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 Ζ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

 

Αλαθεθαιαίσζε ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ 

 

 

 

1η ημέοα ηηπ δημιξρογίαπ – Αμακεθαλαίωζη 

Έςξρμε ηημ δημιξρογία ηωμ βαούηεοωμ ςημικώμ ζηξιςείωμ.  

Ποξκαλείηαι η διόγκωζη ηωμ δύξ ζρμπάμηειωμ πόλωμ και η άπωζη ηωμ 

θεμελιωδώμ ιόμηωμ πξρ ήοθαμ-μεηαθέοθηκαμ ζηξμ κάθε ζρμπάμηειξ 

πόλξ, με απξηέλεζμα αρηά μα έλκξμηαι από ηξμ άλλξμ ζρμπάμηειξ πόλξ. 

Παοάγεηαι ξ ςοόμξπ και ξ ςώοξπ, ηαρηόςοξμα ζε όλξ ηξ ζύμπαμ. 

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» όπωπ αιηιξλξγξύμε ζςεηικά.   

Τι ζημαίμει ηξ «αόοαηξ» και ηξ «ακαηαζκεύαζηξ» ηηπ Γηπ μαπ. 

Τι ζημαίμει «άβρζζξπ» πάμω ζηημ Γη μαπ. 

Η έμμξια-ζημαζία «ξροαμόπ» και «γη» αρηή ηημ ζρμπάμηειξ πεοίξδξ-

επξςή.  

Βαζικέπ εθαομξγέπ ηωμ θεμελιωδώμ ιόμηωμ, ζηημ καηεύθρμζη κίμηζηπ 

ηξρ θωηόπ κ.λπ. 

Γνήγηζη ηηπ ηανιμόμηζηπ ηωμ ςημικώμ ζηξιςείωμ ζηξμ πεοιξδικό 

Πίμακα κ.λπ. 
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Δηζαγσγή 
 

 

Μεηά ηα υζα ακαπηφλαιε ζηα ελ (6) πνχηα αζαθία ιαξ ηδξ ζεζνάξ: Ζ 

1δ διένα ηδξ Γδιζμονβίαξ ημο Κυζιμο, ηχνα κα ζοκμρίζμοιε ηαζ κα 

ακαηεθαθαζχζμοιε αοηή ηδκ πνχηδ διέναηδξ Γδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Θα πνμζπαεήζμοιε, ζημ πανυκ Βζαθίμ, κα πανμοζζάζμοιε ηδκ Ακαηε-

θαθαίςζδ ιενζηχκ ααζζηχκ ζδιείςκ ηδξ Πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ζφιπακημξ, πνμηεζιέκμο κα ηα ειπεδχζμοιε, αθθά ηαζ κα 

οπμβναιιίγμοιε ηάεε θμνά ζδιακηζηά ζοιπενάζιαηα ηαζ εέζεζξ πμο 

ιαξ πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ εειεθίςζδ ηςκ υζςκ ιέπνζ ηχνα ακαθέναιε ηαζ 

ελδβήζαιε. 

ημ Μένμξ 1,παναεέημοιε, επζθεηηζηά ηείιεκα ηαζ ηεθάθαζα, πανιέκα 

απυ ηα ελ (6) πνχηα αζαθία ιαξ. Αοηά είκαζ έκαξ ημνιυξ πμο απεζημκίγεζ 

ημ κυδια πμο εέθμοιε κα ελάβμοιε, απμηεθμφκ ημ ηαηαζηάθαβια απυ ηα 

παναπάκς αζαθία, πνμηεζιέκμο ιεηά κα ηαηαθήλμοιε ζε 

έκαζημπεοιέκμζοιπέναζιά ιαξ ηαζ κα πνμπςνήζμοιε ζημ Μένμξ 2. 

Αοηά θμζπυκ πμο έπμοιε επζθέλεζ ζημ Μένμξ 1, είκαζ ζηακά ηαζ ανηεηά 

κα ιαξ μδδβήζμοκ ζημ ζοιπέναζια πμο εέθμοιε. Θα ιπμνμφζαιε κα ε-

πεηηείκμοιε ηαζ κα πνμζεέζμοιε ηζ άθθα, αθθά ημ πανυκ αζαθίμ εα βζκυ-

ηακ πμθφ εηηεκέξ. Όπμζμξ υιςξ δζάααζε πνμζεηηζηά ηα υζα έςξ ηχνα α-

καθέναιε, είκαζ ζε εέζδ κα εκκμήζεζ ηα υζα παναεέημοιε ζε αοηυ ημ 

Μένμξ 1. 
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ΜΔΡΟ 1 
 

 

 

 

 Ακθηζβήηεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ BigBug.  

 

 

 Απνδνρή ηεο ζέζεο φηη ην ζχκπαλ δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιε-

ηαη. 

 

 

 Βαζηθέο εθαξκνγέο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ, ζηελ θαηεχζπλζε 

θίλεζεο ηνπ θσηφο θ.ιπ. 

 

 

 Δμήγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξην-

δηθφ Πίλαθα θ.ιπ. 
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1. Ζ Θεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο σο ε αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζχκπαληνο δελ επζηαζεί. 

 

 

Ζ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ πανμοζζάγεζ ζμαανά ιεζμκεηηήιαηα 

ηαζ θάεδ ιεβάθα. 

Να εοιδεμφιε ημ ελήξ απυζπαζια πμο έπμοιε ακαθένεζ ζε πνμδβμφ-

ιεκμ αζαθίμ ιαξ, απυ ημ 1μ αζαθίμ ιαξ:  

 

«27. Ζ ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ε απφζηαζή ηεο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δεκηνπξγία θαη ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο. 

Ζ εμήγεζε φηη ην ζχκπαλ 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) Όηακ 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 
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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 ο-

πμαημιζηχκ 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-

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. Ζ 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».  

Πδβή: 1μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Α΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 82-83 

 

 

πκπέξαζκα: 

Δπμιέκςξ, δεκ ιπμνεί αοηή δ εεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ κα ελδβή-

ζεζ ηδκ δδιζμονβία ημο ηυζιμο. 

Αξ δμφιε υιςξ ηαζ ηάηζ άθθμ, ζπεηζηυ ιε ηα παναπάκς: 
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2. Ζ ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο δελ επζηαζεί, δελ ζπλάδεη κε 

ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία, γηαηί ην ζχκπαλ δελ έγηλε μαθληθά ζε 

κηα ζηηγκή. 

πκπάληεηεο πεξίνδνη ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα, θαη φρη κία. 

 

 

Να εοιδεμφιε ημ ελήξ απυζπαζια πμο έπμοιε ακαθένεζ ζε πνμδβμφ-

ιεκμ αζαθίμ ιαξ, ζημ 2μ Βζαθίμ ιαξ: 

 

«28. Ζ εμήγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ ζην πδξνγφλν, αιιά θαη 

ζην θάζε άηνκν. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ππεξηψδνπο, ηεο νξαηήο θαη ηεο π-

πέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.  

 

«Δλεξγεηαθέο ζηάζκεο. 

Οζ επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ ηδξ εκένβεζαξ ημο οδνμβυκμο ηαζ ηάεε αηυιμο 

μκμιάγμκηαζ ελεξγεηαθέο ζηάζκεο. Οζ ακηίζημζπεξ ηαηαζηάζεζξ ημο αηυ-

ιμο μκμιάγμκηαζ ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηαηάζηαζδ ιε ηδ παιδ-

θυηενδ εκένβεζα Δ1 μκμιάγεηαζ ζεκειηψδεο θαηάζηαζε….». 

«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Πέηνμξ 

Γεςνβαηάημξ, Νζηυθαμξ θανκάξ, Αεακάζζμξ ηαθςιέκμξ, Ηςάκκδξ 

Υνζζηαηυπμοθμξ, ΟΔΓΒ, Αεήκα, Έηδμζδ ΗΑ΄ 2011, ζεθ. 51. 

 

Δπίζδξ: 

«Γηάγξακκα ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ 

Παίνκμοιε ηαηαηυνοθμ άλμκα ααειμκμιδιέκμ ζε ηζιέξ εκένβεζαξ ηαζ 

ζπεδζάγμοιε μνζγυκηζεξ εοεείεξ βναιιέξ ζηζξ εέζεζξ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζηζξ επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ εκένβεζαξ Δ1, Δ2, Δ3 … ημο δθεηηνμκίμο. Σμ 

ζπήια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ δηάγξακκα ησλ ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ. 

 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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«ΦΤΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» Γ΄ Σάλδ Γεκζημφ Λοηείμο, Πέηνμξ 

Γεςνβαηάημξ, Νζηυθαμξ θανκάξ, Αεακάζζμξ ηαθςιέκμξ, Ηςάκκδξ 

Υνζζηαηυπμοθμξ, ΟΔΓΒ, Αεήκα, Έηδμζδ ΗΑ΄ 2011, ζεθ. 52. 

 

«Γηέγεξζε ηνπ αηφκνπ 

Ακ ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ εειεθζχδδ ηαηάζηαζδ 

απμννμθήζεζ εκένβεζα, ηυηε ημ δθεηηνυκζμ ιπμνεί κα ιεηαπδδήζεζ ζε 

άθθδ επζηνεπυιεκδ ηνμπζά ορδθυηενδξ εκένβεζαξ. 

Ζ κεηάβαζε ελφο ειεθηξνλίνπ ηνπ αηφκνπ απφ κηα ηξνρηά ρακειήο 

ελέξγεηαο ζε άιιε πςειφηεξεο ελέξγεηαο νλνκάδεηαη δηέγεξζε ηνπ α-

ηφκνπ. Ζ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδ δζέβενζδ ημο αηυιμο μκμιάγε-

ηαζ ελέξγεηα δηέγεξζεο. 

Σμ δζεβενιέκμ άημιμ παναιέκεζ ζηδκ ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ βζα εθάπζ-

ζημ πνμκζηυ δζάζηδια (ηδξ ηάλδξ ημο 10
-8

s) ηαζ επακένπεηαζ ζηδκ εειε-

θζχδδ ηαηάζηαζδ. Ζ επάκμδμξ ημο δθεηηνμκίμο ζηδ εειεθζχδδ ηαηά-

ζηαζδ ιπμνεί κα βίκεζ είηε απεοεείαξ ιε έκα άθια, μπυηε εηπέιπεηαζ έκα 

θςηυκζμ, είηε ιε πενζζζυηενα δζαδμπζηά άθιαηα, μπυηε εηπέιπμκηαζ ηυ-

ζα θςηυκζα υζα ηαζ ηα άθιαηα πμο πναβιαημπμζεί». 

 

Δπεμεγήζεηο:  

Έκα δθεηηνυκζμ ιπμνεί κα θαίκεηαζ υιμζμ ιε έκα άθθμ ςξ πνμξ ημκ 

υβημ ηαζ ηδκ ιάγα ημο, αθθά υθα ηα δθεηηνυκζα δεκ είκαζ ίδζα, επεζδή 

δζαθένμοκ ςξ ηδκ πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο θένμοκ. Αοηή δ εκένβεζα πμο 

θένμοκ ηα δθεηηνυκζα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζημκ έκα 
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εζςηενζηυ πυθμ ημοξ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζημκ άθθμ 

εζςηενζηυ πυθμ ημοξ. 

Έηζζ, ακάθμβα ιε ημ θμνηίμ-εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θέ-

νμοκ ηα δθεηηνυκζα δζαηνίκμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ εκένβεζαξ, εκενβεζαηά δ-

θεηηνυκζα.  

Συηε, εηείκα ηα δθεηηνυκζα πμο θένμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα εκένβεζαξ ή 

υζα θένμοκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, έθημκηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ εηενχκοιυ 

ημοξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο θένμοκ ηα πνςηυκζα ιέ-

ζα ζημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημοξ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκί-

ςκ, ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ημο αηυιμο. Συηε ηα δθεηηνυκζα αοηά 

έθημκηαζ πζμ πμθφ (απυ ηα πνςηυκζα ημο πονήκα ημο αηυιμο) ηαζ έηζζ 

ιπμνμφκ ηαζ ηάκμοκ άθιαηα ηαζ ιεβαθφηενα ή ηαζ δζαδμπζηά.  

Δπεζδή αοηά θένμοκ πμθφ ζζπονή ηδκ εκένβεζα ημοξ, ηαηά ηδκ θάζδ 

ηδξ έθλδξ ηςκ (δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ δμιζ-

ηχκ θίεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ αθεκυξ, ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα αθεηένμο) ηυηε πα-

νάβεηαζ δθεηηνζζιυξ ζηδκ θάζδ αοηή ηζ επεζδή ημ θμνηίμ αοηυ είκαζ πμ-

θφ ζζπονυ έπμοιε ηδκ παναβςβή ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (ελδβή-

ζαιε υηζ δ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία θένεζ πμθφ ορδθυ εκενβεζαηυ θμνηίμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Όηακ έκα άθθμ δθεηηνυκζμ θένεζ θζβυηενμ ζζπονυ αοηυ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

(ζημκ ζζπονυηενμ εζςηενζηυ ημο πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ) ηυηε εα πανάβεζ πάθζ θςξ ζηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ημο ιε ημ πνςηυκζμ 

ημο πονήκα, αθθά ημ θςξ αοηυ εα είκαζ ιε θζβυηενμ εκενβεζαηυ θμνηίμ, 

εα είκαζ π.π. ημ μναηυ θςξ ηαζ εα έπεζ επμιέκςξ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφ-

ιαημξ (ζε ζφβηνζζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ πμθφ ορδθήξ εκένβεζαξ θςξ οπε-

νζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ). 

Ακάθμβα έπμοιε ηζξ παιδθυηενεξ εκενβεζαηέξ ζηάειεξ ηδξ οπένοενδξ 

αηηζκμαμθίαξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ δζαθυνςκ αηηζκμαμθζχκ ημο θςηυξ, 

δδθαδή, πνμηφπηεζ απυ ημ ακάθμβμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ πμο θένμοκ ηα δθεηηνυκζα, αθθά ηαζ ηα πνςηυκζα ημο πονήκα. Όζμ 

ιεβαθφηενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έπμοκ ηα δθεηηνυ-

κζα ηυζμ πενζζζυηενμ ζζπονά έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνς-

ημκίςκ ημο πονήκα ηαζ ηυηε ηυζμ ιεβαθφηενδ εκένβεζα θςηυξ εηπέιπμοκ, 

ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ηςκ. Δλ’ αοημφ πνμηφπημοκ δ παναβςβή ηςκ 

δζαθυνςκ αηηζκμαμθζχκ». 

Πδβή: 2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ 

ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 88-90. 

 

Δδχ  (ζημ αζαθίμ 7μ) κα ζοιπθδνχζμοιε ηα ελήξ: 
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1) Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ελέξγεηαο δειψλνπλ φηη ηα ειεθηξφληα έ-

ρνπλ δεκηνπξγεζεί ή έρνπλ θνξηηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπκπάληεηεο 

πεξηφδνπο.  
Δπμιέκςξ, δεκ οπήνλε ιία, αθθά πενζζζυηενεξ απυ ιζα ζοιπάκηεζεξ 

πενίμδμζ. 

Δπμιέκςξ, δεκ ζζπφεζ δ εεςνία υηζ απυ ιζα έηνδλδ πνμήθεε μ ηυζιμξ 

υθμξ, αθμφ είπαιε αθθεπάθθδθεξ θμνηίζεζξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ 

ζφιπακ, είπαιε ηδκ δδιζμονβία αθθεπάθθδθςκ θθμζχκ ημο βκςζημφ ιαξ 

«ηνειιοδζμφ». 

Ακ δδθαδή π.π. ηα δθεηηνυκζα λεηίκδζακ κα δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ 

ιεβάθδ έηνδλδ, ηυηε εα πανάβμκηακ ηαζ εα «εηημλεφμκηακ» αθμφ δ 

παναπεείζα φθδ εα δζαζηέθθμκηακ ηαζ εα πθδιιφνζγε ηάηζ πμο ανβυηενα 

έβζκε πχνμξ. Δπμιέκςξ δεκ εα είπαιε αοηέξ ηζξ αθθεπάθθδθεξ θμνηίζεζξ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθθά μφηε ηαζ ημ πμθφθθμζυ ημοξ. 

 

2) Σμ άθθμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ υηζ ακ υθα δδιζμονβμφκηακ 

ιζα θμνά απυ ιζα έηνδλδ, βζαηί κα οπάνλεζ έθλδ ζημ ζφιπακ, βζαηί κα ο-

πάνπεζ δ αανφηδηα, αθμφ υθα, λεηίκδζακ ιε δοκάιεζξ άπςζδξ ηαζ 

ιάθζζηα ηυζμ ηνμιαηηζηέξ, υπςξ δ ιεβάθδ έηνδλδ; 

 

3) Σμ άθθμ, επίζδξ ενχηδια, πμο πνμηφπηεζ είκαζ: «Γζαηί κα δδιζμον-

βδεμφκ ηυζα πμθθά ζημζπεία απυ ιζα έηνδλδ;». 

Διείξ αθέπμοιε ηαζ παναηδνμφιε υηζ απυ ιζα έηνδλδ ακηί κα δδιζμον-

βμφκηαζ ζημζπεία, δζαθφμκηαζ ηα ίδζα ηα ζημζπεία. Πςξ θέκε υηζ απυ ηδκ 

έηνδλδ πανήπεδζακ ζημζπεία; 

Πςξ ζοιααδίγμοκ υθα αοηά; Κζ ακ υθα αοηά είκαζ οπμεέζεζξ βζα κα ε-

λδβήζμοκ ηάηζ, είκαζ θάεμξ οπμεέζεζξ, είκαζ ακηζεπζζηδιμκζηέξ 

οπμεέζεζξ, επεζδή αηνζαχξ είκαζ ακηίεεηα ζε υζα δ επζζηδιμκζηή 

δεμκημθμβία πνεζαεφεζ ηαζ παναηδνεί. 
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3. Ζ ζεσξία ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζχκπαληνο δελ ζπλάγεη θαη δελ 

απνδεηθλχεη φηη ην ζχκπαλ καο κνλίκσο δηαζηέιιεηαη. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ-εκυηδηα 38, είπαιε ηα ελήξ: 

 

«38. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη αζζελή ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ «νληφηεηα» ή ην «ζψκα» ηνπ θσηφο θαη θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη 

απφ ηελ ίδηα ελέξγεηα. Ζ δηαθνξεηηθή ηζρχο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη 

ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη ηα δηαθνξεηηθά ηεο ρξψκαηα. 

 

 

«Δξπζξή κεηαηφπηζε 

Έηζζ μκμιάγεηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ημο θςηυξ, 

ημ μπμίμ εηπέιπμοκ μζ αζηένεξ, πνμξ ηδκ ενοενή πενζμπή ημο θάζιαημξ. 

 

 

 
 
Τμ θωξ πμο ένπεηαη από μαθνηκμύξ γαιαλίεξ πανμοζηάδεη μεηαηόπηζε πνμξ ημ ε-

νοζνό άθνμ ημο θάζμαημξ. Αοηό ζεμαίκεη πωξ μη γαιαλίεξ απμμαθνύκμκηαη με πμιύ 

μεγάιεξ ηαπύηεηεξ θαη ζοκεπώξ μιόθιενμ ημ Σύμπακ δηαζηέιιεηαη. 

 

 

Σμ θςξ δζαδίδεηαζ ιε ηδ ιμνθή ηοιάηςκ. Σμ πνχια ηςκ θςηεζκχκ α-

ηηίκςκ ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ζε έκα πζθζμ-

ζηυ πςνμφκ 2.500 ιήηδ βαθάγζμο θςηυξ, αθθά ιυκμ 1.500 ιήηδ ηφιαημξ 
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ενοενμφ θςηυξ∙ παναηδνμφιε, δδθαδή, πςξ ηα ιήηδ ηφιαημξ αολάκμοκ 

ηαεχξ ιεηαημπζγυιαζηε απυ ηδ βαθάγζα πενζμπή ημο θάζιαημξ πνμξ ηδκ 

ενοενή. 

Όηακ ιζα ηζκμφιεκδ θςηεζκή πδβή απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδ-

ηή, ηα ηφιαηα ημο θςηυξ αναζχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ ενοενά), εκχ υηακ 

πθδζζάγεζ, ποηκχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ βαθάγζα). Ζ ιεηααμθή ημο ιήημοξ 

ηφιαημξ ημο θςηυξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ πδβήξ μκμιάγεηαζ Νηυπθεν, θαζκυιεκμ. Έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαποηήηςκ, ιε ηζξ μπμίεξ ηζκμφκηαζ μζ αζηένεξ 

(πζθζυιεηνα ακά δεοηενυθεπημ). Ζ ιεθέηδ ηδξ ενοενήξ ιεηαηυπζζδξ ια-

ηνζκχκ …».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 302.   

 

 

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Όηακ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδηή, ηυηε ελαζεεκμφκ ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο ενπυιεκμο θςηυξ. Δλ’ αοημφ (θυβς ηδξ ελαζεέκδζήξ 

ημο), ημ θςξ αοηυ αναζχκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο πμο βίκεηαζ ιεβαθφηε-

νμ πθέμκ.  

Αοηή δ ελαζεέκδζδ απμηοπχκεηαζ, επεζδή ημ ιήημξ αοημφ ημο ηφια-

ημξ ημο θςηυξ πανμοζζάγεζ ιεηαηυπζζδ πνμξ ημ ενοενυ πνχια (πμο είκαζ 

ημ παναηηδνζζηζηυ βζα ημ ηφια ιε ιεβάθμ ιήημξ ή ιε αζεεκή ημ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο). Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεζχκεηαζ 

δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηείιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημκ παναηδνδηή, θεφβεζ απυ αοηυκ, μπυηε ιεζχκεηαζ δ ζζπφξ ημο θς-

ηυξ αοημφ, ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο είκαζ πζμ αζεεκέξ.  

Ακηίεεηα, υηακ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ειάξ, ή πθδζζάγεζ πνμξ ημκ πανα-

ηδνδηή, ηυηε αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ένπεηαζ 

πνμξ ημκ παναηδνδηή, αολάκεζ δ ζζπφξ ηςκ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ απυ ημ 

ιήημξ ηφιαημξ πμο ιζηναίκεζ ηαζ παίνκεζ ελαζηίαξ αοημφ ημ βαθάγζμ πνχ-

ια. Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ αολάκεζ δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηεί-

ιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ημκ παναηδνδηή, πθδζζάγεζ 

πνμξ αοηυκ, μπυηε αολάκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο, είκαζ πζμ ζζπονυ, αθμφ 

πθδζζάγεζ πνμξ ημκ παναηδνδηή. 

Σμ πνχια δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ απυδεζλδ ηδξ ζζπφμξ 

ηςκ. 

Αθμφ θμζπυκ ημ θςξ είκαζ ημ ίδζμ ηαζ ζημ ηυηηζκμ αθθά ηαζ ζημ ιπθε, 

αθμφ αοηυ ημ ίδζμ θςξ ζημ θαζκυιεκμ Νηυπθεν βίκεηαζ ηδκ ιζα ηυηηζκμ 

(υηακ απμιαηνφκεηαζ ημ αζηένζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Γδ ιαξ) ηαζ ηδκ άθθδ 

βίκεηαζ ιπθε (υηακ πθδζζάγεζ πνμξ ηδκ Γδ ιαξ ημ αζηένζ), άνα θέιε υηζ δ 

αηηζκμαμθία ηαζ ημ θςξ είκαζ απυ ηδκ ίδζα εκένβεζα, ηδκ μπμία ακαθένα-

ιε ςξ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, 
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πμο δζαθένεζ υιςξ ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ηδξ, μπυηε ιαξ δίκεζ ηαζ ηα δζαθμνε-

ηζηά ηδξ πνχιαηα. 

Πδβή: 2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ 

ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 122-123 

 

 

 

Να ζπκπιεξψζνπκε εδψ (ζην 7ν Βηβιίν καο) ηα εμήο: 

 

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ:  

«Σμ θςξ πμο ένπεηαζ απυ ιαηνζκμφξ βαθαλίεξ πανμοζζάγεζ ιεηαηυπζζδ 

πνμξ ημ ενοενυ άηνμ ημο θάζιαημξ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ μζ βαθαλίεξ απμ-

ιαηνφκμκηαζ ιε πμθφ ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ ηαζ ζοκεπχξ μθυηθδνμ ημ φ-

ιπακ δζαζηέθθεηαζ». 

Αοηυ θμζπυκ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ ζφιπακ ιαξ δζαζηέθθεηαζ, δεκ ζδ-

ιαίκεζ υηζ ημ ζφιπακ πάκημηε δζαζηεθθυηακ.  

Λέιε δδθαδή υηζ ημ ζφιπακ ιαξ, ιπμνεί κα δζαζηέθθεηαζ ηχνα, αθθά 

ζε άθθδ πνμδβμφιεκδ θάζδ ιπμνεί κα ζοζηέθθμκηακ ηαζ υηζ ηδκ ιζα 

δζαζηέθθεηαζ ηαζ ηδκ άθθδ ζοζηέθθεηαζ. 

Δπμιέκςξ, δεκ είκαζ δ ιυκδ ελήβδζδ υηζ δδθαδή αθμφ δζαζηέθθεηαζ ημ 

ζφιπακ ιαξ λεηίκδζε απυ ηάπμο δ δζαζημθή ηαζ άνα πάκημηε ζοκεπίγεζ 

κα δζαζηέθθεηαζ η.θπ., αθθά οπάνπεζ ηαζ δ άθθδ ελήβδζδ ηδκ μπμία ηαζ 

ακαπηφλαιε ηαζ ηεηιδνζχζαιε. 

 

 

 

 

  



14 

 

4. Ζ ζέζε ησλ θβάδαξ είλαη ζηηο άθξεο ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο.  

Σα θβάδαξ έρνπλ ηζρπξφηαην πεδίν βαξχηεηαο. 

Ζ εμήγεζε φηη νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη είλαη ππαξθηνί θαη φηη 

βξίζθνληαη ζηα άθξα ηνπ ζχκπαληφο καο. 

 

 

«ήιενα είκαζ βκςζηά πενί ηα 8.000 ηαάγαν, μθίβα, υιςξ απυ αοηά έ-

πμοκ ιεθεηδεεί. 

Σμ ααζζηυκ πνυαθδια πμο εέημοκ ηα ιοζηδνζχδδ αοηά ζχιαηα, είκαζ 

δ απυζηαζίξ ηςκ. Σα ηαάγαν, πανμοζζάγμοκ εζξ ημ θάζια ηςκ ηδκ ζδία 

«ιεηάπηςζζκ» πνμξ ημ ενοενυκ ηςκ νααδχζεςκ, ηδκ μπμίακ πανμοζζά-

γμοκ ηαζ μζ βαθαλίαζ. οπκά, ιάθζζηα, αζ ιεηαπηχζεζξ αοηαί είκαζ ηυζμκ 

ιεβάθαζ, χζηε αζ πνμηφπημοζαζ απμζηάζεζξ κα εεςνμφκηαζ αηυιδ ιεβα-

θφηεναζ αθ’ υζμκ είκαζ αζ απμζηάζεζξ ηςκ πθέμκ ιαηνοκχκ βαθαλζχκ. 

Δάκ, θμζπυκ, ηα θάζιαηά ηςκ ενιδκεοεμφκ ςξ ιέηνμκ απμζηάζεςκ, ηα 

ηααζάν είκαζ ηα απχηαηα μονάκζα ακηζηείιεκα, πμο ηαηχνεςζεκ, έςξ 

ζήιενμκ, κα ακαηαθφρεζ μ άκενςπμξ.  

Τπυ ηα ζοκεήηαξ αοηάξ δ ναδζμαηηζκμαμθία ηςκ ζςιάηςκ ημφηςκ εί-

καζ ηυζμκ ζζπονά, χζηε ιε ηακέκα βκςζηυκ έςξ ηαξ διέναξ ιαξ θοζζηυκ 

αίηζμκ δεκ διπμνεί κα ελδβδεεί. 

Τπάνπεζ υιςξ, ηαζ ιία άθθδ δοζημθία εζξ ηδκ πενίπηςζζκ ηςκ ηαάγαν, 

δ ελήξ: 

Πμθθά ηαάγαν δεκ αηηζκμαμθμφκ ζηαεενχξ. Πανμοζζάγμοκ αολμιεζχ-

ζεζξ εηπμιπήξ, πμο εκεοιίγεζ ηφπμοξ ηςκ ιεηααθδηχκ αηηζκμαμθζχκ ηςκ 

αζηαεχκ αζηένςκ. διεζςηέμκ, υηζ δ πενίμδμξ ηδξ ιεηααθδηυηδημξ 

αοηήξ είκαζ ιζηνά, ιενζηχκ διενχκ, ςνχκ ή ηαζ θεπηχκ, αηυιδ ηδξ χ-

ναξ. 

Αθθ’ ακ αζ απμζηάζεζξ ηςκ ηααζάν είκαζ ηυζμκ ιεβάθαζ υζμκ πνμηφ-

πηεζ απυ ηα θάζιαηά ηςκ, ηυηε πνέπεζ ηαζ δ δζάιεηνυξ ηςκ κα οπμθμβζ-

ζεή εζξ δεηάδαξ ή, ίζςξ, ηαζ εζξ εηαημκηάδαξ εηχκ θςηυξ. 

Δκ ακηζηείιεκμκ, υιςξ δζαζηάζεςκ εηχκ θςηυξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

πανμοζζάγεζ ιεηααμθάξ αηηζκμαμθίαξ πενζυδμο ζοκημιμηέναξ ιενζηχκ ε-

ηχκ, δζυηζ αζ ιεηααμθαί ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ δζαθυνςκ ζδιείςκ ηδξ επζ-

θακείαξ ημο εα αθθδθμελμοδεηενμφκηαζ. 

Γζα ημκ θυβμκ αοηυκ έβζκε πνμζπάεεζα ελδβήζεςξ ηδξ ιεηαπηχζεςξ 

ηςκ νααδχζεςκ ημο θάζιαημξ ηςκ ηαάγαν ηαηά ημζμφημκ ηνυπμκ, χζηε 

ημ ζοιπέναζια κα ζοιαζαάγεηαζ ιε ιζηνμηέναξ δζαζηάζεζξ δζα ηα ακηζ-

ηείιεκα αοηά. Τπέεεζακ, δδθαδή, υηζ ημ θαζκυιεκμκ ηδξ ιεηαπηχζεςξ 

ηςκ νααδχζεςκ ηςκ ηαάγαν δεκ μθείθεηαζ εζξ ηαξ ιεβάθαξ απμζηάζεζξ 

ηςκ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημοξ βαθαλίεξ, αθθά είκαζ απμηέθεζια ηςκ ζζπο-

νχκ πεδίςκ αανφηδημξ πμο επζηναηεί πένζλ ηςκ ζςιάηςκ αοηχκ. 

Πναβιαηζηά, ζοιθχκςξ πνμξ ηδκ εεςνίακ ηδξ πεηζηυηδημξ, ιία δθε-

ηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία, δζενπμιέκδ δζ’ εκυξ πεδίμο αανφηδημξ, οθί-

ζηαηαζ αθθμίςζζκ, δ μπμία είκαζ δ ζδία ιε εηείκδκ πμο εα οθίζηαημ απυ 
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ιίακ αηηζκζηήκηίκδζζκ, ίζδκ ιε ηδκ επζηάποκζζκ πμο πνμηαθεί ημ πεδίμκ 

αοηυ».  

«ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ», Δπμπηεία Η.Ν. 

ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΟ ΤΜΠΑΝ, 1969, ζεθίδα 143-144). 

 

 

Δπεμεγήζεηο-εκεηψζεηο: 

 

πεηζηά ιε ηα παναπάκς κα ζδιεζχζμοιε εδχ ηνία πνάβιαηα: 

α) Ζ εέζδ ηςκ ηαάγαν ζημ ζφιπακ ιανηονεί υηζ αοηά ζηζξ άηνεξ ημο 

ζφιπακημξ ανίζημκηαζ. 

α) Δπίζδξ ημ ζζπονυηαημ αανοηζηυ ημοξ πεδίμ πμο πνμηαθεί ηδκ εζηί-

αζδ ηςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ.  

β) ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα, ελδβήζαιε υηζ δ εκαθθαβή θς-

ηυξ ηαζ ζηυημοξ ή ημ δζαημπηυιεκμ αηηζκμαυθδιά ημοξ μθείθεηαζ ζηδκ 

ηαπφηδηα έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ζοκέπεζα ζηδκ ηαπφ-

ηδηα άπςζή ηςκ υηακ αοηά θηάζμοκ ζε ημκηζκέξ ιεηαλφ ηςκ απμζηάζεζξ. 

Αοηή δ ηαπφηδηα έθλδ ηαζ άπςζήξ ημο ζδιαίκεζ υηζ θένμοκ ελαζνεηζηά 

ιεβάθμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Αοηυ αηνζαχξ επαθδεεφεζ υηζ ζηζξ 

άηνεξ ημο ζφιπακημξ έπμοιε ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, υπςξ ελδ-

βήζαιε. 

Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα αθθά ηαζ ηα 

απθά ζυκηα ανίζημκηαζ ζήιενα ζηζξ άηνεξ ημο οθζημφ ιαξ ζφιπακημξ, 

αθθά ηαζ υηζ ηα εειεθζχδδ υζμ ηαζ ηα απθά ζυκηα ελαζημφκ έθλδ. Ζ έθλδ 

υιςξ αοηή αολάκεζ, υζμ αολδιέκα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζε έκα ηαά-

γαν. 

Ζ εέζδ ηςκ ηαάγαν ζημκ πχνμ ημο ζφιπακημξ (ζοιπάκηεζμ πχνμ) εί-

καζ υηζ ανίζημκηαζ πνμξ ηζξ πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ημο οθζημφ ιαξ ζφ-

ιπακημξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα θάζιαηά ημοξ (ακαθένεδηε ιυθζξ πα-

ναπάκς). Βέααζα, δ φπανλδ ηέημζςκ ηενάζηζςκ πμζμηήηςκ εκένβεζαξ ζηζξ 

πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ημο ζφιπακημξ, ιανηονεί υηζ εηεί ανίζημκηαζ μζ 

ιεβάθεξ πδβέξ εκένβεζαξ ή εηεί ζηα άηνα ημο ζφιπακημξ έπμοιε ηδκ φ-

πανλδ ζζπονχκ πμζμηήηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμ-

κίςκ. οβπνυκςξ, ιε ηζξ ηενάζηζεξ αοηέξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

έπμοιε ηαζ ελίζμο ζζπονή αανφηδηα. 

Ακ έηζζ είκαζ, ακ δδθαδή ηα ηαάγαν ανίζημκηαζ ζηζξ πζμ ιαηνζκέξ απμ-

ζηάζεζξ ημο ζφιπακηυξ ιαξ ή εηεί υπμο οπάνπμοκ ζζπονά ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αοηυ απυ ιυκμ ημο απμδεζηκφεζ υηζ εηεί οπάνπμοκ ηα 

πζμ ζζπονά ηέκηνα αανφηδηαξ ζημ ζφιπακ, εηεί δδθαδή οπάνπμοκ μζ αα-

νοηζημί ημο πυθμζ, ή αθθζχξ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζημί ημο πυθμζ. 
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5. Σν χκπαλ είλαη εληαίν. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ-εκυηδηα 38 ημο 2μο Βζαθίμο ιαξ, ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

«38. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη αζζελή ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ «νληφηεηα» ή ην «ζψκα» ηνπ θσηφο θαη θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη 

απφ ηελ ίδηα ελέξγεηα. Ζ δηαθνξεηηθή ηζρχο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη 

ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη ηα δηαθνξεηηθά ηεο ρξψκαηα. 

 

 

«Δξπζξή κεηαηφπηζε 

Έηζζ μκμιάγεηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ημο θςηυξ, 

ημ μπμίμ εηπέιπμοκ μζ αζηένεξ, πνμξ ηδκ ενοενή πενζμπή ημο θάζιαημξ. 

 

 

 
 
Τμ θωξ πμο ένπεηαη από μαθνηκμύξ γαιαλίεξ πανμοζηάδεη μεηαηόπηζε πνμξ ημ ε-

νοζνό άθνμ ημο θάζμαημξ. Αοηό ζεμαίκεη πωξ μη γαιαλίεξ απμμαθνύκμκηαη με πμιύ 

μεγάιεξ ηαπύηεηεξ θαη ζοκεπώξ μιόθιενμ ημ Σύμπακ δηαζηέιιεηαη. 

 

 

Σμ θςξ δζαδίδεηαζ ιε ηδ ιμνθή ηοιάηςκ. Σμ πνχια ηςκ θςηεζκχκ α-

ηηίκςκ ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ζε έκα πζθζμ-

ζηυ πςνμφκ 2.500 ιήηδ βαθάγζμο θςηυξ, αθθά ιυκμ 1.500 ιήηδ ηφιαημξ 
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ενοενμφ θςηυξ∙ παναηδνμφιε, δδθαδή, πςξ ηα ιήηδ ηφιαημξ αολάκμοκ 

ηαεχξ ιεηαημπζγυιαζηε απυ ηδ βαθάγζα πενζμπή ημο θάζιαημξ πνμξ ηδκ 

ενοενή. 

Όηακ ιζα ηζκμφιεκδ θςηεζκή πδβή απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδ-

ηή, ηα ηφιαηα ημο θςηυξ αναζχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ ενοενά), εκχ υηακ 

πθδζζάγεζ, ποηκχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ βαθάγζα). Ζ ιεηααμθή ημο ιήημοξ 

ηφιαημξ ημο θςηυξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ πδβήξ μκμιάγεηαζ Νηυπθεν, θαζκυιεκμ. Έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαποηήηςκ, ιε ηζξ μπμίεξ ηζκμφκηαζ μζ αζηένεξ 

(πζθζυιεηνα ακά δεοηενυθεπημ). Ζ ιεθέηδ ηδξ ενοενήξ ιεηαηυπζζδξ ια-

ηνζκχκ …».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 302.   

 

 

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Όηακ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδηή, ηυηε ελαζεεκμφκ ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο ενπυιεκμο θςηυξ. Δλ’ αοημφ (θυβς ηδξ ελαζεέκδζήξ 

ημο), ημ θςξ αοηυ αναζχκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο πμο βίκεηαζ ιεβαθφηε-

νμ πθέμκ.  

Αοηή δ ελαζεέκδζδ απμηοπχκεηαζ, επεζδή ημ ιήημξ αοημφ ημο ηφια-

ημξ ημο θςηυξ πανμοζζάγεζ ιεηαηυπζζδ πνμξ ημ ενοενυ πνχια (πμο είκαζ 

ημ παναηηδνζζηζηυ βζα ημ ηφια ιε ιεβάθμ ιήημξ ή ιε αζεεκή ημ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο). Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεζχκεηαζ 

δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηείιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημκ παναηδνδηή, θεφβεζ απυ αοηυκ, μπυηε ιεζχκεηαζ δ ζζπφξ ημο θς-

ηυξ αοημφ, ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο είκαζ πζμ αζεεκέξ.  

Ακηίεεηα, υηακ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ειάξ, ή πθδζζάγεζ πνμξ ημκ πανα-

ηδνδηή, ηυηε αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ένπεηαζ 

πνμξ ημκ παναηδνδηή, αολάκεζ δ ζζπφξ ηςκ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ απυ ημ 

ιήημξ ηφιαημξ πμο ιζηναίκεζ ηαζ παίνκεζ ελαζηίαξ αοημφ ημ βαθάγζμ πνχ-

ια. Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ αολάκεζ δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηεί-

ιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ημκ παναηδνδηή, πθδζζάγεζ 

πνμξ αοηυκ, μπυηε αολάκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο, είκαζ πζμ ζζπονυ, αθμφ 

πθδζζάγεζ πνμξ ημκ παναηδνδηή. 

Σμ πνχια δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ απυδεζλδ ηδξ ζζπφμξ 

ηςκ. 

Αθμφ θμζπυκ ημ θςξ είκαζ ημ ίδζμ ηαζ ζημ ηυηηζκμ αθθά ηαζ ζημ ιπθε, 

αθμφ αοηυ ημ ίδζμ θςξ ζημ θαζκυιεκμ Νηυπθεν βίκεηαζ ηδκ ιζα ηυηηζκμ 

(υηακ απμιαηνφκεηαζ ημ αζηένζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Γδ ιαξ) ηαζ ηδκ άθθδ 

βίκεηαζ ιπθε (υηακ πθδζζάγεζ πνμξ ηδκ Γδ ιαξ ημ αζηένζ), άνα θέιε υηζ δ 

αηηζκμαμθία ηαζ ημ θςξ είκαζ απυ ηδκ ίδζα εκένβεζα, ηδκ μπμία ακαθένα-

ιε ςξ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, 
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πμο δζαθένεζ υιςξ ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ηδξ, μπυηε ιαξ δίκεζ ηαζ ηα δζαθμνε-

ηζηά ηδξ πνχιαηα». 

Πδβή: 2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ 

ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 122-123. 

 

Να ζοιπθδνχκμοιε (ζημ 7μ Βζαθίμ ιαξ), δδθαδή, υηζ αθμφ ημ θςξ 

πμο ιεθεηάιε ζηζξ ακαθφζεζξ ιαξ είκαζ ημ ίδζμ απ’ μπμζμδήπμηε ζδιείμ 

ημο ζφιπακημξ ηζ ακ αοηυ πνμένπεηαζ, άνα αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ θςξ 

είκαζ ημ ίδζμ ζε υθμ ημ ζφιπακ. Κζ αθμφ ημ θςξ είκαζ εκένβεζα ηαζ ηφια, 

άνα δ εκένβεζα ζε υθμ ημ ζφιπακ είκαζ δ ίδζα. 

Κζ ακ ημ υθμ ζφιπακ δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ εκένβεζα, άνα υθμ ημ 

οθζηυ ζφιπακ ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ εκένβεζα, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ φθδ είκαζ 

εκζαίμ. 
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6. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζπκπάληεηαο καγλεηηθήο–ειεθηξνκαγλεηηθήο 

κηθξνκάδαο.  

Ζ εμήγεζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ θσηφο πξνο θάζε θαηεχζπλζε. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ-εκυηδηα 39, ημο 2μο αζαθίμο ιαξ, ακαθέναιε υηζ: 

 

«39. Σα ζεκειηψδε ηφληα απσζνχλ ην θσο ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηεο θσηνηππίαο απφ ην θσο. 

Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, φηαλ κελ είλαη πνιχ πςειή ηα 

ζεκειηψδε ηφληα απσζνχληαη, ελψ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο απηά έι-

θνληαη θαη ζπγρξφλσο έιθνληαη θαη κε ηελ χιε πάλσ ζηελ νπνία βξε-

ζνχλ.  

