδναζδ πμο ελαζηείηαζ απυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ α-

κηζδνχκηςκ ζςιάηςκ «H2SO4 + Zn».  

Δλαζημφκηαζ δδθαδή έθλεζξ-απχζεζξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ-ιμνίςκ 

H2SO4, υζμ ηαζ ηςκ αηυιςκ ημο Zn, ηαζ ηονίςξ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενεξ 

έθλεζξ-απχζεζξ απυ ημ δεφηενμ (ελςηενζηυ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ) ακηζδνυκ 

ζημζπείμ Zn πνμξ ηδκ πδιζηή έκςζδ H2SO4 (ηαζ εζδζηυηενα ιεηαλφ ημο Zn 

ηαζ ημο SO4) ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ έθλδ πμο ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημο H2 ηαζ 

SO4. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα βίκεζ δ δζάζπαζδ ηςκ δεζιχκ ηδξ πα-

ναπάκς πδιζηήξ έκςζδξ H2SO4 ηαζ κα ακαηαηακειδεμφκ ηα ιαβκδηζηά-
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δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ-ιμνίςκ ηαζ κα πνμηφρεζ-

δδιζμονβδεμφκ ηα ελήξ πνμσυκηα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ: ZnSO4 + H2. 

 Έηζζ ελδβείηαζ δ δζάζπαζδ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ ηαζ δ δδιζμονβία ηςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ. 

Ζ ηεθζηή ακηίδναζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ είκαζ δ: 

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2 

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ δδιζμονβία ηαζ δ θεζημονβία ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή κα ζδιεζχζμοιε ηαζ κα επακαθάαμοιε ηαζ πάθζ 

δεκ έπμοιε ηδκ επεκένβεζα ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ιέζς ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζοκδεδειέκδξ ηδξ δθεηηνμ-

θοηζηήξ πδβήξ ιε ζοκεπέξ νεφια, αθθά έπμοιε ηδκ επίδναζδ ηαζ ιυκμ 

ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ιεηαλφ ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ 

ηαζ ημο πδιζημφ ζημζπείμο ημο ρεοδανβφνμο. 

Με άθθα θυβζα απυ ημοξ  πονήκεξ βεζημκζηχκ πδιζηχκ ζημζπείςκ αηυ-

ιςκ ή νζγχκ ελαζηείηαζ ζζπονυ εηενχκοιμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ πμο είκαζ ζ-

ζπονυηενμ απυ ηζξ δοκάιεζξ ζοκμπήξ-έθλδξ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ-νζγχκ 

ηδξ πδιζηήξ έκςζδξ ηαζ βζ’ αοηυ ηαζ ηδκ δζαζπάεζ ηαζ ηδκ ακαηαηαζηεοά-

γεζ. 

Γζα ημ εέια ημο ζεέκμοξ ηαζ ηςκ άθθςκ δεζιχκ (μιμζμπμθζηχκ, 

εηενμπμθζηχκ, ιεηαθθζηχκ η.θπ. ήδδ ιζθήζαιε εζδζηυηενα ζε άθθμ 

ηεθάθαζμ). 
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24. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θεληξνκόιαο δύλακεο.  

 

 

«Κεληξνκόια δύλακε 

Σα παζδζά ζηα πςνζά εηηεθμφκ ημ πείναια ηδξ θοβυηεκηνδξ δφκαιδξ, 

πενζζηνέθμκηαξ έκα ημοαά ιε βάθα, πμο ημ ανιέβμοκ απυ ηζξ αβεθάδεξ 

ημοξ. Ο ημοαάξ, ακεααίκεζ ρδθά ιε ημ ζηυιζυ ημο πνμξ ηδ βδ, αθθά ημ 

βάθα δε πφκεηαζ. 

 

 
 

 

Σμ ίδζμ πείναια εηηεθείηαζ, ακ δέζμοιε έκα ακηζηείιεκμ, υπζ πμθφ αα-

νφ, βζαηί είκαζ επζηίκδοκμ, ιζα βμιμθάζηζπα αξ πμφιε, ιε ζπάβημ ηαζ αν-

πίζμοιε κα ηδκ πενζζηνέθμοιε.  

Ζ βμιμθάζηζπα δζαβνάθεζ ηφηθμ ιε ηέκηνμ ημξ πένζ ιαξ ηαζ αηηίκα ημ 

ιήημξ ημο ζπάβημο. Συηε ακαπηφζζμκηαζ δφμ δοκάιεζξ, πμο δ ιία ελμο-

δεηενχκεζ ηδκ άθθδ ηαζ ζζμννμπμφκ. 

Ζ ιζα δφκαιδ έθηεζ ημ αάνμξ πνμξ ημ πένζ ιαξ ιε ημ ζπμζκί ηαζ μκμιά-

γεηαζ ηεκηνμιυθα δφκαιδ. 

Ζ δεφηενδ έθηεζ ημ ζχια ιαηνζά απυ ημ πένζ ηαζ ηεκηχκεζ ημ ζπμζκί. 

Ζ δφκαιδ αοηή μκμιάγεηαζ θοβυηεκηνδ δφκαιδ. 

Ακ οπενζζπφζεζ δ ηεκηνμιυθα δφκαιδ, ημ αάνμξ εα πέζεζ πνμξ ημ ηέ-

κηνμ…».  

Πδβή: «Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ 

Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ., Συιμξ 2, ζεθ. 644. 

 

 

Δπεμεγήζεηο - ηνπνζεηήζεηο: 

 

ηακ δ ηαπφηδηα ηδξ πενζζηνμθήξ ημο ημοαά αολδεεί, ηυηε θυβς ηδξ 

ζοιπίεζδξ ιεηαλφ ηςκ πνςημκίςκ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. 
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Αοηά δδιζμονβμφκ πυθμοξ, ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ηδκ πδβή παναβς-

βήξ ημοξ, ημκ ημοαά. Έηζζ, μθυβονα ημο ημοαά πανάβμκηαζ ηζκδημί πυθμζ, 

μζ μπμίμζ έθημοκ ημ οθζηυ ημο ημοαά αθθά ηαζ ημ πενζεπμιέκμο ημο, 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ βάθα ημο ημοαά δεκ πφκεηαζ, αθθά ιέκεζ ιέζα 

ζε αοηυκ. 

Ζ ηεκηνμιυθα δφκαιδ, υπςξ θαίκεηαζ, οπάνπεζ εθυζμκ δ ηαπφηδηα πε-

νζζηνμθήξ ημο ημοαά είκαζ ζπεηζηά ιεβάθδ, μπυηε πανάβμκηαζ ανηεηά 

εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ έηζζ ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ ημκ ημοαά ηαζ ημ βάθα. 

Ακ δ ηαπφηδηα ιεζςεεί, ηυηε εα οπενζζπφεζ ημ αάνμξ ημο ημοαά ηαζ ημ 

βάθα εα ποεεί. 

Θα επακέθεμοιε ζ αοηυ, αθμφ ηάκμοιε ιζα ζπεηζηά ιεβάθδ 

πανέκεεζδ. 
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25. Η εμήγεζε ηεο αθξηβνύο έλλνηαο ηεο βαξύηεηαο ηεο γεο. 

Η εμήγεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ επελεξγεί ε βαξύηεηα ηεο γεο ζηα ζώ-

καηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηά ηεο θ.ιπ. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο θίλεζεο Μπξάνπλ. 

 
 

Θα ιζθήζμοιε υζμ πζμ απθά ιπμνμφιε, ιενζηά πμθφ ζπμοδαία εέιαηα ηδξ 

θοζζηήξ ηαζ υπζ ιυκμ. Γζα κα ηαηαθάαμοιε ηαθφηενα αοηά., εα ακαηνέλμοιε κα ηα 

δμφιε ζηδκ πζμ απθή ιμνθή ημοξ, πςνίξ ηζξ ζφβπνμκεξ πενίπθμηεξ απυρεζξ, πμο 

πμθθέξ θμνέξ ηα πενζπθέημοκ αηυιδ πενζζζυηενμ. 

Γζ’ αοηυ, αξ ιδ ιαξ θακεί πανάλεκμ, πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα αζαθίμ ημο Γδ-

ιμηζημφ, ηαζ ιάθζζηα παθζυ, απυ ηυηε πμο πήβαζκα ζημ ζπμθείμ μ ίδζμξ, απυ ηδκ δεηα-

εηία ημο 1960. Οζ ααζζηέξ έκκμζεξ υιςξ ηςκ ιεβάθςκ θοζζηχκ παναιέκμοκ μζ ίδζεξ.  

 

«Παξαηεξήζεηο επί ηεο βαξύηεηαο 

 

Πείξακα 1.- Έκα ημιιάηζ πανηί ηαζ ιία πέηνα ηα αθήκμοιε 

ηαοηυπνμκα κα πέζμοκ πνμξ ηα ηάης. Παναηδνχ, υηζ δ πέηνα πέθηεζ 

βνήβμνα ηαζ ηαηαηυνοθα, εκχ ημ πανηί πέθηεζ ανβά, αθθάγεζ δζεφεοκζδ 

ηαζ δεκ πέθηεζ ηαηαηυνοθα. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ημ πανηί ημ ειπμδίγεζ δ 

ακηίζηαζδ ημο αένα. 
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Ακ δεκ οπήνπε αηιμζθαζνζηυξ αέναξ, εα έπεθηακ ιαγί ημ πανηί ηαζ δ 

πένα ηαηαηυνοθα. Αοηυ ημ απέδεζλε μ ζμθυξ εθεονέηδξ Άββθμξ 

Μαεδιαηζηυξ Ηζαάη Νεφηςκ, μ μπμίμξ ηαζ ακαηάθορε ημ κυιμ ηδξ 

αανφηδηαξ ηαηά ημκ 17μ αζχκα απυ ηα ιήθα πμο έαθεπε κα πέθημοκ απυ 

ηδ ιδθζά ημο ηήπμο ημο (π. 32).  

Πήνε έκα βοάθζκμ ζςθήκα, ιε ζηνυθζββα ηαζ ιέζα έααθε έκα ιζηνυ 

ημιιάηζ απυ ιμθφαζ ηαζ έκα ιζηνυ ημιιάηζ απυ θηενυ. ηακ 

ακαπμδμβφνζζε απυημια ημκ ζςθήκα, ημ ημιιάηζ ημο ιμθφαδμο ηαζ ημ 

θηενυ δεκ έπεζακ πνμξ ηα ηάης ηαοηυπνμκα, αθθά έπεζε πνχηα ηαζ 

βνήβμνα μ ιυθοαδμξ ηαζ ιεηά έπεζε ανβά ημ θηενυ.  

Μεηά αθαίνεζε ημκ ηεθείςξ αένα ημο ζςθήκα, απυ ηδκ ζηνυθζββα ιε 

αενακηθία, ηαζ ημκ ακαπμδμβφνζζε πάθζ απυημια. Συηε υθα ηαζ μ ιυθο-

αδμξ ηαζ ημ θηενυ έπεζακ πνμξ ηα ηάης ηαοηυπνμκα. 

ζηε υθα ηα ζχιαηα πέθημοκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηαηαηυνοθα, υηακ δεκ 

οπάνπεζ ακηίζηαζδ ημο αένα. 

Πείξακα 2.- Ακ έκα θζεάνζ πέζεζ απυ ιζηνυ φρμξ, π.π. εκυξ ιέηνμο ηαζ 

ιαξ πηοπήζεζ, ημ πηφπδια εα είκαζ εθαθνυ. Ακ ημ ίδζμ θζεάνζ πέζεζ απυ 

φρμξ 3 ή 4 ιέηνα εα ιαξ πθδβχζεζ ζμαανά, βζαηί δ ηαπφηδηα ημο 

ζχιαημξ βίκεηαζ ιεβαθφηενδ, υζμ πθδζζάγεζ ημ ζχια πνμξ ημ έδαθμξ. 

Σμ κενυ, υηακ πέθηεζ απυ ρδθά ζημοξ ηαηαννάπηεξ, απμηηά ιεβάθδ 

δφκαιδ. Απυ πμθφ ρδθά δ δφκαιδ ηςκ ηαηανναηηχκ είκαζ ηενάζηζα., 

πδιαηίγμοκ πανάδνεξ ηαζ ααφζζμοξ ηαζ παναζφνμοκ ηα πάκηα. 

ζηε: ηακ ηα ζχιαηα πέθημοκ απμηημφκ ιεβάθδ ηαπφηδηα ηαζ 

δφκαιδ υζμ πθδζζάγμοκ πνμξ ημ έδαθμξ. ζμ απυ ρδθυηενμ ζδιείμ 

πέθημοκ, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ δφκαιδ πμο απμηημφκ».  

 

«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζ-

ηήξ απυθαζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 

1967, ζεθ. 56-57 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ. 

 

 

ρόιηα – Παξαηεξήζεηο: 

 

Α) Γζα ημ πνχημ πείναια: 

Πμζα είκαζ αηνζαχξ δ δφκαιδ ηδξ αανφηδηαξ πμο επζδνά απυ ημ εζςηε-

νζηυ ηδξ βδξ πάκς ζηα ζχιαηά πμο ανίζημκηαζ ζηδκ επζθάκεζά ηδξ; 

Πςξ, ιε άθθα θυβζα, ιεηαδίδεηαζ δ αανφηδηα ιέζς ημο αένα (αθ. 

παναπάκς απυζπαζια) χζηε κα επζδνά απυ ημ ηέκηνμ ηδξ βδξ πνμξ ηδκ 

επζθάκεζά ηδξ ιέζς ημο αένα; 

Ζ απάκηδζδ ανίζηεηαζ ζημ ελήξ: 

Ο αέναξ πνάβιαηζ είκαζ ημ ιέζμκ πμο ιεηαδίδεηαζ δ αανφηδηα. 

Σζ είκαζ υιςξ μ αέναξ ακαθοηζηυηενα; 
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Ο αέναξ είκαζ ιυνζα ηαζ άημια δζαθυνςκ ζημζπείςκ ηαζ εκχζεςκ πμο 

αζςνμφκηαζ πάκς απυ ηδκ επζθάκζα ηδξ βδξ. 

Αοηά θμζπυκ ηυζμ ηα ιυνζα, υζζμ ηαζ πζμ πένα ηα άημια θένμοκ 

πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. 

Σα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα θένμοκ ημ ηαεέκα ημοξ δφμ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: έκακ πυθμ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ έκακ άθθμκ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ έθημκηαζ ηαηά ηδκ ελήξ έκκμζα: 

Ηα) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηα ιε άθθα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ, ή, εκ πνμηεζιέκμο ζημ παναπάκς πείναιά ιαξ, ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ έθημκηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, ηςκ αηυιςκ, ηςκ ιμνίςκ (ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ ημοξ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) ηαζ έηζζ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ βδξ έθηεζ ηυζμ ημ ιμθφαζ υζμ ηαζ ημ θηενυ. 

Ηα) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημκηα ιε άθθα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ή, εκ πνμηεζιέκμο ζημ παναπάκς πείναιά ιαξ, ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ έθημκηαζ ιε ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηςκ αηυιςκ, ηςκ ιμνίςκ (ιέζς ηςκ εζς-

ηενζηχκ ημοξ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ έηζζ ημ εζςηε-

νζηυ ηδξ βδξ έθηεζ ηυζμ ημ ιμθφαζ υζμ ηαζ ημ θηενυ. 

Δπμιέκςξ, μζ δφμ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ 

ιαξ, έθηεζ ηυζμ ημ θηενυ υζμ ηαζ ημ ιμθφαζ, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα ηαζ 

δθεηηνυκζα ηυζμ ζημ θηενυ, υζμ ηαζ ζημ ιμθφαζ. 

Δπεζδή υζμ αολάκεζ δ ιάγα εκυξ ζχιαημξ, αολάκεζ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

ιμνίςκ ηαζ ηςκ αηυιςκ ημο, ηαζ ηεθζηά αολάκεζ μ ανζειυξ ηςκ 

πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ημο, ηυηε ζηα ζχιαηα πμο θένμοκ ιεβαθφηενδ 

ιάγα ή ιεβαθφηενδ ηδκ ποηκυηδηα ζηδκ φθδ ημοξ, έπμοιε αολδιέκμ 

αοηυκ ημκ ανζειυ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ιε απμηέθεζια αοηά ηα ζχιαηα κα 

έθημκηαζ ζζπονυηενα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο εζςηενζημφ-αανοηζημφ 

ηέκηνμο ηδξ βδξ ιαξ. 

 

ΗΗ) ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημ-

κίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, εκχ ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ θάζδ πμο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ βδξ έπμοιε δφμ θάζεζξ: 

ΗΗα) Μζα θάζδ υπμο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ έθημ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηαζ ιαγί ημοξ 

έθημοκ ηαζ ιάγεξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ (ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 
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εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). Έηζζ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ, υθμ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ βδξ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ιζα πμθφ ζοιπαβή ζθαίνα, ζε 

έκακ πονήκα ιε πμθφ ποηκή ηδκ ιάγα ημο, θυβς ηδξ παναπάκς έθλδξ. 

ΗΗα) Μζα άθθδ θάζδ υπμο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ υπμο έπμοκ 

εθπεεί, ηαζ ιαγί ημοξ έθημοκ ηαζ ιάγεξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ (ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). Έηζζ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ, 

υθμ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε δφμ επζιένμοξ απςεμφιε-

κεξ ζοιπαβείξ ιάγεξ, μπυηε έπμοιε ηδκ δζάζπαζδ ημο ζοιπαβμφξ πονήκα 

ζε δφμ επζιένμοξ πονήκεξ. Αοημί ηαεχξ απςεμφκηαζ ηζκμφκηαζ πνμξ 

ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, επεζδή ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ μιχκοια ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ, υπςξ ελδβήζαιε. Μάθζζηα αοηέξ μζ δφμ επζιένμοξ 

ζοιπαβείξ ιάγεξ ανπίγμοκ κα πενζζηνέθμκηαζ ηζυθαξ, επεζδή ηα μιχκοιά 

ημοξ θμνηία ηδξ ιζαξ ιάγαξ πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά ιε ηα 

μιχκοιά ημοξ θμνηία ηδξ άθθδξ ιάγαξ (υπςξ υηακ πάνμοιε δφμ 

μιχκοιμοξ πυθμοξ εκυξ ιαβκήηδ ηαζ ημοξ πθδζζάζμοιε, π.π. ιε ημ πένζ 

ιαξ, ιεηαλφ ημοξ απςεμφκηαζ δζαβνάθμκηαξ ηάζδ πενζζηνμθήξ ηαηά 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ). 

Με ημκ παναπάκς ηνυπμ, απυ ηδκ πενζζηνμθζηή αοηή ηίκδζδ ηςκ ια-

γχκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ έπμοιε ηδκ ελήβδζδ ηςκ πονδκζηχκ 

νεοιάηςκ. 

Με άθθα θυβζα: 

Πςξ ιπμνεί δ αανφηδηα κα έθηεζ ιυκμκ ηζξ ιάγεξ ζημ εζςηενζηυ-

ηέκηνμ ηδξ βδξ ιαξ ιυκμκ;  

Γζαηί ακ ζοκέααζκε ιυκμκ αοηυ δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί δ δδιζμονβία 

ηαζ δ φπανλδ ηςκ πονδκζηχκ νεοιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ, μφηε δ 

δδιζμονβία ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηδξ πεδίμο η.θπ. 

 

 

 

Β) Γζα ημ δεφηενμ πείναια: 

 

Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθηεζ ημ έκα ημ άθθμ.  

Δπεζδή ηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ βδξ έθημοκ ηα αζεεκέζηενά ημοξ πνμξ ημ ιένμξ ημοξ, βζα ηέζζενζξ 

θυβμοξ υπςξ ακαθέναιε (α. Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο 

εζςηενζημφ-αανοηζημφ ηέκηνμο ηδξ βδξ ιαξ έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηυζμ ηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ, α) Σα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εζςηενζημφ-αανοηζημφ ηέκηνμο ηδξ βδξ ιαξ 

έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηυζμ ηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηςκ 
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δθεηηνμκίςκ, β) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ-

αανοηζημφ ηέκηνμο ηδξ βδξ ιαξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ,  

έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηυζμ ηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ηαζ δ) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

εζςηενζημφ-αανοηζημφ ηέκηνμο ηδξ βδξ ιαξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ,  έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ 

ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηυζμ ηςκ πνςημκίςκ υζμ 

ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ). οκδείγμοιε υιςξ κα θέιε ακηί βζα ηέζζενζξ, δφμ 

ημοξ θυβμοξ έθλδξ ηςκ, επεζδή βίκεηαζ δζπθή έθλδ ακά δφμ πενζπηχζεζξ. 

Οζ ακαθοηζημί πναβιαηζημί θυβμζ έθλδξ υιςξ είκαζ ηέζζενζξ. Δλαζηίαξ 

αοηχκ ηςκ έθλεςκ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ, αθθά ηαζ ηςκ απχζεςκ ζηδκ 

θάζδ ηδξ άπςζδξ, δεκ έπμοιε ιυκμκ ηδκ έθλδ ηςκ ζςιάηςκ πνμξ ηδκ βδ 

ιαξ, αθθά ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ βδξ ιαξ έπμοιε ηαζ ηδκ άπςζδ υθςκ ηςκ ζςιάηςκ πμο ήδδ είπακ 

εθπεεί, υπςξ π.π. ημ θηενυ, ημ ιμθφαζ, δ πέηνα, δ ζεθήκδ η.θπ. Έηζζ ελδ-

βείηαζ ηαζ δ ηίκδζδ Μπνάμοκ, αθμφ: 

α) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ επεκενβμφκ ηέζζενζξ δοκάιεζξ, ακά δφμ γεφβδ, 

εκχ 

α) ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ (ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ βδξ ιαξ) επεκενβμφκ άθθεξ ηέζζενζξ δοκάιεζξ, πμο 

ηχνα υιςξ απςεμφκ υθα α ζχιαηα πμο είπακ έθλεζ (αθμφ έπμοκ αθθαβή 

ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηίκδζήξ ηςκ), θυβς ηδξ άπςζδξ πμο ζοκέαδ ζημ εζςηε-

νζηυ ηδξ βδξ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα). 

 

ζμ υιςξ πθδζζάγεζ πνμξ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ιαξ έκα ζχια, ηυζμ 

ζζπονυηενμ είκαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ίδζαξ ηδξ βδξ ιαξ (αοηυ πμο ανίζηεηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ), μπυηε ημ ζχια έθηεηαζ ηχνα ιε ζζπονυηενεξ δοκάιεζξ. 

Συηε ημ ζχια αολάκεζ ηδκ ηαπφηδηά ημο. 

Με άθθα θυβζα ακ ιπμνμφζαιε κα ιεηνήζμοιε ηδκ ηαπφηδηα πνχηδξ 

εκυξ ζχιαημξ (οπμηίεεηαζ υηζ είπαιε πμθφ αηνζαείαξ υνβακα), εα 

αθέπαιε υηζ αοηή δ ηαπφηδηα δζαθένεζ (εθυζμκ ημ ζχια πέθηεζ απυ ημ 

ίδζμ φρμξ ηαζ δζαηδνεί ημ ίδζμ αάνμξ) υηακ ζοιααίκμοκ ιεηααμθέξ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ βδξ ιαξ. 

 

ηακ έκα αένζμ υιςξ ζζμννμπεί ζηδκ αηιυζθαζνα ή έκα ζχια, αοηυ 

ζδιαίκεζ ηα ελήξ: 

Σμ αένζμ δέπεηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ αανφηδηαξ. Λυβς ηδξ ιάγαξ ημο υ-

ιςξ ζοκακηάεζ ιζα ακηίζηαζδ ζημκ αένα. Καεχξ δδθαδή μ αάνμξ ημο ζχ-

ιαημξ αοημφ πέθηεζ πάκς ζημκ αένα, ηυηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, 

θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ ηςκ ιαγχκ ημο αένα πμο ανίζημκηαζ ηάης απυ ημ 

αζςνμφιεκμ αοηυ ζχια. Ακ υιςξ δ παναβςβή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

θυβς ηδξ ακηίζηαζδξ ημο αένα αολάκεζ, ηυηε αοηά οπενζζπφμοκ ηδξ 
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αανφηδηαξ ηαζ ημ ζχια «επζπθέεζ» ζηδκ αηιυζθαζνα. Με άθθα θυβζα ημ 

ζχια ηζκείηαζ ηάης απυ ηδκ έθλδ πμο ημο αζημφκ ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, υηακ ημ ζχια αοηυ ανίζηεηαζ ημκηά ζε άθθεξ -

πδβέξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, υπςξ π.π. ημ ιαβκδηζηυ ηέθοθμξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ηδξ βδξ η.θπ. έθηεηαζ απυ έκα ζζπονυηενυ ημο πεδίμ, επεζδή 

ηα ζζπονυηενα εειεθζχδδ ζυκηα ημο πεδίμο αοημφ έθημοκ ηα αζεεκέζηενα 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο ηναημφκ ημ ζχια. 

