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1) ηελ θύζε αξρηθά δελ ππήξρε ηίπνηε εθηόο από δύν είδε καγλε-

ηηθνύ θνξηίνπ ζεκειηωδώλ ηόληωλ, ηα νπνία θέξνπλ θαη ειεθηξηθό 

θνξηίν. 

 

Αοηά ηα ανπζηά είδδ ιαβκδηζημφ αθθά ηαζ δθεηηνζημφ θμνηίμο είκαζ: 

α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ. 

Πνςηυκζα, δθεηηνυκζα ηαζ κεηνυκζα δεκ οπήνπακ αηυιδ ζημ ζφιπακ. 

Γεκζηά δεκ οπήνπε φθδ αηυιδ. Η έκκμζα ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, αθθά 

ηαζ δ έκκμζα ημο μναημφ ζφιπακημξ δεκ οθίζηαημ αηυιδ.  

 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (εειεθζχδδ πνςηυκζα) ανέεδηακ ζε α-

πυζηαζδ έθλδξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (ιε ηα εειεθζχδδ δ-

θεηηνυκζα). 

Αοηυ απμηέθεζε ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο.  

Έπμοιε δδθαδή έκα ζφκμθμ-πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο 

ημκ μκμιάγμοιε ζοιπάκηεζμ πυθμ εειεθζςδχκ πνςημκίςκ ή ζοιπάκηεζμ 

πυθμ α, ηαζ έκακ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκί-

ςκ πμο ημκ μκμιάγμοιε ζοιπάκηεζμ πυθμ εειεθζςδχκ δθεηηνμκίςκ ή 

ζοιπάκηεζμ πυθμ α.  

Ο ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α (ηςκ εειεθζςδχκ πνςημκίςκ) θένεζ εεηζηυ δ-

θεηηνζηυ θμνηίμ,  εκχ μ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α (ηςκ εειεθζςδχκ δθεηηνμ-

κίςκ) θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

 

 

2) Απηνί ινηπόλ νη δύν αξρηθνί ζπκπάληεηνη πόινη βξέζεθαλ ζε α-

πόζηαζε αιιειεπίδξαζήο ηωλ.  

Μαγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηωλ δύν 

ζπκπάληεηωλ πόιωλ ζεκαίλεη κεηαθνξά θνξηίνπ ηνπο από ηνλ έλαλ 

πξνο ηνλ άιινλ, ην νπνίν θνξηίν απνηειεί θαη ηηο καγλεηηθέο-

ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο. 

 

Σζ ζδιαίκεζ υιςξ ιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ;  

Μαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ζδιαίκεζ ημ ελήξ: Απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυ-

θμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α άνπζζακ κα λεηζκμφκ ιαβκδηζ-

ηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ πμο έθημκηακ απυ ημκ άθθμ, ημκ εηενχκοιυ ημοξ, ημκ ζοιπάκηεζμ πυ-

θμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ α. Δπίζδξ, απυ ημκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ δθεηηνμκίςκ α, άνπζζακ κα λεηζκμφκ ιαβκδ-

ηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ πμο έθημκηακ απυ ημκ άθθμ, ημκ εηενχκοιυ ημοξ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α. 
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Έπμοιε ελδβήζεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ.  

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ δφμ αοημί ζοιπάκηεζμζ πυθμζ δεκ ιπμνμφζακ κα 

βίκμοκ έκαξ, αθθά πανέιεκακ δφμ.  

Γζ’ αοηυ ιαβκδηζηή αθθδθελάνηδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δφμ 

αοηχκ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ είκαζ δ έθλδ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

δοκαιζηχκ βναιιχκ απυ ημκ έκα πυθμ ζημκ άθθμ ηαζ υπζ δ ιεηαθμνά μ-

θυηθδνμο ημο εκυξ πυθμο ζημκ άθθμ (θυβς ηδξ παναπάκς ζδζυηδηαξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ιεηαθένεηαζ ηιήια ημο εκυξ ζοιπάκηεζμο πυ-

θμο πνμξ ημκ άθθμκ, ηαζ ακηίζηνμθα, επεζδή ελαζηείηαζ δ άπςζή ημοξ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, δζαθμνεηζηά εα έπεθηε μ έκαξ ζοιπά-

κηεζμξ πυθμξ πάκς ζημκ άθθμκ ηαζ εα είπαιε ηυηε έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηαζ υπζ δφμ. 

Σζ ζδιαίκεζ υιςξ αοηυ, υηζ δδθαδή έθημκηαζ, εκχ ζοβπνυκςξ δεκ ιπμ-

νμφκ κα απμηεθέζμοκ έκακ εκζαίμ πυθμ; 

διαίκεζ αηνζαχξ υηζ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ηάεε ηέημζμο πυθμο (πμο 

ανίζηεηαζ ζε ιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ άθθμκ πυθμ) έθηεζ ιένμξ 

ηδξ εκένβεζαξ ημο άθθμ πυθμο. ε αοηυ αηνζαχξ ημ θαζκυιεκμ μθείθεηαζ 

ε δεκηνπξγία ηωλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ κεηαμύ ηωλ δύν 

ζπκπάληεηωλ πόιωλ πνπ θέξνπλ ν έλαο ζεκειηώδε ηόληα πξωηνλίωλ 

θαη ν άιινο ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίωλ.  

 

οβπνυκςξ υιςξ έπμοιε ηδκ βεκζηή έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ εηενχκοιςκ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ: ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ. 

Συηε, ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ αοηήξ πανάβεηαζ θςξ ζε υθμ αοηυ ημ, πςνίξ 

φθδ, ζφιπακ. Σμ ζφιπακ ηυηε ήηακ-απμηεθμφζακ ιυκμ μζ δφμ ζοιπά-

κηεζμζ πυθμζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ηίπμηε άθθμ.  

Αοηυ ημ θςξ δ Αβία Γναθή ηαθεί διένα, πμο απμηέθεζε δ διένα αοηή 

ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. Με άθθα θυβζα, αοηυ ιε-

ηαθνάγεηαζ ζηδκ θοζζηή υηζ έπμοιε έθλδ ηςκ δφμ αοηχκ ζοιπάκηεζςκ 

πυθςκ εκένβεζαξ ηαζ θυβς ηςκ ακηίεεηςκ δθεηηνζηά θμνηίςκ πμο θένμοκ 

αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα έπεζ παναπεεί θςξ, άνα έπμοιε διένα. Κζ επεζ-

δή βζα πνχηδ θμνά έπμοιε αοηυ ημ θαζκυιεκμ, βζα πνχηδ θμνά έπεζ πα-

ναπεεί θςξ βζ’ αοηυ θέβεηαζ ηαζ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο. Σμ θςξ, ελδβήζαιε, πανάβεηαζ υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκί-

ςκ ανεεμφκ ζε έθλδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πανάβεηαζ 

δδθαδή ημ θςξ ηαζ πςνίξ φθδ, αθ. θαιπηήνεξ ηεκμφ αένα ηαζ φθδξ, δίμ-

δμξ θοπκία η.θπ.). 
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3. Η δεκηνπξγία ηνπ εζπέξαο, αληί ηεο λύρηαο.  

 

Γκςνίγμοιε υιςξ, υηζ υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα εθπεμφκ ηαζ ανεεμφκ 

ημκηά, ηυηε ηαζ πάθζ απςεμφκηαζ. Έηζζ πάθζ μζ δφμ αοημί ζοιπάκηεζμζ πυ-

θμζ άνπζζακ κα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ θυβς ηδξ ελάζηδζδξ ηςκ μ-

ιχκοιςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Καζ 

ιάθζζηα θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ιαβκδηζζιμφ ημοξ, ηαεχξ απςεμφκηακ 

άνπζζακ ηαζ κα πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά (αθέπε άπςζδ μιχ-

κοιςκ ιαβκδηζηχκ πυθςκ υηακ ημοξ ηναηάιε ζημ πένζ ιαξ ηαζ εέθμοιε 

κα ημοξ πθδζζάζμοιε ιεηαλφ ημοξ, πμο ηείκμοκ ηαζ απςεμφκηαζ ηαηά α-

κηίεεηδ θμνά).  

Καεχξ υιςξ απμιαηνφκμκηακ μ έκαξ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ απυ ημκ άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ ηαζ ηδξ απμιάηνοκζήξ 

ημοξ, ηυηε ζηαιάηδζακ κα πανάβμοκ θςξ. Συηε έπμοιε ηδκ ειθάκζζδ ημο 

«εζπέναξ» πμο ακαθένεζ δ Αβία Γναθή. 

Καζ ιζθάιε βζα ηδκ δδιζμονβία ημο «εζπέναξ» ηαζ υπζ βζα ηδκ δδ-

ιζμονβία «κφπηαξ», επεζδή υπςξ ελδβήζαιε δεκ έπμοιε ηδκ ηέθεζα-

απυθοηδ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, αθμφ ιυθζξ απμ-

ιαηνφκμκηακ (ζηεθηείηε δφμ πάνα πμθφ ηενάζηζα ζφκμθα εκένβεζαξ), 

ζηδκ ζοκέπεζα έθημκηακ, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημ-

κηακ. 

Έηζζ υηακ δ ανπή ηςκ δφμ αοηχκ ζοκυθςκ εκένβεζαξ ή ζοιπάκηεζςκ 

πυθςκ  α ηαζ α έθηακε κα απμιαηνφκεηαζ, ηυηε είπαιε ηαζ πάθζ ηδκ έθλδ 

ημοξ, χζηε ζοκέααζκε ημ ελήξ: 

Η ανπή ημο πυθμο α, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημο, ανίζημκηακ πάνα 

πμθφ ιαηνζά (ζε ζπέζδ ιε ημκ πυθμ α). Σμ ακάθμβμ ζοκέααζκε ηαζ ιε ημκ 

άθθμκ πυθμ α. Η ανπή ημο πυθμο α, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημο, ανίζημ-

κηακ πάνα πμθφ ιαηνζά (ζε ζπέζδ ιε ημκ πυθμ α). 

Έηζζ, δ ανπή α1 ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο α, εονζζηυιεκδ πάνα πμθφ 

ιαηνζά ιε ηδκ ανπή α1 ημο άθθμο ζοιπάκηεζμο πυθμο α, έθημκηακ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ημ ηέθμξ ημο ίδζμο αοημφ πυθμο α ηαζ 

ημο άθθμο πυθμο α ήζακ αηυιδ ζε ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ πδβαζκμένπμκηακ ζακ 

δφμ ηενάζηζα ηζκμφιεκα ζφκμθα εκένβεζαξ, αθμφ ηδκ ιζα έθημκηακ ηαζ 

ιεηά απςεμφκηακ, πμο υιςξ εκχ ηα πζμ απμιαηνοζιέκα ηιήιαηά ημοξ 

έθημκηακ, ηα πζμ ημκηζκά ηιήιαηά ημοξ απςεμφκηακ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ δεκ είπακε πθήνδ ηδκ άπςζή ημοξ, αθμφ εκ ης ιε-

ηαλφ ελαζημφκηακ ηαζ δ έθλδ ημοξ. 

Έηζζ δεκ είπαιε ιζα κφπηα πθήνδ, δεκ είπαιε δδθαδή πθήνδ ηδκ απμ-

ιάηνοκζή ημοξ, αθθά είπαιε ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκα ελαζημφιεκδ έθλδ 

ημοξ.  
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Γζ’ αοηυ δεκ είπαιε ηδκ κφπηα ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ, αθθά είπα-

ιε ημ εζπέναξ, ή ημ θζβμζηυ θςξ, θυβς ηδξ ελάζηδζδξ ηδξ έθλδξ ηςκ πζμ 

ιαηνζκχκ ηιδιάηςκ ηςκ δφμ παναπάκς πυθςκ α ηαζ α. 

 

 

 

4. Η παξαγωγή ηωλ δνκηθώλ ιίζωλ ηωλ ειεθηξνλίωλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πόιν ηωλ ζεκειηωδώλ ειεθηξνλίωλ β.    

Η παξαγωγή ηωλ δνκηθώλ ιίζωλ ηωλ πξωηνλίωλ ζηνλ ζπκπάληεην 

πόιν ηωλ ζεκειηωδώλ πξωηνλίωλ α.  

 

Καεχξ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

λεηζκμφκ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ (αθμφ έθημκηαζ απυ ημκ εηενχ-

κοιυ ημοξ ιαβκδηζηά πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ ηα-

ηεοεφκμκηαζ πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, ηυηε εηεί, θυβς ηδξ ζζπονήξ ηςκ έθλδξ πέθημοκ ιε ηενάζηζα επίζδξ 

δφκαιδ ηαζ έπμοιε ζφβηνμοζδ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Συηε, ζημκ 

ζοιπάκηεζμ αοηυκ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πανάβε-

ηαζ φθδ: ηα δθεηηνυκζα.  

Δπίζδξ, απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκί-

ςκ λεηζκμφκ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ (αθμφ έθημκηαζ απυ ημκ εηε-

νχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηά πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) ηαζ 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ, ηυηε εηεί, θυβς ηδξ ζζπονήξ ηςκ έθλδξ πέθημοκ ιε ηενάζηζα επί-

ζδξ δφκαιδ ηαζ έπμοιε ζφβηνμοζδ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Συηε, 

ζημκ ζοιπάκηεζμ αοηυκ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πανά-

βεηαζ φθδ: ηα πνςηυκζα.  

Λυβς δδθαδή ηδξ επζηάποκζδξ πμο είπακ πάνεζ αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα απςεδεμφκ ηαζ αοηέξ πέθημοκ 

ιε ζζπονή δφκαιδ πάκς ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ απυ ημκ μπμίμ έθημκηαζ 

ανπζηά. Έηζζ, επαημθμοεεί δ ζφβηνμοζδ.  

Μζθάιε υπζ βζα έκα, αθθά βζα δζζεηαημιιφνζα Bζg-bug ηυζμ ζημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Λυβς αοηήξ ηδξ πμθφ ζζπονήξ ζφβηνμοζδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πανά-

βεηαζ φθδ. Μάθζζηα ημ ακηίζηνμθμ, υηζ δδθαδή δ ιάγα ιεηαηνέπεηαζ ζε 

εκένβεζα μθείθεηαζ ζε αοηυ αηνζαχξ ημ βεβμκυξ: υηζ δδθαδή δ ιάγα έπεζ 

παναπεεί απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ. 

Δίκαζ δοκαηή υιςξ δ παναβςβή φθδξ απυ ηδκ εκένβεζα; 

ημ ζδιείμ αοηυ κα εοιδεμφιε ημ ελήξ ζπεηζηυ, υπςξ αημθμοεεί ζηδκ 

επυιεκδ ζεθίδα: 
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5. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγωγήο ύιεο ηνπ πνδηηξνλίνπ 

από ηελ ελέξγεηα ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ. 

 Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο-παξαγωγήο ύιεο ηνπ ειεθηξνλίνπ 

από ηελ ελέξγεηα ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειεθηξνλίωλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ύιεο ζην εζωηεξηθό ηωλ άζηξωλ, 

ηωλ λεθειωκάηωλ, ηωλ πιαλεηώλ θ.ιπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ύιεο ηωλ γαιαμηώλ, ηωλ ειίωλ, 

ηωλ πιαλεηώλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ύιεο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ. 

Γελ είλαη ε ύιε, ε αηηία εθείλε πνπ παξάγεη ηνλ ζπηλζήξα ή ηελ έι-

με δειαδή κεηαμύ ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ, αιιά είλαη απηή ε ίδηα ε 

έιμε κεηαμύ ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ 

ύιε, εμαηηίαο ηωλ νπνίωλ θαη ε ίδηα ε ύιε ζπκπεξηθέξεηαη έηζη. 

 

 

«Σμ 1932 μ Αιενζηακυξ θοζζηυξ C. D. Anderson (Άκηενζμκ) ακαηά-

θορε πςξ έκα θςηυκζμ αηηζκμαμθίαξ β, ιεηαηνάπδηε ζε έκα γεφβμξ ζς-

ιαηζδίςκ. Σμ έκα ήηακ δθεηηνυκζμ ηαζ ημ άθθμ πμγζηνυκζμ. Σμ θαζκυιεκμ 

μκμιάζηδηε δίδοιδ βέκεζδ. ημ θαζκυιεκμ αοηυ εκένβεζα (ημο θςημ-

κίμο) ιεηαηνάπδηε ζε φθδ. 

Οζ ανπέξ δζαηήνδζδξ ηδξ ιάγαξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ ζοκηίεεκηαζ απυ ηδ 

εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ζε ιζα εονφηενδ ανπή δζαηήνδζδξ ιάγαξ-

εκένβεζαξ. 

 

 

 
 

 

Δζη. 6.6  Έκα θςηυκζμ αηηζκμαμθίαξ β πνμζηνμφεζ ζε έκα δθεηηνυκζμ 

ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζ’ έκα δθεηηνυκζμ ηαζ έκα πμγζηνυκζμ. Σμ θαζκυιεκμ 

θέβεηαζ δίδοιδ βέκεζδ. Έκα πμζυ εκένβεζαξ ιεηαηνάπδηε ζε φθδ. ηδ 

θςημβναθία δ οθμπμίδζδ ημο θςημκίμο έβζκε ζε πχνμ υπμο οπάνπεζ ια-

βκδηζηυ πεδίμ. Σμ πμγζηνυκζμ έπεζ ακηίεεημ θμνηίμ απυ ημ δθεηηνυκζμ ηαζ 
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βζ’ αοηυ δζαβνάθεζ ζπεζνμεζδή ηνμπζά ακηίζηνμθδξ θμνάξ απυ αοηήκ πμο 

δζαβνάθεζ ημ δθεηηνυκζμ». 

 

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

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

πηδξ, Παζδαβςβζηυ Ικζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 202 

 

 

Δπελδβήζεζξ: 

ημ παναπάκς θαζκυιεκμ έπμοιε ηδκ πηχζδ εκένβεζαξ αηηζκμαμθίαξ β 

πάκς ζηδκ ιάγα εκυξ δθεηηνμκίμο. 

ημ θαζκυιεκμ αοηυ έπμοιε πηχζδ εκένβεζαξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ, ιζ-

ηνμφ ιήημοξ ηφιαημξ. 

Η εκένβεζα θμζπυκ απυ ηδκ μπμία πανάβεηαζ ημ πμγζηνυκζμ πενζέπεηαζ 

ιέζα ζηδκ αηηζκμαμθία β. 

Συηε ελαζηίαξ ηδξ ζοιπίεζδξ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ κα πνμηφπηεζ-δδιζμονβείηαζ δ ιάγα ημο πμγζηνμκίμο. 

Αοηυ ημ θέιε επεζδή ημ πμγζηνυκζμ θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (ηζ ε-

πμιέκςξ θέιε υηζ ημ πμγζηνυκζμ ιε ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ πνμήθεε 

απυ ηδκ ζοιπίεζδ ηδξ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηα 

μπμία αοηά θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ). 

Καηά ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ δδιζμονβείηαζ ηαζ δ ιάγα ηςκ πμγζηνμ-

κίςκ ζηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ ή ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ ηαζ βεκζηά ελαζ-

ηίαξ ημο θαζκμιέκμο αοημφ λεηζκάεζ δ δδιζμονβία-παναβςβή ηδξ φθδξ 

ζημοξ αζηένεξ, ζηα κεθεθχιαηα, ζημ εζςηενζηυ ηςκ πθακδηχκ  η.θπ. 

Σμ πμγζηνυκζμ είκαζ έκα ζςιαηίδζμ, ζακ ημ δθεηηνυκζμ ζε ιέβεεμξ, αθ-

θά θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Αοηυ, ελδβμφιε υηζ πνμένπεηαζ επεζδή 

θένεζ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηδκ ιάγα ημο.  

Καηά ακηζζημζπία, ημ δθεηηνυκζμ ζακ φθδ πανάβεηαζ-δδιζμονβείηαζ 

υηακ ζοιπζεζημφκ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Δλαζηίαξ ηδξ ζοιπίεζδξ 

αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ κα πνμηφπηεζ-

δδιζμονβείηαζ δ ιάγα ημο δθεηηνμκίμο. 

Καηά ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ δδιζμονβείηαζ ηαζ δ ιάγα ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ζηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ ή ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ ηαζ βεκζηά ελαζ-

ηίαξ ημο θαζκμιέκμο αοημφ λεηζκάεζ δ δδιζμονβία-παναβςβή ηδξ φθδξ 

ζημοξ αζηένεξ, ζηα κεθεθχιαηα, ζημ εζςηενζηυ ηςκ πθακδηχκ  η.θπ. 

Σμ δθεηηνυκζμ είκαζ έκα ζςιαηίδζμ πμο θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. Αοηυ, ελδβμφιε υηζ πνμένπεηαζ επεζδή θένεζ ζζπονυ ημ ιαβκδ-

ηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ζηδκ ιάγα ημο.  

Πνζκ υιςξ οπάνλεζ δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, αθθά 

ηαζ πνζκ δδιζμονβδεεί δ φθδ ζημ ζφιπακ, είπαιε αηυιδ πζμ ζζπονά αοηά 
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ηα δφμ είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθμφ δεκ οπήνπε αηυιδ φθδ, βζα κα ημοξ 

ελαζηήζεζ έθλδ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ήζακ 

αηυιδ πζμ ζζπονά, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ δ αηηζκμαμθία 

β. Αοηά ηα ανπζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηα μκμιάγμοιε ηαζ 

θαζαξά θνξηία ζεκειηωδώλ ηόληωλ.  

Δπμιέκςξ, ελαζηίαξ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ είκαζ δοκαηυκ κα παναπεεί 

φθδ. πςξ ελδβήζαιε, δ φθδ πανάβεηαζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ πμο ζοι-

ααίκεζ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηυηε ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυ-

θμοξ, ανβυηενα ζηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ (θυβς ηδξ έθλδξ-άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ ιεηά, ηδξ ζφ-

βηνμοζήξ ηςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ). Λέιε δδθαδή υηζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ έπμοιε εδχ ηδκ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αηνζ-

αχξ επεζδή ηα θμνηία ημοξ είκαζ πάνα πμθφ ζζπονά ηαζ θυβς ηδξ έθλδξ 

ηςκ έπμοιε υπζ απθά έκα πθδζίαζια ιεηαλφ ηςκ, αθθά έπμοιε ηδκ ζφ-

βηνμοζή ημοξ. 

Δλαζηίαξ θμζπυκ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ πανάβεηαζ δ φθδ, ηυηε ζημοξ 

δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, ανβυηενα ζηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ ηαζ ηεθζηά μζ 

ιαφνεξ ηνφπεξ ηαηαθήβμοκ κα βίκμοκ ηέκηνα πενζζηνεθυιεκδξ φθδξ, ηςκ 

βαθαλζχκ, ή ηςκ ήθζςκ, ή ηςκ πθακδηχκ η.θπ., ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ-

πμζυηδηα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ, δδθαδή: ακ είκαζ ιεβάθεξ 

μζ πμζυηδηεξ ηςκ θμνηίςκ ηδκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ εα δδιζμονβή-

ζμοκ βαθαλία, ακ είκαζ ιζηνυηενεξ εα δδιζμονβήζμοκ ήθζμοξ, ακ είκαζ 

αηυιδ ιζηνυηενεξ εα δδιζμονβήζμοκ πθακήηεξ. 

 

Έηζζ, πνμηφπηεζ υηζ απυ ηδκ εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεβάθδξ ε-

κένβεζαξ πανάβεηαζ φθδ, υηακ δ εκένβεζά ημοξ αοηή ζοβηνμφεηαζ. 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηδξ φθδξ απυ ηδκ εκένβεζα ηζ υπζ 

υπςξ πανμοζζάγεηαζ υηζ απυ έκα πμθφ ιζηνυ «ηυηημ» εκένβεζαξ πνμήθεε 

υθδ δ φθδ. Τπήνπε δ εκένβεζα, οπήνπε ημ αίηζμ, πςνίξ ημ μπμίμ δεκ ιπμ-

νμφζε κα παναπεεί φθδ.  

Η εκένβεζα ανίζημκηακ ζε δφμ ιμνθέξ: ηα ηαεανά εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα ηαεανά εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Δίπαιε, έηζζ, δφμ ζφκμθα εκένβεζαξ ηαεανχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Αοηά έθημκηαζ ζημ ηάεε ζφκμθμ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ, μπυηε είπαιε 

ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ α ηαζ α. Δπεζδή υιςξ έθημκηαζ δδιζμον-

βμφκ έκα πάνα πμθφ ζζπονυ ζοιπάκηεζμ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ α, ηαζ έκακ άθθμκ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α.  

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο πνμηαθμφκηακ δ παναπάκς ζφβηνμοζδ ζημοξ 

δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ υηακ απυ ημκ έκακ λεηζκμφζακ μζ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ηαζ έθημκηακ απυ ημκ άθθμ. Γζα-

ηί, ηαεχξ έθημκηακ έπεθηακ ιε πμθφ δφκαιδ πάκς ημο αθεκυξ, ηαζ αθε-

ηένμο θυβς ηδξ πμθφ ιεβάθδξ ηαζ ζοιπαβμφξ έθλδξ ημο ίδζμο ημο πυθμο 
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έπμοιε ηδκ εκένβεζα κα ζοιπενζθένεηαζ ζακ έκα πμθφ αδζαπέναζημ ζφ-

κμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ελαζηίαξ αοημφ έπμοιε ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ 

ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ ηδξ οπάνπμοζαξ ζημκ πυθμ αοηυκ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ 

εθηυιεκδξ απυ αοηυκ ημκ πυθμ, μπυηε έπμοιε ηδκ παναβςβή ηδξ ιάγαξ 

ελαζηίαξ αοημφ. 

Θοιδεείηε ηδκ ζφβηνμοζδ πμο βίκεηαζ ιεηαλφ ηδξ εκένβεζαξ δφμ ακηί-

εεηςκ θμνηζζιέκςκ κεθχκ υηακ αζηνάθηεζ ημκ πεζιχκα ηαζ ιεηά αημφιε 

ημκ ηεναοκυ. Σα δφμ ζφκμθα εκένβεζαξ έθημκηαζ πάνα πμθφ ζζπονά ηαζ 

ζοβηνμφμκηαζ, μπυηε πανάβεηαζ ηυζμ ημ θςξ, υζμ ηαζ μ ήπμξ (ανμκηή).  

Γφμ ηέημζα ζφκμθα εκένβεζαξ υιςξ ιπμνμφκ ηαζ έθημκηαζ ηαζ πςνίξ 

ηδκ φπανλδ ηδξ φθδξ, επεζδή, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, έθημ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα εηενχκοια θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ,  

Σμ πχξ έθημκηαζ εα ιαξ ημ εοιίζεζ π.π. δ δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή 

Wimshurst. 

Η ίδζα παναπάκς ιδπακή εα ιαξ εοιίζεζ ηαζ άθθα ζοιπενάζιαηα, ηα 

μπμία οπάνπμοκ ζηζξ επελδβήζεζξ ηδξ παναηάης αοηήξ ιδπακήξ, υπςξ εα 

δμφιε εοεφξ αιέζςξ: 

Γζα ημ ίδζμ εέια, παναεέημοιε ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία ηζ πζμ ηάης, 

υπςξ ζημ ηεθάθαζμ: «19. Ο ηάεε ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηαζ α ζηδκ ανπή 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο έιμζαγε ζακ έκα ηενάζηζμ κεθέθςια ζηυκδξ 

δμιζηχκ θίεςκ». 

Δλάθθμο, υζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή ιάγαξ, αξ εοιδεμφιε υηζ ηαζ ζημ 

εζςηενζηυ εκυξ άζηνμο πανάβεηαζ φθδ απυ ηδκ εκένβεζα, αηυιδ ηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ Γδξ ιαξ. 
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6. Ηιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγωγήο ειεθηξηζκνύ θαη ρωξίο αγωγό. 

Η εμήγεζε ηεο αηηίαο πνπ ην ειεθηξηθό ξεύκα θέξλεη ζεηηθά αιιά 

θαη αξλεηηθά θνξηία. 

 

 

«ηακ πνεζαγυιαζηε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δθεηηνζημφ θμνηίμο πνδζζ-

ιμπμζμφιε ηδξ δθεηηνμζηαηζηέξ ιδπακέξ. 

Μζα βκςζηή δθεηηνμζηαηζηή ιδπακή είκαζ ηαζ δ ιδπακή Wimshurst. 

Καηαζηεοάζηδηε απυ ημκ Άββθμ ιδπακζηή James Wimshurst ημ 1883. 

Η ιδπακή αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ζηα πενζζζυηενα ζπμθζηά ενβαζηήνζα 

θοζζηήξ. 

 

 
 

 

Η ιδπακή ιε ηδκ πενζζηνμθή ηςκ δφμ δίζηςκ, ακαπηφζζεζ ακηίεεηά 

δθεηηνζηά θμνηία, ηα μπμία απμεδηεφμκηαζ ζε δφμ θζάθεξ-ποηκςηέξ (ηφ-

πμο Layden). 

Οζ δφμ ποηκςηέξ είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε δφμ ιεηαθθζηά ζηεθέπδ, πμο 

ηαηαθήβμοκ ζε δφμ αβχβζια ζθαζνίδζα. Σα ζθαζνίδζα ηαεχξ θεζημονβεί δ 

ιδπακή θμνηίγμκηαζ ιε ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, υπςξ ηαζ μζ ποηκς-

ηέξ. 

Ακ πθδζζάζμοιε ηα δφμ ζθαζνίδζα, βζα ηαηάθθδθδ ηζιή ηδξ έκηαζδξ 

ημο δθεηηνζημφ πεδίμο ιεηαλφ ημοξ (απυ 15000-30000 V/cm), λεζπά δ-

θεηηνζηυξ ζπζκεήναξ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δθεηηνυκζα ημο ανκδηζηά 

θμνηζζιέκμο ζθαζνζδίμο μδδβμφκηαζ ιέζς ημο αένα πνμξ ημ εεηζηά θμν-

ηζζιέκμ, ιε απμηέθεζια ηδκ εηθυνηζζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

Η ειθάκζζδ ημο ζπζκεήνα ζδιαίκεζ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο θαζκμιέ-

κμο, ηαηαζηνάθδηε δ «ιμκςηζηή ζοιπενζθμνά» ημο αηιμζθαζνζημφ αένα 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ζθαζνζδίςκ». 
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«Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ικζηζ-

ημφημ), ζεθ. 35. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Απυ ημ παναπάκς ζοκάβεηαζ υηζ δ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηά-

κεζ αοηά κα ακηζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ πθέμκ. Δπίζδξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε έπμοιε ηδκ παναβςβή 

ζπζκεήνα. 

Θέθμοιε κα ημκίζμοιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμοκ ζπζκεήνα ηαζ 

πςνίξ ηδκ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ, αθμφ απυ ιυκα ημοξ θένμοκ ακηίεεηα δ-

θεηηνζηά θμνηία ηαζ έθημκηαζ άιεζα, πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ αβςβμφ, 

υπςξ βίκεηαζ ζημκ δθεηηνζζιυ. 

Γεκ είκαζ δ φθδ, δ αζηία εηείκδ πμο πανάβεζ ημκ ζπζκεήνα ή ηδκ έθλδ 

δδθαδή ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθθά είκαζ αοηή δ ίδζα δ έθλδ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηα μπμία οπάνπμοκ ιέζα ζηδκ φθδ, ελαζ-

ηίαξ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ ίδζα δ φθδ ζοιπενζθένεηαζ έηζζ. 

Έηζζ δζηαζμθμβείηαζ δ φπανλδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηα μπμία θένμοκ 

ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία ηαζ πανάβμοκ δθεηηνζζιυ, πςνίξ ηδκ ιεζμ-

θάαδζδ ημο ηαθςδίμο-αβςβμφ. 

Καζ απυ αοηυ πνμηφπηεζ υηζ ηα εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία θένμοκ ιέζα 

ημοξ ζζπονή ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ, εκχ ηα 

ανκδηζηά δθεηηνζηά θμνηία θένμοκ ιέζα ημοξ ζζπονή ηδκ εκένβεζα ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς εα έπμοιε: 
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7. 1η ημέοα ηηπ δημιξρογίαπ – Α΄ Φάζη 

Παοάγξμηαι ηλεκηοόμια ζηξμ ζρμπάμηειξ πόλξ β ηωμ θεμελιωδώμ ιό-

μηωμ ηλεκηοξμίωμ και, επίζηπ,  

Παοάγξμηαι άηξμα ποωηόμια ζηξμ ζρμπάμηειξ πόλξ α ηωμ θεμελιωδώμ 

ιόμηωμ ποωηξμίωμ. 

Όζξμ αθξοά ηη γη μαπ, ενηγξύμε ηημ δημιξρογία ηηπ ηημ ίδια αρηή η-

μέοα, για ηξρπ λόγξρπ «ηηπ μξμαδικόηηηαπ, ηηπ ιδιαιηεοόηηηαπ και ηηπ 

κξζμικήπ αμωμαλίαπ ηηπ» πξρ αιηιξλξγείηαι όπωπ θα επενηγήζξρμε πιξ 

κάηω. 

 

 

 
 

 

Πζμ πάκς ακαθέναιε υηζ ημ πμγζηνυκζμ ηαζ βεκζηά δ φθδ ιε εεηζηυ δ-

θεηηνζηυ θμνηίμ, υζμ ηαζ δ φθδ ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ πανάβε-

ηαζ-δδιζμονβείηαζ θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ πμο οθίζηαηαζ, δ μπμία ζοιπίεζδ 

θαιαάκεζ πχνα ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Σχνα ζοιπθδνχκμοιε ηαζ θέιε ημ ελήξ:  
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ζ) ηακ είκαζ πενζζζυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηυηε δ 

φθδ πμο εα πνμηφρεζ ελαζηίαξ ηδξ ζοιπίεζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, εα θένεζ: 

α) Θειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ζηδκ πενζζζυηενδ-ιεβαθφηενδ ιάγα 

ηδξ, αθθά ηαζ   

α) ζοκμθζηά εα θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ 

Απυ εδχ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ υηζ δ φθδ ιε εεηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ, υπςξ είκαζ ηα πνςηυκζα έπεζ παναπεεί-δδιζμονβδεεί 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α.  

Πάθζ, απυ εδχ πνμηφπηεζ υηζ δ ιάγα εκυξ πνςημκίμο, ζφιθςκα ιε ηα 

παναπάκς, είκαζ δφμ εζδχκ:  

ζα) Έκα ιένμξ ηδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ, είκαζ ιάγα πμο έπεζ 

παναπεεί απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, εκχ  

ζα) Έκα άθθμ-ιζηνυηενμ ιένμξ ηδξ είκαζ δ ιάγα πμο έπεζ παναπεεί απυ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία ηεθεοηαία έπμοκ πέζεζ 

πάκς ηδξ (επεζδή είκαζ ηαζ ηα θζβυηενα). 

Δλαζηίαξ αοημφ, ελαζηίαξ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ εζδχκ εκένβεζαξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ ηαζ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, δζηαζμ-

θμβείηαζ ηχνα ηαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηαεχξ ηαζ δ πενζζηνμθή 

ημο πνςημκίμο. 

 

ζζ) ηακ είκαζ πενζζζυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηυηε 

δ φθδ πμο εα πνμηφρεζ ελαζηίαξ ηδξ ζοιπίεζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ εα θένεζ:  

α΄) Θειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζηδκ πενζζζυηενδ-ιεβαθφηενδ ιάγα 

ηδξ, αθθά ηαζ  

α΄) οκμθζηά εα θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (θυβς ημο ανκδηζ-

ημφ δθεηηνζημφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Απυ εδχ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ υηζ δ φθδ ιε ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ, υπςξ είκαζ ηα πνςηυκζα έπεζ παναπεεί-δδιζμονβδεεί 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α. 

Απυ εδχ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ υηζ δ φθδ ιε ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ, υπςξ είκαζ ηα δθεηηνυκζα έπεζ παναπεεί-δδιζμονβδεεί 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α.  

Πάθζ, απυ εδχ πνμηφπηεζ υηζ δ ιάγα εκυξ δθεηηνμκίμο, ζφιθςκα ιε ηα 

παναπάκς, είκαζ δφμ εζδχκ:  

ζα΄) Έκα ιένμξ ηδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ, είκαζ ιάγα πμο έπεζ 

παναπεεί απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, εκχ  

ζα΄) Έκα άθθμ-ιζηνυηενμ ιένμξ ηδξ είκαζ δ ιάγα πμο έπεζ παναπεεί 

απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, ηα μπμία ηεθεοηαία έπμοκ πέζεζ 

πάκς ηδξ (επεζδή είκαζ ηαζ ηα θζβυηενα). 

Δλαζηίαξ αοημφ, ελαζηίαξ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ εζδχκ εκένβεζαξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ ηαζ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, δζηαζμ-
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θμβείηαζ ηχνα ηαζ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηαεχξ ηαζ δ πενζζηνμθή 

ημο δθεηηνμκίμο. 
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8. Η αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ ηνπ πξωηνλίνπ. 

Η ύπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ δύν εζωηεξηθώλ πόιωλ ζηνλ δνκη-

θό ιίζν ηνπ πξωηνλίνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ ηνπ πξωηνλίνπ ζηνλ γύξω ηνπ ρώξν. 

 

 

Με αάζδ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ ηχνα ηα ελήξ δεδμιέκα: 

Ο δμιζηυξ θίεμξ ημο πνςημκίμο δδιζμονβήεδηε ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ θένεζ:  

α) απυ πθεονάξ εκένβεζαξ θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ζε ιεβα-

θφηενδ πμζυηδηα-ααειυ, αθθά θένεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

ζε ιζηνυηενδ πμζυηδηα-ααειυ. 

α) απυ πθεονάξ ιάγαξ θένεζ ημ ιεβαθφηενμ-πενζζζυηενμ ιένμξ ηδξ 

ιάγαξ ημο κα έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ ζοιπίεζδ-ζοιπφηκςζδ ηδξ ε-

κένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αθθά ηαζ ημ ιζηνυηενμ-

θζβυηενμ ιένμξ ηδξ ιάγαξ ημο κα έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ ζοιπίεζδ-

ζοιπφηκςζδ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Γζα κα ιπμνεί υιςξ κα δδιζμονβείηαζ πενζζηνμθή ημο πνςημκίμο βφνς 

απυ ημκ εαοηυ ημο, αοηυ πνμτπμεέηεζ ηαζ ηα δφμ είδδ ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο, άνα αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ 

θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο, δδθαδή 

θένεζ: ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ, αθθά ηαζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Λυβς δε ημο πενζζζυηενμο-ιεβαθφηενδξ ιάγαξ πμο έπεζ πνμηφρεζ-

δδιζμονβδεεί απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, ηα μπμία θένμοκ 

εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, βζ’ αοηυ ηαζ μ δμιζηυξ θίεμξ ημο πνςημκίμο θέ-

ιε υηζ θένεζ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Ακ αοηά έπμοκ έηζζ, ηυηε: 

Ο ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ημο πνςημκίμο θένεζ ζημ εζςηενζηυ ημο δφμ ζφ-

κμθα εκένβεζαξ:  

Α) Δκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο είκαζ ηαζ δ πενζζζυ-

ηενδ-ιεβαθφηενδ, ηαζ 

Β) Δκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ δ ιζηνυηε-

νδ-θζβυηενδ. 

 

Η εκένβεζα υιςξ, ηυζμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, υπςξ ηαζ ανπζηά ελδβήζαιε, έθηε-

ηαζ, ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ δδιζμονβεί πυθμ. Μάθζζηα ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ 

ηδξ αοηήξ δδιζμονβήεδηε μ ηάεε ζοιπάκηεζμξ πυθμξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο πνςημκίμο έπμοιε δφμ ηέ-

ημζμοξ πυθμοξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: 
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Α1) Έκακ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο είκαζ ηαζ μ ιεβα-

θφηενμξ ηαζ μ πενζζζυηενμ ζζπονυξ, ηαζ  

Α2) Έκακ άθθμκ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ μ 

ιζηνυηενμξ ηαζ μ θζβυηενμ ζζπονυξ. 

 

Λυβς ηδξ ζδζυηδηαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά κα απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο απανηίγμοκ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ 

πυθμοξ ζημ πνςηυκζμ εκενβμφκ ςξ ελήξ εηεί ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο: 

Ανπζηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά υηακ εθ-

πεμφκ ηαζ θηάζμοκ ημκηά, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απς-

εμφκηαζ ηαζ έηζζ πάθζ έθημκηαζ, ιεηά πάθζ απςεμφκηαζ η.μ.η. ηζκμφκηαζ 

ιέζα ζημκ ηάεε δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ υιςξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ πμθφ ιεβάθμ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα 

ηαεανέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ ηαζ ιάθζζηα πμθφ ζζπονήξ εκένβεζαξ ιαβκδηζ-

ηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ θφζδξ. 

Έηζζ ημ ηάεε πνςηυκζμ ιέζς ηςκ δφμ αοηχκ εζςηενζηχκ ημο πυθςκ 

ελαζηεί μθυβονά ημο ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ ηαζ 

δδιζμονβεί έηζζ ημ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο πεδίμ. 

Σμ παναηηδνζζηζηυ αοημφ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο 

ημο πνςημκίμο είκαζ υηζ αοηυ ημ πεδίμ ελαζηείηαζ ιε πάνα πμθφ ζζπονυ-

ηενμ ημ θμνηίμ-εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (αθμφ αοηυ 

είκαζ ημ ζζπονυηενυ ημο θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 
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9. Η αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ δνκηθνύ ιίζνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ.   

Η ύπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ δύν εζωηεξηθώλ πόιωλ ζηνλ δνκη-

θό ιίζν ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

πεδίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηνλ γύξω ηνπ ρώξν. 

 

 

Με αάζδ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ ηχνα ηα ελήξ δεδμιέκα: 

Ο δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο δδιζμονβήεδηε ζημκ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ θένεζ:  

α) απυ πθεονάξ εκένβεζαξ θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζε ιε-

βαθφηενδ πμζυηδηα-ααειυ, αθθά θένεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ζε ιζηνυηενδ πμζυηδηα-ααειυ. 

α) απυ πθεονάξ ιάγαξ θένεζ ημ ιεβαθφηενμ-πενζζζυηενμ ιένμξ ηδξ 

ιάγαξ ημο κα έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ ζοιπίεζδ-ζοιπφηκςζδ ηδξ ε-

κένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αθθά ηαζ ημ ιζηνυηενμ-

θζβυηενμ ιένμξ ηδξ ιάγαξ ημο κα έπεζ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ ζοιπίεζδ-

ζοιπφηκςζδ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Γζα κα ιπμνεί υιςξ κα δδιζμονβείηαζ πενζζηνμθή ημο δθεηηνμκίμο βφ-

νς απυ ημκ εαοηυ ημο, αοηυ πνμτπμεέηεζ ηαζ ηα δφμ είδδ ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο, άνα αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ίδζμ ημ δθεηηνυ-

κζμ θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο, δδ-

θαδή θένεζ: ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, αθθά ηαζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

Λυβς δε ημο πενζζζυηενμο-ιεβαθφηενδξ ιάγαξ πμο έπεζ πνμηφρεζ-

δδιζμονβδεεί απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία θένμοκ 

ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, βζ’ αοηυ ηαζ μ δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκί-

μο θέιε υηζ θένεζ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ.  

Ακ αοηά έπμοκ έηζζ, ηυηε: 

Ο ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο θένεζ ζημ εζςηενζηυ ημο δφμ 

ζφκμθα εκένβεζαξ:  

Α) Δκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ δ πενζζζυ-

ηενδ-ιεβαθφηενδ, ηαζ 

Β) Δκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο είκαζ ηαζ δ ιζηνυηενδ-

θζβυηενδ. 

 

Η εκένβεζα υιςξ, ηυζμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ υζμ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, υπςξ ηαζ ανπζηά ελδβήζαιε, έθηε-

ηαζ, ζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ δδιζμονβεί πυθμ. Μάθζζηα ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ 

ηδξ αοηήξ δδιζμονβήεδηε μ ηάεε ζοιπάκηεζμξ πυθμξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο δθεηηνμκίμο έπμοιε δφμ 

ηέημζμοξ πυθμοξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: 
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Α1) Έκακ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαζ μ ιεβα-

θφηενμξ ηαζ μ πενζζζυηενμ ζζπονυξ, ηαζ  

Α2) Έκακ άθθμκ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο είκαζ ηαζ μ 

ιζηνυηενμξ ηαζ μ θζβυηενμ ζζπονυξ. 