Ζ εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ελφο θαξθηληθνχ φγθνπ απφ ηελ επε-

λέξγεηα ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

«Φσηνηππία 

Ζ θςημηοπία είκαζ θςημβναθζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ παναβςβή ακηζβνά-

θςκ δζαθυνςκ εκηφπςκ, ζε ζφκημιμ πνυκμ. Ζ θεζημονβία ηςκ πενζζζμηέ-

νςκ θςημακηζβναθζηχκ ή θςημηοπζηχκ ιδπακδιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ 

λδνμβναθία, ηδκ μπμία εθδφνε μ Σζέζηεν Κάνθζμκ ζηζξ Ζ.Π.Α., ημ 

1937. 
 

 
 



20 

 

 

Πζέγμκηαξ ημ ημοιπί θεζημονβίαξ ημο ιδπακήιαημξ, ζζπονυ θςξ θςηί-

γεζ ημ πνςηυηοπμ έββναθμ. Έκαξ θαηυξ ζημ εζςηενζηυ ημο θςημακηζβνα-

θζημφ ιδπακήιαημξ πανάβεζ ημ είδςθυ ημο πάκς ζε ιζα θεία ιεηαθθζηή 

πθάηα εκυξ ηοιπάκμο. Σμ ηφιπακμ θένεζ ζηαηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Ζ 

πθάηα έπεζ επζηάθορδ απυ οθζηυ πμο είκαζ ηαθυξ αβςβυξ ημο δθεηηνζ-

ζιμφ ιυκμ υηακ πέθηεζ πάκς ημο θςξ. Έηζζ, υηακ ημ θςξ πέζεζ πάκς 

ζηδκ πθάηα, ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ηαηανβείηαζ, εκχ ηα ζημηεζκά ηιήιαηά 

ηδξ παναιέκμοκ δθεηηνζζιέκα. Δπμιέκςξ, ζηδκ πθάηα απεζημκίγεηαζ ημ 

ανπζηυ έββναθμ ιε ηδ ιμνθή ηαηακμιήξ ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ. Πάκς 

ζηδκ πθάηα δζαζημνπίγεηαζ ιαφνδ ζηυκδ βναθίηδ (ηυκεν), δ μπμία πνμ-

ζημθθάηαζ ιυκμ ζηζξ θμνηζζιέκεξ πενζμπέξ. Όηακ έκα θφθθμ πανηζμφ έν-

εεζ ζε επαθή ιε ημ ηφιπακμ, δ ιαφνδ ζηυκδ ημθθάεζ πάκς ζημ πανηί. Ζ 

εζηυκα ζηαεενμπμζείηαζ πάνδ ζηδκ ορδθή εενιμηναζία». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 5, ζεθ. 855-856.   

 

Να ζδιεζχζμοιε ηα ελήξ: 

Με ηδκ ορδθή εενιμηναζία, ή ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζία, πα-

νάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Ηζπονυ θςξ θμζπυκ θςηίγεζ ημ πνςηυηοπμ έββναθμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

πάκς ζημ πνςηυηοπμ έββναθμ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα (θυβς ημο ζ-

ζπονμφ θςηυξ). 

Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ένπμκηαζ ζημ ηφιπακμ. Δηεί ζοκακημφκ ημκ 

ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ, ημκ μπμίμ απςεμφκ (απςεμφκ ηα εηεί εειεθζχδδ ζυ-

κηα δδθαδή), μπυηε ιέκεζ θμνηζζιέκδ δ πθάηα ημο ηοιπάκμο πμο είκαζ 

ζημηεζκή ηαζ ζοβπνυκςξ θένεζ ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ. Έηζζ, εηεί απεζημκί-

γεηαζ δ εζηυκα-ακηίβναθμ ημο πνςημηφπμο. Γζ’ αοηυ ιυθζξ δζαζημνπζζηεί 

μ βναθίηδξ πάκς ζημ ηφιπακμ, αοηυξ ημθθάεζ πάκς ζηα ζημηεζκά ημο 

ιένδ πμο θένμοκ ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ.  

Αοηυ ημ ηυθθδια δεκ εα βίκμκηακ ακ δεκ πανάβμκηακ εειεθζχδδ ζυ-

κηα ζημ ζημηεζκυ αοηυ ιένμξ. Δλδβήζαιε ήδδ (αθέπε ιαφνμ πνχια) υηζ 

ημ ιαφνμ πνχια δεκ είκαζ πάκηα δ απμοζία ημο θςηυξ, αθθά πανάβεηαζ 

ηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ είκαζ ζηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ.  

Έηζζ θμζπυκ ηαεχξ έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα θςηεζκά ιένδ ημο ηοιπάκμο, ζηα 

ζημηεζκά ιένδ αοηά απςεμφκηαζ (ζοιααίκεζ δδθαδή δ έθλδ ηςκ παναβυ-

ιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηα ζδιεία-πενζμπέξ ημο ηοιπάκμο πμο πέθηεζ 

ημ θςξ ηαζ δεκ οπάνπεζ δ ζηζά π.π. απυ ηα βνάιιαηα ημο εββνάθμο, αθέ-

πε ηαζ πζμ ηάης). Δπμιέκςξ, ηαεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ απυ ηα 

ζημηεζκά ζδιεία, έπμοιε ζηδκ μοζία «άπςζή» ημοξ, μπυηε αοηυ ημ ιεζς-

ιέκμ ζε ηζιέξ εκενβεζαηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ιαξ δίκεζ ημ ιαφνμζ πνχια (αθέπε ηδκ 

παναβςβή ημο ιαφνμο πνχιαημξ ζηδκ μνμθή ημο δςιαηίμο ημο ζπζηζμφ 
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ιμο). Με άθθα θυβζα ημ ιαφνμ πνχια είκαζ ηζ αοηυ εκένβεζα εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ αθθά ζε παιδθυηενδ ηζιή εκενβεζαημφ θμνηίμο. 

Σα παναβυιεκα αοηά ζυκηα υιςξ πμο ανίζημκηαζ ζηζξ ζημηεζκέξ πε-

νζμπέξ ημο ηοιπάκμο «ημθθάκε» ιε ηδκ εηεί φθδ (π.π. ιε ημκ βναθίηδ), 

επεζδή αηνζαχξ οπάνπεζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηδξ φθδξ. 

Έηζζ, ιυθζξ πενάζεζ έκα πανηί απυ εηεί, δ ζηυκδ αοηή ημθθάεζ πάκς 

ζημ πανηί, θυβς ηδξ εενιμηναζίαξ. 

 

Δπίζδξ κα επζζδιάκμοιε ηαζ ημ ελήξ. 

Ζ άπςζδ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ απυ ηα θςηεζκά ιένδ-πενζμπέξ 

ημο ηοιπάκμο έπεζ ηδκ ελήξ ελήβδζδ:  

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο θςηυξ, απςεμφκ ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ μ δθεηηνζζιυξ, μ ζηαηζηυξ δθεηηνζ-

ζιυξ εκ πνμηεζιέκμο, επεζδή ηαηά ηδκ πηχζδ ημο ημ θςξ έπεζ θένεζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα παναπάκς εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ημο ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ. 

Οιμίςξ, ιε ηδκ πηχζδ ημο, ηάκεζ κα πθδζζάζμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο θςηυξ πμο ένπμκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ (μ δ-

θεηηνζζιυξ θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ), μπυηε 

απςεμφκηαζ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ).  

Έηζζ, έκα ιένμξ απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ημο θςηυξ, α-

πςεείηαζ ηαζ πνμξ ημ ζημηεζκυ ιένμξ ημο ηοιπάκμο, υπμο δεκ πέθηεζ ημ 

θςξ. Δηεί αοηυ έθηεηαζ ιε ηδκ εηεί οπάνπμοζα φθδ, ζδίςξ ιε ηδκ ζηυκδ 

ημο βναθίηδ πμο είκαζ ηαζ εθαθνά. (Αοηή ηδκ εηηφπςζδ ημο ακηζηεζιέ-

κμο-θςημηοπίαξ, ηδκ είδαιε ηαζ πζμ πάκς, αθ. εκυηδηα ιε ηίηθμ: [«7. Ζ 

ελήβδζδ ημο ιαφνμο πνχιαημξ πμο δδιζμονβείηαζ ζηδκ μνμθή ημο ζπζ-

ηζμφ ιαξ. Ζ ελήβδζδ ημο αζπνίζιαημξ ηδξ μνμθήξ ημο ζπζηζμφ ιμο, ζηα 

ζδιεία υπμο δ εέζδ ημο ιεηαθθζημφ πθέβιαημξ ηαζ ηςκ ιζηηχκ πεηνχκ 

πμο θένεζ δ πθάηα ηδξ μνμθήξ. Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ  ηςκ αηηίκςκ 

Υ ή αηηίκςκ Ραίκηβηεκ»]).  

Δπίζδξ, ημ υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ εειεθζχ-

δδ ζυκηα, αξ ημ δμφιε ηαζ πζμ ηάης, ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ εκυηδηα. 

πεηζηά υιςξ ιε ηδκ ζδζυηδηα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ κα έθημκηαζ ιε 

ηδκ φθδ ηαζ κα «ημθθμφκ» ιε αοηήκ κα πμφιε ημ ελήξ απυ πανάδεζβια: 

Έζης έκα ημογζκάηζ δίπθα απυ ημ βναθείμ ιαξ.  

Δίκαζ ηαθμηαίνζ. Πθφκαιε ημ πμηήνζ ημο κενμφ ηαζ ιεηά ημ αθήζαιε 

πάκς ζε έκακ ιεηαθθζηυ δίζημ, αθμφ ημ βονίζαιε ακάπμδα (ιε ημ ακμζ-

πηυ πείθμξ ημο ζηναιιέκμ πνμξ ημκ ιεηαθθζηυ δίζημ). 

Αημθμφεδζακ θίβεξ ιένεξ ιε γέζηα ημο ηαθμηαζνζμφ ηαζ ημ πμηήνζ 

ζηέβκςζε. 
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Πάιε κα πάνμοιε ημ πμηήνζ ιαξ ηαζ παναηδνμφιε υηζ αοηυ έπεζ ημθ-

θήζεζ πάκς ζημκ ιεηαθθζηυ δίζημ. Όθδ δ επζθάκεζά ημο πάκς-ακμζπημφ 

ιένμοξ ημο, πμο είπε κενυ υηακ ημ ακαπμδμβονίζαιε, ηχνα έπεζ ημθθήζεζ 

ζημκ ιεηαθθζηυ δίζημ. 

Ζ ελήβδζδ ημο «ημθθήιαημξ» αοημφ έπεζ ςξ ελήξ: 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. Αοηά 

υηακ αολδεμφκ ζπεηζηά πμθφ (αοηυ δεκ ελανηάηαζ ιυκμκ απυ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ αθθά ηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα-ζδζυηδηα ημο ζχιαημξ 

[κενμφ η.θπ.] κα πανάβεζ αοηά άθθμ ζε ορδθυηενεξ ηζ άθθμ ζε παιδθυηε-

νεξ εενιμηναζίεξ) απςεμφκηαζ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ υζμ αολάκεηαζ δ πανα-

βυιεκδ εκένβεζα ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά πθέμκ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε-

ηαλφ ημοξ ηζ έηζζ ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ. ηα ζδιεία ηδξ άπςζήξ ηςκ 

δεκ παναηδνμφιε ηάηζ άθθμ. 

Πζμ πένα απυ ηα ζδιεία άπςζήξ ηςκ υιςξ, υπςξ ελδβήζαιε (ηυζμ ιε 

ηδκ δζαπέναζή ηςκ απυ ηδκ ηζζιέκηζκδ πθάηα ηδξ μνμθήξ ημο ζπζηζμφ 

ιαξ, αθέπε πζμ πάκς) υζμ ηαζ δίπθα απυ ημ πνμζπίπημκ θςξ πάκς ζημ 

ηφιπακμ ημο θςημηοπζημφ) αοηά έθημκηαζ ιε ηδκ εηεί οπάνπμοζα φθδ, 

επεζδή αηνζαχξ θένμοκ εκένβεζα. Αοηή δ έθλδ ηςκ βίκεηαζ δοκαηή αθμφ 

ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ημοξ εζςηε-

νζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηυζμ ζηα 

πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα ημο ζχιαημξ ημκηά ζημ μπμίμ ανίζημ-

κηαζ, εκχ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε 

ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα ημο ζχιαημξ ημκηά ζημ 

μπμίμ ανίζημκηαζ. 

Ήδδ υιςξ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ «επζηάεμκηαζ» πά-

κς ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ζςιάηςκ, π.π. ζημ πείθμξ ημο πμηδνζμφ ηαζ ζηα 

ζδιεία ημο ιεηαθθζημφ δίζημο υπμο έπεζ πέζεζ ημ κενυ πάκς ημο (πάκς 

ζε αοηυκ ημκ ιεηαθθζηυ δίζημ) έθημοκ ηζ αοηέξ ηζξ επζθάκεζέξ πάκς ζηζξ 

μπμίεξ επζηάεμκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, ηυζμ ηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ημο πείθμοξ ημο πμηδνζμφ, μπυηε ηυηε δ επζθάκεζα ημο πείθμοξ ημο 

πμηδνζμφ ημθθάεζ ιε ημκ ιεηαθθζηυ δίζημ ιαξ.  

Άθθςζηε, αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ ηδξ ζοβηυθθδζδξ εκυξ ιεηαθθζημφ 

αβςβμφ ιε ηδκ δθεηηνμηυθθδζδ (αμθηασηυ ηυλμ). Ακ υιςξ αολήζμοιε 

πάνα πμθφκ ηδκ εενιμηναζία ζηδκ ζοζηεοή ηδξ δθεηηνμηυθθδζδξ (αο-

λήζμοιε ηα Ampere) ηυηε μ ζςθήκαξ ιαξ ακηί κα ημθθήζεζ εα ηνοπήζεζ. 

Αοηυ ημ ηνφπδια έπεζ κα ηάκεζ επεζδή υηακ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυ-

κηα αολάκμοκ πάνα πμθφ, ηυηε ακηί κα έθημκηαζ, ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ πνμηαθμφκ γδιζά. 

Αοηή ηδκ γδιζά αηνζαχξ πμο πνμηαθμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ αο-

λάκμκηαζ πάνα πμθφ ηδκ εηιεηαθθεουιαζηε πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηνέ-

ρμοιε έκακ ηανηζκζηυ υβημ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πάκς ζε πνμδβμφ-

ιεκδ εκυηδηά ιαξ ζημ πανυκ αζαθίμ. Κζ αοηυ ημ ακαθέναιε βζαηί έπεζ ζδ-
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ιαζία δ πμζυηδηα ηςκ παναβυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο εα πνδ-

ζζιμπμζδεεί. Ακ είκαζ θίβδ, ίζςξ θένεζ ημ ακηίεεημ απμηέθεζια». 

Πεγή: 2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ 

ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 124-127. 
 

 

Δπεμεγήζεηο-εκεηψζεηο: 

 

Απυ ηα παναπάκς εα ζηαεμφιε ζηδκ έκκμζα υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, 

ηαεχξ έθημκηαζ, ημθθάκε ιε ηδκ φθδ. 

Απυ ημ ηυθθδια θμζπυκ ηςκ ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία εκυξ ηέημζμο ζζημφ 

απυ πμθφ ιζηνή ιάγα, ιζηνμιάγα ζε υθμ ημ ζφιπακ, υπμο ηοηθμθμνμφκ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ηαζ έθημκηαζ ιε ηδκ 

φθδ. 

Αοηή δ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα είκαζ ημ οπυζηνςια ηδξ φθδξ, πάκς ζημ 

μπμίμ ηζκείηαζ ζηδκ ζοκέπεζα δ φθδ. 

Ζ φπανλδ αοηήξ ηδξ ιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ θαίκεηαζ απυ ημκ αναζιυ, 

απυ ηδκ δζάποζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ημο θςηυξ πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ, ε-

πεζδή δ παναβυιεκδ ορδθή εκένβεζα ημο θςηυξ η.θπ. έθηεηαζ ιε αοηήκ 

ηδκ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ ημ θςξ παίνκεζ αοηή ηδκ 

θμνά πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ. 

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ηα ηφιαηα ορδθήξ εκένβεζαξ. Αοηά ακαηθμφκ 

πάκς ζηδκ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα. 

 

Πάκς ζε αοηυ κα παναεέζμοιε ηαζ κα ζοιπθδνχζμοιε ηαζ ημ ελήξ, υ-

πςξ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί. 
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7. Ζ εμήγεζε ηεο δηαζθέδαζεο-δηαζθνξπηζκνχ ηνπ θσηφο ζε ζθαη-

ξηθφ ζρήκα, παληνχ ζε φιν ην ρψξν. 

 

 

ημ 4μ Βζαθίμ ιαξ ιε ηίηθμ:«Ζ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο - Δθανιμβέξ Β΄ Φάζδξ ηδξ», οββναθή-επζιέθεζα: Υανάθαιπμξ 

Θεμθ. Γνάημξ, ζεθ. 39-42, είπαιε ακαθένεζ ηα ελήξ: 

 

«12. Ζ ελήβδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ νζκζζιάηςκ ζζδήνμο πνμξ 

ηζξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο πεδίμο ιε ηέ-

κηνμ ημκ δθεηηνμθυνμ αβςβυ. 

Ζ ελήβδζδ πμο μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ μθυβονα ημο δ-

θεηηνμθυνμο αβςβμφ δζαηάζζμκηαζ ζε μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ημ επίπεδμ ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ είκαζ 

ηάεεημ πνμξ ημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ.  

«Μαγλεηηθφ πεδίν γχξσ απφ επζχγξακκν ξεπκαηνθφξν αγσγφ. 

Με ηα πεζνάιαηα ημο Oersted απμδείπηδηε υηζ βφνς απυ νεοιαημθυ-

νμοξ αβςβμφξ δδιζμονβείηαζ ιαβκδηζηυ πεδίμ. Αξ ελεηάζμοιε ημ ιαβκδ-

ηζηυ πεδίμ εκυξ εοεφβναιιμο νεοιαημθυνμο αβςβμφ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ πενκάιε έκα ηαηαηυνοθμ αβςβυ απυ ιζα ηνφπα ε-

κυξ μνζγυκηζμο πανημκζoφ πάκς ζημ μπμίμ ζημνπίγμοιε νζκίζιαηα ζζδή-

νμο. Γζα κα βίκεζ ημ πείναια ηαθφηενα δζααζαάγμοιε απυ ημκ αβςβυ νεφ-

ια ιεβάθδξ έκηαζδξ. Κηοπχκηαξ εθαθνά ημ πανηυκζ, ηα νζκίζιαηα ζζ-

δήνμο δζαηάζζμκηαζ ζε μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ ιε ηέκηνμ ημκ αβςβυ. Οζ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ θμζπυκ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, είκαζ μιυηεκηνμζ ηφ-

ηθμζ, έπμοκ ςξ ηέκηνμ ημκ αβςβυ ηαζ ημ επίπεδυ ημοξ είκαζ ηάεεημ ζε αο-

ηυκ (εζη. 18)….».     
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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, ζεθ. 148. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Σμ ιαβκδηζηυ θάζια εοεφβναιιμο νεοιαημθυνμο αβςβμφ δείπκεζ ηφ-

ηθμοξ-ηφηθμοξ βφνς απυ ημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ. 

Δπεζδή υιςξ έπμοιε ζηαεενή ηδκ νμή ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ ηάεμ-

δμ πνμξ ηδκ άκμδμ, ηυηε ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο 

(=δθεηηνυκζα ιε ζζπονυηενμ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημοξ πυθμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηζκμφ-

κηαζ ιέζα ζημκ δθεηηνμθυνμ αοηυκ αβςβυ ιε ηδκ ίδζα-ζηαεενή ηαηεφ-

εοκζδ. 

Δπίζδξ, επεζδή έπμοιε ζηαεενή ηδκ νμή ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ηδκ ά-

κμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, ηυηε ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ακυ-

δμο (=δθεηηνυκζα ιε ζζπονυηενμ ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ημοξ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ιε εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ) ηζκμφ-

κηαζ ιέζα ζημκ δθεηηνμθυνμ αοηυκ αβςβυ ιε ηδκ ίδζα-ζηαεενή ηαηεφ-

εοκζδ (ελδβήζαιε υηζ ηαζ απυ ηδκ άκμδμ λεηζκμφκ δθεηηνυκζα, ηα απθά 

ζυκηα πνςημκίςκ). 

ηδκ θάζδ πμο πθδζζάζμοκ πμθφ αοηά ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκί-

ςκ ηδξ ηαευδμο ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηδξ ακυδμο (ζπεδυκ ζε 

ηάεε ζδιείμ ημο δθεηηνμθυνμο αβςβμφ), ηυηε, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ α-

πμζηάζεζξ, ελαζημφκηαζ ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία άπςζδξ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (ηα μπμία θένμοκ ςξ ζζπο-

νυηενμ θμνηίμ ημοξ ηα ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ (ηα μπμία θένμοκ ςξ ζζπονυηενμ θμνηίμ ημοξ ηα απθά 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ). 

Συηε ελαζηείηαζ δ άπςζή ημοξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Σα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο υιςξ είκαζ ηα ζζπονυηε-

να, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ηδξ ακυδμο, ηαζ βζ’ αοηυ δ πναβιαηζηή θμνά ημο δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ είκαζ απυ ηδκ ηάεμδμ πνμξ ηδκ άκμδμ. 

Αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαζ ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ δεκ ηζ-

κμφκηαζ απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, αθθά ζε ζφβηνζζδ ιε ηα απθά 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ είκαζ αζεεκέζηενα 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Δπμιέκςξ, υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ακυδμο πθδ-

ζζάζμοκ ζηζξ πμθφ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

ηδξ ακυδμο ζημ ηφηθςιά ιαξ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηδξ ηαευδμο είκαζ ηα ζζπονυηενα ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, 

είκαζ αοηά πμο ηαεχξ απςεμφκηαζ πνμξ ημ έκα ιένμξ, έθημοκ ηαζ ελα-
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ζημφκ ζζπονυηενα ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακηίεεηα, επεζδή δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ δζπθή 

(δδθαδή ελαζηείηαζ αιμζααία δ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ), 

εα έπμοιε ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα κα απςεμφκηαζ πνμξ ημ άθθμ ιένμξ 

ηαζ ηυηε έθημοκ πνμξ ημ ζδιείμ ηδξ άπςζήξ ηςκ επίζδξ νζκίζιαηα ζζδή-

νμο (δ έθλδ ημοξ αοηή ελδβήζαιε υηζ βίκεηαζ ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-

αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζηα πνςηυκζα ηαζ 

δθεηηνυκζα ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ημο ζζδήνμο η.θπ.). 

Έηζζ ηα νζκίζιαηα ημο ζζδήνμο έθημκηαζ ηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθθά ηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (ηα 

μπμία ελδβήζαιε οπάνπμοκ ςξ ζζπονυηενα θμνηία ιέζα ζημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ απθχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηςκ απθχκ 

ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ).  

Γζα ημκ θυβμ αοηυ υζα νζκίζιαηα ζζδήνμο έθημκηαζ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηνέθμκηαζ πνμξ ηδκ πμνεία πμο αοηά αημθμο-

εμφκ, εκχ υζα νζκίζιαηα ζζδήνμο έθημκηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ επίζδξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ηδκ πμνεία πμο αοηά αημθμοεμφκ. 

Έηζζ ελδβείηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ νζκζζιάηςκ ζζδήνμο πνμξ ηζξ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο πεδίμο ιε ηέκηνμ 

ημκ δθεηηνμθυνμ αβςβυ.  

 

Μυθζξ θμζπυκ πηοπήζμοιε ηαζ ακαηανάλμοιε εθαθνά ημ πανηυκζ, ηυηε 

ελαζεεκεί ηαζ παφεζ πνμξ ζηζβιήκ κα ζζπφεζ δ έθλδ ηδξ αανφηδηαξ ζηα νζ-

κίζιαηα, μπυηε αοηά ηίεεκηαζ ηάης απυ ηδκ έθλδ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία εειεθζχδδ ζυ-

κηα απςεμφκηαζ απυ ημκ αβςβυ, επεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ απςεμφκηαζ. 

Έηζζ αθέπμκηαξ ημοξ μιυηεκηνμοξ ηφηθμοξ πμο δζαηάζζμκηαζ ηα νζκί-

ζιαηα ημο ζζδήνμο ηαηαθαααίκμοιε υηζ αοημί μζ ηφηθμζ ηςκ νζκζζιάηςκ 

ημο ζζδήνμο είκαζ ηα απμηοπχιαηα ηδξ δφκαιδξ πμο ηα δζέηαλε έηζζ, εί-

καζ δδθαδή ημ απμηέθεζια ηςκ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαεχξ απμιαηνφ-

κμκηαζ απυ ημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ. 

Δπμιέκςξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ απμιαηνφκμκηαζ απυ έκακ νεο-

ιαημθυνμ αβςβυ δδιζμονβμφκ, ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ, μιυηεκηνμοξ 

ηφηθμοξ. Άθθςζηε, αοηυ ημ ελδβήζαιε υηακ ακαθέναιε υηζ ημ ηφια εί-

καζ επίζδξ απμηέθεζια ηδξ άπςζδξ αθθά ηαζ ηδξ έθλδξ, ιεηαλφ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ (αθέπε ζπεηζηά).  

Ζ δζάηαλδ αοηή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζε ζπήια μιυηεκηνςκ ηφ-

ηθςκ βίκεηαζ βζα ημκ ελήξ θυβμ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πανάπεδηακ ηαηά ηδκ άπςζδ πμο ζοκέαδ 

ζημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ (θάζδ πμο πθδζίαζακ ηα απθά ζυκηα δθεηηνμ-
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κίςκ ιε ηα απθά ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ), δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ απυ ηδκ 

εζηία (νεοιαημθυνμ αβςβυ), απ’ υπμο πανάπεδηακ. οβπνυκςξ μ ίδζμξ μ 

νεοιαημθυνμξ αβςβυξ, επεζδή θένεζ ζζπονά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ελαζηεί έθλεζξ πάκς 

ζηα ήδδ απςεδεέκηα εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία υζμ απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ηδκ εζηία παναβςβήξ ημοξ, ηυζμ έθημκηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ αηυιςκ ημο ζζδήνμο (απυ ηα πνςηυκζα ηονίςξ, 

αθθά ηαζ απυ ηα δθεηηνυκζα). 

Αοηυ ηάκεζ ηα ήδδ απςεδεέκηα εειεθζχδδ ζυκηα κα έθημκηαζ ηαζ πάθζ 

απυ ημκ αβςβυ-εζηία ημοξ.  

Έηζζ, ελαζηείηαζ ηχνα κέα έθλδ ηαζ άπςζδ απυ ημκ ίδζμ ημκ αβςβυ 

πνμξ ηα ήδδ απςεδεέκηα εειεθζχδδ ζυκηα.  

Αοηυ ημ ηεθεοηαίμ έπεζ ςξ ζοκέπεζα αοηά ηα απςεδεέκηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο έπμοκ θμνηίζεζ ηα νζκίζιαηα ζζδήνμο κα έθημκηαζ ηαζ πάθζ απυ 

ημκ αβςβυ. Γζ’ αοηυ δζαβνάθμοκ αοηυ ημ ζπήια ηςκ ακμζπηχκ μιυηε-

κηνςκ ηφηθςκ, επεζδή: ηαεχξ έπμοκ ηδκ δφκαιδ άπςζήξ ηςκ απυ ημκ 

αβςβυ αθεκυξ, απμιαηνφκμκηαζ. ηδκ ζοκέπεζα ελαζηείηαζ δ δφκαιδ έθ-

λδξ ηςκ απυ ημκ αβςβυ, μπυηε πθδζζάγμοκ πάθζ πνμξ ημκ αβςβυ ηαζ έηζζ 

δζαβνάθμοκ αοηυ ημ ζπήια ηςκ μιυηεκηνςκ ηφηθςκ. Καεχξ υιςξ ηζ-

κμφκηαζ έηζζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, έθημοκ ζηδκ πμνεία ημοξ ηαζ ηα νζκί-

ζιαηα ημο ζζδήνμο, ηα μπμία ηα θμνηίγμοκ υπςξ ακαθέναιε. 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα δζαβνάθμκηαζ μζ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ μθυβονα ημο δθεηηνμθυνμο αβςβμφ ςξ μιυηεκηνμζ ηφηθμζ. 

Ζ ηαηεφεοκζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ ιαβκδηζηχκ βναιιχκ έπεζ 

κα ηάκεζ, υπςξ ελδβήζαιε, ιε ημ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 

είκαζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ ημ επίπεδμ ηςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ είκαζ 

ηάεεημ πνμξ ημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ, είκαζ δ ελήξ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ζζπονή δφκαιδ ιε 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Καηά ηδκ άπςζή ημοξ αοηή ζπδιαηίγμοκ μνεή βςκία, επεζδή βζα κα 

παναπεεί-δδιζμονβδεεί ιζα δοκαιζηή βναιιή απαζηείηαζ ίζμ ιαβκδηζηυ 

θμνηίμ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή οπάνπεζ ημνεζιυξ ιεηαλφ ηςκ 

εηενχκοιςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ αοηά υηακ ημ-

νεζημφκ δεκ ιπμνμφκ κα έθλμοκ πθέμκ άθθμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ. 

Δπίζδξ, ελδβήζαιε υηζ δ ηάεε ιαβκδηζηή δοκαιζηή βναιιή θέβεηαζ 

«ιαβκδηζηή» ηαζ είκαζ ιαβκδηζηή επεζδή θένεζ ηαζ ηα δφμ είδδ ιαβκδηζ-

ημφ θμνηίμο: θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δ-

θεηηνμκίςκ (αθ. ζπεηζηά βζα ημ ηφια αθθά ηαζ βζα ημ θςξ, υπμο ελδβή-

ζαιε υηζ δ ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή δοκαιζηή βναιιή απμηεθεί γεφ-

βμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 



28 

 

Έηζζ, ηαεχξ είκαζ ίζα ηα ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ παναβυιεκςκ ιαβκδηζ-

ηχκ βναιιχκ απυ ηδκ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ ο-

πενέπεζ ημ έκα είδμξ ιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζε ζπέζδ 

ιε ημ άθθμ, βζαηί απθά ακ οπενείπε ημ έκα είδμξ ηυηε ημ επίπεδμ ηςκ πα-

ναβυιεκςκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ εα ήηακ ηεηθζιέκμ ηαζ υπζ 

ηάεεημ πνμξ ημκ νεοιαημθυνμ αβςβυ (εα είπαιε δδθαδή έκα είδμξ ια-

βκδηζηήξ έβηθζζδξ)».  

 

 

ημ παναπάκς κα ζοιπθδνχζμοιε ημ ελήξ: 

Ακ υιςξ δεκ είπαιε νζκίζιαηα ζζδήνμο, αθθά βφνς ιαξ έπμοιε ζε υθμ 

ημ ζφιπακ ηδκ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα (ηζξ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδηζηέξ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ, υπςξ ελδβήζαιε), ηυηε ηα θςηυκζα, 

επεζδή έθημκηαζ ιαγί ηδξ (αθμφ αοηή θένεζ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία), ηυηε: 

Δπεζδή δ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα ανίζηεηαζ πακημφ ζημ ζφιπακ, ηα θς-

ηυκζα έθημκηαζ ιαγί ηδξ ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ηα ζδιεία άπςζήξ ηςκ 

(ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ανίζημκηαζ 

ηαζ ιέζα ζηα θςηυκζα εκένβεζα απςεμφκηαζ). 

Απςεμφιεκα θμζπυκ έθημκηαζ υπζ απυ ηάπμζα νζκίζιαηα ζζδήνμο, πμο 

είκαζ δζαηεηαβιέκα πάκς ζε έκα πανηυκζ, αθθά πμο είκαζ δζάζπανηα ζε 

ζθαζνζηυ ζπήια ζε υθμκ ημκ ζοιπάκηεζμ πχνμ, ή ηαθφηενα πακημφ υπμο 

οπάνπεζ πχνμξ, ζημκ μπμίμ ελαζημφκ ηα θμνηία ημοξ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ 

πυθμζ α ηαζ α. 
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8. Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο πξσηνλίσλ πάλσ ζε ειεθηξφληα έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ησλ λεηξνλίσλ. 

Άξα, ππήξμε ε ζπκπίεζε απηή. Τπήξμε δειαδή ε ζπκπίεζε πξσην-

λίσλ πάλσ ζε ειεθηξφληα ζην ζχκπαλ, εμαηηίαο ηεο νπνίαο 

πξνέθπςαλ-δεκηνπξγήζεθαλ ηα λεηξφληα 

 

 

οβηεηνζιέκα, ζηα ηεθάθαζα-εκυηδηεξ 3, 4 ηαζ 5, ημο 3μο Βζαθίμο ιαξ 

ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

«3. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ζπκπάληεην πφ-

ιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σν λεηξφλην θέξεη δχν καγλεηηθνχο πφινπο:  

α) έλαλ καγλεηηθφ πφιν κε καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ πξσηνλίσλ (πνπ πξνήιζε απφ ηα πξσηφληα θαη ηα ζεκειηψδε ηφ-

ληα πξσηνλίσλ πνπ έπεζαλ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν β κε ζεκειηψδε ηφ-

ληα ειεθηξνλίσλ), θαη  

β) έλαλ άιιν καγλεηηθφ πφιν κε καγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ (πνπ πξνήιζε απφ ηα ειεθηξφληα θαη ηα ζε-

κειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ ηνπ πφινπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειε-

θηξνλίσλ), ηα νπνία επεηδή ππήξραλ ζηνλ πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφ-

λησλ ειεθηξνλίσλ είλαη θαη ηα ηζρπξφηεξα ζε καγλεηηθφ θνξηίν ζην 

θάζε λεηξφλην.  

Πνπ νθείινληαη νη καγλεηηθέο δπλάκεηο ηνπ λεηξνλίνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ κεδεληθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπζην λεηξφλην. 

 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ θμζπυκ (ζηδκ α΄ θάζδ ηδξ πνχ-

ηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) έπμκηαξ έθλεζ ηαζ έκα ζφκμθμ 

δμιζηχκ θίεςκ πνςημκίςκ ιαγί ημοξ, ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ημ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α, έθημκηαζ ηχνα ηαζ πέ-

θημοκ πάκς ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκα (ελδβή-

ζαιε παναπάκς ηδκ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ημο θαζκμιέκμο αοημφ).  

Δηεί (ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α), θυβς ηδξ ζο-

ιπίεζδξ πμο βίκεηαζ, ηα πνχηα ημοθάπζζημκ ηφιαηα απυ αοηά (δδθαδή 

απυ ηα ενπυιεκα ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ιεηαθένμκηαξ ηαζ πνςηυκζα πανάβμοκ ηα πνχ-

ηα κεηνυκζα, αθμφ ελακαβηάγμοκ ηα πνςηυκζά ημοξ κα ζοιπζεζημφκ ιε ηα 

εηεί οπάνπμκηα δθεηηνυκζα ημο πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ηαζ έηζζ κα ιεβαθχκεζ δ ιάγα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηχνα θυβς ηδξ ζο-

ιπίεζδξ αοηήξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηα κεηνυκζα δεκ έπμοκ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ, αθμφ έπμοιε ζε αοηά έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ, δ πνυ-

ζεεζδ ηςκ μπμίςκ ηάκεζ-αενμίγεζ ιδδέκ. Σμ ιδδέκ δδθαδή δεκ ζδιαίκεζ 

υηζ δεκ θένμοκ θμνηίμ, αθθά υηζ μζ δοκάιεζξ ημο κεηνμκίμο ιδδεκίγμκηαζ 

θυβς ηδξ φπανλδξ ίζςκ ηαζ ακηίεεηςκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ. 
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Έηζζ έπμοιε δθεηηνυκζα (ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ δ-

θεηηνμκίςκ)  ηαζ υηακ πάκς ζε αοηά πέθημοκ πνςηυκζα πανάβμκηαζ ηα 

κεηνυκζα ζημκ ζοιπάκηεζμ αοηυκ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ. 

Ζ παναβςβή υιςξ ηςκ κεηνμκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πανυηζ δεκ δίκεζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, υιςξ ημ ια-

βκδηζηυ ημοξ θμνηίμ οπάνπεζ. Δπμιέκςξ, απυ ιαβκδηζηήξ πθεονάξ, ηα κε-

ηνυκζα θένμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

(ιε ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), 

αθθά ηαζ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ (ιε ζζπο-

νυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηα κεηνυκζα έπμοιε δφμ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ:  

α) έκακ ιαβκδηζηυ πυθμ ιε ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο πνμήθεε απυ ηα πνςηυκζα πμο έθενακ αοηυ 

ςξ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ) ηαζ  

α) έκακ άθθμ ιαβκδηζηυ πυθμ ιε ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο πνμήθεε απυ ηα δθεηηνυκζα πμο έθενακ αοηυ ςξ 

ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ).  

Δπεζδή δ δδιζμονβία ηςκ κεηνμκίςκ έβζκε ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, βζ’ αοηυ ηαζ μ πυθμξ ημοξ ιε εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ είκαζ μ ζζπονυηενμξ.  

 

δ ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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1ε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ – Β΄ Φάζε. 

Πανάγμκηαη κεηνόκηα ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ β ηωκ ζεμειηωδώκ ηόκηωκ ε-

ιεθηνμκίωκ θαη,επίζεξ,  

Πανάγμκηαη άημμα οδνμγόκμο ζημκ ζομπάκηεημ πόιμ α ηωκ ζεμειηωδώκ ηό-

κηωκ πνωημκίωκ (βι. παναθάηω).  

 

Πανυηζ ημ κεηνυκζμ θένεζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ πνςημ-

κίςκ (δδθαδή θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, υπςξ ημ πνςηυκζμ) ηαζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμν-

ηίμ δθεηηνμκίςκ (δδθαδή θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ εειε-

θζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ) δεκ ζοιπενζθένεηαζ μφηε υπςξ ημ πνςηυκζμ, μφ-

ηε υπςξ ημ δθεηηνυκζμ, επεζδή είκαζ δεζιεοιέκα ζημ εζςηενζηυ ημο, ζε 

ιεβάθμ ααειυ, αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ακηίεεηα, ακ δεκ ήζακ δεζιεοιέκα, εα βζκυηακ αοηή δ ζοζημθή ηαζ δ 

δζαζημθή ζημ εζςηενζηυ ημο, υπςξ βίκεηαζ ιε ημ πνςηυκζμ ή ιε ημ δθε-

ηηνυκζμ.  

Σμ κεηνυκζμ, δεκ παφεζ κα θένεζ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, 

πμο είκαζ δεζιεοιέκμ υιςξ. Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ 
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είκαζ ίζμ ιε ιδδέκ, αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπεζ, αθμφ ελα-

ζηεί βφνς ημο ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηαζ έθηεηαζ ιε ημ 

πνςηυκζμ ζημκ πονήκα ημο αηυιμο. Δπίζδξ, πάνδ ζε αοηυ ημ ιαβκδηζηυ 

ημο θμνηίμ ηαζ ημ πεδίμ ημο δδιζμονβμφκηαζ ηα ζζυημπα ηςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ. Δπμιέκςξ, δεκ πνέπεζ κα πμφιε υηζ ημ κεηνυκζμ δεκ θένεζ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ.  

Διείξ θέιε υηζ θένεζ ηαζ δθεηηνζηυ θμνηίμ, αθθά επεζδή ηα δθεηηνζηά 

ημο θμνηία δεζιεφμκηαζ, ςξ ίζα ηαζ ακηίεεηα ηαζ αθθδθμελμοδεηενχκμ-

κηαζ. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ επζδνμφκ ζημκ βφνς ημοξ πχνμ, αθθά αοηυ δεκ ηα 

ειπμδίγεζ κα δδιζμονβμφκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο πεδίμ, ε-

λαζηίαξ ημο μπμίμο πενζζηνέθεηαζ ημ κεηνυκζμ, αθθά ηαζ αθθδθεπζδνά ιε 

ημ πνςηυκζμ ημοθάπζζημκ. 

Σμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ημο κεηνμκίμο είκαζ ίζμ ιε 

ιδδέκ, επεζδή θένεζ ακηίεεηα ηα δθεηηνζηά ημο θμνηία: ημο εεηζημφ δθε-

ηηνζημφ θμνηίμο ημο πνςημκίμο ηαζ ημο ανκδηζημφ δθεηηνζημφ θμνηίμο 

ημο δθεηηνμκίμο, απυ ηα μπμία (δθεηηνυκζμ ηαζ πνςηυκζμ) δδιζμονβήεδ-

ηε, υπςξ ακαθένμοιε ηαζ εοεφξ αιέζςξ.  

 

 

Δπίζδξ: 

 

 

4. Σν λεηξφλην δεκηνπξγείηαη απφ πξσηφλην θαη ειεθηξφλην. 

 

Όζμκ αθμνά ημ κεηνυκζμ κα παναεέζμοιε ηαζ κα ζπμθζάζμοιε ηαζ ηα 

ελήξ: 

«[…] Σμ 1931, ιεηά απυ πενζημπέξ πμο έβζκακ ζημ ζκζηζημφημ ημο 

Μπμν ζηδκ Κμπεβπάβδ, μ Γηέσιαμο επέζηνερε ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ… 

Ο Ρχζμξ εεςνδηζηυξ επζηεκηνχεδηε ζημ ανπέβμκμ άημιμ πμο δζαηφ-

πςζε μ Λειαίην, ηαζ ημ μπμίμ μκυιαζε ημζιζηή ιμκαδζηυηδηα. Ακ δ φθδ 

ηαζ δ εκένβεζα ήηακ ακηαθθάλζιεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πενίθδιδ ελίζςζδ 

ημο Ασκζηάζκ E=mc
2
, μζ ηενάζηζεξ ποηκυηδηεξ ηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

ζηδκ ανπή ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο -αοηυ πμο μ Γηέζιαμο απμηαθμφζε 

δ Μεβάθδ οιπίεζδ- εα είπακ ελαθείρεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ηφ-

νζα ζοκζζηχζα αοηήξ ηδξ εενιήξ ζμφπαξ φθδξ-εκένβεζαξ, πνυηεζκε μ Γηέ-

ζιαμο, εα έπνεπε κα είκαζ δ αηηζκμαμθμφιεκδ εκένβεζα. Δπμιέκςξ, ηα-

εχξ ημ ζφιπακ άνπζζε κα δζαζηέθθεηαζ ηαζ κα ηνοχκεζ, ημ πνχημ οθζηυ 

πμο ακαδφεδηε εα πνέπεζ κα ήηακ ηα ζημζπεζχδδ ζςιάηζα: πνςηυκζα, κε-

ηνυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. Έκαξ απυ ημοξ ιεηέπεζηα ζοκενβάηεξ ημο Γηέζια-

μο, μ Ραθθ Άθθεν έδςζε ζε αοηυ ημ πνςηανπζηυ οθζηυ ημ υκμια «φθδ», 

υνμ πμο πήνε απυ ημκ Ανζζημηέθδ. Απυ ηζξ ιεθέηεξ ημο ζημ Κάαεκηζξ μ 

Γηέζιαμο είπε ιάεεζ υηζ ηα κεηνυκζα, ακ ηαζ ζηαεενά ιέζα ζημκ αημιζηυ 

πονήκα, απμζοκηίεεκηαζ βνήβμνα υηακ είκαζ ιυκα ημοξ. Έκα ιμκαπζηυ 

κεηνυκζμ έπεζ ιέζμ πνυκμ γςήξ ιυκμ δεηαηνία θεπηά πνζκ δζαζπαζηεί ζε 
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έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ. ηδ εενιή ποηκυηδηα ημο κδπζαημφ 

ζφιπακημξ, δ θεμνά ηςκ κεηνμκίςκ εα ζζμζηαειζγυηακ ιε ηδκ παναβςβή 

κέςκ κεηνμκίςκ απυ ηδ ζφβηνμοζδ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ. 