 

Δπμιέκςξ, θέιε υηζ: 

ζ) Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμοξ, 

αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ έθημοκ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ, ηζ έηζζ έθημοκ μθυηθδνα ηα 

πνςηυκζα ηςκ αηυιςκ, ηςκ ιμνίςκ ηςκ ζςιάηςκ. Συηε ηα ζχιαηα αοηά 

έθημκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ. 

ζζ) Σαεειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμοξ, 

αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εζςηενζημφ ηδξ βδξ 

έθημοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ, ηζ έηζζ έθημοκ 

μθυηθδνα ηα πνςηυκζα ηςκ αηυιςκ, ηςκ ιμνίςκ ηςκ ζςιάηςκ. Συηε ηα 

ζχιαηα αοηά έθημκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ. 

Αηνζαχξ ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ζημοξ πυθμοξ ιζαξ ιπαηανίαξ, πμο πανυηζ 

ηα μιυζδια δθεηηνζηά θμνηία απςεμφκηαζ, υιςξ αθέπμοιε ηυζμ ημκ εε-

ηζηυ υζμ ηαζ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ κα θμνηίγεηαζ υηακ 

ιείκμοιε απυ νεφια ιε ημ αοημηίκδηυ ιαξ. Αθθά βζ’ αοηυ εα ιζθήζμοιε 

εηηεκέζηενα ζηδκ ίδζα ζεζνά ηςκ αζαθίςκ ιαξ. 

Να επακέθεμοιε υιςξ ηαζ κα πμφιε υηζ δ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ απυζηαζδ ηςκ ζςιάηςκ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ.  
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26. Η εμήγεζε ησλ λόκσλ ηνπ εθθξεκνύο. 

 

 

2. Δθθξεκέο 

 

Πενίπηςζδ 1δ  

«2. Θέης εηηνειή ιζηνμφ πθάημοξ ζε ηίκδζδ. Παναημθμοεχ ηζξ αζς-

νήζεζξ ημοξ ιε ημ νμθυζ ιμο. Βθέπς, υηζ βζα 5 πθήνεζξ αζςνήζεζξ 

πέναζακ π.π. 10 ΄΄ 

Παναημθμοεχ ηαζ πάθζ ηαζ αθέπς υηζ βζα άθθεξ 5 αζςνήζεζξ πέναζακ 

πάθζ 10 δεοηενυθεπηα η.μ.η. 

ζηε: Οζ αζςνήζεζξ εηηνειχκ ιζηνμφ πθάημοξ είκαζ ζζυπνμκεξ». 

 

Πενίπηςζδ 2δ  

«3. Παίνκς έκα εηηνειέξ ιε ιζηνυ ιήημξ (ζπμζκζμφ) ηαζ ημ εέης ζε ηί-

κδζδ. Βθέπς υηζ μζ αζςνήζεζξ είκαζ βνήβμνεξ.  

Παίνκς άθθμ εηηνειέξ ιε ιεβαθφηενμ ιήημξ ηαζ ημ εέης ζε ηίκδζδ. 

Βθέπς υηζ μζ αζςνήζεζξ ημο είκαζ ανβέξ (π. 56). 
 

 

 

Ώζηε: Όζν κηθξόηεξν 

είλαη ην κήθνο ηνπ εθ-

θξεκνύο, ηόζν νη αησξή-

ζεηο ηνπ είλαη 

γξεγνξόηεξεο».  

 

 

Πενίπηςζδ 3δ  

«4. ε ιζα μνζγυκηζα ζηενεςιέκδ ζακίδα ηνειχ πμθθά εηηνειή, ηα μ-

πμία έπμοκ ημ ίδζμ ιήημξ, αθθά ηα αάνδ ημοξ είκαζ δζάθμνα. Άθθμ έπεζ 

αάνμξ απυ λφθμ, άθθμ απυ πέηνα, άθθμ απυ ζίδδνμ η.θπ. Βθέπς υηζ μζ 

αζςνήζεζξ υθςκ είκαζ ζζυπνμκεξ (π. 57).  
 

 

 

Ώζηε: Ο ρξόλνο 

ηεο αηώξεζεο ηνπ 

εθθξεκνύο εμαξηάηαη 

κόλν από ην κήθνο 

ηνπ θαη όρη από ην 

βάξνο ή ηελ νπζία 

ηνπ». 
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«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζ-

ηήξ απυθαζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 

1967, ζεθ. 72-73 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Γζα ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ 

Ο πνυκμξ είκαζ μ ίδζμξ βζα ηζξ αζςνήζεζξ ιζηνμφ πθάημοξ, επεζδή ημ αά-

νμξ ημο εηηνειμφξ «αθέπεζ» ηα δφμ επζιένμοξ αανοηζηά ηέκηνα ζημ εζς-

ηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ έθηεηαζ απυ αοηά ζηαεενά, επεζδή αοηά ζηαεενά έθημ-

κηαζ ή απςεμφκηαζ. Μάθζζηα μζ έθλεζξ-απχζεζξ ημο ζθαζνζδίμο-αάνμοξ 

ημο εηηνειμφξ είκαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, ίζεξ ζε πνυκμ ή πμθθαπθάζζεξ 

αοηχκ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ιαγχκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ιαξ. 

 

Γζα ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ 

ημκ παναπάκς κυιμ ημο εηηνειμφξ, κα πμφιε ηα ελήξ: 

ζμ ιαηνφηενμ είκαζ ημ ζπμζκί, ηυζμ πενζζζυηενμ επεκενβεί δ αανφ-

ηδηα, υπζ ιυκμκ επεζδή αηνζαχξ πθδζζάγεζ πενζζζυηενμ πνμξ ημ 

εζςηενζηυ ηδξ βδξ, αθθά ηαζ επεζδή ιπμνεί κα επεκενβεί πενζζζυηενδ 

αανφηδηα (αολάκμκηαζ δδθαδή μζ δοκάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ έκακηζ ηςκ 

δοκάιεςκ πμο ηναημφκ ημ ζπμζκί). 

 

Γζα ηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ 

Οζ δοκάιεζξ απυ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο επεκενβμφκ πάκς ζηα ζχιαηα-ζθαζνίδζα ημο 

εηηνειμφξ, είκαζ πμθφ ζζπονυηενεξ απυ αοηέξ πμο θένμοκ ηα ζθαζνίδζα 

ημο εηηνειμφξ. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ υθα ηα ζθαζνίδζα έθημκηαζ ημ ίδζμ. 
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27. Η εμήγεζε ηεο Αξρήο ηνπ Αξρηκήδε όηη «Κάζε ζώκα όηαλ εκ-

βαπηίδεηαη κέζα ζε πγξό, ράλεη από ην βάξνο ηνπ ηόζν, όζν είλαη ην 

βάξνο ηνπ πγξνύ, ην νπνίν εθηνπίδεη». 

 

 

Β. Μέηξεζε ηεο άλσζεο ησλ πγξώλ, Αξρή ηνπ Αξρηκήδε 

 

 
 

 

 

Δηείκμξ πμο ιέηνδζε 

πνχημξ ηδκ άκςζδ ηςκ ο-

βνχκ ηαζ ιαξ ελήβδζε ηδκ 

αζηία, ήηακ μ ιεβάθμξ Έθ-

θδκαξ ιαεδιαηζηυξ ηδξ 

ανπαζυηδηαξ, μ Ανπζιήδδ 

απυ ηζξ οναημφζεξ ηδξ 

ζηεθίαξ ημκ 3μ αζχκα 

π.Υ. Ο Ανπζιήδδξ ακαηά-

θορε, υηζ, υηακ έκα ζχια 

ημ αοείζμοιε ζε έκα 

οβνυ, πάκεζ αάνμξ. 

Δλαηνίαςζε ιάθζζηα 

αηνζαχξ ηαζ πυζμ αάνμξ 

πάκεζ. 

 

Πείναια ημο Ανπζιήδδ. 

Ο Ανπζιήδδξ πήνε 

έκακ ιζηνυ γοβυ. ημκ έκα 

δίζημ ημο έααθε έκα ηεκυ 

πμηήνζ ηαζ έδεζε ιε ηθς-

ζηή πνμξ ηα ηάης ιζα ιζ-

ηνή πέηνα. ημκ άθθμ δί-

ζημ έααθε ζηαειά (δνά-

ιζα) ηυζα, χζηε μ γοβυξ 

κα ζζμννμπήζεζ. Κάης 

απυ ημκ δίζημ, απυ ημκ 

μπμίμ ηνειυκηακ δ πέηνα, 

είπε δέζεζ έκα δμπείμ 

ηεθείςξ βειάημ κενυ ηαζ 

ημ δμπείμ αοηυ ημ είπε 

ιέζα ζε άθθμ δμπείμ ιε-

βαθφηενμ ηαζ ηεκυ (π. 

68).  
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Έπεζηα αφεζζε ηδκ ιζηνή πέηνα ζημ δμπείμ ιε ημ κενυ. Ζ πέηνα, υιςξ 

αοείζηδηε, εηηυπζζε ιένμξ ημο κενμφ ημο δμπείμο ηαζ ημ κενυ πφεδηε 

ζημ άθθμ δμπείμ, ημ ηεκυ. Αιέζςξ, ιυθζξ δ πέηνα αοείζηδηε, μ γοβυξ 

έηθζκε πνμξ ηα δνάιζα, δζυηζ δ πέηνα, ελαζηίαξ ηδξ άκςζδξ, έβζκε 

εθαθνυηενδ (π. 69). 

Μεηά, ημ κενυ πμο πφεδηε ζημ ελςηενζηυ δμπείμ, ημ ένζλε ζημ ηεκυ πμ-

ηήνζ, πμο ήηακ ζημκ δίζημ. Συηε μ γοβυξ ήθεε πάθζ ζε ζζμννμπία (π. 70). 

Απυ ημ πείναια αοηυ ημο Ανπζιήδδ θαίκεηαζ ηαεανά, υηζ ακ ιζα πέηνα 

γοβίγεζ 4 π.π. μηάδεξ, ιέζα ζημ κενυ εα γοβίγεζ θζβυηενμ. Άνα πάκεζ 

αάνμξ. Σμ κενυ πμο εηημπίγεζ δ πέηνα, υηακ ηδκ αοείζς, ημ μπμίμ είκαζ 

ίζμ ιε ημκ υβημ ηδξ, γοβίγεζ ηυζμ, υζμ αάνμξ έπεζ ημ κενυ πμο 

ημπμεεηήεδηε ζημ ηεκυ πμηήνζ (π. 71, 72). 

Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ: 

Κάζε ζώκα όηαλ εκβαπηίδεηαη κέζα ζε πγξό, ράλεη από ην βάξνο 

ηνπ ηόζν, όζν είλαη ην βάξνο ηνπ πγξνύ, ην νπνίν εθηνπίδεη.  

Αοηυ απμηεθεί θοζζηυ κυιμ ηαζ θέβεηαζ Ανπή ημο Ανπζιήδδ. 

 

πλέπεηεο ηεο Αξρήο ηνπ Αξρηκήδε 

ε ηάεε ζχια ημ μπμίμ αοείγμοιε ιέζα ζε οβνυ, εκενβμφκ δφμ δοκά-

ιεζξ: α) Ζ δφκαιδ, ιε ηδκ μπμία ημ έθηεζ πνμξ ηα ηάης δ βδ, δδθαδή ημ 

αάνμξ ημο ηαζ α) δ δφκαιδ, πμο ημ ςεεί πνμξ ηα άκς, δδθαδή δ άκςζδ. 

ηακ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηδκ άκςζδ ημο ο-

βνμφ, ηυηε ημ ζχια αοείγεηαζ, π.π. δ πέηνα, ηα ιέηαθθα η.θπ. 

ηακ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ είκαζ ίζμ  ιε ηδκ άκςζδ, ηυηε ημ ζχια 

μφηε ακένπεηαζ ζηδκ επζθάκεζα, μφηε αοείγεηαζ, αθθά αζςνείηαζ, π.π. ηα 

ράνζα ζηδκ εάθαζζα. 

ηακ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηδκ άκςζδ, ηυηε έκα 

ιένμξ ανίζηεηαζ έλς απυ ηδκ επζθάκεζα, δδθαδή επζπθέεζ. Π.π. π θεθθυξ, 

ημ πανηί, ηα πθμία η.θπ. …». 

 

«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζ-

ηήξ απυθαζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 

1967, ζεθ. 81-83 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Ζ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ, θυβς ημο αάνμοξ-ζοιπίεζδξ, πμο 

δδιζμονβείηαζ ζημκ αένα, ζηδκ εάθαζζαξ (υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ 

πάκς), έπεζ ςξ απμηέθεζια, ημ ελήξ: 
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Ακ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, πμο ελαζημφκηαζ ζε έκα ζχια 

θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ ηδξ φθδξ ζηδκ εάθαζζα, ζημκ αένα η.θπ., ακ θμζπυκ 

αοηά είκαζ ζζπονυηενα ζε θμνηίμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζζπφ ημο θμνηίμο πμο 

ελαζημφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ πνμξ ημ ίδζμ 

αοηυ ζχα, ηυηε ημ ζχια αοηυ παφεζ κα έθηεηαζ απυ ηδκ αανφηδηα, αθθά 

έθηεηαζ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα (πμο έπμοκ ζζπονυηενμ 

θμνηίμ). 

 

Σμ αάνμξ εκυξ ζχιαημξ θμζπυκ αζηεί πίεζδ ζημ δμπείμ ηδξ ιπακζέναξ 

ημο Ανπζιήδδ. Συηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, επεζδή πθδζζάγμοκ ιε-

ηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ πηχζδξ 

εκυξ π.π. δαπηοθζδζμφ ιέζα ζημ κενυ ηδξ ιπακζέναξ, ζηδκ ζοκέπεζα απς-

εμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Συηε, δδθαδή, ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

πηχζδξ ημο δαπηοθζδζμφ, έθημοκ ημκ ίδζμ ανζειυ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ 

(ηαζ ιέζς αοηχκ ιάγαξ απυ ημ κενυ πμο ανίζημοκ) υζδ είκαζ δ ζζπφξ 

ηςκ. Ζ ζζπφξ ηςκ, ελδβήζαιε υηζ είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ πίεζδ πμο 

ελαζηήεδηε πάκς ζηδκ ιάγα ημο κενμφ. Δπμιέκςξ, εα έθλμοκ ιάγα 

κενμφ ίζδ ιε εηείκδ πμο εκήνβδζε βζα κα παναπεμφκ. 

Έηζζ δ ιάγα ημο κενμφ εα είκαζ ίζδ ζε αάνμξ ιε ηδκ ιάγα ημο δαπηοθζ-

δζμφ, αάνμξ εκ πνμηεζιέκμο. 
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28. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηθνληνύ, ζε ζρέζε κε ηελ 

βαξύηεηα θαη ηελ πίεζε (αηκνζθαηξηθή θ.ιπ.). 

 

 

«ηθόλη. 

Δίκαζ έκαξ ζςθήκαξ εθαζηζηυξ, ακμζπηυξ ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ, δζα ημο 

μπμίμο ιεηαθένμοιε οβνά απυ έκα δμπείμ ζημ άθθμ. (π. 89). 

Γζα κα θεζημονβήζεζ ημ ζζθυκζ, πνέπεζ ημ δμπείμ, πμο έπεζ ημ οβνυ κα 

είκαζ ρδθυηενα απυ ημ ηεκυ δμπείμ. 

 

 
 

 

Γζα κα βίκεζ δ ιεηάββζζδ, αοείγμοιε ημ έκα άηνμ ημο ζςθήκα ζημ 

δμπείμ πμο είκαζ ορδθυηενα. Μεηά ακαννμθμφιε ημκ αένα ημο ζςθήκα 

ηαζ ιυθζξ θφβεζ μ αέναξ, ημ οβνυ ανπίγεζ κα ηνέπεζ ιυκμ ημο, ιέπνζξ υημο 

αδεζάζεζ ηεθείςξ ημ δμπείμ. Αοηυ βίκεηαζ, βζαηί δ αηιμζθαζνζηή πίεζδ 

πζέγεζ ηδκ επζθάκεζα ημο οβνμφ, πμο είκαζ ζημ βειάημ δμπείμ, ηαζ 

ακαβηάγεζ ημ οβνυ κα εζζέθεεζ ζημκ ζςθήκα, μ μπμίμξ είκαζ ηεκυξ απυ 

αένα. Σμ αάνμξ ημο οβνμφ, πμο εζζένπεηαζ ζημκ ζςθήκα (ημκ ζίθςκα), 

ελμοδεηενχκεζ ηδκ αηιμζθαζνζηή πίεζδ πμο πνμένπεηαζ εη ηςκ ηάης 

πνμξ ηα άκς, δ μπμία αζηείηαζ επί ημο ηάης ζημιίμο ημο ζςθήκα. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ημ οβνυ πφκεηαζ πνμξ ηα ηάης (π. 90). 
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«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζ-

ηήξ απυθαζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 

1967, ζεθ. 94-95 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ. 

 

 

ρόιηα-επεμεγήζεηο: 

 

ημ ηεκυ αένα, δεκ επεκενβεί δ αανφηδηα (υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πνμδ-

βμοιέκςξ). 

Δπμιέκςξ, δ ιυκδ δφκαιδ πμο εκενβεί είκαζ δ έθλδ ημο οβνμφ πνμξ ημ 

ιένμξ ημο ζςθήκα. 

Δπεζδή ελαζηείηαζ πίεζδ (π.π. αηιμζθαζνζηή πίεζδ) πνμξ ημ ακμζπηυ 

δεφηενμ δμπείμ, ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ ημ οβνυ, αοηυ ημ δεφηενμ δμπείμ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ ρδθυηενα, ζε ρδθυηενμ ζδιείμ, απυ ημ πνχημ 

δμπείμ. Αοηυ ιυκμ υηακ δεκ οπάνπεζ άθθδ πίεζδ (αηιμζθαζνζηή η.θπ. 

βίκεηαζ, υπςξ π.π. ζ ημ δζάζηδια η.θπ.). 

Ζ αηιμζθαζνζηή πίεζδ δδθαδή, ζπνχπκεζ ημ κενυ πνμξ ηα ηάης. Δπμ-

ιέκςξ ακ ημ δεφηενμ δμπείμ ήηακ ζε ρδθυηενμ ζδιείμ, δεκ εα θεζημον-

βμφζε δ ιεηάββζζδ. 

ηακ δ δφκαιδ έθλδξ πμο αζημφιε ιε ηδκ ακαννυθδζδ, βίκεζ ζζπονυ-

ηενδ απυ ηδκ αηιμζθαζνζηή πίεζδ, ημ κενυ ηαηεααίκεζ ηαζ πνμπςνάεζ 

πνμξ ηδκ έλμδμ απυ ημ ζζθυκζ, π.π. ζηδκ θεηάκδ-δμπείμ. 

Ζ δφκαιδ ηδξ ακαννυθδζδξ είκαζ επίζδξ εειεθζχδδ ζυκηα πμο έθημοκ 

ηδκ ιάγα ημο κενμφ, θυβς ηδξ πίεζδξ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ 

ακαννυθδζδ (ιζθήζαιε ζπεηζηά βζα ηδκ παναβςβή ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ελαζηίαξ ηδξ πίεζδξ). 

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηζξ ιάγεξ ημο κενμφ, ιέζς 

ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο οπάνπμοκ ζηα πνςηυκζα-

δθεηηνυκζα ηδξ ιάγαξ ημο κενμφ. Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηδξ 

ακαννυθδζδξ πανάβμκηαζ ιέζα ζημκ ζςθήκα ηεκμφ, επεζδή εηεί 

ελαζηείηαζ δ πίεζδ. Κζ αθμφ έθημοκ ημ κενυ πνμξ ημ ιένμξ ημοξ, ηυηε 

θυβς ηδξ επζηάποκζδξ ηαζ ηδξ ηαηεφεοκζδξ πμο παίνκεζ ημ κενυ (ιέζς 

ημο ζςθήκα) αοηυ ηνέπεζ πνμξ ημ ζηυιζμ ελυδμο ημο, πνμξ ημ δμπείμ-

θεηάκδ. 
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29. Όζν κεγαιύηεξε πίεζε αζθείηαη ζε έλα ζώκα, ηόζν 

πεξηζζόηεξα ζεκειηώδε ηόληα παξάγνληαη. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θπγόθεληξεο δύλακεο θαη ησλ λό-

κσλ ηεο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θεληξνκόινπ αιιά θαη ηεο θπγόθε-

ληξεο δύλακεο. 

 

 

«3. Φπγόθεληξνο δύλακε 

Πείναια. 

ημ έκα άηνμ ζπμζκζμφ δέκμιε ηαθά έκα ιζηνυ δμπείμ ιε κενυ, ημ δε 

άθθμ άηνμ ημο ζπμζκζμφ ημ ηναηάιε ηαθά ιε ημζ πένζ ιαξ. 

Ακ ημ πενζζηνέρς αζζεάκμιαζ ιία δφκαιδ, πμο ημ ηνααά πνμξ ηα έλς 

ηαζ ημ κενυ δεκ πφκεηαζ υηακ μ ποειέκαξ ημο δμπείμο ανίζηεηαζ πνμξ ηα 

άκς ηαζ δ επζθάκεζα ημο κενμφ πνμξ ηα ηάης (π. 58, 58 α). 

 

 

 
 

 

Ακ επάκς ζε ιία πθάηα θςκμβνάθμο πμο βονίγεζ ημπμεεηχ έκα ιζηνυ 

κυιζζια , ηάπμζα δφκαιδ ημ εηηζκάζζεζ έλς ηαη’ εοεείακ βναιιή.  

Απυ ηα πεζνάιαηα αοηά ζοιπεναίκμιε υηζ ζε ηάεε ζχια ημ μπμίμ 

πενζζηνέθεηαζ ηοηθζηά, ακαπηφζζεηαζ ιζα δφκαιδ δ μπμία πνμζπαεεί κα 

απμιαηνφκεζ ημ ζχια απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πενζζηνμθήξ ημο ηαζ κα ημ 

εηηζκάλεζ πνμξ ηα έλς ηαη’ εοεείακ βναιιή. Ζ δφκαιδ αοηή μκμιάγεηαζ 

θπγόθεληξνο δφκαιδ. 
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Με δζάθμνα πενάιαηα ηα μπμία ιπμνείηε κα ηάκεηε ιυκμζ ζαξ, εα δζα-

πζζηχζεηε υηζ: 

α) ζμ ηαπφηενα πενζζηνέθεηαζ ημ ζχια, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ θο-

βυηεκηνμξ δφκαιδ πμο ακαπηφζζεηαζ.  

α) ζμ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ, ημ μπμίμ πενζζηνέθεηαζ, είκαζ ιεβαθφ-

ηενμ, ηυζμ ιεβαθφηενδ θοβυηεκηνμξ δφκαιδ ακαπηφζζεηαζ. 

β)  ζμ μ ηφηθμξ πμο ηάκεζ ημ ζχια, πμο πενζζηνέθεηαζ, είκαζ 

ιζηνυηενμξ, ηυζμ δ θοβυηεκηνμξ δφκαιδ είκαζ ιεβαθφηενδ». 

 

«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζ-

ηήξ απυθαζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 

1967, ζεθ. 73-74 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

1) Ζ πενζζηνμθή ελακαβηάγεζ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα 

πνςηυκζα-δθεηηνυκζα, ηαζ ηυηε πανάβμοκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Αοηή δ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ 

πθδζίαζια πμο αοηά ηάκμοκ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ υζμ πενζζζυηενμ 

πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμοκ. 

Γζα κα πθδζζάγμοκ υιςξ πενζζζυηενμ ιεηαλφ ημοξ, ζδιαίκεζ υηζ ημ ζχια 

ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ οθίζηαηαζ ηαζ ιεβαθφηενδ πίεζδ. 