 

Λυβς ηδξ ζδζυηδηαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά κα απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο απανηίγμοκ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ 

πυθμοξ ζημ δθεηηνυκζμ εκενβμφκ ςξ ελήξ εηεί ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο: 

Ανπζηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά υηακ εθ-

πεμφκ ηαζ θηάζμοκ ημκηά, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απς-

εμφκηαζ ηαζ έηζζ πάθζ έθημκηαζ, ιεηά πάθζ απςεμφκηαζ η.μ.η. ηζκμφκηαζ 

ιέζα ζημκ ηάεε δμιζηυ θίεμ ημο δθεηηνμκίμο αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ υιςξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, υζμ ηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ είκαζ πμθφ ιεβάθμ, αθμφ πνυηεζηαζ βζα 

ηαεανέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ ηαζ ιάθζζηα πμθφ ζζπονήξ εκένβεζαξ ιαβκδηζ-

ηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ θφζδξ.  

Έηζζ ημ ηάεε δθεηηνυκζμ ιέζς ηςκ δφμ αοηχκ εζςηενζηχκ ημο πυθςκ 

ελαζηεί μθυβονά ημο ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ ηαζ 

δδιζμονβεί έηζζ ημ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο πεδίμ. 

Σμ παναηηδνζζηζηυ αοημφ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο 

ημο δθεηηνμκίμο είκαζ υηζ αοηυ ημ πεδίμ ελαζηείηαζ ιε πάνα πμθφ ζζπο-

νυηενμ ημ θμνηίμ-εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (αθμφ 

αοηυ είκαζ ημ ζζπονυηενυ ημο θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 
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10. Η εμήγεζε ηεο παξαγωγήο ελόο θβάλην ελέξγεηαο ή ελόο θωην-

λίνπ ζην ειεθηξόλην. Η εμήγεζε ηεο παξαγωγήο ειεθηξηζκνύ ζην 

ειεθηξόλην.  

Η εμήγεζε ηεο άπωζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζε ζηηβάδα ή ππνθινηό 

κεγαιύηεξν από ηελ θαλνληθή ηξνρηά ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγωγήο θωηόο ζην ειεθηξόλην θη ε εθπνκπή 

ηνπο από απηό θαηά θβάληα ελέξγεηαο ή θαηά θύκαηα-θύκαηα. 

Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηεο βαξύηεηαο θαη ηεο άλωζεο ζηνλ δνκηθό 

ιίζν ηνπ πξωηνλίνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πάλω ζην ειεθηξόλην 

πνπ πεξηζηξέθεηαη νιόγπξα από ην πξωηόλην. 

Σν ειεθηξόλην θνξηίδεηαη από ην πξωηόλην, ηόζν θαηά ηελ θάζε 

ηεο έιμεο ηνπ, όζν θαη θαηά ηελ θάζε ηεο άπωζήο ηνπ από απηό. 

 

 

ημ πζμ πάκς ηεθάθαζμ «8. Η αηνζαήξ πενζβναθή ημο δμιζημφ θίεμο 

ημο πνςημκίμο. Η φπανλδ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ δφμ εζςηενζηχκ πυθςκ 

ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο. Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαβκδ-

ηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο ημο πνςημκίμο ζημκ βφνς ημο πχνμ», 

ελδβήζαιε υηζ: 

«Λυβς ηδξ ζδζυηδηαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά 

ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά κα απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο απανηίγμοκ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ 

πυθμοξ ζημ πνςηυκζμ εκενβμφκ ςξ ελήξ εηεί ιέζα ζημ εζςηενζηυ ημο: 

Ανπζηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, αθθά υηακ εθ-

πεμφκ ηαζ θηάζμοκ ημκηά, ηυηε ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απς-

εμφκηαζ ηαζ έηζζ πάθζ έθημκηαζ, ιεηά πάθζ απςεμφκηαζ η.μ.η. ηζκμφκηαζ 

ιέζα ζημκ ηάεε δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα». 

Αοηυ ζδιαίκεζ ημ ελήξ ηχνα, υζμκ αθμνά ημ δθεηηνυκζμ: 

ηδκ θάζδ πμο μζ δφμ εζςηενζημί πυθμζ ημο πνςημκίμο απςεμφκηαζ, 

ελαζημφκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ εκημκυηενμ μθυ-

βονά ημοξ ηαζ ιάθζζηα ημ ιεηαθένμοκ ηαζ ζηα πενζζηνεθυιεκα βφνς απυ 

ηα πνςηυκζα δθεηηνυκζα. 

Σα δθεηηνυκζα ηυηε πνμζθαιαάκμοκ αοηυ ημ πνυζεεημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηαζ: 

 

Α) ηακ ιεκ ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ 

απυ ηα πνςηυκζα. Συηε πανάβεηαζ δθεηηνζζιυξ ακάιεζά ημοξ ηαζ έπμοιε 

ηδκ παναβςβή εκυξ ηαάκημοι θςηυξ, έπμοιε ηδκ παναβςβή εκυξ θςημκί-

μο.  

Αοηυ βίκεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ ηδξ έθλδξ αοηχκ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ ηέκηνςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ. Συηε ελαζηείηαζ ζζπονυηενα δ «αανφηδηα» ή αθθζχξ 

ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ημο πνςημκίμο ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμ-



21 

 

ζηάζεζξ, ηαζ ηυηε ιπμνεί ηαζ επδνεάγεζ ημ δθεηηνυκζμ πμο ανίζηεηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ημο ςξ πνμξ ημ πνςηυκζμ.  

ηακ θέιε «πεδίμ» ημο πνςημκίμο αοηυ οπάνπεζ ηαζ μθείθεηαζ θυβς 

ηδξ ιεηαθμνάξ ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ εκένβεζαξ απυ ημ πνςηυ-

κζμ ζημκ βφνς ημο πχνμ. 

 

Β) ηακ ημ δθεηηνυκζμ ηαζ ημ πνςηυκζμ ανίζημκηαζ ζηζξ «ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ», απςεμφκηαζ βζα ημκ ελήξ θυβμ:  

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημο πυθςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ελαζημφκηαζ μθυβονά ημο ηέημζα ιαβκδηζηά θμνηία, 

πάνδ ζηα μπμία ημ δθεηηνυκζμ απςεείηαζ βζαηί  ηυηε ιεηααάθθμκηαζ μζ 

«ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ» ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο. Αο-

ηυ βίκεηαζ επεζδή υηακ δφμ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ελα-

ζημφκ ημ θμνηίμ ημοξ ζε έκα άθθμ ιαβκήηδ-δθεηηνμιαβκήηδ, ηυηε απς-

εείηαζ μ άθθμξ αοηυξ ιαβκήηδξ ηαζ δεκ έθηεηαζ, επεζδή αηνζαχξ ζηζξ ζπε-

ηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενα ηα μιχκοια ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία (αθ. ζπεηζηυ πείναια). 

 

Αθμφ θμζπυκ ιέζα ζημκ πονήκα ημο πνςημκίμο έπμοιε ημ θαζκυιεκμ: 

ηδκ ιζα θμνά έθημκηαζ ηα δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ημο ηέκηνα ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ηδκ επυιεκδ απςεμφκηαζ αθμφ υηακ ανεεμφκ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ), ηυηε αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πα-

ναβςβή αθθά ηαζ δ εηπμιπή ηςκ ηαάκηα εκένβεζαξ θςηυξ απυ ημ δθε-

ηηνυκζμ πνμξ ημκ βφνς ημο δζαζηδιζηυ πχνμ βίκεηαζ ηαηά ηαάκηα εκέν-

βεζαξ ή ηαηά ηφιαηα-ηφιαηα. 

 

Να εοιδεμφιε εδχ ηδκ άπμρδ ημο Μπμν: 

«Σμ 1913 μ Μπμν απμηάθορε ηδκ άπμρή ημο βζα ημ άημιμ ζε ηνία άν-

ενα πμο δδιμζίεοζε ζημ αββθζηυ πενζμδζηυ Philosophical Magazine, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ζηαεενά ημο Πθακη ηαζ ηζξ θαζιαηζηέξ εηπμιπέξ 

ημο αηυιμο ημο οδνμβυκμο ςξ αάζδ. Ακ δ εκένβεζα ιπμνμφζε κα εηπέ-

ιπεηαζ ιυκμ ζε ηαεμνζζιέκα πμζά, ηυηε ήηακ θμβζηυ κα δεπημφιε υηζ δ 

εκένβεζα ηςκ δθεηηνμκίςκ οπυηεζηαζ ζε πενζμνζζιμφξ. Ακηί ηα δθεηηνυ-

κζα κα ζηνμαζθίγμκηαζ βφνς απυ ημοξ αημιζημφξ πονήκεξ ηοπαία, έπνεπε 

κα ηαηέπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ηνμπζέξ, πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα εκενβεζαηά 

ημοξ επίπεδα. Σμ ιέβεεμξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ηνμπζχκ εα δζέθενακ βζα ηά-

εε ηφπμ αηυιμο ηαζ ηα δθεηηνυκζα εα απμννμθμφζακ ή εα ελέπειπακ ε-

κένβεζα ιυκμ ακ ιεηαπδδμφζακ απυ ηδ ιζα ηνμπζά ζηδκ άθθδ. Έκα δθε-

ηηνυκζμ πμο εα ιεηαηζκείηαζ απυ ορδθυηενδ ηνμπζά ζε παιδθυηενδ εα 

εηπέιπεζ έκα παναηηδνζζηζηυ ηαάκημοι εκένβεζαξ. Έκα δθεηηνυκζμ ζε 

παιδθυηενδ ηνμπζά εα απμννμθά ιυκμκ  εηείκα ηα ηαάκηα εκένβεζαξ πμο 

εα ημ ςεήζμοκ αηνζαχξ ζηδκ ορδθυηενδ ηνμπζά. Αοηυ ελδβεί  βζαηί, βζα 

πανάδεζβια, ηα άημια ημο οδνμβυκμο δίκμοκ ζοβηεηνζιέκα θςηεζκά ιή-

ηδ ηφιαημξ, πμο θαίκμκηαζ ζημ θάζια ημο οδνμβυκμο ζακ ιζα ζοβηεηνζ-
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ιέκδ ηαηακμιή θαιπνχκ βναιιχκ βκςζηχκ ςξ ζεζνά ημο Μπάθιεν: ηα 

άημια εηπέιπμοκ εκένβεζα ιυκμ ηαηά αοζηδνά, ηαεμνζζιέκα πμζά.  

Πδβή: «Σαλίδζ ζημ φιπακ – Μοζηήνζα ηαζ θαζκυιεκα» εηδυζεζξ Κ. 

Καπυπμοθμξ, ζεθίδεξ 67-68.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Βθέπμοιε εδχ, δδθαδή, υηζ ημ δθεηηνυκζμ θμνηίγεηαζ άθθμηε ιε πνυ-

ζεεηδ εκένβεζα απυ ημκ πονήκα (ηαζ ιέζς αοημφ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζηζ-

αάδα ημο) αθέπμοιε κα απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ πονήκα, εκχ άθθμηε α-

πμαάθθεζ αοηή ηδκ πνυζεεηδ εκένβεζά ημο ηαζ πθδζζάγεζ ηαζ πάθζ πνμξ 

ημκ πονήκα ημο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ, ηαη’ ανπήκ, υηζ ημ δθεηηνυκζμ ιπμνεί κα απμννμθήζεζ 

πνυζεεηδ-επζπθέμκ, εκένβεζα χζηε κα απςεδεεί-απμιαηνοκεεί απυ ημκ 

πονήκα ημο ηαζ κα ιεηααεί ζε ιζα πζμ ιαηνζκή ζηζαάδα-ηνμπζά.  

Δπμιέκςξ δεπυιαζηε υηζ απυ ημκ πονήκα ελαζηείηαζ πνμξ ημ δθεηηνυ-

κζμ έκα θμνηίμ άπςζδξ, πμο ημ απςεεί-απμιαηνφκεζ απυ αοηυκ. Αοηυ ημ 

θμνηίμ ημ μκμιάγμοιε ιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζδξ ηαζ ελαζηείηαζ, υπςξ 

ζημκ ιαβκδηζζιυ ιεηαλφ δφμ πυθςκ. 

Θεςνμφιε δδθαδή υηζ ηυζμ ημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ θέ-

νμοκ ιαβκδηζηά θμνηία. 

Δπίζδξ, υηζ ημ «πεδίμ» ημο πνςημκίμο ελαζηείηαζ μθυβονά ημο ιε ηδκ 

ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ πνμξ ημκ βφνς ημο πχνμ. 

Η αζηία ηδξ ιεηαθμνάξ αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ημ πνςηυκζμ ζημκ βφ-

νς ημο πχνμ ζοιααίκεζ ιυκμκ ζηδκ  θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ-αανοηζηχκ ημο πυθςκ. 

Ακηίεεηα, δ αανφηδηα ημο πνςημκίμο ηαζ δ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο επμιέ-

κςξ ιε ημ δθεηηνυκζμ, ζοιααίκεζ ιυκμκ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δφμ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Έηζζ ελδβείηαζ υηζ δ αανφηδηα ημο πνςημκίμο πνμξ ημ δθεηηνυκζμ δεκ 

είκαζ ζοκεπήξ, αθθά ηδκ ιζα ζοιααίκεζ δ αανφηδηα ηαζ έθηεζ ημ δθεηηνυ-

κζμ, εκχ ζηδκ επυιεκδ ελαζημφκηαζ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ηαζ απςεμφκ ημ 

δθεηηνυκζμ, ηαζ δ ηεθεοηαία αοηή θάζδ άπςζδξ μκμιάγεηαζ άκςζδ. 

Δπμιέκςξ, δ αανφηδηα ηαζ δ άκςζδ, έηζζ ελδβμφκηαζ υηζ δνμοκ ιέζα 

ζημ πνςηυκζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ ηα αθέπμοιε πμο ηα αζημφκ 

ζηδκ έθλδ ηαζ ηδκ άπςζδ ημο δθεηηνμκίμο. 

Κναημφιε, επίζδξ, απυ ηα παναπάκς ηαζ ημ ελήξ: 

Σμ δθεηηνυκζμ θμνηίγεηαζ απυ ημ πνςηυκζμ, ηυζμ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

έθλδξ ημο (μπυηε έθηεηαζ απυ ημ πνςηυκζμ), υζμ ηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

άπςζήξ ημο απυ αοηυ (μπυηε απςεείηαζ απυ αοηυ).  
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11. Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ειεθηξνλίνπ γύξω από ην 

πξωηόλην ηνπ ππξήλα. 

Η εμήγεζε ηεο ειιεηπηηθήο θίλεζεο-ηξνρηάο ηνπ ειεθηξνλίνπ γύξω 

από ην πξωηόλην ηνπ ππξήλα. 

Η ελίζρπζε ηεο ζέζεο όηη ην πξωηόλην θέξεη δύν εζωηεξηθνύο-

βαξπηηθνύο πόινπο. 

Η ελίζρπζε ηεο ζέζεο όηη ην ειεθηξόλην θέξεη δύν εζωηεξηθνύο-

βαξπηηθνύο πόινπο. 

 

 

Με αάζδ ηα υζα παναπάκς ακαθέναιε έπμοιε ηχνα ηδκ ελήξ ενιδ-

κεία ηδξ πενζζηνμθήξ ημο δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονή-

κα ημο: 

 

Α) Σμ δθεηηνυκζμ, υηακ ανίζηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

έθηεηαζ ιε ημ πνςηυκζμ, επεζδή: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο δμιζημφ θίεμο ημο πνςημκίμο, 

έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

δθεηηνμκίμο, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, επεζδή αηνζαχξ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ.   

(Δλδβήζαιε υηζ απυ ημ πνςηυκζμ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ηαζ αζεεκέζηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο. Ακηίεεηα, απυ ημ δθεηηνυκζμ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ηαζ αζεεκέζηενα ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο). 

Συηε ημ δθεηηνυκζμ πθδζζάγεζ πνμξ ημ πνςηυκζμ ή θέιε υηζ ημ δθε-

ηηνυκζμ απυ ηδκ εέζδ «αθήθζμ» ένπεηαζ πνμξ ηδκ εέζδ «πενζήθζμ» ηδξ 

ηνμπζάξ ημο. 

 

Β) Σμ δθεηηνυκζμ, υηακ ανίζηεηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

απςεείηαζ ιε ημ πνςηυκζμ, επεζδή: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο δμιζημφ θίεμο ημο πνςημκίμο, 

απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δμιζημφ θίεμο 

ημο δθεηηνμκίμο, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, επεζδή αηνζαχξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ.   

(Δλδβήζαιε υηζ απυ ημ πνςηυκζμ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ηαζ αζεεκέζηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο. Ακηίεεηα, απυ ημ δθεηηνυκζμ ελαζημφκηαζ ζζπονυηενα 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ηαζ αζεεκέζηενα ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο). 
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Συηε ημ δθεηηνυκζμ απμιαηνφκεηαζ-απςεείηαζ απυ ημ πνςηυκζμ ή θέιε 

υηζ ημ δθεηηνυκζμ απυ ηδκ εέζδ «πενζήθζμ» ένπεηαζ πνμξ ηδκ εέζδ «αθή-

θζμ» ηδξ ηνμπζάξ ημο. 

 

ιςξ δ παναπάκς πενζζηνμθή ημο δθεηηνμκίμο δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ 

απθή. Γζ’ αοηυ εα ηδκ ακαπηφλμοιε δζελμδζηυηενα ζημ επυιεκμ ηεθάθαζ-

μ. 

 

ζμκ αθμνά ηδκ εθθεζπηζηή ηνμπζά ημο δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημ 

πνςηυκζμ, ηαζ ηδκ εέζδ ιαξ υηζ ημ πνςηυκζμ θένεζ δφμ εζςηενζηά-

αανοηζηά ηέκηνα, αοηή ηδκ εέζδ ιαξ ένπεηαζ κα ηδκ εκζζπφζεζ ηαζ δ ίδζα 

δ βεςιεηνζηή ηαηαζηεοή-δδιζμονβία ηδξ έθθεζρδξ. 

Αξ δμφιε ζπεηζηυ απυζπαζια:   

 

 

 

 
 

Δεπ ηξ μόμξπ ζξρ 

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

θανθώζηε δύμ πηκέδεξ ζε απόζηαζε μενηθώκ εθαημζημμέηνςκ μεηαλύ ημοξ. Φηηάληε 

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

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

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

«ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από Kingfisher Books, Grisewood & 

Dempsey Ltd, London, Τόμμξ 4, ζει. 647. 

 

 

Άθθμ θαζκυιεκμ πμο ιαξ ηζκεί πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, υηζ δδθαδή 

ημ πνςηυκζμ θένεζ δφμ εζςηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ζημ εζςηενζηυ ημο είκαζ υηζ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα κεηνυκζα είκαζ δζαηεηαβ-

ιέκα ηαηά ζηζαάδεξ ιέζα ζημκ πονήκα ημο αηυιμο. 



25 

 

Σμ ενχηδια ηίεεηαζ ςξ ελήξ: 

«Αθμφ ηα πνςηυκζα θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ είκαζ μιυζδ-

ια, εα έπνεπε κα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Γζαηί, επμιέκςξ, ζοιααίκεζ δ δζάηαλδ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ηαηά 

ηεθφθδ;». 

Αξ δμφιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια, ζημ μπμίμ θαίκεηαζ δ δζάηαλδ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ κεηνμκίςκ ηαηά ηεθφθδ ή ζηζαάδεξ. 

 

 

 
 
Σε έκα με ημκηζμέκμ άημμμ, μ ανηζμόξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα είκαη ίζμξ με 

ημκ ανηζμό ηςκ ειεθηνμκίςκ πμο πενηζηνέθμκηαη γύνς από αοηόκ. Τμ άημμμ ημο άκ-

ζναθα έπεη 6 πνςηόκηα θαη 6 ειεθηνόκηα. 

«ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., από Kingfisher Books, Grisewood & 

Dempsey Ltd, London, Τόμμξ 4, ζει. 670. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα πάνμοιε ηαζ άθθμ ζπεηζηυ ηείιεκμ βζα κα μθμηθδ-

νχζμοιε αοηή ηδκ άπμρδ: 

 

«Μαξία Γθέπεξη-Μάγεξ (1906-1972) 

Η Γενιακίδα θοζζηυξ Γηέπενη-Μάβεν έγδζε ηαζ ενβάζηδηε ζηζξ ΗΠΑ 

απυ ημ 1931. Σμ 1949, ακελάνηδηα απυ ημκ Γζμπάκεξ Υακξ Γέκζεκ πμο 

ενβαγυηακ ζηδ Γενιακία, έηακε ηδκ οπυεεζδ υηζ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα κε-

ηνυκζα είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε ζηζαάδεξ ιέζα ζημκ πονήκα ημο αηυιμο. 

Γζα ηδ εεςνία αοηή, ημ 1963 ηζιήεδηε ιαγί ιε ημκ Γέκζεκ ιε ημ ανααείμ 

Νυιπεθ ηδξ Φοζζηήξ. 

Γηνράλεο Χαλο Γέλζελ (1907-1973) 

Ο Γενιακυξ θοζζηυξ Γέκζεκ δζαηφπςζε, ημ 1949, ηδ εεςνία υηζ ηα 

πνςηυκζα ηαζ ηα κεηνυκζα ιέζα ζημκ πονήκα ηςκ αηυιςκ είκαζ δζαηεηαβ-

ιέκα ηαηά ζηνχιαηα ή «ηεθφθδ». Έκαξ πονήκαξ ιε πθήνδ ηεθφθδ είκαζ 

ζδζαίηενα εοζηαεήξ. Σμ 1963 μ Γέκζεκ ιμζνάζηδηε ιε ηδκ Γηέπενη-

Μάβεν ημ ανααείμ Νυιπεθ ηδξ Φοζζηήξ». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 670. 
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Η απάκηδζδ ζημ παναπάκς ενχηδια είκαζ υηζ ηα πνςηυκζα έθημκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ επεζδή έθημκηαζ μζ εηενχκοιμζ ιαβκδηζημί-

δθεηηνμιαβκδηζημί εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ημοξ, δδθαδή: 

Έζης δφμ πνςηυκζα: ημ πνχημ πμο έπεζ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυ-

θμοξ ημοξ: Π1 ηαζ Π2, ηαζ ημ δεφηενμ πνςηυκζμ Π2 πμο έπεζ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ημοξ: Π΄1 ηαζ Π΄2. 

Ο εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ Π1 

ημο πνχημο πνςημκίμο, έθηεηαζ ιε ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ Π΄2, ημο δεφηενμο πνςημκίμο.   

Δπίζδξ, μ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ Π2 ημο πνχημο πνςημκίμο, έθηεηαζ ιε ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ 

πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ Π΄1, ημο δεφηενμο πνςημκίμο.  

 

Σμ παναπάκς ενχηδια πμο εέζαιε βζα ηα πνςηυκζα, ζζπφεζ ηαζ βζα ηα 

δθεηηνυκζα. οβηεηνζιέκα, ηίεεηαζ ημ ελήξ ενχηδια:    

«Αθμφ ηα δθεηηνυκζα θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαζ είκαζ 

μιυζδια, εα έπνεπε κα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Γζαηί, επμιέκςξ, ζοιααίκεζ δ δζάηαλδ ηςκ δθεηηνμκίςκ κα είκαζ ηαηά 

γεφβδ ζε ιενζηά άημια;». 

Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηα δθεηηνυκζα θένμοκ, ημ ηαεέκα ημοξ, δφμ 

πυθμοξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ: έκα πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηζ 

έκακ άθθμ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Δπεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, ιπμνεί ηυηε μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ ημο πνχημο δθεηηνμκίμο κα έθηεηαζ ιε ημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δεφηενμο δθεηηνμκίμο. Έηζζ πνμηφπηεζ ηαζ μ πδ-

ιζηυξ δεζιυξ ιεηαλφ ηςκ (αθέπε ακαθοηζηυηενα βζα ημοξ πδιζημφξ δε-

ζιμφξ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ). 
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12. Η εμήγεζε ηεο ύπαξμεο-θαηαλνκήο ηωλ ειεθηξνλίωλ ζηηο δηά-

θνξεο ζηηβάδεο ηνπ αηόκνπ. Γηαηί άιια ειεθηξόληα βξίζθνληαη ζε πην 

θνληηλέο ζηηβάδεο θαη άιια ζε πην καθξηλέο. 

Σα ειεθηξόληα όζν θαη ηα πξωηόληα δειαδή, παξόηη θαηλνκεληθά 

είλαη ηα ίδηα, όκωο δηαθέξνπλ ωο πξνο ηελ πνζόηεηα-ελέξγεηαο ηνπ 

θνξηίνπ ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ αιιά θαη ειεθηξνλίωλ 

πνπ θέξνπλ ζηελ κάδα ηνπο.  

Η εμήγεζε ηεο ππθλόηεηαο ηωλ ειεθηξνλίωλ ζηηο κεζαίεο ζρεηηθά 

ζηηβάδεο.  

Η εμήγεζε ηεο ελεξγεηαθήο αύμεζεο θαη θαηαλνκήο ηωλ πεξηζζό-

ηεξωλ ζηνηβάδωλ ηνπ αηόκνπ ζε κεξηθέο κόλν πεξηνρέο-ηξνρηέο ηνπ 

αηόκνπ. 

 

Ο δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο θένεζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηαζ ηαεχξ 

αθθδθεπζδνά ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο δμιζημφ θίεμο ημο πνςημκίμο 

ηίεεηαζ ζε ιζα μνζζιέκδ απυζηαζδ απυ αοηυ ημ πνςηυκζμ. 

Η ανπζηή δδθαδή εέζδ εκυξ δθεηηνμκίμο ζε ιζα μνζζιέκδ εέζδ-ζηζ-

αάδα ημο ζημ άημιυ ημο, ηαεμνίγεηαζ απυ αοηυκ ημκ πανάβμκηα: δδθαδή 

πυζμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ θένεζ ζηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ημο. Γζαηί, ακάθμβα ιε 

αοηυ αθθδθεπζδνά (ακαθυβςξ) ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο πνςημκίμο 

ηαζ έηζζ «ηίεεηαζ» ζε ιζα ημκηζκή ή ζε ιζα ιαηνζκυηενδ ηνμπζά βφνς απυ 

ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα. 

Έκα δθεηηνυκζμ α΄, π.π. πμο θένεζ αζεεκέξ ημ ιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ, 

ανίζηεηαζ ζε ημκηζκή ηνμπζά-ζηζαάδα πνμξ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα. Αο-

ηυ ελδβείηαζ, επεζδή απςεείηαζ θζβυηενμ απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα, 

επμιέκςξ ιπμνεί κα έθηεηαζ πενζζζυηενμ απυ αοηυκ ηαζ κα πθδζζάγεζ 

πνμξ ημ πνςηυκζμ.  

Αζηζμθμβία ημο παναπάκς:  

ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζ-

ηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζδξ, μπυηε υζμ ιζηνυηενμ θμνηίμ ά-

πςζδξ έπμοιε ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο, ηυζμ πζμ ημκηά ανί-

ζηεηαζ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ ςξ πνμξ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο. Σα δ-

θεηηνυκζα υζμ ηαζ ηα πνςηυκζα δδθαδή, πανυηζ θαζκμιεκζηά είκαζ ηα ί-

δζα, υιςξ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα-εκένβεζα ημο θμνηίμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ζηδκ 

ιάγα ημοξ. 

Έκα άθθμ δθεηηνυκζμ α΄ πμο θένεζ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ (ζε 

ζπέζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ α΄), ανίζηεηαζ ζε πζμ απμιαηνοζιέκδ ηνμπζά (ζε 

ζπέζδ ιε ημ α΄), επεζδή απςεείηαζ πζμ πμθφ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ απυ ημ πνςηυκζμ (ελαζηίαξ ημο ζζπονυηενμο ιαβκδηζημφ ημο θμν-

ηίμο). 

Έκα άθθμ δθεηηνυκζμ β΄ πμο θένεζ αηυιδ πζμ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδ-

ηζηυ ημο θμνηίμ (ζε ζπέζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ α΄), αοηυ ανίζηεηαζ ζε αηυ-
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ιδ πζμ απμιαηνοζιέκδ ηνμπζά απυ ημκ πονήκα ημο αηυιμο, απυ ημ πνς-

ηυκζμ, επεζδή ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο πνςημκίμο 

πνμξ αοηυ. 

Έηζζ, ηα δζάθμνα δθεηηνυκζα, ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ημο ιαβκδηζημφ 

ημοξ θμνηίμο, άθθα ανίζημκηαζ πζμ ημκηά ηαζ άθθα πζμ ιαηνζά ζε ζπέζδ 

ιε ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα. 

Η ζζπφξ ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο ημο ηάεε δθεηηνμκίμο ιεηααάθθεηαζ 

επεζδή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο (ηςκ αζχκςκ η.θπ.) αοηά αθθδθεπζ-

δνμφκ ιε ηα πνςηυκζα ηαζ έηζζ πάκμοκ ιένμξ ημο ιαβκδηζημφ ημοξ θμν-

ηίμο. Έπμοιε δδθαδή ηδκ δζαθοβή εκένβεζαξ απυ ηδκ ιάγα ημοξ, θυβς ηδξ 

ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ ηίκδζήξ ηςκ βεκζηυηενα ή ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ (υπςξ 

εα πμφιε παναηάης). 

Ακάθμβα δε ιε ηδκ πμζυηδηα ημο ιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο ηαηαηάζ-

ζμκηαζ ζε ζηζαάδεξ, επεζδή πνάβιαηζ αοηέξ μζ ζηζαάδεξ οπμδδθχκμοκ ηδκ 

πμζυηδηα εκένβεζάξ ηςκ (ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ δδθαδή ιε ημ πνςηυ-

κζμ ημο πονήκα). 

 

Παναηδνμφιε υιςξ υηζ μζ ζηζαάδεξ είκαζ πενζζζυηενεξ ζημ ιέζμκ ημο 

ανζειμφ ημοξ. Αξ ειααεφκμοιε ζε αοηυ: 

Ακ θακηαζημφιε ηχνα ημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο ζακ έκα ια-

βκήηδ ζημ ηέκηνμ ημο αηυιμο, αοηυξ δδιζμονβεί βφνς ημο ιαβκδηζηυ πε-

δίμ, ιε αάζδ ηζξ ιαβκδηζηέξ ημο δοκαιζηέξ βναιιέξ. Αοηέξ θμζπυκ μζ ια-

βκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ιαβκήηδ αοημφ είκαζ πενζζζυηενεξ ζηζξ 

ιεζαίεξ ζηζαάδεξ ημο αηυιμο, επεζδή εηεί αολάκμκηαζ ηαζ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο πνςημκίμο (μζ πενζζζυηενεξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζ-

ηέξ βναιιέξ ανίζημκηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο). 

Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο ζηζξ ιεζαίεξ ζηζαάδεξ έπμοιε πενζζζυ-

ηενα δθεηηνυκζα ή έπμοιε αολδιέκμ ημκ ανζειυ ημοξ (ημκ ανζειυ ηςκ 

ζημζαάδςκ), θυβς ηδξ αολδιέκδξ αοηήξ ιαβκδηζηήξ εκένβεζαξ ημο δμιζ-

ημφ θίεμο ημο πνςημκίμο ζημκ πχνμ-πενζμπή αοηή. 

 

Γεπυιαζηε δδθαδή υηζ μ δμιζηυξ θίεμξ ημο πνςημκίμο είκαζ έκαξ ια-

βκήηδξ πμο θένεζ δφμ πυθμοξ. Απυ ημκ ηάεε ημο πυθμ λεηζκμφκ μζ ιαβκδ-

ηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο ηαζ δδιζμονβμφκ μθυβονά ημο έκα ιαβκδ-

ηζηυ πεδίμ (δεπυιαζηε επίζδξ υηζ ιαβκδηζηυ πεδίμ δεκ οπάνπεζ δίπςξ δφμ 

πυθμοξ, υπςξ ηαζ δ θοζζηή ακαθένεζ ζημ ακηίζημζπμ ηεθάθαζμ βζα ημοξ 

ζημζπεζχδεζξ ιαβκήηεξ). 

Γεπυιαζηε επίζδξ υηζ ηαζ μ δμιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο είκαζ έκαξ 

ιαβκήηδξ. Απυ ημκ ηάεε ημο πυθμ λεηζκμφκ μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ ημο ηαζ δδιζμονβμφκ μθυβονά ημο έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ. 

Η ζηέρδ ιάξ μδδβεί ζε αοηυ, ακ ζηεθημφιε ημ βκςζηυ ιαξ υηζ:  

«Ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηδ ιμνθή ηδξ ηνμπζάξ ημο δθεηηνμκίμο ηαζ 

υηζ ζηνεθυιεκμ δθεηηνζηυ θμνηίμ δδιζμονβεί ιαβκδηζηυ δίπμθμ…». 
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«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 296.   

Οζ δφμ αοημί ιαβκήηεξ (πνςηυκζμ ηαζ δθεηηνυκζμ δδθαδή), μ ηαεέκαξ 

απυ ημοξ μπμίμοξ θένεζ δφμ πυθμοξ, αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ.  

Έηζζ ελδβείηαζ υηζ υηακ ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ ημ μιχκοιυ ημοξ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ, ηυηε απςεμφκηαζ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ απμιαηνφκεηαζ ζε 

ιζα πζμ ελςηενζηή ζηζαάδα, επεζδή θένεζ ηδκ ιζηνυηενδ ιάγα. Ακηίεεηα, 

ηαεχξ απμιαηνφκεηαζ, ηυηε πάθζ έθηεηαζ ηαζ πθδζζάγεζ πνμξ ημ πνςηυ-

κζμ.  
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13. Γεζκνί, ρεκηθνί δεζκνί 

 

«Δίδε δεζκώλ  

 

 
 

Έκα άημιμ ιε αζοιπθήνςηδ ελςηενζηή ζηζαάδα [ανζειυξ e < 8 ] δεκ 

έπεζ εοζηάεεζα ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ θένεηαζ ζακ νίγα υηακ 

ανεεεί ιυκμ ημο. Έπεζ ιμκαπζηά δθεηηνυκζα, πμο ζφιθςκα ιε ηδκ ηθαζζ-

ηή μνμθμβία θέβμκηαζ εθεφεενα ζεέκδ. Απυ υθα ηα ζημζπεία ιυκμ ηςκ 

εοβεκχκ αενίςκ [He, Ne, Ar, K, Xe, Rn] μζ αημιζημί ανζειμί είκαζ ηέημζμζ 

πμο κα ζοιπθδνχκεηαζ δ ελςηενζηή ζηζαάδα ιε 8 δθεηηνυκζα [εηηυξ απυ 

ημ He, πμο δ ελςηενζηή ημο είκαζ δ Κ ζοιπθδνςιέκδ ιε 2].  Σα ζημζπεία 

αοηά είκαζ πδιζηά πςνίξ δνάζδ. θα ηα άθθα ζημζπεία πνμζπαεμφκ κα 

ανεεμφκ ιε ζοιπθδνςιέκδ ηδκ ελςηενζηή ημοξ ζηζαάδα ηαζ βζ’ αοηυ ηά-

κμοκ δεζιμφξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ζακ δναζηζηά πδιζηά.  

Υδιζηή δναζηδνζυηδηα άνα, ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ, 

θέβεηαζ δ ηάζδ ηςκ αηυιςκ κα απμηηήζμοκ πζμ ζηαεενή δθεηηνμκζαηή 

δμιή. ηδκ ηθαζζηή αημιζηή εεςνία μνίζηδηε ζακ δεζιυξ δ ζοκέκςζδ 

δομ ιμκάδςκ ζοββέκεζαξ. 

Ο μνζζιέκμξ, υιςξ, έηζζ δεζιυξ δεκ ελδβεί ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχ-

ζεζξ ηδξ ζφκδεζδξ αηυιςκ ή ιμνίςκ. ηδ ζφβπνμκδ αημιζηή εεςνία δεκ 

ιπμνεί κα δζαηοπςεεί έκαξ μνζζιυξ ημο δεζιμφ, υπςξ αβαίκεζ απυ ηδκ 

επυιεκδ ακάθοζδ». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Διείξ, απθά εέθμοιε κα ελδβήζμοιε υηζ δεζιυξ είκαζ δ έθλδ ιεηαλφ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, υηακ αοηά ανίζημκηαζ: α) είηε ιέζα ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ 

πυθμ ημο πνςημκίμο ηα ιεκ (π.π. ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ) ηαζ 

ιέζα ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηα δε (π.π. ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ), α) είηε ακηίζηνμθα, β) είηε ιέζα ζε έκα δθεηηνυκζμ ηα ιεκ  
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(ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ) ηαζ ζε άθθμ δθεηηνυκζμ ηα δε (ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ). 

Δπεζδή, θμζπυκ, μ ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ηςκ δθεηηνμκίςκ θένεζ δφμ εζς-

ηενζηά-αανοηζηά ηέκηνα-πυθμοξ, αθθά ηαζ μ ηάεε δμιζηυξ θίεμξ ημο 

πνςημκίμο επίζδξ, ελαζημφκηαζ απυ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα (πμο ανί-

ζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ παναπάκς δμιζηχκ θίεςκ αθθδ-

θεπζδνάζεζξ, θυβς ημο πεδίμο ημοξ 

Πανυηζ δδθαδή θέιε υηζ ηα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία απςεμφκηαζ, 

υπςξ π.π. δφμ δθεηηνυκζα, υιςξ είκαζ δοκαηυκ κα έθημκηαζ ηαζ κα δδ-

ιζμονβμφκ γεφβδ δθεηηνμκίςκ είηε ημο ίδζμο αηυιμο, είηε δζαθμνεηζηχκ 

αηυιςκ.  

Αξ δμφιε ιενζηέξ ηςκ παναπάκς παίνκμκηαξ έκα μπμζμδήπμηε αζαθίμ 

ηαζ επελδβχκηαξ βζα ηα υζα ακαθένμκηαζ ζπεηζηά ιε ημοξ πδιζημφξ δε-

ζιμφξ:   
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13.4.1. Ινληηθόο [εηεξνπνιηθόο] δεζκόο. 

 

 
 

 

«1. Ινληηθόο [εηεξνπνιηθόο] δεζκόο. 

πδιαηίγεηαζ ιε ηδκ ιεηααίααζδ δθεηηνμκίμο απυ ημ έκα ζημ άθθμ ά-

ημιμ, π.π. (2). 

Οζ ανζειμί πάκς δελζά ζηα ζφιαμθα πενζβνάθμοκ ηδκ δθεηηνζηή ηα-

ηάζηαζδ ηςκ αηυιςκ ηαζ θέβμκηαζ ανζειμί μλείδςζδξ. 

Σα ζυκηα δε ζπδιαηίγμοκ ιυνζα, αθθά πθέβια. Γζ’ αοηυ υηακ θέιε 

«ιμνζαηυ» εκκμμφιε ημ ηοπζηυ αάνμξ ηδξ έκςζδξ [δδθαδή αοηυ πμο οπμ-

θμβίγεηαζ απυ ημκ ηφπμ ηδξ]».  

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

Δλήβδζδ: 

Έζης δφμ άημια, ηα Α ηαζ Β, ηαζ επίζδξ έκα δθεηηνυκζμ α, πμο ακήηεζ 

ανπζηά ζημ πνχημ άημιμ Α. 

Ακ θμζπυκ ημ άημιμ Α ανεεεί ημκηά ζε έκα βεζημκζηυ άημιμ Β, εκδέπε-

ηαζ-ιπμνεί ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο Β αηυιμο κα έπεζ ζζπονυηενμ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ απυ ημ πνςηυκζμ ημο Α αηυιμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ 

εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο αηυιμο Β, ε-

λαζηεί ζζπονυηενδ ηδκ έθλδ ημο πάκς ζημκ εζςηενζηυ πυθμζ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δθεηηνμκίμο αοημφ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

έθλδ πμο αζηεί μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημο αηυιμο Α.  

Έηζζ, θέιε υηζ ημ πνςηυκζμ ημο Β αηυιμο ελαζηεί ζζπονυηενα ημ εηε-

νχκοιυ ημο ιαβκδηζηυ πνμξ ημ δθεηηνυκζμ α, ηαζ ηυηε ημ δθεηηνυκζμ α 

έθηεηαζ απυ ημ άημιμ Β. 

Συηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ ηίεεηαζ ζε ηνμπζά βφνς απυ ημ άημιμ αοηυ Β 

πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ, ζε ζπέζδ ιε ημ άημιμ Α. 
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13.4.2. Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) όρη πνιηθόο δεζκόο.  

 

 
 

 

«2) Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) όρη πνιηθόο δεζκόο.  

πδιαηίγεηαζ ιε ζοκεζζθμνά δθεηηνμκίςκ απυ δφμ υιμζα άημια βζα κα 

ζπδιαηίζμοκ ημζκυ γεοβάνζ δθεηηνμκίςκ, πμο ηζκείηαζ ζε ημζκή [«εκζαί-

α»] ηνμπζά βφνς απυ ημοξ δφμ εκςιέκμοξ πονήκεξ».  

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

Δλήβδζδ: 

Έζης δφμ υιμζα άημια Α ηαζ Β. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή έπμοιε αιμζααία ελάζηδζδ ζζπονμφ ηαζ πενίπμο 

ίζμο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο απυ ηα πνςηυκζα ηςκ δφμ 

αηυιςκ πάκς ζηα δφμ δθεηηνυκζα αοηά.  

Με άθθα θυβζα, μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ ημο πνχημο πνςημκίμο ημο αηυιμο Α, έθηεζ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ, ελί-

ζμο, υπςξ ηαζ μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημο δεφηενμο αηυιμο Β.  

Δπίζδξ, μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο 

δεφηενμο πνςημκίμο ημο αηυιμο Β, έθηεζ ημ ίδζμ αοηυ δθεηηνυκζμ, ελί-

ζμο, υπςξ ηαζ μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημο πνχημο αηυιμο Α. 

Έηζζ έπμοιε ηα δφμ πνςηυκζα, ηςκ δφμ αηυιςκ Α ηαζ Β κα έθημοκ ημ 

δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο Α. 

Οιμίςξ, ηα δφμ παναπάκς πνςηυκζα, έθημοκ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ ημο 

αηυιμο Β.  

Η έθλδ ηςκ πνςημκίςκ βίκεηαζ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς, απυ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ημοξ, πνμξ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ δφμ δθεηηνμ-

κίςκ αοηχκ. 

Συηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ ιυνζμ αοηχκ ηςκ 

δφμ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ υιμζςκ αηυιςκ. 
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13.4.3. Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) πνιηθόο δεζκόο.  

 

 

 
 

 

«3) Μνξηαθόο (νκνηνπνιηθόο) πνιηθόο δεζκόο.  

πδιαηίγεηαζ ιε ζοκεζζθμνά δθεηηνμκίςκ απυ δφμ ακυιμζα άημια βζα 

ζπδιαηζζιμφ ημζκμφ γεφβμοξ δθεηηνμκίςκ.  

… Σμ ημζκυ γεφβμξ ακήηεζ πενζζζυηενμ ζημ πζμ δθεηηνμανκδηζηυ ά-

ημιμ [εδχ ζημ Cl]». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

Δλήβδζδ: 

Έζης δφμ ακυιμζα άημια Α ηαζ Β. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή έπμοιε αιμζααία ελάζηδζδ ζζπονμφ ηαζ πενίπμο 

ίζμο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο απυ ηα πνςηυκζα ηςκ δφμ 

αηυιςκ πάκς ζηα δφμ δθεηηνυκζα αοηά.  

Με άθθα θυβζα, μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ ημο πνχημο πνςημκίμο ημο αηυιμο Α, έθηεζ ημ δθεηηνυκζμ αοηυ, ελί-

ζμο, υπςξ ηαζ μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημο δεφηενμο αηυιμο Β.  

Δπίζδξ, μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο 

δεφηενμο πνςημκίμο ημο αηυιμο Β, έθηεζ ημ ίδζμ αοηυ δθεηηνυκζμ, ελί-

ζμο, υπςξ ηαζ μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημο πνχημο αηυιμο Α. 

Έηζζ έπμοιε ηα δφμ πνςηυκζα, ηςκ δφμ αηυιςκ Α ηαζ Β κα έθημοκ ημ 

δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο Α. 

Οιμίςξ, ηα δφμ παναπάκς πνςηυκζα, έθημοκ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ ημο 

αηυιμο Β.  

Η έθλδ ηςκ πνςημκίςκ βίκεηαζ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς, απυ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ημοξ, πνμξ ημκ 

εζςηενζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ δφμ δθεηηνμ-

κίςκ αοηχκ. 

Συηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ ιυνζμ αοηχκ ηςκ 

δφμ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ ακυιμζςκ αηυιςκ.  
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13.4.4. Ηκηπνιηθόο δεζκόο 

 

 

 
 

 

 

«4) Ηκηπνιηθόο δεζκόο 

πδιαηίγεηαζ ιε ημζκυ γεφβμξ δθεηηνμκίςκ πμο δίκμκηαζ ιυκμ απυ έκα 

άημιμ».  