Καεχξ δ φθδ ηνφςκε ηαζ αναίςκε, υθμ ηαζ θζβυηενεξ ζοβηνμφζεζξ δδ-

ιζμονβμφζακ θζβυηενα κεηνυκζα. Σαοηυπνμκα οπήνλε εθάηηςζδ ζηδκ α-

ηηζκμαμθία ορδθήξ εκένβεζαξ πμο επέηνεπε ζηα οπάνπμκηα κεηνυκζα κα 

ανπίζμοκ κα ζοκδέμκηαζ ιε πνςηυκζα ζπδιαηίγμκηαξ αημιζημφξ πονήκεξ, 

υπςξ βζκυηακ ζημκ επζηαποκηή ζςιαηζδίςκ ημο Κάαεκηζξ. Μμκαπζηά 

πνςηυκζα πνμζέθηοζακ δθεηηνυκζα βζα κα θηζάλμοκ άημια οδνμβυκμο, 

εκχ μζ αανφηενμζ πονήκεξ ζοκέθελακ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ δθεηηνμκί-

ςκ. Ζ Μεβάθδ οιπίεζδ ήηακ ημ ποηήνζμ βζα υθα ηα ζημζπεία πμο αθέ-

πμοιε ηχνα ζημ ζφιπακ.  

«Σαλίδζ ζημ φιπακ – Μοζηήνζα ηαζ θαζκυιεκα» εηδυζεζξ Κ. Καπυ-

πμοθμξ, ζεθίδεξ 74-75.  

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) Παναπάκς ακαθένεδηε υηζ: «Απυ ηζξ ιεθέηεξ ημο ζημ Κάαεκηζξ μ 

Γηέζιαμο είπε ιάεεζ υηζ ηα κεηνυκζα, ακ ηαζ ζηαεενά ιέζα ζημκ αημιζηυ 

πονήκα, απμζοκηίεεκηαζ βνήβμνα υηακ είκαζ ιυκα ημοξ. Έκα ιμκαπζηυ κε-

ηνυκζμ έπεζ ιέζμ πνυκμ γςήξ ιυκμ δεηαηνία θεπηά πνζκ δζαζπαζηεί ζε 

έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ. ηδ εενιή ποηκυηδηα ημο κδπζαημφ 

ζφιπακημξ, δ θεμνά ηςκ κεηνμκίςκ εα ζζμζηαειζγυηακ ιε ηδκ παναβςβή 

κέςκ κεηνμκίςκ απυ ηδ ζφβηνμοζδ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ». 

Διείξ θμζπυκ δεπυιαζηε υηζ πνάβιαηζ αθμφ ημ κεηνυκζμ απμζοκηίεεηαζ 

ζε πνςηυκζμ ηαζ δθεηηνυκζμ, άνα ημ ακηίεεημ, δ δδιζμονβία εκυξ κεηνμ-

κίμο έπεζ βίκεζ απυ ηα δφμ αοηά ζημζπεζχδδ ζςιαηίδζα: απυ έκα πνςηυκζμ 

ηαζ απυ έκα δθεηηνυκζμ. 

Γεπυιαζηε δδθαδή υηζ ανπζηά ζημ ζφιπακ δεκ οπήνπακ ηα κεηνυκζα, 

αθθά οπήνπακ ιυκμκ ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα. 

 

Δπίζδξ: 

 

5. Ζ δεκηνπξγία λεηξνλίσλ ζηνπο αζηέξεο λεηξνλίσλ 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπκπίεζεο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ιίζσλ 

πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ δδιζμονβία κεηνμκίςκ απυ ηδκ έθλδ πνςημκίςκ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ, αοηυ εα ημ δμφιε ηαζ ζημοξ θεβυιεκμοξ αζηένεξ κεηνμκί-

ςκ. 

Αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια: 

«Αζηέξεο λεηξνλίσλ 

Αζηένεξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηαζ πμθφ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ. Γδιζμονβμφ-

κηαζ απυ ηδκ έηνδλδ ηςκ οπενηαζκμθακχκ αζηένςκ ηαζ απμηεθμφκηαζ 

απυ κεηνυκζα.  
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Ο αζηέναξ κεηνμκίωκ Γεκίκγθα, με δηάμεηνμ μόιηξ 20-30 πιμ., έπεη βάνμξ 

μεγαιύηενμ από ημο Ήιημο. 

 

Ζ ποηκυηδηα ηςκ αζηένςκ κεηνμκίςκ μθείθεηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ πμο ο-

θίζηακηαζ ηα άημια ηαηά ηδκ ηεθζηή θάζδ ηδξ γςήξ ηςκ αζηενζχκ. 

Όζμ έκα άζηνμ θάιπεζ, δ ζζπφξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο (ζακ έηνδλδ 

αυιααξ) ηναηά ηα ιένδ ηςκ αηυιςκ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ: 

ηα πνςηυκζα ηαζ ηα κεηνυκζα ζημκ πονήκα, εκχ ηα δθεηηνυκζα ζε ηνμπζέξ 

βφνς απυ αοηυκ∙ μ πχνμξ ακάιεζα ζηα ζςιαηίδζα ηάεε αηυιμο είκαζ ηε-

κυξ. 

Όηακ ημ άζηνμ ζαήκεζ, ηα ελςηενζηά ζηνχιαηα, θυβς ηδξ αανφηδηαξ, 

έθημκηαζ πνμξ ημ ηέκηνμ ημο ηαζ δ ιάγα ημο ζοννζηκχκεηαζ. Συηε μζ πο-

νήκεξ ηςκ αηυιςκ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, ηαηαθαιαάκμκηαξ ημκ ηεκυ 

πχνμ ακάιεζα ζηα ζςιαηίδζα . Σα δθεηηνυκζα έθημκηαζ απυ ημοξ πονή-

κεξ, εζζπςνμφκ ζε αοημφξ ηαζ ακηζδνμφκ ιε ηα πνςηυκζα, ζπδιαηίγμκηαξ 

ζηενεά κεηνυκζα. Ονζζιέκμζ αζηένεξ κεηνμκίςκ θαίκμκηαζ ςξ άζηνα πμο 

ακαθάιπμοκ ή ςξ πάθζαν. 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ  1, ζεθ. 108». 

 

Δπεμεγήζεηο: 

1) Ζ έηνδλδ ηςκ οπενηαζκμθακχκ ζδιαίκεζ έπμοιε ηενάζηζα έθλδ ιε-

ηαλφ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκί-

ςκ. Συηε πανάβεηαζ δθεηηνζζιυξ, επίζδξ ζε ηενάζηζα πμζυηδηα.  

2) Όιςξ θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ αοηήξ ηςκ πνςημκίςκ ιε ηα δθεηηνυ-

κζα έπμοιε ηδκ ζοιπίεζή ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

ηςκ κεηνμκίςκ. Σα κεηνυκζα πανάβμκηαζ απυ ηδκ ζοιπίεζδξ πνςημκίςκ 

πάκς ζε δθεηηνυκζα.  

3) Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ έπμοιε ηδκ πενίπηςζδ ζοιπίεζδξ 

ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ θίεςκ. Ακάθμβδ ζοιπίεζδ έπμοιε ηαζ ζημκ ηαεέκα 

απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, υπςξ ακαθέναιε. 

Πεγή: 3μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Β΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 9-15. 
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Γνάθδηε παναπάκς: «Όηακ ημ άζηνμ ζαήκεζ, ηα ελςηενζηά ζηνχιαηα, 

θυβς ηδξ αανφηδηαξ, έθημκηαζ πνμξ ημ ηέκηνμ ημο ηαζ δ ιάγα ημο ζοννζ-

ηκχκεηαζ. Συηε μζ πονήκεξ ηςκ αηυιςκ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ, 

ηαηαθαιαάκμκηαξ ημκ ηεκυ πχνμ ακάιεζα ζηα ζςιαηίδζα . Σα 

δθεηηνυκζα έθημκηαζ απυ ημοξ πονήκεξ, εζζπςνμφκ ζε αοημφξ ηαζ 

ακηζδνμφκ ιε ηα πνςηυκζα, ζπδιαηίγμκηαξ ζηενεά κεηνυκζα…». 

Δπμιέκςξ, αθμφ θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ πνςημκίςκ πάκς ζε δθεηηνυκζα 

έπμοιε ηα  κεηνυκζα, άνα οπήνλε δ ζοιπίεζδ. Τπήνλε δδθαδή δ 

ζοιπίεζδ πνςημκίςκ πάκς ζε δθεηηνυκζα ζημ ζφιπακ, ελαζηίαξ ηδξ 

μπμίαξ πνμέηορακ-δδιζμονβήεδηακ ηα κεηνυκζα. 

 

Δπίζδξ: 

 

 

6. Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηφκσλ ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ ζπ-

κπάληεην πφιν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ θμζπυκ (ζηδκ α΄ θάζδ ηδξ πνχηδξ 

διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) έπμκηαξ έθλεζ ηαζ έκα ζφκμθμ δμιζ-

ηχκ θίεςκ δθεηηνμκίςκ ιαγί ημοξ, ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ημ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α, έθημκηαζ ηχνα ηαζ πέθημοκ 

πάκς ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α (ελδβήζαιε πανα-

πάκς ηδκ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ημο θαζκμιέκμο αοημφ).  

Δηεί (ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α), θυβς ηδξ ζο-

ιπίεζδξ πμο βίκεηαζ, ηα πνχηα ημοθάπζζημκ ηφιαηα απυ αοηά (δδθαδή 

απυ ηα ενπυιεκα ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) εειε-

θζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ιεηαθένμκηαξ ηαζ δθεηηνυκζα πανάβμοκ ηα πνχ-

ηα άημια οδνμβυκμο, αθμφ ελακαβηάγμοκ ηα δθεηηνυκζά ημοξ κα ζοιπζε-

ζημφκ ιε ηα εηεί οπάνπμκηα πνςηυκζα ημο πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ έηζζ κα ανεεμφκ ζε έθλδ ηα πνςηυκζα πμο ήδδ οπάνπμοκ 

ζημκ πυθμ αοηυ ιε ηα ενπυιεκα δθεηηνυκζα (ηα μπμία ιεηαθένμοκ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο έπμοκ εθπεεί απυ ημκ ζοιπάκηεζμ αοηυκ 

πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 

Δπεζδή ημ δθεηηνυκζμ δεκ θένεζ ιεβάθδ ιάγα, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηαεχξ 

αοηυ πέθηεζ πάκς ζημ πνςηυκζμ, δεκ πανάβεηαζ κέμο είδμοξ ιάγα, επεζδή: 

ήδδ οπάνπεζ ιαβκδηζηυ ημνεζιυξ (αθμφ υπςξ ελδβήζαιε: α΄. ζηδκ α΄ αο-

ηή θάζδ έπμοιε ιζηνυηενδ ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηςκ ενπυιεκςκ  επυιεκςκ 

ηοιάηςκ [ηδξ α΄ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ] εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο ιεηαθένμοκ-έθημοκ ιαγί ημοξ ηαζ δθεηηνυκζα, ηαζ 

α΄. ημ πνςηυκζμ θένεζ ιεβαθφηενδ ιάγα ηαζ έηζζ, ιεηαλφ πνςημκίμο ηαζ 

δθεηηνμκίμο ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ελαζηείηαζ ημ ιεηαλφ ημοξ 

απςζηζηυ θμνηίμ -άπςζδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ). Συηε ημ 
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δθεηηνυκζμ ηίεεηαζ ζε ηνμπζά βφνς απυ ημ πνςηυκζμ, ηαεχξ πενζβνάθμο-

ιε ζε άθθδ εκυηδηα. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυ ηυζμ ημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ ημ δθεηηνυκζμ, ημ ηαεέκα 

ημοξ δζαηδνεί ημ ιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ αθθά ηαζ ημ δθεηηνζηυ ημο θμνηί-

μ. 

Έηζζ έπμοιε πνςηυκζα (ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ πνς-

ημκίςκ) ηαζ υηακ πάκς ζε αοηά πέθημοκ δθεηηνυκζα πανάβμκηαζ ηα άημ-

ια ημο οδνμβυκμο ζημκ ζοιπάκηεζμ αοηυκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. 

 

3μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Β΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 16-16. 

 
 

Αοηή υιςξ δ ζοιπίεζδ ηδξ φθδξ ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, 

πμθφ πνζκ οπάνλεζ μ ιεζμζοιπάκηεζμξ πχνμξ, πνμηφπηεζ ηχνα ακ 

ζηεθημφιε ηα υζα ακαθέναιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζυ ιαξ, υπςξ 

αημθμοεεί: 
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9. Ζ εμήγεζε ηεο επαλεηιεκκέλεο ζπκπίεζεο ηεο χιεο ησλ 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζεκαίλεη φηη ππήξμαλ αληίζηνηρεο επαλεηιεκκέλεο 

ζπκπάληεηεο επνρέο φπνπ απηή ζπκπηέδνληαλ. 

 

 

Αξ δμφιε ηα ζπεηζηά ηεθάθαζα 19 ηαζ 20, απυ ημ 3μ Βζαθίμ ιαξ, ιε ημ 

ίδζμ εέια: 

 

«19. Ζ εμήγεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηξηψλ Φάζεσλ θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πην ειαθξχηεξα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ζηελ πξψηε απηή εκέξα. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ειαθξψλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ηξηψλ πξψησλ νκάδσλ-ζεηξψλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Κιίκαθα θαηά ηελ 

πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

 

Ζ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ανπίγεζ απυ ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, μπυηε πανάβεηαζ θςξ ηαζ διένα, ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

ηδκ άπςζή ημοξ, μπυηε πανάβεηαζ ημ εζπέναξ. 

Γεκ οπάνπμοκ δζαηνζηά ζδιεία-υνζα υπμο πςνίγμοιε ηδκ πνχηδ διένα 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ζε ηνεζξ Φάζεζξ. Ο πςνζζιυξ αοηυξ έπεζ ηδκ 

ελήξ έκκμζα: 

Καηά ηδκ πνχηδ αοηή διένα, θυβς ηδξ έθλδξ πμο παναηδνείηαζ ζημοξ 

δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ζηδκ ανπή πανάβμκηαζ ηάπμζα οπμαημιζηά ζς-

ιαηίδζα: ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα. Αοηά απμηεθμφκ ηα πζμ εθαθνά 

ζημζπεία ζημ ζφιπακ ηαζ είκαζ δ δεφηενδ μιάδα ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ 

ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Δίκαζ ηα πζμ εθαθνά επεζδή αηνζαχξ αοηά 

πνςημδδιζμονβήεδηακ ηαζ δεκ οπήνλακ ζφκεεηα ιε άθθα πμο οπήνλακ 

πνμδβμοιέκςξ.  

Ζ έθλδ υιςξ αοηή ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ ζοκεπίγεηαζ, ελαημ-

θμοεεί κα ζοκεπίγεηαζ ηαηά ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ, μπυηε ηυ-

ηε έπμοιε ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ ήδδ παναβυιεκςκ οπμαημιζηχκ ζςιαηζδίςκ 

ιε άθθα ηέημζα πμο πέθημοκ πάκς ημοξ ηαζ ζοβηνμφμκηαζ ιε αοηά. Συηε 

πανάβμκηαζ άθθα πδιζηά ζημζπεία, ηα μπμία είκαζ δ δεφηενδ μιάδα ηςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Γζ’ αοηυ δ δεφηενδ αοηή μ-

ιάδα ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ημο Πενζμδζημφ πίκαηα θένεζ ιζηνυ ημκ α-

ημιζηυ ημοξ ανζειυ ηαζ είκαζ θίβα (θζβυηενα απυ ηζξ πζμ παναηάης ζεζ-

νέξ-μιάδεξ ηαζ πενζζζυηενα απυ ηα πδιζηά ζημζπεία ηδξ πνχηδξ μιάδαξ). 

ηδκ ζοκέπεζα δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο πνμένπμ-

κηαζ απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ηυηε πανάβμκηαζ 

αηυιδ πζμ ζφκεεηα πδιζηά ζημζπεία, υπςξ είκαζ αοηά ζηδκ ηνίηδ μιάδα-

ζεζνά ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ. Γεκ πανάβμκηαζ υ-

ιςξ πενζζζυηενα πθέμκ πδιζηά ζημζπεία, δδθαδή δ δεφηενδ ηαζ δ ηνίηδ 

μιάδα πδιζηχκ ζημζπείςκ ζημκ Πενζμδζηυ Πίκαηα ανζειμφκ απυ μηηχ 
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πδιζηά ζημζπεία. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ ηνίηδ μιάδα ελαζεεκεί ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ έθλδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ή αθθζχξ ελαζεεκεί ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ έθλδξ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ α ηαζ α. 

Αοηά ηα ζημζπεία θμζπυκ ηδξ ηνίηδξ μιάδαξ ζημζπείςκ ημο Πενζμδζημφ 

Πίκαηα αοηυ αηνζαχξ ζδιαίκεζ, υηζ έπμοιε πθέμκ ηδκ ελαζεέκζζή ηςκ 

δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Αοηή δ ελαζεέκζζή ημοξ 

ηαζ δ παφζδ ηδξ πεναζηένς ζοιπίεζήξ ηςκ μθείθεηαζ ζημ υηζ ανπίγμοκ 

ήδδ κα ακαπηφζζμκηαζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ 

πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ. Κζ αοηυ ημ θαζκυιεκμ μθείθεηαζ ζημ υηζ θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ έθηα-

ζακ ζημ ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ ιεηαλφ ηςκ απυζηαζδξ, μπυηε ανπίγεζ πθέμκ 

δ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ ηαζ ηδξ δζαζημθήξ ηςκ. Έηζζ, ηυηε αημθμοεεί δ 

θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ, δδθαδή ημ πνχημ εζπέναξ, μπυηε ηθείκεζ αοηή δ 

πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπμιέκςξ, ακάθμβα ιε ηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ παναβςβή ηςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ είπαιε ηαζ ιζα ζπεηζηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ζοιπίεζδξ ηδξ φθδξ 

ηζ έηζζ είπαιε ηδκ παναβςβή ηςκ ηνζχκ πνχηςκ μιάδςκ-ζεζνχκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. 

Αξ δμφιε υιςξ πενζζζυηενα βζα ημκ πενζμδζηυ πίκαηα ηαζ ηα υζα θέιε 

βζα ηζξ μιάδεξ ημο η.θπ.  

 

20. Ζ εμήγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζην Πεξην-

δηθφ χζηεκα γίλεηαη κε βάζε ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξ-

ηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ θέξνπλ.  

Ζ έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη ηεο ζπκπάληεηαο π-

πνπεξηφδνπ. Πσο δηαθξίλνληαη ρξνλνινγηθά νη δηάθνξεο ππνπεξίνδνη 

ηεο ίδηαο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ αζηαζνχο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηβά-

δαο ζηα άηνκα ησλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο ζηηβάδαο ζηα επγελή 

ρεκηθά ζηνηρεία. 

Σν ζχκπαλ καο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Σν δηάζηεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ζπζηνιή θαη κηα δηαζηνιή νλνκάδεηαη ζπκπάληεηα 

πεξίνδνο. 

ηελ θάζε ζπκπάληεηα πεξίνδν έρνπκε ηελ ζπζηνιή αιιά θαη ηελ 

δηαζηνιή ηνπ ζχκπαληφο καο, λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο απνζηάζεηο ή 

αιιηψο νη δχν ζπκπάληεηνη πφινη ηνπ λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο αθξη-

βψο απνζηάζεηο. Οη δχν ζπκπάληεηνη πφινη δειαδή ζπζηέιινληαη 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά θνληηλέο πεξηνρέο-ζεκεία θαη δηαζηέιινληαη επίζεο 

ζηηο ίδηεο ζρεηηθά καθξηλέο πεξηνρέο-ζεκεία ηνπο ζε φιεο ηηο ζπκπά-

ληεηεο πεξηφδνπο, έσο ηψξα.  
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Σα ειαθξχηεξα ρεκηθά ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ ζε πην πξψηκεο 

ζπκπάληεηεο πεξηφδνπο, ελψ ηα βαξχηεξα ζε πην φςηκεο. 

 
 

«Γ) Γμιή ηςκ αηυιςκ 

ήιενα βκςνίγμοιε υηζ ηαζ ηα άημια απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνυηενα ζς-

ιαηίδζα πμο θέβμκηαζ πνςηυκζα, κεηνυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. 

Σα πνςηυκζα ηαζ ηα κεηνυκζα απμηεθμφκ ημκ πονήκα ημο αηυιμο, εκχ 

ηα δθεηηνυκζα πενζθένμκηαζ ζοκέπεζα βφνς απ’ αοηυκ (ζπ. 4). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Σα πνςηυκζα (ζφιαμθμ p) θένμοκ ημ ζημζπεζχδεξ εεηζηυ θμνηίμ (+1). 

Σα κεηνυκζα (ζφιαμθμ n) έπμοκ ηδκ ίδζα πενίπμο ιάγα ιε ηα πνςηυκζα, 

αθθά δεκ έπμοκ δθεηηνζηυ θμνηίμ (μοδέηενα ζςιαηίδζα). Σα δθεηηνυκζα 

(ζφιαμθμ e ήe
-
) θένμοκ ημ ζημζπεζχδεξ ανκδηζηυ θμνηίμ (-1) ηαζ δ ιάγα 

ημοξ είκαζ 1836 θμνέξ ιζηνυηενδ απυ ηδ ιάγα ημο πνςημκίμο (ζπ. 5). 

Βθέπμοιε θμζπυκ υηζ ζημκ πονήκα ημο αηυιμο είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ 

υθδ ζπεδυκ δ ιάγα ημο.  

Ζ δζάιεηνμξ ημο πονήκα είκαζ 10.000 έςξ 100.000 θμνέξ ιζηνυηενδ 

απυ ηδ δζάιεηνμ ημο αηυιμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακάιεζα ζημκ πονήκα 

ηαζ ηα δθεηηνυκζα οπάνπεζ ηεκυ (ζπ. 4).  

Κάεε άημιμ έπεζ δφμ παναηηδνζζηζημφξ ανζειμφξ: ημκ αημιζηυ ηαζ ημκ 

ιαγζηυ ανζειυ.  

 

Αηνκηθφο αξηζκφο (Ε) εκυξ ζημζπείμο μκμιάγεηαζ μ ανζειυξ πμο δεί-

πκεζ πυζα πνςηυκζα οπάνπμοκ ζημκ πονήκα ημο αηυιμο ημο. 

 

Μαδηθφο αξηζκφο (Α) εκυξ αηυιμο μκμιάγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ κεηνμκίςκ ημο πονήκα ημο. 
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Ακ ιε ημ βνάιια Ν ζοιαμθίζμοιε ημκ ανζειυ ηςκ κεηνμκίςκ ημο πο-

νήκα, εα έπμοιε ηδ ζπέζδ:  

Α = Ε + Ν 

Ο ζοιαμθζζιυξ ηςκ αηυιςκ εκυξ ζημζπείμο  βίκεηαζ ςξ ελήξ: 
Α

Ε Π.π. 
1

1Ζ, 
23

11Na ηηθ. Σμ άημιμ, π.π. ημο Να, έπεζ Α=23, Ε=11 ηαζ Ν=Α-Ε → 

Ν=23-11 = 12. Γδθαδή ζημκ πονήκα ημο αηυιμο ημο Να οπάνπμοκ 11p, 

ηαζ 12n. Γφνς απυ ημκ πονήκα ηζκμφκηαζ 11e, υζα αηνζαχξ είκαζ ηαζ ηα 

πνςηυκζα. Σμ άημιμ ημο 
35

17Cl έπεζ 17p, 18n, 17e. 

Σα άημια ηςκ ζημζπείςκ είκαζ δθεηηνζηά μοδέηενα, βζαηί μ ανζειυξ 

ηςκ πνςημκίςκ (Ε) είκαζ ίζμξ ιε ημκ ανζειυ ηςκ δθεηηνμκίςκ». 

«Υδιεία Β΄ Γοικαζίμο» Θ. Φνάζζανδ (πδιζημφ), Π. Γνμφηα-Λζαπάηδ 

(πδιζημφ), Αεήκα 1993, ζεθ. 35-36.  

Δπίζδξ κα εοιδεμφιε ηχνα ηαζ υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ επυιεκδ εκυηδ-

ηα: 

 

«Γ) Γνκή ησλ αηφκσλ 

Ζιεθηξνληθέο ζηηβάδεο.  

Σα δθεηηνυκζα πενζζηνέθμκηαζ ζοκέπεζα βφνς απυ ημκ πονήκα ηαζ 

δζαβνάθμοκ ηνμπζέξ. Σα δθεηηνυκζα εηείκα πμο έπμοκ ηδκ ίδζα (ή πενίπμο 

ηδκ ίδζα) αηηίκα ηνζπζάξ, θέιε υηζ ακήημοκ ζηδκ ίδζα δθεηηνμκζηή ζηζαά-

δα. Οζ ζηζαάδεξ παναηηδνίγμκηαζ, απυ ημκ πονήκα πνμξ ηα έλς, ιε ηα 

βνάιιαηα K, L, M, N, O, P, Q (ζπ. 6). Κάεε ζηζαάδα ιπμνεί κα έπεζ έκα 

ιέβζζημ ανζειυ δθεηηνμκίςκ. Ζ ζηζαάδα Κ ιπμνεί κα έπεζ ιέπνζ 2e, δ L 

ιέπνζ 8e, δ Μ ιέπνζ 18e, δ Ν ιέπνζ 32e.  
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Ζ ελςηενζηή ζηζαάδα (L, M, N, ηηθ.) έπεζ ημ πμθφ 8e. 

ημ ζπήια 7 θαίκεηαζ δ δθεηηνμκζηή δμιή ημ αηυιμο ημο άκεναηα 

(
12

6C). 

 

Οξηζκφο ζηνηρείνπ. 

ημζπείμ μκμιάγεηαζ ημ απθυ εηείκμ ζχια πμο υθα ηα άημιά ημο έπμοκ 

ημκ ίδζμ αημιζηυ ανζειυ (Ε). 

 

Ο κηθξφθνζκνο. 

ημ ιάεδια αοηυ θφβαιε απυ ημ θοζζηυ ηυζιμ ηαζ αζπμθδεήηαιε ιε 

ηα αυναηα ζςιαηίδζα πμο θέβμκηαζ ιυνζα, άημια, πνςηυκζα, κεηνυκζα ηαζ 

δθεηηνυκζα. Σα ζςιαηίδζα αοηά, ηαεχξ ηαζ άθθα πμο δεκ βκςνίγμοιε α-

ηυιδ, απμηεθμφκ ημκ ιζηνυημζιμ». 

«Υδιεία Β΄ Γοικαζίμο» Θ. Φνάζζανδ (πδιζημφ), Π. Γνμφηα-Λζαπάηδ 

(πδιζημφ), Αεήκα 1993, ζεθ. 36-37.  

 

 

 

Σν εξψηεκα είλαη ην εμήο: 

Γηαηί ε ηειεπηαία ζηηβάδα πεξηέρεη ιηγφηεξα ειεθηξφληα, ελψ απηά 

απμάλνληαη πξννδεπηηθά φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηα πξσηφληα ηνπ 

ππξήλα; Λέκε δειαδή φηη π.ρ. ε ζηηβάδα Κ κπνξεί λα έρεη κέρξη 2e, ε 

L κέρξη 8e, ε Μ κέρξη 18e, ε Ν κέρξη 32e …, αιιά γηαηί πέθηνπλ ηα 

ειεθηξφληα ζηελ ηειεπηαία ζηνηβάδα; 

 

Αο δνχκε ηελ απάληεζε ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί επζχο ακέ-

ζσο, θη αο γλσξίδνπκε θαη κεξηθά άιια δεδνκέλα γηα ην άηνκν: 

 

 

 

αθέπε επυιεκδ ζεθίδα → 
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«Πεξηνδηθφ ζχζηεκα 

 

ηδ θφζδ απακημφκ 92 πδιζηά ζημζπεία, εκχ πενίπμο 10 πανάβμκηαζ 

ηεπκδηά ζημ ενβαζηήνζμ. Σα ζημζπεία ηαλζκμιμφκηαζ έηζζ, χζηε μ αημιζ-

ηυξ ανζειυξ ηάεε ζημζπείμο (μ ανζειυξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ή ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζημ άημιμ) κα αολάκεηαζ απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά. Ο 

πενζμδζηυξ πίκαηαξ είκαζ πνήζζιμξ, επεζδή μζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζ-

πείςκ πανμοζζάγμοκ ηακμκζηυηδηα. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηα δθεηηνυ-

κζα ηςκ αηυιςκ είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε ζηζαάδεξ, πμο ηαεειζά έπεζ μνζ-

ζιέκμ ανζειυ δθεηηνμκίςκ. Όθα ηα ζημζπεία ιε ημκ ίδζμ ανζειυ δθεηηνμ-

κίςκ ζηδκ ελςηενζηή ημοξ ζηζαάδα ζοιπενζθένμκηαζ ιε πανυιμζμ ηνυπμ. 

Έηζζ, απυ ημκ πενζμδζηυ πίκαηα είκαζ δοκαηυ κα αβμοκ ζοιπενάζιαηα 

βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ ή ηςκ εκχζεχκ ημοξ, ιε αάζδ υζα είκαζ 

βκςζηά βζα άθθα ζημζπεία, πμο ανίζημκηαζ ζε βεζημκζηέξ εέζεζξ.  

 

 

 
 

Ο πενζμδζηυξ πίκαηαξ πενζέπεζ υθα ηα βκςζηά πδιζηά ζημζπεία ηαη’ 

αφλμοζα ζεζνά ηςκ αημιζηχκ ανζειχκ. Σα ζημζπεία ηςκ μπμίςκ ηα άημια 

έπμοκ πανυιμζα δμιή, έπμοκ πανυιμζεξ ζδζυηδηεξ. Έηζζ είκαζ ημπμεεηδ-

ιέκα ημ έκα ημκηά ζημ άθθμ. Σα ζημζπεία δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ 

ηαηδβμνίεξ, ηα ιέηαθθα ηαζ ηα αιέηαθθα. Δζδζηυηενα, ηα ιέηαθθα δζαζ-

νμφκηαζ ζε ηνζξ μιάδεξ: αθηάθζα, υπςξ ημ κάηνζμ, αθηαθζηέξ βαίεξ, υπςξ 

ημ ιαβκήζζμ ηαζ ζημζπεία ιεηάπηςζδξ, υπςξ μ ζίδδνμξ ηαζ ημ μονάκζμ. 

Ο Ρχζμξ πδιζηυξ Μεκηεθέβζεθ ζοκέηαλε ημκ πνχημ πενζμδζηυ πίκαηα. 

Καηέβναρε ηα βκςζηά πδιζηά ζημζπεία ηαηά αφλμοζα ζεζνά αημιζημφ 

αάνμοξ (ζήιενα βκςνίγμοιε υηζ ζδιαζία έπεζ δ ζεζνά ηςκ αημιζηχκ α-

νζειχκ). Απυ ηα ηεκά ζημκ πίκαηα πνμέαθερε ηδκ φπανλδ πδιζηχκ ζημζ-

πείςκ πμο δεκ είπακ αηυιδ ακαηαθοθεεί». 
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«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood &DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 634-635. 

 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Αξ πάνμοιε πάθζ ημκ παναπάκς πίκαηα ζε ιεβέεοκζδ:  

 

 

 
 

 

α) Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζημ Πενζμδζηυ 

φζηδια βίκεηαζ ιε αάζδ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο θένμοκ.  

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Σα ζημζπεία ηαλζκμιμφκηαζ έηζζ, χζηε μ α-

ημιζηυξ ανζειυξ ηάεε ζημζπείμο (μ ανζειυξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ή 

ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ άημιμ) κα αολάκεηαζ απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δε-

λζά». 

Ακ θμζπυκ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζημκ πενζμδζηυ πίκα-

ηα βίκεηαζ ιε αάζεζ ημκ αημιζηυ ανζειυ (ανζειυ ηςκ πνςημκίςκ ημο πο-

νήκα ημοξ), αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ παναπάκς ηαλζκυιδζδ ζηδκ μοζία βίκε-

ηαζ ιε αάζδ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ. 
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α) Ζ έκκμζα ηδξ ζοιπάκηεζαξ πενζυδμο, αθθά ηαζ ηδξ ζοιπάκηεζαξ οπμ-

πενζυδμο. 

Ζ έκκμζα ηδξ ζοιπάκηεζαξ πενζυδμο, αθθά ηαζ ηδξ ζοιπάκηεζαξ οπμπε-

νζυδμο. Πςξ δζαηνίκμκηαζ πνμκμθμβζηά μζ δζάθμνεξ οπμπενίμδμζ ηδξ ίδζαξ 

ζοιπάκηεζαξ πενζυδμο. 

Ζ ελήβδζδ ημο αζηαεμφξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ 

ζηα άημια ηςκ δζαθυνςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζαάδαξ ζηα εοβεκή πδ-

ιζηά ζημζπεία. 

Σμ ζφιπακ ιαξ δζαζηέθθεηαζ ηαζ ζοζηέθθεηαζ. Σμ δζάζηδια ιεηαλφ ηδξ 

ηάεε ζοζημθήξ ηαζ ηδξ ηάεε δζαζημθήξ μκμιάγεηαζ ζοιπάκηεζα πενίμδμξ. 

ηδκ ηάεε ζοιπάκηεζα πενίμδμ έπμοιε ηζξ δζαζημθέξ ημο ζφιπακηυξ 

ιαξ, αθθά ηαζ ηζξ ζοζημθέξ ημο κα θένμοκ ημοξ δφμ πυθμοξ ημο ζηζξ ίδζεξ 

αηνζαχξ απμζηάζεζξ. Οζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ δδθαδή ζοζηέθθμκηαζ 

ζηζξ ίδζεξ ζπεηζηά ημκηζκέξ πενζμπέξ-ζδιεία ηαζ δζαζηέθθμκηαζ επίζδξ 

ζηζξ ίδζεξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ πενζμπέξ-ζδιεία ημοξ.  

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Ο πενζμδζηυξ πίκαηαξ είκαζ πνήζζιμξ, επεζ-

δή μζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ πανμοζζάγμοκ ηακμκζηυηδηα.». 

Ο αολακυιεκμξ ανζειυξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα (ημο αημιζημφ α-

νζειμφ ημοξ) ζδιαίκεζ ακηίζημζπδ αφλδζδ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ζηα πνςηυκζα ημο πονήκα ημο ηάεε πδιζημφ 

ζημζπείμο. Έπμοιε δδθαδή ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

ε ηάπμζα ζηζβιή, δ ηαηάηαλδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ, υζμ πνμπς-

νμφιε πνμξ ηα δελζά ημο Πίκαηα, ζηαιαηάεζ εηεί (ζηα δελζά ηδξ ίδζαξ 

βναιιήξ ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα, ηαζ μ Πίκαηαξ αοηυξ λακανπίγεζ απυ 

ηάης, απυ ηδκ επυιεκδ βναιιή. 

Αοηυ βίκεηαζ επεζδή υθα ηα παναπάκς πδιζηά ζημζπεία ημο πίκαηα έβζ-

κακ ηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ ηαζ θένμοκ πενίπμο ημ ίδζμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ημ μπμίμ υιςξ αοηυ θμνηίμ ιαξ δίκεζ πενζζζυ-

ηενδ ιάγα υζμ πνμπςνμφιε πνμξ ηα δελζά ημο πίκαηα ή αθθζχξ έπμοιε 

ιεβαθφηενδ ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ.   

Λέιε δδθαδή υηζ αοηυ πμο αθέπμοιε απυ ηα ζημζπεία ηδξ ίδζαξ μιάδαξ, 

απυ ηα ανζζηενά πνμξ ηα δελζά ζημκ παναπάκς πίκαηα, δεκ είκαζ ηίπμηε 

άθθα απυ ιζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ, ηαεχξ δδθαδή ζοιποηκχκμκηαζ ηα 

πδιζηά ζημζπεία, θυβς ηδξ ζοιπίεζήξ ηςκ ελαζηίαξ ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Δκυζς έπμοιε ηδκ ζοιπίεζδ αοηή ηαηά ηδκ ίδζα οπμπενίμδμ (ζοιπά-

κηεζα οπμπενίμδμ) έπμοιε ηδκ παναβςβή ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ ί-

δζαξ μιάδαξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ. Αοηά δδθαδή ηα πδιζηά ζημζπεία 

πμο οπάνπμοκ ζηδκ ίδζα βναιιή ακήημοκ ζηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ. 

Όζα ιεκ ακήημοκ ζηα ανζζηενά ηδξ ακήημοκ πνμκμθμβζηά υθα ζηδκ πνχ-
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ζιδ οπμπενίμδμ αοηήξ ηδξ πενζυδμο, εκχ υζα ανίζημκηαζ ζηα δελζά ηδξ 

ακήημοκ πνμκμθμβζηά ζηδκ υρζιδ οπμπενίμδμ αοηήξ ηδξ ίδζαξ ζοιπά-

κηεζαξ πενζυδμο. Ακηίεεηα, υζα ανίζημκηαζ ζημ ιέζμκ ηδξ ίδζαξ αοηήξ 

ζοιπάκηεζαξ πενζυδμο, ακήημοκ πνμκμθμβζηά ζηδκ εκδζάιεζδ οπμπενίμ-

δυ ηδξ. 

Έηζζ ηαλζκμιμφκηαζ θμζπυκ ηα πδιζηά ζημζπεία υζα ανίζημκηαζ ζηδκ ί-

δζα βναιιή, ζηδκ ίδζα μιάδα αθθζχξ. 

Όιςξ έπμοιε ηαζ αθθαβή βναιιήξ. 

Ζ αθθαβή βναιιήξ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε κέμ ηφια ζοιπίεζδξ πάκς ζηα 

ήδδ παναπεέκηα πδιζηά ζημζπεία ηδξ πνμδβμφιεκδξ μιάδαξ, ή ζε αοηά 

πμο πανήπεδζακ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζοιπάκηεζα πενίμδμ. 

Αοηυ ημ κέμ ηφια ζοκάβεηαζ επεζδή ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ 

ή αθθζχξ «εηπέιπμκηαζ» ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ, δδθαδή έθημκηαζ ζηα-

δζαηά. 

ηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα διένα δδθαδή, έπμοιε ζηαδζαηή ηδκ έθλδ ηςκ 

θμνηίςκ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Απυ ημκ ανζειυ ηςκ παναπεέκηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ αθέπμοιε πυζεξ 

θμνέξ έπεζ ζοιαεί δ εηπμιπή αοηχκ ηςκ ηαάκηςκ εκένβεζαξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ. Έηζζ ακ έπμοιε ζε ιζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ (δδθαδή μιά-

δα πδιζηχκ ζημζπείςκ) ηδκ φπανλδ π.π. 6 πδιζηχκ ζημζπείςκ, αοηυ ζδ-

ιαίκεζ υηζ ζε αοηήκ ηδκ ζοιπάκηεζα πενίμδμ (=μιάδα πδιζηχκ ζημζπείςκ 

ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα) έπμοιε ελ (6) θμνέξ ηδκ επζιένμοξ έθλδ ή αθ-

θζχξ έβζκε ελ θμνέξ εηπμιπή ηαάκηςκ εκένβεζαξ. 

 

Αξ δμφιε πάθζ ημ θαζκυιεκμ αοηήξ ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, ελδβήζαιε υηζ, έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Συηε: 

α1) Θειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ λεηζκμφκ απυ εηεί, αθμφ έθημκηαζ απυ ημκ 

άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α ηαζ πέ-

θημοκ πάκς ζ’ αοηυκ ιε μνιή. Δλαζηίαξ ηδξ μνιήξ αοηήξ ηαζ ηδξ ζοιπίε-

ζδξ πανάβμκηαζ ιάγεξ ηαζ φθδ. Μάθζζηα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α έθημ-

κηαζ ηαζ πνςηυκζα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α (ηα μπμία πνςηυκζα είπακ 

ήδδ παναπεεί ζε πνμδβμφιεκδ ζοιπάκηεζα πενίμδμξ). Σα εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηα πνςηυκζα θμζπυκ πμο έθημκηαζ απυ ημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ α πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηδκ ίδζα αοηή ζοιπάκηεζα 

πενίμδμ (δ ζοιπάκηεζα πενίμδμξ πενζθαιαάκεηαζ ζε ιζα ζοζημθή ηαζ ιζα 

δζαζημθή ημο ζφιπακημξ),  θμνηίγμκηαζ εηεί ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ιε 

ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ 
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(ηζ αοηυ βίκεηαζ δοκαηυ, επεζδή θμνηίγμκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Έηζζ ηα πνςηυκζα πμο έπμοκ εθπεεί απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Σέημζα 

πνςηυκζα είκαζ υζα ακαθένμκηαζ ζηα πδιζηά ζημζπεία πμο μκμιάγμκηαζ 

αιέηαθθα. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο δ μιάδα αοηή ηςκ αιεηάθθςκ έθ-

ηεζ δθεηηνυκζα ηαζ έηζζ θμνηίγεηαζ ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ (ζηδκ 

μοζία ηα αολδιέκα ζε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εζςηενζημί-

αανοηζημί πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε αοηά ηα πνςηυ-

κζα έθημοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ζηα δθεηηνυκζα, ηα μπμία έηζζ ιέκμοκ ζηαεενά ιαγί ημοξ 

ηαζ δδιζμονβμφκ ημ άημιμ. Όιςξ μζ ζζπονμί ζε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυ-

κζα αοηά πμο έπμοκ ένεεζ-εθπεεί ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α, έθημοκ ηαζ 

ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ απυ ηα άθθα δθεηηνυκζα ζηζξ ζπε-

ηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ πμο θένμοκ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημ-

κίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ια-

ηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Έηζζ έπμοιε έθλδ ηαζ ηέημζςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ζζπονυ ημ ια-

βκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ, ηα μπμία αοηά δθεηηνυκζα έθημκηαζ ηυηε απυ ηα 

αιέηαθθα. Σα δθεηηνυκζα αοηά υιςξ, υπςξ ακαθέναιε ηεθεοηαία πζμ πά-

κς, είκαζ αζηαεή ηαζ ιέκμοκ ζηδκ ηεθεοηαία ζηζαάδα ηςκ αηυιςκ ηςκ α-

ιεηάθθςκ. Αοηά δεκ ιπμνμφκ κα πθδζζάζμοκ άθθμ ηαζ κα πνμπςνήζμοκ 

ζε ιζα πζμ εζςηενζηή ζηζαάδα, επεζδή ιυκμκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμ-

ζηάζεζξ έθημκηαζ ιε ηα πνςηυκζα ημο πονήκα ημοξ (ελδβήζαιε παναπά-

κς ημ πχξ). 