 

2) ζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ, ηυζμ ζζπονυηενδ 

είκαζ δ θοβυηεκηνμξ. 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή υζμ πενζζζυηενμ αάνμξ θένεζ ημ ζχια, ηυζμ 

πενζζζυηενεξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ πνςημκίςκ βίκμκηαζ (δ ζςζηή 

θνάζδ είκαζ υηζ ηυζμ πενζζζυηενα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα πθδζζάγμοκ 

ιεηαλφ ημοξ). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πανάβμκηαζ πενζζζυηενα θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά ηυηε δδιζμονβμφκ πυθμοξ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ημο ηφηθμο πενζ-

ζηνμθήξ ημο ζχιαημξ (πμο πενζζηνέθεηαζ), επεζδή ηείκμοκ κα θφβμοκ, 

ηαεχξ απςεμφκηαζ μζ δοκάιεζξ αοηέξ.  

Οζ πυθμζ υιςξ αοημί δεκ δδιζμονβμφκηαζ ιυκμκ πνμξ ημ ελςηενζηυ ιέ-

νμξ ημο ζχιαημξ, αθθά πακημφ βφνς απυ ημ πενζζηνεθυιεκμ ζχια, 

επεζδή ηαεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ (αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ είκαζ μιχκοια ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). Συηε, ηα παναβυιεκα ηαζ απςεμφιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα, έθημοκ ηαζ ηδκ ιάγα ημο ζχιαημξ απυ ημ μπμίμ 
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πανήπεδζακ. Έηζζ ζημ πενζζηνεθυιεκμ ζχια έπμοιε ηδκ παναβςβή δφμ 

δοκάιεςκ: 

α) Μζα δφκαιδ πμο ημ έθηεζ πνμξ ημ ηέκηνμ ημο ηφηθμο πενζζηνμθήξ 

ημο. Ζ δφκαιδ αοηή θέβεηαζ ηεκηνμιυθμξ δφκαιδ. Δπίζδξ, έπμοιε, 

α) Μζα άθθδ δφκαιδ πμο ημ απςεεί απυ ημ ηέκηνμ πενζζηνμθήξ ημο. Ζ 

δφκαιδ αοηή θέβεηαζ θοβυηεκηνμξ δφκαιδ.  

ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηζκμφκηαζ πνμξ υθα ηζξ δζεο-

εφκζεζξ. Αθθά επεζδή ημ πενζζηνεθυιεκμ αοηυ ζχια ημ ηναηάιε ιε ημ 

πένζ ιαξ (ιέζς ημο ζπμζκζμφ), ηαεχξ ελαζημφιε ηδκ έθλδ ημο ιε ημ πένζ 

ιαξ, δδιζμονβείηαζ ηαζ δ ακηίδναζδ ή δ παναβςβή ηδξ άθθδξ δφκαιδξ 

πμο είκαζ ακηίεεηδ (κυιμξ δνάζδξ ηαζ ακηίδναζδξ).  

ηδκ μοζία αοηυξ μ κυιμξ δνάζδξ-ακηίδναζδξ εδχ θεζημονβεί ςξ ελήξ: 

Δπεζδή δδθαδή ηναηάιε ημ ζχια ιε ημ πένζ ιαξ, ιέζς ημο ζπμζκζμφ, 

ακαβηαζηζηά δ πενζζηνεθυιεκμ ιάγα έθηεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο πενζμφ 

ιαξ, μπυηε ιεβάθμ ιένμξ ηςκ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ επεζδή 

έθηεηαζ ιε ηδκ ιάγα ημο ζχιαημξ πμο πενζζηνέθεηαζ, ένπεηαζ πνμξ ημ 

ιένμξ ημο πενζμφ ιαξ. Συηε, ημ ακηίεεημ θμνηίμ ηςκ μιχκοιςκ 

παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ 

ηαηεφεοκζδ ηαζ απςεεί ημ ζχια απυ ημ πένζ ιαξ. 

 

3) Ακαθένεδηε υηζ: « ζμ μ ηφηθμξ πμο ηάκεζ ημ ζχια, πμο πενζζηνέ-

θεηαζ, είκαζ ιζηνυηενμξ, ηυζμ δ θοβυηεκηνμξ δφκαιδ είκαζ ιεβαθφηενδ». 

Αοηυ ελδβείηαζ ςξ ελήξ: 

ζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ ιήημξ ημο ζπμζκζμφ, ηυζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δεκ «απμιαηνφκμκηαζ» πνμξ ημκ βφνς ημοξ πχνμ, επεζδή ιεζμθααεί ιζ-

ηνυηενμξ πνυκμξ ζημκ πχνμ ελάπθςζήξ ηςκ, μπυηε μ πχνμξ ελάπθςζήξ 

ηςκ ιεζχκεηαζ. ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ υιςξ, ελαζηείηαζ ζζπο-

νυηενα ημ μιχκοιμ θμνηίμ ιεηαλφ ηςκ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. Έηζζ, υζμ ημκηαίκμοιε ημ ιήημξ ημο ζπμζκζμφ ιαξ, ηυζμ 

ζζπονυηενα απςεμφκηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, βζα ηα μπμία 

είπαιε ιεβάθμ ιένμξ ημοξ ανίζηεηαζ ζε έθλδ ιε ηδκ ιάγα ημο 

πενζζηνεθυιεκμο ζχιαημξ (ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα 

πνςηυκζα-δθεηηνυκζα). 
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30. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο πίεζεο ζηα ζώκαηα. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ πδξαπιηθνύ ζηξνβίινπ. 

 

«Τδξαπιηθόο ζηξόβηινο 

ηνυαζθμξ (ημονιπίκα) θέβεηαζ έκα απθυ ιδπάκδια πμο ζηνμαζθίγεηαζ, 

δδθαδή βονίγεζ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο. Ακ μ ζηνυαζθμξ ηζκείηαζ ιε δθε-

ηηνζζιυ, θέβεηαζ δθεηηνζηυξ ζηνυαζθμξ, ακ ηζκείηαζ ιε αηιυ, θέβεηαζ 

αηιμζηνυαζθμξ, ακ ηζκείηαζ ιε ηδκ πίεζδ ή ηδκ πηχζδ ημο κενμφ, θέβεηαζ 

οδναοθζηυξ ζηνυαζθμξ. 

Έκα απθυ οδναοθζηυ ζηνυαζθμ, πμο ηζκείηαζ ιε ηδκ πίεζδ πμο αζηεί 

ζηα ημζπχιαηά ημο ημ κενυ, είκαζ πμθφ εφημθμ κα ηαηαζηεοάζμοιε ιε 

έκα απθυ βοάθζκμ ηφθζκδνμ, ακμζπηυ ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ (π. 64). 

 

 
 

 

Σμ ηάης ιένμξ ημ ηθείκμιε ηαθά ιε θεθθυ, μ μπμίμξ θένεζ δφμ ηνφπεξ, 

ζηζξ μπμίεξ εθανιυγμοιε δφμ θοβζζιέκμοξ ζςθήκεξ, ηαζ ημκ ηνειμφιε, 

υπςξ είκαζ ζημ ζπήια. 

Γειίγμιε ημ δμπείμ ιε κενυ. Σμ κενυ ηνέπεζ απυ ημοξ ζςθήκεξ ηαζ ημ 

δμπείμ πενζζηνέθεηαζ βνήβμνα, ελαζηίαξ ηδξ πίεζδξ ημο κενμφ. Βθέπμοιε, 

θμζπυκ, απυ ημκ οδναοθζηυ ζηνυαζθμ, υηζ υηακ ημ κενυ ηνέπεζ, είκαζ ιία 

δφκαιδ ηαζ πανάβεζ ηίκδζδ. ηακ ιάθζζηα πέθηεζ απυ ρδθά, δ δφκαιή 

ημο είκαζ ιεβάθδ. Υνδζζιμπμζμφιε θμζπυκ ηαζ άθθμο είδμοξ οδναοθζημφξ 

ζηνμαίθμοξ, μζ μπμίμζ ιμζάγμοκ ιε ηνμπμφξ. Οζ ηνμπμί αοημί έπμοκ θηενά 

λφθζκα ή ιεηαθθζηά, πάκς ζηα μπμία πηοπά ημ κενυ, υηακ πέθηεζ απυ 

ρδθά, ηαζ ιε ηδκ δφκαιή ημο ημοξ πενζζηνέθεζ βφνς απυ ημκ άλμκά ημοξ 

(π. 65, 66). 

Ζ ηίκδζδ ημο οδναοθζημφ ζηνμαίθμο ιεηαδίδεηαζ ζε ιδπακέξ ενβμζηα-

ζίςκ ηαζ ηζξ ηζκεί.  
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«Φοζζηή Πεζναιαηζηή» 

Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, 

Ανζει. εβηνζηζηήξ απυθαζδξ 

80315/13-7-1955 Τπ. Παζ-

δείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 

103901/21-7-67 απυθαζδξ 

ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζ-

δείαξ, Αεήκα 1967,ζεθ. 79-

80. 

Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμ-

ηζηή έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυ-

ιεκμ. 

 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Σμ κενυ ηνέπεζ ζημκ ζηνυαζθμ απυ ημ ηάης ιένμξ ημο πνμξ δφμ ακηίεε-

ηεξ δζεοεφκζεζξ, αηνζαχξ επεζδή πανάβμκηαζ δφμ είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο έπμοκ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μιχκοια ιαβκδηζηά-δθε-

ηηνμιαβκδηζηά θμνηία. 

Με άθθα θυβζα ελαζηεί πίεζδ πνμξ ηδκ αάζδ ημο ζηνμαίθμο. 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ ημ κενυ δεκ νέεζ ηαηαηυνοθα, αθθά ανπζηά 

εηηζκάζζεηαζ μνζγυκηζα. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή θυβς ηδξ πίεζδξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ αοηά απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

ηαζ ηαεχξ έθημοκ ηαζ ηζξ ιάγεξ ημο κενμφ, ηζξ έθημοκ πνμξ ημ ιένμξ πμο 

απςεμφκηαζ, μνζγυκηζα δδθαδή.  

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ πίεζδ ζηα ζχιαηα. 

Ζ πίεζδ δδθαδή πανάβεηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

πανάβμκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ ηαζ θένμοκ 

μιχκοιμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ.  

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, ηα οπενηείιεκα ζηνχιαηα κενμφ, πζέ-

γμοκ ηα απμηάης ημοξ ηαζ έηζζ, επεζδή πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα 

πνςηυκζα-δθεηηνυκζα, ζηα απμηάης ζηνχιαηα, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα. Αοηά, ζηδκ ζοκέπεζα απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ πανάβεηαζ πίεζδ ηζ ηάζδ εηηίκαλδξ ημο ζχιαημξ ή 

δζυβηςζή ημο. 
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31. Η εμήγεζε ηεο βαξύηεηαο όηαλ ην θέληξν βάξνπο ελόο 

ζώκαηνο βξίζθεηαη έμσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζώκαηνο. 

 

 

Καη’ ανπήκ κα εοιδεμφιε θίβμ ηδκ έκκμζα ημο ηέκηνμο αάνμοξ: 

 

«Κέληξν βάξνπο. 

θα ηα ζχιαηα έπμοκ αάνμξ, ελαζηίαξ ηδξ αανφηδηαξ πμο ηα έθηεζ 

πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ημ αάνμξ δεκ είκαζ ιία 

δφκαιδ, υπςξ ζοκήεςξ ημ εεςνμφιε βζα πναηηζημφξ θυβμοξ, αθθά 

ζοκζζηαιέκδ ηςκ δοκάιεςκ πμο αζημφκηαζ ζε υθα ηα ζδιεία εκυξ 

ζχιαημξ. Ζ ζοκζζηαιέκδ αοηή εθανιυγεηαζ ζ’ έκα ηαζ ιμκαδζηυ ζδιείμ, 

πμο θέβεηαζ ηέκηνμ αάνμοξ. Μπμνμφιε κα εεςνήζμοιε ςξ ηέκηνμ 

αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ ηδ ιέζδ εέζδ υθςκ ηςκ ζημζπεζςδχκ ιαγχκ πμο ημ 

απμηεθμφκ. 

 

 

Δεξ ημ μόκμξ ζμο 
 

Κόρηε έκα πανηόκη ζε αθακόκηζημ 

ζπήμα θαη θηηάληε ηνεηξ ηνύπεξ ζηηξ 

άθνεξ ημο. Κνεμάζηε θάπμημ βάνμξ 

από έκα ζπάγθμ, θηηάπκμκηαξ έηζη έκα 

κήμα ηεξ ζηάζμεξ. Όηακ θναηάηε ημ 

ζπάγθμ, θνέμεηαη ζε θαηαθόνοθε 

εοζεία, ιόγς ημο βάνμοξ.  

Κνεμάζηε ζ’ έκακ ημίπμ ημ πανηόκη 

θαη ημ κήμα ηεξ ζηάζμεξ θαη πανάληε 

μηα εοζεία γναμμή θαηά μήθμξ ημο 

ζπάγθμο.  

Κάκηε ημ ίδημ θνεμώκηαξ ημ 

πανηόκη θαη από ηηξ άιιεξ δύμ ηνύπεξ.  

Σμ θέκηνμ βάνμοξ είκαη ημ ζεμείμ 

όπμο ηέμκμκηαη μη ηνεηξ γναμμέξ. 

Μπμνείηε κα μεηαβάιιεηε ημ θέκηνμ 

βάνμοξ, πνμζανμόδμκηαξ έκα 

ακηηθείμεκμ ζε μηα άθνε ημο 

πανημκημύ. 

 

Έκα ζχια ζζμννμπεί ή ηνέιεηαζ, πςνίξ κα πενζζηνέθεηαζ, υηακ ημ 

ζδιείμ ζζμννμπίαξ ημο ανίζηεηαζ ηάης αηνζαχξ απυ ημ ηέκηνμ αάνμοξ∙ 

ζε αοηή ηδ εέζδ, δ δφκαιδ ημο αάνμοξ ηαζ δ δφκαιδ πμο ζηδνίγεζ ημ 

ζχια είκαζ ίζεξ ηαζ ακηίεεηεξ ηαζ επμιέκςξ αθθδθμελμοδεηενχκμκηαζ, ιε 

απμηέθεζια ημ ζχια κα ιέκεζ αηίκδημ. ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, 

δδθαδή υηακ ημ ηέκηνμ αάνμοξ δεκ ανίζηεηαζ πάκς απυ ημ ζδιείμ 
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ζζμννμπίαξ ημο ζχιαημξ, ημ ζχια δεκ είκαζ εοζηαεέξ, μπυηε 

ακαηνέπεηαζ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 3, ζεθ. 429. 

Αξ πνμπςνήζμοιε ηχνα: 

 

«Ι. Βάξνο ησλ ζσκάησλ 

Ακ αθήζμοιε ιζα ηζιςθία, έκα πεηναδάηζ, ή μπμζμδήπμηε άθθμ ζχια 

εθεφεενμ απυ ηάπμζμ φρμξ, παναηδνμφιε υηζ ημ ζχια πέθηεζ 

ηαηαηυνοθα πνμξ ημ έδαθμξ (π. 1). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζα δφκαιδ 

αζηείηαζ ζημ ζχια ηαζ ημ μδδβεί ζημ έδαθμξ ή ζημ πάηςια. Ζ δφκαιδ 

αοηή θέβεηαζ αάνμξ ημο ζχιαημξ ηαζ μθείθεηαζ ζηδκ έθλδ ηδξ Γδξ. 

Δπμιέκςξ: 

Βάξνο ελόο ζώκαηνο ιέγεηαη ε ειθηηθή δύλακε πνπ αζθεί ε Γε ζην 

ζώκα απηό. …. 
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Σέθμξ, ημ ζδιείμ εθανιμβήξ ημο αάνμοξ θέβεηαζ ηέκηνμ αάνμοξ ημο 

ζχιαημξ, είκαζ μνζζιέκμ βζα ηάεε ζχια ηαζ ανίζηεηαζ πεζναιαηζηά ιε 

δζπθή ή πμθθαπθή ακάνηδζδ, ιζα ιέεμδμξ πμο εθανιυγεηαζ εφημθα ζε 

επίπεδα ζχιαηα (πθάηεξ) (π. 4)». 

 

 
 

 

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

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ Β΄, Αεήκα 

1993, ζεθ. 41-42. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Θα ζηαεμφιε, ηεθζηά, ζημ πήια 6. 

Δηεί αθέπμοιε υηζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ηυζμ ηδξ ιαβημφναξ υζμ ηαζ ημο 

δαπηοθζδζμφ ή εθαζηζημφ ανίζηεηαζ έλς απυ ημ ίδζμ ημ ζχια. 

Ζ απμνία είκαζ: 

Πςξ, αθμφ ημ ηέκηνμ αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ θένεζ ηζξ πζμ ζζπονέξ 

δοκάιεζξ ημο ζχιαημξ, αθμφ αοηυ έθηεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ Γδ, πςξ ιπμνεί 

κα ανίζηεηαζ έλς ημο ίδζμο αοημφ ζχιαημξ; 

 

Ζ απάκηδζδ έπεζ ςξ ελήξ: 

θεξ μζ δοκάιεζξ ημο αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ ανίζημκηαζ ζε έθλδ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ βζ’ αοηυ έθημκηαζ υπζ ιυκμκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ ιε ημ υθμ 

ζχια ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ. 

Αοηέξ μζ δοκάιεζξ είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, βζα ηα μπμία ιζθήζαιε εηηεκέζηενα. 
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Αοηέξ μζ δοκάιεζξ, ή αθθζχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, έθημκηαζ ιε ηδκ Γδ, 

ηζ ελδβήζαιε ήδδ, υηζ αοηά ιπμνμφκ κα έθημκηαζ ιε ημ ζχια ή ιε ηδκ Γδ 

ηζ υηακ ανίζημκηαζ ηζ έλς απυ ημ ίδζμ αοηυ ζχια, υπςξ π.π. ζημ 

πανάδεζβια ηςκ ηζκδηχκ πυθςκ ιζαξ ζαμφναξ πμο πενζζηνέθεηαζ ή εκυξ 

ηαηζανμθζμφ πμο πενζζηνέθεηαζ η.θπ. 

Δπεζδή υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ηυζμ ιε ηδκ Γδ υζμ ηαζ ιε 

ημ ζχια, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ 

ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα, ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ηαζ εηηυξ εκυξ 

ζχιαημξ ηαζ ζοβπνυκςξ κα αζημφκ έθλδ πάκς ζε αοηυ. Ακ ζημ ζδιείμ 

πμο ανίζημκηαζ είκαζ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημο ζχιαημξ, ηυηε αοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ ζημ ζδιείμ εηείκμ ανίζημκηαζ μζ ζζπονυηενεξ δοκάιεζξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

ζχιαημξ αοημφ (πμο πανάβμκηαζ δδθαδή απυ αοηυ ημ ζχια), μπυηε απυ 

ημ ζδιείμ εηείκμ ελαζηείηαζ πθέμκ ηαζ ζζπονυηενα δ έθλδ ημο ζχιαημξ 

ιε ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, μπυηε θέιε υηζ εηεί ανίζηεηαζ ημ ηέκηνμ αάνμξ ημο 

ζχιαημξ αοημφ. 

 

οιπθδνςιαηζηά, βζα ημ ηέκηνμ αάνμοξ κα παναεέζμοιε ηαζ ηα ελήξ, 

υπςξ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα, χζηε κα απμηηήζμοιε ιζα πθδνέζηενδ 

εζηυκα. 
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32. Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 

ζώκαηα. 

Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρνξήγεζεο ελέξγεηαο ζεκειησδώλ 

ηόλησλ ζηα πξσηόληα-ειεθηξόληα θαη ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. 

Η παξαγσγή ζεκειησδώλ ηόλησλ από ην ζεξκαηλόκελν ζώκα. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βξαζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαξά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

βξαζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ βξαζκνύ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θπζαιίδσλ ζην κπξίθη ηνπ 

ηζαγηνύ καο πνπ βξάδεη. 

Η εμήγεζε ηεο απνκαγλήηηζεο ησλ καγλεηηθώλ πόισλ κε ηελ αύ-

μεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Μνλάδεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ ηόλησλ πνπ ελεξγνύλ ιόγσ ηεο ά-

πσζεο κεηαμύ ηνπο. 

 

 

«13.3 Ση είλαη ν βξαζκόο 

Βναζιυξ είκαζ ημ θαζκυιεκμ ηαηά ημ μπμίμ έκα οβνυ ελαενχκεηαζ (ιε-

ηαηνέπεηαζ ζε αένζμ) βνήβμνα ιε ηδ δδιζμονβία θοζαθίδςκ πμο αβαίκμοκ 

απ’ υθδ ηδ ιάγα ημο. 

Έηζζ, ακ ημπμεεηήζμοιε έκα δμπείμ ιε κενυ πάκς απυ ηδ θθυβα εκυξ 

θφπκμο, εα παναηδνήζμοιε υηζ ανπζηά δ εενιμηναζία ημο κενμφ αολάκε-

ηαζ. Μεηά απυ ηάπμζα ζηζβιή εηδδθχκεηαζ ζημ κενυ ιζα δζαηαναπή ηαζ 

ζπδιαηίγμκηαζ θοζαθίδεξ ζε υθδ ημο ηδξ έηηαζδ. Συηε θέιε υηζ ημ κενυ 

ανάγεζ».  

 

13.4 Ση είλαη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ελόο πγξνύ; 

Ζ εενιμηναζία αναζιμφ εκυξ οβνμφ είκαζ ιζα παναηηδνζζηζηή ηαζ 

ζηαεενή εενιμηναζίαζηδκ μπμία έκα ηαεανυ οβνυ ανάγεζ ηάης απυ 

μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ. 

Γζα πανάδεζβια, δ εενιμηναζία αναζιμφ ημο ηαεανμφ κενμφ υηακ 

αοηυ ανάγεζ ζηδ επζθάκζα ηδξ εάθαζζαξ είκαζ εα = 100
μ
C, δ εενιμηναζία 

αναζιμφ ημο οδνανβφνμο ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ είκαζ εοδν = 357
μ
C η.μ.η. 

 

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

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ Β΄, Αεήκα 

1993, ζεθ. 113. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 
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Βναζιυξ είκαζ ημ ζδιείμ εηείκμ ηδξ εενιμηναζίαξ, ζημ μπμίμ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα πμο πανάβμκηαζ αολάκμκηαζ ζε ζζπφ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ 

(ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) χζηε κα θεφβμοκ απυ ημ ζχια ζημ 

μπμίμ ανίζημκηαζ. 

Δπεζδή δεκ πανάβμκηαζ άθθα εειεθζχδδ ζυκηα ιέζα ζημ κενυ, βζ’ αοηυ 

δεκ πανάβεηαζ πθέμκ κέα άπςζδ ιάζα ζημ κενυ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ (αθμφ αοηά έπμοκ απςεδεεί ηαζ έπμοκ θφβεζ). 

Μέπνζ ημ ζδιείμ ημο αναζιμφ, έπμοιε ηδκ παναβςβή ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ιέζα ζημ κενυ, απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ιε ηδκ εενιυηδηα ζηδκ μοζία πμνδβμφιε εειε-

θζχδδ ζυκηα (υπςξ ζε πνμδβμφιεκμ εκυηδηα ελδβήζαιε) πνμξ ημ κενυ, 

πνμξ ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ημο κενμφ, ηαζ ηεθζηά πνμξ ημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Συηε, θυβς αοηήξ ηδξ πμνδβμφιεκδξ πανμπήξ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ, αολάκμκηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. 

Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα κα ανπίζεζ δ άπςζδ ιεηαλφ ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ (αθμφ δδθαδή αολήεδηε ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ζημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ π.π. ζε έκα πνςηυκζμ, 

αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα κα αολδεεί ζε απυζηαζδ ημ ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ 

ιεηαλφ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ έηζζ έπμοιε ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ). 

Καηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηαζ φθδ, 

δθεηηνυκζα ή ιζηνμιάγεξ ηαζ ηαεχξ πηοπμφκ αοηήκ πάκς ζε άθθεξ 

ιάγεξ, ιάζα απυ ηζξ μπμίεξ πενκμφκ ηαηά ηδκ άπςζή ημοξ, έπμοιε ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ. 