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

Δλήβδζδ: 

Έπμοιε πεζ υηζ ημ πνςηυκζμ θένεζ δφμ εζςηενζημφξ πυθμοξ: έκακ εζς-

ηενζηυ πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ έκα εζςηενζηυ πυθμ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Έπμοιε πεζ, επίζδξ, υηζ μ ηάεε ηέημζμξ 

εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ πυθμξ ημο πνςημκίμο δδιζμονβεί πεδίμ μθυβονά 

ημο. Κζ αοηυ ημ πεδίμ μθείθεηαζ ηαζ οπάνπεζ θυβς αηνζαχξ ηδξ ιεηαθμ-

νάξ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζε αοημφξ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ πυθμοξ ημο πνς-

ημκίμο, ηαζ ημ μπμίμ εηπέιπεηαζ-απςεείηαζ ζημκ βφνς ημο πχνμ (αθέπε 

ζπεηζηά). 

Τπάνπεζ πενίπηςζδ, θμζπυκ, ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ κα είκαζ ηάπςξ ζζπονυ ηζ αοηυ ηυηε 

ιπμνεί κα θμνηίζεζ ημ δθεηηνυκζμ δ1 πμο ανίζηεηαζ ζε ηνμπζά ημο ιε αο-

ηυ ημ δζηυ ημο ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακάθμβα βίκεηαζ ηαζ ιε έκα άθθμ πνςηυκζμ ημο πονήκα, υηακ ιπμνεί 

ιέζς ημο πεδίμο πμο ελαζηεί μ εζςηενζηυξ-αανοηζηυξ ημο πυθμξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, κα θμνηίζεζ έκα άθθμ δθεηηνυκζμ δ2. 

Συηε ηα δφμ παναπάκς δθεηηνυκζα δ1 ηαζ δ2 έπμοκ ζζπονά θμνηία εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ακηί-

ζημζπα. Δλαζηίαξ αοηχκ έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ γεφβμξ. 

Αοηυ ημ γεφβμξ ζημ ίδζμ άημιμ είκαζ μ διζπμθζηυξ δεζιυξ. 
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13.4.5. Μεηαιιηθόο δεζκόο 

 

 

 
 

 

«5. Μεηαιιηθόο δεζκόο 

Σα ιέηαθθα έπμοκ θίβα δθεηηνυκζα ζηδκ ηεθεοηαία ζηζαάδα. Απαθ-

θάζζμκηαζ απυ αοηά, ζπδιαηίγμοκ πθέβια εεηζηχκ ζυκηςκ ζηα δζάηεκα 

ημο μπμίμο ηζκείηαζ ημ κέθμξ ηςκ εθεφεενςκ δθεηηνμκίςκ ζοκδέμκηαξ 

ηαεέκα άημιμ ιε υθα ηα βεζημκζηά ημο ιε «νέμκηεξ» δεζιμφξ μιμζμπμθζ-

ημφ παναηηήνα. 

Γζα ημ παθηυ π.π. έπμοιε (5) 

Η δμιή αοηή ελδβεί ημ ιεηαθθζηυ παναηηήνα. Σα εθεφεενα δθεηηνυκζα 

ζακ ηαπφηαημζ θμνείξ εκένβεζαξ ηαζ θμνηίμο ελδβμφκ ηδ εενιζηή ηαζ δ-

θεηηνζηή αβςβζιυηδηα. Σμ πμθθαπθμφκ αθθά υπζ πάβζμ ηςκ δεζιχκ ελδ-

βεί ημ εθαηυ, ημ υθηζιμ, ηδ ζοκεηηζηυηδηα ηαζ υθεξ ηζξ ιεηαθθζηέξ ζδζυηδ-

ηεξ. 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 297 

 

Δλήβδζδ. 

ζμκ αθμνά ηδκ ηάζδ ηςκ ιεηάθθςκ κα απςεμφκ ηα δθεηηνυκζά ημοξ 

ή κα ηα απμαάθθμοκ, αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ηα πνςηυκζά ημοξ, θένμοκ ζ-

ζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ ημοξ πυθμοξ.  

Αοηυ ημ θμνηίμ απςεεί ημ επίζδξ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηα δθεηηνυκζά ημοξ, ηζ αοηυ βίκεηαζ επεζδή ηαζ ηα 

δφμ θμνηία είκαζ ζζπονά ζε εειεθζχδδ ζυκηα, πμο απςεμφκηαζ, επεζδή 

υζμ πζμ ζζπονά είκαζ ηυζμ πζμ πμθφ απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ (εθυζμκ ιεηααάθθμκηαζ αοηέξ μζ «ημκηζκέξ απμζηάζεζξ», αθ. 

παναηάης ζημ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ: «16. Η ελήβδζδ ηςκ εκκμζχκ:  α) «πε-

ηζηά ημκηζκέξ» ηαζ  α) «πεηζηά ιαηνζκέξ» απμζηάζεζξ, ιεηαλφ πνςημ-

κίμο ηαζ δθεηηνμκίμο»).   
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Κζ υηακ είκαζ ζζπονά απςεμφκηαζ ηαζ μζ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, 

ηχνα ιεβαθχκμοκ, εθυζμκ έπμοιε ελάζηδζδ ζζπονυηενςκ ηςκ θμνηίςκ 

ημοξ. Έηζζ απμαάθθμοκ ηα δθεηηνυκζά ημοξ ή αθθζχξ ηα απςεμφκ απυ ηα 

άημιά ημοξ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα δθεηηνυκζα ηςκ ιεηάθθςκ είκαζ αζηαεή ηαζ 

ιπμνμφκ εφημθα κα «θφβμοκ» απυ ημ πνςηυκζμ αοηχκ ηςκ αηυιςκ. 
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13.4.6. Ινληζκόο ηνπ αηόκνπ 

 

Μεηά ηα υζα ακαπηφλαιε ηαζ επελδβήζαιε βζα ημοξ πδιζημφξ δεζιμφξ 

ζημ άημιμ, κα δμφιε πθέμκ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο ζμκζζιμφ ημο αηυιμο ηάης 

απυ ηα κέα δεδμιέκα, παίνκμκηαξ οπυρδ ιαξ ζπεηζηυ απυζπαζια. Έκακηζ 

ημο παναηζεέιεκμο ζπεηζημφ απμζπάζιαημξ δεκ εα ηάκμοιε ζπυθζα, ε-

πεζδή ήδδ έπμοιε επελδβήζεζ αοηά παναπάκς. 

 

«Ι μ κ ζ ζ ι υ ξ  ημο αηυιμο θέβεηαζ δ απυηηδζδ δθεηηνμκζημφ θμνηί-

μο, μπυηε ημ άημιμ βίκεηαζ ζυκ. Ιμκζζιυξ ημο αηυιμο ζοιααίκεζ ηαηά δφμ 

ηνυπμοξ: 

α) Απυζπαζδ e  απυ ημ μοδέηενμ άημιμ. Η εκένβεζα πμο απμννμθάηαζ 

θέβεηαζ ένβμ ζμκζζιμφ.  
 

 
 

α) Πνυζθδρδ e απυ μοδέηενμ άημιμ. Η εκένβεζα πμο εθεοεενχκεηαζ, 

ηχνα, θέβεηαζ Ηθεηηνμζοββέκεζα [Ηζ], π.π.: 
 

 
 

[Η Ηζ λμδεφεηαζ βζα ηδκ απυζπαζδ ημο επζπθέμκ e]. 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενή δ δζαθμνά ζυκημξ ηαζ αηυιμο ζηδ 

δμιή, απυ ηδκ μπμία απμννέμοκ ηαζ μζ δζαθμνέξ ζηζξ θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ 

ζδζυηδηεξ. Σμ Cl
0
 π.π. είκαζ ζθμδνυηαημ δδθδηήνζμ εκχ ημ Cl

-
 ανχζζιμ∙ 

[NaCl].  

Σμ ένβμ ζμκζζιμφ ηαζ δ δθεηηνμζοββέκεζα αολάκμοκ ζημ πενζμδζηυ 

ζφζηδια πανάθθδθα, απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά [δδθαδή ακάθμβα 

ιε ημκ ανζειυ e  ημο ζεέκμοξ] ηαζ απυ ηα ηάης πνμξ ηα άκς [δδθ. ακηζ-

ζηνυθςξ ακάθμβα ιε ηδκ αηηίκα ημο αηυιμο]. Άημια ιε ιεβάθδ Ηζ ηαζ 

Δζμκ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα πάνμοκ e απυ άθθα άημια βζα κα ζοιπθδνχζμοκ 

ιε 8e ηδ ζηζαάδα ζεέκμοξ ημοξ, ηαζ θέβμκηαζ δθεηηνανκδηζηά. Έηζζ ζο-

ιπενζθένμκηαζ ηα αιέηαθθα. 

Άημια πμο έπμοκ ζπεηζηά πμθφ ιζηνυ ένβμ ζμκζζιμφ [Δζμκ] ηαζ Ηζ έ-

πμοκ ηδκ ηάζδ κα απμαάθθμοκ e, ηαζ ηαηανβχκηαξ ηδ ζηζαάδα ζεέκμοξ 

ημοξ κα ιείκμοκ ιε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ ζοιπθδνςιέκδ ζηζαάδα. ο-

ιπενζθένμκηαζ έηζζ ηα ιέηαθθα ηονίςξ ηαζ θέβμκηαζ Ηθεηηνμεεηζηά. Ά-

ημια ιε εκδζάιεζεξ ηζιέξ Δζμκ ηαζ Ηζ είκαζ επαιθμηενίγμκηα. Με αάζδ 

ηα Δζμκ ηαηαηάζζμκηαζ ηα ζημζπεία ζηδ ζεζνά δθεηηνανκδηζηυηδηαξ. Λέ-

βεηαζ ηαζ ζεζνά δναζηζηυηδηαξ βζα ηα ιέηαθθα [υζμ ιζηνυηενμ ημ Δζμκ 

ηυζμ δναζηζηυηενμ ημ ζημζπείμ ςξ δθεηηνμεεηζηυ ηαζ θζβυηενμ δναζηζηυ 

ςξ δθεηηνανκδηζηυ].  
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Η δναζηζηυηδηα ηςκ αενίςκ ζημζπείςκ ζε ιμνζαηή ιμνθή ηνμπμπμζεί-

ηαζ ελαζηίαξ ημο απαζημφιεκμο πμζμφ εκένβεζαξ βζα ηδ δζάζπαζδ ημο ιμ-

νίμο ζε άημια. Έηζζ ημ Ν4 είκαζ αδνακέξ ηαζ ημ Ο2 θζβυηενμ δναζηζηυ 

απυ ηα αθμβυκα [Υ2]. Η δθεηηνανκδηζηυηδηα μνίγεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυ-

πμοξ ηαζ μ επζηναηέζηενμξ είκαζ εηείκμξ πμο πνυηεζκε μ Pauling. 

φιθςκα ιε αοηυκ, δ δθεηηνανκδηζηυηδηα δίκεηαζ ιε έκα πμθφπθμημ 

ηφπμ ςξ ζοκάνηδζδ ηςκ εκενβεζχκ ζφκδεζδξ ηςκ αηυιςκ ζε ζοιααηέξ 

ιμκάδεξ απυ 0,8 ςξ 4. 

Η δθεηηνανκδηζηυηδηα εηθνάγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα έθηεζ 

ημ ημζκυ γεφβμξ ημο μιμζμπμθζημφ δεζιμφ πνμξ αοηυ. 

 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηεί-

μο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 298.  
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13.4.7. Χεκηθνί δεζκνί - Δθαξκνγέο 
 

Δνχηδζδ: 

Δίλαη δπλαηό άξαγε, ην πξωηόλην (ή ν ππξήλαο) ελόο αηόκνπ Α1 λα 

αζθεί έιμε πξνο ην ειεθηξόλην, ή αθόκε θαη πξνο ηνλ ππξήλα ελόο 

άιινπ αηόκνπ Α2, ώζηε ην ειεθηξόλην ή ν ππξήλαο ηνπ δεύηεξνπ απ-

ηνύ αηόκνπ Α2 λα έιθνληαη από ην πξωηόλην ηνπ πξώηνπ αηόκνπ Α1;  

Απάκηδζδ: 

Γζα κα απακηήζμοιε πναηηζηά, κα εοιδεμφιε ημ ηνζπμεζδέξ θαζκυιε-

κμ. 

   

«Σξηρνεηδέο θαηλόκελν 

Φοζζηυ θαζκυιεκμ πμο παναηδνείηαζ ζηα οβνά, ελαζηίαξ ηδξ επζθα-

κεζαηήξ ηάζδξ. ημ ηνζπμεζδέξ θαζκυιεκμ μθείθμκηαζ πμθθέξ θεζημονβίεξ 

ή ηεπκδηέξ δζενβαζίεξ. Γζα πανάδεζβια, ηα οβνά ημο εδάθμοξ ακεααίκμοκ 

ιέζα απυ ηζξ νίγεξ ηαζ ημοξ ιίζπμοξ πνμξ υθα ηα ιένδ ηςκ θοηχκ, ημ αί-

ια ηζκείηαζ ιέζα ζηα ιζηνμζημπζηά ηνμπμεζδή αββεία πνμξ υθα ηα ιένδ 

ημο ζχιαημξ, ημ ηενί πμο θζχκεζ απυ ηδ εενιυηδηα ηδξ θθυβαξ ακεααίκεζ 

ζημ θζηίθζ ηαζ ημ δζαανέπεζ. 
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Ακ ημπμεεηήζμοιε ζ’ έκα δμπείμ ιε κενυ ηδκ άηνδ εκυξ ζηεκμφ ζςθή-

κα, ημ οβνυ ακεααίκεζ ιέζα ζημ ζςθήκα. ζμ πζμ ζηεκυξ είκαζ μ ζςθήκαξ 

ηυζμ ρδθυηενα ακεααίκεζ ημ κενυ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πνμηαθείηαζ απυ 

ηδκ έθλδ ακάιεζα ζηα ιυνζα ηδξ επζθάκεζαξ ημο οβνμφ ηαζ ζηα ιυνζα ημο 

ζςθήκα. Σμ οβνυ ακεααίκεζ ιέπνζξ υημο ημ αάνμξ ημο ελζζμννμπήζεζ ηδκ 

επζθακεζαηή ηάζδ. ηακ ηα επζθακεζαηά ιυνζα ημο οβνμφ έθημκηαζ ιεηα-

λφ ημοξ πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ έθημκηαζ απυ ημ ημίπςια ημο ζςθήκα, δ 

επζθακεζαηή ηάζδ πνμηαθεί ηδκ απμζοιπίεζδ ημο οβνμφ. Σμ ηνζπμεζδέξ 

θαζκυιεκμ ειθακίγεηαζ έκημκα ζημκ οδνάνβονμ, πμο έπεζ ιεβάθδ επζθα-

κεζαηή ηάζδ». 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Συιμξ 5, ζεθ. 777. 

 

 

οιπέναζια:  

Δπμιέκςξ, απυ ημ πανάδεζβια ημο θαζκυιεκμο ηςκ ηνζπμεζδχκ αββεί-

ςκ ηαηαθαααίκμοιε υηζ υπζ ιυκμκ είκαζ δοκαηυκ έκα δθεηηνυκζμ ή έκα 

πνςηυκζμ-πονήκαξ ημο αηυιμο Α2 ιπμνεί κα έθηεηαζ απυ ημκ πονήκα ημο 

αηυιμο Α1, αθθά ηαζ μθυηθδνα ιυνζα αηυιδ ιπμνμφκ κα έθημκηαζ ιε 

ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

Πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ εα παναεέζμοιε ζε επυιεκα ηεθάθαζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

14. Η εμήγεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηωλ αηόκωλ ζηνλ αγωγό, ό-

ηαλ δηαξξέεηαη απηόο από ειεθηξόληα κε πνιύ ηζρπξό ην καγλεηηθό 

ηνπο θνξηίν ή αιιηώο από ειεθηξηθό ξεύκα. 

Η εμήγεζε όηη έλα ζώκα είλαη θαιόο ή θαθόο αγωγόο. 

 

 

Δλάθθμο, έπμκηαξ πμθφ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημ ιέηαθθμ, έθηεζ ε-

λίζμο πενζζζυηενεξ πμζυηδηεξ εηενχκοιμφ ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο δ-

θεηηνμκίςκ ηαζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο πανάβεηαζ δθεηηνζηυ νεφια ηαζ 

θέιε υηζ ημ ιέηαθθμ είκαζ ηαθυξ αβςβυξ ημο δθεηηνζζιμφ. Αθμφ δδθαδή 

ηα δθεηηνυκζα έθημκηαζ ιε ηα πνςηυκζα, άνα ηα πνςηυκζα ημο ιεηάθθμο 

είκαζ εηείκα πμο έθημκηαζ ιε ηα νέμκηα δθεηηνυκζα.  

Ακ υιςξ είπαιε έκα άθθμ ζημζπείμ πμο δεκ θένεζ πμθφ ζζπονυ ημ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ ημο, ηυηε αοηυ δεκ έθηεζ ιεβάθεξ πμζυ-

ηδηεξ εηενχκοιμφ ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο δθεηηνμκίςκ ηαζ έηζζ δεκ πα-

νάβμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δθεηηνζζιμφ ή δεκ πανάβμκηαζ ηαευθμο ηέ-

ημζεξ πμζυηδηεξ (ακ θένεζ αηυιδ πζμ αζεεκέξ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

πνςημκίςκ ημο). Συηε έπμοιε ηα ζημζπεία αοηά κα απμηεθμφκ ημοξ ιμκς-

ηέξ. 

Αξ ημ δμφιε ηάπςξ ακαθοηζηυηενα αοηυ: 

Σμ πμθφ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ δδθαδή είκαζ αοηυ 

πμο ηάκεζ ηα δθεηηνυκζα, ηδξ ηεθεοηαίαξ ηονίςξ ζηζαάδαξ, κα έθημκηαζ 

ιε άθθα ζζπονά εηενχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία πνςημκίςκ ηςκ βεζημ-

κζηχκ πονήκςκ άθθςκ αηυιςκ (υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς ζημοξ ιε-

ηαθθζημφξ δεζιμφξ). Κζ αοηυ ζοιααίκεζ ζηα ιέηαθθα.  

Αοηυ ημ νέμκ δθεηηνυκζμ ηυηε (ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ), έθηεηαζ ιε 

ηα πνςηυκζα ημο οθζημφ-αβςβμφ ηαζ δδιζμονβεί έηζζ ηδκ ηάζδ ηαζ ηδκ 

δφκαιδ νμήξ ημοξ ιέζα ζε έκακ αβςβυ. 

Κζ επεζδή ηα δθεηηνυκζα έθημκηαζ ιε ηα πνςηυκζα ηαζ υπζ ιε ηα κεηνυ-

κζα (επεζδή θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία, ηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ), αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμκίςκ ιέζα ζημκ αβςβυ, ηάκεζ ηα πνς-

ηυκζα κα ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημοξ ηαζ έηζζ κα πνμζακαημθίγεηαζ 

υθμ ημ άημιμ ημο αβςβμφ πνμξ ηα νέμκηα δθεηηνυκζα. 

Σμ υηζ είκαζ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ νευκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, έπεζ ςξ ζοκέπεζα αοηά ηα νέμκηα δθεηηνυκζα κα έθημκηαζ ιε ζζπονή 

έθλδ πνμξ ηα πνςηυκζα ηςκ πονήκςκ ημο αβςβμφ. Αοηυ πάθζ έπεζ ςξ ζο-

κέπεζα κα έπμοιε ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ πνςημκίςκ πνμξ ηα νέμκηα-

ενπυιεκα, απυ ιζα ηαηεφεοκζδ, δθεηηνυκζα ηαζ έηζζ βίκεηαζ δοκαηυ κα 

πενάζμοκ αοηά ιέζα απυ ημκ αβςβυ, θυβς αοηήξ ηδξ έθλδξ ηςκ. Σμ υηζ 

είκαζ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ, αοηυ ημ αθέ-

πμοιε ζηα υνβακά ιαξ  ηαεχξ ιπμνμφιε κα ιεηνήζμοιε ηδκ ζζπφ ηαζ ηδκ 

έκηαζδ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ημο αβςβμφ αοημφ.  



43 

 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πνςημκίςκ ημο αβς-

βμφ, ηάηζ απυ αοηυ ιαξ εοιίγεζ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ νζκζζιάηςκ 

ζζδήνμο, ακ πενάζεζ απυ πάκς ημοξ έκαξ ιαβκήηδξ. 

Ακ υιςξ ηα νέμκηα δθεηηνυκζα πμο δίκμοιε ζε ιζα άθθδ νάαδμ απυ 

άθθμ οθζηυ, π.π. απυ κάτθμκ, δεκ έθημκηαζ πμθφ ζζπονά, αθθά έθημκηαζ 

ιε αζεεκή δφκαιδ έθλδξ, ηυηε ηα νέμκηα δθεηηνυκζα δεκ ιπμνμφκ κα έθ-

λμοκ ηα πνςηυκζα ηαζ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ μ παναπάκς πνμζακαημθζζιυξ 

ηςκ πνςημκίςκ. Δπμιέκςξ δεκ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ιέζα απυ ημ 

κάτθμκ οθζηυ, απυ ημκ ιμκςηή βεκζηά.  

Δλδβήζαιε πζμ πάκς (ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ) υηζ πανυηζ υθα ηα 

πνςηυκζα ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, δεκ είκαζ ηαευθμο ηα ίδζα, επεζδή θέ-

νμοκ δζαθμνεηζηυ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ιάγεξ ημοξ, ζημοξ δφμ εζςηε-

νζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ βεκζηά.  

Δπίζδξ, ελδβήζαιε υηζ υθα ηα δθεηηνυκζα πανυηζ ιμζάγμοκ ιεηαλφ 

ημοξ, δεκ είκαζ ηαευθμο ηα ίδζα, επεζδή θένμοκ δζαθμνεηζηυ ημ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ζηζξ ιάγεξ ημοξ, ζημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ 

πυθμοξ βεκζηά. 

Γζ’ αοηυ ηαζ ηα οθζηά δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ άθθα είκαζ αβςβμί, 

εκχ άθθα είκαζ ιμκςηέξ ηαζ δ δζαθμνά ημοξ αοηή έβηεζηαζ ζε αοηυ πμο 

παναπάκς ακαθέναιε (ζημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ ςξ πνμξ ηα νέμκηα 

δθεηηνυκζα, πνμηεζιέκμο ηαζ ελεζδζηεφμκηαξ βζα ημ δθεηηνζηυ νεφια). 
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15. Η εμήγεζε ηεο ειεθηξνζεηηθόηεηαο θαη ηεο ειεθηξναξλεηηθό-

ηεηαο ηωλ ζηνηρείωλ (κεηάιιωλ θαη ακεηάιιωλ). 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηωλ ειεθηξνλίωλ ζηα επγελή αέξηα. 

 

 

«Σμ ένβμ ημο ζμκζζιμφ ηαζ δ δθεηηνμζοββέκεζα αολάκμοκ ζημ πενζμ-

δζηυ ζφζηδια πανάθθδθα, απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά [δδθαδή ακά-

θμβα ιε ημκ ανζειυ e ημο ζεέκμοξ] ηαζ απυ ηα ηάης πνμξ ηα άκς [δδθ. 

ακηζζηνυθςξ ακάθμβα ιε ηδκ αηηίκα ημο αηυιμο]. Άημια ιε ιεβάθδ Ηζ 

(=δθεηηνμζοββέκεζα) ηαζ Δζμκ (= Ένβμ ζμκζζιμφ) έπμοκ ηδκ ηάζδ κα πά-

νμοκ e απυ άθθα άημια βζα κα ζοιπθδνχζμοκ ιε 8e ηδ ζηζαάδα ζεέκμοξ 

ημοξ, ηαζ θέβμκηαζ δθεηηνμανκδηζηά. Έηζζ ζοιπενζθένμκηαζ ηα αιέ-

ηαθθα. 

Άημια πμο έπμοκ ζπεηζηά πμθφ ιζηνυ ένβμ ζμκζζιμφ (Δζμκ) ηαζ Ηζ έ-

πμοκ ηδκ ηάζδ κα απμαάθθμοκ e, ηαζ ηαηανβχκηαξ ηδ ζηζαάδα ζεέκμοξ 

ημοξ κα ιείκμοκ ιε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ ζοιπθδνςιέκδ ζηζαάδα. οιπε-

νζθένμκηαζ έηζζ ηα ιέηαθθα ηονίςξ ηαζ θέβμκηαζ Ηθεηηνμεεηζηά. Άημια 

ιε εκδζάιεζεξ ηζιέξ Δζμκ ηαζ Ηζ είκαζ επαιθμηενίγμκηα. Με αάζδ ηα 

Δζμκ ηαηαηάζζμκηαζ ηα ζημζπεία ζηδ ζεζνά δθεηηνμανκδηζηυηδηαξ. Λέβε-

ηαζ ηαζ ζεζνά δναζηδνζυηδηαξ βζα ηα ιέηαθθα [υζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ 

Δζμκ ηυζμ δναζηζηυηενμ ημ ζημζπείμ ςξ δθεηηνμεεηζηυ ηαζ θζβυηενμ δνα-

ζηζηυ ςξ δθεηηνμανκδηζηυ]. 

[…] Η δθεηηνμανκδηζηυηδηα εηθνάγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα 

έθηεζ ημ ημζκυ γεφβμξ ημο μιμζμπμθζημφ δεζιμφ πνμξ αοηυ. 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981,Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 298.  

 

Δλήβδζδ: 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ ηα ελήξ: 

Σα ιέηαθθα θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ 

ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ ζημ ά-

ημιυ ημοξ. Δλαζηίαξ αοημφ, ηα δθεηηνυκζά ημοξ έθημκηαζ ιε πνςηυκζα 

άθθςκ-βεζημκζηχκ πονήκςκ αηυιςκ ηαζ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα απμαάθθμ-

κηαζ. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή, θυβς  ημο πμθφ ζζπονμφ ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ (πμο 

θένμοκ μζ εζςηενζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ), 

απςεμφκ ηα δθεηηνυκζα (απςεμφκηαζ ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ ηυηε έθημκηαζ απυ βεζημκζηά πνςηυκζα, επεζδή ε-

ηείκα ανίζημκηαζ πζμ ιαηνζά, μπυηε εδχ ζζπφεζ ηυηε υηζ ζηζξ ζπεηζηά ια-

ηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα 
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εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα ςξ ζζπο-

νυηενμ θμνηίμ ζημοξ εζςηενζημφξ).  

Με ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ ημοξ, απςεμφκ ηα δ-

θεηηνυκζά ημοξ, ηονίςξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ, ηα μπμία ηαζ απμια-

ηνφκμκηαζ απυ αοηά. 

Έηζζ ελδβείηαζ δ δθεηηνμεεηζηυηδηα ηςκ ιεηάθθςκ.  

Ακηίεεηα, ηα αιέηαθθα θένμοκ αζεεκέζηενμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

πνςημκίςκ ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ πνςημκίςκ ηςκ 

ιεηάθθςκ ζημ άημιυ ημοξ. Δλαζηίαξ αοημφ, ηα δθεηηνυκζά ημοξ έθημκηαζ 

ιε ηα πνςηυκζα ημο ίδζμο πονήκα. Έθημκηαζ, ζημ ίδζμ άημιμ, υπζ απθά ηα 

δθεηηνυκζα ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ ημο ιε ηα πνςηυκζα ημο πονήκα 

ημοξ, αθθά επίζδξ ηαζ ηα δθεηηνυκζα άθθςκ αηυιςκ έθημκηαζ απυ ηα 

πνςηυκζα ημο πονήκα ημοξ. Λέιε ηυηε υηζ ηα αιέηαθθα έπμοκ ηδκ ηάζδ 

κα πνμζθαιαάκμοκ δθεηηνυκζα. Έηζζ ελδβείηαζ δ δθεηηνμανκδηζηυηδηα 

ηςκ αιεηάθθςκ, επεζδή αηνζαχξ ηα πνςηυκζα ημοξ δεκ ηα απςεμφκ, δεκ 

θένμοκ μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ πνςημκίςκ ζζπονά.  

 

Ακ υιςξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηυζμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

εηπέιπεηαζ ελίζμο απυ ηα πνςηυκζα ημο πονήκα πνμξ ηα δθεηηνυκζά ημο, 

ηυηε ηα δθεηηνυκζα αοηά έθημκηαζ ζηαεενά απυ ημοξ πονήκεξ ημοξ ηαζ 

δεκ απμαάθθμοκ ηα δθεηηνυκζά ημοξ αθεκυξ, αθθά μφηε ηαζ έθημοκ-

πνμζθαιαάκμοκ άθθα δθεηηνυκζα άθθςκ αηυιςκ αθεηένμο. 

Έηζζ ηα θεβυιεκα εοβεκή αένζα δζαηδνμφκ ζηαεενά ηζξ ζηζαάδεξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημοξ. 
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16. Η εμήγεζε ηωλ ελλνηώλ:   

α) «ρεηηθά θνληηλέο» θαη   

β) «ρεηηθά καθξηλέο» απνζηάζεηο, κεηαμύ πξωηνλίνπ θαη ειε-

θηξνλίνπ.   

Ση νλνκάδεηαη θξίζηκε απόζηαζε κεηαμύ δύν πξωηνλίωλ ή κεηαμύ 

δύν ειεθηξνλίωλ. 

Η εμήγεζε-ιόγνο πνπ δύν πξωηόληα ή δύν ειεθηξόληα απωζνύ-

ληαη κεηαμύ ηνπο.  

Η εμήγεζε-ιόγνο πνπ δύν πξωηόληα ή δύν ειεθηξόληα έιθνληαη 

κεηαμύ ηνπο.  

 

  

 

«7) Γπλάκεηο Vander Waals [ζπλνρή, ζπλάθεηα]. 

Ακ ιυνζα [ή ηαζ άημια] ανεεμφκ ημκηά, ιεηαλφ ημοξ αζημφκηαζ δοκά-

ιεζξ εθηηζηέξ ηαζ απςζηζηέξ ηςκ πονήκςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ηαεεκυξ πά-

κς ζημ άθθμ ιυνζμ. Ακ δ απυζηαζδ δεκ είκαζ ηυζμ ιζηνή χζηε κα ιπθέ-

ημκηαζ ηα δθεηηνμκζαηά κέθδ, δ ζοκζζηαιέκδ ηςκ πζμ πάκς δνάζεςκ εί-

καζ έθλδ ηαζ έπεζ ζημπυ κα ιζηνφκεζ ηδκ απυζηαζδ. 

Ακ δ απυζηαζδ είκαζ ηέημζα χζηε κα ιπθέημκηαζ ανηεηά ηα δθεηηνμ-

κζαηά κέθδ, δ ζοκζζηαιέκδ δνάζδ είκαζ άπςζδ. Άνα οπάνπεζ δ ηαηάθ-

θδθδ απυζηαζδ βζα ηδκ μπμία δ ζοκζζηαιέκδ δφκαιδ είκαζ ιδδέκ. Η α-

πυζηαζδ αοηή θέβεηαζ απόζηαζε κνξηαθνύ πιέγκαηνο. Οζ δοκάιεζξ 

Vander Waals ελδβμφκ ηδ ζοκμπή [έθλδ μιμεζδχκ ιμνίςκ] ηαζ ηδ ζοκά-

θεζα [έθλδ εηενμεζδχκ ιμνίςκ] ηδξ φθδξ.   

Πδβή: «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, 

θοηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 298.  

Απυ ηζξ παναπάκς παναηδνήζεζξ δεπυιαζηε υηζ, ακάθμβα ιε ηζξ πανα-

πάκς απμζηάζεζξ ηςκ δθεηηνμκζαηχκ κεθχκ, δεπυιαζηε δδθαδή υηζ ηαζ 

ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο οπάνπμοκ, ακάθμβα, «ημκηζκέξ» αθθά 

ηαζ «ιαηνζκέξ» απμζηάζεζξ αθεκυξ, αθθά ηαζ υηζ οπάνπεζ ηαζ δ απυζηαζδ 

εηείκδ υπμο δ ζοκζζηαιέκδ είκαζ ιδδέκ ηαζ αοηή δ ηεθεοηαία θέβεηαζ α-

πυζηαζδ ιμνζαημφ πθέβιαημξ αθεηένμο.    

Γεπυιαζηε, ηαη’ ακηζζημζπία ζημ άημιμ ηχνα, υηζ μζ απμζηάζεζξ ιεηα-

λφ εκυξ πνςημκίμο ημο πονήκα εκυξ αηυιμο ηαζ εκυξ δθεηηνμκίμο ημο: 

α) Δίκαζ θνληηλέο ή αιιηώο «ζρεηηθά θνληηλέο», υηακ είκαζ ιζηνυηε-

νεξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ απυζηαζδ ημο ιμνζαημφ πθέβιαημξ. 

Δπί δθεηηνμκίμο αοηέξ μζ απμζηάζεζξ είκαζ εηείκεξ υηακ δ ηνμπζά ημο 

δθεηηνμκίμο είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ εέζδ ηδξ ζζδιενίαξ ημο. Σμ δθε-

ηηνυκζμ δδθαδή ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο πενζήθζμο ηαζ ηδξ ζζδιενίαξ ημο.  

α) Δίκαζ καθξηλέο ή αιιηώο «ζρεηηθά καθξηλέο», υηακ είκαζ ιεβαθφ-

ηενεξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ απυζηαζδ ημο ιμνζαημφ πθέβιαημξ. 
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Δπί δθεηηνμκίμο αοηέξ μζ απμζηάζεζξ είκαζ εηείκεξ υηακ δ ηνμπζά ημο 

δθεηηνμκίμο είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ εέζδ ηδξ ζζδιενίαξ ημο. Σμ δθε-

ηηνυκζμ δδθαδή ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο αθήθζμο ηαζ ηδξ ζζδιενίαξ ημο. 

β) Δίκαζ ζηαζεξέο υηακ ζζμφκηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ απυζηαζδ ημο ιμ-

νζαημφ πθέβιαημξ. 

Δπί δθεηηνμκίμο αοηέξ μζ απμζηάζεζξ είκαζ εηείκεξ υηακ δ ηνμπζά ημο 

δθεηηνμκίμο είκαζ ζηδκ εέζδ ηδξ ζζδιενίαξ ημο. Σμ δθεηηνυκζμ δδθαδή 

ανίζηεηαζ ζημ εκδζάιεζμ αθήθζμο ηαζ πενζήθζμο.  

Να επζζδιάκμοιε ηδκ ελήξ παναηήνδζδ: 

Ακ έκα πνςηυκζμ απςεεί ημ δθεηηνυκζυ ημο ιε ζζπφ εκένβεζαξ α ααε-

ιμφξ, ηυηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ εα απςεδεεί ή εα πάεζ π.π. ζηδκ 2δ ζηζ-

αάδα.  

Ακ υιςξ έκα άθθμ ζημζπεία θένεζ πνςηυκζμ ιε πζμ ζζπονυ ημ ιαβκδηζ-

ηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ, ηυηε αοηυ εα απςεήζεζ ηα πενζζζυηε-

να δθεηηνυκζά ημο ζε αηυιδ ιαηνφηενεξ απμζηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ δ-

θεηηνυκζμ α, μπυηε εα έπμοιε πμθθά δθεηηνυκζά ημο κα απςεμφκηαζ ζε 

απμζηάζεζξ πζμ πένα απυ ηδκ 2δ ζηζαάδα.   

Θέθμοιε δδθαδή κα επζζδιάκμοιε υηζ υζμ πζμ ζζπονυ είκαζ ημ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο πνςημκίμο (πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ εζςηε-

νζηυ ημο πυθμ), ηυζμ ιεβαθχκεζ ακηίζημζπα αοηυ πμο θέιε «ημκηζκέξ α-

πμζηάζεζξ» ή «ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ» ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο 

(ή ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ πυθμο ημο 

πνςημκίμο αθεκυξ, ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εζςηε-

νζημφ πυθμο ημο δθεηηνμκίμο αθεηένμο).  

Ακηίεεηα, υζμ πζμ πμθφ ιζηναίκεζ-εθαηηχκεηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ ημο πνςημκίμο (πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ εζςηενζηυ ημο πυ-

θμ), ηυζμ ιζηναίκεζ-εθαηηχκεηαζ ακηίζημζπα αοηυ πμο θέιε «ημκηζκέξ α-

πμζηάζεζξ» ή «ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ» ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο 

(ή ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ πυθμο ημο 

πνςημκίμο αθεκυξ, ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εζςηε-

νζημφ πυθμο ημο δθεηηνμκίμο αθεηένμο). 

Αξ δμφιε, υιςξ, ημ ίδζμ εέια απυ άθθδ πθεονά, επεζδή έπεζ αανφκμο-

ζα ζδιαζία: 

 

 

Σζ μκμιάγεηαζ ηνίζζιδ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ πνςημκίςκ ή ιεηαλφ δφμ 

δθεηηνμκίςκ. 

Η ελήβδζδ-θυβμξ πμο δφμ πνςηυκζα ή δφμ δθεηηνυκζα απςεμφκηαζ ιε-

ηαλφ ημοξ.  

Η ελήβδζδ-θυβμξ πμο δφμ πνςηυκζα ή δφμ δθεηηνυκζα έθημκηαζ ιεηα-

λφ ημοξ.  

 

Σα πνςηυκζα απςεμφκηαζ ιε άθθα πνςηυκζα βζα ημκ ελήξ θυβμ: 
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Σμ ηάεε πνςηυκζμ θένεζ δφμ εζςηενζημφξ πυθμοξ έκακ εζςηενζηυ πυ-

θμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ έκακ άθθμ εζςηενζηυ πυθμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακ θμζπυκ δφμ πνςηυκζα πθδζζάζμοκ ζπεηζηά ημκηά, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο εζςηενζημφ πυθμο ημο εκυξ πνςημκίμο 

Α, ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο πμο ανί-

ζημκηαζ ζημκ εζςηενζηυ ημο πυθμ Α΄.  

Έηζζ έπμοιε ηα δφμ αοηά πνςηυκζα Π1 ηαζ Π2 κα ανίζημκηαζ ζπεηζηά 

ημκηά. ιςξ δεκ ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ αηυιδ πζμ ημκηά πένακ εκυξ μ-

νίμο-απυζηαζδξ. 

Ο θυβμξ είκαζ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ ελα-

ζηείηαζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζήξ 

ημοξ
1
, μπυηε: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο απςεμφκηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο ηαζ έηζζ ηυηε ηα δφμ 

πνςηυκζα απςεμφκηαζ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δφμ πνςηυκζα απςεμφ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ, πανυηζ έθημκηαζ ηζυθαξ. 

Έηζζ, ακάθμβα ιε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ, δφμ πνςηυκζα ανίζημκηαζ ζηζξ 

ακάθμβεξ απμζηάζεζξ πμο ημοξ επζηνέπμοκ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ. 

Κζ ελδβήζαιε, υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμζηίθμοκ ηαηά ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ, επεζδή ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ αοηά θμνηία 

ηςκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ ίδζα ιεηαλφ 

ημοξ αθθδθεπίδναζδ πάκμοκ ζζπφ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. 

Γζ’ αοηυ μ δμιζηυξ θίεμξ ημο ηάεε πνςημκίμο υηακ πθδζζάζεζ άθθμκ 

δμιζηυ θίεμ άθθμο πνςημκίμο απςεείηαζ, ηαζ μνίγεηαζ αοηή δ απυζηαζδ 

πμο ανπίγεζ δ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ ςξ δ ηνίζζιδ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ.  

Η ηνίζζιδ αοηή απυζηαζδ υιςξ, ιεηααάθθεηαζ ζηα δζάθμνα πνςηυκζα 

ή ζηα δζάθμνα δθεηηνυκζα, ακάθμβα δδθαδή ιε ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ πμο θένμοκ. 

 

Αοηυ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα. 

Γφμ δθεηηνυκζα Η1 ηαζ Η2 έθημκηαζ πάνδ ζηδκ έθλδ πμο παναηδνεί-

ηαζ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηςκ εζςηενζηχκ ημοξ πυθςκ Β ηαζ 

Β΄. Ακ υιςξ πθδζζάζμοκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε απς-

εμφκηαζ ηαζ πάθζ, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ελαζημφκηαζ 

ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο πνχημο δθεηηνμκίμο Η1 ηαζ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο δεφηενμο δθεηηνμκίμο Η2, ηαζ ακηί-

ζηνμθα. 
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Σέθμξ, ακ δφμ πνςηυκζα ανεεμφκ ιέζα ζε πεδίμ υπμο είκαζ πάνα πμθφ 

ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ π.π. ηςκ εειεθζςδχκ ζυκ 

ηςκ πνςημκίςκ, ηυηε έθημκηαζ απυ αοηυ ηαζ πνμζακαημθίγμκηαζ ή είκαζ 

ζε δζαηεηαβιέκα ηεθφθδ. 

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ηα δθεηηνυκζα, ακ ηζ αοηά ανεεμφκ ζε έκα ηέημζμ 

πεδίμ, μπυηε ηυηε έθημκηαζ, απυ ημ πεδίμ αοηυ ηαζ μζ ηνμπζέξ ημοξ ηείκμοκ 

κα αημθμοεμφκ ημ ίδζμ ημ πεδίμ πμο ηα έθηεζ. 

Σέημζμ πεδίμ ζζπονχκ πδβχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ελδβήζαιε, είκαζ π.π. 

εζηία αίαζδξ ζφβηνμοζδξ ζςιάηςκ, αίαζδ ζφβηνμοζδ ηεηημκζηχκ πθα-

ηχκ ηδξ βδξ η.θπ. (εα ιζθήζμοιε εηηεκέζηενα πζμ ηάης βζ’ αοηυ ημ εέ-

ια). 

 

____________________________________ 
1
Η εέζδ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενα ηα μιχκοια ια-

βκδηζηά θμνηία έπεζ κα ηάκεζ υηζ μζ δοκάιεζξ έθλδξ υζμ ηαζ κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ 

ημοξ, π.π. ζημοξ πονήκεξ ηςκ αηυιςκ, πάθζ «ηναημφκ» απμζηάζεζξ. Αοηυ θαίκεηαζ 

ζηζξ πονδκζηέξ δοκάιεζξ ζοκμπήξ, υπμο ηα ίδζα ηα πνςηυκζα δεκ ημθθάκε ημ έκα πάκς 

ζημ άθθμ, αθθά αθήκμοκ ηεκά ιεηαλφ ημοξ, αηνζαχξ επεζδή ελαζημφκηαζ δοκάιεζξ 

άπςζδξ πμο είκαζ ζζπονυηενεξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ 

βζα ηα δθεηηνυκζα πμο έθημκηαζ ιεκ απυ ηα πνςηυκζα, αθθά δεκ «ημθθάκε» ιε αοηά. 
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17. Η έλλνηα ηεο άλωζεο ηνπ αηόκνπ.  

ηελ θάζε ηεο άλωζεο ηνπ αηόκνπ έρνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

πεδίνπ (ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ) ηνπ αηόκνπ λα 

θηλείηαη από ην θέληξν ηνπ αηόκνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηά ηνπ ή από ηα 

κέζα πξνο ηα έμω. 

Η έλλνηα ηεο βαξύηεηαο ηνπ αηόκνπ.   

ηελ θάζε ηεο βαξύηεηαο ηνπ αηόκνπ έρνπκε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

πεδίνπ (ηνπ καγλεηηθνύ-ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ) ηνπ αηόκνπ λα 

θηλείηαη από ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ ή από ηα έμω πξνο ηα 

κέζα. 

Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πεδίνπ ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ζην ά-

ηνκν.  

Πνπ νθείιεηαη ε αζπλέρεηα ζηηο θαζκαηηθέο γξακκέο ηνπ αηόκνπ 

θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη ε θβαληηθή πθή ηνπ. 

Η εμήγεζε ηωλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηεο ί-

δηαο ζεηξάο.  

 

 

Αξ δμφιε υιςξ πζμ ααεζά ημ άημιμ.  

«Γ ζ έ β ε ν ζ δ  αηυιμο θέβεηαζ δ ιεηαπήδδζδ εκυξ e  ζε ακχηενδ απυ 

ηδκ ηακμκζηή ημο ηνμπζά ιε απμννυθδζδ εκένβεζαξ, δ μπμία θέβεηαζ ε-

κένβεζα δζέβενζδξ. 

Η ηαηάζηαζδ αοηή είκαζ αζηαεήξ ηαζ ημ e επακένπεηαζ ζηδκ ηακμκζηή 

ημο ηνμπζά ιε εθεοεένςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απμννμθήεδηε ζε ιμνθή 

αηηζκμαμθίαξ [hn], π.π. 
 