Ο θυβμξ πμο είκαζ αζηαεή αοηά ηα δθεηηνυκζα (ηςκ παναπάκς αιε-

ηάθθςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ) ελδβείηαζ επεζδή έπμοκ εθπεεί ζημκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ α θυβς ηδξ πηχζδξ-ζφβηνμοζδξ ηςκ πνςημκίςκ πμο πνμέν-

πμκηακ απυ ημκ άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ α.  

Όζα υιςξ πνςηυκζα δεκ ιεηαηζκήεδηακ ή αθθζχξ δεκ πνμζέθααακ επζ-

πθέμκ δθεηηνυκζα, θένμοκ ελίζμο ζζπονά ηα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ημοξ, αθθά ηαζ ηςκ εθηυιεκςκ απυ 

αοηά δθεηηνμκίςκ ημοξ.  

Ζ φπανλδ δδθαδή ηςκ παναπακίζζςκ δθεηηνμκίςκ ζε αοηά δεκ εα βί-

κμκηακ επζηνεπηή ακ δεκ οπήνπε αοηυ ημ αολδιέκμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε αοηά 

(υπςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς), βζαηί έκα πνςηυκζμ ηακμκζηά έθηεηαζ ιε 

έκα δθεηηνυκζμ. 
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Αοηά ηα πνςηυκζα θμζπυκ πμο θένμοκ έηζζ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δ-

θεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έπμοκ δδ-

ιζμονβδεεί ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α, υπμο εηεί ιυκμκ οπήνπε αοηυ ημ ια-

βκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ (ηυηε δεκ είπακ 

δδιζμονβδεεί αηυιδ άθθα άζηνα ή βαθαλίεξ ή κεθεθχιαηα η.θπ.). 

Δπεζδή υθα ηα πνςηυκζα ηαζ υθα ηα δθεηηνυκζα πμο «ηαηαζηεοάζηδ-

ηακ» ζημοξ δφμ αοημφξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ α ηαζ α θένμοκ ημ ίδζμ ιέ-

βεεμξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ ζοζημθέξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ δζαζημθέξ 

ημο ημ ζφιπακ ιαξ δζαζηέθθμκηακ αθθά ηαζ ζοζηέθθμκηακ ζε ίζεξ απμ-

ζηάζεζξ, χζηε κα πέθημοκ ια ακάθμβδ ίζδ μνιή ηυζμ ηα πνςηυκζα πνμξ 

ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α, αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ α ηαζ κα έπμοκ ημ ίδζμ ιέβεεμξ. 

Ακ ζε ηάπμζα ηαζ ιυκμκ ζοιπάκηεζα πενίμδμ είπε αολδεεί αοηή δ απυ-

ζηαζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, ηυηε ηα παναπάκς θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ εα έθημκηακ απυ αηυιδ ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ μ-

πυηε εα είπακ ζζπονυηενδ ηδκ έθλδ-μνιή ημοξ ηαζ ηυηε εα πανάβμκηακ 

αηυιδ ιεβαθφηενα ζε ιέβεεμξ πνςηυκζα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

πνςημκίςκ, αθθά ηαζ αηυιδ ιεβαθφηενα δθεηηνυκζα ζημκ άθθμκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ α ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

α2) Θειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ λεηζκμφκ απυ εηεί, αθμφ έθημκηαζ απυ ημκ 

άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α ηαζ πέ-

θημοκ πάκς ζ’ αοηυκ ιε μνιή. Δλαζηίαξ ηδξ μνιήξ αοηήξ ηαζ ηδξ ζοιπίε-

ζδξ πανάβμκηαζ ιάγεξ ηαζ φθδ. Μάθζζηα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α έθημ-

κηαζ ηαζ δθεηηνυκζα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α (ηα μπμία δθεηηνυκζα 

είπακ ήδδ παναπεεί ζε πνμδβμφιεκδ ζοιπάκηεζα πενίμδμ). Σα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ αθθά ηαζ ηα δθεηηνυκζα θμζπυκ πμο έθημκηαζ απυ ημκ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ α πνμξ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηδκ ίδζα αοηή ζοιπά-

κηεζα πενίμδμ (δ ζοιπάκηεζα πενίμδμξ πενζθαιαάκεηαζ ζε ιζα ζοζημθή 

ηαζ ιζα δζαζημθή ημο ζφιπακημξ),  θμνηίγμκηαζ εηεί ζημκ ζοιπάκηεζμ πυ-

θμ α ιε ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ημοξ (ηζ αοηυ βίκεηαζ δοκαηυ, επεζδή θμνηίγμκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 

Έηζζ ηα δθεηηνυκζα πμο έπμοκ εθπεεί απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Αοηά ηυηε 

έθημκηαζ ιε ηα πνςηυκζα ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο α ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ (ελδβήζαιε υηζ δ έθλδ αοηή βίκεηαζ ιέζς ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ απυ ηα εηεί πνςηυκζα, αθμφ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμοξ). 

Συηε πανάβμκηαζ ηα ζημζπεία ηςκ ιεηάθθςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ αοηυκ πυθμ 

α.  
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Όιςξ ηα ζζπονά ζε θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, πνςηυκζα 

ημο ζοιπάκηεζμο πυθμο α, έθημοκ ηαζ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυ-

θμοξ απυ ηα άθθα δθεηηνυκζα ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ πμο θέ-

νμοκ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. Έηζζ, ηα ζημζ-

πεία αοηά έθημοκ ηαζ ηέημζα δθεηηνυκζα πμο ζοιπθδνχκμοκ ηδκ ηεθεο-

ηαία ζηζαάδα ημοξ. Αοηά υιςξ είκαζ αζηαεή υπςξ ελδβήζαιε. 

 

ε δεφηενδ, ηνίηδ η.θπ. ζοιπάκηεζα πενίμδμ, έπμοιε επίζδξ δεφηενδ, 

ηνίηδ η.θπ. ζοιπάκηεζα έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ. Σχνα υιςξ δεκ έθημκηαζ απθά θμνηία ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, αθθά έθημκηαζ ηαζ ηα ήδδ δδιζμονβδεέκηα πνςηυ-

κζα ηαζ δθεηηνυκζα ηαεχξ ηαζ ηα άθθα πζμ εθαθνά πδιζηά ζημζπεία. 

Έηζζ, ιεηαηζκμφκηαζ ηαζ μθυηθδνα πδιζηά ζημζπεία απυ ημκ έκακ πυθμ 

ζημκ άθθμ ηαζ απυ ηδκ ζφβηνμοζή ημοξ πμο αημθμοεεί ζημκ άθθμ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ ζημκ μπμίμ πέθημοκ ιε μνιή έπμοιε ηυηε ηδκ δδιζμονβία ηςκ 

αανφηενςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ, πμο υπςξ ελδβήζαιε δδιζμονβμφκηαζ 

πνμξ ηζξ πζμ πνυζθαηεξ-υρζιεξ ζοιπάκηεζεξ πενζυδμοξ, ζε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ δδιζμονβία ηςκ εθαθνφηενςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ πμο δδιζμονβήεδ-

ηακ ζε πζμ πνχζιεξ ζοιπάκηεζεξ πενζυδμοξ. 

 

Πεγή: 3μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Β΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 27-39. 

 

 

πκπέξαζκα: 

 

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβεηαζ υηζ έπμοιε ηάεε θυβμ κα πεζζημφιε υηζ 

πνάβιαηζ οπήνλακ μζ παναπάκς ζοιπάκηεζεξ επμπέξ-πενίμδμζ ηαζ οπμπε-

νίμδμζ, αθμφ άθδζακ ηα απμηοπχιαηά ημοξ ζηδκ ίδζα ηδκ φθδ. Κζ αοηυ 

ιμζάγεζ αηνζαχξ υπςξ υηακ αθέπμοιε ημ απμηφπςια ημο πμδζμφ εκυξ θζμ-

κηανζμφ, μπυηε ιεηά βκςνίγμοιε υηζ πέναζε απυ εηεί ημ θζμκηάνζ. 

Δπμιέκςξ, απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ πνάβιαηζ οπήνλακ 

πενίμδμξ δζαζημθήξ ημο ζφιπακημξ αθθά ηαζ πενίμδμξ δζαζημθήξ ημο. 

Γζ’ αοηυ ηζ ειείξ εα πνμπςνήζμοιε ιε αάζδ αοηή ηδκ αθήεεζα, δκ 

μπμία απμδεζηκφεηαζ απυ ηα εονήιαηά ηδξ, απυ ηα ζημζπεία ηδξ. 

Μάθζζηα, κα οπμβναιιίζμοιε εδχ υηζ ημ ζφιπακ ζοζηέθθεηαζ ηαζ δζα-

ζηέθθεηαζ ζηζξ ίδζεξ ζπεδυκ απμζηάζεζξ, ή θέιε υηζ μζ απμζηάζεζξ ζοζημ-

θήξ ηαζ δζαζημθήξ ημο είκαζ μζ ίδζεξ πενίπμο, ηάεε θμνά, ιέπνζ ηχνα. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ θένεζ ιεβάθδ πμζυηδηα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ζημοξ δφμ πυθμοξ ημο. Αοηυ αηνζαχξ επαθδεεφμοκ μζ ζοκεπείξ ζοζημθέξ 

ηαζ δζαζημθέξ ημο ηαζ υηζ δ αανφηδηά ημο δεκ ελαζηείηαζ απυ ημ ιέζμκ 

ημο, αθθά απυ ηα άηνα-πυθμοξ ημο. 
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Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ βαθαλίεξ πμο αθέπμοιε κα ηνέπμοκ ηαζ κα απμια-

ηνφκμκηαζ απυ ηδκ Γδ, ζδιαίκεζ υηζ είηε έθημκηαζ απυ ημοξ πυθμοξ ημο, 

υηακ πάκε πνμξ αοημφξ, είηε απςεμφκηαζ απυ αοημφξ, υηακ πθδζζάγμοκ 

πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ζφιπακημξ. 
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10. Σν ζχκπαλ είλαη εληαίν θαη δελ ππάξρνπλ πνιιά ζχκπαληα. 

 

 

ηα ηεθάθαζα: 38 ημο 2μο Βζαθίμο ιαξ,  ηαζ 21 ημο 3μο Βζαθίμο ιαξ, 

ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

38. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Νηφπιεξ. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη αζζελή ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γαιάδηνπ ρξψκαηνο ηνπ θσηφο ζε πεγή αθηηλν-

βνιίαο, ζεκαίλεη φηη θέξεη ηζρπξφ ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ 

ειεθηξνλίσλ ηεο. 

Ζ «νληφηεηα» ή ην «ζψκα» ηνπ θσηφο θαη θάζε αθηηλνβνιίαο είλαη 

απφ ηελ ίδηα ελέξγεηα. Ζ δηαθνξεηηθή ηζρχο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη 

ε αηηία λα πξνθαιεί-δεκηνπξγεί θαη ηα δηαθνξεηηθά ηεο ρξψκαηα. 

 

 

«Δξπζξή κεηαηφπηζε 

Έηζζ μκμιάγεηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ημο θςηυξ, 

ημ μπμίμ εηπέιπμοκ μζ αζηένεξ, πνμξ ηδκ ενοενή πενζμπή ημο θάζιαημξ. 

 

 

 
 
Τμ θωξ πμο ένπεηαη από μαθνηκμύξ γαιαλίεξ πανμοζηάδεη μεηαηόπηζε πνμξ ημ ε-

νοζνό άθνμ ημο θάζμαημξ. Αοηό ζεμαίκεη πωξ μη γαιαλίεξ απμμαθνύκμκηαη με πμιύ 

μεγάιεξ ηαπύηεηεξ θαη ζοκεπώξ μιόθιενμ ημ Σύμπακ δηαζηέιιεηαη. 

 

 

Σμ θςξ δζαδίδεηαζ ιε ηδ ιμνθή ηοιάηςκ. Σμ πνχια ηςκ θςηεζκχκ α-

ηηίκςκ ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηφιαημξ. Γζα πανάδεζβια, ζε έκα πζθζμ-

ζηυ πςνμφκ 2.500 ιήηδ βαθάγζμο θςηυξ, αθθά ιυκμ 1.500 ιήηδ ηφιαημξ 
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ενοενμφ θςηυξ∙ παναηδνμφιε, δδθαδή, πςξ ηα ιήηδ ηφιαημξ αολάκμοκ 

ηαεχξ ιεηαημπζγυιαζηε απυ ηδ βαθάγζα πενζμπή ημο θάζιαημξ πνμξ ηδκ 

ενοενή. 

Όηακ ιζα ηζκμφιεκδ θςηεζκή πδβή απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδ-

ηή, ηα ηφιαηα ημο θςηυξ αναζχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ ενοενά), εκχ υηακ 

πθδζζάγεζ, ποηκχκμοκ (βίκμκηαζ πζμ βαθάγζα). Ζ ιεηααμθή ημο ιήημοξ 

ηφιαημξ ημο θςηυξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ απυζηαζδ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

θςηεζκήξ πδβήξ μκμιάγεηαζ Νηυπθεν, θαζκυιεκμ. Έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηαποηήηςκ, ιε ηζξ μπμίεξ ηζκμφκηαζ μζ αζηένεξ 

(πζθζυιεηνα ακά δεοηενυθεπημ). Ζ ιεθέηδ ηδξ ενοενήξ ιεηαηυπζζδξ ια-

ηνζκχκ …».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 302.   

 

 

Ζ ελήβδζδ είκαζ δ ελήξ: 

Όηακ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ απυ ημκ παναηδνδηή, ηυηε ελαζεεκμφκ ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο ενπυιεκμο θςηυξ. Δλ’ αοημφ (θυβς ηδξ ελαζεέκδζήξ 

ημο), ημ θςξ αοηυ αναζχκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο πμο βίκεηαζ ιεβαθφηε-

νμ πθέμκ.  

Αοηή δ ελαζεέκδζδ απμηοπχκεηαζ, επεζδή ημ ιήημξ αοημφ ημο ηφια-

ημξ ημο θςηυξ πανμοζζάγεζ ιεηαηυπζζδ πνμξ ημ ενοενυ πνχια (πμο είκαζ 

ημ παναηηδνζζηζηυ βζα ημ ηφια ιε ιεβάθμ ιήημξ ή ιε αζεεκή ημ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο). Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιεζχκεηαζ 

δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηείιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημκ παναηδνδηή, θεφβεζ απυ αοηυκ, μπυηε ιεζχκεηαζ δ ζζπφξ ημο θς-

ηυξ αοημφ, ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο είκαζ πζμ αζεεκέξ.  

Ακηίεεηα, υηακ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ειάξ, ή πθδζζάγεζ πνμξ ημκ πανα-

ηδνδηή, ηυηε αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ένπεηαζ 

πνμξ ημκ παναηδνδηή, αολάκεζ δ ζζπφξ ηςκ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ απυ ημ 

ιήημξ ηφιαημξ πμο ιζηναίκεζ ηαζ παίνκεζ ελαζηίαξ αοημφ ημ βαθάγζμ πνχ-

ια. Ζ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ αολάκεζ δδθαδή, επεζδή ημ ακηζηεί-

ιεκμ πμο εηπέιπεζ αοηυ ημ θςξ ένπεηαζ πνμξ ημκ παναηδνδηή, πθδζζάγεζ 

πνμξ αοηυκ, μπυηε αολάκεζ ημ ιήημξ ηφιαηυξ ημο, είκαζ πζμ ζζπονυ, αθμφ 

πθδζζάγεζ πνμξ ημκ παναηδνδηή. 

Σμ πνχια δδθαδή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ απυδεζλδ ηδξ ζζπφμξ 

ηςκ. 

Αθμφ θμζπυκ ημ θςξ είκαζ ημ ίδζμ ηαζ ζημ ηυηηζκμ αθθά ηαζ ζημ ιπθε, 

αθμφ αοηυ ημ ίδζμ θςξ ζημ θαζκυιεκμ Νηυπθεν βίκεηαζ ηδκ ιζα ηυηηζκμ 

(υηακ απμιαηνφκεηαζ ημ αζηένζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Γδ ιαξ) ηαζ ηδκ άθθδ 

βίκεηαζ ιπθε (υηακ πθδζζάγεζ πνμξ ηδκ Γδ ιαξ ημ αζηένζ), άνα θέιε υηζ δ 

αηηζκμαμθία ηαζ ημ θςξ είκαζ απυ ηδκ ίδζα εκένβεζα, ηδκ μπμία ακαθένα-

ιε ςξ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, 
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πμο δζαθένεζ υιςξ ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ηδξ, μπυηε ιαξ δίκεζ ηαζ ηα δζαθμνε-

ηζηά ηδξ πνχιαηα. 

 

2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ ηεξ. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 122-123. 
οιπθδνχκμοιε δδθαδή υηζ αθμφ ημ θςξ πμο ιεθεηάιε ζηζξ 

ακαθφζεζξ ιαξ είκαζ ημ ίδζμ απ’ μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ζφιπακημξ ηζ ακ 

αοηυ πνμένπεηαζ, άνα αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ θςξ είκαζ ημ ίδζμ ζε υθμ ημ 

ζφιπακ. Κζ αθμφ ημ θςξ είκαζ εκένβεζα ηαζ ηφια, άνα δ εκένβεζα ζε υθμ 

ημ ζφιπακ είκαζ δ ίδζα. 

ηαζ επίζδξ: 

 

21. Ζ εμήγεζε φηη ηα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψ-

δε ηφληα ειεθηξνλίσλ έιθνληαλ θαηά θβάληα ελέξγεηαο θαη δελ έιθν-

ληαλ ζπλερφκελα, αιιά πεξηνδηθά έιθνληαλ, ζηελ θάζε ζπκπάληεηα 

πεξίνδν. 

Ζ αθξηβήο έλλνηα ηεο ζπκπάληεηαο πεξηφδνπ, ηεο ζπκπάληεηαο ππν-

πεξηφδνπ θαη ηεο ζπκπάληεηαο εκέξαο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ίδησλ ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ζηα ρε-

κηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη πξνο ην έλα ή ην άιιν άθξν ηεο ίδηαο 

γξακκήο, ή ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο ίδηαο ζηήιεο. 

Ζ εμήγεζε-ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο καο φηη κφλνλ έλα ζχκπαλ ππάξ-

ρεη θαη δελ ππάξρνπλ θαη δεχηεξν ή θαη πεξηζζφηεξα ζχκπαληα. 

 

Αξ δμφιε πάθζ πνμζεηηζηά ημκ Πενζμδζηυ Πίκαηα ηςκ πδιζηχκ ζημζ-

πείςκ: 

 

 

δ ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 

  



54 

 

 

 
 

 

 

«4. Ση είλαη ην πεξηνδηθφ ζχζηεκα θαη πνηα ζθνπηκφηεηα εμππεξε-

ηεί ε ρξήζε ηνπ; 

[…] Ανβυηενα, βφνς ζημ 1913, δζαηοπχεδηακ κέα ηαζ πενζζζυηενμ ε-

λεθζβιέκεξ απυρεζξ. Γζαπζζηχεδηε υηζ ε ζσζηή θαηάηαμε ησλ ζηνη-

ρείσλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ αηνκηθφ αξηζκφ θάζε ζηνηρείνπ θαη 

φρη ζην αηνκηθφ ηνπ βάξνο. 
Έηζζ μ ανπζηυξ πίκαηαξ επελδβήεδηε ιε ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα ηαζ μνζ-

ζηζημπμζήεδηε. Οκμιάζηδηε, δε, πεξηνδηθφ ζχζηεκα ησλ ζηνηρείσλ. 

Όπςξ ηεθζηά δζαιμνθχεδηε, ημ πενζμδζηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ επηά 

νξηδφληηεο ζεηξέο, πνπ νλνκάζηεθαλ πεξίνδνη. 

Ζ πνχηδ πενίμδμξ πενζέπεζ ιυκμ δφμ ζημζπεία, δ δεφηενδ ηαζ δ ηνίηδ 

απυ μηηχ, δ ηέηανηδ ηαζ δ πέιπηδ απυ δεηαμηηχ ηαζ δ έηηδ απυ ηνζάκηα 

δφμ ζημζπεία.  

Σα οπυθμζπα δεηαεκκζά ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ζηδκ έαδμιδ ηαζ ηε-

θεοηαία πενίμδμ. Ζ πενίμδμξ αοηή ζοκεπίγεζ κα ειπθμοηίγεηαζ ιε κέα ιέ-

θδ, ηα μθμέκα ηαζ αολακυιεκα οπενμονάκζα ηεπκδηά ζημζπεία.  

Οζ ηαηαηυνοθεξ ζηήθεξ ημο πενζμδζημφ πίκαηα μκμιάγμκηαζ μιάδεξ ή 

μζημβέκεζεξ. Σα ζημζπεία πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιάδα πανμοζζάγμοκ ηά-

πμζα, ιεβάθδ ή ιζηνή, μιμζυηδηα ζηζξ πδιζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. 

Κάεε μιάδα παναηηδνίγεηαζ απυ έκα θαηζκζηυ ανζειυ ηαζ απυ ημ 

βνάιια Α ή Β. Οζ μιάδεξ πμο έπμοκ ημ Α μκμιάγμκηαζ ηφνζεξ μιάδεξ 

(ΗΑ,ΗΗΑ, ΗΗΗΑ, ΗVΑ, VA, VIA, VIIA, VIIIAή Ο) ηαζ μζ μιάδεξ πμο έπμοκ 
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ημ Β μκμιάγμκηαζ δεοηενεφμοζεξ (ΗΒ,ΗΗΒ, ΗΗΗΒ, ΗVΒ, VΒ, VIΒ, VIIΒ, 

VIIIΒ).  

«Ακαθοηζηή Μέεμδμξ Φοζζηήξ & Υδιείαξ», ακαθοηζηέξ ιαεδηζηέξ εη-

δυζεζξ, ηυιμξ 6, ζεθ. 78.   

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Να επακέθεμοιε υιςξ ζε ηάηζ πμο είπαιε πζμ πνζκ (ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

εκυηδηα), υηζ μζ έθλεζξ ζηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ έβζκακ ζηαδζαηά ηαζ 

δεκ ήζακ ζοκεπυιεκεξ, επεζδή αοηέξ έβζκακ ιε ηδκ ιμνθή ηαάκηςκ εκέν-

βεζαξ. 

Δλδβήζαιε πζμ πάκς υηζ υζα πδιζηά ζημζπεία πανήπεδζακ ζηδκ ίδζα 

ζοιπάκηεζα πενίμδμ αοηά ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιάδα, υηακ ηα θμνηία εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πμο δέπμκηακ ήζακ πενίπμο ηα ίδζα. Αοηυ ςξ εδχ είκαζ 

θμβζηυ. 

Σμ «πανάθμβμ» υιςξ είκαζ υηζ ζηδκ ίδζα μιάδα έπμοιε ηα πδιζηά ζημζ-

πεία κα θένμοκ ίδζεξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ πενίπμο υζα είκαζ ζημ δελζυ ιένμξ 

ηδξ βναιιήξ, εκχ υζα είκαζ ζημ ανζζηενυ ιένμξ ηδξ ίδζαξ βναιιήξ ακ θέ-

νμοκ δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ, επεζδή έπμοκ ηδκ ηάζδ κα θένμοκ δζαθμνε-

ηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ. 

Απυ πμο πνμηφπηεζ άναβε αοηή δ δζαθμνμπμίδζή ημοξ, αθμφ έβζκακ 

ηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα πενίμδμ; 

Ζ ελήβδζδ είκαζ απθή: 

Ζ έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δεκ βίκμκηακ ζοκεπυιεκα, αθθά βίκμκηακ 

ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ ςξ ελήξ: 

Ο έκαξ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, π.π. μ πυθμξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, έθηεζ απυ ημκ απέκακηί ημο ζοιπάκηεζμ πυθμ 

εηενχκοιά ημο ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία. Συηε έκα ηφια ε-

κένβεζαξ λεηζκάεζ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηαζ πέθηεζ ιε μνιή πάκς ζημκ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηαζ 

ημκ ζοιπζέγεζ ακάθμβα. Συηε έπμοιε ηδκ παναβςβή φθδξ ζημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ α. 

Λυβς ηδξ ζοιπίεζδξ αοηήξ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α αοηυξ δεκ ελαζηεί 

πνμξ ζηζβιήκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημο θμνηίμ πνμξ ημκ άθ-

θμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ, αθθά πνμξ αοηυ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο «ιπυνεζε» κα έθλεζ. Ο άθθμξ υιςξ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, είκαζ αοηυξ ηχνα πμο ελαζηεί ηδκ έθλδ ημο πά-

κς ζημκ απέκακηί ημο ζοιπάκηεζμ πυθμ α. Συηε θμνηία εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ λεηζκμφκ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηαζ έθημκηαζ απυ 

ημκ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηαζ ημκ ζοιπζέγμοκ, μπυηε πανάβμκηαζ α-

κηίζημζπα πδιζηά ζημζπεία. 

ηδκ ζοκέπεζα βίκεηαζ ημ ελήξ: 
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Σα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία «ηαηαθαβζάγμοκ» ζημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ α, ηζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε ηδκ ιαβκδηζηή-δθεηηνμια-

βκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ επζιένμοξ έθλδ ηςκ αθζπεέκηςκ θμνηίςκ απυ 

ημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, απυ ηα εηεί ζζπονυηενά 

ημοξ θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. Συηε μ πυθμξ αοηυξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ έπεζ δνειήζεζ απυ ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

πθεονάξ, ηαζ βζ’ αοηυ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ θέλδ «ηαηαθαβζάζεζ» πζμ 

πνζκ (ηαηαθάβζαζακ δδθαδή ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, 

αθμφ ήνεακ ζε ιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ πανάβμκηαξ φθδ ηαζ 

εβηθςαζγυιεκα πθέμκ ιέζα ζε αοηήκ). Σμ πμζυκ υιςξ εκένβεζαξ πμο 

απμιέκεζ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ είκαζ 

εθεφεενμ ηχνα κα ελαζηήζεζ κέα έθλδ ηαζ κέα ιαβκδηζηή-

δθεηηνμιαβκδηζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ημκ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α. Κζ 

αοηέξ μζ έθλεζξ δδθαδή βίκμκηαζ ζηαδζαηά ιεκ ηαζ βζ’ αοηυ πνμηφπημοκ 

ηα ηαάκηα εκένβεζαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ, αθθά ζοκεπίγμκηαζ έηζζ ηαευθδ ηδκ ίδζα αοηή ζοιπάκηεζα 

πενίμδμ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ έθλδξ ηςκ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ, μ-

πυηε ελαζηείηαζ ηυηε δ άπςζή ημοξ πάθζ.  

Μζα ζοιπάκηεζα πενίμδμξ δδθαδή ελδβήζαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυ-

ηδηα θένεζ ηζξ οπμπενζυδμοξ ηδξ.  

Μζα ζοιπάκηεζα διένα δδιζμονβίαξ υιςξ απμηεθείηαζ απυ ηζξ πενζυ-

δμοξ ηδξ, απυ ηζξ επζιένμοξ πενζυδμοξ ηδξ, π.π. δ πνχηδ διένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο θένεζ ηνεζξ πενζυδμοξ, υπςξ ελδβήζαιε, ηζ αοηυ α-

πμηοπχκεηαζ ζηα θίβα πδιζηά ζημζπεία ηςκ ηνζχκ πνχηςκ μιάδςκ ημο 

Πενζμδζημφ Πίκαηα ημζπείςκ. 

Ζ ηάεε πενίμδμξ υιςξ θένεζ ηζξ επζιένμοξ οπμπενζυδμοξ ηδξ, πμο ηυ-

ζεξ υζεξ ηαζ ηα παναπεέκηα πδιζηά ζημζπεία ηδκ ίδζα αοηήκ πενίμδμ. 

Όθεξ δδθαδή μζ πενίμδμζ ηαζ οπμπενίμδμζ, αηυιδ ηαζ μζ διένεξ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο έπμοκ ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, αθθά ηαζ ζοβπνυκςξ 

ηδκ εηπμιπή ηςκ ηαάκηςκ εκένβεζα, υπςξ πνμακαθέναιε ηαζ ελδβήζαιε. 

 

Δπίζδξ, κα δζεοηνζκίζμοιε ηαζ ημ ελήξ: 

Ζ ελήβδζδ υηζ ηα πδιζηά ζημζπεία πμο ανίζημκηαζ π.π. ζημ δελζυ ιένμξ 

ημο πίκαηα θένμοκ πανυιμζεξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ, μθείθεηαζ ζημ υηζ υζα 

πδιζηά ζημζπεία δέπμκηακ πζμ πμθθά ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ, αοηά ιαξ δίκμοκ ηα αιέηαθθα, εκχ υζα δέπμκηακ ζζπονυηε-

να ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αοηά ιαξ δίκμοκ ηα ιέ-

ηαθθα. 

Αξ πάνμοιε ιζα βναιιή ημο Πίκαηα Πενζμδζηχκ ζημζπείςκ: 

Απυ εδχ πνμηφπηεζ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, υηζ οπήνλε π.π. έκα 

ιεβάθμ ηφια ηαάκηα εκένβεζαξ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ αοηυξ ήηακ μ θυβμξ πμο ηυηε δδιζμονβήεδηακ 
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ηα πδιζηά ζημζπεία πμο ανίζημκηαζ ζηα δελζά ημο πενζμδζημφ πίκαηα, 

υπςξ είκαζ ηα ιέηαθθα. 

ηδκ ζοκέπεζα έπμοιε θείκμοζα ηδκ πμνεία ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, μπυηε έπμοιε υιςξ ηδκ ακηίζημζπδ αφλδζδ ηςκ 

θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ιέπνζ πμο ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ κα εηπέιπμκηαζ αοηά ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ ηαζ 

ηυηε ιαξ δδιζμονβμφκ ηα αιέηαθθα ηδξ ίδζαξ αοηήξ βναιιήξ. 

 

Όζα δε πδιζηά ζημζπεία ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα ζηήθδ, έπμοκ παναπεεί 

απυ ηδκ ίδζα αηνζαχξ ακαθμβία ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ θμνηίςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, αθθά ζε ιεηαβεκέζηενδ 

ή ζε πνμβεκέζηενδ ζοιπάκηεζα πενίμδμ (ή ζοιπάκηεζα επμπή), υηακ ο-

πήνπακ πενζζζυηενα ή θζβυηενα παναπεέκηα ακηίζημζπα πδιζηά ζημζπεία. 

Αοηή αηνζαχξ δ επακάθδρδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ πμο θένμοκ ηζξ 

πανυιμζεξ ζδζυηδηεξ ζδιαίκεζ ηαζ οπμδδθχκεζ υηζ υθα ηα πδιζηά ζημζπεία 

ημο ζφιπακηυξ ιαξ έβζκακ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, απυ ημ ίδζμ δδθαδή ενβα-

ζηήνζμ ηδξ έθλδξ ηςκ ιαβκδηζηχκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

δφμ πυθςκ ημο, ηαζ δεκ οπήνλε π.π. ηάπμζμξ άθθμξ ελςζοιπακηζηυξ πα-

νάβμκηαξ χζηε ακ δδιζμονβήζεζ ηάπμζα άθθδ ελςζοιπακηζηή ακςιαθία 

ζηδκ ζεζνά ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ 

Γζ’ αοηυ απμηθείμοιε ηδκ φπανλδ άθθςκ ζοιπάκηςκ. 

Πεγή: 3μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Β΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 40-43. 
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11. Ζ εμήγεζε ηεο ζέζεο φηη νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξν-

καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο θηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν ή απφ ηνλ βφξεην καγλεηηθφ ηνπ πφιν, πξνο ηνλ άιιν 

ζπκπάληεην πφιν ή πξνο ηνλ λφηην καγλεηηθφ πφιν (πνπ είλαη θαη ν 

ηζρπξφηεξνο) 

Ζ εμήγεζε πνπ ζην θαηλφκελν Νηφπιεξ βιέπνπκε ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θνξά, πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ 10, ημο 5μο Βζαθίμο ιαξ ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

«10. Ζ δεκηνπξγία θαη ε θίλεζε ησλ καγλεηηθψλ-

ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλακηθψλ γξακκψλ ζην πξσηφλην-ειεθηξφλην. 

Ζ εμήγεζε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ελφο αηφκνπ πξνο κηα 

θαηεχζπλζε. 

Να λακαπάιε πάθζ ζημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ, βζα κα 

δμφιε πςξ πανάβεηαζ ηαζ πςξ θεζημονβεί μ εηεί δθεηηνμιαβκδηζζιυξ: 

Αξ πάιε πάθζ ζε έκα δμιζηυ θίεμ, π.π. ζημ πνςηυκζμ. 

Λυβς ηδξ ζζπονυηενδξ ηαζ πενζζζυηενδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ εκέν-

βεζαξ πνςημκίςκ ζημκ έκακ πυθμ ημο, πμο ηδκ μκμιάγμοιε Ππ (=εκένβεζα 

πνςημκίςκ), αοηή απςεείηαζ ιε ηδκ αζεεκέζηενδ δθεηηνμιαβκδηζηή ε-

κένβεζα πμο ανίζηεηαζ ζημκ άθθμκ πυθμ ημο ίδζμο αοημφ πνςημκίμο, πμο 

ηδκ μκμιάγμοιε Πδ (= εκένβεζα δθεηηνμκίςκ ζημ πνςηυκζμ) (αθ. πανα-

ηάης ζπήια).  

(Τπεκεοιίγμοιε υηζ δ ανπή ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναι-

ιχκ μνίγεηαζ ζε ιζα πενζμπή ζημ άηνμ ημο ηάεε πυθμο, ηδξ πενζμπήξ 

εκένβεζαξ ηςκ πνςημκίςκ ή ημο άθθμο ημο πυθμο πμο είκαζ δ πενζμπή ε-

κένβεζαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο, επεζδή αηνζαχξ ηα θμνηία εκένβεζαξ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ αιμζααία ηαζ ηαηαθήβμοκ-

δδιζμονβμφκ ζε πυθμοξ. Καεχξ υιςξ απςεμφκηαζ, ηυηε απςεμφκηαζ ηαζ 

πένακ ημο πυθμο, μπυηε αοηή δ άπςζδ είκαζ δ αζηία, δ βεκεζζμονβυξ αζηί-

α, ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ βναιιχκ ζημκ 

ηάεε δμιζηυ θίεμ ηυζμ ημο πνςημκίμο, υζμ ηαζ ημο δθεηηνμκίμο). 

 

δ ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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Συηε, θυβς ηδξ αιμζααίαξ άπςζδξ ιεηαλφ ηδξ Ππ ηαζ ηδξ Πδ, θεφ-

βμοκ-απςεμφκηαζ ζημκ βφνς απυ ημκ ηάεε πυθμ ημο πνςημκίμο ηέημζα 

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία Ππ ηαζ Πδ. Αοηά θμζπυκ ηα θμνηία εκένβεζαξ 

πμο έπμοκ απςεδεεί ηαζ απυ ημοξ δφμ πυθμοξ ημο πνςημκίμο, υηακ ανε-

εμφκ ζε ιζα πενζμπή βφνς απυ ημκ πυθμ ημοξ, έθημκηαζ ηχνα αιμζααία, 

αθμφ ελδβήζαιε, υηζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα δθε-

ηηνμιαβκδηζηά θμνηία έθημκηαζ (αθέπε παναπάκς ζπέδζμ).  

Έηζζ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ 

βναιιχκ ζημκ δμιζηυ θίεμ εκυξ πνςημκίμο, δδθαδή ηαζ απυ ημοξ δφμ ημο 

πυθμοξ λεηζκμφκ ηέημζα δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εκένβεζαξ ηαζ υπζ ιυ-

κμκ απυ ημκ έκακ πυθμ. 

Ακηίζημζπα αηνζαχξ βίκεηαζ ηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ δθεηηνμια-

βκδηζηχκ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ηδξ Γδξ ιαξ. 

Δπεζδή υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έπμοιε ηδκ έθλδ ιε-

ηαλφ δφμ ακηίεεηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ, ηυηε δ ζ-

ζπονυηενδ δθεηηνμιαβκδηζηή δοκαιζηή βναιιή, δδθαδή δ δθεηηνμια-

βκδηζηή δοκαιζηή βναιιή Ππ, έθηεζ ηδκ αζεεκέζηενή ηδξ  Πδ (ζηζξ ζπε-

ηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ), μπυηε έπμοιε γεφβμξ ηςκ δφμ αοηχκ δθε-

ηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ.  

Συηε, επεζδή μ ζζπονυηενμξ απυ ημοξ δφμ δθεηηνμιαβκδηζημφξ πυθμοξ 

ζημ πνςηυκζμ (δδθαδή μ πυθμξ Ππ) είκαζ αοηυξ πμο έθηεζ πζμ έκημκα-ζ-

ζπονά ηα δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία μθυβονά ημο, αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ έθημκηαζ πνμξ αοηυκ.  

Έηζζ, ζηδκ μοζία νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ζην πξσηφλην 

μεθηλνχλ απφ ηνλ αζζελέζηεξφ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθφ πφιν, ηνλ πφιν 
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Πε (Πε =πφιν ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ) θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ηζρπξφ-

ηεξφ ηνπ καγλεηηθφ πφιν Ππ (Ππ = πφινο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ), φπσο 

αλάινγα ηζρχεη θαη ζηνπο καγλήηεο. 
[ε έκα ιαβκήηδ δδθαδή, μζ ιαβκδηζηέξ βναιιέξ ζημ πχνμ έλς απυ ημ ιαβκήηδ 

ελένπμκηαζ απυ ημ αυνεζμ (ιαβκδηζηυ) πυθμ (Ν) ηαζ εζζένπμκηαζ ζημ κυηζμ (ιαβκδ-

ηζηυ) πυθμ (S)].   

Έηζζ θέιε υηζ μ κυηζμξ ιαβκδηζηυξ πυθμξ είκαζ μ ζζπονυηενμξ, είκαζ αοηυξ πμο έθ-

ηεζ ηζξ (ιαβκδηζηέξ) δοκαιζηέξ βναιιέξ.    

Έηζζ, δ ιαβκδηζηή πολίδα ζηδ Γδ δείπκεζ ημκ βεςβναθζηυ αμννά, επεζδή εηεί ανί-

ζηεηαζ μ κυηζμξ ιαβκδηζηυξ ηδξ πυθμξ, ή μ ζζπονυηενυξ ηδξ πυθμξ). 

 

Δλάθθμο, ακ δεκ είπαιε ηδκ δδιζμονβία γεφβμοξ ζηδκ ηάεε ηέημζα ια-

βκδηζηή δοκαιζηή βναιιή, αοηέξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα ελαζηήζμοκ δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ μθυβονά ημοξ. Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ δδθαδή 

ζημκ δμιζηυ θίεμ ημο πνςημκίμο, μθείθεηαζ ζε αοηά αηνζαχξ ηα γεφβδ 

ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ημο. 

Δπμιέκςξ, ζημ πνςηυκζμ έπμοιε υθεξ ηζξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναι-

ιέξ ημο, πμο ελένπμκηαζ ηαζ απυ ημοξ δφμ πυθμοξ ημο, κα απμηεθμφκ γεφ-

βδ. ηδκ ζοκέπεζα, έπμοιε ηδκ έθλδ ιεηαλφ δφμ εηενχκοιςκ ηέημζςκ ια-

βκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, μπυηε 

έπμοιε ηδκ ιεηαλφ ημοξ έθλδ. Λυβς επίζδξ ημο υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ αοηά ηα δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εκένβεζαξ πνςημκίμο ηαζ 

δθεηηνμκίμο ζηδκ ηάεε ιαβκδηζηή δοκαιζηή βναιιή απςεμφκηαζ, δεκ έ-

πμοιε ηδκ φπανλδ ιζαξ ιυκμκ ιαβκδηζηή δοκαιζηήξ βναιιήξ, αθθά έ-

πμοιε ηδκ φπανλδ γεφβμοξ δφμ ιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. 
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Αοηυ ηυηε, ημ ηάεε γεφβμξ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ, 

έθηεηαζ ζζπονυηενα απυ ημκ πζμ ζζπονυ απυ ημοξ δφμ πυθμοξ ημο πνςημ-

κίμο πμο είκαζ μ πυθμξ Ππ (Πυθμξ πνςημκίςκ). Έηζζ υθεξ μζ ιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ζημ πνςηυκζμ ηζκμφκηαζ απυ ημκ αζεεκέζηενυ ημο ια-

βκδηζηά πυθμ (απυ ημκ Πδ) πνμξ ημκ ζζπονυηενυ ημο (ημκ Ππ). 

ηδ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ηυηε ζημκ ζζπονυηενμ αοηυκ πυθμ ηςκ πνςημκίςκ Ππ, έπμοιε ημ ελήξ 

θαζκυιεκμ: 

Σα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ ιεηαθεν-

εεί εηεί απυ ηζξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο δδιζμονβδεέκημξ γεφ-

βμοξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ δοκαιζηήξ βναιιήξ, απςεμφκηαζ ηαζ έηζζ δζα-

θφεηαζ ζημκ πυθμ Ππ ημ ηάεε ηέημζμ γεφβμξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ βναιιήξ, 

ζηα δφμ ιένδ απυ ηα μπμία ζοκηίεεηαζ. ηδκ ζοκέπεζα, απςεείηαζ ημ θμν-

ηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημκ πυθμ Ππ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (ςξ ιαβκδηζηά μιχκοιυ ημο). Έηζζ, ηαεχξ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ απυ ημκ πυθμ Ππ ηςκ πνς-

ημκίςκ (ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ), ζηδκ ζοκέπεζα έθημκηαζ 

απυ ημκ άθθμ πυθμ Πδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (αθμφ υπςξ 

ελδβήζαιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ (πυθμ ιπαηανίαξ, πυθμ 

ακειμζηνυαζθμο η.θπ., υπςξ εα ακαπηφλμοιε ηαζ ζε επυιεκδ εκυηδηά 

ιαξ). 