Δλδβμφιε, επίζδξ, ζε άθθδ εκυηδηα, υηζ δ εκένβεζα πμο πμνδβείηαζ ζε 

έκα ζχια πνμηεζιέκμο κα εενιακεεί, κα θςηζζηεί η.θπ. είκαζ εκένβεζα 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ςξ ηέημζα εα ιαξ δχζεζ ελίζμο ίζδ εκένβεζα πμο 

εα εηπειθεεί απυ ημ εενιαζκυιεκμ ζχια (ιαγί ιε ημ ιένμξ ηδξ πμο εα 

απμννμθδεεί), εα ιαξ δχζεζ ηδκ ακαηθχιεκδξ αηηίκα ζημκ ίδζμ ανζειυ 

θςημκίςκ εκένβεζαξ (ηα θςηυκζα ιάγαξ έπμοκ πάεεζ δζάεθαζδ) η.θπ. Θα 

οπμθμβζζηεί δδθαδή ηαζ δ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

απμννμθχκηαζ ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ θακεάκμοζα εενιυηδηα εκυξ 

ζχιαημξ. Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή δ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ 

θένεζ υνβακα οθζηά, υπςξ π.π. μ Ονβακζζιυξ ιαξ η.θπ., αθθά είκαζ 

ηαεανή εκένβεζα πμο δεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ φθδ (αθ. θςηυκζα ιάγαξ 

η.θπ.).      

Ζ εκένβεζα δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ πάκεηαζ, αθθά απμννμ-

θάηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα πνς-

ηυκζα υζμ ηαζ ηα δθεηηνυκζα. 
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Έηζζ, απυ ηδξ ζηζβιήξ πμο ανπίζεζ μ αναζιυξ, ηα παναβυιεκα εειε-

θζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ επεζδή έθημοκ φθδ, ηυηε ζηδκ 

εέζδ ηδξ φθδξ πμο έθημοκ δδιζμονβείηαζ ηεκυ ηδξ φθδξ, ημ μπμίμ απεζημ-

κίγεηαζ ηαζ πανίζηαηαζ ιε ηζξ θοζαθίδεξ πμο αθέπμοιε ζημ ιπνίηζ ημο 

ηζαβζμφ ιαξ, ηαεχξ ανάγμοιε ημ ηζάζ. 

Με άθθα θυβζα ημ ηεκυ αένα ζπδιαηίγεηαζ θυβς ηδξ απυημιδξ δζαζημ-

θήξ ημο κενμφ ιέζα ζημ ιπνίηζ ημο ηζαβζμφ ιαξ ηαζ ημκ πχνμ εηείκμ ημκ 

ηαηαθαιαάκεζ μζ αέναξ, μ αέναξ υπςξ αηνζαχξ αοηυξ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ηδκ ζοιπφηκςζδ ηδξ φθδξ.  

 

Αξ πνμζέλμοιε, ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ηάηζ άθθμ: 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα απυ ημ 

ηενί, πμο ιεηαθένμκηαζ ζημκ ιαβκήηδ. 

 

 

 

 

Ζ εζηυκα απυ ημ αζαθίμ:  «ΦΤ-

ΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο. 

οββναθείξ: Άββεθμξ αααάθαξ, 

πφνμξ αααάθαξ, Υνήζημξ 

Υνμκυπμοθμξ, θοζζημί. Αεήκα, 

επηέιανζμξ 2000, ζεθ. 237. 

 

 

 

Συηε ηα ζζπονά ζε θμνηίμ, παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ιαβκήηδ. Δπίζδξ, ηα ζζπονά ζε 

θμνηίμ, παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο 

ιαβκήηδ.  

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ημο ιαβκήηδ 

ηαζ ημο ηανθζμφ, επεζδή ζημκ ιαβκήηδ έπεζ ιεζςεεί ημ ιαβκδηζηυ ημο 

πεδίμ, θυβς αφλδζδξ ηδξ δφκαιδξ άπςζήξ ημο.  

Αοηή δ αφλδζδ ηδξ άπςζδξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, εα ιπμνμφζε κα 

πνμζδζμνίζεζ ιζα κέα ιμκάδα ζζπφμξ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ.  

Συηε ημ ηανθί δεκ έθηεηαζ πθέμκ απυ ημκ ιαβκήηδ. 

Με αάζδ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδκ απχθεζα ιαβκδηζζιμφ, 

ή αθθζχξ ηδκ αφλδζδ ηδξ απςζηζηήξ δφκαιδξ, εα ιπμνμφζαιε κα ανμφιε 

ιμκάδεξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο εκενβμφκ θυβς ηδξ άπςζδξ 

ιεηαλφ ημοξ (ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ), υπςξ ζημ 

παναπάκς πείναια. 
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33. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαινύ αγσγνύ σο πξνο ηνλ 

ειεθηξηζκό λα είλαη θαη θαιόο ζεξκηθόο αγσγόο ζηελ ζεξκόηεηα. 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο θαθνύ αγσγνύ ή κνλσηή σο πξνο 

ηνλ ειεθηξηζκό λα είλαη θαη θαθόο ζεξκηθόο αγσγόο ή ζεξκηθόο 

κνλσηήο ζηελ ζεξκόηεηα. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζα ζε έλαλ α-

γσγό. 

Γηαηί ζηνλ κνλσηή δελ ξέεη ην ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

 

 

«15.3 Πνηα ζώκαηα νλνκάδνληαη ζεξκηθνί αγσγνί θαη πνηα 

ζεξκηθνί κνλσηέο; 

Απάκηδζδ 

Ζ αβςβή ηδξ εενιυηδηαξ δεκ βίκεηαζ ελίζμο εφημθα ζε υθα ηα οθζηά, 

αθθά δζαθένεζ απυ οθζηυ ζε οθζηυ. Έηζζ, ακ ηναηήζμοιε πάκς απυ ηδ 

θθυβα εκυξ θφπκμο ημ έκα άηνμ ιζαξ ζζδενέκζαξ νάαδμο, ιεηά απυ θίβμ 

ημ άθθμ άηνμ ηδξ νάαδμο εα είκαζ ηυζμ εενιυ πμο δεκ εα ιπμνμφιε κα 

ημ πζάζμοιε. Γεκ εα παναηδνήζμοιε υιςξ ημ ίδζμ ακ επακαθάαμοιε ημ 

πείναια ιε ιζα λφθζκδ νάαδμ. 

Σα οθζηά ζηα μπμία βίκεηαζ εφημθα δ δζάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ, 

θέβμκηαζ ζεξκηθνί αγσγνί (έπμοκ ιεβάθδ εενιζηή αβςβζιυηδηα). Σέημζα 

οθζηά είκαζ ηονίςξ ηα ιέηαθθα. 

Σα οθζηά ζηα μπμία βίκεηαζ δφζημθα δ δζάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ θέβμ-

κηαζ ζεξκηθνί κνλσηέο ή «θαθνί» αγσγνί ηδξ εενιυηδηαξ (έπμοκ πμθφ 

ιζηνή εενιζηή αβςβζιυηδηα). Σέημζα οθζηά είκαζ ηα πθαζηζηά, μ θεθθυξ, 

ημ πανηί η.ά. 

«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο. οββναθείξ: Άββεθμξ αααάθαξ, πφνμξ 

αααάθαξ, Υνήζημξ Υνμκυπμοθμξ, θοζζημί. Αεήκα, επηέιανζμξ 2000, 

ζεθ. 131. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Ζ εενιυηδηα, υπςξ ηαζ μ δθεηηνζζιυξ, θένμοκ ςξ εκένβεζα ιέζα ημοξ, 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα: εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δ-

θεηηνμκίςκ.  

Αοηά, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ απυ ηδκ πδβή παναβςβήξ ηςκ, 

έθημοκ ιάγεξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δθεηηνυκζα. Έηζζ έπμοιε: 

1) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα θένμοκ-έθημοκ δθεηηνυκζα 

ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-



104 

 

κίςκ, πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα ιέζα ζηδκ ιάγα ημοξ. ηακ υιςξ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηδκ πδβή παναβςβήξ 

ηςκ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημοξ, ζε 

ζφβηνζζδ ιε εηείκμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένμοκ ηα 

δθεηηνυκζα, ηυηε ελαζημφκ έθλεζξ πάκς ζηα δθεηηνυκζα ηαζ ηα έθημοκ 

(ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ). Συηε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

απμζπμφκ ηα δθεηηνυκζα απυ ηα άημια ηαζ ηα θένμοκ ιαγί ημοξ. Με ημ 

ζζπονυηενυ ημοξ υιςξ, ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ έθημοκ απθά 

δθεηηνυκζα, αθθά ηαζ ηα θμνηίγμοκ ιε ημ δζηυ ημοξ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, μπυηε αοηά ηα δθεηηνυκζα ηχνα θένμοκ 

εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ ζοιπενζθένμκηαζ ζακ ιζηνμί δμιζημί θίεμζ 

πνςημκίςκ, ιε αολδιέκμ αοηυ ημ δθεηηνζηυ ημοξ θμνηίμ.  

2) Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ κα θένμοκ-έθημοκ δθεηηνυ-

κζα ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα ιέζα ζηδκ ιάγα ημοξ. ηακ 

υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηδκ πδβή 

παναβςβήξ ηςκ, θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ημοξ, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα, ηυηε ελαζημφκ έθλεζξ πάκς ζηα δθεηηνυκζα 

ηαζ ηα έθημοκ (ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ). Συηε αοηά ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα απμζπμφκ ηα δθεηηνυκζα απυ ηα άημια ηαζ ηα θένμοκ 

ιαγί ημοξ. Με ημ ζζπονυηενυ ημοξ υιςξ, ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ 

έθημοκ απθά δθεηηνυκζα, αθθά ηαζ ηα θμνηίγμοκ ιε ημ δζηυ ημοξ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, μπυηε αοηά ηα δθεηηνυκζα ηχνα 

θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αθθά αολδιέκμ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ, ηαεχξ έθημοκ δθεηηνυκζα (ηαζ άθθεξ 

ιζηνμιάγεξ), ιυθζξ απςεδεμφκ απυ ηδκ πδβή-εζηία παναβςβήξ ηςκ, ζηδκ 

ζοκέπεζα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. Συηε δδιζμονβμφκ 

γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο υιςξ επεζδή ιέζα ημο θένεζ ηαζ 

δθεηηνυκζα ή άθθεξ ιζηνμιάγεξ η.θπ. δδιζμονβεί ηαζ ημ ακάθμβμ ηφια, 

π.π. θςηεζκυ ηφια, αημοζηζηυ ηφια, δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, εενιζηυ 

ηφια η.θπ. 

Ακάθμβα δε ιε: ηδκ ζζπφ ηςκ εθηυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ακάθμβα 

ιε ημ ιέζμκ ζημ μπμίμ δζαδίδμκηαζ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ηαζ ηδκ πο-

ηκυηδηά ημο), ακάθμβα ιε ηδκ φθδ ζηδκ εζηία-πδβή παναβςβήξ ηςκ, ιπμ-

νμφκ κα έθλμοκ ακάθμβα οθζηά ή εκένβεζα, ζε ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ 

πμζυηδηεξ, ηαζ κα ηα απμδχζμοκ ζε ιμνθή ηςκ βκςζηχκ ιαξ ηοιάηςκ, 

υπςξ ακαθέναιε (π.π. θςηεζκυ ηφια, αημοζηζηυ ηφια, 

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, εενιζηυ ηφια η.θπ.). 
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Ακ θμζπυκ εενιάκμοιε ιζα ζζδενέκζα νάαδμ ζημ έκα άηνμ, ηυηε ζημ 

άθθμ ηδξ άηνμ εα αζζεακεμφιε ηδκ εενιυηδηα κα ιαξ ηαίεζ ημ πένζ ιαξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ εενιυηδηα ή ημ εενιζηυ ηφια ιεηαθένεηαζ-

ιεηαδίδεηαζ ιέζς ηδξ ζζδενέκζαξ νάαδμο. 

Ακ υιςξ δ νάαδμξ αοηή είκαζ απυ πθαζηζηυ ή βοαθί, ηυηε ακ ημκ ηά-

ρμοιε ζημ έκα ηδξ άηνμ, δεκ εα ιεηαθένεζ ηδκ εενιυηδηά ηδξ ζημ άθθμ 

άηνμ ηδξ ίδζαξ νάαδμο.  

Λέιε, θμζπυκ, υηζ δ βοάθζκδ νάαδμξ είκαζ εενιζηυξ ιμκςηήξ ή αθθζχξ 

ηαηυξ αβςβυξ ηδξ εενιυηδηαξ. 

Θα ζηαεμφιε ζημ ηεθεοηαίμ βζα κα πμφιε ηα ελήξ (ηα μπμία αθθμφ, 

υπςξ π.π. ζημ ηεθάθαζμ ημο δθεηηνζζιμφ ακαπηφζζμοιε εηηεκέζηενα): 

Γεπυιαζηε υηζ ηα δθεηηνυκζα πμο νέμοκ ιέζα ζε έκακ αβςβυ, θένμοκ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ. Γεκ θένμοκ ιυκμκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αθθά 

θένμοκ ηαζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Έηζζ, υζα δθεηηνυκζα λεηζκμφκ π.π. 

απυ ηδκ ηάεμδμ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ υζα λεηζκμφκ 

απυ ηδκ άκμδμ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (αοηυ, υπςξ ελδβμφιε 

ζημ ηεθάθαζμ ημο δθεηηνζζιμφ ημ αθέπμοιε ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, εδχ 

εα ακαθένμοιε ιζα: π.π. ημ δθεηηνυδζμ ηδξ δθεηηνυθοζδξ πμο ζοκδέεηαζ 

ιε ημκ εεηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ, θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Αοηυ ημ εεηζηυ θμνηίμ έπεζ ένεεζ ιε ηα νέμκηα δθεηηνυδζα ηδξ ακυδμο 

η.θπ., η.θπ.).  

Γζα κα ιπμνεί κα πενάζμοκ, θμζπυκ, ηα νέμκηα δθεηηνυκζα ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζημκ ιεηαθθζηυ αβςβυ, πνέπεζ κα βίκεζ έθλδ αοηχκ 

ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμξ ηςκ 

πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ιάγα (άημια ηαζ ιυνζα) ημο αβςβμφ. 

Ακ υιςξ ημ οθζηυ ημο αβςβμφ είκαζ π.π. βοαθί ή πθαζηζηή νάαδμξ, 

ηυηε, μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα ηδξ βοάθζκήξ ή 

πθαζηζηήξ νάαδμο, δεκ ιπμνμφκ κα πνμζακαημθζζημφκ ιε ηα νέμκηα 

δθεηηνυκζα. Συηε αοηά δεκ έθημκηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηδξ νάαδμο ημο ιμκςηή ηαζ έηζζ δεκ έπμοιε νμή δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ. 

Με άθθα θυβζα ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

Σα νέμκηα δθεηηνυκζα θένμοκ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ημοξ θμνηίμ ηαζ ιέζς αοημφ ιπμνμφκ κα έθλμοκ άθθα εειεθζχδδ ζυκηα 

πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ δδιζμονβμφκ πυ-

θμοξ. Ακ υιςξ ημ οθζηυ ημο αβςβμφ είκαζ ζίδδνμξ, ηυηε ηαεχξ ηα νέμκηα 

δθεηηνυκζα έθημκηαζ ηαζ πθδζζάγμοκ πνμξ έκα πνςηυκζα, ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, αζηείηαζ ζζπονά επίζδξ ηαζ ημ μιχκοιμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ιεηαλφ: ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ π.π. 

πνςημκίςκ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ (εθυζμκ αοηά ένπμκηαζ απυ ηδκ 

άκμδμ ηαζ είκαζ εεηζηά θμνηζζιέκα) ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα πνςηυκζα ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Έηζζ, ηα 



106 

 

εθηυιεκα δθεηηνυκζα ημκ αβςβυ, απςεμφκηαζ ηαζ πάθζ, η.μ.η. βζα ακ 

ζοκεπίζμοκ ηδκ πμνεία ημοξ. 

Δπεζδή υιςξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ αοηά πμο αθθδθεπζδνμφκ έηζζ 

ηυζμ ζημ δθεηηνζηυ νεφια, υζμ ηαζ ζηδκ εενιυηδηα ηαεχξ αοηά θμνηί-

γμοκ ηα νέμκηα δθεηηνυκζα, βζ’ αοηυ ζζπφεζ δ ίδζα αζηζμθμβία πμο δ 

εενιυηδηα ιπμνεί κα ιεηαδίδεηαζ ιέζς εκυξ ηαθμφ αβςβμφ βζα ημκ 

δθεηηνζζιυ ηαζ επίζδξ υηζ δεκ ιεηαδίδεηαζ ιέζς εκυξ ηαημφ αβςβμφ ή 

ιμκςηή ημο δθεηηνζζιμφ. 
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34. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο. 

Η επαιήζεπζε ηεο ζέζεο όηη ηα ζεκειηώδε ηόληα ησλ πξσηνλίσλ 

θέξνπλ ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν θαη έιθνληαη κε ηα ζεκειηώδε ηόληα 

ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν, θαη ε εμή-

γεζε όηη ζρεκαηίδνπλ δεύγε. 

Η εμήγεζε ηεο κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο ηζρύνο ησλ ζεκειησδώλ 

ηόλησλ, θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αθηηλνβνιηώλ θ.ιπ. 

 

 

Αξ ηάκμοιε ηζ έκα δζηυ ιαξ πείναια ηχνα: 

Έζης έπμοιε έκα ζχια ηαζ ημ θςηίγμοιε ιε έκα θαηυ Φ1. 

Βθέπμοιε ηυηε πάκς ζε έκα πέηαζια Π, κα δδιζμονβείηαζ ημ ιαφνμ 

πνχια ηδξ ζηζάξ. 

 

 

 
 

 

Μεηά παίνκμοιε άθθμκ έκακ αζεεκή θαηυ Φ2 ηαζ πηοπάιε ημ θςξ ημο 

πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ζηζάξ. Σμ αζεεκέξ αοηυ θςξ κα είκαζ ιζηνυηενμ απυ 

αοηυ ημο θςηυξ ηδξ διέναξ πμο οπάνπεζ βφνς ιαξ. 

Βθέπμοιε κα αναζχκεζ δ ζηζά, αθθά υιςξ παναιέκεζ. 
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Ακανςηζυιαζηε: βζαηί, αθμφ πηοπάιε ηδ ζηζά ιε ημ θαηυ ιαξ πμο έπεζ 

θςξ, βζαηί κα παναιέκεζ αηυιδ δ ζηζά; 

 

Ζ απάκηδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Σμ θςξ πενζέπεζ εειεθζχδδ ζυκηα. Αοηά, ςξ εκένβεζα δζένπμκηαζ ηαζ 

ιέζα απυ ημ ζημηεζκυ ζχια, αθθά εηεί οθίζηακηαζ έθλεζξ ηαζ απχζεζξ. Δ-

λαζεεκδιέκα πθέμκ έθημκηαζ ηαζ πάθζ ιεηά ηζξ απχζεζξ ηςκ πμο οπέζηδ-

ζακ ζημ εζςηενζηυ ημο ζχιαημξ.  

Λυβς ηςκ απχζεςκ αοηχκ υιςξ, ιέζα ζημ ζχια πμο ζοκακημφκ, 

απςεμφκηαζ (αθμφ ακαβηάγμκηαζ κα πθδζζάζμοκ πζμ ημκηά ιεηαλφ ημοξ 

ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ πμο ημοξ ελαζημφκ μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ημο ζχιαημξ. Συηε 

απςεμφκηαζ. Καεχξ θμζπυκ ελένπμκηαζ απυ ημ ζχια, έθημκηαζ ηαζ πάθζ. 

Αοηά θμζπυκ ηα ελαζεεκδιέκα εειεθζχδδ ζυκηα, πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηζξ απχζεζξ ιέζα ζημ πανειααθυιεκμ ζχια πανάβμοκ ημ ιαφνμ πνχια. 

Ακ ηχνα, δ φθδ πμο ζοκακηήζμοκ ιέζα ζημ ζχια είκαζ πζμ ζοιπαβήξ, 

ηυηε πθδζζάγμοκ πζμ πμθφ ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ πέθημοκ πάκς ηδξ ηαζ πα-

νάβεηαζ ιεβαθφηενδ πίεζδ ιε αοηήκ. Δλαζηίαξ ηδξ πίεζδξ πανάβμκηαζ κέα 

εειεθζχδδ ζυκηα ιέζα ζηδκ ζοιπαβή αοηή φθδ, πμο ηαεχξ απςεμφκηαζ, 

ζηδκ ζοκέπεζα έθημκηαζ ηαζ πανάβμοκ γεφβδ, δθεηηνμιαβκδηζηά γεφβδ. 

Αοηά επεζδή θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία πανάβμοκ ημ θεοηυ 

πνχια ή ημ θεοηυ θςξ. 

Με άθθα θυβζα δ παναβςβή ημο θεοημφ θςηυξ ζδιαίκεζ έθλδ εειεθζς-

δχκζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ιε εειε-

θζχδδζυκηαδθεηηνμκίςκ (πμο θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ). 

Έηζζ ελδβείηαζ ηα δ δδιζμονβία ηςκ γεοβχκ αθθά ηαζ ηδξ έθλδξ ηςκ α-

πςεμφιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

 

Αξ πάιε ηχνα πάθζ ζηα πνχιαηα, αθ. επυιεκδ ζεθίδα: 
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Παναηδνμφιε υηζ ιε ηδκ ακά-

ιζλδ ηςκ ηνζχκ ααζζηχκ 

πνςιάηςκ πανάβεηαζ ημ ιαφνμ 

πνχια. ηδκ μοζία ημ ιαφνμ 

πνχια είκαζ έθλδ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ακάιζλδ 

(ακαηάηεια ηςκ πνςιάηςκ ηαζ 

ηδκ παιδθή πενζζηνμθή ημοξ). 

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ επίζδξ ημο 

ιαφνμο πνχιαημξ είκαζ υηζ αοηυ 

πνμένπεηαζ ιεηά απυ έθλδ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, δ μπμία υιςξ 

έπεζ επέθεεζ ιεηά ηδκ θάζδ ηδξ 

άπςζδξ, πμο ακαθέναιε 

πνμδβμοιέκςξ. ηδκ πνμηεζιέκδ 

πενίπηςζδ δεκ ιεζμθάαδζε δ 

θάζδ ηδξ άπςζδξ, αθθά ήδδ είκαζ 

ελαζεεκδιέκα ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ (αοηυ ημ 

κυδια έπεζ δ θάζδ ηδξ άπςζδξ 

πμο ακαθένεδηε πζμ πνζκ). 

 

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

Grisewood&DempseyLtd, London.  

 

Ακ υιςξ έπμοιε ακάιεζλδ θςηεζκχκ αηηζκμαμθζχκ ηςκ ηνζχκ ααζζηχκ 

πνςιάηςκ, ηυηε ημ θςηυκζα εκένβεζαξ ηονίςξ είκαζ αοηά πμο πανάβμοκ 

θςξ, επεζδή ηα θμνηία ημοξ δεκ θένμοκ ιεβάθεξ, ζπεηζηά, ιάγεξ φθδξ μ-

πυηε έθημκηαζ απεοεείαξ ηαζ έηζζ πανάβμοκ ημ θεοηυ θςξ ή ηδκ θάιρδ 

ημο θςηυξ αοημφ. Αοηυ θαίκεηαζ ηαθφηενα ιε ηδκ πενζζηνμθή ηδξ 

ζαμφναξ πμο θένεζ ηα ηνία ααζζηά πνχιαηα.  
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«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», 

Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., 

απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, 

London 

 

 

Με ηδκ πενζζηνμθή δδθαδή δδιζμονβμφκηαζ μζ ηζκδημί πυθμζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε επεζδή ηα ηνία ααζζηά πνχιαηα θένμοκ 

ζζπονά ηα θμνηία αοηχκ, έθημκηαζ ηαζ πανάβμοκ ηυηε ημ θεοηυ θςξ, ημ 

θεοηυ πνχια, πμο ζηδκ μοζία είκαζ παναβςβή θςηυξ ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

έθλδξ ακηίεεηςκ δθεηηνζηά θμνηίςκ. 

ηδκ μοζία ηαεχξ ηα ηνία ααζζηά πνχιαηα θςηυξ πενζζηνέθμκηαζ, υ-

πςξ άθθςζηε ηαζ υθα ηα πνχιαηα ημο δίζημο ημο Νεφηςκα πμο 

πανάβμοκ ημ θεοηυ θςξ) ζδιαίκεζ ημ ελήξ: 

Σμ ηάεε πνχια θένεζ, ςξ αηηζκμαμθία θςηυξ, ηαζ ηα δφμ είδδ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ: εειεθζχδδ ζυκηαπνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ. 