 
 

 

Δπεζδή δ εκένβεζα πμο εηπέιπεηαζ ή απμννμθάηαζ έπεζ αζοκεπή [ηαα-

κηζηή ] οθή, ημ θάζια ημο αηυιμο είκαζ βναιιζηυ. Η ιεθέηδ ηςκ θα-

ζιαηζηχκ βναιιχκ ημο αηυιμο ημο Η μδήβδζε ζηδκ ελήξ ακηζζημίπζζδ: 

(1) 
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Γδθαδή, δ ζεζνά Luman μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ ακχηενδ ζηζ-

αάδα ζηδκ Κ, δ ζεζνά Balmer ζηδκ L, δ ζεζνά Paschen ζηδ Μ ηαζ δ ζεζνά 

Bracket ζηδ Ν.  

 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηεί-

μο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 298.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

Καεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημοξ δζαζηέθθμκηαζ, ηυηε: 

Γδιζμονβμφκ ημ πεδίμ ημοξ ζημκ βφνς ημοξ πχνμ, ηζ αοηυ επεζδή υζμ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηα αανοηζηά ημοξ ηέκηνα πάθζ έθημκηαζ ηαζ δδ-

ιζμονβμφκ έθλεζξ ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηέξ μζ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ εηπειπυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαεχξ αοηά απμιαηνφκμ-

κηαζ απυ ηα αανοηζηά ημοξ ηέκηνα, απμηεθμφκ ηζξ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ζημ άημιμ. 

Αοηή δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ δ θάζδ ηδξ άκς-

ζήξ ηςκ. ηδκ θάζδ αοηή έπμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο (ημο ια-

βκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο) ημο αηυιμο κα ηζκείηαζ απυ ημ ηέ-

κηνμ ημο αηυιμο πνμξ ηδκ πενζθένεζά ημο ή απυ ηα ιέζα πνμξ ηα έλς. 

 

ηδκ επυιεκδ θάζδ, υιςξ, έπμοιε ηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ. 

Συηε, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζημ εζςηενζηυ ημο αηυιμο, 

έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, επεζδή ήδδ ανίζημκηαζ 

ζηζξ «ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ». 
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Συηε αοηά έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ έκακ ιυκμκ πυθμ, ζηζβιζαίμ αέ-

ααζα πυθμ. 

Λυβς ηδξ έθλδξ ηςκ, έθημοκ ηυηε ηαζ υθεξ ηζξ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ ημοξ βναιιέξ, επεζδή θένμοκ εηενχκοιά ημοξ ια-

βκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηδκ θάζδ αοηή.  

Έηζζ έπμοιε ηχνα ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο ημο αηυιμο κα ηζκείηαζ 

απυ ηα έλς πνμξ ηα ιέζα, ή απυ ηδκ πενζθένεζα πνμξ ημ ηέκηνμ ημο, ζηδκ 

θάζδ ηδξ αανφηδηαξ. 

 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενυ υηζ δεκ έπμοιε ζοκεπή ηδκ εηπμιπή 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ ηέκηνμ ημο αηυιμο πνμξ ηδκ πενζθένεζά 

ημο ή αθθζχξ ζηδκ θάζδ ηδξ άκςζήξ ημο, αθθά μφηε έπμοιε ζοκεπή ηδκ 

εηπμιπή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ηδκ έθλδ ημο απυ ηδκ πενζθένεζά 

ημο πνμξ ημ ηέκηνμ ημο ή αθθζχξ ζηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηάξ ημο. 

Κζ αοηυ μθείθεηαζ θυβς ηδξ ηίκδζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηδκ ιζα 

κα απςεμφκηαζ, ηαζ ηδκ άθθδ κα έθημκηαζ, ιέζα ζημ αανοηζηυ ηέκηνμ ημο 

αηυιμο, ελαζηίαξ ημο μπμίμο ηδκ ιζα δζαπέμκηαζ-απςεμφκηαζ ζημκ βφνς 

ημοξ πχνμ, εκχ ηδκ άθθδ έθημκηαζ. 

ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ ιπμνμφιε κα έπμοιε ηα «απμηοπχιαηά»  

ημοξ (αθμφ πανάβμοκ θςηυκζα ηαζ ιπμνμφιε κα πάνμοιε ηα θάζιαηά 

ημοξ), εκχ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ έπμοιε ηα ηεκά ή αθθζχξ ηδκ δδ-

ιζμονβίαξ ηδξ αζοκέπεζαξ ζηα θάζιαηά ημοξ. 

 

Παναηδνείηαζ υιςξ ηαζ ημ ελήξ θαζκυιεκμ, ζηα δθεηηνυκζα ηχνα: 

Καεχξ π.π. απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απυ ημ 

αανοηζηυ ηέκηνμ εκυξ πνςημκίμο, αοηά ηυηε (αθμφ έπμοκ απςεδεεί ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ίδζμο αηυιμο), θμνηίγμοκ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ εζςηενζηυ ημο πυθμ 

ημο δθεηηνμκίμο (αθμφ ελδβήζαιε υηζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημ-

κηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ, υπςξ μ 

ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ), αθθά ζοβπνυ-

κςξ απςεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ημο δθεηηνμκίμο αο-

ημφ, πμο ανίζημκηαζ ζημκ άθθμ ημο εζςηενζηυ πυθμ.   

Σμ ακηίζημζπμ βίκεηαζ ηαζ ιεκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, 

ηαεχξ απςεμφκηαζ ηζ αοηά. Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

εηπέιπμκηαζ απυ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο πνςημκίμο, θμνηί-

γμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ εζςηε-

νζηυ ημο πυθμ ημο δθεηηνμκίμο (αθμφ ελδβήζαιε υηζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ δδ-

ιζμονβμφκ πυθμ, υπςξ μ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ), αθθά ζοβπνυκςξ απςεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνς-

ημκίςκ, ημο δθεηηνμκίμο αοημφ, πμο ανίζημκηαζ ζημκ άθθμ ημο εζςηενζ-

ηυ πυθμ.  
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Συηε ημ δθεηηνυκζμ αοηυ αθθάγεζ ηδκ εέζδ ηςκ εζςηενζηχκ ημο υθςκ, 

ακάθμβα ιε ηδκ θυνηζζδ ηςκ εζςηενζηχκ ημο πυθςκ πμο έπεζ βίκεζ, ε-

πεζδή αοημί θμνηίγμκηαζ ηαζ ιε αάζδ ηδκ εέζδ ημοξ πμο έπμοκ ςξ πνμξ ημ 

πνςηυκζμ, ηδκ ζηζβιή ηδξ άκςζδξ (ηδξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ). 

Δπμιέκςξ, ηαεχξ έκα δθεηηνυκζμ δέπεηαζ ηέημζμ θμνηίμ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηαζ θμνηίγεηαζ ηζ αοηυ δεοηενεουκηςξ (θυβς ηδξ θυνηζζήξ ημο 

απυ ημ πνςηυκζμ ιε εειεθζχδδ ζυκηα), ή αθθζχξ δζεβείνεηαζ ηζ αοηυ, έ-

πμοιε ηυηε ηδκ παναβςβή ίδζςκ δοκαιζηχκ βναιιχκ αθθά πζμ ελαζεε-

κδιέκςκ. 

ηδκ ίδζα ζεζνά δδθαδή ηςκ θαζιαηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ, ηα πζμ 

αναζά ιένδ ηδξ πνμένπμκηαζ απυ δοκαιζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ βναιιέξ 

πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δθεηηνμκίςκ, εκχ ηα πζμ ζοιπαβή-ηιήιαηα ηςκ 

θαζιαηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ πανάβμκηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ. 

 

Η ελήβδζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ζηζξ δζάθμνεξ εέζεζξ ηδξ ίδζαξ 

ζεζνάξ. 

Αοηέξ μζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ηδξ ίδζαξ ζεζνάξ, θμζπυκ, ζημ θάζια ημο 

αηυιμο, δεκ είκαζ άθθμ απυ ηζξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ πμο εηπέιπμκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο πνςημκίμο, αθθά ηαζ 

απυ ηα δθεηηνυκζα δεοηενεουκηςξ, επεζδή εκενβμπμζμφκηαζ ηαζ ζε αοηά 

μζ εζςηενζημί ημοξ πυθμζ, ελαζηίαξ ηδξ δζέβενζήξ ηςκ (θυβς ηδξ απμννυ-

θδζδξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ δεπηεί απυ ημ πνςηυκζμ). 

Έηζζ, ημ ζοιπαβήξ ηαζ πζμ ποηκυ ιένμξ-ηιήια ηδξ ηάεε ζεζνάξ είκαζ 

ιαβκδηζηέξ βναιιέξ ηςκ πνςημκίςκ, εκχ ημ πζμ αναζέξ ηέημζεξ βναιιέξ ή 

μζ αζεεκέξ βναιιέξ είκαζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηα δθεηηνυκζα. 

Πζμ ηάης, ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, εα δμφιε υιςξ υηζ ζζπφεζ υηζ μζ ζο-

ιπαβείξ ή μζ πενζζζυηενμ ποηκέξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ζδιαίκμοκ ζζπο-

νυηενδ ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, 

εκχ μζ πζμ αναζυηενεξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ζδιαίκμοκ θζβυηενδ ηδκ ζζπφ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

 

Αξ πάνμοιε υιςξ ηζ άθθμ έκα πανάδεζβια, αξ πάνμοιε ηζ άθθμ έκα 

ζπεηζηυ απυζπαζια βζα κα ηαηαθάαμοιε ηαθφηενα ημ εέια, επεζδή είκαζ 

πμθφ ααζζηυ. 
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18. Η έλλνηα ηεο αθηηλνβνιίαο ζην άηνκν νθείιεηαη ζηελ έιμε ηωλ 

ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ θαη ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειε-

θηξνλίωλ, ηα νπνία εθπέκπνληαη από ηνπο εζωηεξηθνύο πόινπο ηνπ 

πξωηνλίνπ, ζηελ θάζε ηεο άλωζήο ηνπ.  

Η παξαγωγή ηεο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη ηνπ θωηνλίνπ νθείιεηαη 

ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηωλ ήδε εθπεκθζεζάκελωλ ζεκειηωδώλ ηό-

ληωλ, νπόηε έρνπκε (ιόγω ηεο έιμεο ηωλ) ηελ παξαγωγή ειεθηξηζκνύ 

(αθνύ θέξνπλ αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία).  

Η εμήγεζε ηωλ ππθλώλ θαη ηωλ αξαηώλ γξακκώλ ζηα θάζκαηα 

ηωλ δηαθόξωλ ζεηξώλ ηνπ αηόκνπ 

Η εμήγεζε ηωλ θαζκάηωλ ηωλ ζεηξώλ: Luman, Balmer, Paschen 

θαη Bracket.  

Η εμήγεζε ηεο δεύηεξεο ζπλζήθεο ηνπ Bohr.  

 

 

«2ε πλζήθε ηνπ Bohr 

Σμ δθεηηνυκζμ, υηακ ηζκείηαζ βφνς απυ ημκ πονήκα εηπέιπεζ δθε-

ηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ιυκμ, υηακ ιεηαπίπηεζ απυ ιζα ηαακηζηή 

ηνμπζά ζε άθθδ πμο έπεζ ιζηνυηενδ εκένβεζα. ε ηάεε ηέημζμ άθια εηπέ-

ιπεηαζ έκα θςηυκζμ. 

Η εκένβεζα αοημφ ημο θςημκίμο είκαζ ίζδ ιε ηδ δζαθμνά ηςκ εκενβεζχκ 

πμο είπε ημ δθεηηνυκζμ ζηζξ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηνμπζέξ. 

Έζης Wανπ ηαζ Wηεθ μζ μθζηέξ εκένβεζεξ ημο δθεηηνμκίμο επάκς ζηζξ 

επζηνεπυιεκεξ ηνμπζέξ (Wανπ > Wηεθ ) . 

Η δζαθμνά Wανπ - Wηεθ πανζζηάκεζ ηδκ εκένβεζα ημο θςημκίμο πμο εη-

πέιπεηαζ, άνα έπμοιε: 

 

Wανπ - Wηεθ = h ∙ κ  (6) 

 

(Γεφηενδ ζοκεήηδ ημο Bohr) 

 

 

229. πλέπεηεο ηεο δεύηεξεο ζπλζήθεο ηνπ Bohr (Γηέγεξζε ηνπ α-

ηόκνπ) 

πςξ είδαιε πνμδβμφιεκα, ημ δθεηηνυκζμ ιπμνεί κα ιεηαπίπηεζ απυ 

ηνμπζά ιεβαθφηενδξ εκένβεζαξ ζε ηνμπζά ιε ιζηνυηενδ εκένβεζα, εκχ ηαο-

ηυπνμκα εα εηπέιπεζ έκα θςηυκζμ. Δίκαζ θακενυ υηζ, ακ ημ δθεηηνυκζμ 

ανίζηεηαζ ζε εηείκδ απυ ηζξ επζηνεπυιεκεξ ηνμπζέξ πμο δ εκένβεζά ημο εί-

καζ δ ιζηνυηενδ (εθάπζζηδ), δεκ ιπμνεί κα ιεηααεί ζε άθθδ ηνμπζά, αθθά 

εα ηζκείηαζ ιυκζια επάκς ζηδκ ηνμπζά αοηή. 

Η ηνμπζά αοηή μκμιάγεηαζ υπςξ είπαιε ηαζ πνμδβμφιεκα, ζεκειηώδεο 

ηξνρηά ηαζ δ ηαηάζηαζδ πμο ανίζηεηαζ ημ άημιμ ζεκειηώδεο θα-

ηάζηαζε. 
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Ακ ηχνα ημ άημιμ πξνζιάβεη ελέξγεηα, απυ μπμζμδήπμηε ελςηενζηυ 

αίηζμ (π.π. ακ πέζεζ πάκς ζημ άημιμ αηηζκμαμθία ή ζοβηνμοζεεί ημ άημ-

ιμ ιε άθθμ ζςιάηζμ, πμοκ ηζκείηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα), ημ δθεηηνυκζμ 

ζηαιαηά κα ηζκείηαζ πάκς ζηδ εειεθζχδδ ηνμπζά ηαζ ιεηαπδδά ζε άθθδ 

απυ ηζξ επζηνεπυιεκεξ ηνμπζέξ ιε ιεβαθφηενδ εκένβεζα πάκς ζηδκ μπμία 

ηαζ πενζθένεηαζ (δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ) (ζπ. 339).  

Η μθζηή εκένβεζα, πμο έπεζ ηχνα ημ δθεηηνυκζμ, εα είκαζ ιεβαθφηενδ 

απυ εηείκδ, πμο είπε πνζκ (εκένβεζα ή ένβμ δζέβενζδξ). 

Σμ άημιμ πμο δζεβείνεηαζ παναιέκεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή πμθφ θίβμ 

πνμκζηυ δζάζηδια (πενίπμο 1 ∙ 10
-8

 έςξ 1 ∙ 10
-9

 sec) ηαζ ιεηά επακένπεηαζ 

ζηδ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ, εκχ ηαοηυπνμκα εηπέιπεζ έκα θςηυκζμ (απμ-

δζέβενζδ). 

Η επακαθμνά ζηδ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε έκα ιυκμ 

άθια (ζπ. 339α), ή, ακ οπάνπμοκ ηαζ εκδζάιεζεξ επζηνεπυιεκεξ ηνμπζέξ, 

ιε πενζζζυηενα άθιαηα (ζπ. 339α).  

Γζα ηάεε απμδζέβενζδ έπμοιε ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ θαζιαηζηή βναιιή. 

Η δζέβενζδ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε θξνύζε είηε ιε απνξξόθεζε α-

θηηλνβνιίαο». 

«ΦΤΙΚΗ, Συιμξ 3Β», Γεκζηή Δπζιέθεζα Κςκ. Παπασςάκκμο, Αηα-

δδιασημφ, ηαεδβδημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Δ.Μ. Πμθοηεπκείμο, 

Αεήκα 1979, ζεθ. 142-143. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Δλδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ ηδκ ιζα απςεμφκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηαζ 
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έπμοιε ηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ ζημ άημιμ, εκχ ζηδκ επυιεκδ θάζδ έθημ-

κηαζ ηαζ έπμοιε ηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ ζημ άημιμ. 

Ακαθοηζηυηενα, ακαθέναιε ηα ελήξ:   

 (1) Ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηα ελήξ: 

ηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ: 

«Καεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημοξ δζαζηέθθμκηαζ, ηυηε: 

Γδιζμονβμφκ ημ πεδίμ ημοξ ζημκ βφνς ημοξ πχνμ, ηζ αοηυ επεζδή υζμ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηα αανοηζηά ημοξ ηέκηνα πάθζ έθημκηαζ ηαζ δδ-

ιζμονβμφκ έθλεζξ ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηέξ μζ έθλεζξ ιεηαλφ ηςκ εηπειπυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαεχξ αοηά απμιαηνφκμ-

κηαζ απυ ηα αανοηζηά ημοξ ηέκηνα, απμηεθμφκ ηζξ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ, ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ζημ άημιμ. 

Αοηή δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ δ θάζδ ηδξ άκς-

ζήξ ηςκ. ηδκ θάζδ αοηή έπμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο (ημο ια-

βκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο) ημο αηυιμο κα ηζκείηαζ απυ ημ ηέ-

κηνμ ημο αηυιμο πνμξ ηδκ πενζθένεζά ημο ή απυ ηα ιέζα πνμξ ηα έλς». 

ηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ: 

«Συηε, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζημ εζςηενζηυ ημο αηυιμο, 

έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, επεζδή ήδδ ανίζημκηαζ 

ζηζξ «ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ». 

Συηε αοηά έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ έκακ ιυκμκ πυθμ, ζηζβιζαίμ αέ-

ααζα πυθμ. 

Λυβς ηδξ έθλδξ ηςκ, έθημοκ ηυηε ηαζ υθεξ ηζξ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ ημοξ βναιιέξ, επεζδή θένμοκ εηενχκοιά ημοξ ια-

βκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηδκ θάζδ αοηή.  

Έηζζ έπμοιε ηχνα ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο ημο αηυιμο κα ηζκείηαζ 

απυ ηα έλς πνμξ ηα ιέζα, ή απυ ηδκ πενζθένεζα πνμξ ημ ηέκηνμ ημο, ζηδκ 

θάζδ ηδξ αανφηδηαξ». 

 

(2) ημ πανυκ ηεθάθαζμ, ακαθένεδηε παναπάκς, ζηδκ 2δ οκεήηδ 

ημο Bohr, υηζ: 

«Σμ δθεηηνυκζμ, υηακ ηζκείηαζ βφνς απυ ημκ πονήκα εηπέιπεζ δθε-

ηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ιυκμ, υηακ ιεηαπίπηεζ απυ ιζα ηαακηζηή 

ηνμπζά ζε άθθδ πμο έπεζ ιζηνυηενδ εκένβεζα». 

 

Απυ ηα (1) ηαζ (2) πνμηφπημοκ υηζ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

ζηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ έθημοκ ηα δθεηηνυκζα ηαζ ηα «ιεηαηζκμφκ» πνμξ 

ηα έλς ημο αηυιμο, πνμξ ηδκ πενζθένεζά ημο, ζε ιζα ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ 

απμιαηνοζιέκδ απυ ημκ πονήκα ζηζαάδα-ηνμπζά.   
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ηδκ θάζδξ ηδξ αανφηδηαξ, υιςξ, ημο αηυιμο, ηυηε έθημοκ ηα δθε-

ηηνυκζα ηαζ ηα «ιεηαηζκμφκ» πνμξ ηα ιέζα ημο αηυιμο, πνμξ ηδκ ηαηεφ-

εοκζδ ημο πονήκα ημο, ζε ιζα ιζηνυηενδ ηαζ πζμ ημκηζκυηενδ απυ ημκ 

πονήκα ζηζαάδα-ηνμπζά. 

Σμ δθεηηνυκζμ υιςξ, ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο απυ ημκ πονήκα, πα-

νάβεζ έκα θςηυκζμ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηυηε έπμοιε αηνζαχξ έθλδ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηζ αοηά επεζδή θένμοκ δθεηηνζηυ θμνηίμ πανά-

βμοκ δθεηηνζζιυ, πανάβμοκ αοηυ ημ θςηυκζμ. 

ζμ υιςξ πενζζζυηενμ ιεηαηζκείηαζ έκα δθεηηνυκζμ ηαηά ηδκ θάζδ 

ηδξ άκςζδξ ή ηδξ αανφηδηαξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δέπεηαζ ζζπονυηενα ηδκ 

εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (ηα μπμία έπμοκ εηπειθεεί απυ ηα πνς-

ηυκζα ημο πονήκα ζηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ) (αθ. παναπάκς υηζ: «Η επακα-

θμνά ζηδ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε έκα ιυκμ άθια (ζπ. 

339α), ή, ακ οπάνπμοκ ηαζ εκδζάιεζεξ επζηνεπυιεκεξ ηνμπζέξ, ιε πενζζ-

ζυηενα άθιαηα (ζπ. 339α)»).  

Αοηά θμζπυκ ηα δθεηηνυκζα πμο ιεηαηζκμφκηαζ πενζζζυηενμ ηυζμ ηαηά 

ηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ, υζμ ηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ (απυ ημκ 

πονήκα ημο αηυιμο), ιεηαηζκμφκηαζ αηνζαχξ επεζδή δέπμκηαζ ηαζ πενζζ-

ζυηενδ εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ (βζ’ αοηυ ιπμνμφκ ηαζ ηάκμοκ πε-

νζζζυηενα απυ έκα άθιαηα). 

 

Δπμιέκςξ, αοηυ πμο ακαθένεδηε ζημ πνμπνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ:  

«Γδθαδή, δ ζεζνά Luman μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ ακχηενδ 

ζηζαάδα ζηδκ Κ, δ ζεζνά Balmer ζηδκ L, δ ζεζνά Paschen ζηδ Μ ηαζ δ 

ζεζνά Bracket ζηδ Ν».  

(«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 298).  

ιε ηίηθμ ημο ηεθαθαίμο: «Η έκκμζα ηδξ άκςζδξ ημο αηυιμο. ηδκ θά-

ζδ ηδξ άκςζδξ ημο αηυιμο έπμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο (ημο ια-

βκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο) ημο αηυιμο κα ηζκείηαζ απυ ημ ηέ-

κηνμ ημο αηυιμο πνμξ ηδκ πενζθένεζά ημο ή απυ ηα ιέζα πνμξ ηα έλς. Η 

έκκμζα ηδξ αανφηδηαξ ημο αηυιμο…»,   

ζδιαίκεζ αοηυ αηνζαχξ, υηζ: 

1) Σμ δθεηηνυκζμ ηδξ ζεζνάξ Luman (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Κ) έπεζ απμννμθήζεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα, αθμφ 

επζζηνέθεζ απυ ιεβαθφηενδ ιεηαηίκδζδ, απυ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ ζηδκ 

μπμία είπε απςεδεεί. 

2) Σμ δθεηηνυκζμ ηδξ ζεζνάξ Balmer (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ L) έπεζ απμννμθήζεζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ζφ-

βηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα Κ, αθμφ επζ-

ζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ ιεηαηίκδζδ (ζε ζφβηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο 

έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα Κ), επζζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ απυζηαζδ 

ζηδκ μπμία είπε απςεδεεί.      
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3) Σμ δθεηηνυκζμ ηδξ ζεζνάξ Paschen (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Μ) έπεζ απμννμθήζεζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ζφ-

βηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα L, αθμφ επζ-

ζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ ιεηαηίκδζδ (ζε ζφβηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο 

έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα L), επζζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ απυζηαζδ 

ζηδκ μπμία είπε απςεδεεί.     

4) Σμ δθεηηνυκζμ ηδξ ζεζνάξ Bracket (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Ν) έπεζ απμννμθήζεζ θζβυηενδ εκένβεζα, ζε ζφ-

βηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα Μ, αθμφ ε-

πζζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ ιεηαηίκδζδ (ζε ζφβηνζζδ ιε ημ δθεηηνυκζμ πμο 

έπεζ επζζηνέρεζ ζηδκ ζηζαάδα Μ), επζζηνέθεζ απυ ιζηνυηενδ απυζηαζδ 

ζηδκ μπμία είπε απςεδεεί.  

 

Απυ ηα παναπάκς, έπμοιε ηχνα ηδκ ελήξ ενιδκεία ηςκ θαζιάηςκ ηςκ 

παναπάκς ζεζνχκ: 

1.1.) Σμ θάζια ηδξ ζεζνάξ Luman (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Κ), ιαξ δείπκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ επζδνάζεζ βζα κα α-

πςεήζμοκ ηαζ βζα κα επζζηνέρμοκ ημ δθεηηνυκζυ ημοξ ζηδκ ζεζνά αοηή 

είκαζ ηα πζμ ζζπονά. Δπμιέκςξ, ημ θάζια ηδξ ζεζνάξ Luman, ιαξ δείπκεζ 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο είκαζ ζηδκ πζμ ζζπονή ημοξ ιμνθή, ζημ άημιμ (ιζ-

θάιε βζα ηδκ δνάζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ ζοκδεζζιέκδ ημοξ 

ιμνθή-ηαηάζηαζδ). 

2.1.) Σμ θάζια ηδξ ζεζνάξ Balmer (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ L), ιαξ δείπκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ επζδνάζεζ βζα κα α-

πςεήζμοκ ηαζ βζα κα επζζηνέρμοκ ημ δθεηηνυκζυ ημοξ ζηδκ ζεζνά αοηή 

είκαζ θζβυηενμ ζζπονά (ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ηδξ ζεζνάξ Luman). Δπμ-

ιέκςξ, ημ θάζια ηδξ ζεζνάξ Balmer, ιαξ δείπκεζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο εί-

καζ ζηδκ δεφηενδ πζμ ζζπονή ημοξ ιμνθή, ζημ άημιμ (ιζθάιε βζα ηδκ 

δνάζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ ζοκδεζζιέκδ ημοξ ιμνθή-

ηαηάζηαζδ).     

3.1.) Σμ θάζια ηδξ ζεζνάξ Paschen (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Μ), ιαξ δείπκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκί-

ςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ επζδνάζεζ βζα κα α-

πςεήζμοκ ηαζ βζα κα επζζηνέρμοκ ημ δθεηηνυκζυ ημοξ ζηδκ ζεζνά αοηή 

είκαζ θζβυηενμ ζζπονά (ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ηδξ ζεζνάξ Balmer). Δπμ-

ιέκςξ, ημ θάζια ηδξ ζεζνάξ Paschen, ιαξ δείπκεζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

είκαζ ζηδκ ηνίηδ πζμ ζζπονή ημοξ ιμνθή, ζημ άημιμ (ιζθάιε βζα ηδκ δνά-

ζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ ζοκδεζζιέκδ ημοξ ιμνθή-ηαηάζηαζδ).    

4.1.) Σμ θάζια ηδξ ζεζνάξ Bracket (μθείθεηαζ ζε επάκμδμ ημο e απυ 

ακχηενδ ζηζαάδα ζηδκ Ν), ιαξ δείπκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ επζδνάζεζ βζα κα α-

πςεήζμοκ ηαζ βζα κα επζζηνέρμοκ ημ δθεηηνυκζυ ημοξ ζηδκ ζεζνά αοηή 
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είκαζ θζβυηενμ ζζπονά (ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ηδξ ζεζνάξ Paschen). Δπμ-

ιέκςξ, ημ θάζια ηδξ ζεζνάξ Bracket, ιαξ δείπκεζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

είκαζ ζηδκ ηέηανηδ πζμ ζζπονή ημοξ ιμνθή, ζημ άημιμ (ιζθάιε βζα ηδκ 

δνάζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ ζοκδεζζιέκδ ημοξ ιμνθή-

ηαηάζηαζδ).   
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19. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζπρλόηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο.  

Η εμήγεζε ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (ζεηξά Lyman). 

Η εμήγεζε ηεο νξαηήο αθηηλνβνιίαο (ζεηξά Balmer). 

Η εμήγεζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο Paschen. 

Η εμήγεζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο Breckett. 

Όζν κηθξαίλεη ην κήθνο θύκαηνο, ηόζν απμάλεη ε ηζρύο ηωλ ζεκε-

ιηωδώλ ηόληωλ, ελώ όζν κεγαιώλεη ην κήθνο θύκαηνο ηόζν κεηώλεηαη 

ε ηζρύο ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ. 

 

 

«233. Φάζκα ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ 

Φαζιαημζημπζηά ανέεδηε υηζ ημ θάζια ημο οδνμβυκμο είκαζ βναιιζηυ 

ηαζ απμηεθείηαζ απυ πμθθέξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ, πμο είκαζ δοκαηυ κα 

ηαηαηαπημφκ ζε μνζζιέκεξ θαζκαηηθέο ζεηξέο (ζπ. 341).   

 

 
 

πςξ παναηδνμφιε ζημ ζπήια, μζ βναιιέξ ηάεε ζεζνάξ είκαζ ποηκυ-

ηενεξ πνμξ ηδκ πθεονά πμο οπάνπμοκ ιεβαθφηενεξ ζοπκυηδηεξ ηαζ ζε μ-

νζζιέκδ εέζδ αοηέξ ζπδιαηίγμοκ έκα ζδιείμ πμο ζοζζςνεφμκηαζ ηαζ πμο 

μκμιάγεηαζ όξην ηεο ζεηξάο. Σμ υνζμ ηδξ ζεζνάξ επάκς ζημ ζπήια ζοι-

αμθίγεηαζ ιε ηδ ιαφνδ βναιιή.  

Απυ ηζξ ζεζνέξ αοηέξ, αοηή πμο ανίζηεηαζ ζημ οπενζχδεξ μκμιάγεηαζ 

ζεζνά Lyman, αοηή πμο είκαζ ζημ μναηυ ζεζνά Balmer.  
 

Οζ οπυθμζπεξ βναιιέξ 

μκμιάγμκηαζ ζεζνά 

Paschen ηαζ ανίζηεηαζ ζημ 

οπένοενμ. 

εζνά Brackett μκμιά-

γμκηαζ μζ βναιιέξ πμο α-

κηζζημζπμφκ ζε δθεηηνμ-

ιαβκδηζηά ηφιαηα ιε α-

ηυιδ ιεβαθφηενα ιήηδ 

ηφιαημξ ηαζ επμιέκςξ ιζ-

ηνυηενεξ ζοπκυηδηεξ.  
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Απυ ηζξ ζεζνέξ αοηέξ μζ βναιιέξ ηδξ ζεζνάξ Lyman πνμένπμκηαζ απυ 

άθιαηα ημο δθεηηνμκίμο, πμο ηαηαθήβμοκ ζηδ εειεθζχδδ Κ (ζπ. 342) 

ηαζ μζ βναιιέξ ηδξ ζεζνάξ Balmer απυ άθιαηα, πμο ηαηαθήβμοκ ζηδκ 

ηνμπζά L ηαζ ακάθμβα πνμένπμκηαζ μζ βναιιέξ ηςκ άθθςκ ζεζνχκ (ζπ. 

342)….». 

«ΦΤΙΚΗ, Συιμξ 3Β», Γεκζηή Δπζιέθεζα Κςκ. Παπασςάκκμο, Αηα-

δδιασημφ, ηαεδβδημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Δ.Μ. Πμθοηεπκείμο, 

Αεήκα 1979, ζεθ. 146-147. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Αθμφ, υπςξ ελδβήζαιε πζμ πάκς, υζμ ποηκέξ είκαζ μζ βναιιέξ ημο 

θάζιαημξ ηυζμ ζζπονυηενα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ηζξ πανάβμοκ, 

αθεκυξ, ηαζ 

αθμφ «μζ βναιιέξ ηάεε ζεζνάξ είκαζ ποηκυηενεξ πνμξ ηδκ πθεονά πμο 

οπάνπμοκ ιεβαθφηενεξ ζοπκυηδηεξ», αθεηένμο, 

απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ υηζ υζμ ζζπονυηενα είκαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηυζμ ιεβαθφηενεξ ζοπκυηενεξ ζοπκυηδηεξ έπμοκ. 

 

Η ελήβδζδ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ ζεζνάξ Lyman. 

Απυ ηα παναπάκς υιςξ ζοκάβεηαζ αηυιδ υηζ δ οπενζχδδ αηηζκμαμθία 

είκαζ-ανίζηεηαζ ζηδκ ζεζνά Lyman. Αοηυ ζδιαίκεζ αηνζαχξ ηαζ επαθδ-

εεφεζ υηζ δ ζεζνά αοηή θένεζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ άθθεξ αηηζκμ-

αμθίεξ ημο αηυιμο αοημφ.  

(Δλδβήζαιε υηζ βζα κα οπάνλεζ αηηζκμαμθία πνέπεζ κα έπμοιε έθλδ ηαζ 

ηςκ δφμ εζδχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ: ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ αθθά ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηζ αοηυ βίκεηαζ 

επεζδή ημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ θένεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ, αθθά ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ). 

 

Η ελήβδζδ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ ζεζνάξ Balmer. 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ, επίζδξ, υηζ δ μναηή αηηζκμαμθία ηδξ 

ζεζνάξ Balmer, θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα δ ζζπφξ ηςκ μπμίςκ είκαζ ιζηνυηε-

νδ απυ εηείκδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ Lyman).  

Έηζζ δ μναηή αηηζκμαμθία ηδξ παναπάκς ζεζνάξ Balmer απμηεθείηαζ-

ζοκίζηαηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα ιε ιζηνυηενδ ζζπφ, ιε ιεβαθφηενμ επμ-

ιέκςξ ιήημξ ηφιαημξ (ζε ζφβηνζζδ πάκηα ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ 

Lyman). 

 

Η ελήβδζδ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ Paschen. 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ, επίζδξ, υηζ δ οπένοενδ αηηζκμαμθία ηδξ 

ζεζνάξ Paschen, θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα δ ζζπφξ ηςκ μπμίςκ είκαζ αηυιδ 
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ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ 

(ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ Balmer).   

Έηζζ δ οπένοενδ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ Paschen, απμηεθείηαζ-

ζοκίζηαηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα ιε ιζηνυηενδ ζζπφ, ιε ιεβαθφηενμ επμ-

ιέκςξ ιήημξ ηφιαημξ (ζε ζφβηνζζδ πάκηα ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ 

Balmer). 

 

Η ελήβδζδ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ Breckett. 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ, επίζδξ, υηζ δ οπένοενδ αηηζκμαμθία ηδξ 

ζεζνάξ Brackett, θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα δ ζζπφξ ηςκ μπμίςκ είκαζ αηυιδ 

ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμ-

θίαξ (ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ Paschen).    

Έηζζ δ οπένοενδ αηηζκμαμθία ηδξ ζεζνάξ Brackett, απμηεθείηαζ-

ζοκίζηαηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα ιε αηυιδ ιζηνυηενδ ζζπφ, ιε αηυιδ ιε-

βαθφηενμ επμιέκςξ ιήημξ ηφιαημξ (ζε ζφβηνζζδ πάκηα ιε ηδκ αηηζκμ-

αμθία ηδξ ζεζνάξ Paschen).  

 

Απυ ηα παναπάκς, υιςξ, αβαίκεζ ηαζ ημ ελήξ ζοιπέναζια: 

Όζν κηθξαίλεη ην κήθνο θύκαηνο, ηόζν απμάλεη ε ηζρύο ηωλ ζεκε-

ιηωδώλ ηόληωλ, ελώ όζν κεγαιώλεη ην κήθνο θύκαηνο ηόζν κεηώλεηαη 

ε ηζρύο ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ. 

 

Να επακέθεμοιε υιςξ, αθμφ ηάκαιε αοηή ηδκ πανέκεεζδ βζα ημ άημ-

ιμ ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο, επεζδή απυ ηζξ παναπάκς παναηδνήζεζξ ιαξ 

ενιδκεφμκηαζ ηυζα πμθθά βφνς απυ ημκ ηυζιμ ημο αηυιμο, αθθά ηαζ 

υθμο ημο ζφιπακημξ αοημφ, επεζδή υθμ αοηυ ημ ζφιπακ πάκς ζημ άημιμ 

πηίζηδηε. 



63 

 

20. Η εμήγεζε ηεο θαηάηαμεο ηωλ αθηηλνβνιηώλ ζην ειεθηξνκα-

γλεηηθό θάζκα. 

 

 

«25-6 Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα θαη ην ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 

 

 
 

π. 25-12 Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια: Δίκαζ ιζα ζοκεπήξ πενζμπή 

αηηζκμαμθίαξ, πμο επεηηείκεηαζ απυ ηζξ αηηίκεξ βάια ςξ ηα ναδζμθςκζηά 

ηφιαηα. Σα μκυιαηα πμο πενζβνάθμοκ ηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο θάζια-

ημξ έπμοκ ζζημνζηή πνμέθεοζδ. Πανέπμοκ ιυκμκ ιία ηαηάθθδθδ ηαηάηα-

λδ ιε αάζδ ηδκ πδβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Η θοζζηή οπυζηαζδ ηδξ αηηζκμ-

αμθίαξ είκαζ δ ίδζα ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο θάζιαημξ. ε υθα ηα ηιήιαηα 

έπεζ ηδκ ίδζα ηαπφηδηα, ηδκ ίδζα δθεηηνμιαβκδηζηή οπυζηαζδ ηαζ δ ιυκδ 

δζαθμνά απυ ημ έκα ηιήια ημο θάζιαημξ ζημ άθθμ είκαζ δ ζοπκυηδηα ηαζ 

ημ ιήημξ ηφιαημξ . Αοηέξ μζ πενζμπέξ ιε ζζημνζηά μκυιαηα επζηαθφπημ-

κηαζ, αθθά ηα μκυιαηα δίκμοκ ιζα ζδέα βζα ηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ πδβέξ 

ηςκ ηοιάηςκ: Ραδζμηφιαηα ηαζ ιζηνμηφιαηα απυ δθεηηνυκζα πμο ηζκμφ-

κηαζ ζε αβςβμφξ∙ οπένοενμ απυ εενιά ακηζηείιεκα∙ μναηυ θςξ απυ πμθφ 

εενιά ακηζηείιεκα∙ οπενζχδεξ απυ δθεηηνζηά ηυλα ηαζ εηηεκχζεζξ αενί-

ςκ∙ αηηίκεξ Υ απυ δθεηηνυκζα πμο ηηοπμφκ έκα ζηυπμ∙ αηηίκεξ βάια απυ 

πονήκεξ ναδζεκενβχκ αηυιςκ». 

«ΦΤΙΚΗ», PSSC, Ίδνοια Δοβεκίδμο, HABER-SCHAIM, DODGE, 

WALTER, Έηηδ Έηδμζδ, Απυδμζδ ζηα Δθθδκζηά Θακάζδξ Κςζηίηαξ, 

Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γδιυηνζημξ, Αεήκα 1992, ζεθ. 534.   

 

Δπελδβήζεζξ: 

Δθέπεδ πζμ πάκς υηζ: «Η θοζζηή οπυζηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δ 

ίδζα ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο θάζιαημξ». 

Η ενιδκεία αοημφ έπεζ ςξ ελήξ: 

Αοηυ επαθδεεφεζ υηζ υθα ηα είδδ ηςκ αηηζκμαμθζχκ, υπςξ ελδβήζαιε, 

ζοκίζηακηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία έθημκηαζ ακά γεφβδ ηαζ δδιζμονβμφκ ηδκ αηηζκμ-

αμθία. 
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Ακάθμβα δε ιε ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηαηάζζμκηαζ αοηά 

απυ ηδκ πθεονά ημο οπενζχδμοξ, ηα πζμ ζζπονά, πνμξ ηδκ πθεονά ημο ο-

πένοενμο, ηα θζβυηενμ ζζπονά. 

 

Με αάζδ ηα παναπάκς, ακ πάιε ζημ μναηυ ηιήια ημο δθεηηνμιαβκδ-

ηζημφ θάζιαημξ εα έπμοιε: 

α) Οζ αηηζκμαμθίεξ πμο ανίζημκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο οπενζχδμοξ 

ηιήιαημξ θένμοκ ζζπονυηενμ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ημοξ θμν-

ηία, ηζ επμιέκςξ έπμοκ ιζηνυηενα ηα ιήηδ ηφιαηυξ ημοξ (ζημ μναηυ 

ηιήια ημο θάζιαημξ). 

α) Οζ αηηζκμαμθίεξ πμο ανίζημκηαζ πνμξ ημ ιένμξ ημο οπένοενμο ηιή-

ιαημξ θένμοκ θζβυηενμ ζζπονά ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ημοξ 

θμνηία ηζ επμιέκςξ έπμοκ ιεβαθφηενα ηα ιήηδ ηφιαηυξ ημοξ (ζημ μναηυ 

ηιήια ημο θάζιαημξ). 

Αθθά πενζζζυηενα, ίζςξ έπμοιε ηδκ εοηαζνία κα ακαπηφλμοιε ζε άθθμ 

ηεθάθαζμ. 
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21. Η εμήγεζε ηνπ ειεθηξηθνύ αιιά θαη ε εμήγεζε ηνπ καγλεηηθνύ 

θύκαηνο.  

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ελλνίαο ηνπ εγθάξζηνπ θύκα-

ηνο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ελλνίαο ηνπ δηακήθνπο θύκα-

ηνο. 

 

 

«… Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ εβηάνζζμ ηφια. πςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζηδκ εζηυκα 21, ημ ιεηαααθθυιεκμ δθεηηνζηυ ηαζ ημ ιεηαααθθυιεκμ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ πμο απμηεθμφκ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ ηάεεηα 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεεηα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφιαημξ. 

 

 

 
 

 

Δπμιέκςξ ηαζ ηα δφμ ηφιαηα είκαζ εβηάνζζα. Σα δφμ ηφιαηα έπμοκ 

ηδκ ίδζα ηαπφηδηα δζάδμζδξ c = 3 ∙ 10
8
 m/sec (ηαπφηδηα ημο θςηυξ) ηαζ 

ηδκ ίδζα ζοπκυηδηα. 

Η δζαθμνά ημοξ απυ ηα ιδπακζηά ηφιαηα είκαζ υηζ, εκχ ζημ ιδπακζηυ 

ηφια ιεηααάθθεηαζ διζημκμεζδχξ ιε ημ πνυκμ (ηαζ ηδκ απυζηαζδ) δ α-

πμιάηνοκζδ, ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ιεηααάθθεηαζ δ ηζιή ηδξ έ-

κηαζδξ Δ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο ηαζ δ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ έκηαζδξ ημο 

ιαβκδηζημφ πεδίμο Β. 

Ο Maxwell ήηακ μ πνχημξ πμο έδεζλε υηζ αοηέξ μζ δζαηαναπέξ δζαδίδμ-

κηαζ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, δδθαδή ιε 300000 km/s». 

«Φοζζηή» Β΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Αθελάηδξ Νίημξ, Αιπαηγήξ 

ηαφνμξ, Γημοβημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ 
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Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ικζηζ-

ημφημ), ζεθ. 262-263.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

 

1) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ δομ εκενβεζχκ, δδθ. ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ έπμοιε ηδκ παναβςβή ημο θςηυξ, έπμοιε αοηυ πμο ακαθένεζ δ 

εζηυκα ςξ δθεηηνζηυ ηφια. 

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηα μπμία 

απςεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (εθυζμκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα ζζπονυηενα ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηα αζεεκέζηενα), έπμοιε ημ ιαβκδηζηυ ηφια, ηαζ ηυηε δεκ 

έπμοιε ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ ζε αοηυ. 

 

2) Λέιε θμζπυκ υηζ ημ δθεηηνζηυ ηφια ηαζ ημ ιαβκδηζηυ ηφια είκαζ 

ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ υηζ ελαζηίαξ αοημφ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια 

είκαζ εβηάνζζμ ηφια. 

φιθςκα ηαζ ιε υζα ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, θέιε 

ηχνα υηζ υζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ηδκ μπμία 

έθημοκ, ηυζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ), ηυζμ πζμ πμθφ ελαζηείηαζ αοηή δ άπςζή ιεηαλφ 

ημοξ, ηαζ ηυζμ πζμ πμθφ ηα δφμ αοηά ηφιαηα ηείκμοκ κα θηάζμοκ ζηδκ 

βςκία ηςκ 90
μ
 ή αθθζχξ κα βίκμοκ απμθφηςξ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ. 

Ακηίεεηα, ακ αθαζνεεεί ζηαδζαηά δ ιάγα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηυηε 

ηα ηφιαηα αοηά εα ιείκμοκ πθέμκ ςξ ηαεανά ηφιαηα, ςξ ηαεανά εκεν-

βεζαηά ηφιαηα. Συηε ηα ηφιαηα αοηά δζαδίδμκηαζ ζε εοεεία ζπεδυκ, ή 

αθθζχξ ζε ακμζπηή ηαιπφθδ (εθυζμκ έπμοιε ιυκμκ ημ γεφβμξ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, πςνίξ αοηά κα έθημοκ φθδ), μπυηε επεζδή δεκ θένμοκ φθδ, 

χζηε κα ηδκ απςεήζμοκ ηαζ κα ζπδιαηζζηεί δ βςκία  πμο ηείκεζ πνμξ ηζξ 

90
μ
, δζαδίδμκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ακμζπηήξ ηαιπφθδξ ηαζ θέβμκηαζ ηυηε 

δζαιήηδ ηφιαηα. 
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22. Δθαξκνγή ηωλ δηακήθωλ θπκάηωλ θαη αλάιπζή ηνπο ζηνλ ζεη-

ζκό. 

Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηακήθνπο ζεηζκηθνύ θύκαηνο. 

 

 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ιζθήζαιε βζα ηδκ έκκμζα ηαζ ηδκ δδιζμον-

βία ηυζμ ηςκ εβηάνζζςκ, υζμ ηαζ ηςκ δζαιήηςκ ηοιάηςκ. 

Αξ δμφιε ηχνα ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Έζης βίκεηαζ έκαξ ζεζζιυξ. 

«Καηά ηδ δζάδμζδ ηςκ επζιήηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ ηα οθζηά ζδιεία 

ημο ιέζμο δζάδμζδξ ηαθακηχκμκηαζ πανάθθδθα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζά-

δμζδξ ημο ηφιαημξ…». 

«ΔΙΜΟ» Η βκχζδ είκαζ πνμζηαζία», Ακηζζεζζιζηή Πνμζηαζία 

πμθείςκ, πμθζηυ Βζαθίμ ηςκ: Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ 

& Γδιμζίςκ Ένβςκ ηαζ Ονβακζζιμφ Ακηζζεζζιζημφ πεδζαζιμφ & Πνμ-

ζηαζίαξ. οββναθή ηεζιέκςκ: Γν. Α. Κμφνμο βεςθυβμξ, Π. Παπαδάηδξ 

ανπζη. ιδπακζηυξ, Αεήκα 1999, ζεθ. 17 

 

Σζ ζδιαίκεζ αοηυ; 

Απάκηδζδ: 

διαίκεζ αοηυ αηνζαχξ πμο ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. 

Γδθαδή: 

ηδκ εζηία ημο ζεζζιμφ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα θυβς ηδξ πίεζδξ 

ηςκ πμθφ ιεβάθςκ ιαγχκ ηςκ δφμ ηεηημκζηχκ πθαηχκ πμο ζοβηνμφμ-

κηαζ. 

Απυ ημ ζδιείμ αοηήξ ηδξ ζφβηνμοζδξ (απυ ηα ζδιεία ηαθφηενα) πα-

νάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, θυβς ηδξ πίεζδξ, αθμφ ελακαβηάγμκηαζ μζ δμ-

ιζημί θίεμζ ηςκ πνςημκίςκ κα πθδζζάζμοκ ιε ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Συηε, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ πανάβμκηαζ εειε-

θζχδδ ζυκηα αθθά ζηδκ ζοκέπεζα δδιζμονβείηαζ άπςζή ημοξ. 

Καεχξ θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμοκ δζαιήηδ ηφιαηα, αοηά 

ζοκίζηακηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

Έζης θμζπυκ έκα ηέημζμ δζαιήηδ ηφια, ζημ μπμίμ υιςξ ζζπονυηενα εί-

καζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο (ζημ αηνζαχξ ακηίεεηυ ημο, 

βζαηί πανάβμκηαζ ηαηά γεφβδ, εα παναπεεί άθθμ δζαιήηδ ηφια ιε ζζπο-

νυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο). Αοηά θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο 

πανάβμκηαζ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ, π.π. πνμξ ηα ακαημ-

θζηά έθημοκ ηαζ εηενχκοιά ημοξ εειεθζχδδ ζυκηα απυ ηδκ ανπή ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημοξ ζπεδυκ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ π.π. πνμξ ηα ακαημθζηά.  

Δπμιέκςξ ηχνα έπμοιε έκα γεφβμξ ηοιάηςκ απμηεθμφιεκμ απυ εειε-

θζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 
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Συηε, ηαεχξ ημ δζαιήηεξ αοηυ ηφια ηζκείηαζ ιε ηενάζηζα ηαπφηδηα 

(βζαηί δεκ θένεζ φθδ) έθηεζ υιςξ ηδκ φθδ πμο ζοκακηάεζ ζηδκ πμνεία ημο,  

είηε αμοκά είκαζ αοηά, είηε εάθαζζεξ, είηε πεδζάδεξ η.θπ.  

Καεχξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηδκ φθδ, βίκεηαζ ημ ελήξ θαζκυιεκμ, 

ακηίζημζπμ αηνζαχξ ιε ηδκ ίδζα ηδκ πμνεία ιεηάδμζδξ-ιεηαηίκδζδξ ημο 

ίδζμο ημο ηφιαημξ αοημφ: 

 

Α) ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ. 

ηδκ θάζδ πμο ημ δζαιήηεξ ηφια, ιε ζζπονυηενμ π.π. ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, απςεεί ημ 

αζεεκέζηενυ ημο ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ζοβπνυκςξ: 

Α1) Σμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο δζα-

ιήημοξ ηφιαημξ, έθηεζ ηαζ ηδκ βφνς ημο ιάγα, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ηυζμ ιέ-

ζα ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ιέζα ζηα δθεηηνυκζα. Έζης (Α1) αοηή δ θυν-

ηζζδ. 

Α2) Σμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

δζαιήημοξ ηφιαημξ, έθηεζ ηαζ ηδκ βφνς ημο ιάγα, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ηυζμ 

ιέζα ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ιέζα ζηα δθεηηνυκζα. Έζης (Α2) αοηή δ 

θυνηζζδ.  

Με άθθα θυβζα, ηυηε θμνηίγεηαζ υθδ δ ιάγα πμο ζοκακηάεζ αοηυ ημ δε-

δμιέκμ δζαιήηεξ ηφια, άθθδ απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ άθθδ απυ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ηδκ θάζδ θμζπυκ πμο έπμοιε ηδκ άπςζδ ζημ ίδζμ ημ ηφια, επεζδή 

απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ιε ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο (υπςξ ελδβήζαιε), αηνζαχξ ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ήδδ ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυ-

θμοξ ηδξ φθδξ πμο θμνηίζηδηε υπςξ παναπάκς (θμνηίζηδηε ζημοξ εζς-

ηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ) ή αθθζχξ απςεμφκηαζ μζ ιάγεξ πμο είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε θμν-

ηία (Α1) ηαζ (Α2), υπςξ πζμ πάκς πενζβνάραιε. 

Συηε θμζπυκ έπμοιε αοηυ ημ ηνάκηαβια, πνμξ ηα ειπνυξ, πμο παναηδ-

νμφιε ζημκ ζεζζιυ ηαζ πμο έπεζ ηδκ ηάζδ ηδξ άπςζδξ, ηδξ δζαζημθήξ, ηδξ 

ελάπθςζδξ ημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ ηαζ ηδξ ιεηάδμζήξ ημο. 

 

Δλδβήζαιε υιςξ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, υηζ ιεηά ηδκ άπςζδ έ-

πμοιε ηδκ έθλδ ζημ ίδζμ ημ δζαιήηεξ ηφια, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ.  

Πάιε θμζπυκ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο δζαιήημοξ ηφιαημξ: 
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Β) ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ. 

ηδκ θάζδ πμο ημ δζαιήηεξ ηφια, ιε ζζπονυηενμ π.π. ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, έθηεζ (αθ-

θά ηαζ έθηεηαζ) ημ αζεεκέζηενυ ημο ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ζοβπνυκςξ: 

Β1) Σμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο δζα-

ιήημοξ ηφιαημξ, έθηεζ ηαζ ηδκ βφνς ημο ιάγα, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ηυζμ ιέ-

ζα ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ιέζα ζηα δθεηηνυκζα. Έζης (Β1) αοηή δ θυν-

ηζζδ. 

Β2) Σμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

δζαιήημοξ ηφιαημξ, έθηεζ ηαζ ηδκ βφνς ημο ιάγα, ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ηυζμ 

ιέζα ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ιέζα ζηα δθεηηνυκζα. Έζης (Β2) αοηή δ 

θυνηζζδ.  

Με άθθα θυβζα, ηυηε θμνηίγεηαζ υθδ δ ιάγα πμο ζοκακηάεζ αοηυ ημ δε-

δμιέκμ δζαιήηεξ ηφια, άθθδ απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ άθθδ απυ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ηδκ θάζδ θμζπυκ πμο έπμοιε ηδκ έθλδ ζημ ίδζμ ημ ηφια, επεζδή έθημ-

κηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο (υπςξ ελδβήζαιε), αηνζαχξ ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο ήδδ ανίζημκηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ 

ηδξ φθδξ πμο θμνηίζηδηε υπςξ παναπάκς (θμνηίζηδηε ζημοξ εζςηενζ-

ημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ) ή αθθζχξ έθημκηαζ μζ ιάγεξ πμο είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε θμνηία 

(Β1) ηαζ (Β2), υπςξ πζμ πάκς πενζβνάραιε. 

Συηε θμζπυκ έπμοιε αοηυ ημ ηνάκηαβια, πνμξ ηα πίζς, πμο παναηδ-

νμφιε ζημκ ζεζζιυ ηαζ πμο έπεζ ηδκ ηάζδ ηδξ έθλδξ, ηδξ ζοζημθήξ, ηδξ 

ζοιπφηκςζδξ ημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ ηαζ ηδξ επζζηνμθήξ ημο. 

Αοηή δ ηέημζα ηίκδζδ ζημ δζαιήηεξ ηφια ηδκ ιζα ηζκείηαζ πνμξ ηα 

ιπνμζηά ηαζ ηδ  άθθδ πνμξ ηα πίζς, είκαζ αηνζαχξ εθανιμβή ημο κυιμο 

ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ, υπςξ πενζβνάραιε ηαζ αθθμφ. 

 

Δπμιέκςξ ζζπφεζ υηζ: «Καηά ηδ δζάδμζδ ηςκ επζιήηςκ ζεζζιζηχκ ηο-

ιάηςκ ηα οθζηά ζδιεία ημο ιέζμο δζάδμζδξ ηαθακηχκμκηαζ πανάθθδθα 

πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφιαημξ…». 
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23. Η εμήγεζε ηεο παξαγωγήο ηωλ ζεηζκηθώλ θπκάηωλ αλαιπηηθά. 

Η παξαγωγή ηωλ δηακήθωλ, όζν θαη ηωλ εγθάξζηωλ θπκάηωλ. 

Η εμήγεζε ηεο παύζεο ηνπ ζεηζκηθνύ θύκαηνο. 

Η εμήγεζε όηη ηα εγθάξζηα θύκαηα S, δελ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ 

κέζα από ηα πγξά, ζε αληίζεζε κε ηα δηακήθε θύκαηα P. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηωλ ζεηζκηθώλ θπκάηωλ Love (L), 

Rayleigh (R) θαη Stonley (S). 

Η εμήγεζε ηωλ εγθάξζηωλ θπκάηωλ πνπ ζρεκαηίδνπλ γωλία 90
ν
. 

 

 

«1.9. Πνηα είλαη ηα είδε ηωλ ζεηζκηθώλ θπκάηωλ; 

Η δζάννδλδ ηςκ πεηνςιάηςκ πμο ζδιαημδμηεί ηδ βέκεζδ εκυξ ζεζ-

ζιμφ ζοκμδεφεηαζ απυ απυημιδ έηθοζδ εκένβεζαξ. Η ζοζζςνεοιέκδ δο-

καιζηή εκένβεζα παναιυνθςζδξ ηςκ πεηνςιάηςκ ιεηαηνέπεηαζ ζε ηζκδ-

ηζηή εκένβεζα ηαθάκηςζδξ ηςκ οθζηχκ ζδιείςκ ηδξ επζθάκεζαξ ημο νήβ-

ιαημξ. Οζ ηαθακηχζεζξ αοηέξ ιεηαδίδμκηαζ ζηα βεζημκζηά ημοξ ζδιεία 

η.θπ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή επένπμκηαζ ιεηααμθέξ ηυζμ ζημκ υβημ υζμ 

ηαζ ζημ ζπήια ηςκ πεηνςιάηςκ ηαζ έηζζ πανάβμκηαζ δφμ είδδ ηοιάηςκ: 

ηα επηκήθε (P-πνςηεφμκηα), ηαζ ηα εγθάξζηα (S-δεοηενεφμκηα) (εζη. 

1.11). 

 

 
 

Εικ. 1.11. Γένεζη ζειζμού. Είδη ζειζμικών κσμάηων (Bolt B.A., 1987) 

 

Σα ηφιαηα αοηά παναηηδνίγμκηαζ ςξ θύκαηα ρώξνπ ηαζ δζαδίδμκηαζ 

πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, ηυζμ ζηα επζθακεζαηά 
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ζηνχιαηα υζμ ηαζ ζημκ πονήκα. Σα εβηάνζζα δε δζαδίδμκηαζ ζημκ ελς-

ηενζηυ πονήκα βεβμκυξ πμο απμηεθεί απυδεζλδ υηζ αοηυξ ανίζηεηαζ ζε 

οβνή ηαηάζηαζδ (είκαζ βκςζηυ υηζ δεκ είκαζ δοκαηή δ δζάδμζδ ηςκ S ηο-

ιάηςκ ζηα νεοζηά). 

Καηά ηδ δζάδμζδ ηςκ επζιήηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ ηα οθζηά ζδιεία 

ημο ιέζμο δζάδμζδξ ηαθακηχκμκηαζ πανάθθδθα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζά-

δμζδξ ημο ηφιαημξ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εβηανζίςκ ηοιάηςκ ηα ο-

θζηά ζδιεία ηαθακηχκμκηαζ ηάεεηα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφ-

ιαημξ (εζη. 1.12). 

 

 
 

Δλαζηίαξ ηδξ ακμιμζμβέκεζαξ ηςκ πεηνςιάηςκ ηα ηφιαηα πχνμο ηαηά 

ηδ δζάδμζή ημοξ δδιζμονβμφκ ηαζ άθθα ηφιαηα, ηα επζθακεζαηά ηαεχξ 

ηαζ ακαηθάζεζξ ηαζ δζαεθάζεζξ ηςκ P ηαζ S ηοιάηςκ. Σα επζθακεζαηά 

ηφιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε δζάθμνα είδδ υπςξ ηα ηφιαηα Love (L), Ray-

leigh (R) ηαζ Stonley (S). Σα ηφιαηα αοηά ηαηά ηδ δζάδμζή ημοξ αημ-

θμοεμφκ ζοβηεηνζιέκα ζηνχιαηα ημο επζθακεζαημφ ηιήιαημξ ηδξ Γδξ, 

δε δζαδίδμκηαζ δδθαδή πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ υπςξ ηα ηφιαηα πχ-

νμο. 

Η ηαπφηδηα δζάδμζδξ ηςκ επζιήηςκ ηοιάηςκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηή ηςκ εβηανζίςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηα επζιήηδ θηάκμοκ πνχηα ζε 

έκα ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ ηαζ υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ είκαζ ηα 

πνχηα ηφιαηα πμο ηαηαβνάθμκηαζ απυ ημοξ ζεζζιμβνάθμοξ. Σα πθάηδ 

ηςκ εβηανζίςκ ηοιάηςκ είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηα πθάηδ ηςκ άθθςκ ηο-
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ιάηςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αοηά είκαζ ηα ηφιαηα πμο πνμηαθμφκ ηζξ ιεβα-

θφηενεξ αθάαεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ.  

 

 
 

Σα υνβακα ηαηαβναθήξ ηςκ ζεζζιζηχκ δμκήζεςκ είκαζ ηα ζεζζιμζηυ-

πζα, μζ ζεζζιμβνάθμζ ηαζ ηα ζεζζιυιεηνα (εζη. 1.13
α
,α). ηδκ ηαηαβναθή 

ηδκ μκμιάγμοιε ζεζζιμβνάθδια ή ζεζζιυβναιια (εζη. 1.14 α, α).   
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«ΔΙΜΟ» Η βκχζδ είκαζ πνμζηαζία», Ακηζζεζζιζηή Πνμζηαζία 

πμθείςκ, πμθζηυ Βζαθίμ ηςκ: Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ 

& Γδιμζίςκ Ένβςκ ηαζ Ονβακζζιμφ Ακηζζεζζιζημφ πεδζαζιμφ & Πνμ-

ζηαζίαξ. οββναθή ηεζιέκςκ: Γν. Α. Κμφνμο βεςθυβμξ, Π. Παπαδάηδξ 

ανπζη. ιδπακζηυξ, Αεήκα 1999, ζεθ. 17-18. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Σα εβηάνζζα S θέβμκηαζ ηαζ δεοηενεφμκηα, επεζδή αημθμοεμφκ ηα δζα-

ιήηδ ή επζιήηδ ηφιαηα, βζαηί είκαζ πζμ ανβά. 

Αοηή δ ανβή ημοξ ηαπφηδηα, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ηςκ P-επζιήηςκ 

ηοιάηςκ μθείθεηαζ υηζ δεκ είκαζ ηαεανή ιμνθήξ εκένβεζα, αθθά πενζέ-

πμοκ ηαζ πμζυηδηα ιάγαξ, ηδκ μπμία έθημοκ απυ ηα ζδιεία ηδξ ζφβηνμο-

ζδξ ηςκ ηεηημκζηχκ πθαηχκ.   

Γίκεηαζ δδθαδή ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Καηά ηδκ ζφβηνμοζδ ηςκ ηεηημκζηχκ πθαηχκ έπμοιε ηαζ ζφβηνμοζδ 

ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηδξ φθδξ, αίαζα ζφβηνζζδ δδθαδή ηςκ πνςημκίςκ, 

ηςκ δθεηηνμκίςκ. Συηε απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ αοηέξ πανάβεηαζ ιζηνή πμ-

ζυηδηα ιάγαξ, δ μπμία απμηυπηεηαζ απυ αοημφξ ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ. 

Αοηή θμζπυκ ηδκ εθάπζζηδ ιάγα ή αθθζχξ αοηά ηα απμημπέκηα ηιήιαηα 

ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηχνα ηα 

ζεζζιζηά ηφιαηα. 

Σα ηφιαηα αοηά είκαζ ηα δζαιήηδ αθθά ηαζ ηα εβηάνζζα ηφιαηα. 

Γζα κα ηαηαθάαμοιε ηα εβηάνζζα ηφιαηα, είκαζ ακάβηδ κα ηαηαθά-

αμοιε πνχηα ηα δζαιήηδ ηφιαηα, επεζδή αοηά πανάβμκηαζ πνχηα. Ήδδ 

ελδβήζαιε ηδκ παναβςβή ηςκ δζαιήηςκ ηοιάηςκ ζημ πνμδβμφιεκμ ηε-

θάθαζμ, αθθά εδχ εα επεηηείκμοιε, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαθφηενα ακηζ-

θδπηυξ αοηυξ μ ιδπακζζιυξ παναβςβήξ ηςκ εβηανζίςκ ηοιάηςκ. 

Έπμοιε θμζπυκ ηα ελήξ, ιυθζξ βίκεζ έκαξ ζεζζιυξ:  

 

α) Πανάβμκηαζ πάνα πμθφ ζζπονά ζεζζιζηά ηφιαηα, βζαηί ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα είκαζ ζηδκ ζπεδυκ ηαεανή εκενβεζαηή ιμνθή ημοξ. 

Σμ ηφια θαίκεηαζ κα «ηνααάεζ», κα έθηεζ πνμξ ηα ιπνμζηά ιαξ υθα ηα 

πεηνχιαηα, υθδ ηδκ ζεζυιεκδ βδ.  

Καη’ ανπήκ, υηακ έπμοιε ηδκ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηδξ φθδξ,  ζημκ ααε-

ιυ πμο δ ζοκηεθμφιεκδ ζοιπίεζή ηδξ, επζδνά πάκς ζηα πνςηυκζα ηαζ 

ζηα δθεηηνυκζα, ηυηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, υπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ελδβή-

ζαιε.  

Αοηά ηυηε είκαζ δ ζπεδυκ ηαεανή ιμνθή εκένβεζαξ, βζαηί απυθοηα ηα-

εανή ιμνθή εκένβεζαξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθενακ ιυκμκ υηακ δδιζμον-

βμφκηακ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ ηαζ πνζκ αηυιδ δδιζμονβδεεί δ φθδ. 

Έηζζ αοηή δ ζπεδυκ ηαεανή εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πανάβεηαζ ιε ηέημζα ηα-

πφηδηα, χζηε δεκ πνμθαααίκεζ κα έθλεζ φθδ, ή βίκεηαζ αοηή δ παναβςβή 
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ημοξ ηάηζ πμθφ βνήβμνα. ζμ δδθαδή πζμ βνήβμνα ηζκμφκηαζ ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα (υηακ είκαζ ζε ηαεανυηενδ ιμνθήξ εκένβεζα) δεκ πνμθαααίκμοκ 

κα ελαζηήζμοκ μθυβονά ημοξ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ, βζαηί δ ηαπφηδηά ημοξ 

είκαζ ηνμιαηηζηά ιεβάθδ. Αοηυξ είκαζ μ πνχημξ θυβμξ ηδξ ιδ έθλδξ φθδξ 

ημο πνχημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ απυ ημκ βφνς ημο πχνμ.  

Ο άθθμξ θυβμξ-αζηία ηδξ ιδ έθλδξ φθδξ ημο πνχημο ζεζζιζημφ ηφια-

ημξ απυ ημκ βφνς ημοξ πχνμ, έπεζ κα ηάκεζ ηαζ θυβς ημο απςζηζημφ θμν-

ηίμο πμο ελαζηείηαζ ζηδκ θάζδ αοηή. Έπμοιε εδχ ημ ακηίζημζπμ ηδξ θά-

ζδξ ηδξ άκςζδξ ζημ πνςηυκζμ ή ζημ δθεηηνυκζμ (αθέπε ζπεηζηά πζμ πά-

κς, ζε άθθμ ηεθάθαζμ). 

Έκα ηφια, δδθαδή, υηακ πανάβεηαζ ανπζηά, λεηζκάεζ ιε ηδκ θάζδ ηδξ 

άπςζδξ, μπυηε βίκεηαζ ηαζ δ ιεηαηίκδζδ-ιεηάδμζή ημο (ελδβήζαιε ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζα αοηυ). Δπμιέκςξ, ζηδκ θάζδ αοηή, δεκ ελαζηεί-

ηαζ έθλδ ζημκ βφνς ημο πχνμ, αθθά ιάθθμκ άπςζδ. Οπυηε ζηδκ θάζδ 

αοηή δεκ έθηεζ άθθα ηειάπζα απμημπείζαξ φθδξ, αθθά απςεείηαζ απυ ηδκ 

ζεζζιζηή εζηία. Γζ’ αοηυ ηαζ ημ ιένμξ αοηυ ημο ηφιαημξ, ή αθθζχξ ημ 

δζαιήηεξ ηφια (υπςξ θέβεηαζ), δεκ θένεζ φθδ ή ανπζηά δεκ θένεζ πανά 

εθαπζζηυηαηδ φθδ. 

Αοηυ θμζπυκ ημ ανπζηυ δζαιήηεξ ηφια είκαζ ηνμιαηηζηυ ζε ζζπφ, επεζ-

δή θένεζ ζπεδυκ ηαεανή εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ δεκ θένεζ φθδ 

(βζαηί ακ θένεζ φθδ, ιένμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έθηεηαζ ιε ηδκ φθδ). 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο μζ πνχηεξ-πνχηεξ ζηζβιέξ ημο ζεζζιμφ είκαζ 

ηαζ μζ πζμ ηνμιαηηζηέξ.  

 

α) Αημθμοεεί δ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ. Σμ ηφια θαί-

κεηαζ κα επζζηνέθεζ πνμξ ηα πίζς υθα ηα πεηνχιαηα, υθδ ηδκ ζεζυιεκδ 

βδ.  

Σα αιέζςξ παναβυιεκα, ιεηά απυ αοηά (βζαηί ελδβήζαιε υηζ ανπζηά 

ζημ ηφια έπμοιε ιεκ ηδκ άπςζδ, αθθά ιεηά αημθμοεεί δ έθλδ), ζηδκ 

θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ, ηυηε έθημοκ ηαζ φθδ απυ ημκ βφνς ημοξ πχνμ. 

ηδκ θάζδ ηδξ έλδξ ηςκ θμνηίγμοκ ηαζ ηδκ βφνς ημοξ φθδ, ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυ ηδκ έθημοκ. Έπμοιε εδχ ημ ακηίζημζπμ ηδξ αανφηδηαξ ζημ 

πνςηυκζμ ή ζημ δθεηηνυκζμ (αθέπε ζπεηζηά πζμ πάκς, ζε άθθμ ηεθάθαζμ). 

 

β) Αημθμοεεί άθθδ θάζδ άπςζδξ ημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ. Σα ζεζζιζηά 

ηφιαηα είκαζ θζβυηενμ ζζπονά. 

ηδκ θάζδ αοηή έπμοιε ηχνα ηδκ άπςζδ (αθμφ, υπςξ ελδβήζαιε ημ 

δζαιήηεξ ηφια, ηδκ ιζα απςεείηαζ ηαζ ιεηαδίδεηαζ-ιεηαηζκείηαζ ιπνμζηά 

ιαξ, εκχ ηδκ άθθδ έθηεηαζ ηαζ ζοζηέθθεηαζ ηαζ επζζηνέθεζ πίζς ιαξ). 

Σα παναβυιεκα ζεζζιζηά ηφιαηα είκαζ ηχνα θζβυηενα ζζπονά, επεζδή 

ιεζμθάαδζε πζμ πνζκ δ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. ηδκ 

θάζδ αοηή, ηα εειεθζχδδ ζυκηα έπμοκ έθλεζ ηαζ ιζηνμφθδ ή ιζηνμηειάπζα 

απυ ηα απμημπέκηα ηιήιαηα ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 



75 

 

δθεηηνμκίςκ, μπυηε ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ήδδ δε-

ζιεφεηαζ απυ ηδκ ιζηνμΰθδ αοηή. 

Αοηή δ δεφηενδ ζεζνά δζαιήηςκ ή επζιήηςκ ηοιάηςκ είκαζ ιε θζβυηε-

νδ δζαεέζζιδ εκένβεζα. 

Σμ βνάθδιά ηδξ ηχνα είκαζ πζμ παπφ, ζε ζπέζδ ιε εηείκμ ηδξ πνχηδξ 

ζεζνάξ εηπειπυιεκςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ, επεζδή έπεζ έθλεζ ηαζ φθδ. 

 

δ) Αημθμοεεί άθθδ θάζδ έθλδξ ημο ζεζζιζημφ ηφιαημξ. Σα ζεζζιζηά 

ηφιαηα ηχνα έθημοκ πενζζζυηενδ φθδ, αθμφ δεκ ηζκμφκηαζ ηυζμ βνήβμ-

να, χζηε κα λεθφβμοκ απυ ηδκ ελάζηδζδ ημο ιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο 

πάκς ζηδκ βφνς ημοξ φθδ, βζαηί ήδδ έπμοκ έθλεζ-δεζιεφζεζ φθδ, μπυηε 

ηζκμφκηαζ πζμ ανβά. 

Δλδβήζαιε πζμ πάκς υηζ υζμ δδθαδή πζμ βνήβμνα ηζκμφκηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα (υηακ είκαζ ζε ηαεανυηενδ ιμνθήξ εκένβεζα) δεκ πνμθαααί-

κμοκ κα ελαζηήζμοκ μθυβονά ημοξ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ, βζαηί δ ηαπφηδ-

ηά ημοξ είκαζ ηνμιαηηζηά ιεβάθδ. Σχνα υιςξ έπμοκ έθημκηαζ ηαζ πάθζ, 

ηαζ ζοβπνυκςξ έθημοκ ηαζ φθδ ηδκ μπμία θμνηίγμοκ απυ ημκ βφνς ημοξ 

πχνμ.  

Έηζζ ηχνα βίκμκηαζ πζμ αανζά, πζμ ανβά ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενμ ημ ιή-

ημξ ημοξ ςξ ηφιαηα. Λυβς ηδξ έθλδξ πμο ελαζημφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ημοξ ιε ηδκ βφνς ημοξ φθδ, ιεζχκεηαζ δ δζαεέζζιδ εκένβεζά 

ημοξ, δ εθεφεενδ εκένβεζά ημοξ, μπυηε ιεζχκεηαζ ηαζ δ ηαηαζηνμθζηυηδ-

ηά ημοξ. 

Αοηά ηα ανπζηά-πνχηα ζεζζιζηά ηφιαηα πμο θένμοκ έηζζ ηαεανή ζπε-

δυκ ιμνθή εκένβεζαξ ηαζ απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθε-

ηηνυκζα, είκαζ δναζηζηά εειεθζχδδ ζυκηα, είκαζ εθεφεενα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηαζ ιμζάγμοκ υπςξ ηαζ ηα εθεφεενα δθεηηνυκζα, ηα μπμία είκαζ δνα-

ζηζηά (εα ελδβήζμοιε παναηάης υηζ ηαζ ηα δθεηηνυκζα ιπμνμφκ κα θέ-

νμοκ ή κα θμνηίγμκηαζ είηε ιε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, είηε ιε εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Δδχ υιςξ κα ζοκεπίζμοιε ηα υζα λεηζκήζα-

ιε). 

 

διείςζδ. 

Ακάθμβα ιε ηδκ παναβυιεκδ εκένβεζα ή ακάθμβα ιε ηδκ εκένβεζα ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο πανάβεηαζ (αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ δφκαιδ ζοιπίεζδξ ηαζ ζφβηνμο-

ζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηεηημκζηχκ πθαηχκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ ζο-

βηνμουιεκδ ιάγα ημοξ), έπμοιε πμθθέξ ζεζνέξ ή θζβυηενεξ ζεζνέξ, ηέημζεξ 

υπςξ παναπάκς ακαθέναιε ηςκ δζαιήηςκ ηοιάηςκ. 

 

Η παναβςβή ηςκ εβηάνζζςκ ηοιάηςκ. 

ηακ υιςξ ηεθεζχζμοκ μζ ζεζνέξ αοηέξ ηςκ δζαιήηςκ ηοιάηςκ, ζοι-

ααίκεζ ημ ελήξ: 
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Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, ζε ιζα ιεηαβεκέζηενδ (= υπζ απυ ηζξ πνχηεξ) θάζεζξ ηδξ έθλεζξ 

ηςκ, έθημοκ ηαζ πμζυηδηεξ απυ ηα απμζπαζιέκα ηιήιαηα ηςκ δμιζηχκ 

θίεςκ πμο έπμοκ πνμηφρεζ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηςκ ηεηημκζηχκ πθα-

ηχκ.  

Συηε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα θένμοκ αολδιέκδ ηδκ ιάγα ημοξ, αθθά 

ζοβπνυκςξ θένμοκ ηαζ ιεζςιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ 

θμνηίμ, επεζδή αοηυ δεζιεφεηαζ ήδδ ιε ηδκ ιάγα πμο έπεζ έθλεζ. 

 

Δλδβήζαιε υιςξ ζημ πνμπνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ υηζ: «φιθςκα ηαζ 

ιε υζα ακαθέναιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, θέιε ηχνα υηζ υζμ πε-

νζζζυηενδ ιάγα θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (ηδκ μπμία έθημοκ, ηυζμ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, υζμ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ), ηυζμ πζμ πμθφ ελαζηείηαζ αοηή δ άπςζή ιεηαλφ ημοξ, ηαζ ηυ-

ζμ πζμ πμθφ ηα δφμ αοηά ηφιαηα ηείκμοκ κα θηάζμοκ ζηδκ βςκία ηςκ 90
μ
 

ή αθθζχξ κα βίκμοκ απμθφηςξ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ». 

Σχνα δδθαδή πμο ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έπμοκ έθλεζ ιάγα 

(ηδκ μπμία έπμοκ θμνηίζεζ ζοβπνυκςξ), ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ έπμοκ έθλεζ ηζ αοηά ιάγα (ηδκ μπμία έπμοκ θμνηίζεζ ζοβπνυ-

κςξ), έπμοιε ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα ανίζημκηαζ ζε αθθδθελάνηδζδ 

ιε ηδκ ιάγα πμο έπμοκ έθλεζ. 

Δπίζδξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ κα ανίζημκηαζ ηζ αοηά ζε 

αθθδθελάνηδζδ ιε ηδκ ιάγα πμο έπμοκ έθλεζ. 

Συηε, υπςξ αηνζαχξ απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημ-

κηζκέξ απμζηάζεζξ, ημ ίδζμ απςεείηαζ ηαζ δ ιάγα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ιε ηδκ ιάγα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Λυβς ηδξ άπςζδξ αοηήξ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ μνεήξ βςκίαξ ζημ 

παναβυιεκμ εβηάνζζμ ηφια. 

Δπμιέκςξ, ηα επυιεκα, ηςκ ανπζηχκ ηοιάηςκ, ηφιαηα έπμκηαξ έθλεζ 

ηαζ ιάγα ελαζηείηαζ ηχνα ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημοξ 

ηαζ ιέζς ηςκ ιαγχκ πμο έπμοκ έθλεζ. 

Έηζζ δ ιάγα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ απςεείηαζ ιε ηδκ 

ιάγα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Σα πνχηα-πνχηα υιςξ παναβυιεκα εβηάνζζα ηφιαηα ζπδιαηίγμοκ 

ζπεδυκ βςκία 90
μ
, εκχ ηα επυιεκα ζπδιαηίγμοκ βςκία πζμ ιζηνή, επεζδή 

ήδδ έπμοκ έθλεζ ηζ άθθδ ιάγα απυ ημκ βφνς ημοξ πχνμ (ζηζξ θάζεζξ ηδξ 

έθλδξ ηςκ), μπυηε ελαζεεκεί ηαζ δ δζαεέζζιδ εκένβεζά ημοξ.  

Αοηή μ μνεή βςκία, ακαθένεηαζ υηζ ηα δφμ ηφιαηα είκαζ ηάεεηα ιεηα-

λφ ημοξ, εκχ ζηδκ μοζία ηάεεηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, θυβς ημο μιχκοιμφ ημοξ ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο. 
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ηακ θηάζμοκ ζημ ζδιείμ κα έθλμοκ ανηεηή ιάγα απυ ημκ βφνς ημοξ 

πχνμ, ηυηε ελαζεεκμφκ ηαζ ζαήκμοκ, επεζδή πθέμκ δεζιεφεηαζ υθμ ημ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ απυ ηδκ ιάγα ημοξ. Συηε ημ ηφια 

ζηαιαηάεζ. 

 

Η ελήβδζδ υηζ ηα εβηάνζζα ηφιαηα S, δεκ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ιέζα 

απυ ηα οβνά, ζε ακηίεεζδ ιε ηα δζαιήηδ ηφιαηα P. 

Ακαθένεδηε αηυιδ παναπάκς ημ ελήξ: 

«Σα εβηάνζζα δε δζαδίδμκηαζ ζημκ ελςηενζηυ πονήκα βεβμκυξ πμο α-

πμηεθεί απυδεζλδ υηζ αοηυξ ανίζηεηαζ ζε οβνή ηαηάζηαζδ (είκαζ βκςζηυ 

υηζ δεκ είκαζ δοκαηή δ δζάδμζδ ηςκ S ηοιάηςκ ζηα νεοζηά)». 

Γεκ είκαζ δοκαηή δ δζάδμζδ ηςκ S-εβηανζίςκ ηοιάηςκ ζηα νεοζηά, 

βζα ημκ απθυ θυβμ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημοξ θένμοκ ήδδ φθδ (είκαζ ζε 

αθθδθελάνηδζδ ιε φθδ), μπυηε δ φθδ ημοξ αοηή ηα ειπμδίγεζ κα δζέθεμοκ 

ιέζα απυ ημκ ελςηενζηυ πονήκα ηδξ βδξ, επεζδή μ ελςηενζηυξ πονήκαξ 

ηδξ βδξ έπεζ αολδιέκδ ηδκ ποηκυηδηα ηςκ οθζηχκ ημο. 

Έηζζ ειπμδίγμκηαζ κα δζέθεμοκ απυ εηεί. 

Ακηίεεηα, ηα δζαιήηδ ηφιαηα, επεζδή δεκ θένμοκ φθδ ή θένμοκ ηέημζα 

εθάπζζηδ, ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ιέζα απυ ηδκ αολδιέκδ ποηκυηδηα ημο 

ελςηενζημφ πονήκα ηδξ βδξ. 

 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ζεζζιζηχκ ηοιάηςκ Love (L), Ray-

leigh (R) ηαζ Stonley (S). 

Ακαθένεδηε επίζδξ υηζ: 

«Σα επζθακεζαηά ηφιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε δζάθμνα είδδ υπςξ ηα ηφια-

ηα Love (L), Rayleigh (R) ηαζ Stonley (S). Σα ηφιαηα αοηά ηαηά ηδ δζά-

δμζή ημοξ αημθμοεμφκ ζοβηεηνζιέκα ζηνχιαηα ημο επζθακεζαημφ ηιή-

ιαημξ ηδξ Γδξ, δε δζαδίδμκηαζ δδθαδή πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ υπςξ 

ηα ηφιαηα πχνμο». 

ημ παναπάκς κα πμφιε ηα ελήξ: 

ζμ πενζζζυηενμ φθδ έθηεζ έκα ζεζζιζηυ ηφια, ηυζμ ιεβαθφηενμ βίκε-

ηαζ ημ πθάημξ ημο. 

Έηζζ ακάθμβα ιε ημ πθάημξ ημο έκα ηφια, δεζηκφεζ ηαζ θακενχκεζ ηδκ 

ιάγα ή ηδκ φθδ πμο έπεζ έθλδ. 

 

Αξ επακέθεμοιε υιςξ, ιεηά ηζξ παναπάκς ιεβάθεξ πανεκεέζεζξ, πμο 

απμηεθμφκ αάζεζξ ζοβπνυκςξ βζα κέα ηεθάθαζα ζημκ ηυζιμ ηδξ θοζζηήξ. 

οβπνυκςξ υιςξ, εα ζοκεπίζμοιε κα πανεκεέημοιε δζάθμνα πνήζζια 

ηεθάθαζα, ηα μπμία επελδβμφκ ηδκ υθδ θεζημονβία ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ 

φθδξ, ηαζ βζ’ αοηυ είκαζ απαναίηδηα ηαζ πμθφ ααζζηά πνμηεζιέκμο κα ιαξ 

πνδζζιεφζμοκ βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ζφ-

ιπακημξ. 
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24. Η παξαγωγή ηωλ δνκηθώλ ιίζωλ ηωλ πξωηνλίωλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πόιν ηωλ ζεκειηωδώλ πξωηνλίωλ.   

Η δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ θινηνύ, ή ηεο πξώηεο ζηξωκάηωζεο 

ηωλ ζεκεξηλώλ πξωηνλίωλ. 

 

Καεχξ, θμζπυκ, απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ λεηζκμφκ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ (αθμφ έθημκηαζ απυ 

ημκ εηενχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηά ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ α) ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ, επμιέκςξ, πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α, ηυηε εηεί, θυβς ηδξ ζζπονήξ ηςκ 

έθλδξ πέθημοκ ιε ηενάζηζα επίζδξ μνιή ηαζ δφκαιδ ηαζ έπμοιε ζφ-

βηνμοζδ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Λυβς δδθαδή ηδξ επζηάποκζδξ πμο είπακ πάνεζ αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, δεκ είκαζ δοκα-

ηυ κα απςεδεμφκ (ζηδκ πνχηδ αοηή θάζδ) ηαζ αοηέξ πέθημοκ ιε ζζπονή 

δφκαιδ πάκς ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ πνςημκίςκ. 

Λυβς αοηήξ ηδξ πμθφ ζζπονήξ ζφβηνμοζδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πανά-

βεηαζ φθδ. Μάθζζηα ημ υηζ δ ιάγα ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα μθείθεηαζ ζε 

αοηυ αηνζαχξ ημ βεβμκυξ: υηζ δδθαδή δ ιάγα έπεζ παναπεεί απυ εειεθζχ-

δδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Η παναβςβή ηδξ φθδξ βίκεηαζ π.π. υπςξ υηακ έθηεηαζ εηενχκοιδ εκέν-

βεζα ζηα ζφκκεθα ηαζ πανάβεζ ηεναοκυ αθθά ηαζ ζοβπνυκςξ ιπμνεί κα 

πανάβεζ ηαζ ιάγα φθδξ. Καζ δ φθδ πμο πανάβεηαζ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα πνςηυκζα, ηα μπμία θένμοκ ζζπονυηενμ ιεκ ημ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ, αθθά θένμοκ ηαζ θμνηίμ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηα 

μπμία έπμοκ εθπεεί ηαζ έπμοκ ζοιπζεζηεί ιε εηενχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηυ 

θμνηίμ.  

Η παναβςβή δδθαδή ηςκ πνςημκίςκ πνμήθεε απυ ηδκ ζφβηνμοζδ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία έπεζακ ιε δφκαιδ πάκς ζημκ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

Έηζζ ελδβείηαζ επίζδξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ πμο ακαθέναιε υηζ μ ηάεε δμ-

ιζηυξ θίεμξ ημο πνςημκίμο θένεζ δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ: έκα πυθμ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο είκαζ μ ζζπονυηενμξ) ηζ έκακ άθθμ πυ-

θμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο είκαζ μ αζεεκέζηενμξ). 

Συηε δ δδιζμονβία ηςκ πνςημκίςκ ήηακ ζηδκ ανπζηή ηδξ ιμνθή, αθμφ 

ηα πνςηυκζα αοηά έθενακ ιία ιυκμ ζηνςιάηςζδ απμηεθμφιεκδ απυ εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία 

απμηέθεζακ ιάγα ηαζ φθδ θυβς ηδξ ζζπονυηαηδξ ζοιπίεζήξ ηδξ ηαζ ζφ-

βηνμοζήξ ηδξ. Με άθθα θυβζα ηυηε δδιζμονβήεδηε μ πνχημξ θθμζυξ, ή δ 

πνχηδ ζηνςιάηςζδ ηςκ ζδιενζκχκ πμθφθθμζςκ (=πμο έπμοκ πμθθμφξ 

θθμζμφξ, αθέπε ζακ ημοξ θθμζμφξ ημο ηνειιοδζμφ) δθεηηνμκίςκ. 

(Βθέπε ηαζ ημ ζπεηζηυ ζπέδζμ ζημ ηεθάθαζμ: «7. 1δ διένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ – Α΄ Φάζδ»). 
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25. Η παξαγωγή ηωλ δνκηθώλ ιίζωλ ηωλ ειεθηξνλίωλ ζηνλ ζπκπά-

ληεην πόιν ηωλ ζεκειηωδώλ ειεθηξνλίωλ.   

Η δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ θινηνύ, ή ηεο πξώηεο ζηξωκάηωζεο 

ηωλ ζεκεξηλώλ ειεθηξνλίωλ. 

 

Καεχξ, ακηίζημζπα, απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ λεηζκμφκ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ (αθμφ έθημκηαζ 

απυ ημκ εηενχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηά ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α) ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ, επμιέκςξ, πνμξ ημκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α, ηυηε εηεί, θυβς ηδξ 

ζζπονήξ ηςκ έθλδξ πέθημοκ ιε ηενάζηζα επίζδξ μνιή ηαζ δφκαιδ ηαζ έ-

πμοιε ζφβηνμοζδ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Λυβς δδθαδή ηδξ επζηάποκζδξ πμο είπακ πάνεζ αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, δεκ είκαζ δοκαηυ 

κα απςεδεμφκ (ζηδκ πνχηδ αοηή θάζδ) ηαζ αοηέξ πέθημοκ ιε ζζπονή δφ-

καιδ πάκς ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Λυβς αοηήξ ηδξ πμθφ ζζπονήξ ζφβηνμοζδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πανά-

βεηαζ φθδ. Μάθζζηα ημ υηζ δ ιάγα ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα μθείθεηαζ ζε 

αοηυ αηνζαχξ ημ βεβμκυξ: υηζ δδθαδή δ ιάγα έπεζ παναπεεί απυ εειεθζχ-

δδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Η παναβςβή ηδξ φθδξ βίκεηαζ π.π. υπςξ υηακ έθηεηαζ εηενχκοιδ εκέν-

βεζα ζηα ζφκκεθα ηαζ πανάβεζ ηεναοκυ αθθά ηαζ ζοβπνυκςξ ιπμνεί κα 

πανάβεζ ηαζ ιάγα φθδξ. Καζ δ φθδ πμο πανάβεηαζ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ηα δθεηηνυκζα, ηα μπμία θένμοκ ζζπονυηενμ ιεκ 

ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ, αθθά θένμοκ ηαζ θμνηίμ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηα μπμία έπμοκ εθπεεί ηαζ έπμοκ ζοιπζεζηεί ιε εηενχκοιυ ημοξ ιαβκδηζ-

ηυ θμνηίμ.  