Έηζζ, βίκεηαζ δοκαηυ κα ηοηθμθμνμφκ ζοκέπεζα μζ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ αοηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ απυ ημκ έκακ πυθμ ημο 

πνςημκίμο πνμξ ημκ άθθμ (υπςξ ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ ακηίζημζπα). 

Ακ υιςξ δεκ ελένπμκηακ ηαευθμο μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ  

δοκαιζηέξ βναιιέξ ηαζ απυ ημοξ δφμ πυθμοξ ζοβπνυκςξ, αθθά ιυκμκ απυ 

ημκ έκακ πυθμ ημο πνςημκίμο, ηυηε δεκ εα οπήνπε δθεηηνμιαβκδηζζιυξ 

ζημ πνςηυκζμ, αθμφ εα οπήνπε ιυκμ ημ είδμξ δθεηηνζημφ θμνηίμο (αοηυ 

ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ), άνα δεκ εα οπήνπε δθεηηνμιαβκδηζζιυξ μ-

θυβονά ημο, δεκ εα οπήνπε δδθαδή δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ, άνα δεκ εα 

ελαζημφζε δθεηηνμιαβκδηζηή έθλδ πνμξ ημκ βφνς ημο πχνμ. Δπμιέκςξ, 

βζα κα έπεζ ημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ (ηαζ ηονίςξ 

εδχ δθεηηνζηυ θμνηίμ), αάζεζ ημο μπμίμο ακαπηφζζεηαζ ηαζ δ δφκαιδ 

spin πενζζηνμθήξ βφνς απυ ημκ εαοηυ ημο, πνέπεζ κα εκενβμπμζμφκηαζ 

δφμ ηαοηυπνμκα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία. Γζ’ αοηυ θέιε υηζ ζημ πνς-

ηυκζμ (υζμ ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ ακηίζημζπα) εκενβμπμζμφκηαζ δφμ ακηίεεηα 

δθεηηνζηά θμνηία ηαζ υπζ έκα ιυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ, επμιέκςξ, υηζ δ ιάγα 

ημο πνςημκίμο έπεζ δδιζμονβδεεί απυ δφμ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία: ημ 

έκα εεηζηυ πμο ημ μκμιάζαιε εκένβεζα πνςημκίςκ ηαζ ημ άθθμ ανκδηζηυ 

πμο ημ μκμιάζαιε εκένβεζα δθεηηνμκίςκ.  
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Δπεζδή υιςξ αοηέξ μζ ιάγεξ ημο πνςημκίμο ηαζ ημο δθεηηνμκίμο ήζακ 

μζ πνχηεξ ιάγεξ (= δ πνχηδ ιμνθή φθδξ) πμο πανάπεδηακ-δδιζμονβήεδ-

ηακ ζημ ζφιπακ, βζ’ αοηυ ηζξ μκμιάγμοιε ηαζ εειεθζχδεζξ ιάγεξ.   

Σδκ ανπέβμκδ αοηή εκένβεζα υιςξ απυ ηδκ πανάπεδηακ αοηέξ μζ δφμ 

ανπέβμκεξ ιμνθέξ φθδξ, ηδκ μκμιάγμοιε εειεθζχδδ εκένβεζα ηαζ εζδζηυ-

ηενα, επεζδή ηα δφμ αοηά ανπζηά ζφκμθα εκένβεζαξ Α ηαζ Β ανίζημκηαζ 

ζε αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημοξ (ελδβήζαιε υηζ ζηζξ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

έθημκηαζ, εκχ ζηζξ ημκηζκέξ απςεμφκηαζ) βζ’ αοηυ εζδζηυηενα ηα μκμιά-

γμοιε πζμ ζοβηεηνζιέκα (ιε ηζξ παναπάκς ζδζυηδηέξ ηςκ) ηαζ ςξ ελήξ: 

Σδκ εκένβεζα ηςκ πνςημκίςκ ηδκ μκμιάγμοιε ζεκειηψδε ηφληα πξσ-

ηνλίσλ ή ζεκειηψδε πξσηφληα, εκχ 

Σδκ εκένβεζα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηδκ μκμιάγμοιε ζεκειηψδε ηφληα ε-

ιεθηξνλίσλ ή ζεκειηψδε ειεθηξφληα.  

Αοηή δ ιμκυπθεονδ ηαηεφεοκζδ ηδξ δζπθήξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ βναι-

ιήξ (πμο απμηεθείηαζ επζιένμοξ απυ δφμ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ: 

ιζα απυ ημκ πυθμ Ππ ηαζ ιζα απυ ημκ πυθμ Πδ, μζ μπμίεξ ζοκακηήεδηακ 

ηάπμο ζημ εκδζάιεζμ ημο ελςηενζημφ πχνμο πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ημο 

πνςημκίμο), ελδβεί βζαηί υθα ηα δθεηηνυκζα ημο αηυιμο έπμοκ ηδκ ίδζα 

ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ. Με άθθα θυβζα υηακ είκαζ πνμζακαημθζζιέκα 

ηα πνςηυκζα εκυξ πονήκα, ηυηε έπμοιε πνμζακαημθζζιέκεξ ηαζ ηζξ 

ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο. Μυκμκ έηζζ ιπμνμφκ κα πενάζμοκ ηα 

νέμκηα δθεηηνυκζα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζημκ αβςβυ. Ακ δδθαδή ηα 

πνςηυκζα δεκ είκαζ πνμζακαημθζζιέκα, ή ακ δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμζακαημθζζημφκ πνμξ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ πμο θένμοκ ηα νέμκηα 

δθεηηνυκζα, πάθζ δεκ έπμοιε ηαθυ αβςβυ ζημ οθζηυ πμο ελεηάγμοιε. Αο-

ηυξ είκαζ ηαζ ν ιφγνο πνπ κεξηθά ζψκαηα άιινηε είλαη αγσγνί θαη άι-

ινηε φρη. 

 
διείςζδ: 

Λέιε υηζ, ζημ πνςηυκζμ, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ δ ιεηαηίκδζδ-νμή ηςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ απυ ημκ π.π. ανκδηζηυ πυθμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ημκ εεηζηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, 

ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ιέζς ηδξ ιάγα ημο εζςηενζημφ ημο πνςημκίμο κα ιεηαθενεεί ημ 

θμνηίμ απυ ημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πνμξ ημκ εζςηενζηυ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, επεζδή αηνζαχξ, υπςξ ελδβήζαιε, ηα εειεθζχ-

δδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ ηαζ έηζζ 

δζαηυπηεηαζ ημ «ηφηθςια» αοηυ.  

Δπμιέκςξ, ημ θμνηίμ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ 

δεκ ιπμνεί κα ιεηαηζκδεεί απυ ημ ιένμξ ηδξ εζςηενζηήξ ιάγαξ ημο πνςημκίμο, επεζδή 

εηεί οπάνπμοκ πυθμζ πμο θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ απςεμφκηαζ. Γεκ είκαζ δδθαδή 

ζακ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γδξ, επεζδή ζημ εζςηενζηυ ημο πνςημκίμο έπμοιε ζζπονά ηα 

ιεηαλφ ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ απς-

εμφκηαζ. Ακηίεεηα, ζηδκ Γδ ιαξ οπάνπεζ ιάγα πμο ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ αβςβυξ 

επεζδή ηα πδιζηά ζημζπεία ηαζ ηα ιυνζα ηαζ ηα ακηζηείιεκά ηδξ δεκ θένμοκ ηέημζμ ζ-

ζπονυ ημ ιεηαλφ ημοξ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

 

 



63 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια, αθέπε πενζζζυηενα ηαζ ζημ 23 Κεθάθαζμ-Δκυηδηα 

ημο πανυκημξ αζαθίμο ιε ηίηθμ: «23. Ζ ελήβδζδ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ζζπονυηενα απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημ-

κίςκ υηακ ανίζημκηαζ ζε δφμ ίζεξ ιάγεξ. Ζ ελήβδζδ υηζ ημ πνςηυκζμ εί-

καζ ιεβαθφηενμ ζε ιέβεεμξ απυ ημ δθεηηνυκζμ πανυηζ ηαζ ηα δφμ θένμοκ 

ίζεξ ηζιέξ δθεηηνζημφ θμνηίμο, αθθά ακηίεεηεξ. Με ηδκ αφλδζδ ημο ηνφ-

μο ζηα ιέηαθθα ιεζχκεηαζ δ δζαθμνά δοκαιζημφ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ ηδξ 

ιπαηανίαξ ηαεχξ ιεζχκεηαζ ηαζ δ ηζιή ηδξ ηάζδξ ζηδκ ηάεμδμ ηαζ δεκ 

έπμοιε νμή δθεηηνμκίςκ». 

 

5μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο - Γ΄ Φάζε. Σογ-

γναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 45-49 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

Όπςξ αηνζαχξ βίκεηαζ ζημ πνςηυκζμ ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο, 

ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ηζξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ 

βναιιέξ ζημ υθμ ζφιπακ. 
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12. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρξφλνπ ζην ζχκπαλ αξρίδεη κε ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ ζπκπάληεησλ καγλεηηθψλ-ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γξακκψλ πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ έλαλ ζπκπάληεην 

πφιν πξνο ηνλ άιιν. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζην ζχκπαλ νξίδεηαη σο ε έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη ζπκπάληεηεο καγλεηηθέο-ειεθηξνκαγλεηηθέο 

δπλακηθέο γξακκέο ηφζν ζηνλ κεζνζπκπάληεην ρψξν, φζν θαη γχξσ 

απφ ηνλ θάζε ζπκπάληεην πφιν. 

Ο νξηζκφο θαη ε έλλνηα ηεο αδξάλεηαο ηεο χιεο. 

Ο νξηζκφο θαη ε έλλνηα ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ ιφγσ ελεξγεηα-

θνχ θνξηίνπ ηνπο. 

Ση είλαη ε καγλεηηθή-ειεθηξνκαγλεηηθή κηθξνκάδα. 

Ση ιέγεηαη νπξαλφο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, φηαλ 

δελ ππήξραλ αθφκε νη αζηέξεο. 

 

 

Δλδβήζαιε υηζ πνζκ οπάνλμοκ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ Α ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ Β, δεκ οπήνπε 

μφηε πχνμξ, μφηε πνυκμξ. 

Απυ ηδκ ζηζβιή πμο δδιζμονβήεδηακ αοημί μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ, 

ιυκμκ αοημί έθενακ «απμθφηςξ» ηαεανά εειεθζχδδ ζυκηα, ιυκμκ ηυηε, 

ζηδκ πνχηδ ημοξ θάζδ, πνζκ αηυιδ ανπίζεζ δ αθθδθεπίδναζήξ ημοξ, πμο 

άνπζζε εοεφξ αιέζςξ ιε ηδκ δδιζμονβία ημοξ. 

Αθυημο άνπζζε θμζπυκ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ζοιπάκηεζςκ πυθςκ Α ηαζ Β, έπμοιε ηζξ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδηζηέξ-

δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ημκ έκακ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ πνμξ ημκ άθθμ. 

 

Απυ ηδκ ζηζβιή θμζπυκ ηδξ ηίκδζδξ αοηήξ, έπμοιε ηαζ ηδκ πνχηδ ηί-

κδζδ ζε υθμ ημ ζφιπακ ηαζ απυ ηυηε ηνέπεζ μ πνυκμξ. Ζ δδιζμονβία 

θμζπυκ ημο πνυκμο ανπίγεζ ιε ηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζοιπάκηεζςκ 

ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ πμο ιεηαηζκμφκηαζ 

απυ ημκ έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ πνμξ ημκ άθθμ.  

Ζ έκκμζα ημο πνυκμο δδθαδή, παναηηδνίγεηαζ ζηδκ μοζία απυ ηδκ ηί-

κδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Υςνίξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δεκ οπάνπεζ δ 

έκκμζα ημο πνυκμο. 

 

Συηε αοηυιαηα δδιζμονβήεδηε ηαζ δ έκκμζα ημο πχνμο. Ονίζηδηε δε 

ςξ πχνμξ δ έηηαζδ πμο ηαηαθαιαάκμοκ αοηέξ μζ ζοιπάκηεζεξ 

ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ. 

Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ αοηή, ή αθθζχξ μ ζοιπάκηεζμξ πχνμξ, μνίγεηαζ ςξ 

δ έηηαζδ πμο ηαηαθαιαάκμοκ αοηέξ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ηυζμ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ Α ηαζ Β, 
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πμο θέβεηαζ ηαζ ιεζμζοιπάκηεζμξ πχνμξ, υζμ ηαζ δ έηηαζδ πμο οπάνπεζ 

βφνς απυ ημκ ηάεε ηέημζμ ζοιπάκηεζμ πυθμ Α ηαζ Β, υπμο ελαζημφκ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ημοξ. 

Ζ έκκμζα ημο πχνμο δδθαδή, παναηηδνίγεηαζ ζηδκ μοζία απυ ηα 

ζδιεία εηείκα πμο ηαηαθαιαάκμοκ ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα. Αοηή δ 

φπανλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ μνίγεηαζ ςξ μ πχνμξ ή ςξ έηηαζδ πμο 

αοηά ηαηαθαιαάκμοκ. Ζ φπανλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηέημζα χζηε αοηά κα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ιε ίζα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, μπυηε έπμοιε ηδκ αδνάκεζα ηςκ ζςιάηςκ ηαζ 

ηδξ φθδξ. Βέααζα, απυθοηδ αδνάκεζα δεκ εα ανμφιε, επεζδή ελδβήζαιε 

υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζοκέπεζα ελαζημφκ έθλεζξ-απχζεζξ ζημκ βφνς 

ημοξ πχνμ ηαζ θαζκμιεκζηά ηα οθζηά ζχιαηα δείπκμοκ υηζ ανίζημκηαζ ζε 

αδνάκεζα, επεζδή δ ιάγα ημοξ θένεζ ζζπονυηενα ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζε ζπέζδ ιε άθθα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

ελαζημφκηαζ ζημκ πχνμ υπμο ηα οθζηά ζχιαηα ανίζημκηαζ. 

Ακ υιςξ ηα θμνηία αοηά ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ανίζημκηαζ ζε ηαεανά θμνηία φθδξ, ή 

ακ ηα εκενβεζαηά ημοξ θμνηία είκαζ ζζπονυηενα απυ ηα θμνηία πμο 

θένμοκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ιαγχκ ημοξ, υπςξ ακαθέναιε βζα ηα 

εκενβεζαηά θμνηία, ηυηε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ 

ημοξ. 

Αοηέξ θμζπυκ μζ πενζμπέξ, ζηζξ μπμίεξ απςεμφκηαζ ή ζηζξ μπμίεξ αθθδ-

θεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ πενζμπέξ βειάηεξ ιε ε-

κένβεζα πμο θένμοκ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα (π.π. εειεθζχδδ ζυκηα πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ).  

Ζ ανπζηή έκκμζα υιςξ ημο πχνμο είκαζ υπμο οπάνπεζ δ ιαβκδηζηή ιζ-

ηνμιάγα, υπςξ είπαιε παναπάκς. Ανβυηενα, εζδζηή έκκμζα ημο πχνμο, 

είκαζ μζ πενζμπέξ εηείκεξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ έκημκδ δ πανμοζία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, χζηε μζ πενζμπέξ αοηέξ κα δδιζμονβμφκ ή κα έθημοκ 

φθδ πάκς ημοξ, μπυηε ςξ  πχνμξ ζηδκ δεφηενδ αοηή πενίπηςζδ είκαζ 

υπμο οπάνπεζ φθδ (βζαηί φθδ δεκ οπάνπεζ πμοεεκά πςνίξ κα οπάνπμοκ 

εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία έθημοκ ηδκ φθδ). Ζ φθδ αοηή, ζηδκ ηεθεοηαία 

πενίπηςζδ, είκαζ θμνηζζιέκδ, αθμφ έπεζ ζοβηεκηνςεεί θυβς ηδξ έθλδξ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηζ έκα ηέημζμ πανάδεζβια είκαζ δ πφηκςζδ ηδξ 

φθδξ βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ πθακδηχκ απυ ηζξ αανοηζηέξ δοκάιεζξ. 

 

Ζ πνχηδ υιςξ έκκμζα ημο πχνμο, υπμο έπμοιε ηδκ πανμοζία ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα ζημκ ιεζμζοιπάκηεζμ πχνμ, αθθά ηαζ μθυβονα 

απυ ημκ ηαεέκα ζοιπάκηεζμ πυθμ Α ηαζ Β, είκαζ δ ανπζηή έκκμζα ηαζ 

ζδιαζία ηδξ θέλδξ πχνμξ. Αοηυξ θμζπυκ μ παναπάκς ανπζηυξ πχνμξ ημο 

ζφιπακημξ θέβεηαζ μονακυξ. Πάκς ζημκ μονακυ αοηυ, δδιζμονβήεδηακ 

ηαζ ζηενεχεδηακ ανβυηενα υθμζ μζ αζηένεξ. 
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Αοηέξ θμζπυκ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ 

πμο εκχκμοκ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ θένμοκ ιαβκδηζηά-δθεηηνμ-

ιαβκδηζηά θμνηία αθεκυξ, αθθά ζηδ ζοκέπεζα θένμοκ ηαζ εθάπζζηεξ 

πμζυηδηεξ απυ δμιζημφξ θίεμοξ ή άθθα ζςιάηζα φθδξ (βεκζηά 

οπμαημιζηά ζςιαηίδζα) πμο θέβεηαζ ιζηνμιάγα, δδθαδή θένμοκ 

ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή ιζηνμιάγα. 

Αοηή θμζπυκ δ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα, είκαζ μ ζζηυξ υθμο ημο ζφιπα-

κημξ. Πάκς ζε αοηυκ οπάνπμοκ δ ζημηεζκή φθδ, μζ αζηένεξ, μζ αηηζκμαμ-

θίεξ η.θπ. Δίκαζ ζακ κα θέιε δ ιειανάκδ πάς ζηδκ μπμία είκαζ 

«πνζζιέκμ» υθμ ημ ζφιπακ. 

 

Αοηή δ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα αθθδθεπζδνά ιε εηενχκοιά ηδξ ή μιχ-

κοιά ηδξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία (αθμφ αοηή έθηεηαζ απυ 

ηδκ ίδζα ηδκ ζοιπάκηεζα αηηζκμαμθία πμο πανάβεζ ηζξ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδ-

ηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ). 

Ακ θμζπυκ ζε έκα ζδιείμ-πχνμ ημο ζφιπακημξ ανεεεί ζζπονή πδβή έθ-

λδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυηε αοηυ ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ πεδίμ πμο θένεζ δ παναπάκς πδβή, αθθδθεπζδνά ιε ηδκ ιαβκδηζηή 

ιζηνμιάγα. 

Έηζζ, ακ οπάνλεζ ζε έκα ζδιείμ-πενζμπή ημο ζφιπακημξ ιζα πμθφ ζ-

ζπονή εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηδξ 

θμνηίμ είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηδξ 

ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ ημο ζφιπακημξ, ηυηε έθηεζ 

ηζξ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ηδξ 

ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ ηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ έθλδξ 

εηείκδξ δδιζμονβείηαζ έκα ηεκυ ημο πχνμο, υζμ ηαζ ημο πνυκμο. Γζαηί, 

ζημ ζδιείμ εηείκμ πθέμκ, αθεκυξ δεκ οπάνπεζ μφηε ηίκδζδ ηαιία ηαζ 

εκένβεζα (=πνυκμξ), αθθά δεκ οπάνπεζ ηαζ δ έκκμζα ηδξ έηηαζδξ ηαζ ημο 

πχνμο αθεηένμο. 

Δλδβήζαιε, υηζ βζα κα ζοιαεί αοηυ πνέπεζ δ εκ θυβς πδβή κα θένεζ 

ζζπονυηενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαζ ηυηε ηα ζζπονυηενα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηδξ πδβήξ αοηήξ έθημοκ ηα αζεεκέζηενά ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκ 

ιεβαθφηενμοξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 
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13. Ζ εμήγεζε φηη ζε έλα δνρείν θελνχ αέξα, δχν ζψκαηα δηαθνξε-

ηηθνχ βάξνπο πέθηνπλ ηαπηφρξνλα. 

Πφηε ηα ζεκειηψδε ηφληα έιθνπλ ζπγρξφλσο ηα ζψκαηα θαη πφηε 

δηαθνξεηηθά. Ζ εμήγεζε ηεο ζχγρξνλεο πηψζεο ηεο κπάιαο ζηδήξνπ 

θαη ηνπ θηεξνχ ζε θελφ αέξα. 

Αδξάλεηα θαη θίλεζε ησλ ζσκάησλ απφ άιιε νπηηθή. 

 

 
Ο HeinrichHertz, ακέθενε ηα ελήξ: «Πνέπεζ κα θοεεί ημ ιεβάθμ πνυ-

αθδια ηδξ θφζεςξ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο αζεένα πμο πθδνμί υθμ ημκ 

πχνμ. Έπς ηδκ αίζεδζδ υηζ απμηεθεί πνυαθδια ιεβάθδξ ζδιαζίαξ, βζαηί 

υπζ ιυκμκ εα ιαξ απμηαθφρεζ υ,ηζ ιέπνζ ηχνα εεεςνείημ αζηάειδημ, αθ-

θά ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ θφζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ, υπςξ εί-

καζ δ αδνάκεζα ηαζ ημ αάνμξ». 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ζ έκκμζα ημο αάνμοξ δδθαδή οπάνπεζ, επεζδή αζηείηαζ έθλδ απυ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνμξ ηδκ φθδ. Ακάθμβα ιε ηδκ έθλδ πμο ελαζημφκ ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνμξ ηδκ φθδ πνμηφπηεζ ηαζ ημ αάνμξ εκυξ οθζημφ ακηζηεζ-

ιέκμο. 

Ακ υιςξ απυ ηδκ φθδ αθαζνέζμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα* π.π. ζημ 

δμπείμ ηεκμφ, ηυηε εηεί δεκ ελαζηείηαζ αοηή δ έθλδ (απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα), επεζδή απθά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο έθημοκ ηαζ ζημζπεζχδδ 

ζςιαηίδζα ή ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα απμοζζάγμοκ (έπμοκ εθπεεί ιέζς ηδξ 

ακηθίαξ πμο έπεζ έθλεζ ηδκ φθδ ηαζ ηα ζημζπεζχδδ ιζηνμζςιαηίδζα). Συηε 

δεκ ελαζημφκ έθλδ πάκς ζηδκ φθδ, ζηα ακηζηείιεκα ηδξ φθδξ ηαζ έηζζ 

ηυζμ ημ θηενυ υζμ ηαζ έκα ημιιάηζ ζίδενμ πέθημοκ ζοβπνυκςξ ηάης, 

ζημκ ίδζμ πνυκμ. 

Όζμ, δδθαδή, οπάνπμοκ εειεθζχδδ ζυκηα, αοηά έθημοκ ηδκ φθδ, αθθά 

έθημκηαζ ηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Ακ αθαζνέζμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο έπμοκ έθλεζ ηαζ φθδ απυ ημκ 

οθζηυ ηυζιμ, παναιέκμοκ ηυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα, αθθά δεκ αθθδθεπζ-

δνμφκ ιε ηδκ φθδ. Αοηή δ ιμνθή ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο οπάνπεζ 

αθθά  δεκ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ φθδ, υπζ απθά ακαζνεί ηδκ αανφηδηα ηςκ 

ζςιάηςκ (ακαζνεί ημ αάνμξ), αθθά ακαζνεί ηαζ ηδκ εκένβεζα ηςκ ζςιά-

ηςκ, αθμφ έκα ζχια δεκ ιπμνεί κα ηζκδεεί ακ δεκ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο κα ημ ςεμφκ ζηδκ ηίκδζδ. Σα εειεθζχδδ ζυκηα δδθαδή είκαζ δ 

εειεθζχδδξ εηείκδ εκένβεζα πμο δίκεζ ηδκ ηίκδζδ ζε υθμ ημ ζφιπακ. Έ-

ηζζ, δ δφκαιδ πμο πνδζζιμπμζμφιε πακημφ ζδιαίκεζ παναβςβή εειεθζ-

ςδχκ ζυκηςκ, αθμφ υηακ αζημφιε πίεζδ ζε έκα ακηζηείιεκμ ελακαβηά-

γμοιε ημο δίκεζ ηαζ ηδκ αδνάκεζα ηςκ ζςιάηςκ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ 

παναηδνείηαζ ζημ ηεκυ αένα, υπμο υθα ηα ζχιαηα γοβίγμοκ ημ ίδζμ. 
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ημ ηεκυ αένα δδθαδή, έκα θηενυ ηαζ ιζα ιπάθα ζζδήνμο έπμοκ ημ ίδζμ 

αάνμξ, επεζδή αηνζαχξ έπεζ αθαζνεεεί δ φθδ, μπυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, έθημοκ ηα δφμ αοηά ζχιαηα (θηενυ ηαζ ιπάθα 

ζζδήνμο). Αοηυ απμδεζηκφεζ υηζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ έπμοιε εειεθζχ-

δδ ζυκηα. 

Πενζζζυηενα υιςξ βζ’ αοηυ ήδδ ακαπηφλμοιε ζηδκ ζπεηζηή ζεζνά ηςκ 

αζαθίςκ ιαξ ιε ηίηθμ: «Ζ Γδιζμονβία ημο ηυζιμο».  

 

 

_____________________________ 
* Όηακ θέιε εα αθαζνέζμοιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα απυ ηδκ φθδ π.π. εκυξ ηθεζζημφ 

δμπείμο, ζδιαίκεζ υηζ εα αθαζνέζμοιε ηδκ ιζηνμΰθδ πμο οπάνπεζ εηεί ιέζα ζε αοηυ 

ημ δμπείμ.  

Σα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα ηα αθαζνέζμοιε πανά ιυκμκ ακ 

ελαζηήζμοιε άθθεξ δοκάιεζξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζζπονυηενεξ απυ εηείκεξ πμο 

οπάνπμοκ εηεί, μπυηε μζ ζζπονυηενεξ δοκάιεζξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηζξ αζεεκέζηενέξ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκ 

πυθμ. 

 
 
Δπίζδξ, κα ζοιπθδνχζμοιε ηα ελήξ: 

 

Ζ έκκμζα ημο αάνμοξ οπάνπεζ, επεζδή αζηείηαζ έθλδ απυ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνμξ ηδκ φθδ. 

Όζμ οπάνπμοκ εειεθζχδδ ζυκηα αοηά έθημοκ ηδκ φθδ, αθθά έθημκηαζ 

ηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Ακ αθαζνέζμοιε, ζημκ οθζηυ ηυζιμ, ηδκ φθδ, παναιέκμοκ ηυηε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα, αθθά δεκ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ φθδ. Αοηή δ ιμνθή ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο οπάνπεζ ηαζ δεκ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ φθδ δίκεζ 

ηαζ ηδκ αδνάκεζα ηςκ ζςιάηςκ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ζημ 

ηεκυ αένα, υπμο υθα ηα ζχιαηα γοβίγμοκ ημ ίδζμ. 

ημ ηεκυ αένα δδθαδή, έκα θηενυ ηαζ ιζα ιπάθα ζζδήνμο έπμοκ ημ ίδζμ 

αάνμξ, επεζδή αηνζαχξ έπεζ αθαζνεεεί δ φθδ, μπυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ, έθημοκ ηα δφμ αοηά ζχιαηα (θηενυ ηαζ ιπάθα 

ζζδήνμο). Αοηυ απμδεζηκφεζ υηζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ έπμοιε 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ζ ανβή αθθά ηαζ ζφβπνμκδ πηχζδ ηςκ δφμ αοηχκ ζςιάηςκ (ζζδήνμο 

ηαζ θηενμφ) ζοιααίκεζ επεζδή ελαζηείηαζ απεοεείαξ δ έθλδ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ Γδξ πνμξ ηα δφμ αοηά ζχιαηα. 

Αοηυ ημ «απεοεείαξ» δεκ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ δ φθδ βζα κα 

βίκεζ αοηή δ ελάζηδζδ, επεζδή ελδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα οπάν-

πμοκ ηαζ πςνίξ ηδκ φθδ. Μζθάιε πθέμκ βζα ημκ ηυζιμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 
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Έκα ζχια ιπμνεί κα έθηεηαζ επμιέκςξ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθ-

ημκηαζ ιε ηδκ φθδ ηαζ ιέζς αοηήξ έθημοκ ημ ζχια αοηυ. Ζ ίδζα δ φθδ 

δδθαδή απμηεθεί ηαζ βίκεηαζ «ηαθυξ αβςβυξ» βζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα. 

Γζαηί, ελδβήζαιε, πςνίξ ηδκ φθδ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ ιπμνμφκ κα 

έθλμοκ ημ ζχια (θηενυ ή ζίδδνμ) ιε ιεβάθδ ζζπφ. 

Υςνίξ ηδκ φθδ δδθαδή, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ 

έθημοκ ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

(πμο οπάνπμοκ ζημοξ εζςηενζημφξ ημοξ αανοηζημφξ πυθμοξ) απεοεείαξ 

ηαζ βζ’ αοηυ έπμοιε αοηή ηδκ ζπεδυκ ηαοηυπνμκδ έθλδ (βζαηί πνέπεζ κα 

οπάνπεζ ηαζ απεζνμεθάπζζηδ δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε 

ημ πθήεμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ υζμ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ δζαθένεζ ζηα δζάθμνα ζχιαηα ακάθμβα ιε ημοξ 

εζςηενζημφξ αοημφξ πυθμοξ ηςκ). 

Με ηδκ φπανλδ ηδξ φθδξ υιςξ, έπμοιε ηδκ έθλδ ηςκ ζςιάηςκ, ιέζς 

ηςκ εζςηενζηχκ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ (πμο θένμοκ ηυζμ ηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ηα δθεηηνυκζα). 

Έηζζ, ηυηε έπμοιε πμθφ ζζπονυηενδ ηδκ έθλδ πνμξ ηδκ ιπάθα ημο 

ζζδήνμο απυ ημ θηενυ, θυβς ηδξ φπανλδξ πενζζζυηενςκ εζςηενζηχκ 

πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ ιπάθα ζζδήνμο πανά ζημ θηενυ. 

 

Αξ ζομεζμύμε εδώ ηεκ θωημγναθία ημο θηενμύ με ηεκ μπάια ζηδήνμο πμο 

πέθημοκ ηαοηόπνμκα μέζα ζημκ θεκό γοάιηκμ ζωιήκα, από ημκ μπμίμ έπμοκ 

αθαηνεζεί μ αέναξ. 

 

 

Πυηε έκα ζχια ανίζηεηαζ ζε αδνάκεζα ή ζε ηίκδζδ 

Έκα ζχια θμζπυκ ανίζηεηαζ ζε αδνάκεζα, υηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο 

βφνς ημο πχνμο δεκ ελαζημφκ πάκς ζε αοηυ αθθδθεπίδναζδ. 

Ακ υιςξ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ (π.π. ιε πίεζδ ή ιε αφλδζδ ηδξ εενιμηνα-

ζίαξ) ιεηαθένμοιε εειεθζχδδ ζυκηα ιέζα ζημ ζχια αοηυ, ηυηε ημ ζχια 

αοηυ θμνηίγεηαζ, επεζδή αηνζαχξ αολάκμοκ ημ θμνηίμ ημοξ μζ εζςηενζημί 

πυθμζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ ηυζμ ζηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα. 

Έηζζ, υηακ αολδεμφκ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ςξ πνμξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ημο αζεένα (βζα ηδκ έκκμζα ηαζ μνζζιυ ημο αζεένα αθέπε 

πζμ πάκς) πμο οπάνπεζ βφνς ημοξ, ηυηε έπμοιε ηδκ ηίκδζδ αοημφ ημο 

ζχιαημξ. 

Ακ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα εκυξ ζχιαημξ θένμοκ θμνηίμ ιζηνυηενμ 

απυ ημκ αζεένα, ηυηε έπμοιε αδνάκεζα ηαζ ζηαζζιυηδηα ημο ζχιαημξ αο-

ημφ. 

 

Αξ ζομεζμύμε εδώ ηεκ θωημγναθία πμο δείπκεη ηεκ μπάια πμο ηζμοιάεη 

ζε μηα ζακίδα πμο έπεη θιίζε 
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14. Ζ αλαιπηηθή εμήγεζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο κάδαο ζε ελέξγεηα. 

Ζ δεκηνπξγία-παξαγσγή ησλ δχν εμσηεξηθψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ην πξσηφλην-ειεθηξφλην, φηαλ απηά ζεξκαλ-

ζνχλ πάξα πνιχ.  

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελεξγεηαθήο πίεζεο ζηα δχν ειθφ-

κελα ζχλλεθα, πνπ θέξνπλ ηζρπξά θνξηία ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Οη θηλεηνί πφινη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάδνζε 

θαη κεηαθίλεζε ηνπ αλεκνζηξφβηινπ. 

Οη παξαπάλσ θηλεηνί πφινη, νκνίσο κπνξνχλ λα θνξηίζνπλ κάδεο 

θαη ζηεξεάο χιεο ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

θφξηηζή ηνπο θαη λέεο ζεηζκηθέο δνλήζεηο κεηαθηλψληαο ηηο 

ζεηζκηθέο εζηίεο θαηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπο απηή. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ 27, ημο 6μο Βζαθίμο ιαξ, ακαθέναιε ηα ελήξ: 

 

«27. Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχληεμεο. 

Ζ έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο πίεζεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ελέξγεηαο ή κάδαο φηαλ πιεζηάδεη πξνο 

άιιε κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ θέξεη νκψλπκά ηεο καγλεηηθά θνξηία 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ελεξγεηαθνχ αηφκνπ.  

Ζ εμήγεζε ηεο αλαηξνπήο ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο ζηνπο εζσηεξη-

θνχο-βαξπηηθνχο πφινπο ελφο ππξήλα αηφκνπ, ή ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

Ήιηνπ ή ηεο Γεο καο θ.ιπ.  

«Απυ ημ ημζιζηυ ζημ αημιζηυ 

[…] Μπμνμφιε κα ιεηαζπδιαηίζμοιε πονήκεξ οδνμβυκμο ηαζ κεηνυ-

κζα ζε ήθζμ, ζοβπςκεφμκηάξ ηα, πναβιαημπμζχκηαξ ιζα δζαδζηαζία πμο 

απμηαθείηαζ ζφκηδλδ. Σμ οδνμβυκμ είκαζ ζπεηζηά εοζηαεέξ, ηζ έηζζ δ ζφ-

κηδλδ  δεκ οθμπμζείηαζ αοευνιδηα∙ υηακ οπάνπμοκ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ, ημ οδνμβυκμ ιπμνεί κα ζοκηδπεεί ζε ήθζμ. Ζ 

ηάζδ ηςκ πονήκςκ κα ακαγδημφκ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή εοζηάεεζα, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ ήθζμ είκαζ αηυιδ πζμ εοζηαεέξ απυ ημ 

οδνμβυκμ, απμηεθεί ελαζνεηζηυ ηίκδηνμ βζα ημ οδνμβυκμ κα πνμπςνήζεζ 

ζε ζφκηδλδ ιε παναβςβή δθίμο.  

[…] Ακαθέναιε κςνίηενα υηζ μζ ακηζδνάζεζξ ζφκηδλδξ δεκ ιπμνμφκ κα 

ζοιαμφκ αοευνιδηα, αθθά απαζημφκηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πζέ-

ζεζξ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή απαζημφκ ιζα ανπζηή εζζνμή εκένβεζαξ πμο 

εα πονμδμηήζεζ ηδκ ακηίδναζδ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζφκηδλδξ δφμ πονή-

κςκ οδνμβυκμο, αοηή δ εκένβεζα είκαζ απαναίηδηδ βζα κα οπενκζηδεεί δ 

ανπζηή άπςζδ. Έκαξ πονήκαξ οδνμβυκμο είκαζ έκα πνςηυκζμ ιε εεηζηυ  

θμνηίμ, άνα αοηυ εα απςεεί έκακ άθθμ πονήκα οδνμβυκμο ιε επίζδξ εε-

ηζηυ θμνηίμ, επεζδή ηα μιχκοια θμνηία απςεμφκηαζ. Χζηυζμ, ακ ηα 
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πνςηυκζα ιπμνέζμοκ κα πθδζζάζμοκ ανηεηά, ηυηε οπάνπεζ ιζα εθηηζηή 

δφκαιδ, δ ζζπονή πονδκζηή δφκαιδ, δ μπμία εα οπενκζηήζεζ ηδκ άπςζδ 

ηαζ εα ηα ζοκδέζεζ ιε απμηέθεζια ημ ζπδιαηζζιυ δθίμο. 

Ο Υάμοηενιακξ οπμθυβζζε υηζ δ ηνίζζιδ απυζηαζδ ήηακ 10
-15

 ιέηνα, 

δδθαδή έκα ηνζζεηαημιιονζμζηυ ημο πζθζμζημφ. Ακ δφμ πονήκεξ οδνμβυ-

κμο πμο πθδζζάγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ ανεεμφκ ζε ηέημζα απυζηαζδ, εα 

ζοιαεί ζφκηδλδ. Οζ Υάμοηενιακξ ηαζ Άηηζκζμκ  ήηακ πεπεζζιέκμζ υηζ δ 

πίεζδ ηαζ δ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ ημο Ήθζμο ήηακ ανηεηά ορδθέξ 

χζηε κα ακαβηάζμοκ ημοξ πονήκεξ οδνμβυκμο κα ανεεμφκ ζ’ αοηή ηδκ 

ηνίζζιδ απυζηαζδ ηςκ 10
-15

 ιέηνα, δ μπμία εα είπε ςξ απμηέθεζια ηδ 

ζφκηδλδ, μπυηε ηαζ εα απεθεοεενςκυηακ εκένβεζα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ορδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδκ πεναζηένς ζφκηδλδ. Οζ δφμ επζζηήιμκεξ 

δδιμζίεοζακ ηζξ ζδέεξ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζηνζηή ζφκηδλδ ημ 1929 ζημ 

πενζμδζηυ ZeitschriftPhysik.   

Ο Υάμοηενιακξ ήηακ πεπεζζιέκμξ πςξ αοηυξ ηαζ μ Άηηζκζμκ ανίζημ-

κηακ ζημ ζςζηυ δνυιμ βζα ηδκ ελήβδζδ ημο θυβμο πμο αηηζκμαμθμφκ μζ 

αζηένεξ. Μάθζζηα, ήηακ ηυζμ οπενήθακμξ …. 

[…] Χζηυζμ, εηείκμξ είπε ακαπηφλεζ ιυκμ ιενζηχξ ηδ εεςνία ηδξ α-

ζηνζηήξ ζφκηδλδξ. Αηυιδ ηζ ακ ήηακ δοκαηυκ μ Ήθζμξ κα πνμηαθέζεζ ηδ 

ζφκηδλδ δφμ πονήκςκ οδνμβυκμο ζε έκακ πονήκα δθίμο, αοηυ εα ήηακ 

έκα πμθφ εθαθνυ ηαζ αζηαεέξ ζζυημπμ δθίμο – ημ εοζηαεέξ ήθζμ πνεζάγε-

ηαζ ηδκ πνμζεήηδ δφμ κεηνμκίςκ ζημκ πονήκα ημο. Ο Υάμοηενιακξ ήηακ 

πεπεζζιέκμξ υηζ ημ κεηνυκζμ οπήνπε, ηαζ ιάθζζηα οπήνπε ηαζ ζημκ Ήθζμ, 

αθθά ημ 1929, υηακ δδιμζίεοζε ηδκ ενβαζία ημο ιε ημκ Άηηζκζμκ, αοηυ 

δεκ είπε αηυιδ ακαηαθοθεεί. οκεπχξ μ Υάμοηενιακξ αβκμμφζε πθήνςξ 

ηζξ ζδζυηδηεξ ημο κεηνμκίμο ηαζ δεκ ήηακ ζε εέζδ κα μθμηθδνχζεζ ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ ημο. 

Όηακ ηεθζηά ημ κεηνυκζμ ακαηαθφθεδηε απυ ημκ Σζάκηβμοζη ημ 1932, 

μ Υάμοηενιακξ ανζζηυηακ ζε ζδακζηή εέζδ βζα κα ζοιπθδνχζεζ ηζξ θε-

πημιένεζεξ ηδξ εεςνίαξ ημο, υιςξ δεκ ιπμνμφζε κα πνμαθέρεζ ηδκ πα-

νέιααζδ ηδξ πμθζηζηήξ. Ο Υάμοηενιακξ ήηακ ιέθμξ ημο Κμιμοκζζηζημφ 

Κυιιαημξ ηαζ θμαυηακ υηζ εα έπεθηε εφια ηςκ καγζζηζηχκ δζχλεςκ…. 

[…] ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνάηδζήξ ημο, ηδ δεηαεηία ημο 1930, δζάθμνμζ 

θοζζημί ααζίζηδηακ ζηζξ ζδέεξ ημο Υάμοηενιακξ βζα ηδκ αζηνζηή ζφκηδ-

λδ ηαζ οπμθυβζζακ ηζξ αηνζαείξ θεπημιένεζεξ ηςκ δζενβαζζχκ πμο ζοκέ-

ααζκακ ζημκ Ήθζμ. Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ ένεοκαξ ημο Υάμοηενιακξ μθείθε-

ηαζ ηονίςξ ζημκ Υακξ Μπέηε, μ μπμίμξ έπαζε ηδ εέζδ ημο ζημ Πακεπζ-

ζηήιζμ ημο Σίιπζκβηεκ ημ 1933 επεζδή δ ιδηένα ημο ήηακ Δαναία. Βνήηε 

ηαηαθφβζμ ζηδ Βνεηακία ηαζ ηαηυπζκ ζηδκ Αιενζηή, υπμο ηεθζηά έβζκε 

επζηεθαθήξ ημο εεςνδηζημφ ημιέα ημο ΛμξΆθαιμξ, εζηία ημο πνμβνάι-

ιαημξ βζα ηδκ πονδκζηή αυιαα. 