Αοηά θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα βίκμκηαζ πμθθά πνχιαηα ιε αάζδ ηδκ 

ζηακυηδηα έθλδξ ιζηνμιάγαξ-ιζηνμΰθδξ απυ αοηά. Αοηή δ ζηακυηδηά 

ημοξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ εέζδ ζηδκ μπμία ανέεδηακ, ακ π.π. έιεζκακ 

πενζζζυηενμ ζημοξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ή ζε ιένμξ ιε θζβυηενδ φθδ, 

θένμοκ αηυιδ ζζπονυηενα ηα θμνηία ημοξ, επμιέκςξ ηζκμφκηαζ πνμξ ημ 

ιπθε ή πνμξ ημ ιέβζζημ ηδξ ζζπφμξ ηςκ ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. Ακ 

υιςξ έπμοκ ανεεεί ζε ιένδ ιε πενζζζυηενδ φθδ, έπμοκ δεζιεφζεζ 

πενζζζυηενδ εκένβεζα ιε αοηήκ ηαζ δ εκένβεζά ημοξ έπεζ ιεζςεεί η.μ.η.   

 

διείςζδ: 

Αξ ζδιεζςεεί υηζ μζ ηζκδημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ είκαζ 

πμθθμί, αθθά είκαζ πάκηα δφμ, ακελάνηδηα απυ ημ υζα είκαζ ηα πνχιαηα 

πμο πενζζηνέθμκηαζ εθυζμκ ελδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ δ 

εκένβεζα ηςκ πνςιάηςκ, πμο υιςξ θυβς ηδξ ιάγαξ πμο θένμοκ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ. Ζ ζηακυηδηα ημο θμνηίμο ηδξ ιάγαξ πμο θένμο ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα, ελανηάηαζ απυ ηδκ ζοιπάκηεζα επμπή πμο αοηά 

δδιζμονβήεδηακ ηαζ έηζζ άθθα ιπμνμφκ κα έθλμοκ πενζζζυηενδ (ηα 

ανπζηά) ηαζ άθθα θζβυηενδ ιάγα (ηα φζηενα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα, υηακ είπε ιεζςεεί ήδδ ημ ανπζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ). 
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35. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δίδπκεο γέλεζεο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κάδαο-ύιεο από ηελ ελέξγεηα ησλ 

ζεκειησδώλ ηόλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δύν εζσηεξηθώλ-βαξπηηθώλ 

πόισλ ηόζν ζην ειεθηξόλην, όζν θαη ζην πνδηηξόλην. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ ζην ειεθηξόλην-πνδηηξόλην. 

Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ θαη ηνπ εί-

δνπο ειεθηξηζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. 

 

 

Αξ εοιδεμφιε εδχ βζα θίβμ ηδκ δίδοιδ βέκεζδ: 

 

 
 

«Σμ 1932 μ Αιενζηακυξ θοζζηυξ C. D. Anderson(Άκηενζμκ) ακαηά-

θορε πςξ έκα θςηυκζμ αηηζκμαμθίαξ β, ιεηαηνάπδηε ζε έκα γεφβμξ 

ζςιαηζδίςκ. Σμ έκα ήηακ δθεηηνυκζμ ηαζ ημ άθθμ πμγζηνυκζμ. Σμ 

θαζκυιεκμ μκμιάζηδηε δίδοιδ βέκεζδ. ημ θαζκυιεκμ αοηυ εκένβεζα 

(ημο θςημκίμο) ιεηαηνέπεηαζ ζε φθδ». 

«Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφ-

εοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ρά-

πηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 202. 
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Δπεμεγήζεηο - ηνπνζεηήζεηο: 

 

Δλδβήζαιε υηζ δ αηηζκμαμθία β θένεζ πμθφ ζζπονά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Γεκζηά, υζμ πζμ 

ζζπονή είκαζ ιζα αηηζκμαμθία ηυζμ πζμ ζζπονά θένεζ ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ αοηχκ ζυκηςκ ηδξ. 

Ακ δδθαδή, οπάνπεζ ζφβηνμοζδ πμθφ ζζπονήξ αηηζκμαμθίαξ ζε εειε-

θζχδδ ζυκηα, ηυηε:  

α) Μένμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεηαηνέπεηαζ ζε ιάγα, ηαζ εζδζηυ-

ηενα:  

α1) Γδιζμονβείηαζ ιζα ιάγα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, υηακ 

πέθημοκ πάκς ημοξ ιε ζζπονή πίεζδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, 

ζηδκ μπμία (ιάγα) ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα πενζζζυ-

ηενα, εκχ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηα θζβυηενα. Έηζζ 

δδιζμονβείηαζ ιζα ιάγα απμηεθμφιεκα απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ απυ 

ηδκ ζοιπίεζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζημ ιζηνυηενμ ιένμξ 

ηδξ απυ ηδκ ζοιπίεζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

α2) Γδιζμονβείηαζ ιζα ιάγα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, 

υηακ πέθημοκ πάκς ημοξ ιε ζζπονή πίεζδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, ζηδκ μπμία (ιάγα) ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

είκαζ ηα πενζζζυηενα, εκχ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηα θζβυηενα. 

Έηζζ δδιζμονβείηαζ ιζα ιάγα απμηεθμφιεκα απυ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ απυ ηδκ ζοιπίεζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ζημ 

ιζηνυηενμ ιένμξ ηδξ απυ ηδκ ζοιπίεζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

α) Γδιζμονβμφκηαζ δδθαδή δφμ επζιένμοξ ιάγεξ ηυζμ ζημ δθεηηνυκζμ 

υζμ ηαζ ζημ πμγζηνυκζμ. Ζ δζαθμνά ημοξ είκαζ υηζ: 

α1)Ζ ιάγα ημο δθεηηνμκίμο θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, ηαζ ε-

πεζδή έθηεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (δ έθλδ αοηή μθείθεηαζ ζημ 

υηζ δ δδιζμονβία ηδξ ιάγαξ ημο δθεηηνμκίμο πμο έβζκε απυ εειεθζχδδ ζυ-

κηα δθεηηνμκίςκ ηονίςξ, έθηεζ ηαζ άθθα εθεφεενα-ελςηενζηά εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ αοηά δδιζμονβμφκ πυθμ) ηαζ έηζζ υθμ ημ δθεηηνυ-

κζμ θαίκεηαζ ζακ κα έπεζ ιυκμκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. ηδκ μοζία 

θένεζ ηαζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζηδκ ιζηνυηενδ ιάγα ημο πμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ αοηυ ημ ιένμξ ηδξ ιάγαξ θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ιέζα ζημ 

δθεηηνυκζμ. Δπεζδή υιςξ δ ιεβαθφηενδ ιάγα ημο δθεηηνμκίμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ 

ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ αθεκυξ, ηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ, έπμοιε ηδκ δδιζμονβία έθλδξ ηαζ ηεθζηά ηδκ δδιζμονβία 

πυθμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιέζα ζημ δθεηηνυκζμ.  

Δπεζδή δ πενζζζυηενδ ιάγα ημο δθεηηνμκίμο, πμο έθηεζ εειεθζχδδ ζυ-

κηα δθεηηνμκίςκ ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο δθεηηνμκίμο, εηεί ανίζηε-
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ηαζ ηαζ ημ ηέκηνμ ζζπφμξ αοημφ ημο εζςηενζημφ πυθμο εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο βζ’ αοηυ θέβεηαζ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Ακηίζημζπα, έπμοιε έκακ ιζηνυηενμ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ, υπμο είκαζ ηαζ μ ιζηνυηενμξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Ζ 

δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ημο άθθμο αοημφ ηαζ ιζηνυηενμο εζςηενζημφ-

αανοηζημφ πυθμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, είκαζ δ ακηίζημζπδ. 

Καηά ηδκ ζοιπίεζδ, δδθαδή, ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

πάκς ζηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, έπμοιε ηδκ 

δδιζμονβία ιάγαξ ηαζ απυ ηα θζβυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ θυβς 

ηδξ ζοιπίεζδξ αοηήξ, δ μπμία είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ιάγα πμο 

δδιζμονβμφκ ηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Έηζζ 

πνμηφπηεζ ηαζ δ δδιζμονβία ηδξ ιζηνυηενδξ ιάγαξ πμο θένεζ ημ δζηυ ηδξ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ζημ δθεηηνυκζμ. 

α2) Ζ ιάγα ημο πμγζηνμκίμο θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, ηαζ 

επεζδή έθηεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (δ έθλδ αοηή μθείθεηαζ ζημ 

υηζ δ δδιζμονβία ηδξ ιάγαξ ημο πμγζηνμκίμο πμο έβζκε απυ εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηονίςξ, έθηεζ ηαζ άθθα εθεφεενα-ελςηενζηά εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ αοηά δδιζμονβμφκ πυθμ) ηαζ έηζζ υθμ ημ πμγζηνυκζμ 

θαίκεηαζ ζακ κα έπεζ ιυκμκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. ηδκ μοζία θένεζ 

ηαζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζηδκ ιζηνυηενδ ιάγα ημο πμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηαζ αοηυ ημ ιένμξ ηδξ ιάγαξ θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ιέζα ζημ 

πμγζηνυκζμ. Δπεζδή υιςξ δ ιεβαθφηενδ ιάγα ημο πμγζηνμκίμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο θένμοκ 

εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ αθεκυξ, ηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, 

έπμοιε ηδκ δδιζμονβία έθλδξ ηαζ ηεθζηά ηδκ δδιζμονβία πυθμο 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ιέζα ζημ πμγζηνυκζμ.  

Δπεζδή δ πενζζζυηενδ ιάγα ημο πμγζηνμκίμο, πμο έθηεζ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ, ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο, εηεί ανίζηεηαζ ηαζ ημ 

ηέκηνμ ζζπφμξ αοημφ ημο εζςηενζημφ πυθμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ, πμο βζ’ αοηυ θέβεηαζ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Ακηίζημζπα, έπμοιε έκακ ιζηνυηενμ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, υπμο είκαζ ηαζ μ ιζηνυηενμξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Ζ 

δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ημο άθθμο αοημφ ηαζ ιζηνυηενμο εζςηενζημφ-

αανοηζημφ πυθμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, είκαζ δ ακηίζημζπδ. 

Καηά ηδκ ζοιπίεζδ, δδθαδή, ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πάκς ζηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, έπμοιε 

ηδκ δδιζμονβία ιάγαξ ηαζ απυ ηα θζβυηενα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ αοηήξ, δ μπμία είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ιάγα πμο 

δδιζμονβμφκ ηα πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. Έηζζ 
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πνμηφπηεζ ηαζ δ δδιζμονβία ηδξ ιζηνυηενδξ ιάγαξ πμο θένεζ ημ δζηυ ηδξ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ζημ πμγζηνυκζμ. 

Δπμιέκςξ, ηυζμ ζημ δθεηηνυκζμ υζμ ηαζ ζημ πμγζηνυκζμ έπμοιε ηδκ 

δδιζμονβία δφμ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ δδ-

ιζμονβείηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ πεδίμ. 

Γζαηί, δζαθμνεηζηά, πςξ ιπμνεί κα οπάνπεζ δθεηηνζηυ πεδίμ αθθά ηαζ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ ιυκμκ απυ έκα είδμξ δθεηηνζζιμφ;  

Λέιε δδθαδή υηζ βζα κα οπάνλεζ δθεηηνζζιυξ ηαζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, 

πνέπεζ κα ζοκοπάνπμοκ ηαζ ηα δφμ βκςζηά ιαξ είδδ δθεηηνζζιμφ. Διείξ 

υιςξ ζοβπέμοιε, βζα πναηηζημφξ θυβμοξ, ηαζ θέιε π.π. υηζ ημ δθεηηνυκζμ 

θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ δθεηηνυ-

κζμ θένεζ ηαζ ανκδηζηυ αθθά ηαζ δθεηηνζηυ είδμξ δθεηηνζζιμφ, ελαζηίαξ 

ηςκ μπμίςκ πανάβεηαζ ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ ημ είδμξ 

δθεηηνζζιμφ πμο είκαζ ανκδηζηυ, είκαζ ημ ζζπονυηενμ. Σμ ακηίεεημ ζοι-

ααίκεζ ζημ πνςηυκζμ, υπμο ημ είδμξ ημο δθεηηνζζιμφ πμο είκαζ 

ζζπονυηενμ είκαζ ημ εεηζηυ είδμξ δθεηηνζζιμφ. 

Αοηυ αηνζαχξ ημ θαζκυιεκμ ελδβεί ηαζ ημ δθεηηνζηυ ηφια ή ηαζ ημ δ-

θεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, αθμφ ηυζμ ημ δθεηηνζηυ υζμ ηαζ ημ δθεηηνμια-

βκδηζηυ ηφια δεκ είκαζ άθθμ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ.  

 

Αξ δμφιε, πανέκεεηα, ηάηζ ζπεηζηυ πάκς ζε αοηυ βζα κα ημ λεηαεανί-

ζμοιε: 

«Ζθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ δ ηαοηυπνμκδ δζάδμζδ εκυξ δθεηηνζ-

ημφ ηαζ εκυξ ιαβκδηζημφ πεδίμο. Σα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα δζαδίδμ-

κηαζ ζημ ηεκυ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ. ε υθα ηα οθζηά δζαδίκμκηαζ 

ιε ιζηνυηενδ ηαπφηδηα. 

Απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ ηοιάηςκ δζαπζζηχεδηε υηζ: 

Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ εβηάνζζμ. Σα δζακφζιαηα ημο δθε-

ηηνζημφ ηαζ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο είκαζ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεεηα 

ζηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφιαημξ». 
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«Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφ-

εοκζδξ. Αθέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ρά-

πηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 201-202. 

 

Άνα: 

Ζθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ δ έθλδ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακάθμβα ιε ηζξ εθηυιεκεξ πμζυηδηεξ ημ παναβυιεκμ ηφια είκαζ ζζπο-

νυηενμ ή αζεεκέζηενμ. 

Δπεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ, ηυηε ηαεχξ έθημκηαζ πανάβμοκ θςξ ηαζ ζοβπνυκςξ 

πανάβμοκ ηδκ ημζθία ημο ηφιαημξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, επεζδή δδθαδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απς-

εμφκηαζ, ηυηε απςεμφκηαζ, πανάβμοκ εθάπζζηδ εενιυηδηα υηακ θένμοκ 

φθδ, ηαζ ζοβπνυκςξ δζαηυπηεηαζ δ παναβςβή δθεηηνζζιμφ. Συηε πανάβε-

ηαζ ηαζ ημ υνμξ ζημ ηφια αοηυ. 

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ παναβςβή ημο δθεηηνζζιμφ ηαηά ηαάκηα 

εκένβεζαξ απυ ημ δθεηηνζηυ ηφια. Ακ υιςξ δεκ ζοκέααζκακ αοηά, δεκ εα 

πανάβμκηακ ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ μ δθεηηνζζιυξ ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ ηαζ ημο θςηυξ ημο. 

 

Δπίζδξ: 

«2.4.175. Ηιεθηξνκαγλεηηθό θύκα 

Σα οπυ ημο παθθυιεκμο δθεηηνζημφ δζπυθμο εηπειπυιεκα ηαοημπνυ-

κςξ δφμ ηφιαηα, έκα δθεηηνζηυ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ, δζαδίδμκηαζ ιε ηδκ 

αοηήκ ηαπφηδηα, είκαζ αθθδθέκδεηα ηαζ ηαθμφκηαζ δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ηφια.  

Σα δφμ εκαθθαζζυιεκα πεδία, δθεηηνζηυ ηαζ ιαβκδηζηυ απμηεθμφκ ημ 

δθεηηνζηυ πεδίμ. 

Σα ακφζιαηα ε ηαζ Ζ ηδξ έκηαζδξ ηςκ δομ, πεδίςκ είκαζ πάκημηε 

ηάεεηα ιεηαλφ ηςκ, ιεηααάθθμκηαζ δε διζημκμεζδχξ (ζπ. 2.4.175). 

 

 
 

«ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηο-

πίαξ. Γεκζηή επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθε-

βίμο Θδθέςκ). οκηαηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, 
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Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μανία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-

Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. Σζμονάηδξ. Δηδυζεζξ «ΑΤ-

ΛΟ», Αεήκα, ζεθ. 450. 
Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή βθχζζα έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ η. Γνάημ 

Υανάθαιπμ ημο Θεμθίθμο. 

 

Σα δφμ πεδία ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ, δδθαδή είκαζ: ημ ιεκ 

έκα πεδίμ είκαζ ηε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, εκχ ημ άθθμ πεδίμ είκαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά είκαζ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ, αθμφ δεκ ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ 

άθθμ βζα ημκ θυβμ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. Καζ 

υζμ ζζπονυηενα είκαζ αοηά ηυζμ πενζζζυηενμ απςεμφκηαζ. Καζ επεζδή 

υηακ αολάκεζ δ ζζπφξ ηςκ δεκ ιπμνμφκ κα απςεδεμφκ άθθμ (αθμφ ήδδ 

έπμοκ ζπδιαηίγεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ιεηαλφ ημοξ βςκία άπςζδξ ηςκ 90
μ
), 

ηυηε αολάκεζ ημ φρμξ ή αολάκεζ ημ υνμξ ημο εβηάνζζμο ηφιαημξ. Έηζζ 

υζμ ζζπονυηενμ είκαζ ημ ηφια, ηυζμ ιεβαθφηενμ υνμξ έπεζ. 

Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια πενζζηνέθεηαζ ηζυθαξ ηαεχξ πνμπςνάεζ. 

Αοηυ πνμηφπηεζ βζα ημκ ελήξ θυβμ: 

Απυ ηδκ πδβή εηπμιπήξ ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

εηπέιπμκηαζ εκαθθάλ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ (δδθαδή πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ 

εηπέιπμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ 

ηαηεφεοκζδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, υηακ θένμοκ ιάγεξ, εκχ 

υηακ είκαζ ζηέηδ εκένβεζα εηπέιπεηαζ ζθαζνζηά, ελδβήζαιε ζπεηζηά βζ’ 

αοηυ). Έηζζ, ηα ζζπονυηενα απυ ηα εηπειπυιεκα ηάεε θμνά εειεθζχδδ 

ζυκηα (πμο θένμοκ ηαζ ιζηνμιάγεξ) έθημοκ ηα εηενχκοιά ημοξ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ ημ γεφβμξ, πμο 

μκμιάγεηαζ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ή αθθζχξ γεφβμξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

ηδκ θάζδ θμζπυκ πμο ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έθημκηαζ, ηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα ανεεμφκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, δεκ 

απςεμφκηαζ απθά, αθθά απςεμφκηαζ ηαηά ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ ηαζ 

ηοηθζηά, υπςξ δφμ μιχκοιμζ ιαβκδηζημί πυθμζ υηακ ανεεμφκ ζε πμθφ 

ημκηζκή απυζηαζδ. Συηε ημ ζζπονυηενμ απυ ηα δφμ αοηά είδδ 

εειεθζςδχκζυκηςκαπςεεί ημ αζεεκέζηενμ ηαζ δ θμνά πενζζηνμθήξ 

αοημφ ημο ζζπονυηενμο θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Αθθά ηαζ ηα δφμ είδδ-θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ ηφια αοηυ, δεκ 

παφμοκ κα θένμοκ ζζπονά ηα θμνηία ημοξ ηαζ έηζζ πνμηφπηεζ δ άπςζδ 

πμο ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ κα δζαηδνεί ηδκ ημνοθή ημο ηφιαημξ πάκημηε 

ζε βςκία 90
μ
, (επεζδή ακ ήηακ πμθφ ζζπονυηενμ ημ έκα απυ ηα δφμ είδδ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ βςκία ηςκ 90 ιμζνχκ εα ιεηααάθθμκηακ ηαζ εα 

ήηακ ιζηνυηενδ, υζμ δδθαδή εα αολάκμκηακ δ πίεζδ πμο εα δέπμκηακ 

απυ ημ ζζπονυηενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνμξ ημ αζεεκέζηενμ) εκχ 

ζοβπνυκςξ ηα ακφζιαηα ε ηαζ Ζ κα είκαζ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ. 
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Γζαθμνεηζηά δεκ εα πανάβμκηακ μφηε ημ φρμξ ηδξ βςκίαξ ηςκ 90
μ
, μφηε 

ηαζ ημ θςξ ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ. 

Πενζζζυηενα, υιςξ, ακαθέναιε ζε άθθα ηεθάθαζα-εκυηδηεξ ηαεχξ 

ηαζ πζμ πάκς, ζημ πανυκ αζαθίμ, βζα ημ ίδζμ εέια, ιε ηίηθμ: 

«13. Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ. 

Μεθέηδ επί ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ.  

Ζ ελήβδζδ ημο θςηυξ υηζ εηπέιπεηαζ-ηζκείηαζ ζθαζνζηά. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ αθθά ηαζ δ έκκμζα ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ. 

Ζ έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θμνηίςκ-εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε έκα δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή αηηζκμαμθία, εκκμμφιε πενίπμο 

ζημ 99,99 % ή εκκμμφιε πενίπμο ίζα, βζαηί ημ έκα απυ ηα δφμ αοηά είδδ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ (εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ) είκαζ ζοκήεςξ ζζπονυηενμ απυ ημ άθθμ». 
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36. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εηεξνπνιηθνύ ρεκηθνύ δεζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο εύθνιεο απόζπαζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ ηεο 

ηειεπηαίαο ζηνηβάδαο ελόο αηόκνπ, π.ρ. ηνπ λαηξίνπ, από άιιν 

γεηηνληθό ηνπ άηνκν, αιιά θαη ηε ηάζεο ηεο άπσζεο απηνύ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ από ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ. 

Η εμήγεζε ηεο εύθνιεο έιμεο ελόο ειεθηξνλίνπ ηεο ηειεπηαίαο 

ζηνηβάδαο ελόο αηόκνπ, π.ρ. ηνπ ρισξίνπ, από άιιν γεηηνληθό ηνπ ά-

ηνκν, αιιά θαη ηεο ηάζεο ηεο έιμεο απηνύ ηνπ ειεθηξνλίνπ από ην ά-

ηνκν ηνπ ρισξίνπ (πνπ δελ ην απσζεί). 

Η αθξηβήο αηηία ηεο έιμεο ησλ δύν ειεθηξνλίσλ θαη ηεο δεκηνπξ-

γίαο ηνπ εηεξνπνιηθνύ ή ηνληηθνύ ρεκηθνύ δεζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ζηαζεξώλ ζέζεσλ ησλ αηόκσλ ζηνπο θξπζηάιινπο. 

 

 

 

«Υεκηθέο ελώζεηο - Γεζκνί - Υεκηθέο Αληηδξάζεηο - Αξηζκόο Ομεί-

δσζεο 

 

5. Πόηε έλαο δεζκόο ιέγεηαη εηεξνπνιηθόο ή ηνληηθόο; 

Δηεξνπνιηθόο (ή ηνληηθόο) νλνκάδεηαη ν δεζκόο πνπ δεκηνπξγείηαη 

κε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από έλα άηνκν ζε θάπνην άιιν. 

Αξ δμφιε έκα πανάδεζβια: 

Σμ πθχνζμ είκαζ έκα δναζηζηυ ζημζπείμ, Σα άημιά ημο δζαεέημοκ 7 δθε-

ηηνυκζα ζηδκ ελςηενζηή ημοξ ζημζαάδα ηαζ πνεζάγμκηαζ αηυια έκα, βζα 

κα ζοιπθδνχζμοκ δθεηηνμκζηή μηηάδα. 

Σμ άημιμ ημο Na δζαεέηεζ 1 δθεηηνυκζμ ζηδκ ελςηενζηή ημο ζηζαάδα, 

Σα άημιά ημο δείπκμοκ ιζα ηάζδ κα παναπςνήζμοκ ημ ιμκαδζηυ 

δθεηηνυκζμ ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ζηζαάδαξ. 

Βθέπμοιε, θμζπυκ, υηζ ηα δφμ ζημζπεία ιμζάγμοκ κα επζεοιμφκ ηδκ έ-

κςζή ημοξ ιε εηενμπμθζηυ δεζιυ. 

πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ επυιεκμ ζπήια, ημ ελςηενζηυ δθεηηνυκζμ ημο 

καηνίμο ιεηαθένεηαζ ζηδκ ελςηενζηή ζηζαάδα ημο πθςνίμο. 
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Έηζζ, ημ άημιμ ημο καηνίμο ιεηαηνάπδηε ζε εεηζηυ ζυκ (ηαηζυκ), εκχ 

ημ άημιμ ημο πθςνίμο ζε ανκδηζηυ ζυκ (ακζυκ). 

Σα δφμ ζυκηα δζαηδνμφκηαζ πνμζδεδειέκα ζε ζηαεενέξ εέζεζ3, βζαηί ςξ 

εηενχκοια δθεηηνζηά θμνηία έθημκηαζ. 

Ο εηεξνπνιηθόο δεζκόο νθείιεηαη ζηελ έιμε αληίζεησλ 

ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. 

Οζ εκχζεζξ πμο πενζέπμοκ εηενμπμθζημφξ δεζιμφξ μκμιάγμκηαζ 

ζμκηζηέξ ή εηενμπμθζηέξ. 

Σμ «ηνληηθέο» δδθχκεζ υηζ ζπδιαηίγμκηαζ απυ ζυκηα, εκχ ημ «εηεξνπν-

ιηθέο» υηζ δδιζμονβμφκ δφμ ακηίεεημοξ δθεηηνζημφξ πυθμοξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ εηενμπμθζηέξ εκχζεζξ είκαζ θξπζηαιιηθά ζώκαηα, υ-

πςξ ημ αθάηζ. 

 

 
 

 

ημοξ ηνοζηάθθμοξ εκοπάνπμοκ ακηίεεηα ζυκηα, πμο ηαηακέιμκηαζ μ-

ιμζυιμνθα ηαζ δζαηδνμφκ ζηαεενέξ εέζεζξ, βζ’ αοηυ ζηηο ηνληηθέο 

ελώζεηο δε δηαθξίλνληαη ζπγθεθξηκέλα κόξηα. 

Οζ αάζεζξ, ηα άθαηα ηαζ ηα πενζζζυηενα μλείδζα ηςκ ιεηάθθςκ απμηε-

θμφκ εηενμπμθζηέξ εκχζεζξ.  

Οζ εηενμπμθζηέξ εκχζεζξ είκαζ ζχιαηα ζηενεά, έπμοκ ορδθά ζδιεία 

ηήλδξ ηαζ γέζδξ ηαζ ειθακίγμοκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα υηακ ανίζημκηαζ 

ζε οβνή ηαηάζηαζδ». 

 

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 6, ζεθ. 82-83. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Α) Ζ ηάζδ εηδίςλδξ-άπςζδξ ημο δθεηηνμκίμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαά-

δαξ απυ ημ κάηνζμ ζοιααίκεζ βζαηί ελαζηείηαζ, αηνζαχξ, δ ελήξ άπςζδ:  
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Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο καηνίμο (πμο υπςξ θαίκεηαζ 

είκαζ ζζπονυηενα ζε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ζημοξ εζςηενζ-

ημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ, αθμφ ημ κάηνζμ έπεζ ηδκ ηάζδ κα βίκεηαζ ηα-

ηζυκ) ελαζημφκ άπςζδ πνμξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

καηνίμο (πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), ηαζ εζδζηυηενα ζημ δθεηηνυκζμ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ.  

Αοηή δ ζζπονυηενδ άπςζδ πνμξ ημ δθεηηνυκζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

ζηζαάδαξ ζζπφεζ επεζδή, υπςξ ελδβήζαιε οπάνπεζ ιεβάθδ δ ποηκυηδηα, 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ελςηενζηχκ πυθςκ ζηα πνςηυκζα ημο πονήκα, απυ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ. Αοηέξ, θμζπυκ, μζ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ, πένακ ιζαξ απυζηα-

ζδξ-έθθεζρδξ, παφμοκ κα θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ ημοξ θμνηίμ ηαζ αναζχκμοκ (υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθμ ζθαζνζηυ δίπμθμ 

ιαβκήηδ. Ακμίβμοκ ηαεχξ απμιαηνφκμκηαζ απυ ημοξ ιαβκδηζημφξ 

πυθμοξ ηαζ ηεθζηά ελαθακίγμκηαζ υηακ απμιαηνοκεμφκ ανηεηά). Συηε ημ 

δθεηηνυκζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ, θένεζ αζεεκέζηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ (αθμφ δεκ έθηεηαζ ζζπονά απυ ηα θμνηία 

ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ πμο ηζκμφκηαζ 

απυ ημκ έκα πυθμ πνμξ ημκ άθθμ, ζε υθα ηα πνςηυκζα ημο πονήκα). 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ ηδξ εφημθδξ απυζπαζδξ ημο δθεηηνμκίμο ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ, π.π. ημο καηνίμο, απυ άθθμ βεζημκζηυ ημο άημιμ, ή 

αθθζχξ ηδξ ζζπονήξ άπςζδξ πμο αζηεί ημ άημιμ ημο καηνίμο πνμξ ημ 

δθεηηνυκζμ αοηυ.  

Λέιε δδθαδή υηζ μ πονήκαξ, ηαζ εζδζηυηενα ηα πνςηυκζα ημο αηυιμο 

ημο καηνίμο ελαζημφκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ (πμο θένμοκ ιέζα ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημο καηνίμο). (Ηζπφεζ 

πάκηα υηζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα ημο αηυιμο ημο καηνίμο θένμοκ 

ζζπονυηενμ αοηυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο, 

επίζδξ, θένμοκ).     

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, ημ δθεηηνυκζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ εκυξ βεζημκζ-

ημφ αηυιμο, π.π. ημο πθςνίμο, είκαζ αοηυ πμο ελαζηεί ζζπονυηενα ηδκ 

έθλδ πνμξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δθεηηνμκίμο ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ ημο καηνίμο ηαζ ημ έθηεζ.  

Λέιε δδθαδή υηζ μ πονήκαξ, ηαζ εζδζηυηενα ηα πνςηυκζα ημο αηυιμο 

ημο πθςνίμο ελαζημφκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ (πμο θένμοκ ιέζα 

ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πθςνίμο). 

Δλαζηίαξ αοημφ έθημοκ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο θένεζ ημ δθεηηνυκζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ ημο ηαζ βζ’ αοηυ, αοηυ 
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ημ δθεηηνυκζμ έθηεηαζ απυ ημ πθχνζμ ηαζ δεκ απςεείηαζ. (Ηζπφεζ πάκηα 

υηζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα ημο αηυιμο ημο πθςνίμο θένμοκ ζζπονυηενμ 

αοηυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο, επίζδξ, θένμοκ). 

Ζ ζοκεήηδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ αοηχκ δθεηηνμκίςκ απυ ημ άημιμ ημο 

πθςνίμο, ή εκ πνμηεζιέκς δ ζοκεήηδ ηδξ έθλδξ ημο δθεηηνμκίμο ηδξ ηε-

θεοηαίαξ ζημζαάδαξ ημο καηνίμο απυ ημ άημιμ ημο πθςνίμο, είκαζ υηζ ηα 

ζζπονά εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πονήκα ημο πθςνίμο έπμοκ 

αδέζιεοημ, αδζάεεημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, επεζδή είκαζ 

ζζπονυηενα, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ. Συηε αοηυ 

ημ αδζάεεημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πθςνίμο έθηεζ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ, πμο 

ελδβήζαιε ηδκ αζηία εζδζηυηενα βζα ημ δθεηηνυκζμ ηδξ ηεθεοηαίαξ 

ζημζαάδαξ. 

Συηε έπμοιε ημκ εηενμπμθζηυ αοηυκ δεζιυ. 

Να δζεοηνζκίζμοιε αηυιδ ηάηζ: ημκ εηενμπμθζηυ πδιζηυ δεζιυ ηυζμ 

δ δφκαιδ άπςζδξ ημο εκυξ δθεηηνμκίμο πμο δέπεηαζ απυ ημκ πονήκα ημο 

(π.π. πονήκα καηνίμο), υζμ ηαζ δ δφκαιδ έθλδξ ημο άθθμο αηυιμο (π.π. 

ημο πθςνίμο) πμο αζηείηαζ πνμξ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ (ημο καηνίμο) είκαζ 

πμθφ ζζπονέξ ηαζ βζ’ αοηυ έπμοιε ηδκ πθήνδ απμιάηνοκζδ ημο 

δθεηηνμκίμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ απυ ημ κάηνζμ ηαζ ηδκ έθλδ ημο 

απθυ ημ άημιμ ημο πθςνίμο. 

Ακ υιςξ μζ δοκάιεζξ αοηέξ άπςζδξ ηαζ έθλδξ ήζακ ιζηνυηενεξ, ηυηε 

απθά εα ακηζδνμφζακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ 

δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία δθεηηνυκζα εα απμηεθμφζακ γεφβμξ, εα είπαιε 

ηυηε ημκ μιμζμπμθζηυ δεζιυ.  

 

Β) Ζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ 

ηεθεοηαίςκ ζημζαάδςκ, δεκ ιπμνεί κα οπεναεί μνζζιέκα υνζα, επεζδή ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ.  

Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δδθαδή ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηα δφμ δθεηηνυκζα δεκ ιπμνμφκ κα απςεδ-

εμφκ άθθμ, επεζδή ζοβηναημφκηαζ απυ ηα εηενχκοια θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Δπμιέκςξ, έπμοιε ηυηε ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ ζηαεενχκ απμζηάζεςκ ιε-

ηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ αοηχκ ζυκηςκ, αθθά ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ αηυιςκ ηςκ 

πδιζηχκ αοηχκ ζημζπείςκ, θυβς αηνζαχξ ηδξ ζηαεενήξ ελάζηδζδξ ηδξ 

έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ανπζηά ιέζςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ, πμο ελαζηίαξ ηςκ ηαζ μθυηθδνα ηα άημια ηςκ 

ζημζπείςκ ηναημφκ ίδζεξ απμζηάζεζξ, πμο μνίγμκηαζ απυ ηδκ ζζπφ αοηήξ 

ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο υιςξ δεκ ιπμνεί κα 

πθδζζάζμοκ άθθμ ηαζ κα οπεναμφκ μνζζιέκα υνζα. 
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Βέααζα, ημ παναπάκς εέια, υπςξ ηαζ ηα παναηάης, ηα ακαπηφλαιε, 

ήδδ απυ ημ πνχημ αζαθίμ ιαξ, αθθά ηαεχξ ειπθμοηίγμκηαζ μζ βκχζεζξ ιαξ 

πάκς ζηα εειεθζχδδ ζυκηα μθείθμοιε ηζ ειείξ κα πνμζεέημοιε ακάθμβα. 

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε άθθα εέιαηα, βζα κα ελδβήζμοιε πςξ 

επακαθένμοιε εέιαηα ηαηά ηοηθζηή ζεζνά, ιε ηδκ εοηαζνία αοηή. 
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37. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ νκνηνπνιηθνύ ρεκηθνύ δεζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κεηαιιηθνύ δεζκνύ. 

Η εμήγεζε ηεο έιμεο δύν ειεθηξνλίσλ θαη ν ζρεκαηηζκόο δεύγνπο 

ηνπο, θαηά ηνλ θαλόλα όηη κόλνλ δύν αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία έι-

θνληαη. 

Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο ελόο κεηάιινπ θαη σο αγσγνύ, θαη όηαλ α-

θόκε έρεη ζπκπιεξσκέλε ηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηνηβάδα. 

 

 

 

«Υεκηθέο ελώζεηο - Γεζκνί - Υεκηθέο Αληηδξάζεηο - Αξηζκόο Ομεί-

δσζεο 

 

10. Ση είλαη ν νκνηνπνιηθόο δεζκόο; 

Οκνηνπνιηθόο νλνκάδεηαη ν δεζκόο πνπ δεκηνπξγείηαη κε ακνηβαία 

ζπλεηζθνξά ειεθηξνλίσλ, από ηα δύν άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζ’ απηόλ. 

Ο μιμζμπμθζηυξ δεζιυξ ζπδιαηίγεηαζ ακάιεζα ζηα άημια ηςκ αιεηάθ-

θςκ. 

Σα άημια αοηά, έηζζ, απμηημφκ δθεηηνμκζηέξ μηηάδεξ, βζαηί ηα 

δθεηηνυκζα ημο δεζιμφ εεςνείηαζ υηζ ακήημοκ ηαοηυπνμκα ηαζ ζηα δφμ 

άημια. 

Αοηυ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ ιυνζμ ημο κενμφ, μ ζπδιαηζζιυξ ημο μπμίμο 

ακαθφεηαζ ζημ παναηάης ζπήια: 

 

 

 

Σμ άημιμ ημο Ζ έπεζ έκα δθεηηνυκζμ ζηδκ ελςηενζηή ημο ζημζαάδα (Κ) 

ηαζ πνεζάγεηαζ άθθμ έκα βζα κα απμηηήζεζ δμιή εοβεκμφξ αενίμο (πμο 

είκαζ αοηυ πμο επζδζχημοκ υθα ηα ζημζπεία). Σμ άημιμ ημο μλοβυκμο Ο 

(Ε=8) έπεζ έλζ δθεηηνυκζα ζηδκ ελςηενζηή ημο ζημζαάδα ηαζ πνεζάγεηαζ 

άθθα δφμ βζα κα απμηηήζεζ δμιή εοβεκμφξ αενίμο. Αοηυ πμο βίκεηαζ είκαζ 

ημ ελήξ: Σμ έκα δθεηηνυκζμ ημο εκυξ αηυιμο Ζ ζπδιαηίγεζ γεοβάνζ ιε έκα 

απυ ηα δφμ δθεηηνυκζα ημο αηυιμο Ο πμο είκαζ «ιυκα» ημοξ. 
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Αοηυ ημ γεοβάνζ εεςνείηαζ υηζ ακήηεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζηα δφμ άημια, 

μπυηε ημ άημιμ ημο Ζ έπεζ απμηηήζεζ ηδ δμιή πμο ήεεθε. Σμ άημιμ ημο 

Ο πνεζάγεηαζ άθθμ έκα δθεηηνυκζμ., Αοηυ ημ πεηοπαίκεζ ιε ημ ζπδιαηίζεζ 

γεοβάνζ ημ δθεηηνυκζμ ημο άθθμο αηυιμο Ζ. Σμ γεοβάνζ αοηυ ακήηεζ ηαζ 

ζηα δφμ άημια, μπυηε ημ άημιμ ημο Ο ηαηυνεςζε κα απμηηήζεζ 8 δθε-

ηηνυκζα ζηδκ ελςηενζηή ημο ζημζαάδα, ηαζ ημ άθθμ άημιμ Ζ, 2 

δθεηηνυκζα. 

Σα υιμζα άημια ζηα ιυνζα ηςκ απθχκ ζςιάηςκ ζοκεκχκμκηαζ ιε μ-

ιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ, υπςξ ζημ δζαημιζηυ Ο2, ημ Cl2 η.ά. 

Οιμζμπμθζημί είκαζ ηαζ μζ δεζιμί πμο ζοκδέμοκ ηα άημια ηςκ μνβακζ-

ηχκ εκχζεςκ, υπςξ ημ ιεεάκζμ (CH4). 

ημοξ μιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ δε ζπδιαηίγμκηαζ ζυκηα. Σα άημια 

δζαηδνμφκηαζ εκςιέκα, επεζδή έθημκηαζ απυ δθεηηνμιαβκδηζηέξ 

δοκάιεζξ». 

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 6, ζεθ. 85-86. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

1) Ζ αζηία ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

εηενμπμθζημφ ή ζμκηζημφ πδιζημφ δεζιμφ είκαζ υηζ ημ έκα απυ ηα δφμ 

δθεηηνυκζα θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (υπςξ ημ δθεηηνυκζμ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ ημο αηυιμο ημο καηνίμο), εκχ ημ άθθμ δθεηηνυκζμ 

θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (υπςξ αοηυ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ ημο 

αηυιμο ημο πθςνίμο). Συηε ηα εειεθζχδδ αοηά ζυκηα έθημκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ή αθθζχξ έθημκηαζ μζ εζςηενζημί αανοηζημί 

πυθμζ: μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο καηνίμο ιε ημκ 

πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο πθςνίμο.  

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ, αηνζαχξ, πμο ιπμνεί δφμ δθεηηνυκζα κα 

έθημκηαζ, βζαηί, ακ ήζακ απθά μιυζδια υθα ηα δθεηηνυκζα, δεκ εα 

έθημκηακ ηαζ δεκ εα ίζποε μ κυιμξ ηδξ έθλδξ ηςκ εηενυζδιςκ 

δθεηηνζηχκ θμνηίςκ. 

 

2) «Ο μιμζμπμθζηυξ δεζιυξ ζπδιαηίγεηαζ ακάιεζα ζηα άημια ηςκ 

αιεηάθθςκ». 

Αοηυ πνμηφπηεζ επεζδή ηα άημια ηςκ αιεηάθθςκ θένμοκ ζζπονυηενμ 

ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Αοηυ ηυηε έθηεζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα ςξ 

ζζπονυηενυ ημοξ θμνηίμ (ελδβήζαιε υηζ αοηυ μθείθεηαζ επεζδή ηα 
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δθεηηνυκζα δδιζμονβήεδηακ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ).  

Έηζζ, ηα αιέηαθθα δεκ απςεμφκ ηα δθεηηνυκζα. 

 

3) Σμ ακηίεεημ ζοιααίκεζ ιε ηα ιέηαθθα, επεζδή ηα ιέηαθθα, υπςξ ελδ-

βήζαιε δδιζμονβήεδηακ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. Δλαζηίαξ αοημφ, ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ απςεεί ηυηε, ζηζξ ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ (θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ ζζπφμξ ηςκ) ημ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ 

ηα ιέηαθθα. Συηε ημ δθεηηνυκζα ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ ημο δθεηηνμ-

κίμο απςεείηαζ απυ ημ ιέηαθθμ, ή έπεζ ηδκ ηάζδ άπςζδξ ηαζ θοβήξ ημο 

απυ αοηυ. 

 

4) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «ημοξ μιμζμπμθζημφξ δεζιμφξ δε ζπδ-

ιαηίγμκηαζ ζυκηα. Σα άημια δζαηδνμφκηαζ εκςιέκα, επεζδή έθημκηαζ απυ 

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκάιεζξ». 

Αοηέξ θμζπυκ ηζξ δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκάιεζξ ακαθφμοιε ηαζ επελδ-

βμφιε ζήιενα. 

 

5) ζμκ αθμνά ηα ιέηαθθα ηαζ ημκ ιεηαθθζηυ δεζιυ ζοιααίκεζ ημ 

ελήξ, υπςξ πνμακαθέναιε: 

Σα ιέηαθθα θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Αοηυ ηυηε ηζκείηαζ εθεφεενα, ο-

πάνπεζ δδθαδή εθεφεενμ ηέημζμ θμνηίμ πμο ηυηε ελαζηεί άπςζδ πάκς 

ζημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

θένεζ ημ δθεηηνυκζμ π.π. ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ. Συηε ημ δθεηηνυκζμ 

αοηυ δέπεηαζ άπςζδ ηαζ ηείκεζ κα θφβεζ απυ ημ ιέηαθθμ. 

Αοηυ βίκεηαζ ηαζ θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ημο δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημζ 

πνςηυκζμ ημο πονήκα. 

Ακ υιςξ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ ήηακ ζε έκακ αβςβυ, ηυηε βίκεηαζ απθά δ 

άπςζδ αοηή, εκχ ζοβπνυκςξ αθθάγμοκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ μζ 

εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ πνςηυκζμ-δθεηηνυκζμ ηαζ 

έηζζ έπμοιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ έθλδ, μπυηε ημ δθεηηνυκζμ ιπμνεί κα 

πενάζεζ απυ ημκ αβςβυ ηζ έηζζ ημ ιέηαθθμ είκαζ αβςβυξ. 

Πανυηζ δδθαδή ημ ιέηαθθμ ιπμνεί κα έπεζ ζοιπθδνςιέκδ ηδκ ελςηε-

νζηυ ημο ζημζαάδα, υιςξ έθηεηαζ ιε ημ δθεηηνυκζμ, ιέζς αηνζαχξ ηςκ 

εζςηενζηχκ ημοξ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 
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38. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επγελώλ αεξίσλ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ ζηαζεξή δνκή ηεο ηειεπηαίαο ζηνηβάδαο ησλ. 

 

 

 

«Υεκηθέο ελώζεηο - Γεζκνί - Υεκηθέο Αληηδξάζεηο - Αξηζκόο Ομεί-

δσζεο 

 

9. Πνηα ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επγελή; 

ακ επγελή παναηηδνίγμκηαζ ηα ζημζπεία πμο έπμοκ ζοιπθδνςιέκδ 

ηδκ ελςηενζηή ημοξ ζημζαάδα ηαζ, επμιέκςξ, μφηε δίκμοκ μφηε παίνκμοκ 

δθεηηνυκζα. …..». 

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 6, ζεθ. 82-83. 

 

 

ρόιηα – επεμεγήζεηο: 

 

Ζ ηάζδ ζοιπθήνςζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ζημζαάδαξ πνμηφπηεζ υηακ ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ είκαζ ίζα.  

Ακ δδθαδή ελαζημφκηαζ ελίζμο ηα παναπάκς θμνηία ηυηε έπμοιε ζο-

ιπθδνςιέκδ ηδκ ελςηενζηή ζημζαάδα ημο αηυιμο-πδιζηήξ έκςζδξ. 

Ακ υιςξ πθεμκάγεζ ημ έκα είδμξ ή ημ άθθμξ είδμξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ εα έπμοιε ημοξ δεζιμφξ, υπςξ 

πνμακαθέναιε. 

ηακ θμζπυκ ελαζημφκηαζ ελίζμο αοηά ηα παναπάκς ιαβκδηζηά-δθε-

ηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηα πνςηυκζα εκυξ αηυιμο, ηυηε δεκ πθεμκά-

γεζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ βζα κα έθλεζ ή κα απςεήζεζ 

άθθα δθεηηνυκζα ηαζ ηυηε ηα ζημζπεία αοηά παναιέκμοκ ζηαεενά. 
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Δπίινγνο 
 

 

Όλος ο υλικός κόσμος δημιουργήθηκε και δεν προϋπήρχε. Η Αιτία της 

Δημιουργίας του κόσμου μας είναι ο κατασκευαστής της ενέργειας και της 

ύλης του.   

Η εξέλιξη του σύμπαντος και του κόσμου σημαίνει απλά ότι ο κόσμος 

δημιουργήθηκε και δεν προϋπήρχε. Γιατί δεν μπορεί να προϋπάρχει κάτι 

χωρίς αιτία, χωρίς το αίτιο της δύναμης που το δημιούργησε, όπως η ίδια 

η επιστήμη δέχεται στο πλαίσιο των ερευνών και των συμπερασμάτων 

της. Άλλωστε δεν θα υπήρχε η εξέλιξη του κόσμου χωρίς την δημιουργία. 

Η δημιουργία άρχισε με την αλληλεπίδραση των δύο αυτών συνόλων, ή 

των δύο αρχικών συμπάντειων πόλων, και από τότε όλα έχουν την ροή 

τους. 

Η εξήγηση της δημιουργίας και της εξέλιξης όλου του σύμπαντος σε ε-

πτά συμπάντειες ημέρες. 

Ο Δημιουργός του κόσμου έχει επέμβει πάνω στην δημιουργία του. 

Η Πρόνοια του Δημιουργού Θεού για τον κόσμο του όχι μόνον υπάρχει, 

αλλά συνεχίζει και στις μέρες μας.  

 

 

Βέααζα, ιπμνμφζα ηζ απυ ιυκμξ ιμο κα πανμοζζάζς υθα υζα ιε 

εζηυκεξ ηαζ ιε θυβζα ακηέβναρα ηαζ πενζέβναρα απυ πμθθά άθθα αζαθία. 