Η παναβςβή δδθαδή ηςκ δθεηηνμκίςκ πνμήθεε απυ ηδκ ζφβηνμοζδ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηα μπμία έπεζακ ιε δφκαιδ πάκς ζημκ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Έηζζ ελδβείηαζ επίζδξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ πμο ακαθέναιε υηζ μ ηάεε δμ-

ιζηυξ θίεμξ ημο δθεηηνμκίμο θένεζ δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ: έκα πυθμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο είκαζ μ ζζπονυηενμξ) ηζ έκακ άθθμ 

πυθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο είκαζ μ αζεεκέζηενμξ).  

Συηε δ δδιζμονβία ηςκ δθεηηνμκίςκ ήηακ ζηδκ ανπζηή ηδξ ιμνθή, α-

θμφ ηα δθεηηνυκζα αοηά έθενακ ιία ιυκμ ζηνςιάηςζδ απμηεθμφιεκδ 

απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, ηα 

μπμία απμηέθεζακ ιάγα ηαζ φθδ θυβς ηδξ ζζπονυηαηδξ ζοιπίεζήξ ηδξ ηαζ 

ζφβηνμοζήξ ηδξ. Με άθθα θυβζα ηυηε δδιζμονβήεδηε μ πνχημξ θθμζυξ, ή 

δ πνχηδ ζηνςιάηςζδ ηςκ ζδιενζκχκ πμθφθθμζςκ (=πμο έπμοκ πμθθμφξ 

θθμζμφξ, αθέπε ζακ ημοξ θθμζμφξ ημο ηνειιοδζμφ) δθεηηνμκίςκ.  

(Βθέπε ηαζ ημ ζπεηζηυ ζπέδζμ ζημ ηεθάθαζμ: «7. 1δ διένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ – Α΄ Φάζδ»). 
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26. Ο θάζε ζπκπάληεηνο πόινο α θαη β ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ έκνηαδε ζαλ έλα ηεξάζηην λεθέιωκα ζθόλεο δνκηθώλ ιί-

ζωλ.  

 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια: 

 

«Νεθέιωκα 

Σα κεθεθχιαηα είκαζ πενζμπέξ ημο φιπακημξ, πμο ζδιαημδμημφκ ηδ 

βέκκδζδ ηαζ ημ εάκαημ ημο αζηένςκ. Δίκαζ ζφκκεθα ιεζμαζηνζηήξ ζηυ-

κδξ ηαζ αενίςκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ βαθαλζχκ. Γίκμκηαζ μναηά υηακ εηπέ-

ιπμοκ αηηζκμαμθία ή ακαηθμφκ ημ θςξ βεζημκζηχκ άζηνςκ (κεθεθχιαηα 

ακαηθάζεςξ) ή υηακ επζζηζάγμοκ ηδ θάιρδ άθθςκ μονάκζςκ ζςιάηςκ 

(ζημηεζκά κεθεθχιαηα). Μέζα ζηα κεθεθχιαηα  βεκκζμφκηαζ ηα άζηνα, 

ηα μπμία, ηαεχξ πεεαίκμοκ, αθήκμοκ πάθζ ζημ Γζάζηδια αένζα ηαζ ζηυ-

κδ. 

 

 
 

Η θόθθηκε πενημπή ακάμεζα ζηα μονηάδεξ άζηνα αοημύ ημο ημήμαημξ ημο 

Γαιαλία μαξ είκαη ημ, ιεγόμεκμ Βόνεημ Αμενηθακηθό Νεθέιςμα. Η μκμμαζία 

ημο μθείιεηαη ζημ μμνθή ημο. 

 

 

ημοξ ζπεζνμεζδείξ αναπίμκεξ ημο βαθαλία ιαξ οπάνπμοκ πμθθά κεθε-

θχιαηα. Δάκ αηεκίζεηε ημκ μονακυ ιζα λάζηενδ κφπηα, εα παναηδνήζεηε 

πςξ μ Γαθαλίαξ ιμζάγεζ ιε θςηεζκή ηαζκία ημοθμονζαζιέκδ απυ ηα ζημ-

ηεζκά κεθεθχιαηα, ηα μπμία ζηζάγμοκ ημοξ αζηένεξ πμο ηνφαμκηαζ πίζς 

ημοξ. ε άθθα ζδιεία εα δείηε θαιπενέξ ηδθίδεξ, πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ 

ηδκ ακηακάηθαζδ ημο θςηυξ ηςκ βεζημκζηχκ άζηνςκ. Σμ πζμ πενίθδιμ 

απυ ηα θςηεζκά κεθεθχιαηα, ημ Νεθέθςια ημο Χνίςκα, έπεζ πθάημξ 15 

έηδ θςηυξ ηαζ ιήημξ 1.300 έηδ θςηυξ. Ήδδ ιέζα ζε αοηυ δδιζμονβείηαζ 

έκα ζοζζςιάηςια αζηένςκ. Σα κεθεθχιαηα ηα μπμία ζπδιαηίγμκηαζ 

απυ ηα οπμθείιιαηα αζηένςκ πμο πεεαίκμοκ μκμιάγμκηαζ πθακδηζηά κε-

θεθχιαηα. Έκα ηέημζμ πθακδηζηυ κεθέθςια ζπδιαηίγεηαζ βφνς απυ ημκ 
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οπενηαζκμθακή αζηένα πμο ελεννάβδ ζημ Μεβάθμ Νέθμξ ημο Μαββεθά-

κμο ημ 1987. 

«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ Kingfisher Books, 

Grisewood & Dempsey Ltd, London, Συιμξ  4, ζεθ. 572. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

1) Ακαθένεδηε παναπάκς υηζ: «Σα κεθεθχιαηα είκαζ πενζμπέξ ημο 

φιπακημξ, πμο ζδιαημδμημφκ ηδ βέκκδζδ ηαζ ημ εάκαημ ημο αζηένςκ. 

Δίκαζ ζφκκεθα ιεζμαζηνζηήξ ζηυκδξ ηαζ αενίςκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ βα-

θαλζχκ. Γίκμκηαζ μναηά υηακ εηπέιπμοκ αηηζκμαμθία ή ακαηθμφκ ημ θςξ 

βεζημκζηχκ άζηνςκ (κεθεθχιαηα ακαηθάζεςξ) ή υηακ επζζηζάγμοκ ηδ 

θάιρδ άθθςκ μονάκζςκ ζςιάηςκ (ζημηεζκά κεθεθχιαηα). Μέζα ζηα 

κεθεθχιαηα  βεκκζμφκηαζ ηα άζηνα, ηα μπμία, ηαεχξ πεεαίκμοκ, αθήκμοκ 

πάθζ ζημ Γζάζηδια αένζα ηαζ ζηυκδ…». 

Ακάθμβα ζοκέααζκε ζημκ ηαεέκα ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηαζ α. Ο ηάεε 

ζοιπάκηεζμξ πυθμξ ήηακ έκα ηενάζηζμ κεθέθςια υηακ ζε αοηυκ δδιζμον-

βήεδηακ: ζημκ ιεκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ, δδιζμονβήεδηακ ηα πνςηυκζα, ζημκ δε ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, δδιζμονβήεδηακ ηα δθεηηνυκζα. 

2) Καηά ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, ζοβηεηνζιέκα ηαηά ηδκ ηέηανηδ δ-

ιένα ηδξ δδιζμονβίαξ εα έπεζ αολδεεί δ παναβςβή φθδξ ζημοξ δφμ αο-

ημφξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ηαζ εα έπμοιε ηδκ δζάποζή ηδξ ζημ υθμ ιεζμ-

ζοιπάκηεζμ πχνμ, ιέζς ηςκ ζοιπάκηεζςκ δοκαιζηχκ ιαβκδηζηχκ βναι-

ιχκ (αθέπε 4δ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο). 

Δπμιέκςξ, ζηδκ πνχζιδ αοηή επμπή, πνζκ αηυιδ οπάνλμοκ ηα άζηνα, 

μ ηάεε ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηαζ α έιμζαγε ζακ έκα ηενάζηζμ κεθέθςια 

ζηυκδξ δμιζηχκ θίεςκ: α) ζηυκδξ δμιζηχκ θίεςκ πνςημκίςκ μ ζοιπά-

κηεζμξ πυθμξ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ α) ζηυκδξ δμιζ-

ηχκ θίεςκ δθεηηνμκίςκ μ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Γζα ηδκ «ιμκαδζηυηδηα» ηαζ ηδκ «ημζιζηή ακςιαθία» ηδξ βδξ ιαξ, 

υιςξ, εα ιζθήζμοιε ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ. 
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27. Η ζεωξία ηεο ζρεηηθόηεηαο θαη ε απόζηαζή ηεο από ηελ πξαγ-

καηηθή δεκηνπξγία θαη ηζηνξία ηνπ ζύκπαληνο. 

Η εμήγεζε όηη ην ζύκπαλ είλαη εληαίν. 

  

 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα ζοιπθδνχζμοιε ηαζ ημ ελήξ: 

«Ο η. Υυηζκ νςηήεδηε ηαζ βζα ηδ εεςνία πμο δζαηφπςζε μ Ασκζηάζκ 

ηαζ ημο γδηήεδηε κα απακηήζεζ πμζα είκαζ ηα υνζα ηδξ εοεφκδξ ημο επζ-

ζηήιμκα απέκακηζ ζηδκ ακενςπυηδηα. 

"Γεκ πζζηεφς", είπε, "υηζ μ Ασκζηάζκ ακαηάθορε ηδκ ηέθεζα εκμπμζδ-

ιέκδ εεςνία (.. Σδ εεςνία δδθαδή πμο εα δχζεζ απάκηδζδ ζημ ενχ-

ηδια ηδξ βέκκδζδξ, ηδξ φπανλδξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ημο φιπακημξ). Γμφ-

θεοε ζε θάεμξ ηαηεφεοκζδ δζυηζ δεκ πίζηεοε ζηδκ Καακηζηή, πμο είκαζ 

ααζζηή ζηδ Φοζζηή. Ακ είπε ακαηαθφρεζ ιζα εκμπμζδιέκδ εεςνία εα ηδκ 

είπε δδιμζζεφζεζ. 

Καζ πάκς ζηα θυβζα ημο δζάζδιμο Υυηζκ έπμοιε κα παναεέζμοιε ηαζ 

ηα ελήξ βζα ηζξ αδοκαιίεξ ζηζξ εεςνίεξ ημο Ασκζηάζκ: 

1) Με αάζδ ηδ βεκζηή εεςνία, αοηή πενζβνάθεζ απυ ζδιείμ ζε ζδιείμ 

αοηυ ή αοηά πμο βίκμκηαζ, υπζ υιςξ ζε υθμ ημ ζφιπακ ζοβπνυκςξ.   

φιπακ εκκμμφιε υθδ ηδκ φπανλδ, δδθαδή υθμ ημ ζφκμθμ ηδξ φθδξ 

αθθά ηαζ ηδξ εκένβεζαξ. Έηζζ δεκ ηαηαπζακυιαζηε ιυκμ ιε έκα ημιιάηζ 

ηδξ φθδξ ή ηδξ εκένβεζαξ, δεκ ηαηαπζακυιαζηε δδθαδή ακ έπμοιε ιυκμ 

έκα ζφκμθμ βαθαλζχκ ή ηαζ άθθμ ζφκμθμ πζμ ιαηνζά ημο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ έπμοιε πμθθά ζφιπακηα, βζαηί ζφιπακ είκαζ υθα 

ιαγί ηα ζφιπακηα φθδξ ηαζ εκένβεζαξ ηζ αοηυ είκαζ ημ ιυκμ ηαζ πναβια-

ηζηυ ζφιπακ πμο οπάνπεζ, ημ έκα ζφιπακ, ακελάνηδηα ακ έπμοιε δζαθμ-

νέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ζοκυθςκ φθδξ ή εκένβεζαξ. 

2) Οζ ελζζχζεζξ ηδξ αανφηδηαξ δεκ βίκμκηαζ ζημ ζδιείμ ιδδέκ.  

3) ηακ θέιε ανπίγεζ μ πνυκμξ ή μ πχνμξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπήν-

πε πμοεεκά πνζκ ηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ βέκεζή ημοξ. Άνα δεκ ζζπφμοκ μζ 

ελζζχζεζξ αοηέξ».   

 

Καεχξ υιςξ έπμοκ δδιζμονβδεεί-παναπεεί ηαζ φθδ (δμιζημί θίεμζ ηδξ 

φθδξ ηαζ οπμαημιζηά ζςιαηίδζα, θυβς ηδξ ηενάζηζαξ ηαζ ζθμδνήξ ζφ-

βηνμοζδξ ηςκ δφμ αοηχκ ηενάζηζςκ πμζμηήηςκ ηαζ ιε ηενάζηζεξ ηαπφηδ-

ηεξ ιμνθχκ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ), έπμοιε ζηδκ ζοκέπεζα, θυβς 

ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ έθλδξ αοηχκ ηςκ δφμ εηενχκοιςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ 

(ιε ακηίεεημ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηδκ θυνηζζδ ηδξ παναπεείζαξ φθδξ. Έηζζ 

έπμοιε ηδκ θυνηζζδ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηδξ φθδξ αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ 

οπμαημιζηχκ ζςιαηζδίςκ: ζε άθθα ιεκ απυ ημ έκα είδμξ εκένβεζαξ ηαζ ζε 

άθθα απυ ημ άθθμ είδμξ εκένβεζαξ.  

Έηζζ δ φθδ, πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ ανπή ςξ δμιζημί θίεμζ πνςημκί-

ςκ ηαζ δμιζημί θίεμζ δθεηηνμκίςκ ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ  ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α-
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κηίζημζπα, άνπζζε κα θμνηίγεηαζ ιε ηα δφμ αοηά είδδ εκένβεζαξ. Απυ αοηυ 

αηνζαχξ ημ θαζκυιεκμ, θυβς ηδξ θυνηζζδξ αοηχκ ηςκ δφμ ιμνθχκ εκέν-

βεζαξ ιε ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία πάκς ζημοξ παναπεέκηεξ δμιζημφξ 

θίεμοξ ηδξ φθδξ ηαζ ζηα άθθα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα, έπμοιε ηαζ ηδκ ιε-

ηαλφ ημοξ έθλδ. Η φθδ υιςξ υηακ θμνηίγεηαζ πανάβεζ θςξ, πανάβεζ θάι-

ρδ. Συηε έπμοιε ηδκ παναβςβή ημο θςηυξ ζηδκ φθδ. Πνζκ ηδκ φθδ υιςξ 

είπαιε ημ ίδζμ, είπαιε ηδκ παναβςβή θςηυξ ηαζ πςνίξ ηδκ φθδ, υηακ αηυ-

ιδ οπήνπε ζηέηδ εκένβεζα ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ηζ αοημί άν-

πζζακ κα έθημκηαζ. 

 

Δπεζδή οπήνπε ηαζ ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ αοηή δ ιαβκδηζηή αθθδθεπί-

δναζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, βζ’ αοηυ ηαζ ημ ζφιπακ είκαζ 

έκα. Γδθαδή, επεζδή μζ δφμ αοημί ζοιπάκηεζμζ πυθμζ έθημκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ αθεκυξ, ηαζ αθεηένμο επεζδή μ ηαεέκαξ ημοξ απυ ιυκμξ ημο δεκ 

ιπμνεί κα αθθδθεπζδνάζεζ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ-πανάλεζ φθδ αθεηένμο, 

θέιε υηζ υθμ ημ ζφιπακ είκαζ έκα ηαζ δεκ οπάνπμοκ πμθθά ζφιπακηα.  

Μπμνεί κα οπάνπεζ δζαθμνεηζηή ηαηακμιή ηδξ φθδξ, ηςκ βαθαλζχκ ηαζ 

ηδξ ιάγαξ βεκζηά ζημ ζφιπακ, υιςξ υθδ δ ιάγα αοηή ανίζηεηαζ ζε ια-

βκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ανπζηά ανίζημκηακ 

ιυκμκ ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ημο.  
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28. Η εμήγεζε θαη ηεθκεξίωζε ηεο ζεωξίαο ηωλ θβάληα. 

Σα θβάληα δελ είλαη όια ηα ίδηα. Αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ελέξ-

γεηαο ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ θαη ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειε-

θηξνλίωλ πνπ έιθεηαη, έρνπκε αλάινγε ηζρύ θαη ζηα παξαγόκελα 

θβάληα. 

 

 

«Κβάληα ζεωξία: 
Η εεςνία ηςκ quanta [ηαάκηα] εζζήπεδηε ζηδ Φοζζηή απυ ημκ plank 

[1900] βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ εηπμιπήξ ημο ιέθακμξ ζχιαημξ. φιθςκα 

ιε ηδκ ηαακηζηή εεςνία, παναδεπυιαζηε υηζ δ εκένβεζα αηηζκμαμθείηαζ, 

ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχιαηα αζοκεπχξ. Παναδεπυιαζηε δδθαδή, υηζ 

δ εκένβεζα εηπέιπεηαζ ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχιαηα ιε ιμνθή ζημζ-

πεζςδχκ πμζχκ εκένβεζαξ. Σα ζημζπεζχδδ αοηά πμζά εκένβεζαξ μκμιά-

γμοιε quanta εκένβεζαξ. Κάεε quantum εκένβεζαξ έπεζ εκένβεζα Δ, πμο 

δίδεηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο Plank: E=h∙n υπμο h είκαζ ιζα ζηαεενά, πμο μ-

κμιάγεηαζ ζηαεενά ημο Plank ηαζ v δ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Η 

ζηαεενά h  είκαζ ιζα παβηυζιζα ζηαεενά ιε δζαζηάζεζξ δνάζδξ [h=6,62 ∙ 

10
-27

sec] ηαζ είκαζ δ πζμ ιζηνή πμζυηδηα δνάζδξ, πμο οπάνπεζ ζημκ ηυ-

ζιμ. Απυ αοηυ, μκμιάγεηαζ quantum ηδξ δνάζδξ. Η εεςνία ηςκ quanta 

ηαζ δ ακαηάθορδ ηδξ ζηαεενάξ h απυ ημκ Plank απμηέθεζε ηδ αάζδ ακά-

πηολδξ βζα έκακ ηαζκμφνβζμ ηθάδμ ηδξ Φοζζηήξ, πμο ηαθείηαζ ηαακημιδ-

πακζηή».   

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 270.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

Αηνζαχξ αοηή ηδκ εεςνία ηεηιδνζχζαιε υηακ ιζθήζαιε βζα ηδκ άκς-

ζδ ημο αηυιμο, αθθά ηαζ βζα ηδκ αανφηδηα ημο αηυιμο.  

ηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ έπμοιε ηδκ ελάζηδζδ ηςκ μιχκοιςκ ιαβκδ-

ηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιέζα ζημ πνςηυκζμ, αθ-

θά ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ. Αοηυ ζοιααίκεζ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ 

ένεμοκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ, μπυηε έ-

πμοιε ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ, εδχ έπμοιε ηδκ παναβςβή εκυξ ηαά-

κημ θςηυξ. 

Αοηυ θμζπυκ ημ ηαάκημ θςηυξ είκαζ εκένβεζα ή πμζυηδηα εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηαζ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ). 

«φιθςκα ιε ηδκ ηαακηζηή εεςνία, παναδεπυιαζηε υηζ δ εκένβεζα α-

ηηζκμαμθείηαζ, ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχιαηα αζοκεπχξ. Παναδεπυ-

ιαζηε δδθαδή, υηζ δ εκένβεζα εηπέιπεηαζ ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα ζχ-
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ιαηα ιε ιμνθή ζημζπεζςδχκ πμζχκ εκένβεζαξ. Σα ζημζπεζχδδ αοηά πμζά 

εκένβεζαξ μκμιάγμοιε quanta εκένβεζαξ. 

Σα ηαάκηα υιςξ, δεκ είκαζ υθα ηα ίδζα. Ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ε-

κένβεζαξ πμο έθηεηαζ, έπμοιε ακάθμβα ηαάκηα. Έηζζ έκα ηαάκημ υηακ δδ-

ιζμονβείηαζ απυ θζβυηενδ πμζυηδηα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηυηε θςημαμθεί θζβυηενμ ηαζ έπεζ ιε-

βαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ. 

Έκα άθθμ ηαάκημ πμο δδιζμονβήεδηε απυ πενζζζυηενμ-ιεβαθφηενδ 

πμζυηδηα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, θένεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα, μπυηε θςημαμθεί πενζζζυηενμ 

ηαζ έπεζ ιζηνυηενμ ιήημξ ηφιαημξ. 
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29. Η εμήγεζε ηεο θβαληνκεραληθήο κε βάζε ηα ζεκειηώδε ηόληα. 

  

 

«Κβαληνκεραληθή: 

Νέα ιδπακζηή πμο εειεθζχεδηε απυ ημκ Λμοδμαίημ κηέ Μπνμθί, ημκ 

Υάζγειπενβη, ημκ νέκηζβηεν ηαζ Νηζνάη ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ 

υηζ ηάεε ζημζπεζχδεξ ιζηνυ ζχια είκαζ ιαγί ηαζ ηφια. Η ηαακημιδπακζηή 

ελεηάγεζ ηα θαζκυιεκα ημο ιζηνυημζιμο ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο αοηή 

άκμζλακ ηαζκμφνβζμοξ ζηδ Φοζζηή βεκζηά. Η ηαακημιδπακζηή δεκ ηαηαν-

βεί ηδκ ηθαζζηή ιδπακζηή ζπεηζηά ιε ηα θαζκυιεκα ημο ιζηνυημζιμο». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 271.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

Η ηαακημιδπακζηή θέβεζ υηζ «ηάεε ζημζπεζχδεξ ιζηνυ ζχια είκαζ ιαγί 

ηαζ ηφια». Αοηυ ζζπφεζ ηαηά ηδκ ελήξ έκκμζα: 

Μέζα ζημ πνςηυκζμ, υζμ ηαζ ιέζα ζημ δθεηηνυκζμ έπμοιε εειεθζχδδ 

ζυκηα, έπμοιε δδθαδή δφμ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημκ ηαεέκα απυ 

ημοξ δφμ αοημφξ δμιζημφξ θίεμοξ. 

Ακ ημ άημιμ δεκ είκαζ ζμκζζιέκμ, αοηυ ζοιπενζθένεηαζ πενζζζυηενμ 

ζακ ζςιάηζμ, ζακ ιάγα. 

Ακ υιςξ ημ ζςιάηζμ είκαζ ζμκζζιέκμ, ηυηε εηθφμκηαζ πμζυηδηεξ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ημο ή αθθζχξ έπμοιε ιενζηή ιεηα-

ηνμπή ηδξ ιάγαξ ημο ζε εκένβεζα. Αοηή δ παναβυιεκδ εκένβεζα είκαζ δο-

ζακάθμβδ απυ ηδκ ιάγα πμο ιεηαηνέπεηαζ, ηζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εηθφεηαζ 

«ηενάζηζα» εκένβεζα απυ ηδκ ιενζηή (απεζνμεθάπζζηδ ιάξ είκαζ ειάξ), 

ιεηαηνμπή ηδξ ιάγαξ ζε εκένβεζα. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ζμκζζιέκμ πνςηυκζμ ή δθεηηνυκζμ είκαζ αοηυ 

πμο έπεζ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ή δθεηηνμκίςκ ζημοξ εζςηενζημφξ ημο πυ-

θμοξ. 

ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ ημ πνςηυκζμ ή ημ δθεηηνυκζμ αοηυ είκαζ 

ζυκ, ή αθθζχξ υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο είκαζ πμθφ ζζπονά-αολδιέκα, 

ηυηε αοηυ ζοιπενζθένεηαζ πενζζζυηενμ ζακ ιαβκδηζηή-

δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα πανά ζακ ζςιάηζμ, ζακ ιάγα (βζαηί ζε άθθεξ 

πενζπηχζεζξ, π.π. ζημκ ήθζμ δεκ έπμοιε ιυκμκ εθεφεενα δθεηηνυκζα ςξ 

ζυκηα αθθά έπμοιε ηαζ εθεφεενα πνςηυκζα ηζ αοηά ηυηε είκαζ επίζδξ ζυ-

κηα, επεζδή ζοιπενζθένμκηαζ ιε αάζδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ιε αάζδ ηδκ 

εκένβεζα-θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ). 

Έηζζ ημ ζυκ ζοιπενζθένεηαζ ζακ εκένβεζα πενζζζυηενμ ηαζ θζβυηενμ 

ζακ ιάγα. 
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30. Σν ειεθηξηθό ξεύκα νθείιεηαη ζηα θβάληα θωηόο, θαη πην πέξα 

νθείιεηαη ζηελ έιμε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμύ ηωλ ζεκειηωδώλ ηό-

ληωλ πξωηνλίωλ θαη ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειεθηξνλίωλ ζηηο ζρε-

ηηθά καθξηλέο απνζηάζεηο (γηαηί όηαλ απηά ηα ζεκειηώδε ηόληα βξί-

ζθνληαη ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο απνζηάζεηο ηόηε δελ παξάγεηαη ειε-

θηξηθό ξεύκα, παξόηη ν αγωγόο είλαη θαλνληθά ζπλδεδεκέλνο ζην θύ-

θιωκά καο). 

Ο ειεθηξηζκόο ζην θωο δελ παξάγεηαη ζπλερόκελα, αιιά κόλνλ 

ζηελ θάζε ηεο έιμεο ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ηνπ. 

    

 

«Κβάληνλ: 

Η ζημζπεζχδδξ αζοκεπήξ πμζυηδηα, πμο ζφιθςκα ιε ημκ Πθακη απμ-

ηεθείηαζ ημ θςξ ηαζ δ αηηζκμαμθία βεκζηά. Ο Ασκζηάζκ μκυιαζε ηα ηαά-

κηα Φςηυκζα». 

 «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 271.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

Ο Ασκζηάζκ μκυιαζε ηα ηαάκηα ζε θςηυκζα, επεζδή αηνζαχξ θένμοκ 

ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία ηαζ έθημκηαζ. Καεχξ έθημκηαζ υιςξ πανά-

βμοκ θςξ, πανάβμοκ δθεηηνζζιυ. 

Ο δθεηηνζζιυξ δδθαδή ζηδκ μοζία είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο έθημ-

κηαζ. 

Γζαηί, ακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ, αηυιδ ηαζ δθεηηνζηυ νεφια 

κα έπεζ μ αβςβυξ, αοηυ «ελαθακίγεηαζ» ηαζ πάκεηαζ (αθ. ημίθμ ιένμξ δθε-

ηηνμθυνμο αβςβμφ, εζςηενζηυ βεκκήηνζαξ Van de Graf, η.θπ.). Αθθά βζα 

ημκ δθεηηνζζιυ εα ιζθήζμοιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ. 

 

Παναηήνδζδ: 

Καεχξ ημ θςξ ιεηαδίδεηαζ ηαηά ηαάκηα, έπμοιε ηυηε ηδκ παναβςβή 

ημο δθεηηνζζιμφ. Γδθαδή μ δθεηηνζζιυξ ζημ ηφια δεκ πανάβεηαζ ζοκε-

πυιεκα, αθθά ηαηά ηαάκηα. Διείξ αοηυ ημ επελδβήζαιε υηζ μ δθεηηνζ-

ζιυξ ημ θςξ πανάβεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ ζοζημθήξ ημο ηφιαημξ (αθέπε πα-

ναηάης ζπεηζηά βζα ηα ηφιαηα). 

Ο δθεηηνζζιυξ, δδθαδή, ζημ θςξ δεκ πανάβεηαζ ζοκεπυιεκα, αθθά ιυ-

κμκ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο. 
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31. Η αθηηλνβνιία γ είλαη θαζαξήο κνξθήο ελέξγεηα. 

Η εμήγεζε ηνπ θνξηίνπ ηωλ αθηηλνβνιηώλ α, β θαη γ.   

ηηο αθηηλνβνιίεο, ηζρύεη επίζεο όηη ην καγλεηηθό θνξηίν ηωλ ζε-

κειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ είλαη καγλεηηθά νκώλπκν κε ην καγλε-

ηηθό θνξηίν ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειεθηξνλίωλ ζηηο ζρεηηθά θν-

ληηλέο απνζηάζεηο. 

Όζν ιηγόηεξε κάδα θέξεη κηα αθηηλνβνιία ή έλα θύκα, ηόζν πεξηζ-

ζόηεξε ελέξγεηα έρεη. 

Όζν ε αθηηλνβνιία έιθεη κάδα, ηόζν δεζκεύεη ην καγλεηηθό-ειε-

θηξνκαγλεηηθό ηεο θνξηίν, θαη ηόηε κεηώλεηαη δξαζηηθά ελ δηα-

ζέζηκε ελέξγεηά ηεο πξνο ηνλ γύξω ηεο ρώξν. 

 

 

 

Οζ αηηίκεξ Α, Β, Γ 

 

Απυζπαζια πνχημ: 

 

 

 

Η επζζηδιμκζηή ένεοκα δεκ άνβδζε κα απμηαθφρεζ υηζ ημ μονάκζμ ηαζ 

ημ ευνζμ εηπέιπμοκ ηνζχκ εζδχκ αηηζκμαμθίεξ, ιε δζαηνζηζηυ ηνζηήνζμ 

ηδκ επίδναζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο ζηδκ πμνεία ηδξ δζάδμζήξ ημοξ. ο-

βηεηνζιέκα, ιένμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαιποθχκεηαζ εθαθνά ηαηά ιζα δζ-

εφεοκζδ, υηακ πενκάεζ ιέζα απυ έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ. Έκα άθθμ ιένμξ 

ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαιποθχκεηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ δζεφεοκζδ αθθά ζε 

πμθφ ιεβαθφηενμ ααειυ, εκχ ημ οπυθμζπμ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιμζάγεζ κα 

παναιέκεζ ακεπδνέαζημ απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ ηαεχξ ελαημθμοεεί κα 

δζαδίδεηαζ ζε εοεεία βναιιή.  
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Ο Νεμγδθακδυξ επζζηήιμκαξ Ένκεζη Ράδενθμνκη μκυιαζε ηζξ ηνεζξ 

δζαθμνεηζηέξ αοηέξ αηηζκμαμθίεξ ιε ηα ηνία πνχηα βνάιιαηα ημο εθθδκζ-

ημφ αθθααήημο. Έηζζ, δ αηηζκμαμθία πμο πανμοζζάγεζ ιζηνή ηαιποθυηδ-

ηα μκμιάζηδηε αηηζκμαμθία α (άθθα) ή αηηίκεξ α. Δηείκδ πμο πανμοζζά-

γεζ ιεβάθδ ηαιποθυηδηα μκμιάζηδηε αηηζκμαμθία α (αήηα) ή αηηίκεξ α. 

Κζ δ ηνίηδ, πμο παναιέκεζ ακεπδνέαζηδ, μκμιάζηδηε αηηζκμαμθία β (βά-

ια) ή αηηίκεξ β. 

ζμ βζα ηζξ αηηίκεξ α, ημ βεβμκυξ υηζ ηαιποθχκεηαζ δ πμνεία ημοξ ιέ-

ζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα απμηεθμφκηαζ απυ δθε-

ηηνζηά θμνηζζιέκα ζςιάηζα α. Η ιεβάθδ ηαιποθυηδηα πμο πανμοζζά-

γμοκ δείπκεζ υηζ πνέπεζ κα έπμοκ πμθφ ιζηνυ αάνμξ. Σμφημ αηνζαχξ επζ-

αεααζχεδηε ζηα 1900 απυ ημκ Μπεηενέθ πμο απέδεζλε υηζ ηα ζςιάηζα α 

δεκ είκαζ πανά δθεηηνυκζα.  

«Πςξ ανήηαιε ηδκ πονδκζηή εκένβεζα» Ιζαάη Αζίιςθ, Copyright βζα 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα Πακεπζζηδιζαηυξ Σφπμξ, Φ.ΚΑΨΑΦΑ & ΙΑ Ο.Δ., 

ζεθίδα 16-17. 

 

 

 

 

Απυζπαζια δεφηενμ:  

 

«Η δζαδνμιή πμο αημθμοεμφζακ μζ αηηίκεξ α άθθαγε ηαεχξ πενκμφ-

ζακ ιέζα απυ έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ πνάβια πμο ζήιαζκε υηζ μζ αηηίκεξ 

αοηέξ απμηεθμφκηακ απυ ηαπφηαηα, δθεηηνζηά θμνηζζιέκα ζςιάηζα. Η 

πμνεία, υιςξ, ηςκ ζςιαηίςκ α πανμοζίαγε εθαθνζά ιυκμ ηαιπφθςζδ. 

Αοηυ ημ βεβμκυξ εα ιπμνμφζε -ίζςξ- κα απμδμεεί ζημ υηζ ημ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ ημοξ ήηακ πμθφ ιζηνυηενα απυ ημ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ χζηε 

δ δφκαιδ ημο ιαβκήηδ πάκς ημοξ κα είκαζ ακάθμβα ιζηνυηενδ; 

πζ! Μεηά απυ πμθφ πνμζεηηζηή ιεθέηδ, απμδείπηδηε υηζ ηα ζςιάηζα 

α έπμοκ αηνζαχξ ημ δζπθάζζμ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δθε-

ηηνυκζα ηαζ, ιάθζζηα, υηζ ημ θμνηίμ ηςκ ζςιαηίςκ α είκαζ ακηίεεημ απυ 

ημ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ, πνάβια πμο ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

δζαδνμιέξ ημοξ ιέζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ ηαιποθχκμοκ ζε ακηίεεηεξ 

δζεοεφκζεζξ. Σμ δθεηηνζηυ θμνηίμ εκυξ δθεηηνμκίμο εεςνείηαζ ηαηά 

ζφιααζδ ανκδηζηυ ηαζ δ πμζυηδηά ημο παίνκεηαζ ςξ ιμκάδα∙
  

βζ’ αοηυ 

βνάθεηαζ –1. φιθςκα ιε ηδ ζφιααζδ αοηή, ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ εκυξ 

ζςιαηίμο α είκαζ εεηζηυ ηαζ, επεζδή είκαζ δζπθάζζμ ημο θμνηίμο ημο δθε-

ηηνμκίμο, βνάθεηαζ +2.  

…..Γε πνεζάζηδηε πμθφ βζα κα απμδεζπηεί υηζ ηα ζςιάηζα α είκαζ βο-

ικμί πονήκεξ ημο αηυιμο δθίμο. ηακ έκα ζςιάηζμ α απμηηήζεζ δθε-

ηηνυκζα, ηυηε βίκεηαζ έκα ηακμκζηυ άημιμ δθίμο.  
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Αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί ιεηαλφ ημοξ ηα άημια δεκ είκαζ πανά ημ ιέβε-

εμξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο ημο πονήκα ημοξ, υπςξ απέδεζλε, βζα πνχηδ 

θμνά ζηα 1914, μ ζμθυξ Άββθμξ επζζηήιμκαξ Υέκνο Μυζθετ. 

«Πςξ ανήηαιε ηδκ πονδκζηή εκένβεζα» Ιζαάη Αζίιςθ, Copyright βζα 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα Πακεπζζηδιζαηυξ Σφπμξ, Φ.ΚΑΨΑΦΑ & ΙΑ Ο.Δ., 

ζεθίδα 16-17. 

 

Δπίζδξ:  

«ηα 1906, μ Ράδενθμνκη ηαηαπζάζηδηε ιε ηδκ πνμζπάεεζα κα παβζδέ-

ρεζ ζςιάηζα α ιέζα ζ’ έκα ηθεζζηυ δμπείμ. ηακ ημ πείναια μθμηθδνχ-

εδηε, ακίπκεοζε ιέζα ζημ δμπείμ ηδκ πανμοζία ημο ζημζπείμο ήθζμ. Η 

δζαπίζηςζδ αοηή δδιζμφνβδζε πμθθά ενςηδιαηζηά, αθμφ ήηακ απυθοηα 

αέααζμ υηζ, ζηδκ ανπή ημο πεζνάιαημξ, δεκ οπήνπε μφηε ίπκμξ δθίμο ιέζα 

ζημ δμπείμ αοηυ. 

Δίκαζ θακενυ υηζ ηα ζςιάηζα α ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιεηαηνάπδηακ ζε 

ήθζμ. Έπαρακ κα είκαζ οπμαημιζηά ζςιάηζα ηζ έβζκακ μθμηθδνςιέκα ά-

ημια. Καζ ιζα θεπημιένεζα πμο ιπθέηεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηα πνάβια-

ηα: ημ αάνμξ ημοξ έιεζκε ημ ίδζμ αιεηάαθδημ. Δίκαζ πζεακυ, κα πνμζηέεδ-

ηακ δθεηηνυκζα ηςκ μπμίςκ, υιςξ, δ ιάγα είκαζ ηυζμ ιζηνή χζηε ηεθζηά 

κα εεςνείηαζ υηζ ημ μθζηυ αάνμξ ηςκ αηυιςκ παναιέκεζ ακεπδνέαζημ. 

 

 

 

Κζ μ Ράδενθμνκη ζοκέπζζε ηζξ ένεοκέξ ημο, ηάκμκηαξ ημ ελήξ πείναια. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ναδζεκενβέξ μοζίεξ ηαζ ιζα ηαηάθθδθδ  δζάηαλδ, δδ-

ιζμφνβδζε ιζα δέζιδ ζςιαηίςκ α ηδκ μπμία ηαηδφεοκε ζ’ έκα θεπηυ 

θφθθμ πνοζμφ. Σα ζςιάηζα α δζαπέναζακ πςνίξ δοζημθία ημ θφθθμ. Πί-

ζς απυ ημ θφθθμ είπε ημπμεεηδεεί ιζα θςημβναθζηή πθάηα. Η πθάηα 

ιαφνζζε αηνζαχξ ζημ ζδιείμ πμο εα έπεθηε δ δέζιδ πάκς ηδξ ακ δεκ 

οπήνπε ιπνμζηά ηδξ ημ θφθθμ πνοζμφ.  

Η ίδζα, υιςξ, πθάηα πανμοζίαζε ηαζ ιενζηά απυιαηνα ιαφνα ζηίβια-

ηα. Η πζμ θμβζηή οπυεεζδ πμο εα ιπμνμφζε κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ πα-
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νμοζία ημοξ είκαζ υηζ μθείθμκηακ ζε ζςιάηζα α πμο πηοπχκηαξ πάκς ζημ 

θφθθμ πνοζμφ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ελμζηναηίζηδηακ. 

ηα 1909, μ Ράδενθμνκη είπε ηυζμ πνμπςνήζεζ ζηδ βκχζδ βζα ηδκ ηα-

ηαζηεοή ηδξ φθδξ χζηε έθεβε ιε αοημπεπμίεεζδ πςξ ημ ιεβαθφηενμ ιέ-

νμξ ημο υβημο ημο αηυιμο δεκ είκαζ πανά έκα «κεθέθςια» απυ δθεηηνυ-

κζα. Σα δθεηηνυκζα είκαζ ηυζμ εθαθνζά χζηε ημ αανφ ζςιάηζμ α πςνίξ 

δοζημθία ακμίβεζ ακάιεζά ημοξ δνυιμ βζα κα πενάζεζ.  

«Πςξ ανήηαιε ηδκ πονδκζηή εκένβεζα» Ιζαάη Αζίιςθ, Copyright βζα 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα Πακεπζζηδιζαηυξ Σφπμξ, Φ.ΚΑΨΑΦΑ & ΙΑ Ο.Δ., 

ζεθίδεξ  22-24.  

 

Απυζπαζια ηνίημ:  

«Ο πονήκαξ ημο αηυιμο ημο μονακίμο εηπέιπεζ έκα ζςιάηζμ α, πμο –

υπςξ έπμοιε πεζ- δεκ είκαζ πανά έκαξ πονήκαξ δθίμο. Δπίζδξ, απυ πονή-

κεξ άθθςκ ζημζπείςκ εηπέιπμκηαζ αηυιδ ιζηνυηενα ζςιάηζα. Έηζζ, θαί-

κεηαζ πμθφ θμβζηυ κα οπμεέζεζ ηακέκαξ υηζ μ πονήκαξ ημο αηυιμο είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ζςιάηζα πμθφ πζμ απθά ηαζ ιζηνά απυ ηα ζςιάηζα 

α». 

«Πςξ ανήηαιε ηδκ πονδκζηή εκένβεζα» Ιζαάη Αζίιςθ, Copyright βζα 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα Πακεπζζηδιζαηυξ Σφπμξ, Φ.ΚΑΨΑΦΑ & ΙΑ Ο.Δ., 

ζεθίδα  27.  

 

 

 

 

πλνπηηθά, από ηα παξαπάλω: 

 

ωκάηηα β 

Δθέπεδ πζμ πάκς, ζημ Απυζπαζια πνχημ, υηζ:  

«Σμφημ αηνζαχξ επζαεααζχεδηε ζηα 1900 απυ ημκ Μπεηενέθ πμο απέ-

δεζλε υηζ ηα ζςιάηζα α δεκ είκαζ πανά δθεηηνυκζα».  

Βθέπμοιε επίζδξ ζηδκ πνχηδ εζηυκα ηα ζςιάηζα α κα εηηνέπμκηαζ 

πνμξ ηα δελζά ηδξ. 

Δπελήβδζδ: 

Αοηά θένμοκ ςξ ζζπονυηενμ θμνηίμ ημοξ, ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ βζ’ 

αοηυ εηηνέπμκηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά ζε ζπέζδ ιε εηείκμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ ζςιαηίςκ α, πμο είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ. 

Γζα ηα ζςιάηζα α, πάθζ ακαθένεδηε πζμ πάκς, ζημ Απυζπαζια δεφηε-

νμ, υηζ: 

«Έκα άθθμ ιένμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαιποθχκεηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ 

δζεφεοκζδ αθθά ζε πμθφ ιεβαθφηενμ ααειυ (ζε ζπέζδ ιε ηδκ αηηζκμαμ-

θία αήηα)».  
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ωκάηηα α 

Δθέπεδ πζμ πάκς, ζημ Απυζπαζια δεφηενμ, υηζ:  

«Γε πνεζάζηδηε πμθφ βζα κα απμδεζπηεί υηζ ηα ζςιάηζα α είκαζ βοικμί 

πονήκεξ ημο αηυιμο δθίμο. ηακ έκα ζςιάηζμ α απμηηήζεζ δθεηηνυκζα, 

ηυηε βίκεηαζ έκα ηακμκζηυ άημιμ δθίμο». 

Δπίζδξ, ζημ Απυζπαζια δεφηενμ, ακαθένεδηε:  

«Μεηά απυ πμθφ πνμζεηηζηή ιεθέηδ, απμδείπηδηε υηζ ηα ζςιάηζα α έ-

πμοκ αηνζαχξ ημ δζπθάζζμ δθεηηνζηυ θμνηίμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δθεηηνυ-

κζα ηαζ, ιάθζζηα, υηζ ημ θμνηίμ ηςκ ζςιαηίςκ α είκαζ ακηίεεημ απυ ημ 

θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ, πνάβια πμο ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

δζαδνμιέξ ημοξ ιέζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ ηαιποθχκμοκ ζε ακηίεεηεξ 

δζεοεφκζεζξ. 

 

Δπελήβδζδ: 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ ηα ζςιάηζα α ηαζ ηα ζςιάηζα α, απυ ιαβκδηζηήξ 

πθεονάξ, θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία. Αοηυ ελδβείηαζ, επεζδή 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ μιχκοιμ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ αηηζκμαμθίεξ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηά-

ζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ.  

Δπμιέκςξ, απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ ηα πνςηυκζα πμο είκαζ ημ 

ηφνζμ ζημζπείμ ημο πονήκα ημο δθίμο αθθδθεπζδνμφκ ιε ημ ιαβκδηζηυ 

θμνηίμ. Οιμίςξ ηαζ ηα δθεηηνυκζα. 

 

Η αηηζκμαμθία ηςκ ζςιαηίςκ α ηαζ ζςιαηίςκ α 

Βθέπμοιε δδθαδή υηζ ηα ζςιάηζα α ηαζ ηα ζςιάηζα α, απυ ιαβκδηζηήξ 

πθεονάξ, θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία. Κζ επεζδή ηα ζςιάηζα α 

θμζπυκ είκαζ «βοικμί» πονήκεξ ημο αηυιμο ημο δθίμο, πςνίξ δθεηηνυκζα, 

άνα ηα ζςιάηζα α είκαζ ηα δθεηηνυκζα, υπςξ πνμακαθένεδηε.  

Δπμιέκςξ δ αηηζκμαμθία α είκαζ αηηζκμαμθία πμο πνμένπεηαζ απυ ηα 

πνςηυκζα, ηα μπμία επεζδή θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, άνα θέιε υηζ δ αηηζ-

κμαμθία α δεκ είκαζ άθθμ πανά εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχ-

δδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, αθθά ιε πμθφ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ (δ αηηζκμαμθία είκαζ ακελάνηδηα απυ ηα ζςιάηζα ηαζ πάκημηε 

απμηεθεί γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ δεκ οπάνπεζ πμοεεκά ζηέηα ιυ-

κμκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή δθεηηνμκίςκ. Δλάθθμο δ έκκμζα ηαζ δ 

θέλδ «αηηζκμαμθία» ηαζ θςξ αοηυ αηνζαχξ ζδιαίκμοκ: έκςζδ ακηίεεηςκ 

δθεηηνζηχκ θμνηίςκ ηα μπμία θένμκηαζ: ηα εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία απυ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, εκχ ηα ανκδηζηά απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 
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Σμ ακηίεεημ ζοιααίκεζ ιε ηδκ αηηζκμαμθία ηςκ ζςιαηίςκ α. 