Ο Μπέηε ακαβκχνζζε δφμ πονδκζηέξ δζενβαζίεξ πνμξ ηδ ιεηαηνμπή 

ημο οδνμβυκμο ζε ήθζμ ηαζ μζ μπμίεξ ήηακ εθζηηέξ ιε δεδμιέκεξ ηζξ εεν-

ιμηναζίεξ ηαζ ηζξ πζέζεζξ πμο πζζηεουηακ ηυηε υηζ επζηναημφζακ ζημκ Ή-
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θζμ. Καηά ηδ ιία δζενβαζία, απθυ οδνμβυκμ (έκα πνςηυκζμ) ακηζδνμφζε 

ιε έκα δεοηένζμ, έκα ζπακζυηενμ ηαζ αανφηενμ ζζυημπμ ημο οδνμβυκμο 

(έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα κεηνυκζμ). Απυ αοηή ηδκ ακηίδναζδ ζπδιαηζγυηακ 

έκα ζπεηζηά εοζηαεέξ ζζυημπμ δθίμο πμο πενζείπε δφμ πνςηυκζα ηαζ έκα 

κεηνυκζμ. ηδ ζοκέπεζα, μζ δφμ αοημί εθαθνμί πονήκεξ δθίμο ζοκηήημ-

κηακ ηαζ ζπδιάηζγακ έκακ ζοκδεζζιέκμ ηαζ εοζηαεή πονήκα δθίμο, απε-

θεοεενχκμκηαξ δφμ πονήκεξ οδνμβυκμο ςξ οπμπνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ. 

Αοηή δ δζενβαζία πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 74. 

 

 

 
 

 

Σπήμα 74. Αοηό ημ δηάγναμμα δείπκεη έκακ από ημοξ ηνόπμοξ θαηά ημοξ μ-

πμίμοξ ημ οδνμγόκμ μπμνεί κα μεηαηναπεί ζε ήιημ. Οη ζθμύνεξ ζθαίνεξ α-

καπανηζημύκ ηα πνωηόκηα θαη μη ακμηπηόπνωμεξ ηα κεηνόκηα. Σημ πνώημ 

ζηάδημ ηεξ ακηίδναζεξ, απιό οδνμγόκμ θαη δεοηένημ ζοκηήθμκηαη θαη 

ζπεμαηίδμοκ ήιημ. Τμ ήιημ έπεη ζοκήζωξ δύμ πνωηόκηα θαη δύμ κεηνόκηα, 

αιιά αοηό ημ ηζόημπμ έπεη δύμ πνωηόκηα θαη μόκμ έκα κεηνόκημ. Σημ 

δεύηενμ ζηάδημ, δύμ ειαθνείξ πονήκεξ ειίμο ζοκηήθμκηαη θαη ζπεμαηίδμοκ 

ημ εοζηαζέξ ηζόημπμ ημο ειίμο, απειεοζενώκμκηαξ θαηά ηε δηαδηθαζία δύμ 

πονήκεξ οδνμγόκμο(πνωηόκηα). Αοημί μη πονήκεξ οδνμγόκμο μπμνμύκ κα 

ζοκηεπζμύκ θαη πάιη θαη κα ζπεμαηίζμοκ επηπιέμκ πονήκεξ ειίμο. 

Θεωνεηηθά, δύμ πονήκεξ δεοηενίμο (έκα πνωηόκημ θαη έκα κεηνόκημ) 

μπμνμύκ κα ζοκηεπζμύκ απεοζείαξ θαη κα ζπεμαηίζμοκ έκακ εοζηαζή 

πονήκα ειίμο (δύμ πνωηόκηα θαη δύμ κεηνόκηα). Ωζηόζμ, ημ δεοηένημ είκαη 

ανθεηά ζπάκημ, θαη έηζη αοηή ε πημ πενίπιμθε δηαδηθαζία είκαη θαη πημ 

παναγωγηθή.  
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Ο άθθμξ ηνυπμξ πμο πνυηεζκε μ Μπέηε βζα ηδ ιεηαηνμπή ημο οδνμβυ-

κμο ζε ήθζμ πενζθάιαακε έκακ πονήκα άκεναηα βζα ηδκ παβίδεοζδ πονή-

κςκ οδνμβυκμο. Ακ μ Ήθζμξ πενζείπε ιζηνή πμζυηδηα άκεναηα, ηάεε πο-

νήκαξ άκεναηα ιπμνμφζε κα δεζιεφζεζ ηαζ κα απμννμθήζεζ πονήκεξ ο-

δνμβυκμο, έκακ ηάεε θμνά, ηαζ έηζζ κα ιεηαηναπεί ζε έκακ υθμ ηαζ πε-

νζζζυηενμ αανφ πονήκα. Σεθζηά, μ ιεηαζπδιαηζζιέκμξ πονήκαξ άκεναηα 

εα βζκυηακ αζηαεήξ ιε απμηέθεζια ηδκ εηπμιπή εκυξ πονήκα δθίμο ηαζ 

ηδ ιεηαηνμπή ημο ηαζ πάθζ ζε έκακ εοζηαεή πονήκα άκεναηα. ηδ ζοκέ-

πεζα αοηή δ δζενβαζία εα λεηζκμφζε απυ ηδκ ανπή. Με άθθα θυβζα μ πο-

νήκαξ άκεναηα δνα ςξ ενβμζηάζζμ, πμο πνδζζιμπμζεί πονήκεξ οδνμβυ-

κμο ςξ πνχηδ φθδ ηαζ πανάβεζ πονήκεξ δθίμο. 

Αοηά ηα δφμ είδδ πονδκζηήξ ακηίδναζδξ ακήηακ ανπζηά ζηδ ζθαίνα 

ηδξ εζηαζίαξ, αθθά μζ ελζζχζεζξ εθέβπεδηακ ηαζ απυ άθθμοξ θοζζημφξ μζ 

μπμίμζ επζαεααίςζακ πςξ μζ ακηζδνάζεζξ ήηακ πναβιαημπμζήζζιεξ. Σδκ 

ίδζα επμπή, μζ αζηνμκυιμζ αεααζχκμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ υηζ ημ εζς-

ηενζηυ ημο Ήθζμο ήηακ ηυζμ ζζπονυ χζηε κα πονμδμηεί ηζξ πονδκζηέξ α-

κηζδνάζεζξ. Μέπνζ ηδ δεηαεηία ημο 1940 είπε βίκεζ ζαθέξ υηζ ηαζ μζ δφμ 

πονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο είπε πνμηείκεζ μ Μπέηε, ζοκέααζκακ ζημκ Ή-

θζμ ηαζ εοεφκμκηακ βζα ηδκ παναβςβή ηδξ εκένβεζάξ ημο. Οζ αζηνμθοζζ-

ημί ιπμνμφζακ κα δμοκ  αηνζαχξ πςξ μ Ήθζμξ ιεηέηνεπε 584 εηαημιιφ-

νζα ηυκμοξ οδνμβυκμ ζε 580 εηαημιιφνζα ηυκμοξ δθίμο ηάεε δεοηενυθε-

πημ, ιεηαηνέπμκηαξ ηδ ιάγα πμο έθεζπε ζε εκένβεζα δθζαηήξ αηηζκμαμθί-

αξ. Πανά ημκ ηενάζηζμ νοειυ ηαηακάθςζδξ μ Ήθζμξ εα ζοκεπίζεζ κα πα-

νάβεζ εκένβεζα βζα ηα επυιεκα δζζεηαημιιφνζα πνυκζα, ηαεχξ ζήιενα 

πενζέπεζ ζπεδυκ 2 Υ 10
27

 ηυκμοξ οδνμβυκμο….». 

«BIGBANG», Ζ πζμ ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ υθςκ ηςκ 

επμπχκ, SimonSingh, 2004, ζεθ. 346, 349-350, 351-353. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Έκαξ πονήκαξ οδνμβυκμο είκαζ έκα 

πνςηυκζμ ιε εεηζηυ  θμνηίμ, άνα αοηυ εα απςεεί έκακ άθθμ πονήκα ο-

δνμβυκμο ιε επίζδξ εεηζηυ θμνηίμ, επεζδή ηα μιχκοια θμνηία απςεμφ-

κηαζ».  

Αοηυ, ελδβήζαιε μθείθεηαζ ζημ ελήξ βεβμκυξ: 

ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ είκαζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ άπςζδξ ή αθθζχξ: ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο εκυξ πνςημκίμο α, απςεμφκηαζ ζζπο-

νυηενα ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ ε-

ζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο άθθμο πνςημκίμο α («απςεμφκηαζ 

ζζπονυηενα», ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ έθλδ πμο αζηείηαζ ιεηαλφ ημο εζςηε-

νζημφ-αανοηζημφ πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ 

πνςημκίμο α ιε ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ πνςημκίςκ ημο άθθμο 
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πνςημκίμο α). Οιμίςξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ 

ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο εκυξ πνςημκίμο α, απςεμφκηαζ ζζπο-

νυηενα ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ εζς-

ηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο άθθμο πνςημκίμο α («απςεμφκηαζ ζζπονυηε-

να», ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ έθλδ πμο αζηείηαζ ιεηαλφ ημο εζςηενζημφ-

αανοηζημφ πυθμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εκυξ πνςημ-

κίμο α ιε ημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημ-

κίμο α).  

Σμ πζμ πάκς ημ ακαθέναιε υηακ ελδβήζαιε υηζ απυ ημοξ δφμ ιαβκδηζ-

ημφξ πυθμοξ, ακ πθδζζάζμοιε ηδκ ιαβκδηζηή αεθυκδ ζηζξ ίζεξ απμζηά-

ζεζξ ηαζ ζηζξ ίδζεξ βςκίεξ απυ αοηή, μ μιχκοιυξ ηδξ πυθμξ ηδκ απςεεί 

πενζζζυηενμ (αθέπε ζπεηζηυ πείναια).   

Ακ υιςξ εενιακεμφκ ηα πνςηυκζα, ηα πνάβιαηα αθθάγμοκ, αθμφ ιε 

ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηυζμ ζημ πνςηυκζμ υζμ ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ. 

Συηε ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ 

πυθμοξ ηαζ έηζζ: ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημοκ ηα πνςηυκζα 

(επεζδή αοηά θένμοκ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ), εκχ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηα δθεηηνυκζα (επεζδή αοηά θένμοκ ζζπονυηενμ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ).  

Έηζζ έπμοιε πμθθά πνςηυκζα ιαγί ή πμθθά δθεηηνυκζα ιαγί κα 

έθημκηαζ πανυηζ θένμοκ μιυζδια δθεηηνζηά θμνηία (αθ. ζπεηζηά 

ακαπηφλαιε βζα ηδκ δζάηαλδ ηςκ πνςημκίςκ ηαηά ηεθφθδ ζημκ πονήκα 

ημο αηυιμο).  

 

2) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «Ακαθέναιε κςνίηενα υηζ μζ ακηζδνά-

ζεζξ ζφκηδλδξ δεκ ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ αοευνιδηα, αθθά απαζημφκηαζ 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πζέζεζξ. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή απαζημφκ ιζα 

ανπζηή εζζνμή εκένβεζαξ πμο εα πονμδμηήζεζ ηδκ ακηίδναζδ. ηδκ πενί-

πηςζδ ηδξ ζφκηδλδξ δφμ πονήκςκ οδνμβυκμο, αοηή δ εκένβεζα είκαζ α-

παναίηδηδ βζα κα οπενκζηδεεί δ ανπζηή άπςζδ. Έκαξ πονήκαξ οδνμβυκμο 

είκαζ έκα πνςηυκζμ ιε εεηζηυ  θμνηίμ, άνα αοηυ εα απςεεί έκακ άθθμ πο-

νήκα οδνμβυκμο ιε επίζδξ εεηζηυ θμνηίμ, επεζδή ηα μιχκοια θμνηία 

απςεμφκηαζ. Χζηυζμ, ακ ηα πνςηυκζα ιπμνέζμοκ κα πθδζζάζμοκ ανηεηά, 

ηυηε οπάνπεζ ιζα εθηηζηή δφκαιδ, δ ζζπονή πονδκζηή δφκαιδ, δ μπμία εα 

οπενκζηήζεζ ηδκ άπςζδ ηαζ εα ηα ζοκδέζεζ ιε απμηέθεζια ημ ζπδιαηζ-

ζιυ δθίμο. 

Ο Υάμοηενιακξ οπμθυβζζε υηζ δ ηνίζζιδ απυζηαζδ ήηακ 10
-15

 ιέηνα, 

δδθαδή έκα ηνζζεηαημιιονζμζηυ ημο πζθζμζημφ. Ακ δφμ πονήκεξ οδνμβυ-

κμο πμο πθδζζάγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ ανεεμφκ ζε ηέημζα απυζηαζδ, εα 

ζοιαεί ζφκηδλδ». 
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Δπελδβήζεζξ: 

Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ:  

α) Πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αα-

νοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ζημοξ δμιζημφξ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ.  

α) Δπίζδξ, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απυ ημοξ εζςηε-

νζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζημοξ 

δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακ θμζπυκ ημ φρμξ ηδξ εενιμηναζίαξ πμο πανέπεηαζ ζηα πνςηυκζα εί-

καζ ηέημζμ, χζηε αοηά κα εηθφμοκ εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηδξ 

μπμίαξ εκένβεζαξ αοηήξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ είκαζ 

ζζπονυηενμ απυ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ πμο θένεηαζ-

οπάνπεζ ζηζξ ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ, ηυηε εκενβεί ζζπονυηενα, έκακηζ ηδξ 

εκένβεζαξ πμο οπάνπεζ ζηζξ ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ (ιζθάιε βζα ηδκ 

παναπεείζα εκένβεζα απυ ηζξ ιάγεξ ηςκ πνςημκίςκ πμο αθαζνέεδηε απυ 

αοηά θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ) αοηή δ εκένβεζα ηαζ 

ζοιααίκμοκ ηα ελήξ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο είκαζ ηαεανήξ, ζπεδυκ, ιμνθή ε-

κένβεζαξ, πμο πανάβμκηαζ ζημκ έκακ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο εκυξ 

πνςημκίμο α, έθημκηαζ ζζπονυηενα ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο 

είκαζ ηαεανή, ζπεδυκ, ιμνθή εκένβεζαξ, πμο πανάβμκηαζ ζημκ άθθμκ 

εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο άθθμο-δεφηενμο πνςημκίμο α («έθημκηαζ 

ζζπονυηενα» ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ άπςζδ πμο αζηείηαζ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ αανοηζημφ πυθμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο α, ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημκ έκακ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο α), αθθά ηαζ 

ημ ακηίζηνμθμ (δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο 

εζςηενζημφ-αανοηζημφ πυθμο ημο εκυξ πνςημκίμο α ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο α). 

Δπίζδξ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο είκαζ ηαεανήξ ιμνθήξ ε-

κένβεζα, πμο πανάβμκηαζ ζημκ έκακ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο εκυξ 

πνςημκίμο α, έθημκηαζ ζζπονυηενα ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

πμο είκαζ ηαεανή, ζπεδυκ, ιμνθή εκένβεζαξ, πμο πανάβμκηαζ ζημκ άθθμκ 

εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ημο άθθμο-δεφηενμο πνςημκίμο α («έθημκηαζ 

ζζπονυηενα» ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ άπςζδ πμο αζηείηαζ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εκυξ αανοηζημφ πυθμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο εκυξ πνςημκίμο α, ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ (πμο ανίζημκηαζ ζημκ έκακ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο α), αθθά ηαζ ημ 

ακηίζηνμθμ(δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο εζςηενζημφ-

αανοηζημφ πυθμο ημο εκυξ πνςημκίμο α ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 
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δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ εζςηενζηυ-αανοηζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πνςημκίμο α). 

Αοηυ, ημ παναπάκς θαζκυιεκμ, ελδβήζαιε ζοιααίκεζ υηακ  δ ζζπφξ 

ηαζ ημ θμνηίμ ηδξ ιαβκδηζηήξ-δθεηηνμιαβκδηζηήξ εκένβεζαξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ βίκεζ ζζπονυηενμ ζε ζφβηνζ-

ζδ ιε αοηυ ημ θμνηίμ πμο θένμοκ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ημοξ ηα 

πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα (ζεζπέζδ, δδθαδή, ιε αοηυ ημ θμνηίμ πμο 

απέιεζκε ιέζα ζηζξ ιάγεξ, ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ, ηςκ πνςημκίςκ). 

Έηζζ, ιεηαηνέπεηαζ δ εζςηενζηή-αανοηζηή εκένβεζα απυ ημ εζςηενζηυ 

ηςκ πνςημκίςκ ζε ηαεανήξ ιμνθή εκένβεζα, αθμφ δδθαδή αοηή δ 

εκένβεζα απεθεοεενχεδηε ή εηθφεδηε απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηονίςξ (αθθά ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ 

δεοηενεουκηςξ) ηαζ έηζζ δδιζμονβεί ηχνα ημοξ δφμ ελςηενζημφξ 

εκενβεζαημφξ ηαζ ηζκδημφξ ζοβπνυκςξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ.   

Αοηυ θέβεηαζ υηζ έπμοιε ιεηαηνμπή ηδξ ιάγαξ ζε εκένβεζα, αθθά ζηδκ 

μοζία βίκεηαζ απεθεοεένςζδ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία υιςξ εειε-

θζχδδ ζυκηα ηαεχξ πανάβμκηαζ έθημοκ ηαζ ιαβκδηζηή ιζηνμιάγα ιέζα 

απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πονήκεξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ηυηε έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιείςζδξ ηδξ ιάγαξ, επεζδή ιεηαηνάπδηε ζε 

εκένβεζα., Αοηυ θέβεηαζ, υπςξ ελδβήζαιε, ιεηαηνμπή ηδξ  ιάγαξ ζε 

εκένβεζα. 

 

Αοηυ βίκεηαζ επεζδή, υπςξ ελδβήζαιε θυβς ηδξ ιεβάθδξ παναβςβήξ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αοηά απςεμφκηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο πνςημκίμο 

ηαζ ημο δθεηηνμκίμο ηαζ δδιζμονβμφκ δφμ άθθμοξ κέμοξ πυθμοξ ηαηά ημ 

ελήξ ζπήια: 

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα πανα-

βυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηνα-

ζίαξ, αθμφ θένμοκ μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ.  

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ αοηά (ηα παναβυιεκα θμνηία εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ) κα απςεμφκηαζ ηαζ, επεζδή απςεμφκηαζ πάνα πμθθά ζε θμνηία 

εκένβεζαξ, δδιζμονβμφκ δφμ κέμοξ πυθμοξ (αθμφ υθα ιαγί ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, εκχ επίζδξ υθα ιαγί ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ επίζδξ έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε ηα 

παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

δδιζμονβμφκ ηχνα δφμ κέμοξ πυθμοξ). 

Έηζζ, υηακ παναπεμφκ πμθθά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αοηά απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα απςεμφκηαζ έλς απυ ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα, ή 

ιεηαηζκμφκηαζ-ιεηαημπίγμκηαζ έλς απυ ηα ίδζα πνςηυκζα παναβςβήξ ηςκ, 

θυβς ηδξ άπςζδξ πμο ημοξ ελαζημφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ πμο είκαζ δοκάιεζξ άπςζδξ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 



78 

 

απμζηάζεζξ, ζζπφμοκ ηα ελήξ: ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο 

πανάβμκηαζ δδθαδή, απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ, επίζδξ, 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο πανάβμκηαζ δδθαδή, απς-

εμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ). 

Καζ επεζδή έθημοκ ηαζ ιένμξ ηδξ φθδξ, ηυηε έπμοιε ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ 

φθδξ ζε εκένβεζα. Αοηή δ φθδ ηυηε απμηεθεί ιένμξ ημο παναβυιεκμο 

εκενβεζαημφ ηφιαημξ. 

Με άθθα θυβζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα αοηά πμο έπμοκ παναπεεί απυ πμθφ 

ιεβάθδ εενιμηναζία ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηαζ ιζηνμΰθδ 

(οπμαημιζηά ζςιαηίδζα) ηαζ απςεμφκηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζδξ. 

Με άθθα θυβζα ηυηε πανάβεηαζ-δδιζμονβείηαζ ημ πάνα πμθφ ζζπονυ 

αοηυ εκενβεζαηυ ηφια, πμο πανάβεηαζ ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ ςξ ελήξ: 

Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα παναβυιεκα εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ανπζηά απςεμφκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ, ζημκ ηυπμ παναβςβήξ ημοξ δδθαδή. 

Μυθζξ απςεδεμφκ υιςξ, ελαζημφκ άπςζδ πνμξ ηα ίδζα ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ 

ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ (ηαζ ηςκ δ-

θεηηνμκίςκ δεοηενεουκηςξ). [Σα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνς-

ημκίςκ απςεμφκηαζ αιμζααία ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηα 

μπμία ηεθεοηαία ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζηα πνςηυκζα. Οιμίςξ, ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ απςεμφκηαζ αιμζααία ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηα μπμία ηεθεοηαία ανίζημκηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ζηα πνςηυκζα]. 

Δλαζηίαξ ηδξ άπςζδξ αοηήξ δεκ έπμοιε ηδκ ζοκεπή παναβςβή ηαζ έ-

ηθοζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ πνςηυκζμ (ηαζ ημ δθεηηνυκζμ). 

Όηακ, θμζπυκ, ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο δδ-

ιζμονβμφκ ημκ έκακ (ημκ πνχημ) ελςηενζηυ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ απςεδεμφκ (αθμφ ηα άθθα, δδθαδή ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ [ιε ηα μπμία απςεμφκηαζ αιμζααία] δεκ ιπμνμφκ 

κα απςεδεμφκ εφημθα άθθμ, επεζδή ανίζημκηαζ ζε έθλδ ιε έκα ιένμξ-

εζςηενζηυ πυθμ απυ ηδκ αανοηζηή ιάγα ηςκ πνςημκίςκ), ηυηε δεκ 

ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ αοηή δ άπςζδ (εθυζμκ ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ήδδ έπμοκ απςεδεεί), μπυηε έπμοιε 

παφζδ εηπμιπήξ ημο εκενβεζαημφ αοημφ ηφιαημξ.   

Οιμίςξ, υηακ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

δδιζμονβμφκ ημκ άθθμκ (ημκ δεφηενμ) ελςηενζηυ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ απςεδεμφκ (αθμφ ηα άθθα, δδθαδή ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ [ιε ηα μπμία απςεμφκηαζ αιμζααία] δεκ ιπμνμφκ 

κα απςεδεμφκ εφημθα άθθμ, επεζδή ανίζημκηαζ ζε έθλδ ιε έκα ιένμξ-
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εζςηενζηυ πυθμ απυ ηδκ αανοηζηή ιάγα ηςκ πνςημκίςκ), ηυηε δεκ 

ελαζηείηαζ ιεηαλφ ημοξ αοηή δ άπςζδ (εθυζμκ ηα παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ήδδ έπμοκ απςεδεεί), μπυηε έπμοιε παφζδ 

εηπμιπήξ ημο εκενβεζαημφ αοημφ ηφιαημξ.  

Να ημκίζμοιε ιε ηάεε ηνυπμ εδχ ηαζ κα πνμζέλμοιε πάνα πμθφ ημ 

ελήξ: 

Όηακ ιζθάιε βζα εκενβεζαηυ ηφια, ηυηε δ παναπεείζα πμζυηδηα ηαζ ζ-

ζπφξ ηςκ παναβυιεκςκ  εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ, χζηε κα είκαζ ιεβαθφηενδ 

απυ αοηή πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ εζςηενζηυ ηςκ πνςημκίςκ (ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ δεοηενεουκηςξ). 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ημ εκενβεζαηυ ηφια κα έθηεζ υθα ηα πνςηυκζα 

ηαζ υθα ηα δθεηηνυκζα πμο ζοκακηάεζ ζηδκ πμνεία ημο. Ζ έθλδ αοηή βίκε-

ηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ ζοβπνυκςξ: 

Καη’ ανπήκ πανάβεηαζ ηφια, ημ εκενβεζαηυ ηφια. Ανπζηά δδθαδή 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, επεζδή ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. ηδκ ζοκέπεζα, ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Όιςξ, έζης υηζ απςεμφκηαζ έκα ιένμξ ηδξ παναβυιεκδξ πμζυηδηαξ-ε-

κένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ιε έκα άθθμ ιένμξ απυ ηδκ 

παναβυιεκδ πμζυηδηα-εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ανπζηά, αοηά ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

απςεμφκηαζ ζε εκηεθχξ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ιε ηα απςεμφιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, επεζδή αηνζαχξ θένμοκ μιχκοια 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

Συηε, ιυθζξ ηα δφμ αοηά ζφκμθα εειεθζςδχκ ζυκηςκ απςεδεμφκ πνμξ 

ηζξ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ, ζηδκ ζοκέπεζα πανάβμοκ ηφια, υπςξ ελδβή-

ζαιε (αθέπε ζπεηζηά βζα ηδκ παναβςβή ηφιαημξ, ημ μπμίμ απμηεθεί πά-

κημηε γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ): 

α1) ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο εκυξ 

εκενβεζαημφ ηφιαημξ έθημοκ ηαζ εηενχκοιά ημοξ (ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ) εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, μπυηε ζοιπθδνχκεηαζ ημ 

εκενβεζαηυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια πμο θένεζ ςξ ηφνζμ 

θμνηίμ ημο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, ηαζ 

α2) ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο 

εκενβεζαημφ ηφιαημξ έθημοκ ηαζ εηενχκοιά ημοξ (ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ) εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ, μπυηε ζοιπθδνχκεηαζ ημ εκεν-

βεζαηυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια πμο θένεζ ςξ ηφνζμ θμνηίμ 

ημο ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ.   

Έηζζ έπμοιε ηχνα ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Σμ έκα ηφια πμο θένεζ ςξ ηφνζμ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, 

ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ κα απςεείηαζ πνμξ ηδκ ιζα 
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ηαηεφεοκζδ έζης Κ1, εκχ ημ άθθμ ηφια πμο θένεζ ςξ ηφνζμ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ κα απςεείηαζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ έζης Κ2. 

Έηζζ, εηπέιπμκηαζ, ηαηά ηαάκηα εκένβεζαξ, ζηδκ ηάεε πνμκζηή ζηζβιή 

πάιπμθθεξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημ ηάεε πνςηυκζμ-

δθεηηνυκζμ πμο ηζκμφκηαζ πνμξ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. Αοηυ ημ 

ελδβήζαιε ηαεχξ ιζθήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα, υηακ πανάβμκηαζ ηαζ 

απςεμφκηαζ, ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ ηαηεοεφκμκηαζ ζθαζνζηά 

πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, υπςξ ηαζ ημ θςξ (αθέπε ζπεηζηά). 

 

Αοηέξ μζ πάιπμθθεξ υιςξ εκενβεζαηέξ δέζιεξ, πμο ηαηεοεφκμκηαζ 

πνμξ υθεξ ηζξ δζεοεφκζεζξ, ηςκ εκενβεζαηχκ αοηχκ ηοιάηςκ, μζ ιζζέξ 

θένμοκ ζζπονυηενα ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, εκχ μζ 

άθθεξ ιζζέξ θένμοκ ζζπονυηενα ηα θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Συηε, υθεξ μζ εκενβεζαηέξ δέζιεξ πμο θένμοκ ζζπονυηενα ηα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

έθημκηαζ ζε έκα ζφκμθμ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ 

υθα ιαγί ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ. Μυκμ πμο αοηυξ μ, ηχνα έηζζ, 

δδιζμονβμφιεκμξ πυθμξ είκαζ ελςηενζηυξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ είκαζ ηαζ 

ηζκδηυξ. Δπίζδξ, θένεζ θμνηίμ ζζπονυηενα απυ αοηυ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ έηζζ δεκ έθηεηαζ απυ αοηά, αθθά αοηυξ ιάθθμκ έθηεζ αοηά 

ηχνα. 

 Οιμίςξ, υθεξ μζ εκενβεζαηέξ δέζιεξ πμο θένμοκ ζζπονυηενα ηα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

έθημκηαζ ζε έκα ζφκμθμ, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ 

έθημκηαζ υθα ιαγί ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ. Μυκμ πμο αοηυξ μ, ηχνα έηζζ, 

δδιζμονβμφιεκμξ πυθμξ είκαζ ελςηενζηυξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ είκαζ ηαζ 

ηζκδηυξ. Δπίζδξ, θένεζ θμνηίμ ζζπονυηενα απυ αοηυ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ έηζζ δεκ έθηεηαζ απυ αοηά, αθθά αοηυξ ιάθθμκ έθηεζ αοηά 

ηχνα. 

Έηζζ, έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηχνα ηςκ δφμ ελςηενζηχκ πυθςκ, ελςηε-

νζηά απυ ηα πνςηυκζα (ηαζ δεοηενεουκηςξ ηαζ απυ ηα δθεηηνυκζα), πμο 

επεζδή είκαζ ζζπονυηενμζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

πνςημκίςκ (ιζα δθεηηνμκίςκ) θέβμκηαζ εκενβεζαημί, επεζδή αοημί πθέμκ 

θένμοκ ημ ζζπονυηενμ πμζυ εκένβεζαξ ηαζ έηζζ ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ ηα 

πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ηδξ φθδξ. 

 

Έηζζ, μ έκαξ ελςηενζηυξ ηαζ ηζκδηυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ α θένεζ 

ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ αζεεκέζηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακηίεεηα, μ άθθμξ ελςηενζηυξ ηαζ ηζκδηυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ α θένεζ 

ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-
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κηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ αζεεκέζηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Με άθθα θυβζα έπμοιε ηδκ παναβςβή δφμ ελςηενζηχκ ηαζ ηζκδηχκ ε-

κενβεζαηχκ πυθςκ, υπμο μ έκαξ, μ α, δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ θένεζ ζ-

ζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ μ άθθμξ, μ α, δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ, θένεζ ζζπο-

νυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 
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15. Ζ αηηία θαη πξνυπφζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζχληεμεο.  

Ο κεραληζκφο γηα ηελ  ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 

Δλδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. 

Πάιε ζημκ Ήθζμ. 

ημκ Ήθζμ, μιμίςξ, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηυζμ ζηα 

ίδζα ηα πνςηυκζα υζμ ηαζ ζηα δθεηηνυκζα, εζδζηυηενα πανάβμκηαζ ιέζα 

απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ. 

Συηε ηα πνςηυκζα απςεμφκηαζ ιε ηα δθεηηνυκζα, αθθά απςεμφκηαζ ηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα. 

Μυθζξ υιςξ απςεδεμφκ πνςηυκζα ή δθεηηνυκζα απυ έκα ζδιείμ ημο 

Ήθζμο, ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα απςεδεέκηα π.π. εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (πμο έθημοκ ηαζ πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ, ηα μπμία αοηά εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ μκμιάγμοιε ιάγα ΘΗΖ) έθημκηαζ απυ ηα εηενχκοιά ημοξ 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

(πμο έθημοκ ηαζ πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ 

ημοξ πυθςκ, ηα μπμία αοηά εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηα μκμιάγμοιε 

ΘΗΠ). 

Ακ θμζπυκ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ΘΗΠ ζημ ίδζα 

ζδιείμ ημο Ήθζμο ιαξ έπεζ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

ημο θμνηίμ, ηυηε ηα απςεδεέκηα ΘΗΖ δεκ έθημκηαζ απθά, αθθά 

ακαπηφζζμοκ ηαζ πμθφ ιεβάθδ επζηάποκζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πέθημοκ 

πάκς ζημ ίδζμ ημ ζδιείμ απυ ημ μπμίμ έπμοκ εηπειθεεί. Άθθα υιςξ ΘΗΖ 

ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ηα ΘΗΠ, πέθημοκ ζε άθθα ζδιεία ηαζ ζε άθθα 

πνςηυκζα ημο Ήθζμο ιαξ. 

Απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ αοηέξ, πανάβμκηαζ ηυηε πονήκεξ ιε πενζζζυ-

ηενα πνςηυκζα, ή έπμοιε ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο οδνμβυκμο ζε ήθζμ. 
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16. Ζ Μεγάιε Έθξεμε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε απφ έλαλ 

«θφθθν». 

 

 

Γνάθδηε παναπάκς υηζ: «[…] Ο Μπέηε ακαβκχνζζε δφμ πονδκζηέξ 

δζενβαζίεξ πνμξ ηδ ιεηαηνμπή ημο οδνμβυκμο ζε ήθζμ ηαζ μζ μπμίεξ ήηακ 

εθζηηέξ ιε δεδμιέκεξ ηζξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηζξ πζέζεζξ πμο πζζηεουηακ 

ηυηε υηζ επζηναημφζακ ζημκ Ήθζμ. Καηά ηδ ιία δζενβαζία, απθυ 

οδνμβυκμ (έκα πνςηυκζμ) ακηζδνμφζε ιε έκα δεοηένζμ, έκα ζπακζυηενμ 

ηαζ αανφηενμ ζζυημπμ ημο οδνμβυκμο (έκα πνςηυκζμ ηαζ έκα κεηνυκζμ)». 

Σζ είδμοξ ακηίδναζδ ήηακ αοηή, πςξ έβζκε δοκαηή, ηάης απυ πμζεξ 

ζοκεήηεξ έβζκε εθζηηυ αοηυ; Μζθάιε βζα «ηάης απυ πμζεξ πναβιαηζηά 

ζοκεήηεξ ηζ υπζ ηάης απυ πμζεξ ζηέρεζξ» ημο ηαεεκυξ πμο εέθεζ κα 

δδιζμονβήζεζ έκα ιμκηέθμ ή κα πνμζμιμζάζεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ιε ηδκ 

πναβιαηζηή δδιζμονβία ημο ηυζιμο. 

Δπίζδξ ζοκεπίγεζ: «[…] Απυ αοηή ηδκ ακηίδναζδ ζπδιαηζγυηακ έκα 

ζπεηζηά εοζηαεέξ ζζυημπμ δθίμο πμο πενζείπε δφμ πνςηυκζμ ηαζ έκα 

κεηνυκζμ. ηδ ζοκέπεζα, μζ δφμ αοημί εθαθνμί πονήκεξ δθίμο ζοκηήημ-

κηακ ηαζ ζπδιάηζγακ έκακ ζοκδεζζιέκμ ηαζ εοζηαεή πονήκα δθίμο, απε-

θεοεενχκμκηαξ δφμ πονήκεξ οδνμβυκμο ςξ οπμπνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ. 

Αοηή δ δζενβαζία πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 74….». 

Κζ εδχ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα εκκμήζεζ ηάης απυ πμζεξ ζοκεήηεξ δδ-

ιζμονβήεδηε ηυζμ ημ οδνμβυκμ υζμ ηαζ ημ ήθζμ, ηζξ πνχηεξ εηείκεξ 

ζηζβιέξ ημο ζφιπακημξ. 

Καζ ζοκεπίγεζ απυ ηα πνμδβμφιεκα: 

«[…] Ο άθθμξ ηνυπμξ πμο πνυηεζκε μ Μπέηε βζα ηδ ιεηαηνμπή ημο ο-

δνμβυκμο ζε ήθζμ πενζθάιαακε έκακ πονήκα άκεναηα βζα ηδκ παβίδεοζδ 

πονήκςκ οδνμβυκμο. Ακ μ Ήθζμξ πενζείπε ιζηνή πμζυηδηα άκεναηα, 

ηάεε πονήκαξ άκεναηα ιπμνμφζε κα δεζιεφζεζ ηαζ κα απμννμθήζεζ 

πονήκεξ οδνμβυκμο, έκακ ηάεε θμνά, ηαζ έηζζ κα ιεηαηναπεί ζε έκακ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ αανφ πονήκα. Σεθζηά, μ ιεηαζπδιαηζζιέκμξ πονήκαξ 

άκεναηα εα βζκυηακ αζηαεήξ ιε απμηέθεζια ηδκ εηπμιπή εκυξ πονήκα 

δθίμο ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημο ηαζ πάθζ ζε έκακ εοζηαεή πονήκα άκεναηα. 

ηδ ζοκέπεζα αοηή δ δζενβαζία εα λεηζκμφζε απυ ηδκ ανπή. Με άθθα 

θυβζα μ πονήκαξ άκεναηα δνα ςξ ενβμζηάζζμ, πμο πνδζζιμπμζεί πονήκεξ 

οδνμβυκμο ςξ πνχηδ φθδ ηαζ πανάβεζ πονήκεξ δθίμο». 

Σδκ ιεηαηνμπή ημο οδνμβυκμο ζε ήθζμ ηδκ βκςνίγμοκ υθμζ. Αοηυ 

υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ημ οδνμβυκμ πνμέηορε απυ ημκ ανπζηυ ηυηημ 

εκένβεζαξ ζημ ζφιπακ, πμο ηάπα ελεννάβδ ηαζ ήηακ ηυζμ ηνμιαηηζηή δ 

έηνδλή ημο χζηε κα θηάζεζ ζε έηηαζδ ιέπνζ εηεί πμο δεκ θηάκεζ μφηε ημ 

ηδθεζηυπζμ ιαηνζά. Ακ βίκμκηακ ηέημζα πνάβιαηα ζηδκ θφζδ!!! 

Αξ πάνμοιε, εδχ. ιζα απθή εζηυκα βζα ζοιπθδνχζμοιε ημ εέια: 

«1. ...Οζ 4 πονήκεξ οδνμβυκμο εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ (Δζη. 4α). 

2. Σζ ζπδιαηίζηδηε ιεηά ηδκ ζοκέκςζδ ηςκ πονήκςκ αοηχκ; (Δζη. 4α). 
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3. Σζ πανάβεηαζ απυ ημ άημιμ ημο δθίμο;».  

 

 

 
 

 

«Γνεοκώ ημ θοζηθό θόζμμ», ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ηάλεξ, πνώημ μένμξ. Σογγναθείξ: 

Βαζίιεξ Αιελόπμοιμξ, ΟκμύθνημξΘενηακόξ, Κώηζαξ Κώκζηαξ *Γηώνγμξ Φιω-

νάθμξ (*ζομμεηείπε ζηε ζογγναθή ημο βηβιίμο μέπνη θαη ηεκ Τνίηε δηδαθηηθή 

εκόηεηα, ηεξ Γ΄ γεκηθήξ εκόηεηαξ), ζει. 23. 

 

Δξσηήκαηα: 

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ: 

Δίκαζ πζεακυ κα οπήνλε πμηέ ιζα ηέημζα ηενάζηζςκ δζαζηάζεςκ 

εκένβεζα ιζηνυηενδ απυ έκα ηυηημ, πμο κα δδιζμφνβδζε ιάγεξ, ιάθζζηα 

κα δδιζμφνβδζε ηέημζα ιάγα, ζηακή κα δδιζμονβήζεζ ηα άημια ημο 

οδνμβυκμο ζε ηέημζα ηάλδ ηαηαζηεοαζιέκα, υηακ αοηυ, υπςξ θέβεηαζ, 

πνμήθεε απυ ηενάζηζα έηνδλδ; 

Πμζμξ, ζηεθηυιεκμξ θμβζηά, ιπμνεί κα ημ πζζηέρεζ αοηυ; 

Πμφ ζηδνίγεηαζ δ επζζηήιδ υηζ αοηά έηζζ έπμοκ ιε ηδκ εεςνία ηδξ 

Μεβάθδξ Έηνδλδξ; 

Γζαηί, επεζδή δεκ ιπμνεέζ κα ελδβήζεζ ηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ 

εηηνέπεηαζ ζε ζθάθιαηα, ζε απακςηά θάεδ ηαζ αημπήιαηα βζα κα 

ζηδνίλεζ ηζ; Έκα θάεμξ, ιζα θάεμξ οπυεεζδ; 

Δίκαζ επζζηδιμκζηή δεμκημθμβία αοηυ;». 

 

6μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο - Γθανμμγέξ Γ΄ 

Φάζεξ ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 112-123 
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πκπιήξσζε: 

Δδχ, (ζημ 7μ Βζαθίμ ιαξ), κα ζοιπθδνχζμοιε ηα ελήξ: 

 

Τπάνπεζ, έζης, δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηςκ 

δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ πνμξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζε έκα ζφκκεθμ π.π. 

Φ1. 

Δπίζδξ, ζημ ίδζμ ζφκκεθμ Φ1, οπάνπεζ δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζαδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ πνμξ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηέξ μζ δφμ παναπάκς έθλεζξ, ηζξ μκμιάγμοιε, έζης έθλεζξ Φ1-Φ1. 

 

Έζης ηχνα υηζ αοηυ ημ ζφκκεθμ Φ1, έθηεηαζ ζζπονά ιε έκα άθθμ 

ζφκκεθμ Φ2. 

Ακ θμζπυκ, 

δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ηςκ πνςημκίςκ-

δθεηηνμκίςκ ημο ζφκκεθμο Φ1, πνμξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ-πνςημκίςκ ημο άθθμο-δεφηενμο ζφκκεθμο Φ2, βίκεζ 

ζζπονυηενδ απυ ηδκ παναπάκς έθλδ Φ1-Φ1,  

ηυηε έπμοιε ηδκ έθλδ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζφκκεθςκ Φ1 ηαζ Φ2, 

κα ακαζνεί ηδκ έθλδ πμο μκμιάζαιε Φ1-Φ1. 

Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ κέαξ έθλδξ είκαζ κα πνμηαθείηαζ ηενάζηζα έθλδ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ ζφκκεθςκ Φ1 ηαζ Φ2. 

(Γζα ημ ίδζμ εέια, αθέπε ηαζ πδιζημφξ δεζιμφξ, πμο ακαπηφλαιε ζε 

πνμδβμφιεκμ Βζαθίμ ιαξ).  

 

Ζ έθλδ Φ1-Φ2, είκαζ δοκαηυ κα ζοιαεί, επεζδή ηα ζφκκεθα Φ1 ηαζ Φ2 

θένμοκ, ζοκήεςξ, ηζκδημφξ ημοξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ. 

(Δλδβήζαιε πζμ πάκς υηζ «μζ δφμ παναβυιεκμζ πυθμζ απυ εειεθζχδδ 

ζυκηα είκαζ ιεηααθδημί-ηζκδημί πυθμζ επεζδή ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πμο έπμοκ παναπεεί ανίζημκηαζ έλς απυ ηα πνςηυκζα-εζηίεξ 

παναβςβήξ ηςκ. Αοημφξ ημοξ μκμιάγμοιε εκενβεζαημφξ πυθμοξ»). 