Αοηά υιςξ ηα ακέθενα βζα κα ηαηαθάαεζ ηακείξ υηζ λεηζκήζαιε ηζξ 

ενβαζίεξ αοηέξ ιε αάζδ ηα οπάνπμκηα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα αεθηζχζαιε αοηά ηαζ πανμοζζάζαιε ηδκ ενβαζία πμο 

είπαιε. ηδκ μοζία δεκ πνμζεέζαιε ηάηζ ηαζκμφνβζμ, αθθά επεηηείκαιε 

ηζξ ζδιενζκέξ εέζεζξ ιαξ πάκς, ηονίςξ, ζημ ηεθάθαζμ ημο ιαβκδηζζιμφ-

δθεηηνμιαβκδηζζιμφ ηαζ ημ θηάζαιε ιέπνζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα. Σα 

εειεθζχδδ ζυκηα, απμδείλαιε, υηζ δεκ είκαζ ηάηζ ημ θακηαζηζηυ ή ηάηζ ημ 

ελςπναβιαηζηυ, αθθά είκαζ δοκάιεζξ πμο επεκενβμφκ πακημφ ζηδκ φθδ 

ηαζ ζημκ ηυζιμ ιαξ. 

θα υζα ακαθέναιε ζηα ηνία Δζζαβςβζηά Βζαθία, εα ιπμνμφζακ κα 

είπακ ημπμεεηδεεί ελανπήξ, ςξ Δζζαβςβή, αθθά λεηζκήζαιε απυ άθθδ 

αθεηδνία, ιε αάζδ ηδκ ζζπφμοζα εέζδ βζα υθμ ημκ ηυζιμ, χζηε κα 

έπμοιε ιζα πζμ ζαθή εζηυκα ημο ηυζιμο ελανπήξ. Θέθαιε κα δείλμοιε 

δδθαδή υηζ μζ δοκάιεζξ πμο θένμοιε βζα βκχζδ ζζπφμοκ βζα υθμ ημκ ηυ-

ζιμ, έπμοκ εθανιμβή πακημφ ζηδκ φθδ, ηυζμκ ζημκ ηυζιμ ηδξ φθδξ υζμ 

ηαζ ηδξ εκένβεζαξ. Ακαθφζαιε ιάθζζηα ηυζμ απθά, υθα υζα εηεέημοιε, 

χζηε μ ηαεέκαξ κα ιπμνεί κα λεηζκήζεζ απυ ηδκ δζηή ημο αθεηδνία ηαζ 

κα ημκ εοημθφκμοιε έηζζ ζηδκ πμνεία ημο πμο επζεοιεί (κα λεηζκήζεζ απ’ 

υπμο αοηυξ εέθεζ, απυ υπμζα αθεηδνία). 
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Με αάζδ υζα εηεέζαιε βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ μ ηυζιμξ ηδξ θοζζηήξ, 

ηδξ αζηνμκμιίαξ η.θπ., ιπμνεί κα ζηδνζπηεί πάκς ζηζξ κέεξ αοηέξ εέζεζξ. 

Οζ εέζεζξ αοηέξ δεκ πνυηεζηαζ βζα εεςνία ηαζ βζα ηάηζ ημ αυνζζημ, αθθά 

επελδβμφκ ηαζ πενζβνάθμοκ ηζξ ίδζεξ ηζξ δοκάιεζξ ημο ζφιπακημξ. 

Οζ εέζεζξ ιαξ, δδθαδή,ιπμνμφκ κα ενιδκεφζμοκ ζηδκ πνάλδ πθήεμξ 

θοζζηχκ ηαζ αζηνμθοζζηχκ κυιςκ, ηαζ βζ’ αοηυ δεκ πνέπεζ κα ηζξ δμφιε 

ζακ ιζα κέα εεςνία, αθθά ζακ ηδκ ελήβδζδ ηδξ ακαγήηδζδξ ηδξ αθήεεζαξ 

ηαζ ηςκ ακαηαθφρεςκ ημο ηυζιμο ιαξ, ζακ ημ δζαζηδιυπθμζμ εηείκμ πμο 

ιπμνεί κα ιαξ ιεηαθένεζ ιέπνζ ηα άηνα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο.  

Γζα κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ εέζδ ιαξ, πήναιε πάνα πμθθά εέιαηα απυ 

ηδκ θοζζηή, ηδκ πδιεία, ηδκ αζηνμθοζζηή, ηδκ βεςθμβία, ηδκ ημζιμ-

θμβία η.θπ. ηαζ υθα αοηά πνμζπαεήζαιε κα ηα ενιδκεφζμοιε ιε ηδκ 

επελήβδζδ πμο εζζάβμοιε, χζηε κα ηα «απμδείλμοιε» ηαηά ηδκ 

επζζηδιμκζηή δεμκημθμβία ηαζ ημκ ιαεδιαηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ.  

Βθέπμοιε ηχνα, θμζπυκ, υηζ υθα αοηά ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ηαζ δ 

εέζδ (εέζεζξ) ιαξ έπεζ εθανιμβή ζε πμθθέξ, ζε υθεξ ηζξ επζζηήιεξ. 

Γζ’ αοηυ ηαζ ζοκεπίγμοιε κα ζηδνίγμοιε αοηά υθα πμο ακαπηφλαιε. 

 

Γεκ εα ζαξ ημονάζς άθθμ. Ο ηαεέκαξ ιπμνεί κα αβάθεζ ηα ζοιπενά-

ζιαηά ημο, ακαηνέπμκηαξ πνμζεηηζηά ζε υζα είπαιε ηαζ ελδβήζαιε. Κζ 

υθα αοηά είκαζ πάνα πμθφ εκδζαθένμκηα επεζδή ιαξ δίκμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ηαλζδέρμοιε ιε κέα υπθα, ιε κέα πκεοιαηζηά δζαζηδιζηά 

μπήιαηα υπζ απθά ζημκ Άνδ ηαζ ζηδκ εθήκδ, αθθά ζηα πέναηα ημο 

ηυζιμο αοημφ, υπζ ιυκμ ηχνα, αθθά ηαζ πμθφ παθζά, υπςξ π.π. πνζκ 

δδιζμονβδεεί υθμξ αοηυξ μ ηυζιμξ. 

 

Θεςνχ υηζ δ ζεζνά αοηχκ ηςκ δχδεηα αζαθίςκ ιαξ απμηεθεί ιζα 

βέθονα ημο ακενχπζκμο κμο πμο ημκ ζοκδέεζ ιε ηδκ ανπή ηδξ 

δδιζμονβίαξ υθμο ημο οθζημφ ηυζιμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ 

εκένβεζαξ. Θεςνχ υηζ είκαζ ιζα ηενάζηζα πνμζπάεεζα ηαζ έκα ηνμιενά 

ιεβάθμ εβπείνδια, ακ ζηεθεεί ηαζ ιυκμκ ηακείξ κα θηάζεζ ιε ημκ ιοαθυ 

ημο ςξ εηεί ηαζ κα απμδεζηκφεζ ηζξ εέζεζξ ημο ιε θμβζηά επζπεζνήιαηα.   

ημ ηέθμξ υιςξ εηείκμ πμο ακαηαθφπηεζ ηακείξ είκαζ ημ ελήξ: 

θμξ αοηυξ μ οθζηυξ ηυζιμξ, υπζ απθά ζηδνίγεηαζ πάκς ζηδκ εκένβεζα, 

αθθά έβζκε-δδιζμονβήεδηε απυ αοηήκ. Απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δδιζμονβή-

εδηε υθμξ μ ηυζιμξ ιαξ, ζημκ μπμίμ γμφιε. 

 

Δπίζδξ, ακαηαθφπηεζ, υηζ ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, δεκ 

δζηαζμθμβείηαζκα πνμτπήνπε ηαιζά άθθδ αζηία εκένβεζαξ ή οθζηή, αθμφ 

δεκ οπήνπε ηάηζ πνζκ απυ αοηά. Δπμιέκςξ, εδχ είκαζ δ ανπή ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο: δ δδιζμονβία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε δφμ πυθμοξ, 
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ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ α ηαζ α, υπςξ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ 

πανμφζδξ ζεζνάξ ηςκ αζαθίςκ ιαξ, ιζθήζαιε ηαζ ακαπηφλαιε. Δπμιέκςξ, 

αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υθμξ μ ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαζ δεκ πνμτπήνπε. 

Δπμιέκςξ, δ Αζηία ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ιαξ είκαζ μ 

ηαηαζηεοαζηήξ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ φθδξ ημο. 

 

Δλδβήζαιε επίζδξ, υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ οπήνπακ ελανπήξ ζημκ 

ηυζιμ, βζαηί ακ οπήνπακ εα είπακ δδιζμονβήζεζ ελανπήξ ημκ ηυζιμ, δδ-

θαδή υθμξ μ ηυζιμξ εα οπήνπε ελανπήξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ εα 

οπήνπε δ θεβυιεκδ ελέθζλδ ημο ηυζιμο, δ ελέθζλδ ημο ίδζμο ημο 

ζφιπακημξ, δ δζαζημθή ημο, δ δδιζμονβία ηςκ αζηένςκ ημο η.θπ. αθμφ 

υθα αοηά εα οπήνπακ ελανπήξ. 

 

Γζα κα εοιδεμφιε πάθζ, ηα υζα ακαθένμοιε, ελδβήζαιε δδθαδή υηζ: 

ηα επηά πνχιαηα ημο θςηυξ έπμοκ δδιζμονβδεεί ζηζξ επηά διένεξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, άνα οπήνπακ μζ επηά διένεξ ζηζξ μπμίεξ 

δδιζμονβήεδηε ηαζ ελεθίπηδηε υθμ ημ ζφιπακ. 

Οζ επηά ζημζαάδεξ, υπμο ηζκμφκηαζ ηα δθεηηνμκίςκ, ηςκ ανπαίςκ αηυ-

ιςκ επίζδξ απμδεζηκφμοκ υηζ ηα ανπαία πνςηυκζα, ζε επηά ζοιπάκηεζεξ 

επμπέξ έπμοκ έθλεζ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ημοξ (πμο εί-

καζ δζαθμνεηζηά ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ηδξ εκένβεζάξ ηςκ), μπυηε αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ υθμ ημ ζφιπακ ηαζ υθμξ μ οθζηυξ ηυζιμξ,αοηυξπμο 

ημοθάπζζημκ θένεζ πνςηυκζα, δδιζμονβήεδηε ηαζ ηεθεζμπμζήεδηε ηαζ 

ελεθίπηδηε ζε επηά διένεξ. 

Δλάθθμο, δ δζαθμνεηζηή δθεηηνμεεηζηυηδηα ηαζ δθεηηνανκδηζηυηδηα 

ηςκ ζημζπείςκ ηαζ δ φπανλδ δφμ ιυκμκ εζδχκ δθεηηνζηχκ ηαζ 

ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ, ζδιαίκεζ υηζ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ ελανπήξ 

έθενακ δθεηηνζηά αθθά ηαζ ιαβκδηζηά θμνηία δφμ εζδχκ, ηαζ επίζδξ 

δζαθμνεηζηά ιεηαλφ ημοξ.  

Αοηά θμζπυκ ηα δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εκήνβδζακ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ανπζηχκ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ ηαζ δδιζμφνβδζακ ηδκ φθδ ηαζ ζηδκ 

ζοκέπεζα υθμ ημκ οθζηυ ηυζιμ.  

Αθθά κα επακέθεμοιε ζηδκ ανπή. 

 

Ζ φπανλδ ηςκ δφμ αοηχκ ανπζηχκ θμνηίςκ-ζοκυθςκ-πυθςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, ζδιαίκεζ υηζ ανπίγεζ πθέμκ δ δδιζμονβία ημο ηυζιμο. 

Καζ ημ ηάεε έκα απυ ηα δφμ αοηά ζφκμθα είπε υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ 

εηείκεξ πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ηαζ κα ελεθζπεεί αοηυξ μ ηυζιμξ ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ. 

 

Έηζζ άνπζζε δ δδιζμονβία.  

Ζ αθθδθεπίδναζδ δδθαδή ης δφμ αοηχκ ζοκυθςκ, ή ηςκ δφμ ανπζηχκ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, ηαζ απυ ηυηε υθα έπμοκ ηδκ νμή ημοξ. 
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Μζθάιε δδθαδή βζα έκακ ηυζιμ πμο εκχ δεκ οπήνπε, λεηίκδζε κα 

οπάνπεζ πάνδ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα, υπςξ ελδβήζαιε. 

Απμνίαξ άλζμ είκαζ υηζ ηάηζ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημ πμοεεκά, μφηε 

ελδβείηαζ επζζηδιμκζηά, μφηε έπεζ αζςζζιυηδηα επεζδή ζοκήεςξ απθά δεκ 

ιπμνεί κα οπάνλεζ, αθθά ηζ ακ οπάνπεζ ηάηζ ιυκμ ςξ ελέθζλδ ηάπμζμο άθ-

θμο εα οπάνπεζ επεζδή απυ ιυκμ ημο ηίπμηε δεκ δδιζμονβείηαζ, ή πςνίξ 

αζηία δεκ δδιζμονβείηαζ ηίπμηε απμθφηςξ. Ζ ζςζηή εέζδ ηδξ επζζηήιδξ 

είκαζ υηζ ηάπμζα δφκαιδ πνέπεζ κα αζηδεεί ηάπμο βζα κα πανάβεζ ηάηζ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, δδθαδή, δεκ θένμοκ απυ ιυκα 

ημοξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ, υπςξ ακαθέναιε. Λέιε δδθαδή υηζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, δεκ θένμοκ απυ 

ιυκα ημοξ, επεζδή «έηοπε», ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ ηζξ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ ηαζ άθθεξ ζδζυηδηέξ ημοξ, αθθά υθεξ μζ 

ζδζυηδηέξ ηςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ φπανλή ημοξ έπμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ 

άθθδξ Γφκαιδξ, ηαζ ηέημζα Γφκαιδ είκαζ ιυκμκ Αοηυξ πμο θέβεηαζ 

Κφνζμξ ηαζ Γδιζμονβυξ ημο ηυζιμο. 

 

Δηείκμ υιςξ πμο ζηδκ ζοκέπεζα έπεζ ζδιαζία είκαζ ημ ελήξ: 

Ζ δζαθμνεηζηή ζζπφξ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ, ηυζμ ζημοξ ανπζημφξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ υζμ ηαζ ζηδκ έηηαζδ 

πμο αοηή δ δδιζμονβία ελαπθχεδηε, μνίζηδηε απυ άθθδ Γφκαιδ, αθμφ 

ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ θένμοκ ηαιζά απμθφηςξ δφκαιδ ιέζα 

ημοξ πςνίξ Αοηυκ πμο ημοξ πανέπεζ αοηή ηδκ δφκαιή ηδξ εκένβεζάξ ημοξ. 

Τπήνλακ δδθαδή επειαάζεζξ πάκς ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, μζ μπμίεξ πνμηάθεζακ ηαζ επέθενακ  ημ ηεθζηυ ζπήια ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηαζ ηδκ εέθδζδ Αοημφ πμο ηα 

νφειζζε υπζ ιυκμ κα οπάνλμοκ αθθά ηαζ κα θεζημονβήζμοκ έηζζ Αοηυξ 

ήεεθε.  

Αοηή δ ζηήνζλδ ημο Γδιζμονβμφ πμο πανέπεζ ηαζ ζήιενα αηυιδ ζηδκ 

εκένβεζα αοηή χζηε κα θεζημονβήζεζ έηζζ, υπςξ Αοηυξ εέθεζ, είκαζ δ βκς-

ζηή ιαξ Πνυκμζα ημο Γδιζμονβμφ βζα ημκ ηυζιμ ημο. ΚΗ είκαζ θοζζηυ 

ηαζ θμβζηυ αοηυ, Δκυξ Πάκζμθμο Γδιζμονβμφ, υηζ δδθαδή αθμφ 

δδιζμφνβδζε ημκ ηυζιμ Σμο, δεκ εα ημκ άθδκε ζηδκ ηφπδ ημο, αθθά εα 

είπε ηαζ ηδκ  ιένζικά ημο.  

Μεηαλφ αοηχκ ηςκ επειαάζεςκ είκαζ ηαζ δ ίδζα δ δδιζμονβία ηδξ Γδξ, 

δ μπμία ηδκ ηαεζζηά έκακ πθακήηδ πμο απμηεθεί ελαίνεζδ ζημκ υθμ 

ηυζιμ ιαξ, αθμφ δδιζμονβήεδηε ηαηά δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απ’ υηζ υθμζ μζ 

άθθμζ πθακήηεξ η.θπ. υπςξ ακαθέναιε.  
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

 ΒΙΒΛΙΟ  12ν – ΔΙΑΓΩΓΗ 3ε 1 133 
    

1 Δζζαβςβή 2 3 

2 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζηνμαίθμο 

ζηδκ δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst.  

Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ δδιζμονβίαξ ημο. 

Ζ δζαθμνά ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ απυ ημκ 

θςηεζκυ δίζημ. 

4 10 

3 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δθεηηνζημφ εηηνε-

ιμφξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ ιεηαλφ δφμ ζςιάηςκ 

πμο θένμοκ εηενχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ή 

ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ δφμ ζςιάηςκ 

πμο θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ή ίδζα 

δθεηηνζηά θμνηία.  

Σζ θέβεηαζ ηαζ ηζ είκαζ μ δθεηηνζζιυξ.   

11 14 

4 Σα εειεθζχδδ ζυκηα ανπζηά έθημκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηά-

ζεζξ απςεμφκηαζ. 

Σζ ηαθμφκηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ δθεηηνζημφ θμν-

ηίμο. 

15 18 

5 Οζ ιμκςηέξ θένμοκ ηζ αοημί εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζά ημοξ. 

Οζ ιμκςηέξ δθεηηνίγμκηαζ αθθά δεκ ιπμνεί κα 

πενάζεζ ιέζς αοηχκ ημ δθεηηνζηυ νεφια. 

Ο θυβμξ πμο δεκ ιπμνεί κα βίκεζ αβςβυξ έκαξ 

ιμκςηήξ. 

19 19 

6 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ θςηζάξ απυ ημ 

ηνίρζιμ ημο λφθμο. 

20 20 

7 Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεβάθδξ δφκαιδξ ημο αηιμφ 21 22 

8 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαηακμιήξ ημο δθεηηνζζιμφ μ-

ιμζυιμνθα ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ ιεηαθθζ-

ηήξ ζθαίναξ, πμο έπεζ ηδκ ενιδκεία ηδξ ζημ 

υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δζαπέμκηαζ 

μιμζυιμνθα ζε υθμ ημκ πχνμ, αθθά υηακ μ 

πχνμξ έπεζ ακςιαθίεξ (αηίδεξ, ελμπέξ, εζμπέξ 

η.θπ.) ηαηεοεφκμκηαζ πενζζζυηενα πνμξ ηζξ 

23  
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αηίδεξ (αοηυ βίκεηαζ  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

8 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαηακμιήξ ημο δθεηηνζζιμφ μ-

ιμζυιμνθα ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ ιεηαθθζ-

ηήξ ζθαίναξ, πμο έπεζ ηδκ ενιδκεία ηδξ ζημ 

υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δζαπέμκηαζ 

μιμζυιμνθα ζε υθμ ημκ πχνμ, αθθά υηακ μ 

πχνμξ έπεζ ακςιαθίεξ (αηίδεξ, ελμπέξ, εζμπέξ 

η.θπ.) ηαηεοεφκμκηαζ πενζζζυηενα πνμξ ηζξ 

αηίδεξ (αοηυ βίκεηαζ υηακ δ δζάδμζδ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ βίκεηαζ πνμξ ηα δζάθμνα 

οθζηά ιέζα, εκχ ακ βίκεηαζ πνμξ έκα μιμβεκέξ 

οθζηυ, υπςξ δ αηιυζθαζνα ή ημ δζαζηνζηυ 

ιέζμ ηυηε δ μιμζμιμνθία ημοξ είκαζ 

ιεβαθφηενδ). 

Ζ ελήβδζδ ηδξ αφλδζδξ ημο δθεηηνζζιμφ ζημ 

ζδιείμ ηδξ αηίδαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εηπμιπήξ ημο ηφιαημξ πμο 

δζαδίδεηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. 

23 25 

9 Ζ δδιζμονβία ημο ζηνμαίθμο ιέζα ζημκ 

αβςβυ. 

Ζ πίεζδ πμο αζηείηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο 

κενμφ, πνμηαθεί ζηνυαζθμ. 

Ζ παναβςβή ζηνμαίθμο θυβς ηδξ ιεβάθδξ ηα-

πφηδηαξ πμο μθείθεηαζ πάθζ ζηδκ ηνζαή ηαζ ηε-

θζηά ζηδκ πίεζδ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζηνμαίθμο, 

θυβς ηδξ πίεζδξ πμο ελαζηείηαζ ηα πνςηυκζα 

πνςηίζηςξ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα δεοηενεου-

κηςξ. 

26 30 

10 Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο Magnum.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ ακηίεεηδξ θμνάξ πενζζηνμθήξ 

ηςκ νεοιάηςκ αένα ή οβνμφ ζημκ ζςθήκα υ-

ηακ αοηυξ πενζζηνέθεηαζ. 

31 32 

11 Ζ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ ηδξ ζηέβδξ απυ ημκ δο-

καηυ αένα. 

33 34 

12 Ζ ελήβδζδ ηδξ ακφρςζδξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ ημο 

αενμπθάκμο. 

35 36 

13 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ ηφιαημξ. 

Μεθέηδ επί ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ.  

Ζ ελήβδζδ ημο θςηυξ υηζ εηπέιπεηαζ-ηζκείηαζ 

37  
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ζθαζνζηά. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ αθθά ηαζ δ έκκμζα 

ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ. 

Ζ έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θμνηίςκ-εκένβεζαξ  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

13 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ ηφιαημξ. 

Μεθέηδ επί ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ.  

Ζ ελήβδζδ ημο θςηυξ υηζ εηπέιπεηαζ-ηζκείηαζ 

ζθαζνζηά. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ αθθά ηαζ δ έκκμζα 

ηδξ ιαφνδξ ηνφπαξ. 

Ζ έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θμνηίςκ-εκένβεζαξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε έκα δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή 

αηηζκμαμθία, εκκμμφιε πενίπμο ζημ 99,99 % ή 

εκκμμφιε πενίπμο ίζα, βζαηί ημ έκα απυ ηα δφμ 

αοηά είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ή εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ) είκαζ ζοκήεςξ ζζπονυηενμ απυ 

ημ άθθμ. 

37 41 

14 Ζ ελήβδζδ ηδξ γχκδξ κδκειίαξ ζηδκ 

ζζδιενζκή γχκδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ακέιςκ απυ 

ηζξ δφμ οπμηνμπζηέξ γχκεξ πνμξ ηδκ ζζδιενζκή 

γχκδ. 

42 44 

15 Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηνμθμνιήξ. 45 46 

16 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

αιπενμιέηνμο. 

Μαβκδηζηή ηαζ δθεηηνμιαβκδηζηή αθθδθεπί-

δναζδ ιεηαλφ πυθςκ ιαβκήηδ ηαζ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ. 

47 50 

17 Ζ ελήβδζδ ηςκ πμθφ ζζπονχκ πδιζηχκ 

δεζιχκ ημο οδνμβυκμο, πμο μθείθεηαζ ζηα 

πμθφ ζζπονά θμνηία εκένβεζαξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ παναβςβήξ ιζαξ πδιζηήξ 

ακηίδναζδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο οδνμβυκμο κα ε-

51  
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κενβεί ζακ βέθονα ιεηαλφ δφμ άθθςκ αηυιςκ 

ηαζ κα δδιζμονβεί βέθονα ή πδιζημφξ δεζιμφξ 

οδνμβυκμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιεβάθςκ ιμ-

νίςκ (ιαηνμιμνίςκ) υπςξ π.π. ημο 

δεζμλονζαμγμκμοηθεσημφ μλέμξ (DNA) ηαζ 

βεκζηά ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ, υπμο μζ δεζιμί 

ημο οδνμ- 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

17 Ζ ελήβδζδ ηςκ πμθφ ζζπονχκ πδιζηχκ 

δεζιχκ ημο οδνμβυκμο, πμο μθείθεηαζ ζηα 

πμθφ ζζπονά θμνηία εκένβεζαξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ημο ιδπακζζιμφ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ παναβςβήξ ιζαξ πδιζηήξ 

ακηίδναζδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο οδνμβυκμο κα ε-

κενβεί ζακ βέθονα ιεηαλφ δφμ άθθςκ αηυιςκ 

ηαζ κα δδιζμονβεί βέθονα ή πδιζημφξ δεζιμφξ 

οδνμβυκμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιεβάθςκ ιμ-

νίςκ (ιαηνμιμνίςκ) υπςξ π.π. ημο 

δεζμλονζαμγμκμοηθεσημφ μλέμξ (DNA) ηαζ 

βεκζηά ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ, υπμο μζ δεζιμί 

ημο οδνμβυκμο παίγμοκ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, 

ηαεχξ επίζδξ ηςκ πνςηεσκχκ. 