Σα ζςιάηζα αοηά θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ, θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Δπμιέκςξ δ αηηζκμαμθία ημοξ (πμο ελδβήζαιε υηζ απμηεθείηαζ απυ 

γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ) θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

 

Η αηηζκμαμθία β 

Η αηηζκμαμθία β υιςξ είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα, ζοκίζηαηαζ δδθαδή απυ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο 

υιςξ δεκ θένεζ φθδ βζα κα εηηναπεί. Γζ’ αοηυ θέιε υηζ δ αηηζκμαμθία β 

είκαζ ηαεανήξ ιμνθήξ εκένβεζα. 

 

 

Από ηα παξαπάλω επίζεο πξνθύπηεη όηη: 

ζμ θζβυηενδ ιάγα θένεζ ιζα αηηζκμαμθία ή έκα ηφια, ηυζμ πενζζζυ-

ηενδ εκένβεζα έπεζ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ αηηζκμαμθία β (ημ μπμίμ 

αζηζμθμβήζαιε υηζ θένεζ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ηδξ θμνηίμ επεζδή έπεζ ιζηνυ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ηδξ). Η αηηζκμαμθία β 

θένεζ δδθαδή πμθφ ζζπονυ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαζ ζοβπνυκςξ θένεζ εθά-

πζζηδ έςξ ζπεδυκ ιδδεκζηή ιάγα. 

Ακηίεεηα, μζ αηηζκμαμθίεξ πμο θένμοκ ιάγα ηάιπημκηαζ, επεζδή αηνζ-

αχξ δ ιάγα ημοξ έθηεηαζ ή απςεείηαζ απυ ημοξ ιαβκδηζημφξ-δθεηηνμια-

βκδηζημφξ πυθμοξ ημο ιαβκήηδ ιαξ. Έηζζ, υζμ πενζζζυηενδ ιάγα θένεζ 

ηαζ αηηζκμαμθία, ηυζμ πενζζζυηενμ ηάιπηεηαζ απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ, 

αθθά ηαζ θζβυηενδ εκένβεζα θένεζ. Αοηυ ελδβείηαζ, επεζδή ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαεχξ έθημοκ ιάγα απυ ημκ βφνς ημοξ πχνμ, ε-

λαζημφκ ζε αοηή ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ πεδίμ, μπυηε έ-

πμοιε απχθεζα ζημ ίδζμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Γεζιεφεηαζ δδθαδή ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ ίδζαξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, απυ ηδκ ιάγα ηδκ 

μπμία αοηή έθηεζ. Γζ’ αοηυ ηυηε έπμοιε ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ ηαζ 

θζβυηενδ δζαεέζζιδ εκένβεζα, αθμφ ιένμξ ημο θμνηίμο ηδξ έπεζ δζαηεεεί 

βζα ηδκ έθλδ ηδξ ιάγαξ. 

ζμ δ αηηζκμαμθία έθηεζ ιάγα, ηυζμ δεζιεφεζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ ηδξ θμνηίμ, ηαζ ηυηε ιεζχκεηαζ δναζηζηά δκ δζαεέζζιδ εκέν-

βεζά ηδξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ. 
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32. Σν θάζε θύκα απνηειείηαη από ζεκειηώδε ηόληα πξωηνλίωλ θαη 

από ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίωλ, πνπ όηαλ είλαη ζε αξθεηή ελέξ-

γεηα-θνξηίν, θαζώο εμαζθνύλ απηό θαη αιιειεπηδξνύλ, παξάγνπλ ε-

ιεθηξηζκό. 

Σν θάζε θύκα δελ απνηειείηαη κόλνλ από έλα κόλνλ είδνο ζεκειηω-

δώλ ηόληωλ, αιιά απνηειείηαη θαη από ηα δύν είδε καδί είδε ζεκε-

ιηωδώλ ηόληωλ ή απνηειείηαη από δεύγνο ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωην-

λίωλ θαη ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειεθηξνλίωλ. 

ην θύκα ή αθηίλα θωηόο, όηαλ ππεξηζρύεη ην καγλεηηθό-

ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ ηελ νλνκά-

δνπκε θύκα ζεκειηωδώλ ηόληωλ πξωηνλίωλ, ελώ όηαλ ππεξηζρύεη ην 

καγλεηηθό-ειεθηξνκαγλεηηθό θνξηίν ηωλ ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειε-

θηξνλίωλ, ην νλνκάδνπκε θύκα ζεκειηωδώλ ηόληωλ ειεθηξνλίωλ. 

 Η εμήγεζε όηη ην θωο θηλείηαη ζε πνξεία αλνηρηήο θακπύιεο θαη 

όρη αθξηβώο ζε επζεία γξακκή. 

 

 

«Κύκαηα: 

Ακ έκα οθζηυ ζδιείμ εθαζηζημφ ιέζμο εηηεθεί ηαθάκηςζδ, ηυηε δ ηί-

κδζή ημο πνμηαθεί ακαηαναπή ζε υθα ηα βεζημκζηά οθζηά ζδιεία, επεζδή 

ηα δζάθμνα ζδιεία ημο εθαζηζημφ ιέζμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δο-

κάιεζξ ζοκμπήξ. Έηζζ ανπίγμοκ ηαζ αοηά κα εηηεθμφκ ανιμκζηή ηαθά-

κηςζδ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζεβείνμοκ  ηα βεζημκζηά ημοξ οθζηά ζδιεία. 

Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ιέζα ζημ εθαζηζηυ ιέζμ ιεηαδίδεηαζ δ δζαηαναπή ιε 

μνζζιέκδ ηαπφηδηα ηαζ θέιε υηζ δζαδίδεηαζ ιέζα ζημ εθαζηζηυ ιέζμ έκα 

ηφια (ηφιακζδ). Π.π. παίνκμοιε έκα ζπμζκί, πμο έπμοιε δέζεζ ηδ ιζα ά-

ηνδ ημο ζε έκα ζηαεενυ οπμζηήνζβια. Σδκ άθθδ άηνδ ηδκ οπμαάθθμοιε 

ζε δζαηαναπή. Βθέπμοιε υηζ δ δζαηαναπή ηδξ ιζαξ άηνδξ ιεηαδίδεηαζ απυ 

ζδιείμ ζε ζδιείμ ημο ζπμζκζμφ ιε μνζζιέκδ ηαπφηδηα. Σμ υκμια ηφια 

αβήηε απυ ημ ακάθμβμ θαζκυιεκμ, πμο ζοιααίκεζ ιε ημ ηφια ηδξ εάθαζ-

ζαξ. 

Άνα: Οκμιάγμοιε ηφια ηάεε δζαηαναπή, πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ 

δζαδίδεηαζ ιέζα ζε έκα εθαζηζηυ ιέζμ, απυ ζδιείμ ζε ζδιείμ, ι ε μνζ-

ζιέκδ ηαπφηδηα. Καηά ηδ δζάδμζδ ημο ηφιαημξ ζοιααίκεζ ιυκμ δζάδμζδ 

εκένβεζαξ ηαζ υπζ ιεηαθμνά φθδξ». 

 «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΙΟΒΑΝΗ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 13, ζεθ. 28.  

 

Δπελδβήζεζξ: 

Ακ πζέζμοιε ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ πανάβεηαζ ηφια (είηε ηδκ πζέ-

ζμοιε νίπκμκηαξ έκα ακηζηείιεκα ζημ κενυ, είηε ιε ημ πένζ ιαξ η.θπ.). 

Σζ έπεζ ζοιαεί υιςξ; 
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Με ηδκ πίεζδ, ακαβηάγμοιε κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα άημια ημο 

κενμφ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακαβηάγμοιε κα πθδζζάζμοκ επίζδξ, ιεηαλφ 

ημοξ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα ηςκ ζημζπείςκ ημο κενμφ: ημο οδνμ-

βυκμο ηαζ ημο μλοβυκμο. 

Καεχξ υιςξ ηα πνςηυκζα πθδζζάγμοκ ηαζ ένεμοκ ηζξ θεβυιεκεξ «ζπε-

ηζηά ημκηζκέξ» απμζηάζεζξ, ηυηε εηεί απςεμφκηαζ.  

Συηε έπμοιε ηδκ δζαζημθή ημο ηφιαημξ. Συηε ημ ηφια «πνμπςνάεζ» ή 

θέιε υηζ ιεηαδίδεηαζ ζημκ πχνμ. 

Συηε, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, μπυηε έπμοιε ηδκ θάζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο ηφια-

ημξ. 

 

ηακ υιςξ απςεδεμφκ ανηεηά ιεηαλφ ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηυηε έθημκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. Συηε ημ ηφια πανμοζζάγεζ ηδκ ζοζημθή 

ημο ή έθηεηαζ.  

Έηζζ, ημ ηφια ηδκ ιζα δζαζηέθθεηαζ (υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ)ηαζ ηδκ 

άθθδ ζοζηέθθεηαζ (υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ).  

 

Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ζημ ζδιείμ ηδξ δδιζμονβίαξ-βέκκδζήξ ηςκ 

εηηεθμφκ ηζξ ελήξ ηζκήζεζξ: 

Καεχξ έπμοκ πθδζζάζεζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

(θυβς ηδξ πίεζδξ ή εκυξ ηηοπήιαημξ ζηδκ ιάγα-οθζηυ-κενυ η.θπ.), ηυηε 

απςεμφκηαζ ηαηά ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Συηε δδθαδή ελαπθχκμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αθθά ηαηά α-

κηίεεηδ θμνά, αθθά ακά δφμ ή ακά γεφβμξ πανάβμκηαζ μζ αηηίκεξ-ηφιαηα 

άπςζήξ ηςκ. Πθδκ υιςξ, δ ηάεε αηηίκα ή ηφια θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ 

ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Η ηάεε παναβυιεκδ αηηίκα ή ηφια δδθαδή, ηαεχξ απμιαηνφκεηαζ απυ 

ηδκ εζηία ηδξ πίεζδξ ή ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ, ηυηε έθηεζ ηαζ εηενχκοιά 

ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ, μπυηε 

ζηδκ μοζία ημ ηάεε ηφια ή δ ηάεε αηηίκα ζοιπθδνχκεηαζ ζηδκ πμνεία 

ηδξ ιε εηενχκοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, μπυηε έηζζ δ ηάεε αηηίκα, ημ ηάεε ηφια είκαζ γεφβμξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

Η δζαθμνά ηςκ δφμ ανπζηά ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ ηοιάηςκ είκαζ δ 

ελήξ: 

Έζης ζηδκ εζηία παναβςβήξ ημοξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (αοηά πανάβμκηαζ, ελδβήζαιε 

απυ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ημο πνςημκίμο ηαζ ημο δθεηηνμκίμο ηαεχξ 

αοημί πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε θυβς ηδξ πίεζδξ πανάβμκηαζ ηα εε-
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ιεθζχδδ ζυκηα απυ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ή ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ, ή ηαθφηενα εηθφεηαζ δ εκένβεζα πμο οπάνπεζ ιέζα ζε αο-

ημφξ). 

Συηε πνμξ ηδκ ιζα ηαηεφεοκζδ π.π. πνμξ ηδκ ακαημθή (ή πνμξ ηδκ ηα-

ηεφεοκζδ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ) ηζκμφκηαζ-πνμπςνμφκ 

π.π. ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. Αηνζαχξ, ηδκ ίδζα ζηζβιή, πνμξ 

ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ή πνμξ ημ ιένμξ ηδξ δφζδξ (ή πνμξ ηδκ ηαηεφ-

εοκζδ πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ) 

εα ηζκδεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθμφ, ελδβήζαιε, 

απςεμφκηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ (επεζδή θένμοκ μιχκοια ια-

βκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ιε εηείκα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ). 

Καεχξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απςεμφκηαζ π.π. πνμξ ημ 

ιένμξ ηδξ ακαημθήξ, έθημοκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο ζο-

κακημφκ αιέζςξ απυ ηδκ ανπή ηδξ πμνείαξ ημοξ, μπυηε έπμοιε ηυηε έκα 

γεφβμξ αηηίκςκ, ημ μπμίμ ειείξ θέιε ηφια, αθθά ζηδκ μοζία έπμοιε δφμ 

είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα ζε αοηυ, ιε ηδκ δζαθμνά εδχ υηζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα ζζπονυηενα. 

 Ακηίεεηα, ηαεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ πνμξ 

ημ ιένμξ ηδξ δφζδξ, έθημοκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο ζοκα-

κημφκ αιέζςξ απυ ηδκ ανπή ηδξ πμνείαξ ημοξ, μπυηε έπμοιε ηυηε έκα 

γεφβμξ αηηίκςκ, ημ μπμίμ ειείξ θέιε ηφια, αθθά ζηδκ μοζία έπμοιε δφμ 

είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα ζε αοηυ, ιε ηδκ δζαθμνά εδχ υηζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ηα ζζπονυηενα.  

 

Αοηά θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ηδκ εζηία ηδξ 

πίεζδξ ή ηδξ βέκκδζήξ ηςκ, αημθμοεμφκ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ ζε ζπε-

δυκ εοεείεξ ηαηεοεφκζεζξ, μπυηε ηάεε θμνά ιε ηδκ παναβςβή ηοιάηςκ 

έπμοιε ζηδκ μοζία ηδκ παναβςβή δφμ ακηίεεηςκ ηοιάηςκ (ή αηηίκςκ 

θςηυξ η.θπ.): ημ έκα ηφια π.π. κα ηαηεοεφκεηαζ ακαημθζηά ηαζ ημ άθθμ 

ακηίεεηα ή π.π. πνμξ ηα δοηζηά.   

[Πανέκεεζδ: ζμκ αθμνά ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ, ήδδ έπμοιε ακαθένεζ 

υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ θένμοκ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ 

(αθέπε παναβςβή θςηυξ ηαηά ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο, μπυηε δεκ πνεζάγεηαζ οθζηυ ιέζμκ ή αένα η.θπ. ή ηάπμζμκ ηαθυ 

αβςβυ βζα κα πανάβμοκ θςξ). Δπίζδξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ θένμοκ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (αθέπε παναβςβή θςηυξ ηαηά 

ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, μπυηε δεκ πνεζάγεηαζ οθζ-

ηυ ιέζμκ ή αένα η.θπ. ή ηάπμζμκ ηαθυ αβςβυ βζα κα πανάβμοκ θςξ). Δ-

πμιέκςξ, ημ θςξ ημο ηφιαημξ ιπμνεί κα ηαλζδέρεζ ζημ δζάζηδια, ζημ ηε-

κυ αένμξ η.θπ. ηαζ βεκζηά αηυιδ ηζ υπμο δεκ οπάνπεζ ηαευθμο φθδ ηαζ 

πςνίξ κα οπάνπεζ μ βκςζηυξ ιαξ ζημκ δθεηηνζζιυ ηαθυξ αβςβυξ].     

Έηζζ, ημ έκα είκαζ ηφια (π.π. αοηυ ιε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο 

ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηα ακαημθζηά), ημ μκμιάγμοιε ηφια εειεθζςδχκ ζυ-
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κηςκ πνςημκίςκ, εκχ ημ άθθμ (πμο ηαηεοεφκεηαζ π.π. πνμξ ηα δοηζηά ή 

ακηίεεηα απυ ημ πνχημ), είκαζ ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηζ 

έηζζ ημ μκμιάγμοιε δδθαδή ημ μκμιάγμοιε ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ. 

 

Καεχξ υιςξ ηα δφμ αοηά ηφιαηα εειεθζςδχκ ζυκηςκ απμιαηνφκμκηαζ 

πνμξ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, έθημοκ εηενχκοιά ημοξ θμνηία ή 

έθημοκ εηενχκοιά ημοξ εειεθζχδδ ζυκηα, μπυηε ημ ηαεέκα απυ ηα δφμ 

αοηά ηφιαηα ζοιπθδνχκεζ ηυηε ηα εηενχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηαζ μκμιάγεηαζ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Αοηυ ημ γεφβμξ πνμηφπηεζ επεζδή ημ ηφια ή ημ ηφια θςηυξ (αηηίκα 

θςηυξ) είκαζ ζε εέζδ κα ακάαεζ ή κα δδιζμονβεί θςξ. Αοηυ ημ θςξ ζημ 

ηφια ή ζηδκ αηηίκα θςηυξ δδθαδή πνμένπεηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ υηακ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πνμ-

ηαθμφκ δθεηηνζζιυ, επεζδή θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία. 

Έηζζ ημ ηάεε ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ απμηεθείηαζ ιυκμκ απυ έκα 

ιυκμκ είδμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθθά απμηεθείηαζ ηαζ απυ ηα δφμ είδδ 

ιαγί είδδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή απμηεθείηαζ απυ γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

Έηζζ, 

ζημ ηφια ή αηηίκα θςηυξ, υηακ οπενζζπφεζ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημ (ηδκ) μκμ-

ιάγμοιε ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, εκχ υηακ οπενζζπφεζ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, ημ (ηδκ) μκμιάγμοιε ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ιςξ βκςνίγμοιε υηζ υηακ έπμοιε δφμ είδδ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ αοηά ηαεχξ απςεμφκηαζ δδιζμονβμφκ ηαηά 

ηδκ πμνεία ημοξ ιζα ακμζπηή ηαιπφθδ ηαζ ηα δφμ αοηά είδδ. Αοηυ εα ημ 

ηαηαθάαμοιε απθά, ακ πάνμοιε ημοξ δφμ μιχκοιμοξ πυθμοξ εκυξ ια-

βκήηδ ηαζ ιε ημ πένζ ιαξ εεθήζμοιε κα ημοξ πθδζζάζμοιε ιεηαλφ ημοξ. 

Θα παναηδνήζμοιε ηυηε υηζ υπζ ιυκμκ απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά 

ηαζ υηζ ηαηά ηδκ άπςζή ημοξ δζαβνάθμοκ πμνεία ηαιπφθδξ. Ο ηάεε πυ-

θμξ ημοξ ηυηε ιεηαηζκείηαζ ηαηά ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ηαζ ηαηά ηδκ ιεηα-

ηίκδζή ημο δζαβνάθεζ έκα ιεβάθμ ηυλμ, ιζα ακμζπηή ηαιπφθδ. Αοηή δ 

ιεβάθδ ηαιπφθδ, ζημ ηφια ή ζημ θςξ είκαζ αηυιδ πζμ ακμζπηή, είκαζ δ 

πμνεία ημο ηφιαημξ, δ πμνεία ηδξ αηηίκαξ ημο θςηυξ πμο ζοιααίκεζ ζηδκ 

άπςζδ ημο ιαβκδηζημφ θμνηίμο ιεηαλφ μιχκοιςκ θμνηίςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

Αοηή ηδκ ακμζπηή θμζπυκ ηαιπφθδ, δζαβνάθεζ ηαζ ημ ηφια ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αθθά ηαζ ημ ιαβκδηζηά μιχκοιυ ημο ηφια 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, δ πμνεία ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ παναβυιεκςκ αηηίκςκ θςηυξ δεκ 

είκαζ αηνζαχξ εοεεία, αθθά είκαζ ιζα ακμζπηή ηαιπφθδ. Διάξ υιςξ ιαξ 
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θαίκεηαζ εοεεία, επεζδή δ ηαιπφθδ αοηή έπεζ εθάπζζηδ ηδκ βςκία ηθίζδξ 

ηδξ (ιμζάγεζ δδθαδή ζακ εοεεία). 

Ακ εέθεζ ηακείξ κα πνμπςνήζεζ πενζζζυηενμ, εα έπεζ κα δεζ ηα ελήξ: 

α) δ αηηζκμαμθία β είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, επεζδή είκαζ δ 

ζζπονυηενδ (πανάβεηαζ απυ ημ πζμ ζζπονυ θμνηίμ αοηυ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ζημ άημιμ). 
(Βθέπε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ «31. Η αηηζκμαμθία β είκαζ ηαεανήξ ιμνθήξ εκέν-

βεζα. ηζξ αηηζκμαμθίεξ, ζζπφεζ επίζδξ υηζ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ είκαζ ιαβκδηζηά μιχκοιμ ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. ζμ θζβυηενδ ιάγα θένεζ ιζα 

αηηζκμαμθία ή έκα ηφια, ηυζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα έπεζ. ζμ δ αηηζκμαμθία έθηεζ 

ιάγα, ηυζμ δεζιεφεζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηδξ θμνηίμ, ηαζ ηυηε ιεζχκεηαζ 

δναζηζηά δκ δζαεέζζιδ εκένβεζά ηδξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ»). 

α) δ αηηζκμαμθία α είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, επεζδή είκαζ δ 

αζεεκέζηενδ (πανάβεηαζ απυ ημ θζβυηενμ ζζπονυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ άημιμ). Μπμνεί κα πάνμοιε ζςιάηζα α ή αηηζ-

κμαμθία α ηαζ απυ ημ πνςηυκζμ, βζαηί ελδβήζαιε υηζ μ ηάεε δμιζηυξ θί-

εμξ ημο δθεηηνμκίμο θένεζ δφμ εζςηενζημφξ πυθμοξ. 
(Βθέπε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ «31. Η αηηζκμαμθία β είκαζ ηαεανήξ ιμνθήξ εκέν-

βεζα. ηζξ αηηζκμαμθίεξ, ζζπφεζ επίζδξ υηζ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ είκαζ ιαβκδηζηά μιχκοιμ ιε ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. ζμ θζβυηενδ ιάγα θένεζ ιζα 

αηηζκμαμθία ή έκα ηφια, ηυζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα έπεζ. ζμ δ αηηζκμαμθία έθηεζ 

ιάγα, ηυζμ δεζιεφεζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηδξ θμνηίμ, ηαζ ηυηε ιεζχκεηαζ 

δναζηζηά δκ δζαεέζζιδ εκένβεζά ηδξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ»). 
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33. Η εμήγεζε ηεο θίλεζεο-κεηαθίλεζεο θαη κεηάδνζεο ηνπ θύκα-

ηνο. 

Η εμήγεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ-δεκηνπξγίαο ηεο γωλίαο ηωλ 90
ν
 (κνη-

ξώλ) ζην θύκα από ηηο επηκέξνπο ζπληζηώζεο ηνπ, από ηα επηκέξνπο 

ζεκειηώδε ηόληα πξωηνλίωλ θαη ζεκειηώδε ηόληα ειεθηξνλίωλ. 

Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα θηλείηαη πεξηζηξνθηθά θαηά ηελ πν-

ξεία ηνπ, ζαλ ηνλ πεξηζηξεθόκελν θνριία. 

 

 

ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ, ελαζηείηαζ μιχκοιμ ιαβκδηζηυ πεδίμ ιεηαλφ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ. Συηε ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, πμο είκαζ π.π. ημ ιζηνυηενμ (ημ θζβυηενμ ζζπονυ), απςεείηαζ 

ηαζ ηαεχξ απςεείηαζ δδιζμονβεί ηδκ μνεή βςκία. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, πάθζ έθηεηαζ, μπυηε 

ηυηε ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηςκ πνςημκίςκ έθηεηαζ απυ αοηυ (ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ «πνμπςνεί» ή ιεηαηζκείηαζ, εθυ-

ζμκ απςεείηαζ απυ ηδκ εζηία-πδβή παναβςβήξ ηαζ δδιζμονβίαξ ημο, α-

πςεείηαζ απυ εηεί ιε ζοκεπυιεκδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ πνμξ ημ ιένμξ ημο, 

μπυηε απςεείηαζ ή «ζπνχπκεηαζ»). 

 

 

 
 

Η παναπάκς εηθόκα είκαη από ηεκ πεγή: «ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ 

Α.Γ., από Kingfisher Books, Grisewood & Dempsey Ltd, London, Τόμμξ 2, ζει. 327. 
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Καεχξ υιςξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ θηάζεζ ζημ ζδιείμ-πενζμπή υπμο έπεζ απςεδεεί ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, 

ηυηε: 

α) έπμοιε ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ ηαζ θάιρδξ, εθυζμκ έπμοιε αν-

ηεηά ηα δθεηηνζηά ημοξ θμνηία. 

α) αιέζςξ ιεηά, έπμοιε ηδκ ελάζηδζδ ημο μιχκοιμο ιαβκδηζημφ 

θμνηίμο ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα απςεείηαζ ηαζ πάθζ ηαηά μνεή βςκία ή ηαηά 90
μ
 (εθυζμκ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ ηα ζζπονυηενα ηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ηα θζβυηενμ ζζπονά, μπυηε απςεμφκηαζ ηα 

θζβυηενμ ζζπονά εειεθζχδδ ζυκηα). 

 

Η ελήβδζδ ημο ζπδιαηζζιμφ-δδιζμονβίαξ ηδξ βςκίαξ ηςκ 90
μ
 (ιμζνχκ) 

ζημ ηφια απυ ηζξ επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ ημο, απυ ηα επζιένμοξ εειεθζχ-

δδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Δπεζδή ζημ ίδζμ ηφια ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ανίζημκηαζ 

π.π. ζημ έκα επίπεδμ, π.π. ζημ ηίηνζκμ πνχια ηαζ απςεμφκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, αοηά ηυηε ηυζμ απςεμφκηαζ πζμ πμθφ εα 

πθδζζάγμοκ ηδκ βςκία ηςκ 90
μ
 (π.π. ημ πμνημηαθί πνχαια ηδξ παναπάκς 

εζηυκαξ), ηαζ εθυζμκ δ άπςζή ημοξ είκαζ ζζπονή ηυηε εα ζοιπθδνχζμοκ 

αοηή ηδκ πθήνδ βςκία ηςκ 90
μ
 (ιμζνχκ).       

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ υιςξ πμο απςεμφκηαζ δεκ 

ιπμνμφκ κα λεπενάζμοκ ηδκ βςκία ηςκ 90
μ
, επεζδή ζηδκ ζοκέπεζα (ακ 

δδθαδή ηδκ λεπενάζμοκ) ζοκακημφκ ημ μιχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ (πμο είκαζ ηαζ ζζπονυηενυ ημοξ), 

μπυηε παναιέκμοκ εηεί ζπδιαηίγμκηαξ αοηή ηδκ βςκία ηςκ 90μ.  

ηδκ ζοκέπεζα έπμοιε κέα χεδζδ απυ ήδδ εηπειπυιεκα εειεθζχδδ ζυ-

κηα απυ ηδκ εζηία-πδβή ηςκ ηοιάηςκ, μπυηε έπμοιε επακάθδρδ ηδξ ηί-

κδζήξ ημο. Με δφμ ηέημζεξ διζπενζζηνμθέξ δζαβνάθεζ ιζα πθήνδ πενζ-

ζηνμθή.  

Με ημκ παναπάκς ηνυπμ ημ ηφια ζηδκ μοζία δεκ ηζκείηαζ ζε ακμζπηή 

ηαιπφθδ απθά, αθθά ζοβπνυκςξ ηαζ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ εαοηυ 

ημο, υπςξ δ Γδ ιαξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ηδξ. Έηζζ ηζκείηαζ πενζζηνμθζηά 

ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, ζακ ημκ ημπθία. 

 

Αξ ηθείζμοιε υιςξ εδχ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνζκ 

πενάζμοιε ζηδκ επυιεκδ-δεφηενδ θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 
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34. Η έλλνηα ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ.  

Ο ρξόλνο θαη ν ρώξνο πθίζηαληαη κόλνλ όηαλ ππήξμαλ ηα ζεκειηώ-

δε ηόληα.   

Σν ζύκπαλ ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε ήηαλ αόξαην. 

Ο ρξόλνο θαη ν ρώξνο είλαη ζύκθπηα ζην ζύκπαλ θαη δεκηνπξγή-

ζεθαλ καδί κε ην ζύκπαλ.   

 

 

Με ηδκ δδιζμονβία ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ άνπζζε κα ηνέπεζ μ 

πνυκμξ. Ο πνυκμξ είκαζ εδχ δ ηίκδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Χξόλνο 

είκαζ δ ηίκδζδ, είκαζ υ,ηζ εηδδθχκεηαζ ή υ,ηζ ιπμνεί κα εηδδθχκεηαζ ςξ 

ηίκδζδ. Αοηή δ εκένβεζα πμο ανίζηεηαζ ζε ηίκδζδ θέβεηαζ πνυκμξ. Αοηυ 

είκαζ ιεηνήζζιμ ιέβεεμξ, απυ ηδξ ζηζβιήξ πμο ήδδ έπμοιε ηδκ ηαπφηδηα 

ηίκδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ανπζηχκ ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. 

Υςνίξ ηδκ ηίκδζδ ηδξ εειεθζχδμοξ εκένβεζαξ (πάκς ζηδκ μπμία ζηδνί-

γμκηαζ υθεξ μζ άθθεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ), δεκ οπάνπεζ ημ ιέβεεμξ ημο πνυ-

κμο. 

Σμ ζδιείμ δε ζημ μπμίμ οπάνπεζ δ ηίκδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηαζ 

ιέζς αοηχκ δ μπμζαδήπμηε άθθδ ιμνθήξ εκένβεζα ζημ ζφιπακ, θέβεηαζ 

ρώξνο.  

Με άθθα θυβζα μ πχνμξ είκαζ ημ ιένμξ εηείκμ ζημ μπμίμ ελαζηείηαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (αθθά ηαζ ηάεε άθθμο είδμοξ ε-

κένβεζαξ) ιε ηδκ βφνς ημοξ μπμζαδήπμηε άθθδ εκένβεζα ζε ιζηνή ή ζε 

ιεβαθφηενδ ιμνθή αθθδθεπίδναζδξ.  

Έηζζ, υπμο πδβαίκμοκ ή ηαηεοεφκμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πανάβμοκ 

δφμ εζδχκ ιεβέεδ: ημκ πνυκμ αθθά ηαζ ημκ πχνμ. 

 

Υςνίξ ηδκ φπανλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ οπάνπεζ μφηε πνυκμξ, 

αθθά μφηε ηαζ πχνμξ. 

 

Η δδιζμονβία ημο ζφιπακημξ δδθαδή λεηζκάεζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ 

δφμ πυθςκ ημο: ημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ πνςημκίςκ ηαζ ημκ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ δθεηηνμκίςκ. Δπεζδή μζ πυθμζ αοημί δεκ ήζακ αηυιδ μναημί, 

δεκ έθενακ δδθαδή φθδ, βζ’ αοηυ ηαζ ημ ζφιπακ ζε αοηή ηδκ ανπζηή ημο 

θάζδ ήηακ αυναημ. 

 

Έηζζ έβζκε μ ηυζιμξ. Οζ δφμ ζοιπάκηεζμζ ιαβκδηζημί πυθμζ, ιε ηδκ ηε-

νάζηζα ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ, λεηζ-

κμφκ ημ ιέβεεμξ ημο πνυκμο, ζοβπνυκςξ ηαζ ημο πχνμο. Σαοηυπνμκα έ-

πμοιε ημκ μνζζιυ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο. 

Ο πνυκμξ δδθαδή ζημ ζφιπακ ανπίγεζ απυ ηδξ ζηζβιήξ πμο οπάνπεζ εη-

πμιπή εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή αθθζχξ απυ ηδκ ζηζβιή πμο ελα-

ζηείηαζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 
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απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ ανπζημφξ αοημφξ πυθμοξ α ηαζ α ημο ζφιπα-

κημξ. 

οβπνυκςξ, υιςξ, ημ ιέβεεμξ ημο πχνμο οπάνπεζ ιαγί ιε ημκ πνυκμ, 

ηυηε (=ζηδκ πνχζιδ αοηή ζοιπάκηεζα θάζδ), ιυκμκ ζημοξ δφμ αοημφξ 

ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ηαζ πμοεεκά αθθμφ. 

Μυθζξ υιςξ ελαζηείηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ζο-

ιπάκηεζςκ πυθςκ, ηυηε: 

Σμ ιέβεεμξ ημο πνυκμο αημθμοεεί ηζξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηαζ έηζζ δ έκκμζα ημο πνυκμο ελαπθχκεηαζ ηαζ ζε υθμ ημ ιεζμ-

ζοιπάκηεζμ δζάζηδια. οβπνυκςξ υιςξ, ιαγί ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ε-

λαπθχκεηαζ ηαζ μ πχνμξ, επεζδή αοηά ηαεμνίγμοκ ημκ ηυπμ δναζηδνζυηδ-

ηαξ ή ηίκδζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. ηα ζδιεία, ζηα ιένδ, ζηζξ πενζμ-

πέξ υπμο αοηά ανίζημκηαζ αθθδθμεπζδνμφκ ηαζ εηεί ιυκμκ οπάνπεζ ημ ιέ-

βεεμξ ημο πχνμο. Ακ ζε ηάπμζα ζδιεία δεκ οπάνπεζ αοηή δ ιαβκδηζηή 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, δεκ οπάνπεζ μφηε πχνμξ, μφηε 

πνυκμξ. 

Δπίζδξ:  

ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ζε έκα ιένμξ ημο ζφιπακημξ, εηεί ηυζμ βνδβμνυηενα ηνέπεζ μ πνυ-

κμξ, εκχ υζμ αναδφηενδ είκαζ δ ιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, ηυηε ζημ ιένμξ εηείκμ μ πνυκμξ ηνέπεζ ιε αναδφηενμοξ νοε-

ιμφξ. Γζ’ αοηυ άθθμξ είκαζ μ πνυκμξ π.π. ζημκ πθακήηδ ιαξ, ηζ άθθμξ εί-

καζ μ πνυκμξ π.π. ζε ιζα ιαφνδ ηνφπα η.θπ.  

 

Πάκς ζημ ίδζμ εέια κα πμφιε υηζ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ είκαζ δφμ έκ-

κμζεξ αθθά ζοκοπάνπμοκ απυ ηυηε ηαζ απμηεθμφκ εκυηδηα, ηαζ δεκ είκαζ 

λεπςνζζηά, επεζδή αηνζαχξ μθείθμκηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Έ-

πμοιε ιζα ηδκ εκυηδηα ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο. Γζ’ αοηυ ημ εέια, μ ζε-

νυξ Αοβμοζηίκμξ είπε: «Ο Θευξ έθηζαλε ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ ιαγί ιε 

ημκ ηυζιμ». 

Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ παναπάκς νήζδ ημο ζενμφ Αοβμοζηίκμο.  

Καζ μ ζενυξ Αοβμοζηίκμξ, θέβεζ επίζδξ: «πζ εκ πνυκς, αθθά ιεηά ημο 

πνυκμο έπθαζεκ μ Θευξ ημκ ηυζιμκ». Έηζζ έπμοιε ηδκ ειθάκζζδ ημο 

πνυκμο ιαγί ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο πνυκμο, ηαοηυπνμκα έπμοιε ηδκ δδ-

ιζμονβία ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, υπςξ πνμείπαιε. 

 



103 

 

35. Η γε καο θαη ε βαξύηεηά ηεο θαηά ηελ πξώηε θάζε, ηεο πξώ-

ηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο.   

Η γε ζηελ αξρηθή ηεο θάζε, ζηελ Α΄ Φάζε ηεο πξώηεο εκέξαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ ήηαλ πξαγκαηηθά θαη αόξαηε αιιά θαη αθα-

ηαζθεύαζηε.  

 

 

Η εζηυκα ηδξ βδξ ζημ ηέθμξ ηδξ πνχηδξ θάζδξ, ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηα μπμία έθημοκ δμιζημφξ θίεμοξ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ 

ακηίζημζπα, ηαζ μζ μπμίμζ αοημί δμιζημί θίεμζ πενζζηνέθμκηαζ, υπςξ αηνζ-

αχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα (αθέπε δοκάιεζξ ζηνμαίθμο). 

Γεκ έπμοιε αηυιδ άθθα ζημζπεία, υπςξ οδνμβυκμ ηαζ μλοβυκμ, υπςξ 

ηα βκςζηά ιαξ πδιζηά ζημζπεία, μφηε έδαθμξ δεκ έπμοιε ζημκ πθακήηδ 

ιαξ, αθθά υθμξ μ πθακήηδξ ιαξ είκαζ ιζα ζθαίνα πμο ηζκείηαζ ιε ηενά-

ζηζα ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ, έκα πενζζηνεθυιεκμ κέθμξ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ, ηα μπμία ζηδ  ζοκέπεζα έπμοκ έθλεζ ηαζ δμιζημφξ θίεμοξ πνςημκίςκ 

ηαεχξ ηαζ δμιζημφξ θίεμοξ δθεηηνμκίςκ, απυ αοημφξ πμο ιεηέθενακ μζ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ πμο ηζκμφκηακ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ α ηαζ α.  

Κζ ακαθέναιε αοηά βζα ηδκ βδ ιαξ, υηζ ημπμεεηείηαζ ζηδκ πνχηδ θάζδ 

ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, θυβς ηδξ ιμκαδζηυηδ-

ηαξ ηαζ ηδξ «ημζιζηήξ ηδξ ακςιαθίαξ», υπςξ εα παναεέζμοιε πζμ ηάης, 

ζημ ηέθμξ ημο πανυκημξ. 

Η ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημοξ είκαζ ηενάζηζα ηαζ ζθζββζχδδξ, ζακ ηζ 

αοηή ιζαξ ιαφνδξ ηνφπαξ, επεζδή έπμοιε πμθφ ζζπονά αηυιδ ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα, αθμφ δεκ έπμοκ έθλεζ ανηεημφξ δμιζημφξ θίεμοξ πνςημκίςκ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ, εθυζμκ είιαζηε αηυιδ ζηδκ α΄ θάζδ αοηή ηδξ πνχηδξ δ-

ιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

 Αξ ιδ ζηεθηεί υηζ οπήνπε δ βκςζηή αανφηδηα υπςξ ηχνα. Η αανφηδ-

ηα ηυηε μθείθμκηακ ζηδκ φπανλδ ζζπονχκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία ελδβήζαιε υηζ αοηά ελα-

ζημφκ αιμζααία έθλδ ηαζ θεζημονβμφκ ςξ αανφηδηα υπμο οπάνπμοκ, υ-

πςξ ελδβήζαιε ιε ηδκ ζδζμαανφηδηα (αηυιδ-αηυιδ ακαζνμφκ ηαζ ηζξ δο-

κάιεζξ ηδξ αανφηδηαξ ηδξ βδξ, αθ. ακειμζηνυαζθμξ η.θπ.).  

 

Δπμιέκςξ, δ Γδ ιαξ, πνάβιαηζ ζηδκ πνχηδ αοηή θάζδ ηδξ δδιζμονβί-

αξ ημο ηυζιμο ήηακ πναβιαηζηά αυναηδ, επεζδή απμηεθμφκηαζ απυ εειε-

θζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο είθηοακ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ πνςημκίςκ, ηαζ 

απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηα μπμία είθηοακ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Έηζζ, ηυζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα υζμ ηαζ μζ δμιζημί θίεμζ ηδξ 

φθδξ, ζ’ ειάξ είκαζ αυναηα.  

Με ιζα ηέημζα Γδ, υπςξ παναπάκς, πναβιαηζηά ήηακ αηαηαζηεφαζηδ. 
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Απμδεζηκφεηαζ θμζπυκ, υηζ ημοθάπζζημκ ζε αοηή ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, δ Γδ ιαξ, ήηακ πνάβιαηζ ηαζ αυναηδ αθθά ηαζ 

αηαηαζηεφαζηδ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπήνπακ δ λδνά ηαζ δ εάθαζζα, 

δεκ οπήνπε μ αέναξ, ηα αμοκά ηαζ μζ πεδζάδεξ, ηα πμηάιζα η.θπ. 
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36. Χωξνρξόλνο θαη θακπύιωζε ηεο ύιεο.  

 

Παναπάκς ιζθήζαιε βζα ηδκ έκκμζα ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο. 

Να πμφιε αηυιδ υηζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ ζε αοηυ πμο θέβεηαζ ζηδ θο-

ζζηή υηζ: «ημ πςνυπνμκμ δ ηαιπφθςζδ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή 

ηδξ φθδξ. ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ πςνυπνμκμξ ηυζμ ιεβαθφηενδ ηαιπφ-

θςζδ ηδξ φθδξ έπμοιε».  

Δηεί δδθαδή υπμο έπεζ οπάνλεζ ιεβαθφηενδ έθλδ ηέημζαξ εκένβεζαξ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο 

έπεζ εθπεεί απυ ημοξ δφμ ανπζημφξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ εκένβεζαξ, εηεί 

έπμοιε ηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζοζζχνεοζδ εκένβεζαξ, εηεί έπμοιε ηαζ ηδκ 

ιεβαθφηενδ ηαιπφθςζδ ημο πςνμπνυκμο. Σέημζα ζδιεία είκαζ π.π. ιζα 

ιαφνδ ηνφπα η.θπ.  

Καζ επεζδή δ ιάγα ημο ζφιπακημξ πνμήθεε απυ ηδκ έθλδ ηδξ ανπζηήξ 

αοηήξ ιμνθήξ εκένβεζαξ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, θέιε υηζ: «Σμ θςξ 

ιπμνεί κα ηαιποθςεεί θυβς ηδξ ιάγαξ» ηαζ ζημ μπμίμ δ απάκηδζδ είκαζ 

εεηζηή, υπςξ ηαζ παναπάκς ακαθέναιε ζπεηζηά, αθμφ δ ίδζα δ ιάγα 

πνμήθεε απυ ηδκ ανπζηή αοηή εκένβεζα ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, άνα 

ιέζα ηδξ θένεζ ηέημζα εκένβεζα δ μπμία ηαζ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ εκένβεζα 

ημο θςηυξ. 

Η ελήβδζδ, επμιέκςξ, ηδξ Δζδζηήξ Θεςνίαξ ή αηνζαέζηενα ζημ ενχ-

ηδια: «Ακ ηάπμζμζ ζε ζπέζδ ιε ηάπμζμοξ άθθμοξ είκαζ επζηαποκυιεκμζ ή 

επζαναδοκυιεκμζ, ηζ εα βίκεζ;», ενιδκεφεηαζ απυ ημ πυζμ εκένβεζα έπεζ 

απμννμθδεεί-εθπεεί ζηζξ δζάθμνεξ «πενζμπέξ» ημο ζφιπακημξ πμο ανί-

ζημκηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ ανπζηχκ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ. Δηεί δδθαδή υπμο 

έπμοκ εθπεεί ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, εηεί 

είκαζ μζ πενζζζυηενμ «επζηαποκυιεκμζ» ηαζ εηεί μ πνυκμξ ηνέπεζ πάνα 

πμθφ βνήβμνα, υπςξ π.π. ζε ιζα ιαφνδ ηνφπα, υπμο έπμοιε ηενάζηζεξ 

πμζυηδηεξ εκένβεζαξ κα αθθδθεπζδνμφκ. Ακηίεεηα, «επζαναδοκυιεκμζ» 

είκαζ υζμζ ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ ιε θζβυηενδ εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ κα αθθδθεπζδνά ζε αοημφξ ηαζ ηυηε εηεί δ αθθδθεπίδναζδ ηδξ εκέν-

βεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ οπήνλε ηαζ οπάνπεζ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα ηαζ 

μ πνυκμξ, επμιέκςξ, ηοθάεζ πζμ ανβά.     

Έηζζ ελδβμφκηαζ ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ πνμκμιεηνήζεζξ ζηα δζάθμνα ιέ-

νδ-πενζμπέξ ημο ζφιπακημξ. 

 

Αοηή είκαζ δ Α΄ θάζδ ηδξ πνχηδξ Ηιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο οθζημφ 

ζφιπακημξ. 

 

Οθείθμοιε, εδχ, κα παναεέζμοιε ημ ηεθάθαζμ πμο ακαθέναιε βζα ηδκ 

ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηδκ ημζιζηή ακςιαθία ηδξ Γδξ ιαξ, εκχ ζε άθθμ αζ-

αθίμ αοηυ εα ημ ακαπηφλμοιε εηηεκέζηενα. Κζ αοηυ, βζαηί εα πνεζαζηεί 

κα πνμζεέζμοιε πενζζζυηενεξ βκχζεζξ βζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα, χζηε κα 

ηαηαζηεί δοκαηυ δ ηαθφηενδ-ααεφηενδ ιάεδζή ημο. 
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37. Η κνλαδηθόηεηα ηεο γεο καο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άιινπο πια-

λήηεο. 

Η Γε καο θέξεη ηελ κεγαιύηεξε βαξύηεηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ κά-

δα ηεο, από όινπο ηνπο άιινπο πιαλήηεο. 