Λέιε «ζοκήεςξ ηζκδημφξ» επεζδή μζ δοκάιεζξ ζοκμπήξ ζηα ιυνζα ηςκ 

οδναηιχκ ηςκ δφμ αοηχκ ζφκκεθςκ είκαζ παθανέξ ηζ επμιέκςξ, ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ ηζκμφκηαζ ιε ιεβαθφηενδ εθεοεενία, 

μπυηε δδιζμονβμφκ ηζκδημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

 

Με άθθα θυβζα, δ ζζπονυηενδ έθλδ ιεηαλφ ηςκ ζφκκεθςκ Φ1-Φ2 

πνμηαθεί ιεβαθφηενδ εκενβεζαηή πίεζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ έθλδ Φ1-
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Φ1, μπυηε έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ κέαξ εέζδξ ηςκ ηζκδηχκ πυθςκ ζηα 

δφμ αοηά ζφκκεθα Φ1 ηαζ Φ2. Έπμοιε δδθαδή ηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ 

εκενβεζαηχκ πυθςκ.  

 

Αοημί θμζπυκ μζ ηζκδημί πυθμζ εειεθζαδχκ ζυκηςκ είκαζ δ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ιεηάδμζδ ηαζ ιεηαηίκδζδ ημο ακειμζηνυαζθμο, 

υπςξ εα ακαπηφλημοιε ζε επυιεκμ ηεθάθαζυ ιαξ. 

 

Οζ παναπάκς ηζκδημί πυθμζ, μιμίςξ ιπμνμφκ κα θμνηίζμοκ ιάγεξ ηαζ 

απυ ζηενεά φθδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ κέα 

θυνηζζή ημοξ ηαζ κέεξ ζεζζιζηέξ δμκήζεζξ ιεηαηζκχκηαξ ηζξ ζεζζιζηέξ 

εζηίεξ ηαηά ηδκ ιεηαηίκδζή ημοξ αοηή. 

πεηζηά ιε ηζξ ζεζζιζηέξ εζηίεξ ηαζ δμκήζεζξ ήδδ ακαθέναιε ζε πνμδ-

βμφιεκα ηεθάθαζά ιαξ ηαζ αζαθία ιαξ. 
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17. Ζ ζπκπάληεηα εκέξα θαη ε ζπκπάληεηα λχρηα κπνξνχλ λα ππάξ-

ρνπλ θαη ρσξίο ηελ χιε. 

Ζ εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βνιηατθνχ ηφμνπ. 

 

 

ημ ηεθάθαζμ 43, ημο 2μο Βζαθίμο ιαξ, ακαθέναιε ηα ελήξ: 

«43. Σα ζεκειηψδε ηφληα έιθνληαη φρη κφλν κεηαμχ ηνπο, αιιά έι-

θνπλ θαη ηνπο αληίζηνηρνχο ησλ δνκηθνχο ιίζνπο ηεο χιεο. Έηζη επη-

ηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ θαη ηα ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξν-

λίσλ είλαη ηα δχν είδε θαζαξήο θαη κφλνλ ελέξγεηαο.  

Απφ ηελ έιμε ηνπο απηή παξάγεηαη ειεθηξηζκφο, ρσξίο λα ρξεηάδε-

ηαη λα κεζνιαβήζεη αγσγφο ή φπσο ζε κηα ιάκπα θελνχ θ.ιπ. 

Δπνκέλσο, πξηλ αθφκε ππάξμεη ε χιε ήηαλ δπλαηφ λα έρνπκε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκφ ζε θελφ χιεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ.  

 

«Βνιηατθφ ηφμν 

Ζθεηηνζηή δζάηαλδ, δ μπμία απμδίδεζ έκημκδ εενιυηδηα ηαζ θαιπνυ 

θεοηυ θςξ. Απμηεθείηαζ απυ δφμ δθεηηνυδζα (ζοκήεςξ νάαδμοξ άκενα-

ηα), πμο ζοκδέμκηαζ ζε δθεηηνζηή πδβήξ ορδθήξ ηάζδξ. 

Σα δφμ δθεηηνυκζα ένπμκηαζ ζε επαθή, μπυηε ημ δθεηηνζηυ νεφια 

δζένπεηαζ απυ ημ έκα ζημ άθθμ. Όηακ μζ νάαδμζ απμιαηνφκμκηαζ, δ νμή 

ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζοκεπίγεηαζ, πανυηζ μ αέναξ ηαζ βεκζηά ηα αέ-

νζα είκαζ ηαημί αβςβμί ημο δθεηηνζζιμφ. Έηζζ, ακάιεζα ζηα δζάπονα ά-

ηνα ηςκ δθεηηνμδίςκ ειθακίγεηαζ έκα θςηεζκυ ηυλμ, ημ μπμίμ δδιζμον-

βείηαζ απυ θμνηζζιέκα δθεηηνυκζα, πμο απμζπχκηαζ απυ ημκ ανκδηζηυ 

πυθμ ηαζ έθημκηαζ απυ ημ εεηζηυ. 
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Σα θμνηζζιέκα ιυνζα ή ζυκηα ημο αένα, πμο πανειαάθθεηαζ ακάιεζα 

ζηα δθεηηνυκζα, επζηαπφκμκηαζ απυ ηδκ εκένβεζα ηδξ δθεηηνζηήξ ηάζδξ, 

ιε απμηέθεζια κα πνμηαθείηαζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αενίμο, δ 

μπμία είκαζ δοκαηυ κα θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 4.000
μ
C. 

Σμ αμθηασηυ ηυλμ ιε νάαδμοξ άκεναηα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζζπονή θς-

ηεζκή πδβή ζημοξ θαιπηήνεξ εηηέκςζδξ ηαζ ςξ εενιακηζηυ ζημζπείμ ζε 

ηαιίκμοξ ηήλδξ δφζηδηηςκ οθζηχκ. Έκαξ άθθμξ ηφπμξ, πμο θένεζ ιεηαθ-

θζηά δθεηηνυκζα, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ δθεηηνμζοβηυθθδζδ ιεηάθ-

θςκ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 1, ζεθ. 158.  

 

 

Δπίζδξ: 

 
 

Η παναπάκω θωημγναθία ημο Σπήμαημξ 132, είκαη από ημ βηβιίμ: 

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

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

Μαβκδηζζιυξ- Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ 

Σνίηδ, Αεήκα 1967, ζεθ. 100. 

 

Να ακαθένμοιε αηυιδ υηζ ζε έκα ακηθζμζηάζζμ οπήνπε ιζα ημθχκα 

ηδξ ΓΔΖ έλς απυ ημ ακηθζμζηάζζμ. 

Έπεζε έκαξ ηεναοκυξ, έηαρε ηαζ ηα δφμ ακηζηεναοκζηά (ζζπονέξ α-

ζθάθεζεξ ηυζμκ ηδξ ίδζαξ ηδξ ΓΔΖ πάκς ζηδκ ημθυκα, υζμ ηαζ ημο α-

κηθζμζηαζίμο ζηδκ είζμδμ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ πνμξ αοηυ) ηαζ πνμ-

πχνδζε ημ θμνηίμ ημο ηεναοκμφ, πςνίξ πθέμκ κα οπάνπεζ αβςβυξ αθμφ 

ηάδηακ ηα ζφνιαηα ηδξ ΓΔΖ ηαζ ηυπδηακ ζημκ αένα. Σμ θμνηίμ ημο ηε-

ναοκμφ θμζπυκ πνμπχνδζε ηαζ έηαρε ηαζ ιζα ηορέθδ Μέζδξ Σάζδξ ζημ 

ακηθζμζηάζζμ αοηυ. 

Βθέπμοιε ζηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ υηζ ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ, υηακ 

είκαζ ορδθυ, ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ ηαζ πςνίξ αβςβυ. Συηε, μ ιδπακμθυ-

βμξ είπε υηζ ημ θμνηίμ ημο ηεναοκμφ ηάκεζ ηυλμ (αμθηασηυ ηυλμ).  

 

 

Δπεμεγήζεηο 
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Δπεμεγήζεηο 

 

1) Έζης δ πδβή πμθφ ορδθήξ ηάζδξ.  

Όηακ ακαπηφζζμκηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Σα εειεθζχδδ ζυκηα, 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, έθημκηαζ υπζ ιυκμ ιεηαλφ ημοξ, αθθά 

έθημοκ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμφξ ηςκ δμιζημφξ θίεμοξ ηδξ φθδξ. Έηζζ ηα πα-

ναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημοκ ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ επίζδξ 

ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ δθεηηνμκίςκ. ηδκ ανπή βίκεηαζ πανμπή εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ιέζς ηδξ ζοζηεοήξ ηδξ δθεηηνμηυθθδζδξ. Συηε αοηά έθ-

ημκηαζ ιε ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηδξ φθδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημ ηειάπζμ 

ζζδήνμο πμο ημπμεεημφιε ιεηαλφ ημοξ βζα κα ζοβημθθήζμοιε. Όιςξ ηυ-

ηε αολάκεζ ηαζ δ εενιμηναζία ζημ ζδιείμ ηδξ ζοβηυθθδζδξ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζοιααίκεζ επεζδή, υπςξ ελδβήζαιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα θμνηίγμοκ ημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ αθθά 

ηαζ ηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημ πεδίμ ημοξ. Συηε ηα πνς-

ηυκζα ηςκ αηυιςκ αοηχκ έπμκηαξ αολδιέκμ ημ θμνηίμ-εκένβεζα ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ, απςεμφκ ηα δθεηηνυκζα (ζηδκ μο-

ζία απςεμφκ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ πυθμοξ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ). Έηζζ ηα δθεηηνυκζα ηίεεκηαζ ζε ηίκδζδ. Απυ ηζξ ζοβηνμφ-

ζεζξ ηςκ πανάβεηαζ εενιυηδηα.  

 

Έηζζ αηνζαχξ επζηοβπάκεηαζ δ ζοβηυθθδζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ οθζηχκ.  

 

2) «Όηακ μζ νάαδμζ απμιαηνφκμκηαζ, δ νμή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ 

ζοκεπίγεηαζ, πανυηζ μ αέναξ ηαζ βεκζηά ηα αένζα είκαζ ηαημί αβςβμί ημο 

δθεηηνζζιμφ». Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ α-

πεοεείαξ ιεηαλφ ημοξ ηζ υπζ ιέζς ηδξ φθδξ.  

Δίκαζ ηαεανή εκένβεζα δφμ εζδχκ: ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα ςξ ηαεανή 

εκένβεζα ιπμνεί ηαζ ελαζηεί έθλεζξ ιεηαλφ ημοξ (ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ α-

πμζηάζεζξ), εκχ υηακ εθπεμφκ, ζηδκ ζοκέπεζα ελαζηείηαζ άπςζδ ιεηαλφ 

ημοξ (ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ) ηαζ βζ’ αοηυ αθέπμοιε ημοξ 

ζπζκεήνεξ κα δζαζημνπίγμκηαζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ βφνς απυ ηδκ 

πενζμπήξ ηδξ ζοβηυθθδζδξ ή απυ ημ αμθηασηυ ηυλμ.   

Ζ παναβςβή δδθαδή ημο δθεηηνζζιμφ ζημ αμθηασηυ ηυλμ βίκεηαζ ηαζ 

πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ ηδξ φθδξ. 

Ζ ζοβηυθθδζδ ηδξ φθδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεηάθθςκ επζηοβπάκεηαζ 

επεζδή ηα εθηυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα (ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ) 

έθημοκ ηαζ ηδκ ιάγα (Μέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ ηςκ 

πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ) ηςκ αηυιςκ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ έηζζ 
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πανάβμοκ κέα ιάγα απυ ηα οπάνπμκηα οθζηά πμο ζοκακημφκ ζημ δζάαα-

πμνεία ημοξ. 

Να οπμβναιιίζμοιε ιυκμ υηζ αοηά ηα δφμ είδδ ηαεανήξ εκένβεζαξ 

ιπμνμφκ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πςνίξ κα οπάνπεζ φθδ. 

Αοηυ ηεηιδνζχκεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ εέζδ υηζ πνζκ αηυιδ οπάν-

λεζ δ φθδ ζημ ζφιπακ, οπήνπακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία αθθδθεπζ-

δνμφκ ηαζ έηζζ: υηακ έθημκηακ δδιζμονβμφζακ ηδκ διένα ηαζ ημ θςξ ε-

λαζηίαξ ηδξ έθλδξ ηςκ θμνηίςκ ημοξ πμο είκαζ δθεηηνζηά ακηίεεηα, εκχ 

ζηδκ ζοκέπεζα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ ηαζ ηυηε 

δδιζμονβμφκηακ δ άπςζή ημοξ ηαζ δ ιείςζδ ημο θςηυξ ή δ κφπηα». 

Πδβή: 2o Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ Δεμημονγίαξ - Γθανμμγέξ Α΄ Φάζεξ 

ηεξ. Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 134-137. 

 

Δπμιέκςξ,  

Ζ διένα ηαζ δ κφπηα θμζπυκ ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ ηαζ πςνίξ ηδκ φθδ. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα ακαθενεμφιε πάθζ ζημ εέια ημο ζμκζζιμφ ηςκ αε-

νίςκ ηαζ κα πνμζεέζμοιε ηαζ ημ παναηάης ηεθάθαζμ ηαζ ςξ λεπςνζζηυ, 

βζα κα βίκεζ ηαθφηενα ηαηαθδπηυ (αθέπε επυιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα). 
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18.  Ζ εμήγεζε ησλ: Ηνληζκφο ησλ αεξίσλ - Ζιεθηξηθήο εθθέλσζεο 

- Δθθέλσζεο αίγιεο –Λεηηνπξγία σιήλα Geisler–Λεηηνπξγία σ-

ιήλαCrooks.  

 

 

1.1.137.  Ηνληζκφο αεξίσλ 

Ζ αβςβζιυηδηα ηςκ αενίςκ μθείθεηαζ ζηδκ ηίκδζδ δθεηηνμκίςκ, εκχ 

ζημοξ δθεηηνμθφηεξ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ πυκηςκ. Πάκηςξ ηα αένζα οπυ 

ζοκήεεζξ ζοκεήηεξ, δεκ είκαζ ηαθμί αβςβμί ημο δθεηηνζζιμφ. Αοηά είκαζ 

αβχβζια ζηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ανίζημκηαζ οπυ πάνα πμθφ 

ιζηνή πίεζδ. Όζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ πίεζή ημοξ, ηυζμ πενζζζυηενμ 

αβχβζια βίκμκηαζ. 

Ο ζμκζζιυξ ηςκ αενίςκ ηαζ δ δζέθεοζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ βίκμκηαζ 

ακηζθδπηά ζημ θαζκυιεκμ ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ δθεηηνζηή εηηέκςζδ. 

Καη’ ανπήκ, υηακ δ πίεζδ ημο αενίμο δεκ είκαζ πμθφ ιζηνή, αθθά 

θηάκεζ ζηα 40 ιε 50 mmHg, ημ θαζκυιεκμ βίκεηαζ αζζεδηυ ςξ ζπζκεήναξ, 

δδθαδή ζακ αηακυκζζημξ ηεναοκυξ (ζπ. 1.1.137), ιεηαλφ ηςκ 

δθεηηνμδίςκ.  

 

 
 

ηδκ ζοκέπεζα, ακ ημ αένζμ αναζςεεί, χζηε δ πίεζδ κα θηάζεζ ζηα 10 

mmHg, μ ζςθήκαξ πανμοζζάγεζ δζάποηδ εθθέλσζε αίγιεο ηαζ θάιπεζ μ-

θυηθδνμξ. ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή παναηηδνίγεηαζ ςξ ζσιήλαο Geisler 

ηαζ απμηεθεί ημκ βκςζηυ επζιήηδ θαιπηήνα δζαθδιίζεςκ. 

Ζ παναπένα πηχζδ ηδξ πίεζδξ ζε εηαημζηά ημο mmHg. Οδδβεί ζηδκ 

ζημηεζκή εηηέκςζδ ηαζ μ ζςθήκαξ ηαθείηαζ ζσιήλαο Crooks». 

«ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηο-

πίαξ. Γεκζηή επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθε-

βίμο Θδθέςκ). οκηαηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, 

Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μανία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-

Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. Σζμονάηδξ. Δηδυζεζξ «ΑΤ-

ΛΟ», Αεήκα, ζεθ. 97. 

διείςζδ: 
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Ζ ιεηάθναζδ ζηδκ δδιμηζηή βθχζζα έβζκε απυ ημκ οπμθαζκυιεκμ η. 

Γνάημ Υανάθαιπμ ημο Θεμθίθμο. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Όζμ θμζπυκ αολάκμοιε ηδκ πίεζδ ζημκ ζςθήκα, ηυζμ πζμ πμθθά εειε-

θζχδδ ζυκηα πανάβμοιε. 

Ακ θμζπυκ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα αολδεμφκ, ηυηε ζηζξ 

ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ επεζδή θένμοκ 

ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία πνμηαθμφκ θάιρδ. 

 

α) Ακ αηυιδ πζμ πμθφ αολδεεί δ πίεζδ, ηυηε πανάβμκηαζ αηυιδ πενζζ-

ζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα. Δπεζδή υιςξ υζμ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα 

πανάβμκηαζ, ιεηαημπίγεηαζ ηυηε δ θεβυιεκδ ηνίζζιδ απυζηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ. Συηε αολάκμοκ μζ θεβυιεκεξ «ζπεηζηά 

ημκηζκέξ απμζηάζεζξ» ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηα εειεθζχδδ ζυκηα κα απςεμφκηαζ ζημκ 

ζςθήκα πμο έπμοιε ηαζ δεκ πανάβεηαζ πθέμκ θάιρδ ζημ ιήημξ ημο 

ζςθήκα αοημφ, αθμφ πθέμκ ζημκ ζςθήκα έπμοιε ηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 
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ΜΔΡΟ  2 
 

 

 

 

 Δμήγεζε ηεο ιέμεο «νπξαλφο» ηελ πξψηε Ζκέξα ηεο δεκηνπξ-

γίαο ηνπ θφζκνπ  

 

 Δμήγεζε ηεο ιέμεο «γε» ηελ πξψηε Ζκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ  

 

 Δμήγεζεο ηεο θξάζεο φηη «ε γε ήηαλ αφξαηε θαη αθαηαζθεχα-

ζηε» 

 

 Δμήγεζε ηεο ιέμεο «άβπζζνο ε γε» θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ 

 

 Δμήγεζε ηεο θξάζεο: «θαη πλεχκα Θενχ επάλσ ηνπ χδαηνο» 
 

 

 

Ζ επαιήζεπζε ηεο Αγίαο Γξαθήο, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε εκέξα 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ:  

 

«Γμ αοςή επξίηζεμ ξ Θεόπ ηξμ ξροαμόμ και ηημ γημ. 

η δε γη ημ αόοαηξπ και ακαηαζκεύαζηξπ, και ζκόηξπ επάμω ηηπ αβύζ-

ζξρ, και πμεύμα Θεξύ επεθέοεηξ επάμω ηξρ ύδαηξπ. 

και είπεμ ξ Θεόπ∙ γεμμηθήηω θωπ∙ και εγέμεηξ θωπ.  

και είδεμ ξ Θεόπ ηξ θωπ, όηι καλόμ∙ και διεςώοιζεμ ξ Θεόπ αμά μέ-

ζξμ ηξρ θωηόπ και αμά μέζξμ ηξρ ζκόηξρπ. 

και εκάλεζε ξ Θεόπ ηξ θωπ ημέοαμ και ηξ ζκόηξπ μύκηα. Και εγέμεηξ 

εζπέοα και εγέμεηξ ποωί, ημέοα μία».     

Αγία Γναθή (Α΄ Κεθάιαημ ηεξ Γέκκεζεξ, ζηίπμη: 1-5). 
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19. Ζ εμήγεζε ηεο ιέμεο «γε» θαηά ηελ πξψηε Ζκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ γε πξαγκαηηθά θαηά ηελ πξψηε Ζκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία κηα άβπζζνο, γεκάηε κε λεξφ θαη κε νμπ-

γφλν, θπξίσο, πάλσ απφ απηήλ.  

Ζ γε καο πεξηζηξέθνληαλ θαη καδί ηεο φινο ν πδάηηλνο φγθνο ηνπ 

λεξνχ ηεο, πνπ εθηείλνληαλ ζε βάζνο ζηνλ γχξσ ηεο δηαζηεκηθφ 

ρψξν, αθνχ ε γε καο δελ είρε απνθηήζεη αθφκε θεληξηθή βαξχηεηα, 

νχηε ηνπο δχν εζσηεξηθνχο-βαξπηηθνχο ηεο πφινπο. 

Ζ εμήγεζε ηεο απνξξφθεζεο ηεο ηζρπξήο ελέξγεηαο ηνπ αξρηθνχ α-

λεκνζηξφβηινπ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο γεο καο θαη ε αηηία ζκίθξπλ-

ζεο ηεο γεο καο, φζν πεξλνχζε ν θαηξφο. 

 

 

 

ηα ηεθάθαζα-εκυηδηεξ: 22, 23, 24 ηαζ 25 ημο 3μο Βζαθίμο ιαξ, ζεθ. 

44-55, ακαθέναιε ηαζ επελδβήζαιε ηα ελήξ: 

 

«22. Οη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηεο Γεο καο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο βαξχηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Γε 

καο θαηά ηελ Β΄ Φάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφ-

ζκνπ. 

ημ 1μ αζαθίμ ιαξ «Ζ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο – Α΄ 

Φάζδ», ζηδκ εκυηδηα 35, ελδβήζαιε ηα ελήξ: 

«35. Ζ βδ ιαξ ηαζ δ αανφηδηά ηδξ ηαηά ηδκ πνχηδ θάζδ, ηδξ πνχηδξ 

διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ.   

Ζ βδ ζηδκ ανπζηή ηδξ θάζδ, ζηδκ Α΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ήηακ πναβιαηζηά ηαζ αυναηδ αθθά ηαζ αηαηαζηεφ-

αζηδ.  

Ζ 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, ανπζηά απυ αοημφξ πμο ιεηέ-

θενακ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ πμο ηζκμφ-

κηακ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ α ηαζ α.  
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Κζ ακαθέναιε αοηά βζα ηδκ Γδ ιαξ, υηζ ημπμεεηείηαζ ζηδκ πνχηδ θάζδ 

ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, θυβς ηδξ ιμκαδζηυηδ-

ηαξ ηαζ ηδξ «ημζιζηήξ ηδξ ακςιαθίαξ», υπςξ ακαθέναιε.  

Ζ Γδ ιαξ δδθαδή δδιζμονβήεδηε ηαηά ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμον-

βίαξ ημο ηυζιμο, υπςξ ελδβήζαιε ήδδ. 

Σχνα υιςξ, ηαηά ηδκ Β΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο ζοκεπίγμοκ κα πέθημοκ πάκς ζηδκ Γδ ιαξ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ιαγί ιε πνςηυκζα, πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, αθθά ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ ιαγί ιε δθεηηνυκζα πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Γδθαδή: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο λεηζκμφκ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ έθημοκ ιαγί ημοξ ηαζ πνςηυ-

κζα εθυζμκ έθημοκ ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

(ελδβήζαιε υηζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε άθθα εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ). Δίπακ, εκ ης ιεηαλφ, 

δδιζμονβδεεί ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ 

πυθμοξ α ηαζ α ακηίζημζπα ηαηά ηδκ πνχηδ Φάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο λεηζκμφκ απυ ημκ ζοιπά-

κηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ έθημοκ ιαγί ημοξ ηαζ 

δθεηηνυκζα, εθυζμκ έθημοκ ημ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ (ελδβήζαιε υηζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημκηαζ ιε 

άθθα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμ). Δίπακ, εκ ης 

ιεηαλφ, δδιζμονβδεεί ηα πνςηυκζα ηαζ ηα δθεηηνυκζα ζημοξ δφμ ζοιπά-

κηεζμοξ πυθμοξ α ηαζ α ακηίζημζπα ηαηά ηδκ πνχηδ Φάζδ ηδξ πνχηδξ δ-

ιέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Σα δφμ παναπάκς ζφκμθα εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιαγί ιε ηα οπμαημιζηά 

ημοξ ζςιαηίδζα (πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα) ζοβηνμφμκηαζ ιε ημοξ εηεί, 

ζηδκ Γδ, δμιζημφξ θίεμοξ ηαζ δδιζμονβμφκ-πανάβμοκ αανφηενα ηαζ πζμ 

ζφκεεηα πδιζηά ζημζπεία ζηδκ Β΄ Αοηή Φάζδ ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ 

Γδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Σμ ίδζμ άθθςζηε βίκεηαζ ηαζ ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ αοηή ηδκ 

ζοιπάκηεζα πενίμδμ (ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο). 

Αοηά ηα ζημζπεία ηςκ δμιζηχκ θίεςκ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ, πμο έηζζ ελανπήξ δδιζμονβήεδηακ ζηδκ Γδ ιαξ, ελδβμφκ ηχνα 

βζαηί ζηδκ Γδ ιαξ έπμοιε ηυζμ πμθφ αθεμκία ζε κενυ. Δπίζδξ δ πανμο-

ζία ηυζμ ιεβάθμο ανζειμφ δθεηηνμκίςκ ενιδκεφεζ ηαζ ηδκ πανμοζία ηυ-

ζμ πμθφ μλοβυκμο, ιζαξ ηαζ ημ μλοβυκμ ελδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ 

θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο.  
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Μυκμκ έηζζ ιπμνμφιε κα ελδβήζμοιε ηδκ πανμοζία ηυζμ πμθφ κενμφ 

ηαζ ηυζμ πμθφ μλοβυκμο ζηδκ Γδ ιαξ. Γζαηί, πχξ αθθζχξ κα δεπημφιε α-

ημθμοεμφκηεξ ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ ηζξ ηυζμ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ 

ηαζ μλοβυκμο ζηδ Γδ ιαξ, ηάηζ πμο ένπεηαζ ζε ηέθεζα ακηίεεζδ ιε ηδκ βε-

ςαηιμζθαζνζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πθακδηχκ ημο ζφιπακηυξ ιαξ, ηάηζ πμο 

απμηεθεί ιμκαδζηυηδηα ηαζ ελαίνεζδ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

πθακήηεξ, ηάηζ πμο απμηεθεί ελαίνεζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ 

ημο ηάεε πθακήηδ εηηυξ ηδξ βδξ ιαξ; 

Αοηή είκαζ δ δεφηενδ θάζδ θεζημονβίαξ ημο οθζημφ ζφιπακημξ. 

 

ηαζ επίζδξ: 

23. Σν νμπγφλν έρεη δεκηνπξγεζεί ηελ δεχηεξε θάζε ηεο πξψηεο ε-

κέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ ζηνλ ζπκπάληεην πφιν ησλ ζεκε-

ιησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ θαη κάιηζηα ζηελ χζηεξε πεξίνδν απηήο 

ηεο θάζεο.  

Σα ακέηαιια έρνπλ δεκηνπξγεζεί φια ζηνλ ίδην ζπκπάληεην πφιν 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ άθζνλνπ λεξνχ ζηε Γε καο, αιιά 

θαη ε παξνπζία ηνπ αξθεηνχ νμπγφλνπ ηεο.  

Ζ Γε καο ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ ήηαλ πξάγκαηη έλαο πιαλήηεο γεκάηνο κε λεξφ θαη νμπ-

γφλν, ήηαλ κηα απέξαληε έθηαζε κε λεξφ, ήηαλ άβπζζνο.    

 

Άημια οδνμβυκμο θμζπυκ ενπυιεκα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ), ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, πνμηάθεζακ ηαζ ηδκ 

δδιζμονβία ημο μλοβυκμο (δ δδιζμονβία-παναβςβή ημο ζημζπείμο μλοβυ-

κμο έβζκε θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ απυ ηδκ ζζπονή πνυζηνμοζδ αηυιςκ ο-

δνμβυκμο πάκς ζε κεηνυκζα).  

Ακηίεεηα, κεηνυκζα ενπυιεκα ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ (πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, πνμηάθεζακ ηαζ ηδκ δδ-

ιζμονβία ημο πδιζημφ ζημζπείμο δθίμο (δ δδιζμονβία-παναβςβή ημο ζημζ-

πείμο δθίμο έβζκε θυβς ηδξ ζοιπίεζδξ απυ ηδκ ζζπονή πνυζηνμοζδ 

κεηνμκίςκ πάκς ζε άημια οδνμβυκμο).   

Σμ μλοβυκμ, υπςξ ηαζ υθα ηα άθθα αιέηαθθα, θένμοκ, επμιέκςξ, ζζπο-

νυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Αοηά έθημκηαζ ιε ημ ζζπονυηενυ ημοξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηςκ πνςημκίςκ ημο πονήκα ηαζ έηζζ 

έπμοιε ηδκ ηάζδ ηα πνςηυκζα ημο πονήκα κα έθημοκ δθεηηνυκζα πμο θέ-

νμοκ πμθφ ζζπονυ ημ εηενχκοιυ ημοξ ιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ. 
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Αοηά θμζπυκ ηα αιέηαθθα, υπςξ ηαζ ημ μλοβυκμ, έπμοκ παναπεεί-δδιζ-

μονβδεεί ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Όζμ υιςξ ζζπονυηενμ ζε ιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ είκαζ έκα αιέηαθθμ, ηυζμ ζε πζμ πνχζιδ ζοιπάκηεζα επμπή,  ή 

θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, έπεζ 

δδιζμονβδεεί-παναπεεί. Έηζζ, ημ μλοβυκμ επεζδή θένεζ πμθφ ζζπονυ ημ 

ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ θέιε υηζ έπεζ 

δδιζμονβδεεί ζηδκ δεφηενδ θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ (αθμφ υπςξ 

ελδβήζαιε: α) ζηδκ πνχηδ θάζδ είπακ δδιζμονβδεεί ηα πνςηυκζα ζημκ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα δθεηηνυκζα 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ α) ζηδκ 

δεφηενδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ δδιζμονβήεδηακ ανπζηά ηα κεηνυκζα 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηα 

άημια ημο οδνμβυκμο ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ) ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα εθαθνφηενα πδιζηά ζημζπεία, υπςξ 

ελδβήζαιε ζημκ πενζμδζηυ πίκαηα (αθέπε παναπάκς). 

Πςξ υιςξ θέιε υηζ ημ μλοβυκμ δδιζμονβήεδηε ζηδκ δεφηενδ θάζδ ηδξ 

πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ηαζ υπζ ανβυηενα; 

Αοηυ ημ είπαιε επεζδή, πένακ ηδξ ελήβδζδξ ηδξ εέζδξ ημο πμο ηαηέπεζ 

ζημκ πενζμδζηυ πίκαηα), ημ μλοβυκμ θένεζ πάνα πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδ-

ηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Να ζοιπθδνχζμοιε ηαζ ηα ελήξ επίζδξ ζπεηζηά ιε ηα παναπάκς: 

Απυ ηδ πδιεία βκςνίγμοιε υηζ ημ μλοβυκμ έπεζ ηάζδ κα έθηεηαζ ιε ηα 

ιέηαθθα ηαζ κα ζπδιαηίγεζ μλείδζα ηςκ ιεηάθθςκ. 

Ακ ηα ιέηαθθα θένμοκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ (αθέπε ζε άθθδ ζπεηζηή εκυηδηα) ηυηε βζα κα 

έθημκηαζ ιε ημ μλοβυκμ, αοηυ ημ μλοβυκμ ζδιαίκεζ υηζ θένεζ επίζδξ αν-

ηεηά ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ-εηενχκοιυ ημο θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο. 

Έηζζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ εκυξ ιεηάθθμο έθημκηαζ ιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ημο μλοβυκμο ηαζ ηυηε έπμοιε ημ μλείδζμ, έ-

πμοιε ιζα πδιζηή έκςζδ. 

Δπμιέκςξ, βζα κα οπάνλεζ άθεμκμ κενυ ζηδ Γδ ιαξ, έπνεπε κα οπάνλεζ 

επίζδξ άθεμκμ μλοβυκμ ζηδκ Γδ ιαξ, πμο κα ανεεεί ζε έθλδ ιε επίζδξ 

άθεμκα-πάνα πμθθά άημια οδνμβυκμο πμο ήδδ είπακ δδιζμονβδεεί ή ιε-

ηαθενεεί ζε αοηήκ.     

Αξ πάνμοιε πάθζ ηα πνάβιαηα ιε ηδ ζεζνά, βζα κα πνμπςνήζμοιε ζε 

αοηυ πμο θέναιε ςξ ζοιπέναζια παναπάκς:  

Δλδβήζαιε παναπάκς υηζ ζηδκ δεφηενδ (2δ) θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ 

ηδ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο έπμοιε, ανπζηά, ηδκ παναβςβή κεηνμκίςκ 

ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Σμ μλοβυκμ 

απυ πμφ πνμηφπηεζ; 
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Ζ απάκηδζδ είκαζ υηζ ηα ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ, πμο λεηζκμφκ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ-έθημκηαζ απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δεκ ήηακ ιυκμκ έκα ηφια, δεκ έβζκε 

αοηυ ημ θαζκυιεκμ ιυκμ ιία θμνά ζηδκ δεφηενδ αοηή θάζδ ηδξ πνχηδξ 

διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ. Με άθθα θυβζα ζηδκ δεφηενδ θάζδ διένα ηδξ 

πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο έπμοιε ζοκεπυιεκα αθθε-

πάθθδθα ηφιαηα, είκαζ αοηυ πμο ελδβήζαιε υηζ δ ιεηαθμνά ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ απυ ημκ έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ πνμξ ημκ άθθμ έβζκε ηαηά 

ηαάκηα εκένβεζαξ, έβζκε ζηαδζαηά δδθαδή.  

Απυ ηα πνχηα αοηά ηφιαηα-ηαάκηα (ηδξ Β΄ Φάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο) έπμοιε ηδκ παναβςβή κεηνμκίςκ ζημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Αοηή δ πενίμδμξ 

ηδξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ είκαζ ημ ακηί-

ζημζπμ ζακ κα θέιε ιζα πνχζιδ επμπή ηδξ ηάδε βεςθμβζηήξ πενζυδμο βζα 

ηδ Γδ ιαξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, αθμφ ήδδ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία κεηνμκίςκ ζημ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζε επυιεκα ηφιαηα πμο έπεζακ ζημκ 

πυθμ αοηυ (ζημκ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) ανηεηά 

θμνηία αηυιςκ οδνμβυκμο (ιεηαθενυιεκα ιέζς ηςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ηαζ πνμενπυιεκα απυ ημκ ζο-

ιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) πνμηαθμφκ ηδκ δε-

κηνπξγία νμπγφλνπ(πανάβμοκ μλοβυκμ ιε αάζδ ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ ζημζ-

πείςκ) ζημκ πυθμ αοηυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ 

ιε ελίζμο πμθφ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ (αιέηαθθα). Ζ παναβςβή ημο μλοβυκμο δδθαδή, έβζκε ζηδκ 

φζηενδ πενίμδμ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Σδκ πνχζιδ πενίμδμ ηδξ ίδζαξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ, ηαζ ζημ πνχζιμ ζηάδζμ αοηήξ, έπμοιε ηδκ παναβςβή κεηνμ-

κίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαεχξ 

ηαζ ηδκ παναβςβή αηυιςκ οδνμβυκμο ζημκ άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Γκςνίγμοιε, επίζδξ, υηζ ημ μλοβυκμ είκαζ ημ πζμ άθεμκμ πδιζηυ 

ζημζπείμ ζημ βήζκμ θθμζυ. Αοηυ επαθδεεφεζ υηζ ημ μλοβυκμ 

δδιζμονβείηαζ, υπςξ ελδβήζαιε, απυ ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ ζοιπάκηεζςκ 

ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ ιε ηα πνχζια 

οπμαημιζηά ζςιαηίδζα ηδξ Γδξ ιαξ, δδθαδή ιε ηα πνςηυκζα ηαζ 

δθεηηνυκζα αθεκυξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηα άημια οδνμβυκμο ηαζ ιε ηα 

κεηνυκζα αθεηένμο. 

Γεκ πνμτπήνπακ άθθα πδιζηά ζημζπεία, χζηε κα δδιζμονβδεεί π.π. ή-

θζμ ζηδκ Γδ ιαξ (έηζζ υπςξ αθέπμοιε ημ ζημζπείμ ήθζμ κα ανίζηεηαζ πά-

κς δελζά ζηδκ πνχηδ βναιιή ημο πενζμδζημφ πίκαηα ηςκ πδιζηχκ ζημζ-

πείςκ) ηζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ Γδ ιαξ πνμτπήνπε πνζκ ηδκ δδιζμονβία ηςκ 
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άθθςκ αοηχκ πδιζηχκ ζημζπείςκ, υπςξ ηαζ ημο πδιζημφ ζημζπείμο ήθζμ. 

Γζ’ αοηυ ελδβήζαιε υηζ δ Γδ ιαξ δεκ δδιζμονβήεδηε υπςξ μζ άθθμζ πθα-

κήηεξ ηαζ υηζ απμηεθεί ημζιζηή ακςιαθία. 

Σμ ίδζμ υιςξ θαζκυιεκμ έβζκε ηαζ ζηδ Γδ ιαξ.  

Οζ δφμ πυθμζ ηδξ Γδξ ιαξ δέπμκηακ ηέημζα θμνηία απυ ημοξ δφμ πυθμοξ 

ημο ζφιπακημξ ηαζ έηζζ έπμοιε ηζ εδχ ηδκ ζφβηνμοζδ αηυιςκ οδνμβυκμο 

(πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ) ιε κεηνυκζα πμο είπακ παναπεεί ζηδ Γδ ιαξ ή είπακ ιεηαθενεεί ζε 

αοηήκ ιέζς ηςκ ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζ-

ηχκ βναιιχκ. 

Έηζζ υπςξ έπμοιε ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ: παναβςβή οδνμβυ-

κμο ζημκ έκακ (ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ) ηαζ παναβςβή κεηνμκίςκ ανπζηά αθθά ηαζ μλοβυκμο ανβυηενα ζημκ 

άθθμ (ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ), αθ-

θά ηαζ άθθςκ εθαθνφηενςκ αιεηάθθςκ, ημ ίδζμ αηνζαχξ έπμοιε ηαζ ζηδ 

Γδ ιαξ. 

Ζ Γδ ιαξ δδθαδή ηδκ πενίμδμ αοηή είπε δφμ πυθμοξ: έκακ πυθμ ιε πα-

ναβςβή-ιεηαθμνά οδνμβυκμο (ημκ μπμίμ μκμιάγμοιε πυθμ οδνμβυκμο) 

ηαζ έκακ άθθμ πυθμ ιε παναβςβή-ιεηαθμνά κεηνμκίςκ αθθά ηαζ μλοβυ-

κμο (ηαηά ηδκ φζηενδ πενίμδμ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο). (Όπμο παναβςβή ζηδκ παναπάκς θνάζδ 

εέημοιε ηαζ ηδκ θέλδ «ιεηαθμνά», επεζδή υπςξ ελδβήζαιε έπμοιε ηαζ 

ηδκ ιεηαθμνά ηέημζςκ θμνηίςκ απυ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ κα 

θμνηίγμοκ ηδκ Γδ ιαξ, αθθά ηαζ απυ παναβςβή ζηδκ ίδζα ηδκ Γδ ιαξ ηέ-

ημζςκ οπμαημιζηχκ ζςιαηζδίςκ πνςημκίςκ, δθεηηνμκίςκ ηαζ ανβυηενα 

κεηνμκίςκ ηαζ οδνμβυκμο αθθά ηαζ εθαθνφηενςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ, θυ-

βς ηδξ ζοιπίεζδξ πμο ελαζημφζακ μζ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δο-

καιζηέξ βναιιέξ ζηα ήδδ οπάνπμκηα ζηδκ Γδ ιαξ οπμαημιζηά ζςιαηίδζα 

ηαζ εθαθνά πδιζηά ζημζπεία). 

 Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ δ ιεβάθδ-άθεμκδ φπανλδ οδνμβυκμο αθθά ηαζ μ-

λοβυκμο ζηδ Γδ ιαξ απυ ηδκ ζφκεεζδ ηςκ μπμίςκ πνμέηορε ημ επίζδξ 

άθεμκμ κενυ ηδξ. 

Σμ άθεμκμ κενυ ηδξ Γδξ ιαξ, πνμέηορε απυ ηδκ έκςζδ οδνμβυκμο ηαζ 

μλοβυκμο, υπζ απθά επεζδή ανίζημκηακ έηζζ εθεφεενα ζηδ Γδ, υπζ επεζδή 

π.π. πνμτπήνπακ ηοπαία, αθθά υπςξ ελδβήζαιε. 

Ζ παναβςβή ημο κενμφ πνμήθεε πάθζ απυ ηδκ ζοιπίεζδ πμο ελαζημφ-

ζακ μζ ζοκεπυιεκεξ ιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξδοκαιζηέξ 

βναιιέξ πμο ιεηέθενακ ηαζ πθήεμξ οδνμβυκμο αθθά ηαζ κεηνμκίςκ απυ 

ημκ έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ ζημκ άθθμ. Λυβς ηδξ ζοκεπυιεκδξ αοηήξ ιε-

ηαθμνάξ οδνμβυκμο αθθά ηαζ κεηνμκίςκ αθεκυξ, αθθά ηαζ ηδξ ζοιπίεζήξ 

ηςκ αθεηένμο, έπμοιε ηδκ έκςζδ ημο οδνμβυκμο ιε ημ μλοβυκμ. 

Κζ επεζδή μζ ζοκεπυιεκεξ αοηέξ δοκαιζηέξ βναιιέξ ηνάηδζακ ηάιπμ-

ζμ, έπμοιε ηαζ ηδκ ακάθμβδ παναβςβή ημο κενμφ ηδξ Γδξ ιαξ. Ζ ιεβάθδ 

παναβςβή κενμφ ζηδ Γδ ιαξ, ιανηονεί δδθαδή υηζ δ πενίμδμξ αοηή ή δ 
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Β΄ Φάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, οπήνλε ιεβά-

θδ ακαθμβζηά ζε δζάνηεζα πνυκμο.  

Αοηή είκαζ ε εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ άθζνλνπ λεξνχ ζηνλ 

πιαλήηε καο. 

Αοηή δ ιεβάθδ παναβςβή κενμφ ζηδ Γδ ιαξ έιμζαγε ζακ ιζα απένακηδ 

έηηαζδ ιε κενυ, έηζζ ζε έκα ιζηνυ ζδιείμ-πχνμ ημο ιεζμζοιπάκηεζμο 

δζαζηήιαημξ. Αοηή θμζπυκ δ αηέθεζςηδ πμζυηδηα κενμφ ήηακ πναβιαηζ-

ηά ιζα άβπζζνο, υηακ άνπζζε κα ζηνμαζθίγεζ βφνς απυ ημκ εαοηυ ηδξ, 

υπςξ εα δμφιε πζμ ηάης, θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ ημοξ. 

Αοηή δ άαοζζμξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πακηεθή απμοζία αανφηενςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ, ηαηά ηδκ Β΄ Φάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, 

έηακε ημκ πθακήηδ ιαξ ζακ ιζα ζθαίνα κενμφ.  