51 54 

18 Ζ ελήβδζδ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο κενμφ κα 

παβχκεζ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. 

Ζ έκκμζα ηςκ εθεφεενςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηαζ δ επίπηςζή ημοξ ζηδκ δδιζμονβία ηδξ ζηε-

νεάξ, οβνήξ ηαζ αένζαξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ζςιά-

ηςκ ηδξ φθδξ. 

Ζ αηνζαήξ ζδιαζία ηαζ έκκμζα ημο ζπδιαηζ-

ζιμφ-δδιζμονβίαξ εκυξ ηνοζηάθθμο. 

Ζ ελήβδζδ-επαθήεεοζδ ημο κυιμο ηδξ ζφζηα-

ζδξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ. 

55 59 

19 Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ελάηιζζδξ απυ 

ημ κενυ υηακ ηάκεζ ηνφμ ή υηακ αολάκμκηαζ 

ηαζ είκαζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ. 

Ζ ανπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο οβνυιεηνμο (εεν-

60 61 
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ιυιεηνμο οβνμφ). 

20 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβία ημο πνμζακαημθζ-

ζιμφ εκυξ οβνμφ ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ 

έκα μλφ-δθεηηνμθφηδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ ακζυκηςκ ζημ 

δθεηηνυδζμ ηδξ ακυδμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ δζαθυνςκ 

ηφπςκ. 

62 64 

21 Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο, πμο είκαζ θμνηζ-

ζιέ- 

65  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

21 Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο, πμο είκαζ θμνηζ-

ζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο 

θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, έθηεζ 

εηενχκοιά ημο ιαβκδηζηά θμνηία ή έθηεζ 

εεηζηά ζυκηα.  

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο, πμο είκαζ θμν-

ηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, πμο 

θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, έθηεζ εηε-

νχκοιά ημο ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία ή έθηεζ ανκδηζηά ζυκηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δθεηηνυθοζδξ, αθθά ηαζ ηδξ 

πδιζηήξ ακηίδναζδξ πμο δδιζμονβείηαζ ζε 

αοηήκ. 

65 67 

22 Σμ δθεηηνζηυ νεφια πνμηαθεί ηδ πδιζηή δζά-

ζπαζδ μνζζιέκςκ μοζζχκ, υηακ πενκάεζ ιέζα 

απυ ηδκ φθδ ημοξ. 

Σμ μκμιάγμοιε ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζυκηα κε-

ηνμκίςκ. 

Ο θυβμξ-ελήβδζδ πμο βίκεηαζ δ δζάζπαζδ μνζ-

ζιέκςκ μοζζχκ ιέζα ζηδκ δθεηηνμθοηζηή ζο-

ζηεοή. 

Ζ δδιζμονβία ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ θυβς 

ηδξ επίδναζδξ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

68 69 

23 Ζ αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ-πνυηθδζδξ ηδξ πδιζ-

ηήξ ακηίδναζδξ θυβς εηενχκοιςκ ιαβκδηζ-

70 74 
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ηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ελαζημφιε-

κςκ απυ ημοξ πονήκεξ βεζημκζηχκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ αηυιςκ ή νζγχκ.  

Ζ έκκμζα ημο ζεέκμοξ.  

24 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ ηεκηνμιυθαξ 

δφκαιδξ. 

75 76 

25 Ζ ελήβδζδ ηδξ αηνζαμφξ έκκμζαξ ηδξ αανφηδ-

ηαξ ηδξ βδξ. 

Ζ ελήβδζδ ημο ηνυπμο πμο επεκενβεί δ αανφ-

ηδηα ηδξ βδξ ζηα ζχιαηα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ 

επζθάκεζά ηδξ η.θπ. 

Ζ αηνζαήξ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ Μπνάμοκ. 

77 82 

26 Ζ ελήβδζδ ηςκ κυιςκ ημο εηηνειμφξ. 83 84 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

27 Ζ ελήβδζδ ηδξ Ανπήξ ημο Ανπζιήδδ υηζ 

«Κάεε ζχια υηακ ειααπηίγεηαζ ιέζα ζε οβνυ, 

πάκεζ απυ ημ αάνμξ ημο ηυζμ, υζμ είκαζ ημ 

αάνμξ ημο οβνμφ, ημ μπμίμ εηημπίγεζ». 

85 87 

28 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζζθμκζμφ, ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ αανφηδηα ηαζ ηδκ πίεζδ (αηιμ-

ζθαζνζηή η.θπ.). 

88 89 

29 ζμ ιεβαθφηενδ πίεζδ αζηείηαζ ζε έκα ζχια, 

ηυζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμ-

κηαζ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ θοβυηεκηνδξ 

δφκαιδξ ηαζ ηςκ κυιςκ ηδξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ ηεκηνμιυθμο 

αθθά ηαζ ηδξ θοβυηεκηνδξ δφκαιδξ. 

90 92 

30 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ πίεζδξ ζηα ζχ-

ιαηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο οδναοθζημφ ζηνμ-

αίθμο. 

93 94 

31 Ζ ελήβδζδ ηδξ αανφηδηαξ υηακ ημ ηέκηνμ αά-

νμοξ εκυξ ζχιαημξ ανίζηεηαζ έλς ημο ίδζμο 

ημο ζχιαημξ. 

95 98 

32 Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζηα ζχιαηα. 

Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ πμνήβδζδξ ε-

κένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηα πνςηυκζα-δ-

θεηηνυκζα ηαζ δ παναβςβή εενιυηδηαξ. 

Ζ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ εεν-

ιαζκυιεκμ ζχια. 

99 101 



139 

 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο αναζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ ηανά 

ηδκ δζάνηεζα ημο αναζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

εκυξ ζχιαημξ ιέπνζ ημο ζδιείμο ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο αναζιμφ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ θοζαθίδςκ 

ζημ ιπνίηζ ημο ηζαβζμφ ιαξ πμο ανάγεζ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ απμιαβκήηζζδξ ηςκ 

ιαβκδηζηχκ πυθςκ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. 

Μμκάδεξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

εκενβμφκ θυβς ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ημοξ. 

33 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ ηαθμφ 

αβςβμφ  

102  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

33 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ ηαθμφ 

αβςβμφ ςξ πνμξ ημκ δθεηηνζζιυ κα είκαζ ηαζ 

ηαθυξ εενιζηυξ αβςβυξ ζηδκ εενιυηδηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ ηαημφ 

αβςβμφ ή ιμκςηή ςξ πνμξ ημκ δθεηηνζζιυ κα 

είκαζ ηαζ ηαηυξ εενιζηυξ αβςβυξ ή εενιζηυξ 

ιμκςηήξ ζηδκ εενιυηδηα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ ιέζα ζε έκακ αβςβυ. 

Γζαηί ζημκ ιμκςηή δεκ νέεζ ημ δθεηηνζηυ 

νεφια. 

102 105 

34 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαφνμο πνχ-

ιαημξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο θεοημφ 

πνχιαημξ. 

Ζ επαθήεεοζδ ηδξ εέζδξ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηςκ πνςημκίςκ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ ηαζ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ, ηαζ δ ελήβδζδ υηζ 

ζπδιαηίγμοκ γεφβδ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιζηνυηενδξ ή ιεβαθφηενδξ ζ-

ζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηαζ ηαη’ επέ-

ηηαζδ ηςκ αηηζκμαμθζχκ η.θπ. 

106 109 

35 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ δίδοιδξ βέκε-

ζδξ. 

110 116 
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Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ιάγαξ-φθδξ 

απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηυζμ ζημ δθεηηνυκζμ, 

υζμ ηαζ ζημ πμγζηνυκζμ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαβκδηζημφ-δ-

θεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο ζημ δθεηηνυκζμ-πμ-

γζηνυκζμ. 

Ζ αηνζαήξ ελήβδζδ ηδξ έκκμζα ημο δθεηηνζημφ 

θμνηίμο ηαζ ημο είδμοξ δθεηηνζζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζφζηαζδξ ημο δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ ηφιαημξ. 

36 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο εηενμπμθζημφ 

πδιζημφ δεζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εφημθδξ απυζπαζδξ ημο δθε-

ηηνμκίμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ εκυξ αηυ- 

117  

 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

36 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο εηενμπμθζημφ 

πδιζημφ δεζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εφημθδξ απυζπαζδξ ημο δθε-

ηηνμκίμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ εκυξ αηυ-

ιμο, π.π. ημο καηνίμο, απυ άθθμ βεζημκζηυ ημο 

άημιμ, αθθά ηαζ ηδ ηάζδξ ηδξ άπςζδξ αοημφ 

ημο δθεηηνμκίμο απυ ημ άημιμ ημο καηνίμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ εφημθδξ έθλδξ εκυξ δθεηηνμ-

κίμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ εκυξ αηυιμο, 

π.π. ημο πθςνίμο, απυ άθθμ βεζημκζηυ ημο ά-

ημιμ, αθθά ηαζ ηδξ ηάζδξ ηδξ έθλδξ αοημφ ημο 

δθεηηνμκίμο απυ ημ άημιμ ημο πθςνίμο (πμο 

δεκ ημ απςεεί). 

Ζ αηνζαήξ αζηία ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ δθεηηνμ-

κίςκ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο εηενμπμθζημφ ή 

ζμκηζημφ πδιζημφ δεζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ μιμζυιμνθδξ ηαηακμιήξ ηαζ 

ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ ζηαεενχκ εέζεςκ ηςκ α-

ηυιςκ ζημοξ ηνοζηάθθμοξ. 

117 121 

 

37 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο μιμζμπμθζημφ 

πδιζημφ δεζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιεηαθθζημφ 

δεζιμφ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ έθλδξ δφμ δθεηηνμκίςκ ηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ γεφβμοξ ημοξ, ηαηά ημκ ηακυκα 

122 124 
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υηζ ιυκμκ δφμ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία έθ-

ημκηαζ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ φπανλδξ εκυξ ιεηάθθμο ηαζ ςξ 

αβςβμφ, ηαζ υηακ αηυιδ έπεζ ζοιπθδνςιέκδ 

ηδκ ελςηενζηή ημο ζημζαάδα. 

38 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ εοβεκχκ αε-

νίςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ζηαεενή δμιή ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ζημζαάδαξ ηςκ. 
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39 Δπίινγνο 

θμξ μ οθζηυξ ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαζ δεκ 

πνμτπήνπε. Ζ Αζηία ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο ιαξ είκαζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ηδξ 

εκένβεζαξ ηαζ ηδξ φθδξ ημο.   

Ζ ελέθζλδ ημο ζφιπακημξ ηαζ ημο ηυζιμο ζδ-

ιαίκεζ απθά υηζ μ ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαζ 

δεκ πνμτπήνπε. Γζαηί δεκ ιπμνεί κα 

πνμτπάνπεζ  
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39 Δπίινγνο 

θμξ μ οθζηυξ ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαζ δεκ 

πνμτπήνπε. Ζ Αζηία ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο ιαξ είκαζ μ ηαηαζηεοαζηήξ ηδξ 

εκένβεζαξ ηαζ ηδξ φθδξ ημο.   

Ζ ελέθζλδ ημο ζφιπακημξ ηαζ ημο ηυζιμο ζδ-

ιαίκεζ απθά υηζ μ ηυζιμξ δδιζμονβήεδηε ηαζ 

δεκ πνμτπήνπε. Γζαηί δεκ ιπμνεί κα 

πνμτπάνπεζ ηάηζ πςνίξ αζηία, πςνίξ ημ αίηζμ 

ηδξ δφκαιδξ  πμο ημ δδιζμφνβδζε, υπςξ δ ίδζα 

δ επζζηήιδ δέπεηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ ενεοκχκ 

ηαζ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηδξ. Άθθςζηε δεκ εα 

οπήνπε δ ελέθζλδ ημο ηυζιμο πςνίξ ηδκ 

δδιζμονβία. 

Ζ δδιζμονβία άνπζζε ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ηςκ δφμ αοηχκ ζοκυθςκ, ή ηςκ δφμ ανπζηχκ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, ηαζ απυ ηυηε υθα έπμοκ 

ηδκ νμή ημοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ 

υθμο ημο ζφιπακημξ ζε επηά ζοιπάκηεζεξ διέ-

νεξ. 

Ο Γδιζμονβυξ ημο ηυζιμο έπεζ επέιαεζ πάκς 

ζηδκ δδιζμονβία ημο. 

Ζ Πνυκμζα ημο Γδιζμονβμφ Θεμφ βζα ημκ ηυ-

126 129 
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ζιμ ημο υπζ ιυκμκ οπάνπεζ, αθθά ζοκεπίγεζ ηαζ 

ζηζξ ιένεξ ιαξ.  

40 Πίκαηαξ Πενζεπμιέκςκ  130 138 
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Βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην παξόλ βηβιίν 

(καηά αλθαβηηική ζειπά ηων βιβλίων ηηρ) 

 

 
 «Πεζνάιαηα θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ» ΗΩΑΝΝΟΤ Λ. ΜΠΟΤΡΟΤΣΖ (Φοζζημφ-Γο-

ικαζζάνπμο), Βμήεδια βζα ημοξ θεζημονβμφξ ηδξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

 

 «Τδνία», Μμκμημκζηή Γεκζηή Δβηοηθμπαίδεζα Γδιμηζηήξ ηαζ Μέζδξ Δηπαίδεο-

ζδξ, Γ. Αλζςηέθθδξ & ΗΑ Δ.Π.Δ. 

 

 «Οζ Μδπακέξ ηαζ πςξ θεζημονβμφκ» βνάθδηε απυ ημκ Νηέζαζκη Μπάνκζ, Μεηά-

θναζδ: Π. Ρμδάηδ, Γ. Αλζςηέθθδξ & Α ΔΠΔ 

 

 «Ανδεφζεζξ, ζηναββίζεζξ ηαζ πνμζηαζία εδαθχκ» Πακαβζχημο Γ. Καναηαηζμφθδ, 

ηαεδβδημφ Γεςνβζηήξ Τδναοθζηήξ Ακςηάηδξ Γεςπμκζηήξ πμθήξ Αεδκχκ. Ί-

δνοια Δοβεκίδμο, Αεήκα 1954 

 

 «Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ. Α-

θέημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ράπηδξ, Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ), Αεήκα 2011 

 

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

wood&DempseyLtd, London. 

 

 Έβπνςιδ εβηοηθμπαίδεζα «Νέα Γμιή», Αεήκα 1996 

 

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

κχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-Μαβκδηζζιυξ- 

Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ Σνίηδ, Αεήκα 1967 

 

 «Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εηδυζεζξ 

 

 «ΦΤΗΚΖ», Γεκζηή Δπζιέθεζα Κςκ. Παπασςάκκμο, Αηαδδιασημφ, ηαεδβδημφ 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Δ.Μ. Πμθοηεπκείμο, Αεήκα 1979 

 

 «Φοζζηή Πεζναιαηζηή» Σάλζξ Δ΄, Ανημοδέα-Καηζίηα, Ανζει. εβηνζηζηήξ απυθα-

ζδξ 80315/13-7-1955 Τπ. Παζδείαξ ηαζ δζα ηδξ οπ’ ανζει. 103901/21-7-67 

απυθαζδξ ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ, Αεήκα 1967 

 

 «ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ηςκ: Α. 

Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ Β΄, Αεήκα 1993 

 

 «ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο. οββναθείξ: Άββεθμξ αααάθαξ, πφνμξ αααάθαξ, 

Υνήζημξ Υνμκυπμοθμξ, θοζζημί. Αεήκα, επηέιανζμξ 2000 

 

 «ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηοπίαξ. Γεκζηή 

επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθεβίμο Θδθέςκ). οκηα-

ηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μα-

νία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. 

Σζμονάηδξ. Δηδυζεζξ «ΑΤΛΟ», Αεήκα 
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Δηθόλα ηνπ εμσθύιινπ 1ε: Δλήβδζδ ηδξ ζηνμαζθχδμοξ νμήξ 

 

 

«3-3 Ρεοζηά ζε ηίκδζδ 

 

 

  

Καηά ηδκ ηίκδζδ ηςκ νεοζηχκ 

ακαπηφζζμκηαζ δοκάιεζξ ηνζαήξ ιε-

ηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημοξ (εζςηενζηή 

ηνζαή) αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ 

ημοξ ηαζ ηςκ ημζπςιάηςκ ημο ζς-

θήκα ιέζα ζημκ μπμίμ πναβιαημ-

πμζείηαζ δ ηίκδζδ (δοκάιεζξ ζοκά-

θεζαξ). Ακ μζ δοκάιεζξ πμο πνμακα-

θέναιε οπεναμφκ ηάπμζμ υνζμ ημ 

νεοζηυ δδιζμονβεί ηαηά ηδ νμή ημο 

δίκεξ ηαζ δ νμή θέβεηαζ ηπξβώδεο ή 

ζηνμαζθχδδξ. 

 

 

Ζ ιεθέηδ ιζαξ ηέημζαξ ηίκδζδξ είκαζ πμθφπθμηδ. Διείξ εα πενζμνζζημφιε ζηδ ιε-

θέηδ ηδξ νμήξ εκυξ νεοζημφ πμο δεκ πανμοζζάγεζ εζςηενζηέξ ηνζαέξ ηαζ ηνζαέξ ιε ηα 

ημζπχιαηα ημο ζςθήκα ιέζα ζημκ μπμίμ νέεζ ηαζ επζπθέμκ είκαζ αζοιπίεζημ. Έκα ηέ-

ημζμ νεοζηυ παναηηδνίγεηαζ ςξ ζδακζηυ». 

«Φοζζηή» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Θεηζηήξ & Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ. Αθέ-

ημξ Ηςάκκμο, Γζάκκδξ Νηάκμξ, Άββεθμξ Πήηαξ, ηαφνμξ Ράπηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 92. 

 

Δπεμεγήζεηο ηνπνζεηήζεηο: 

Ακαθένεδηε υηζ βζα ηδκ δδιζμονβία ζηνμαζθχδμοξ νμήξ πανάβεηαζ ιυκμκ υηακ ημ 

κενυ (ή οβνυ) ακαπηφζζεζ ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα. 

Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο είκαζ απθή, αθμφ υζμ αολάκεηαζ δ ηαπφηδηα ημο κενμφ, 

ηυζμ πενζζζυηενμ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα ιυνζα, ηα άημια ημο κενμφ, ηαζ ηεθζηά 

ηα πνςηυκζα ημο εκυξ αηυιμο ιε ηα πνςηυκζα ημο άθθμο αηυιμο. 

ηακ υιςξ ηα πνςηυκζα (αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα) πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ πζμ 

ημκηά απυ ηδκ θεβυιεκδ ηνίζζιδ απυζηαζή, ηυηε πανάβμκηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά ηυηε ανπζηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ εκχ υηακ πθδζζά-

ζμοκ, απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

ιςξ, δ έθλδ-άπςζδ είκαζ ζοκεπήξ ηαζ έηζζ πανάβεηαζ έκαξ ζηνυαζθμξ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο ηεθζηά ακαβηάγεζ ηαζ υθδ ηδκ φθδ πμο έθημοκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα (ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ 

ηυζμ ηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ηα δθεηηνυκζα). Συηε δ φθδ ηαζ ηα εθηυιεκα αοηά ζχιαηα, 

ακαβηάγμκηαζ κα ζηνμαζθίγμοκ θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ απυ ηα ζηνμαζθζγυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα. 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ημο ζηνμαίθμο, θυβς ηδξ πίεζδξ πμο 

ελαζηείηαζ ηα πνςηυκζα πνςηίζηςξ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα δεοηενεουκηςξ. 

Απυ ηζξ ζεθίδεξ: 27-28 ημο πανυκημξ αζαθίμο. 
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Δηθόλα ηνπ εμσθύιινπ 2ε: Δλήβδζδ ηδξ ζηνμθμνιήξ 

 

 

 
 

 

Λυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ζαμφναξ, ή εκυξ άθθμο ζχιαημξ, ελακαβηάγμκηαζ κα 

πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα ιυνζα, ηα άημια ηαζ ηεθζηά κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ηα πνςηυκζα, ηυζμ ζημ ίδζμ ημ άημιμ υζμ ηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ. 

ηακ θμζπυκ πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απζμηάζεζξ απςεμφκηαζ, εκχ υηακ απςεδεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα έθημκηαζ. 

Σα παναβυιεκα θμζπυκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ, ηάεε θμνά πνμξ δζαθμνεηζηέξ ηαηεεφκζεζξ, ηαζ ιάθζζηα ζε 

ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Έηζζ, ζηδκ ηάεε απυθοηδ ζηζβιή πενζζηνμθήξ ηδξ ζαμφναξ, έπμοιε ηδκ εηπμιπή 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνμξ δφμ ακηίεεηεξ δζεοεφκζεζξ, μπυηε ηαεχξ δ ζαμφνα 

πενζζηνέθεηαζ, δδιζμονβεί ηέημζμοξ ιεηαηζκμφιεκμοξ-ηζκδημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ ημ έκα ιένμξ ηδξ, ηαζ επίζδξ, εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πνμξ ημ ακηίεεημ ιένμξ ηδξ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υιςξ έθημοκ ηδκ φθδ πμο ανίζηεηαζ ημκηά ημοξ. Έηζζ ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ ζαμφναξ, έθημοκ ηδκ ίδζα 

ηδκ ζαμφνα. 

Καζ ηαεχξ δ ζαμφνα πενζζηνέθεηαζ ηαζ πανάβεζ εειεθζχδδ ζυζκηα, αοηά ηδκ 

έθημοκ ηοηθζηά (αθμφ έπμοκ δδιζμονβδεεί μζ ηζκδημί πυθμζ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ 

πμο έθημοκ ηαζ φθδ), ζηδκ δζεφεοκζδ ηίκδζήξ ηδξ, αθμφ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πανάβμκηαζ ηαζ ιέκμοκ ηοηθζηά μθυβονά ηδξ δδιζμονβχκηαξ ζοκεπυιεκμοξ ηζκδημφξ 

πυθμοξ εειεθζαςδχκ ζυκηςκ. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια δ ζαμφνα κα ζηέηεηαζ υνεζα εθηυιεκδ απυ ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πμο δδιζμονβμφκ ηζκδημφξ πυθμοξ μθυβονά ηδξ (ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηδξ). 
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ηακ υιςξ δ ζαμφνα ιεζχκεζ ηδκ ηαπφηδηά ηδξ ηαζ αοηή δ ηαπφηδηά ηδξ δεκ είκαζ 

ανηεηή πθέμκ κα πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα, ηυηε δ ζαμφνα δεκ έθηεηαζ απυ ηέημζμοξ 

ηζκδημφξ πυθμοξ, βζαηί αοημί δεκ οπάνπμοκ πθέμκ. Συηε δ αανφηδηα ηδξ Γδξ έθηεζ ηδκ 

ζαμφνα ηαζ αοηή πέθηεζ ηάης. 

Απυ ηζξ ζεθίδεξ: 45-46 ημο πανυκημξ αζαθίμο. 

 

 

Παναηδνήζεζξ επί ηςκ παναπάκς δφμ εζηυκςκ ημο ελςθφθθμο: 

Καζ ζηζξ δφμ παναπάκς πενζπηχζεζξ, ηςκ εζηυκςκ ημο ελςθφθθμο, πανάβμκηαζ εε-

ιεθζχδδ ζυκηα. 

ηδκ ιεκ πνχηδ πενίπηςζδ-εζηυκα ζηνμαζθίγμκηαζ, επεζδή ηα παναβυιεκα εειε-

θζχδδ ζυκηα είκαζ θίβα ζε πμζυηδηα ηαζ, επμιέκςξ, δ πίεζδ πμο πανάβεηαζ είκαζ 

ιζηνή. Γδιζμονβμφκηαζ απθά ζηνυαζθμζ.  

ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ-εζηυκα υθδ δ ζαμφνα, υθδ δ Γδ η.θπ. παναιέκμοκ υνεζεξ 

επεζδή δ ηα παναβυιεκα ζυκηα είκαζ πμθφ πενζζζυηενα ηαζ έηζζ αοηά ζοβηναημφκ 

ηυηε ηδκ ζαμφνα, ηδκ Γδ η.θπ. 

 