 

 

Αξ πάνμοιε ιενζημφξ πθακήηεξ ηαζ κα δμφιε ηα ηφνζα παναηηδνζζηζ-

ηά ημοξ. Να ελδβήζμοιε ζοβπνυκςξ αοηά ηαζ ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ 

βδξ ιαξ, ηδκ μπμία εηεέζαιε-πανμοζζάζαιε ηαζ ζημ Κεθάθαζμ ηδξ 1δξ 

διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

 

Πμζεζδχκαξ. 

ε ιαηνζκμφξ πθακήηεξ, υπςξ μ Πμζεζδχκαξ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

ακειμζηνυαζθςκ, ακέιςκ δδθαδή πμο ηνέπμοκ ιε ηαπφηδηα 1.260 ιέηνα 

ηδκ χνα. Σαπφηδηεξ πμθφ ιεβαθφηενεξ απ’ υηζ ζηδ Γδ. 

Δπμιέκςξ, δεκ είκαζ δ εενιμηναζία πμο πανάβεζ ημοξ ακειμζηνυαζ-

θμοξ (υπςξ θέκε μζ επζζηήιμκεξ), βζαηί ζημκ ιαηνζκυ Πμζεζδχκα δ ιέζδ 

εενιμηναζία είκαζ ιείμκ εηαηυκ εκεκήκηα πέκηε (-195) ααειμφξ. 

Γκςνίγμοιε επίζδξ υηζ δεκ οπάνπεζ ηάηζ πμο κα ειπμδίγεζ ημοξ ακε-

ιμζηνυαζθμοξ ζημκ ιαηνζκυ Πμζεζδχκα, υπςξ π.π. ζηδ βδ ηα αμοκά ή ημ 

έδαθμξ. 

 

Άνδξ. 

ημ Άνδ έπμοιε δεηάδεξ ακειμζηνυαζθμοξ ηάεε ιένα ζε ηάεε ηεηνα-

βςκζηυ πζθζυιεηνμ ημο πθακήηδ αοημφ. θμξ μ πθακήηδξ ιπμνεί κα βειί-

ζεζ ζηυκδ ηαζ λαθκζηά έκαξ ακειμζηνυαζθμξ ανηεί κα ημκ ηοθίλεζ ιε 

ζηυκδ. 

Ο Άνδξ δεκ έπεζ ηαευθμο αηιυζθαζνα. Δίκαζ ιζα απένακηδ ένδιμξ ιε 

ακέιμοξ πμθφ ιεβάθδξ ηαπφηδηαξ. Δίκαζ έκαξ αθζθυλεκμξ πθακήηδξ.  

 

Ο Γίαξ. 

Δπίζδξ, μ Γίαξ είκαζ έκαξ πθακήηδξ πμο πενζζηνέθεηαζ οπενδπδηζηά, 

ιε πμθφ ιεβάθδ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ, αθμφ ηάεε δέηα χνεξ ηάκεζ ηαζ 

πενζζηνμθή, πανά ημ ηενάζηζμ ιέβεευξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ Γδ.  

Ο Γίαξ δεκ έπεζ εάθαζζα. Κζ αοηυ ημ θέιε επεζδή ιενζημί οπμζηδνί-

γμοκ υηζ μζ ακειμζηνυαζθμζ παίνκμοκ εκένβεζα απυ ηδκ εάθαζζα, υπςξ 

ζηδκ Γδ ηαζ βζ’ αοηυ αοημί δδιζμονβμφκηαζ πάκς απυ ηζξ εάθαζζεξ. Λέκε 

δδθαδή ζηδ Γδ υηζ ελαζηίαξ ηδξ εενιυηδηαξ ηδξ εάθαζζαξ ακαπηφζζμ-

κηαζ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ μζ ηοθχκεξ ηαζ μζ ακειμζηνυαζθμζ.  

Δπμιέκςξ, απυ πμφ παίνκεζ ηδκ ηενάζηζα αοηή εκένβεζα μ Γίαξ;  

Ο Γίαξ δεκ έπεζ εάθαζζα, άνα έπεζ εζςηενζηή εενιυηδηα πμο ζοκηε-

θεί ζηδκ δδιζμονβία ηδξ Μεβάθδξ Δνοενάξ Κδθίδαξ. 
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Καζ πμο μθείθεηαζ δ Μεβάθδ Δνοενά Κδθίδα ημο πμο πενζζηνέθεηαζ, 

υκηαξ ηυζμ ιεβάθδ; Πςξ δδθαδή ζπδιαηίγεηαζ αοηυξ μ ηοηθχκαξ ηδξ 

(ηδξ Μεβάθδξ Δνοενάξ Κδθίδαξ) ζηδκ επζθάκεζά ημο;  

Αοηή είκαζ βκςζηή απυ ημκ ηαζνυ ημο Γαθζθαίμο, υηακ ακαηαθφθεδηε 

ημ ηδθεζηυπζμ. Η Μεβάθδ Δνοενά Κδθίδα πενζζηνέθεηαζ ηαηά θμνά α-

κηίεεηδ ιε εηείκδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. Ακ δ δζααάειζζδ ηςκ 

ηοθχκςκ ζηδ βδ ιαξ θηάκμοκ ιέπνζ ημκ ααειυ πέκηε (5) (ηοθχκαξ ααε-

ιμφ 5 ζδιαίκεζ απυθοηδ ηαηαζηνμθή ζηδ Γδ), μ ηοθχκαξ ηδξ Μεβάθδξ 

Δνοενάξ Κδθίδαξ έπεζ ημ ιέβεεμξ 10 (δέηα).  

Δπεζδή ιάθζζηα μ Γίαξ δεκ έπεζ έδαθμξ υπςξ δ Γδ, χζηε έκαξ ηοθχ-

καξ ή δ Μεβάθδ Δνοενή Κδθίδα κα ακαημπή πηοπχκηαξ-πνμζηνμφμκηαξ 

πάκς ζημ έδαθμξ, ζοκεπίγεζ κα ζηνμαζθίγεζ αζχκεξ ηχνα πςνίξ δζαημπή. 

 

Η Αθνμδίηδ.  

Η Αθνμδίηδ ιμζάγεζ πάνα πμθφ ιε ηδ Γδ ιαξ, χζηε κα θέβεηαζ υηζ εί-

καζ μ αδεθθυξ πθακήηδξ ηδξ. Έπμοκ ημ ίδζμ ιέβεεμξ πενίπμο. 

Η Αθνμδίηδ υιςξ έπεζ εενιμηναζία 480 ααειμφξ Κεθζίμο, εκχ δ Γδ 

έπεζ εενιμηναζία 32 ααειμφξ Κεθζίμο πενίπμο. 

Η Αθνμδίηδ θάιπεζ πάνα πμθφ ηαζ έπεζ ημ θαιπνυ θςξ πμο αθέπμοιε. 

Αοηυ μθείθεηαζ ζηα αένζα πμο πενζέπεζ δ αηιυζθαζνά ηδξ ηαζ αοηά ακηα-

καηθμφκ ημ δθζαηυ θςξ. Σα αένζα ηδξ Αθνμδίηδξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ α-

ηιυζθαζνά ηδξ είκαζ 97% δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Γεκ έπεζ υπςξ δ Γδ μ-

λοβυκμ. 

Δπμιέκςξ, πανυηζ ιμζάγμοκ πάνα πμθφ ςξ πθακήηεξ, ζημκ υβημ ηαζ 

ζηδκ ιάγα δ Αθνμδίηδ ιε ηδκ Γδ ηαζ θέβμκηαζ αδεθθέξ πθακήηεξ, υιςξ 

ζημ ηθίια δεκ ιμζάγμοκ ηαευθμο. 

 

Κνυκμξ. 

Μζα ηαηαζβίδα ζημκ Κνυκμ, ακ βζκυηακ ζηδ Γδ, εα ηαηαθάιαακε ζηδ 

Γδ έηηαζδ υζμ είκαζ υθδ δ Βυνεζα Αιενζηή.    

Δπίζδξ ιζα αζηναπή ζημκ Κνυκμ έπεζ θμνηίμ 100.000.000 Volt, δδθα-

δή πάνα πμθφ ιεβάθμ θμνηίμ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Δπίζδξ ζε ιενζηά 

ζδιεία ημο Κνυκμο ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ, μζ αζηναπέξ είκαζ ιυκζιεξ βζα 

ιήκεξ μθυηθδνμοξ. Αοηέξ ηνμθμδμημφκηαζ απυ παιδθυηενα ζδιεία ηδξ 

επζθάκεζάξ ημο πμο ακένπμκηαζ ζε μνβακςιέκα ηαζ ζοκεπυιεκα ζοζηή-

ιαηα θμνηίςκ πνμξ ηδκ αηιυζθαζνά ημο. Έηζζ δδιζμονβμφκ ιυκζιεξ α-

ζηναπέξ ιε πμθφ ιεβάθα θμνηία.  

  

Απυ ηα παναπάκς, ιε άθθα θυβζα, βίκεηαζ θακενυ υηζ, ζηδκ Γδ ιαξ 

δεκ έπμοιε ηυζμ αίαζα ηα θαζκυιεκα ζηδκ αηιυζθαζνα υπςξ είκαζ ζημοξ 

άθθμοξ πθακήηεξ. 

Γκςνίγμοιε υηζ μζ κυιμζ πμο πανάβμοκ ηζξ ηαηαζβίδεξ, ημοξ ακειμ-

ζηνυαζθμοξ ηαζ ηα άθθα παναηηδνζζηζηά ημο ηθίιαημξ ζημοξ πθακήηεξ 

είκαζ μζ ίδζμζ. 
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ιςξ μζ δζαθμνέξ ημοξ είκαζ ηυζμ ιεβάθεξ, ηαζ ηονίςξ ημ ηθίια ημοξ 

δεκ ζοβηνίκεηαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ ιε αοηυ ηδξ Γδξ ιαξ. 

Γζαηί θμζπυκ δεκ ιμζάγεζ δ Γδ ιαξ ηαζ ζημ ηθίια ηδξ ιε ημοξ άθθμοξ 

πθακήηεξ, π.π. ιε ημοξ ακειμζηνυαζθμφξ ημοξ η.θπ. ακ πνμήθεε-

δδιζμονβήεδηε υπςξ αοημί; Γεκ εα έπνεπε κα ιμζάγμοκ; 

Σζ οπάνπεζ ζηδ Γδ ιαξ ηαζ ηδκ ηάκεζ λεπςνζζηή απυ ημοξ άθθμοξ πθα-

κήηεξ θμζπυκ; 

 

Η Γδ ιαξ πάνδ ζημ ιμκαδζηυ ηθίια ηδξ, αοηή ιυκμκ έπεζ ηζξ πνμτπμ-

εέζεζξ βζα ηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ γςήξ, αοηήξ ηδξ βκςζηήξ 

γςήξ πμο αζχκμοιε, ηδκ μπμία θένμοκ ηα θοηά-δέκδνα ηαζ ηα γχα ηδξ 

ηαεχξ ηαζ μζ άκενςπμί ηδξ. 

Σέημζμ ηθίια θμζπυκ δεκ ζοκακηάιε ζε ηακέκακ άθθμ πθακήηδ. 

 

Κζ αοηή δ ζδζαζηενυηδηα ηδξ Γδξ ιαξ δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί ιε ημοξ 

κυιμοξ πμο ζζπφμοκ ζημοξ πθακήηεξ, ζε υθμοξ ημοξ πθακήηεξ ιε υπμζα 

εεςνία ηζ ακ πάνεζ ηακείξ ηαζ ελεηάζεζ ηδκ δδιζμονβία ημοξ. 

Έηζζ, π.π. ιζα απυ ηζξ επζηναηέζηενεξ εεςνίεξ δδιζμονβίαξ ηςκ πθα-

κδηχκ θέβεζ υηζ αοημί δδιζμονβήεδηακ απυ ημκ ήθζμ ή απυ ηάπμζμ βαθα-

λζαηυ κέθμξ. Κάπμηε δδθαδή εηηζκάπεδηακ αένζα ηαζ ζηυκδ απυ ημκ ήθζμ 

ή απυ ημκ βαθαλία ηαζ αοηά ζηδκ ζοκέπεζα θυβς ηδξ αανφηδηαξ δδιζμφν-

βδζακ δζηέξ ημοξ εζηίεξ αανφηδηαξ (δεκ ιαξ ελδβμφκ υιςξ πςξ πνμήθεε 

δ αανφηδηα αοηχκ ηςκ εζηζχκ πμο απμηέθεζακ ημοξ ιεθθμκηζημφξ πθα-

κήηεξ) ηαζ έβζκακ μζ πθακήηεξ ιαξ, μζ μπμίμζ ιεβάθςκακ ελαζηίαξ αοηήξ 

ηδξ αανφηδηαξ πμο είπακ απμηηήζεζ. Έθηοακ έηζζ ηαζ άθθδ ζηυκδ ηαζ έ-

βζκακ έηζζ ιζα πζμ ποηκή ιάγα.  

Σμ ενχηδια, δδθαδή, είκαζ πςξ πνμέηορε δ αανφηδηα αοηήξ ηδξ δζά-

ζπανηδξ ζηυκδξ ημο ήθζμο ή ημο βαθαλία ιαξ, εκχ ειείξ αθέπμοιε π.π. 

ηυζμοξ αζηενμεζδείξ κα βονίγμοκ πάκς απυ ηα ...ηεθάθζα ιαξ ηάεε Αφ-

βμοζημ, αθθά δεκ αθέπμοιε κα οπάνπμοκ εζηίεξ αανφηδηαξ, ιζαξ ηαζ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ παναπάκς εεςνία, εα έπνεπε, επεζδή μζ αζηενμεζδείξ 

είκαζ ιεβαθφηενμζ ηα αανφηενμζ απυ ζηδκ αζηνζηή ή ηδκ δθζαηή ζηυκδ. 

Γζαηί, ακ απυ ηδκ δθζαηή ή ηδκ βαθαλζαηή ζηυκδ δδιζμονβμφκηαζ 

πνάβιαηζ πθακήηεξ, ηυηε αοημί έπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά: είκαζ υπςξ 

μζ άθθμζ πθακήηεξ, επεζδή ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ δδιζμονβμφκηαζ, αθμφ ζ-

ζπφμοκ μζ ίδζμζ κυιμζ ζημ ζφιπακ. Η Γδ ιαξ είκαζ ελαίνεζδ αοηχκ ηςκ 

κυιςκ ηαζ βζ’ αοηυ θέιε υηζ απμηεθεί ζδζαζηενυηδηα ηαζ ημζιζηή ακςια-

θία ζημ ζφιπακ.  

ζα, υιςξ, ηαζ κα ακαθένμοκ υθεξ μζ εεςνίεξ, έκα είκαζ ζίβμονμ υηζ 

ζζπφεζ βζα υθεξ ηζξ εεςνίεξ: ζημ ζφιπακ ζζπφμοκ μζ ίδζμζ κυιμζ ηαζ μ ηάεε 

δδιζμονβμφιεκμξ κέμξ πθακήηδξ δδιζμονβείηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε 

ημκ άθθμ, δδθαδή: 

Η αανφηδηα έθηεζ ζςιαηίδζα ηαζ ιάγεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή 

ημο πεδίμο ηδξ ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ μ πθακήηδξ. 
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Ανπζηά δδιζμονβείηαζ δ ιάγα ημο πθακήηδ, δ μπμία ζε άθθμοξ είκαζ 

αενζχδδξ ηαζ ζε άθθμοξ ζοιπαβήξ. 

Απυ ημκ ηνυπμ υιςξ αοηυ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ πθακδηχκ ημ θοζζμ-

θμβζηυ είκαζ κα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ή πανμοζία αενίμο οδνμβυκμο 

ζημοξ πθακήηεξ ςξ ημ ηφνζμ αένζμ ζηδκ ζοκηνζπηζηή πμζυηδηα ηδξ αηιυ-

ζθαζνάξ ημοξ ηαζ υπζ μλοβυκμο ηαζ κενμφ υπςξ ζηδκ Γδ, ή άθθεξ θμνέξ 

κα έπμοιε δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο εα δζηαζμθμβμφκηακ θυβς ηςκ ε-

ηνήλεςκ ηςκ δθαζζηείςκ εκυξ πθακήηδ ηζ υπζ ημο μλοβυκμο ηαζ ημο κε-

νμφ, υπςξ ζηδ Γδ ιαξ. 

 

Με άθθα θυβζα, ζηδ Γδ ιαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα υζα πενζιέκεζ ηακείξ 

κα πνμηφρμοκ ςξ αένζα αηιυζθαζναξ ηαζ ςξ κενυ ςηεακχκ, αοηυ δεκ 

πνμαθέπεηαζ απυ ηαιζά ζμαανή εεςνία δδιζμονβίαξ πθακδηχκ.  

Γζ’ αοηυ ακαθέναιε υηζ δ Γδ ιαξ είκαζ ιμκαδζηή ζημ δζάζηδια, επεζδή 

ηα αένζα ηδξ αηιυζθαζνάξ ηδξ ηαζ ηα κενά ηςκ ςηεακχκ ηδξ ακηζααίκμοκ 

ζε ηάεε κυιμ δδιζμονβίαξ πθακήηδ, ζε μπμζαδήπμηε ζμαανή εεςνία ηζ 

ακ οπάνπεζ. 

Αοηή θμζπυκ είκαζ δ ιμκαδζηυηδηα ηδξ Γδξ ιαξ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζα-

ιε παναπάκς. 

Μενζημί θέκε ημ ελήξ: 

ακ ηδ Γδ ιαξ οπάνπμοκ ζημ δζάζηδια εηαημιιφνζα ή δζζεηαημιιφ-

νζα πθακήηεξ, ςξ πνμξ ημ ιέβεευξ ηδξ δδθαδή. Δπμιέκςξ, ειείξ ράπκμο-

ιε ιε ημ ηδθεζηυπζμ κα ανμφιε εηείκμοξ απυ αοημφξ πμο απέπμοκ πενί-

πμο ακάθμβδ απυζηαζδ απυ ημκ ήθζυ ημοξ, χζηε κα ημοξ ζοβηνίκμοιε ιε 

ηδκ Γδ ιαξ. 

Δλδβήζαιε ηαζ πάθζ υηζ δ ιμκαδζηυηδηα ηδξ Γδξ ιαξ δεκ είκαζ ηυζμ 

ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, αθμφ ηαζ ιε ηδκ Αθνμδίηδ πμο εεςνείηαζ αδεθθυξ 

πθακήηδξ δεκ έπεζ ηαιζά ζπέζδ ζηδκ αηιυζθαζνά ηδξ, πανυηζ είκαζ υιμζεξ 

ηαζ αδεθθμί πθακήηεξ, δ μπμία Αθνμδίηδ πκίβεηαζ ζε κέθμξ δδθδηδνζς-

δχκ αενίςκ εενιμηδπίμο, άηνςξ αζθοηηζηυ ηαζ ανκδηζηυ βζα ηδκ πνμτ-

πυεεζδ δδιζμονβίαξ γςήξ, πένακ απυ ηζξ ηενάζηζεξ εενιμηναζίεξ ηδξ 

ηςκ 480 ααειχκ Κεθζίμο πμο έπεζ ζηδκ επζθάκεζά ηδξ.  

Δπμιέκςξ, πανυηζ ιμζάγμοκ πάνα πμθφ ςξ πθακήηεξ, ζημκ υβημ ηαζ 

ζηδκ ιάγα δ Αθνμδίηδ ιε ηδκ Γδ ηαζ θέβμκηαζ αδεθθέξ πθακήηεξ, υιςξ 

ζημ ηθίια δεκ ιμζάγμοκ ηαευθμο. 

Αοηυ ημ ηθίια είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ πμο ζοκηεθεί ζηδκ δδιζμονβία 

ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ ηδξ γςήξ ζηδ  Γδ.  

 

Η ιμκαδζηυηδηα ηδξ Γδξ ιαξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ οπένμπμ ηθίια ηδξ, 

ιε ημκ πναβιαηζηυ πανάδεζζμ ζε ζπέζδ ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ πθακήηεξ 

ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ κυιμοξ δδιζμονβίαξ ηςκ πθακδηχκ, πμο δεκ δζ-

ηαζμθμβμφκ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ημ εαοιάζζμ αοηυ ηθίια ηδξ 

ηαζ ηδκ πανμοζία ημφ ηυζμ πμθφ κενμφ ζηδκ επζθάκεζά ηδξ, ηζξ πνμτπμ-

εέζεζξ ηδξ δδθαδή βζα γςή. 
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Ακ θμζπυκ ζε ηάπμζμ ιένμξ ημο ζφιπακημξ οπήνπε Πανάδεζζμξ, 

πναβιαηζηυξ Πανάδεζζμξ, αοηυξ ήηακ ιυκμ ζηδ Γδ ιαξ, πνζκ αθθμζςεεί 

ημ ηθίια ηδξ, ηαζ ζε ηακέκακ άθθμκ πθακήηδ. 

 

Σμ ενχηδια είκαζ: 

Γζαηί ηα θαζκυιεκα ημο ηθίιαημξ είκαζ ηυζμ αηναία ηαζ ηυζμ αίαζα 

ζημοξ άθθμοξ πθακήηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ Γδ ιαξ; 

Πμο μθείθεηαζ δ μιαθυηδηα ημο ηθίιαημξ ζημκ πθακήηδ ιαξ;  

 

Η απάκηδζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Η Γδ θένεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθμφ υπςξ ελδ-

βήζαιε δδιζμονβήεδηε ηδκ 1δ διένα δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, υηακ α-

ηυιδ ήζακ πμθφ ζζπονά ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ακηίεεηα, μζ άθθμζ πθακήηεξ ηαζ μζ ήθζμζ δδιζμονβήεδηακ ηδκ 4δ δ-

ιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ, ηονίςξ δδιζμονβήεδηακ απυ ημοξ ήθζμοξ ημοξ. 

Έηζζ, μζ άθθμζ πθακήηεξ θένμοκ πμθφ θζβυηενδ πμζυηδηα  εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ Γδ ιαξ. 

ε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα μθείθεηαζ ηαζ ημ ιεβάθμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ πμο πενζαάθθεζ μθυβονα ηδκ Γδ ιαξ ηαζ ηδκ 

πνμζηαηεφεζ απυ ημκ δθζαηυ άκειμ η.θπ. 

Αθθά ημ εέια αοηυ είκαζ ακηζηείιεκμ επυιεκςκ ηεθαθαίςκ. 
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Π Ι Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Σ Ι Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΙΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

 ΜΔΡΟ Α΄   

 Α΄ Φάζε ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 1 120 

    

1 ηδκ θφζδ ανπζηά δεκ οπήνπε ηίπμηε εηηυξ 

απυ δφμ είδδ ιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, ηα μπμία θένμοκ ηαζ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ. 

3 3 

2 Αοημί θμζπυκ μζ δφμ ανπζημί ζοιπάκηεζμζ πυ-

θμζ ανέεδηακ ζε απυζηαζδ αθθδθεπίδναζήξ 

ηςκ.  

Μαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή αθθδθεπίδνα-

ζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ ζδ-

ιαίκεζ ιεηαθμνά θμνηίμο ημοξ απυ ημκ έκακ 

πνμξ ημκ άθθμκ, ημ μπμίμ θμνηίμ απμηεθεί ηαζ 

ηζξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ. 

3 4 

3 Η δδιζμονβία ημο εζπέναξ, ακηί ηδξ κφπηαξ.  5 6 

4 Η παναβςβή ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειε-

θζςδχκ δθεηηνμκίςκ α.    

Η παναβςβή ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημ-

κίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ 

πνςημκίςκ α.  

6 6 

5 Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ φθδξ 

ημο πμγζηνμκίμο απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

 Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ φθδξ 

ημο δθεηηνμκίμο απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ζημ ε-

ζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ, ηςκ κεθεθςιάηςκ, 

ηςκ πθακδηχκ η.θπ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ηςκ βα-

θαλζχκ, ηςκ δθίςκ, ηςκ πθακδηχκ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ζηδκ 

ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Γεκ είκαζ δ φθδ, δ αζηία εηείκδ πμο πανάβεζ 

ημκ ζπζκεήνα ή ηδκ έθλδ δδθαδή ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθθά είκαζ αοηή δ ίδζα δ 

έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηα μπμία 

οπάνπμοκ ιέζα ζηδκ φθδ, ελαζηίαξ ηςκ μπμί- 

7  
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5 Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ φθδξ 

ημο πμγζηνμκίμο απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ.  

 Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ-παναβςβήξ φθδξ 

ημο δθεηηνμκίμο απυ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ζημ ε-

ζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ, ηςκ κεθεθςιάηςκ, 

ηςκ πθακδηχκ η.θπ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ηςκ βα-

θαλζχκ, ηςκ δθίςκ, ηςκ πθακδηχκ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ φθδξ ζηδκ 

ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Γεκ είκαζ δ φθδ, δ αζηία εηείκδ πμο πανάβεζ 

ημκ ζπζκεήνα ή ηδκ έθλδ δδθαδή ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθθά είκαζ αοηή δ ίδζα δ 

έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηα μπμία 

οπάνπμοκ ιέζα ζηδκ φθδ, ελαζηίαξ ηςκ μπμί-

ςκ ηαζ δ ίδζα δ φθδ ζοιπενζθένεηαζ έηζζ 

7 10 

6 Ηθεηηνμζηαηζηή ιδπακή Wimshurst. 

Η ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ δθεηηνζζιμφ ηαζ 

πςνίξ αβςβυ. 

Η ελήβδζδ ηδξ αζηίαξ πμο ημ δθεηηνζηυ νεφ-

ια θένκεζ εεηζηά αθθά ηαζ ανκδηζηά θμνηία. 

11 12 

7 1δ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ – Α΄ Φάζδ 

Πανάβμκηαζ δθεηηνυκζα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυ-

θμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηαζ, επίζδξ,  

Πανάβμκηαζ άημια πνςηυκζα ζημκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ. 

ζμκ αθμνά ηδ βδ ιαξ, ελδβμφιε ηδκ δδ-

ιζμονβία ηδξ ηδκ ίδζα αοηή διένα, βζα ημοξ 

θυβμοξ «ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ, ηδξ ζδζαζηενυηδ-

ηαξ ηαζ ηδξ ημζιζηήξ ακςιαθίαξ ηδξ» πμο αζ-

ηζμθμβείηαζ υπςξ εα επελδβήζμοιε πζμ ηάης. 

13 15 

8 Η αηνζαήξ πενζβναθή ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

πνςημκίμο. 

Η φπανλδ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ πυθςκ ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαβκδηζημφ-  

16  
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8 Η αηνζαήξ πενζβναθή ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

πνςημκίμο. 

Η φπανλδ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ πυθςκ ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο ημο πνςημκίμο 

ζημκ βφνς ημο πχνμ. 

16 17 

9 Η αηνζαήξ πενζβναθή ημο δμιζημφ θίεμο ημο 

δθεηηνμκίμο.   

Η φπανλδ ηαζ δ θεζημονβία ηςκ δφμ εζςηενζ-

ηχκ πυθςκ ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο δθεηηνμκί-

μο. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο ημο δθεηηνμκίμο 

ζημκ βφνς ημο πχνμ. 

18 19 

10 Η ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ εκυξ ηαάκημ εκέν-

βεζαξ ή εκυξ θςημκίμο ζημ δθεηηνυκζμ. Η ε-

λήβδζδ ηδξ παναβςβήξ δθεηηνζζιμφ ζημ δ-

θεηηνυκζμ.  

Η ελήβδζδ ηδξ άπςζδξ ημο δθεηηνμκίμο ζε 

ζηζαάδα ή οπμθθμζυ ιεβαθφηενμ απυ ηδκ ηα-

κμκζηή ηνμπζά ημο. 

Η ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ θςηυξ ζημ δθε-

ηηνυκζμ ηζ δ εηπμιπή ημοξ απυ αοηυ ηαηά 

ηαάκηα εκένβεζαξ ή ηαηά ηφιαηα-ηφιαηα. 

Η ελήβδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αανφηδηαξ ηαζ ηδξ 

άκςζδξ ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο ηαζ 

ηα απμηεθέζιαηά ημοξ πάκς ζημ δθεηηνυκζμ 

πμο πενζζηνέθεηαζ μθυβονα απυ ημ πνςηυκζμ. 

Σμ δθεηηνυκζμ θμνηίγεηαζ απυ ημ πνςηυκζμ, 

ηυζμ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο, υζμ ηαζ 

ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ημο απυ αοηυ. 

20 22 

11 Η ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ημο δθεηηνμκίμο 

βφνς απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα. 

Η ελήβδζδ ηδξ εθθεζπηζηήξ ηίκδζδξ-ηνμπζάξ 

ημο δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημ πνςηυκζμ ημο 

πονήκα. 

Η εκίζποζδ ηδξ εέζδξ υηζ ημ πνςηυκζμ θένεζ 

δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ. 

Η εκίζποζδ ηδξ εέζδξ υηζ ημ δθεηηνυκζμ θέ-

νεζ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ. 

23 26 
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12 Η ελήβδζδ ηδξ φπανλδξ-ηαηακμιήξ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηζξ δζάθμνεξ ζηζαάδεξ ημο αηυιμο. 

Γζαηί άθθα δθεηηνυκζα ανίζημκηαζ ζε πζμ ημ-

κηζκέξ ζηζαάδεξ ηαζ άθθα ζε πζμ ιαηνζκέξ. 

Σα δθεηηνυκζα υζμ ηαζ ηα πνςηυκζα δδθαδή, 

πανυηζ θαζκμιεκζηά είκαζ ηα ίδζα, υιςξ δζα-

θένμοκ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα-εκένβεζαξ ημο 

θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

αθθά ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ζηδκ ιάγα 

ημοξ.  

Η ελήβδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

ζηζξ ιεζαίεξ ζπεηζηά ζηζαάδεξ.  

Η ελήβδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ αφλδζδξ ηαζ ηα-

ηακμιήξ ηςκ πενζζζυηενςκ ζημζαάδςκ ημο 

αηυιμο ζε ιενζηέξ ιυκμ πενζμπέξ-ηνμπζέξ ημο 

αηυιμο. 

27 29 

13 Γεζιμί, πδιζημί δεζιμί 30 31 

13.4.1. Ιμκηζηυξ [εηενμπμθζηυξ] δεζιυξ. 32 32 

13.4.2. Μμνζαηυξ (μιμζμπμθζηυξ) υπζ πμθζηυξ δε-

ζιυξ.  

33 33 

13.4.3. Μμνζαηυξ (μιμζμπμθζηυξ) πμθζηυξ δεζιυξ.  34 34 

13.4.4. Ηιζπμθζηυξ δεζιυξ 35 35 

13.4.5. Μεηαθθζηυξ δεζιυξ 36 37 

13.4.6. Ιμκζζιυξ ημο αηυιμο 38 39 

13.4.7. Υδιζημί δεζιμί – Δθανιμβέξ  40 41 

14 Η ελήβδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ αηυ-

ιςκ ζημκ αβςβυ, υηακ δζαννέεηαζ αοηυξ απυ 

δθεηηνυκζα ιε πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ 

ημοξ θμνηίμ ή αθθζχξ απυ δθεηηνζηυ νεφια. 

Η ελήβδζδ υηζ έκα ζχια είκαζ ηαθυξ ή ηαηυξ 

αβςβυξ. 

42 43 

15 Η ελήβδζδ ηδξ δθεηηνμεεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

δθεηηνμανκδηζηυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ (ιε-

ηάθθςκ ηαζ αιεηάθθςκ). 

Η ελήβδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηα εοβεκή αένζα. 

44 45 

16 Η ελήβδζδ ηςκ εκκμζχκ:   

α) «πεηζηά ημκηζκέξ» ηαζ   

α) «πεηζηά ιαηνζκέξ» απμζηάζεζξ, ιεηαλφ 

πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο.   

Σζ μκμιάγεηαζ ηνίζζιδ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ  

46  
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16 Η ελήβδζδ ηςκ εκκμζχκ:   

α) «πεηζηά ημκηζκέξ» ηαζ    

α) «πεηζηά ιαηνζκέξ» απμζηάζεζξ, ιεηαλφ 

πνςημκίμο ηαζ δθεηηνμκίμο.   

Σζ μκμιάγεηαζ ηνίζζιδ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ 

πνςημκίςκ ή ιεηαλφ δφμ δθεηηνμκίςκ. 

Η ελήβδζδ-θυβμξ πμο δφμ πνςηυκζα ή δφμ 

δθεηηνυκζα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ.  

Η ελήβδζδ-θυβμξ πμο δφμ πνςηυκζα ή δφμ 

δθεηηνυκζα έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

46 49 

17 Η έκκμζα ηδξ άκςζδξ ημο αηυιμο.  

ηδκ θάζδ ηδξ άκςζδξ ημο αηυιμο έπμοιε 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο (ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο) ημο αηυιμο κα 

ηζκείηαζ απυ ημ ηέκηνμ ημο αηυιμο πνμξ ηδκ 

πενζθένεζά ημο ή απυ ηα ιέζα πνμξ ηα έλς. 

Η έκκμζα ηδξ αανφηδηαξ ημο αηυιμο.   

ηδκ θάζδ ηδξ αανφηδηαξ ημο αηυιμο έπμοιε 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο πεδίμο (ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ πεδίμο) ημο αηυιμο κα 

ηζκείηαζ απυ ηδκ πενζθένεζα πνμξ ημ ηέκηνμ 

ημο ή απυ ηα έλς πνμξ ηα ιέζα. 

Η ελήβδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο πεδίμο ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ζημ άημιμ.  

Πμο μθείθεηαζ δ αζοκέπεζα ζηζξ θαζιαηζηέξ 

βναιιέξ ημο αηυιμο ηαζ ζε ηζ ζοκίζηαηαζ δ 

ηαακηζηή οθή ημο. 

Η ελήβδζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ζηζξ 

δζάθμνεξ εέζεζξ ηδξ ίδζαξ ζεζνάξ.  

50 53 

18 Η έκκμζα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημ άημιμ μθείθε-

ηαζ ζηδκ έθλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, ηα μπμία εηπέιπμκηαζ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ημο πνςημκίμο, ζηδκ 

θάζδ ηδξ άκςζήξ ημο.  

Η παναβςβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ αθθά ηαζ ημο 

θςημκίμο μθείθεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ 

ήδδ εηπειθεδζάιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, 

μπυηε έπμοιε (θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ) ηδκ πα-

ναβςβή δθεηηνζζιμφ (αθμφ θένμοκ ακηίεεηα 

δθεηηνζηά θμνηία).   

54  
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18 Η έκκμζα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημ άημιμ μθείθε-

ηαζ ζηδκ έθλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, ηα μπμία εηπέιπμκηαζ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ημο πνςημκίμο, ζηδκ 

θάζδ ηδξ άκςζήξ ημο.  

Η παναβςβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ αθθά ηαζ ημο 

θςημκίμο μθείθεηαζ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ 

ήδδ εηπειθεδζάιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, 

μπυηε έπμοιε (θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ) ηδκ πα-

ναβςβή δθεηηνζζιμφ (αθμφ θένμοκ ακηίεεηα 

δθεηηνζηά θμνηία).  

Η ελήβδζδ ηςκ ποηκχκ ηαζ ηςκ αναζχκ 

βναιιχκ ζηα θάζιαηα ηςκ δζαθυνςκ ζεζνχκ 

ημο αηυιμο 

Η ελήβδζδ ηςκ θαζιάηςκ ηςκ ζεζνχκ: Lu-

man, Balmer, Paschen ηαζ Bracket.  

Η ελήβδζδ ηδξ δεφηενδξ ζοκεήηδξ ημο Bohr. 

54 59 

19 Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ ζοπκυηδηαξ 

ηδξ αηηζκμαμθίαξ.  

Η ελήβδζδ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ 

(ζεζνά Lyman). 

Η ελήβδζδ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ (ζεζνά 

Balmer). 

Η ελήβδζδ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ 

Paschen. 

Η ελήβδζδ ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ 

Breckett. 

ζμ ιζηναίκεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ, ηυζμ αολά-

κεζ δ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, εκχ υζμ 

ιεβαθχκεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηυζμ ιεζχκεηαζ 

δ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

60 62 

20 Η ελήβδζδ ηδξ ηαηάηαλδξ ηςκ αηηζκμαμθζχκ 

ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. 

63 64 

21 Η ελήβδζδ ημο δθεηηνζημφ αθθά ηαζ δ ελή-

βδζδ ημο ιαβκδηζημφ ηφιαημξ.  

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ εκκμίαξ 

ημο εβηάνζζμο ηφιαημξ. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ εκκμίαξ 

ημο δζαιήημοξ ηφιαημξ. 

 

65 66 



117 

 

Π Ι Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΙΟ 

Σ Ι Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΙΓΔ 

ΑΠΟ ΔΧ 

22 Δθανιμβή ηςκ δζαιήηςκ ηοιάηςκ ηαζ ακά-

θοζή ημοξ ζημκ ζεζζιυ. 

Η ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ ημο δζαιήημοξ ζεζ-

ζιζημφ ηφιαημξ. 

67 69 

23 Η ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ζεζζιζηχκ 

ηοιάηςκ ακαθοηζηά. 

Η παναβςβή ηςκ δζαιήηςκ, υζμ ηαζ ηςκ ε-

βηάνζζςκ ηοιάηςκ. 

Η ελήβδζδ ηδξ παφζδξ ημο ζεζζιζημφ ηφια-

ημξ. 

Η ελήβδζδ υηζ ηα εβηάνζζα ηφιαηα S, δεκ 

ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ιέζα απυ ηα οβνά, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα δζαιήηδ ηφιαηα P. 

Η ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ζεζζιζηχκ 

ηοιάηςκ Love (L), Rayleigh (R) ηαζ Stonley 

(S).  

Η ελήβδζδ ηςκ εβηάνζζςκ ηοιάηςκ πμο 

ζπδιαηίγμοκ βςκία 90
μ
. 

70 77 

24 Η παναβςβή ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημ-

κίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ 

πνςημκίςκ.   

Η δδιζμονβία ημο πνχημο θθμζμφ, ή ηδξ πνχ-

ηδξ ζηνςιάηςζδξ ηςκ ζδιενζκχκ πνςημκίςκ. 

78 78 

25 Η παναβςβή ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειε-

θζςδχκ δθεηηνμκίςκ.   

Η δδιζμονβία ημο πνχημο θθμζμφ, ή ηδξ πνχ-

ηδξ ζηνςιάηςζδξ ηςκ ζδιενζκχκ δθεηηνμ-

κίςκ. 

79 79 

26 Ο ηάεε ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α ηαζ α ζηδκ ανπή 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο έιμζαγε ζακ έκα 

ηενάζηζμ κεθέθςια ζηυκδξ δμιζηχκ θίεςκ.  

80 81 

27 Η εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ηαζ δ απυζηαζή 

ηδξ απυ ηδκ πναβιαηζηή δδιζμονβία ηαζ ζζημ-

νία ημο ζφιπακημξ. 

Η ελήβδζδ υηζ ημ ζφιπακ είκαζ εκζαίμ. 

82 83 

28 Η ελήβδζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ εεςνίαξ ηςκ 

ηαάκηα. 

Σα ηαάκηα δεκ είκαζ υθα ηα ίδζα. Ακάθμβα ιε 

ηδκ πμζυηδηα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ- 

84  
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28 Η ελήβδζδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ηδξ εεςνίαξ ηςκ 

ηαάκηα. 

Σα ηαάκηα δεκ είκαζ υθα ηα ίδζα. Ακάθμβα ιε 

ηδκ πμζυηδηα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ πμο έθηεηαζ, έπμοιε ακάθμβδ ζζπφ 

ηαζ ζηα παναβυιεκα ηαάκηα. 

84 85 

29 Η ελήβδζδ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ ιε αάζδ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

86 86 

30 Σμ δθεηηνζηυ νεφια μθείθεηαζ ζηα ηαάκηα 

θςηυξ, ηαζ πζμ πένα μθείθεηαζ ζηδκ έθλδ πμο 

παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

(βζαηί υηακ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα ανί-

ζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηυ-

ηε δεκ πανάβεηαζ δθεηηνζηυ νεφια, πανυηζ μ 

αβςβυξ είκαζ ηακμκζηά ζοκδεδειέκμξ ζημ ηφ-

ηθςιά ιαξ). 

Ο δθεηηνζζιυξ ζημ θςξ δεκ πανάβεηαζ ζοκε-

πυιεκα, αθθά ιυκμκ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο. 

87 87 

31 Η αηηζκμαμθία β είκαζ ηαεανήξ ιμνθήξ εκέν-

βεζα. 

Η ελήβδζδ ημο θμνηίμο ηςκ αηηζκμαμθζχκ α, 

α ηαζ β.   

ηζξ αηηζκμαμθίεξ, ζζπφεζ επίζδξ υηζ ημ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ είκαζ ιαβκδηζηά μιχκοιμ ιε ημ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

ζμ θζβυηενδ ιάγα θένεζ ιζα αηηζκμαμθία ή 

έκα ηφια, ηυζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα έπεζ. 

ζμ δ αηηζκμαμθία έθηεζ ιάγα, ηυζμ δεζιεφ-

εζ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηδξ θμν-

ηίμ, ηαζ ηυηε ιεζχκεηαζ δναζηζηά δκ δζα-

εέζζιδ εκένβεζά ηδξ πνμξ ημκ βφνς ηδξ πχνμ. 

88 93 

32 Σμ ηάεε ηφια απμηεθείηαζ απυ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ, πμο υηακ είκαζ ζε ανηεηή εκένβεζα-

θμνηίμ, ηαεχξ ελαζημφκ αοηυ ηαζ αθθδθεπζ- 

94  
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32 Σμ ηάεε ηφια απμηεθείηαζ απυ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθε-

ηηνμκίςκ, πμο υηακ είκαζ ζε ανηεηή εκένβεζα-

θμνηίμ, ηαεχξ ελαζημφκ αοηυ ηαζ αθθδθεπζ-

δνμφκ, πανάβμοκ δθεηηνζζιυ. 

Σμ ηάεε ηφια δεκ απμηεθείηαζ ιυκμκ απυ έκα 

ιυκμκ είδμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αθθά απμηε-

θείηαζ ηαζ απυ ηα δφμ είδδ ιαγί είδδ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ή απμηεθείηαζ απυ γεφβμξ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ημ ηφια ή αηηίκα θςηυξ, υηακ οπενζζπφεζ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηδκ μκμιάγμοιε 

ηφια εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, εκχ υ-

ηακ οπενζζπφεζ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ημ μκμιάγμοιε ηφια 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Η ελήβδζδ υηζ ημ θςξ ηζκείηαζ ζε πμνεία α-

κμζπηήξ ηαιπφθδξ ηαζ υπζ αηνζαχξ ζε εοεεία 

βναιιή. 

94 98 

33 Η ελήβδζδ ηδξ ηίκδζδξ-ιεηαηίκδζδξ ηαζ ιε-

ηάδμζδξ ημο ηφιαημξ. 

Η ελήβδζδ ημο ζπδιαηζζιμφ-δδιζμονβίαξ ηδξ 

βςκίαξ ηςκ 90
μ
 (ιμζνχκ) ζημ ηφια απυ ηζξ 

επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ ημο, απυ ηα επζιένμοξ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ηζκείηαζ πενζ-

ζηνμθζηά ηαηά ηδκ πμνεία ημο, ζακ ημκ πενζ-

ζηνεθυιεκμ ημπθία. 

99 100 

34 Η έκκμζα ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο.  

Ο πνυκμξ ηαζ μ πχνμξ οθίζηακηαζ ιυκμκ υηακ 

οπήνλακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα.   

Σμ ζφιπακ ζηδκ ανπζηή ημο θάζδ ήηακ αυνα-

ημ. 

Ο πνυκμξ ηαζ μ πχνμξ είκαζ ζφιθοηα ζημ ζφ-

ιπακ ηαζ δδιζμονβήεδηακ ιαγί ιε ημ ζφιπακ.   

101 102 

35 Η βδ ιαξ ηαζ δ αανφηδηά ηδξ ηαηά ηδκ πνχηδ 

θάζδ, ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ.   

103  
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35 Η βδ ιαξ ηαζ δ αανφηδηά ηδξ ηαηά ηδκ πνχηδ 

θάζδ, ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ.   

Η βδ ζηδκ ανπζηή ηδξ θάζδ, ζηδκ Α΄ Φάζδ 

ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο ήηακ πναβιαηζηά ηαζ αυναηδ αθθά ηαζ 

αηαηαζηεφαζηδ.  

103 104 

36 Υςνμπνυκμξ ηαζ ηαιπφθςζδ ηδξ φθδξ.  105 105 

37 Η ιμκαδζηυηδηα ηδξ βδξ ιαξ ζε ζφβηνζζδ ιε 

ημοξ άθθμοξ πθακήηεξ. 

Η Γδ ιαξ θένεζ ηδκ ιεβαθφηενδ αανφηδηα, 

ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ιάγα ηδξ, απυ υθμοξ ημοξ 

άθθμοξ πθακήηεξ. 

106 110 
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