 

Όζμκ αθμνά ηδκ ζοιπίεζδ ηαζ ηδκ παναβςβή ημο κενμφ κα πμφιε ηα 

ελήξ: 

Καεχξ δδθαδή κέα ζοκεπυιεκα ηφιαηα απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημ-

κίςκ (πνμενπυιεκα απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ πνςημκίςκ) πμο ιεηέ-

θενακ ιαγί ημοξ ηαζ πθήεμξ αηυιςκ οδνμβυκμο (πμο οπήνπε ζημκ πανα-

πάκς ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) ηαεχξ έπε-

θηακ ηαζ ζοβηνμφμκηακ ιε ηα άημια ήδδ δδιζμονβδεέκημξ μλοβυκμο ζηδ 

Γδ ιαξ, ηυηε ελαζηίαξ ηδξ ζοιπίεζήξ ηςκ έπμοκ πανάβεζ ηαζ δδιζμονβήζεζ 

ηα ιυνζα ημο κενμφ. 

Αοηά θμζπυκ ηα άημια ημο οδνμβυκμο ηαεχξ ζοιπζέζηδηακ ιε κεηνυ-

κζα ηαζ ιε άθθα άημια οδνμβυκμο ηαηά ηδκ πνυζπηςζή-ζφβηνμοζή ημοξ 

ηυζμ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ υζμ 

ηαζ ζημκ πυθμ ηςκ κεηνμκίςκ ηδξ Γδξ ιαξ, πανήβαβακ ηα άημια ημο μλο-

βυκμο. 

ηδκ ζοκέπεζα έπμοιε ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Συηε δ Γδ ιαξ βέιζζε ιε κενυ. 

Γζαθμνεηζηά, ημ μλοβυκμ δεκ ιπμνεί κα εκςεεί ιε ημ οδνμβυκμ ζηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ Γδξ (ζοκεήηεξ πμο κα πνμζθένμοκ ή κα εοκμμφκ ηδ γςή) 

ηαζ κα πανάβμοκ πδιζηή έκςζδ. Μυκμ δ ζφβηνμοζή ημοξ αοηή ιπμνμφζε 

κα πανάβεζ ηέημζα πδιζηά ζημζπεία (υπςξ ακάθμβεξ ζοβηνμφζεζξ ιπμνεί 

κα βίκμκηαζ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ πθακδηχκ ηαζ κα πανάβμοκ επίζδξ 

πδιζηά ζημζπεία), δ μπμία ζφβηνμοζδ είκαζ ιαβκδηζηήξ-

δθεηηνμιαβκδηζηήξ θφζδξ ηζ αοηυ εκκμμφιε υηακ θέιε ηδκ θνάζδ «ζο-

ιπίεζδ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ». 

Αθθζχξ πςξ, μφηε ημ πμθφ κενυ ιπμνεί κα ελδβδεεί ζηδ Γδ ιαξ, αθθά 

μφηε ηαζ ημ πμθφ μλοβυκμ ηδξ. 

Ζ εέζδ υηζ ηα δθαίζηεζα πανήβαβακ μλοβυκμ είκαζ αηοπήξ, επεζδή ηα 

δθαίζηεζα ιε ηζξ ηαφζεζξ ηςκ ιάθθμκ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ άθθα αέ-

νζα ηαζ οθζηά ηαφζδξ ελάβμοκ ηαζ δεκ ελάβεηαζ μλοβυκμ απυ εηεί πμο 

αβαίκεζ δ θςηζά, επεζδή δ θςηζά ημ ηαίεζ ημ μλοβυκμ ηαζ δεκ ημ πανάβεζ. 
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Δλάθθμο ηα μλείδζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ, δ φπανλδ δδθαδή εκχζε-

ςκ μλοβυκμο απυ ηδκ παναπάκς ενιδκεία πμο δχζαιε πνμηφπηεζ, επεζδή 

δδθαδή ηάπμηε οπήνπε άθεμκμ ημ μλοβυκμ ζηδ Γδ ιαξ ηαζ ηαεχξ ζο-

ιπζέζηδηε δ Γδ ιαξ, αοηυ έιεζκε έηζζ ηθεζζιέκμ ιέζα ηδξ ζπδιαηίγμκηαξ 

ηζξ πδιζηέξ εκχζεζξ ηςκ μλεζδίςκ ηδξ. 

 

ηαζ επίζδξ: 

 

24. Ο ππξήλαο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ θέξεη ηζρπξφηεξν ην κα-

γλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ησλ ειε-

θηξνλίσλ. 

Ζ αηηία ηεο δηάβξσζεο, απνζχλζεζεο θαη ζαπίζκαηνο ησλ κεηάι-

ισλ. 

Ζ εμήγεζε φηη ην νμπγφλν δεκηνπξγήζεθε ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, αιιά ζηελ δεχηεξε θάζε ηεο. 

Ζ εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ άθζνλνπ νμπγφλνπ θαηά ηελ πξψηε 

εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

 

«Αηνκηθφ βάξνο [Α.Β.] 

Δπεζδή ημ αάνμξ ηςκ αηυιςκ βζα πμθφ ηαζνυ κυιζγακ υηζ ήηακ δ ααζζ-

ηή δζαθμνά πμο είπακ ιεηαλφ ημοξ, μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ιεθεηήεδηε πά-

να πμθφ. Σμ βναιιάνζμ είκαζ πμθφ ιεβάθμ βζα ηδ ιέηνδζδ ηυζμ ιζηνμφ 

αάνμοξ. Έηζζ ζηδκ ανπή έααθακ ςξ ιμκάδα ημ πζμ εθαθνυηενμ απυ ηα 

άημια ημο οδνμβυκμο [Ζ]. Βνέεδηε υηζ ημ αάνμξ ημο αηυιμο ημο μλοβυ-

κμο είκαζ ίζμ ιε ημ αάνμξ 16 αηυιςκ ημο οδνμβυκμο. 

Γδθαδή 1 Ο = 16Ζ 

Σμ μλοβυκμ, επεζδή εκχκεηαζ ιε υθα ηα ζημζπεία, ημ έααθακ ςξ αάζδ 

βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ΑΒ (Αημιζηχκ Βανχκ) [πμο οπμθμβίγεηαζ ζακ 

κα έπεζ αημιζηυ αάνμξ 16 ιμκάδεξ Ζ] ζηζξ δφζημθεξ ηαζ πμθφπνμκεξ εν-

βαζίεξ. Σμ 1905, υιςξ, ανέεδηε ιεηά απυ αηνζαέζηενεξ ιεηνήζεζξ υηζ δ 

ζπέζδ 1Ο = 16Ζ δεκ έπεζ αηνίαεζα ηαηά 0,02% πενίπμο.  

Γζα κα ιδκ απνδζηεοεμφκ μζ πνμζπάεεζεξ ηυζςκ πνυκςκ μνίζηδηε ςξ 

ιμκάδα ημ 1/16 ημο αάημοξ ημο αηυιμο ημο μλοβυκμο, ηαζ έηζζ αθθάγεζ 

ιυκμ ημ ΑΒ ημο οδνμβυκμο ζε 1,008. Γδθαδή: 

Μμκάδα ιέηνδζδξ ηςκ Α.Β. [ηδξ ηθίιαηαξ ηςκ πδιζηχκ]: 

1 Dalton [d] = 1/16 ημο ιέζμο Α.Β. μλοβυκμο. 

Δπεζδή, υιςξ, ημ ζημζπείμ μλοβυκμ είκαζ ιίβια απυ ζζυημπα, ηαζ ιπμ-

νεί δ ζφζηαζή ημο κα αθθάλεζ εθαθνά, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ παναζηεο-

ήξ ημο, βζα κα έπμοκ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα μζ ιεηνήζεζξ, μνίζηδηε ζηδκ 

πονδκζηή θοζζηή ςξ αάζδ βζα ημκ μνζζιυ ηδξ ιμκάδαξ Α.Β. ημ ζηαεενυ 

ζζυημπμ ημο άκεναηα 
12

C. 

Γδθαδή: 

Μμκάδα ιέηνδζδξ ηςκ Α.Β. [ηδξ ηθίιαηαξ ηςκ θοζζηχκ]: 
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1 Μ.Α.Μ. ή u = 1/12 ημο αάνμοξ αηυιμο 
12

C. 

[Μ.Α.Μ. = ιμκάδα αημιζηήξ ιάγαξ]. 

Ζ δζαθμνά u ηαζ d ειθακίγεηαζ ζημ ηέηανημ ζδιακηζηυ ρδθίμ ηαζ έηζζ 

δεκ εκδζαθένεζ ημοξ πδιζημφξ. Γζ’ αοηυ εα ιεηαπεζνζζημφιε παναηάης ημ 

ζφιαμθμ u. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, μ μνζζιυξ ημο Α.Β. ζηδ Υδιεία δζαιμνθχ-

κεηαζ ςξ ελήξ: 

Α η μ ι ζ η υ   α ά ν μ ξ θέβεηαζ ημ αάνμξ πμο έπεζ έκα άημκμ ιε ιμκάδα 

ιέηνδζδξ ημ 1/12 Α.Β. ημο 
12

C, δδθαδή ημ αάνμξ πμο έπεζ έκα άημιμ ζε 

u. 

Απυθοημ αημιζηυ αάνμξ θέβεηαζ ημ αάνμξ πμο έπεζ έκα άημιμ ζε βναι-

ιάνζα, δδθαδή ημ αάνμξ ημο ιεηνδιέκμ ιε ιμκάδα ημ βναιιάνζμ…». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θο-

ηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 4, ζεθ. 299. 

 

Δπελδβήζεζξ: 

Απυ ηα παναπάκς ηναηάιε ηαζ ζδιεζχκμοιε ημ ελήξ: 

«Σμ μλοβυκμ, επεζδή εκχκεηαζ ιε υθα ηα ζημζπεία, ημ έααθακ ςξ αάζδ 

βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ΑΒ (Αημιζηχκ Βανχκ) [πμο οπμθμβίγεηαζ ζακ 

κα έπεζ αημιζηυ αάνμξ 16 ιμκάδεξ Ζ] ζηζξ δφζημθεξ ηαζ πμθφπνμκεξ εν-

βαζίεξ. Σμ 1905, υιςξ, ανέεδηε ιεηά απυ αηνζαέζηενεξ ιεηνήζεζξ υηζ δ 

ζπέζδ 1Ο = 16Ζ δεκ έπεζ αηνίαεζα ηαηά 0,02% πενίπμο».  

Δζδζηυηενα, ακ πάνμοιε ηα ιέηαθθα, εα εοιδεμφιε υηζ ημ μλοβυκμ ε-

κχκεηαζ ιε υθα αοηά ηαζ έηζζ πνμηαθείηαζ ηαζ δ μλείδςζδ ηςκ ιεηάθθςκ. 

Σα ιέηαθθα υιςξ θένμοκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημοξ, υπςξ ήδδ ακαπηφλαιε ιζθχκηαξ βζα ημοξ 

πδιζημφξ δεζιμφξ. 

Άνα, ζηεθηυιαζηε ηαζ θέιε ημ ελήξ: 

Γζα κα ιπμνεί ημ μλοβυκμ κα εκχκεηαζ ιε υθα ηα άθθα ζημζπεία, υπςξ 

π.π. ιε ηα ιέηαθθα πμο θένμοκ πμθφ ζζπονυ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ζφιθςκα ιε υζα ακαθέναιε βζα ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα, ιυκμκ έκαξ ηνυπμξ οπάνπεζ: 

Να θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο, ιέζα ζημ πνςηυκζμ ημο πονήκα ημο. 

Με αάζδ αοηυ, ηυηε ζζπφεζ ημ ελήξ: 

ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθηεηαζ μ εζςηενζηυξ πυθμξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ εκυξ ιεηάθθμο ιε ημκ εζςηενζηυ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ημο πνςημκίμο ημο αηυιμο ημο μλοβυ-

κμο. 

Συηε ημ μλοβυκμ έθηεηαζ ιε ημ ιέηαθθμ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζηζξ ζπε-

ηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Αοηυ ηυηε ζδιαίκεζ υηζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ ηαεχξ απςεμφκηαζ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα αθεκυξ, ηαζ ε-



103 

 

πεζδή αοηά έθημοκ ηαζ ηδκ φθδ ηςκ οθζηχκ ιε ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε 

ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή αθθδθελάνηδζδ αθεηένμο, έπμοιε ηυηε ηδκ 

δζάθοζδ, ηδκ δζάανςζδ ημο ιεηάθθμο ή ηδκ απμζφκεεζή ημο. 

Διείξ ημ βκςνίγμοιε αοηυ ζακ δζάανςζδ, ζακ ζημονζά ηαζ ζάπζζια 

ημο ιεηάθθμο. 

Να πάιε ηχνα ηαζ ζε έκα άθθμ εέια: 

Δλδβήζαιε υηζ μ ηακυκαξ είκαζ υηζ ηα πνςηυκζα ημο πονήκα θένμοκ ζ-

ζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ημοξ, ηζ αοηυ επεζδή ηα πνςηυκζα δδιζμονβήεδηακ ζημκ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α, υπμο ημ ζζπονυ-

ηενμ θμνηίμ ήζακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. 

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ ελήξ: 

Πςξ δδιζμονβήεδηε ηυηε ημ μλοβυκμ πμο θένεζ ζζπονυηενμ ημκ εζςηε-

νζηυ-αανοηζηυ ημο πυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ; 

Σμ μλοβυκμ δδιζμονβήεδηε ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ α. 

Αοηυ δδιζμονβήεδηε ζηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, 

αθθά ζηδκ δεφηενδ θάζδ, υπςξ πνμακαθέναιε.  

Όθα δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ πμο λεηζκμφζακ απυ 

ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ έπεθηακ 

πάκς ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηα-

εχξ έπεθηακ δδιζμφνβδζακ ανπζηά ηα δθεηηνυκζα, αθθά ζηδ ζοκέπεζα, 

αοημφ, δδιζμφνβδζακ ηα κεηνυκζα, ηαζ, ζοκέπεζα, θυβς ηδξ ζοκεπμφξ ζο-

ιπίεζήξ ηςκ, δδιζμφνβδζακ ηα άημια ημο μλοβυκμο. 

Λυβς ηδξ ζοκεπυιεκδξ ζοιπίεζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνμέηορακ υθα ηα παναπάκς. 

Αοηυ έβζκε ηαεχξ: 

α) Αθεκυξ ιεκ πανάβμκηακ ηαζ κέα φθδ δθεηηνμκίςκ, ζημκ ζοιπάκηεζμ 

πυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηαζ επίζδξ  

α) Δπεζδή ήζακ πμθθά ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο έπεθηακ ηαζ δεκ οπήνπε 

άθθδ φθδ ηαζ άημια βζα κα ζοβηνμοζημφκ ιε αοηά ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ 

άθθεξ ζφκεεηεξ εκχζεζξ,  

έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ημο απθμφ αοημφ πδιζημφ  ζημζπείμο ημο αηυ-

ιμο ημο μλοβυκμο ηαζ ηςκ άθθςκ εθαθνφηενςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ (υπςξ 

ελδβήζαιε, αθέπε ζπεηζηά ζημκ πενζμδζηυ πίκαηα ζημζπείςκ). 

 

Αοηά πμο ακαθέναιε ηάπςξ εηηεκέζηενα βζα ημ μλοβυκμ, είκαζ ζπμο-

δαία ηαζ ζδιακηζηά, βζα κα ημκίζμοκ αηνζαχξ ηδκ δδιζμονβία – παναβς-

βή ημο άθεμκμο μλοβυκμο πμο είπε παναπεεί εηείκδ ηδκ πενίμδμ. 

Αοηυ είπε ζακ ζοκέπεζα κα ιεηαθενεεί ηαζ ζηδκ Γδ ιαξ αοηυ ημ άθεμ-

κμ μλοβυκμ, ιέζς ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζηχκ-

δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. 

ημοξ άθθμοξ πθακήηεξ δεκ εα δμφιε ηάηζ πανυιμζμ, αηνζαχξ επεζδή 

δεκ έπμοκ δδιζμονβδεεί ηαηά ηδκ πνχηδ εηείκδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ 
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ημο ηυζιμο, αθθά δδιζμονβήεδηακ ζε δζαθμνεηζηή πενίμδμ, ζε δζαθμνε-

ηζηή διένα. Γζ’ αοηυ δ Γδ ιαξ δζαθένεζ απυ αοημφξ. 

 

ηαζ επίζδξ: 
 

25. Ζ Γε καο θαη ε βαξχηεηά ηεο θαηά ηελ δεχηεξε θάζε, ηεο 

πξψηεο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο.  

 

 

Ζ Γδ ιαξ ζηδκ δεφηενδ θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο 

ηυζιμο, έθενε δφμ πυθμοξ ήδδ απυ ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ίδζαξ αοηήξ 

πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ: 

α) Ο πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηδξ πμο έθενε ηαζ δμ-

ιζημφξ θίεμοξ πνςημκίςκ (απυ ηδκ α΄ θάζδ). Δηεί έπμοιε εειεθζχδδ ζυ-

κηα πνςημκίςκ πμο έθημοκ πνςηυκζα, ηαεχξ ηα ηεθεοηαία ηζκμφκηαζ απυ 

ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α, πνμξ ημκ 

άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α. 

α) Ο πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ έθενε ηαζ δμιζ-

ημφξ θίεμοξ δθεηηνμκίςκ (απυ ηδκ α΄ θάζδ). Δηεί έπμοιε εειεθζχδδ ζυ-

κηα δθεηηνμκίςκ πμο έθημοκ δθεηηνυκζα, ηαεχξ ηα ηεθεοηαία ηζκμφκηαζ 

απυ ημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πνμξ ημκ 

άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Οζ πυθμζ αοημί ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δδιζμονβμφκηαζ επεζδή ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ιαγί ιε άθθα εειεθζχδδ ζυκηα αθεκυξ, εκχ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απς-

εμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. Απυ ηα παναπάκς 

πνμηφπηεζ υηζ ελανπήξ ζηδκ Γδ ιαξ έπμοιε δφμ πυθμοξ, υπςξ άθθςζηε 

ηαζ ζημ ίδζμ ημ ζφιπακ. 

Σχνα υιςξ, ζηδκ α΄ αοηή θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ, μ 

πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ πνςημκίςκ ηδξ Γδξ έθηεζ (εηηυξ απυ 

πνςηυκζα) έθηεζ ηαζ άημια οδνμβυκμο, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε αοηά θέ-

νμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δμιζηχκ θί-

εςκ πνςημκίςκ. 

Δπίζδξ, μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ Γδξ έθ-

ηεζ (εηηυξ απυ δθεηηνυκζα) έθηεζ ηαζ κεηνυκζα, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε 

αοηά θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δμ-

ιζηχκ θίεςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ έπμοιε: 

Ο πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηδξ Γδξ ιαξ κα θένεζ-

έθηεζ πνςηυκζα ηαζ άημια οδνμβυκμο, εκχ μ άθθμξ ηδξ πυθμξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ κα θένεζ-έθηεζ δθεηηνυκζα ηαζ κεηνυκζα. 

Ηζπφεζ επίζδξ υηζ δ ζδζμαανφηδηα ηδξ Γδξ κα ζοκεπίγεηαζ, υπςξ αηνζ-

αχξ έκαξ πενζζηνεθυιεκμξ ακειμζηνυαζθμξ, ιε ηδκ δζαθμνά υηζ ζηδκ α΄ 
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θάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ θένεζ ηαζ ανηεηή ιάγα ζημοξ 

δφμ πυθμοξ ημο, υπςξ ακαθέναιε. 

Ζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημοξ είκαζ ηενάζηζα ηαζ ζθζββζχδδξ, ζακ ηζ 

αοηή ιζαξ ιαφνδξ ηνφπαξ, επεζδή αηνζαχξ δεκ οπήνπε άθθδ φθδ βζα κα 

απμννμθήζεζ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηδξ. ε αοηυκ αηνζαχξ ημκ θυβμ 

μθείθεηαζ ηαζ ημ πμθφ ζζπονυ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ πεδίμ ηδξ, ημ 

μπμίμ ακαθμβζηά δεκ ημ αθέπμοιε ζημοξ άθθμοξ πθακήηεξ. 

 

Πεγή: 3μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Β΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 44-55. 

 

 

Πξφζζεηεο επεμεγήζεηο: 

 

Απυ ηα πνμεηηεεέκηα ζηα ηεθάθαζα-εκυηδηεξ πμο ακαθέναιε 

ελδβείηαζ ακαθοηζηά ηαζ ιε ζαθήκεζα ηζ ζδιαίκεζ δ θέλδ «βδ», ηδκ πνχηδ 

Ζιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Δπελδβείηαζ πθήνςξ επίζδξ υηζ δ βδ ιαξ ηυηε, ζηδκ πνχζιδ εηείκδ ζο-

ιπάκηεζα επμπή ήηακ βειάηδ ιε κενά ηαζ ιε μλοβυκμ. Ήηακ ιζα απένακηδ 

έηηαζδ ιε κενά ηαζ ιε μλοβυκμ, ηονίςξ. 

Δλαζηίαξ αοημφ δ βδ ιαξ ήηακ ηονζμθεηηζηά ιζα άαοζζμξ.  

Δπζπθέμκ, επεζδή δεκ οπήνπε αηυιδ ηεκηνζηή-εζςηενζηή αανφηδηα ηδξ 

Γδξ, ηα κενά ηδξ αοηά εηηείκμκηακ ζε αάεμξ ζημ δζάζηδια. Ζ Γδ ιαξ πε-

νζζηνέθμκηακ ζακ έκαξ οδάηζκμξ ακειμζηνυαζθμξ εηηείκμκηαξ ηα κενά 

ηδξ ζε ιεβάθμ, ζπεηζηά, αάεμξ ζημκ βφνς ηδξ δζαζηδιζηυ πχνμ ηαζ έηζζ 

είπε δδιζμονβδεεί ιζα ιεβάθδ άαοζζμξ. 

Λέιε δδθαδή υηζ θυβς ηδξ ιεβάθδξ (ανπζηήξ) ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ηδξ ζυκηςκ πενζζηνέθμκηακ, αθθά αηυιδ δεκ είπε θμνηζζηεί δ 

δδιζμονβμφιεκδ ιάγα ηδξ ιε αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, χζηε κα 

απμηηήζεζ ηεκηνζηή αανφηδηα ηαζ ημοξ δφμ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ηδξ 

πυθμοξ (αοηυ έβζκε ηδκ δεφηενδ Φάζδ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο). 

Έηζζ, ζημκ βφνς ηδξ βδξ δζαζηδιζηυ πχνμ, μ ανπζηυξ αοηυξ 

ακειμζηνυαζθμξ ελαζημφζε έθλδ ζε ανηεηά ιεβάθδ απυζηαζδ ηαζ ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυ είθηοε υθμ ηαζ πενζζζυηενα ιζηνμζςιαηίδζα πμο ιεηέθενακ 

μζ ζοιπάκηεζεξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέ δοκαιζηέξ βναιιέξ απυ 

ημκ έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ πνμξ ημκ άθθμ. 

Όζμ υιςξ μ ακειμζηνυαζθμξ αοηυξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πενζζηνέθμκηακ ηαζ είθηοε ηέημζα ιεηαηζκμφιεκδ ζοιπάκηεζα φθδ 

(ιζηνμζςιαηίδζα) ηυζμ θυνηζγε αοηήκ ηδκ φθδ, αθθά ζοβπνυκςξ ηυζμ πζμ 

πμθφ απμννμθχκηακ απυ ημ θμνηίμ ημο, ημ μπμίμ δδθαδή απμννμθμφζε δ 

εθηυιεκδ απυ αοηυκ φθδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ ανπζηυξ αοηυξ 

ακειμζηνυαζθμξ ιίηναζκε ηαζ πενζμνίγμκηακ υζμ πενκμφζε μ ηαζνυξ 
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(«πνυκζα» δεκ οπήνπακ, αθμφ πενζθμνέξ ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ δεκ 

οπήνπακ αηυιδ, επεζδή απθά δεκ οπήνπε μ Ήθζμξ). 
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20.  Ζ έλλνηα ηνπ «νπξαλνχ» θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ. 

 

Ζ έκκμζα θμζπυκ ημο μονακμφ ηαηά ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο (ηαηά ηδκ πνχηδ θμνά πμο έπμοιε έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αο-

ηχκ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ δδθαδή) είκαζ δ δδιζμονβία ηςκ δφμ ζοιπά-

κηεζςκ πυθςκ α ηαζ α, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ α θέ-

νεζ εκένβεζα ιε εεηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ, εκχ μ άθθμξ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ 

α θένεζ εκένβεζα ιε ανκδηζηυ δθεηηνζηυ θμνηίμ.  

Αοημί μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ δεκ είπακ αηυιδ ένεεζ ζε έθλδ. 

Δπμιέκςξ δεκ είπε δδιζμονβδεεί αηυιδ δθεηηνζζιυξ ζημ ζφιπακ, ιε 

άθθα θυβζα δεκ οπήνπε θςξ ζημ ζφιπακ ηαευθμο.  
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21.  Ζ έλλνηα ηεο «γεο» θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ θφζκνπ, σο πξνο ην «αφξαηνλ» θαη «αθαηαζθεχαζηνλ». 

 

 

ηδκ πνχηδ εηείκδ θάζδ ημο ζφιπακημξ, ζηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδ-

ιζμονβίαξ ημο ηυζιμο δδθαδή, δ έκκμζα ηδξ βδξ είκαζδ δδιζμονβία-πανα-

βςβή ηςκ πνςημκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ πνςημκίςκ α, ηαεχξ ηαζ 

δ δδιζμονβίαξ-παναβςβή ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α είκαζ 

δ πνχηδ-ανπέβμκδ ιμνθή φθδξ ζημ ζφιπακ αθεκυξ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ 

δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ιζαξ ιζηνήξ κδζίδαξ, 

υπμο ηαη’ ελαίνεζδ ιε ημκ ηακυκα ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ 

πθακδηχκ, δδιζμονβήεδηε δ βδ ιαξ, αθεηένμο. 

Δπμιέκςξ, δ βδ δδιζμονβήεδηε αιέζςξ ιεηά ημκ μονακυ. 

Ζ δε βδ πναβιαηζηά ήηακ αυναηδ ηαζ αηαηαζηεφαζηδ, υπςξ ήδδ 

ελδβήζαιε. Αοηυ πνάβιαηζ έηζζ ήηακ, αθμφ δ βδ ιαξ ςξ πθακήηδξ, αθθά 

ηαζ δ ιάγα ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ α ηαζ α, ήηακ αυναηδ, αθμφ 

απμηεθμφκηακ απυ πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. Δπίζδξ δ βδ ήηακ 

«αηαηαζηεφαζηδ», αθμφ δ βδ ιαξ δεκ είπε ηδκ ιμνθή ημο πθακήηδ, μφηε 

επίζδξ οπήνπε ζοιπαβήξ ιάγα ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ χζηε κα 

θακεί έκα ζπήια ημοξ ή ηάηζ άθθμ. Δίπαιε ιζα ηαηάζηαζδ ηδξ ανπέβμκδξ 

φθδξ ηυζμ ζηδκ βδ ιαξ υζμ ηαζ ζημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ πμο δεκ 

είπε πάνεζ αηυιδ ηακέκα ζπήια ηαζ δεκ οπήνπε δ έκκμζα ηδξ βκςζηήξ ιαξ 

ιάγαξ, ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ έηζζ υπςξ ηδκ βκςνίγμοιε. 

ηδκ ανπή θμζπυκ, ηδξ πνχηδξ θάζδξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμον-

βίαξ ημο ηυζιμο δ βδ ιαξ δεκ είπε θςξ, υπζ ιυκμκ απθά επεζδή δεκ είπακ 

ένεεζ ζε έθλδ ιεηαλφ ημοξ ηα ακηίεεηα ιαβκδηζηά θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ (πμο έπεζακ ζημκ ζοιπάκηεζμ πυθμ α ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ) ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ (πμο έπεζακ ι μνιή ζημκ άθθμκ ζοιπάκηεζμ πυθμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α), αθθά ηονίςξ επεζδή δεκ οπήνπακ 

ηαευθμο ηα δθεηηνζηά θμνηία ζηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαεχξ 

ηαζ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 
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22. Σν θσο δελ ππήξρε εμαξρήο ζην ζχκπαλ.  

ηελ αξρή ην θχκα, δελ ήηαλ ειεθηξνκαγλεηηθφ, αιιά κφλνλ 

καγλεηηθφ, αθνχ δελ έθεξε ειεθηξηθφ θνξηίν.  

Ζ εμήγεζε φηη ε γε καο, θαηά ηελ πξψηε θάζε, αξρηθά, ηεο 

πξψηεο Ζκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ δελ είρε θσο. 

 

Η ελήγεζε ηωκ θνάζεωκ ηωκ πνώηωκ ζηίπωκ ηεξ Γέκεζεξ: 

«θαη είπεκ μ Θεόξ∙ γεκκεζήηω θωξ∙ θαη εγέκεημ θωξ.  

θαη είδεκ μ Θεόξ ημ θωξ, όηη θαιόκ∙ θαη δηεπώνηζεκ μ Θεόξ ακά μέζμκ ημο 

θωηόξ θαη ακά μέζμκ ημο ζθόημοξ». 

«θαη ζθόημξ επάκω ηεξ αβύζζμο» 

 

 

«Σν θσο 

Ο άκενςπμξ πζζηεφεζ υηζ ημ δζάζηδια ανπίγεζ απυ εηεί πμο ένπεηαζ ημ 

θςξ. 

Καηά ηδ Βίαθμ, μ Θευξ έθηζαλε ηδκ φθδ (ημκ μονακυ ηαζ ηδ βδ) ηαζ έ-

πεζηα ημ θςξ. Δδχ ηα θυβζα ηδξ Βίαθμο ιαξ δίκμοκ ηδ εκηφπςζδ ημο 

εείμο εαφιαημξ: 

Σδκ πνχηδ διένα μ Θευξ είπε: «Γεκκδεήης θςξ». Καζ εβέκεημ θςξ. 

Πδβή: «Σμ Γζάζηδια», Έβπνςιδ Δβηοηθμπαίδεζα. Κείιεκα οπυ: 

RENEGUILLOT. Δζημκμβνάθδζδ οπυ: GIANNINI. Δηδυζεζξ «Υνοζή 

Πέκκα» ΔΔ, ζεθ. 16. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ηνπνζεηήζεηο: 

 

 

Ακ πάνμοιε ηδκ Βίαθμ, θςξ δεκ οπήνπε ζηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ αθθά ηαζ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ έθενακ ιυκμκ ηα ιαβκδηζηά ημοξ θμνηία 

ηαζ δεκ έθενακ δθεηηνζηά θμνηία. 

Δίκαζ αθήεεζα αοηυ;  

Αοηυ είκαζ αθήεεζα, αθμφ ημ θςξ θένεζ δφμ εζδχκ θμνηία: ηα 

ιαβκδηζηά ηαζ ηα ιαβκδηζηά, ηαζ δεκ θένεζ δδθαδή έκα ιυκμκ είδμξ 

θμνηίμο, αθθά δφμ λεπςνζζηά θμνηία εκςιέκα ιε δοκάιεζξ έθλδξ ιεηαλφ 

ημοξ. 

 

Δλδβήζαιε ζπεηζηά ζημ ηεθάθαζμ-εκυηδηα ιε ηίηθμ «1μ Βζαθίμ. Ζ 

πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, Α΄ Φάζδ» ηα ελήξ: 

 

«21. Ζ εμήγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ αιιά θαη ε εμήγεζε ηνπ 

καγλεηηθνχ θχκαηνο.  
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Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ελλνίαο ηνπ εγθάξζηνπ θχκα-

ηνο. 

Ζ εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ελλνίαο ηνπ δηακήθνπο θχκα-

ηνο. 

«… Σμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια είκαζ εβηάνζζμ ηφια. Όπςξ 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. 

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

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

ιάηνοκζδ, ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ιεηααάθθεηαζ δ ηζιή ηδξ έκηαζδξ 

Δ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο ηαζ δ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ έκηαζδξ ημο ιαβκδηζ-

ημφ 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 

Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, 

Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τ-

πμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζ-

ημφημ), ζεθ. 262-263.  

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

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμ-

κίςκ 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 ηά-

εεηα 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 αθ-

θζχξ ζε ακμζπηή ηαιπφθδ (εθυζμκ έπμοιε ιυκμκ ημ γεφβμξ εειεθζςδχκ 

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». 

1μ Βηβιίμ. Η πνώηε εμένα ηεξ δεμημονγίαξ ημο θόζμμο, Α΄ Φάζε. 

Σογγναθή-επημέιεηα: Φανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 65-66».  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δπμιέκςξ, ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια έπμοιε δφμ πεδία:  

α) ημ ιεηαααθθυιεκμ δθεηηνζηυ πεδίμ ηαζ  

α) ημ ιεηαααθθυιεκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ, 

ηα μπμία δφμ ιαγί απμηεθμφκ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια. Δπίζδξ ηα 

δφμ αοηά πεδία (ιαβκδηζηυ ηαζ δθεηηνζηυ)είκαζ ηάεεηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ηάεεηα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο ηφιαημξ. 

 

Ακ θμζπυκ ελανπήξ ήηακ έκα αοηυ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυηφια ιε δφμ 

πεδία ηαζ υπζ ιε έκα, εα έπνεπε ηαζ ηα δφμ αοηά πεδία κα ηαοηίγμκηακ ηαζ 

κα ιδ δδιζμονβμφζακ αοηή ηδκ ηαεεηυηδηα ιεηαλφ ημοξ (αθμφ εα ηαοηί-

γμκηακ ηαζ εα ήηακ ελανπήξ έκα). Ζ ηαφηζζή ημοξ αοηή εα πνμένπμκηακ 

απυ ηδκ ιζα πδβή δδιζμονβίαξ ηςκ, ακ οπήνπε πνάβιαηζ ιζα δ πδβή ηαζ δ 
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αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ. Όιςξ ημ υηζ έ-

πμοιε δφμ ιένδ ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ηαζ υπζ έκα, ζδιαίκεζ υηζ δ 

αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ είκαζ δφμ ηαζ υπζ 

ιζα. 

Θα έπνεπε, ακ δ αζηία ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

ηφιαημξ ήηακ ιζα, αθμφ έκα είκαζ ημ ηφια, κα δζαδίδμκηακ ηαζ ςξ έκα ηαζ 

υπζ ςξ δφμ. Γεκ εα είπε ελανπήξ δδθαδή ημ ηφια ηα δφμ πεδία ημο, αθθά 

ιυκμ ημ έκα πεδίμ ημο. 

Δπμιέκςξ, ημ υηζ ημ ηφια δεκ πενζθαιαάκεζ έκα ιένμξ, αθθά δφμ ιένδ, 

ζδιαίκεζ υηζ πνμήθεε απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ αζηίεξ ηαζ υπζ απυ ιζα. Σμ 

ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ θςξ, πμο αθμφ πενζθαιαάκεζ δφμ εζδχκ δθεηηνζηά 

θμνηία, δεκ πνμήθεε απυ ιζα αζηία, αθθά πνμήθεε απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

αζηίεξ. 

Ακαπηφλαιε ηαζ ακαθφζαιε ςξ εδχ πμθφ δζελμδζηά αοηέξ ηζξ δφμ δζα-

θμνεηζηέξ αζηίεξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ, ημο 

θςηυξ η.θπ. ηαζ ακαθέναιε υηζ αοηέξ είκαζ μζ δφμ ανπζημί ζοιπάκηεζμζ 

πυθμζ: μ ζοιπάκηεζμξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ α, ηαζ μ 

ζοιπάκηεζμξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ α. 

Αοημί θμζπυκ ζηδκ ανπή ηδξ δδιζμονβίαξ, δεκ πανήβαβακ δθεηηνζζιυ, 

απθμφζηαηα επεζδή δεκ είπακ εκςεεί αηυιδ ηα θμνηία ημοξ. 

Όηακ εκχεδηακ ηα θμνηία ημοξ, θυβς ηδξ ιεηαλφ ημοξ έθλδξ, ηυηε πα-

νήπεδ μ δθεηηνζζιυξ ζημ ζφιπακ, πμο μ Θευξ ηάθεζε Ζιένα. 

 

Ζ βδ ιαξ, ηδκ πενίμδμ αοηή, ήηακ υπςξ ελδβήζαιε αυναηδ ηαζ αηαηα-

ζηεφαζηδ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηαεχξ έπεθηακ ζηδκ βδ ιαξ, ανπζηά δδιζμονβμφζακ ηα οπμαημ-

ιζηά ζςιαηίδζα (δμιζημφξ θίεμοξ) ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ, ηαζ 

ανβυηενα ηα πνχηα πδιζηά ζημζπεία ημο οδνμβυκμο ηαζ ηα κεηνυκζα. Σε-

θζηά δδιζμονβμφζακ ηαζ ηα οπυθμζπα πδιζηά ζημζπεία, υπςξ ελδβήζαιε 

ηαζ ακαπηφλαιε. 

Ζ ίδζα δ παναβςβή ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζημ ζφιπακ, αοηυ δείπκεζ: 

υηζ ζημ ζφιπακ έβζκε έθλδ ιεηαλφ ηςκ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, ηαζ ιάθζζηα 

έθλδ ιε ηνμιαηηζηή ζζπφ δφκαιδξ ηαζ μνιήξ, ζηακήξ κα πανάβεζ ηα 

πδιζηά ζημζπεία. Πςξ αθθζχξ εα πανάβμκηακ ηα πδιζηά ζημζπεία; Απυ 

ηδκ έηνδλδ εκυξ ηυηημο, πμο δδιζμφνβδζε ηδκ ανπζηή ζμφπα; Γζαηί, ακ 

οπήνπε ηέημζα ιεβάθδ έηνδλδ υπζ ιυκμκ πδιζηά ζημζπεία δεκ εα 

δδιζμονβμφζε, αθθά ηαζ κα οπήνπακ ηέημζα εα ηα «ακαηίκαγε» υθα ηαζ εα 

ηα δζέθοε. ημ ζφιπακ υιςξ έπμοιε ηδκ δδιζμονβία πδιζηχκ ζημζπείςκ, 

πμο αοηή έπεζ ηδκ αζηία ηδξ. 

Δπμιέκςξ, οπήνλε έθλδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ, 

επμιέκςξ οπήνλε δ παναβςβή θςηυξ, επμιέκςξ οπήνλε Ζιένα ηδξ 

Γδιζμονβίαξ ζημ ζφιπακ. 
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Απυ ηδκ έθλδ θμζπυκ ηςκ δφμ ζοιπάκηεζςκ πυθςκ είπαιε ηαζ ηδκ δδ-

ιζμονβία ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ βναιιχκ. Με ηδκ έθλδ 

ημοξ αοηή, έπμοιε ηζξ δοκαιζηέξ βναιιέξ απυ ηαεανά ιαβκδηζηέξ πμο 

ήζακ ζημκ ανπή, κα έθημκηαζ ηαζ κα δδιζμονβμφκ ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ 

γεφβμξ, ή ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, πμο απμηεθείηαζ απυ εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία υιςξ 

ιπμνεί κα έθλμοκ ηαζ άθθδ-πνυζεεηδ ιζηνμιάγα ή οπμαημιζηά 

ζςιαηίδζα, μπυηε έπμοιε ηαζ ηζξ δζάθμνεξ δζαααειίζεζξ ηαζ ηαηδβμνίεξ 

ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ γεφβμοξ, υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζημ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. 

Δπεζδή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνς-

ημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, βζα ημκ 

θυβμ αοηυ, ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ελαζηίαξ ηδξ άπςζδξ αοηήξ 

ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ημ παναβυιεκμ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια 

ηείκεζ ηαζ δδιζμονβεί βςκία-εηηνμπή 90
μ
. Αοηή είκαζ δ έκκμζα ηδξ βςκίαξ 

εηηνμπήξ ηςκ 90
μ
 ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια, ιεηαλφ ηςκ δφμ 

επζιένμοξ ηοιάηςκ ημο, ή ηαθφηενα ιεηαλφ ηςκ δφμ επζιένμοξ θμνηίςκ 

ημο, αθεκυξ ιεκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ αθεηένμο ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Λυβς υιςξ ηδξ έθλδξ ημο ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υηακ δδ-

θαδή απςεμφκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ζδιείμ ηςκ 90
μ
, δεκ 

απςεμφκηαζ ηεθείςξ ζημ δζάζηδια, αθθά έπμοιε ζηδκ ζοκέπεζα ηδκ έθλδ 

ημοξ. 

Έηζζ, ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ηδκ ιζα ζοζηέθθεηαζ ηαζ ηδκ άθθδ 

δζαζηέθθεηαζ, υπςξ αηνζαχξ ηάκμοκ ηαζ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ, απυ 

ηδκ εκένβεζα ηςκ μπμίςκ πνμήθεε. 

 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ανπζηά, πνζκ οπάνλεζ ηαζ μ δθεηηνζζιυξ ηαζ ημ 

θςξ ζημ ζφιπακ, έθηαζακ ηαζ ζηδκ βδ ιαξ. Δηεί, ελδβήζαιε, οπήνλε ημ 

«πένζ» ημο Θεμφ πμο δδιζμφνβδζε ηδκ ιενζηή έθλδ ημοξ ηαζ έηζζ 

δδιζμφνβδζε ηδκ βδ ιαξ ζηδκ πμθφ ιαηνζκή εηείκδ ζοιπάκηεζα πενίμδμ, 

ηδκ ανπζηή. 

Ζ βδ ιαξ ηυηε δεκ είπε θςξ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ ήνεακ 

εηεί, υπμο ημ ζδιείμ βδ, άνπζζακ κα πενζζηνέθμκηαζ ηαζ κα δδιζμονβμφκ 

ζηνυαζθμ. 

Ο ζηνυαζθμξ αοηυξ ζοκέπζγε απυ ηυηε κα πενζζηνέθεηαζ. Αηυιδ ηαζ 

ανβυηενα, υηακ έβζκε θςξ ηαζ Ζιένα ζημ ζφιπακ, δ βδ ιαξ δεκ είπε ημ 

δζηυ ηδξ θςξ ιέπνζξ υημο άνπζζακ κα θμνηίγμκηαζ ιε εειεθζχδδ ζυκηα δ 

παναπεείζα φθδ ηδξ.  

Γζα ημκ θυβμ αοηυ είπε ζημηάδζ δ βδ ιαξ ελανπήξ ηαζ δεκ είπε θςξ. 

Αοηυ απμηοπχκεηαζ ηαζ ςξ ζημηάδζ ηαζ βζ’ αοηυ ακαθένεζ «…η δε γη 

ημ αόοαηξπ και ακαηαζκεύαζηξπ, και ζκόηξπ επάμω ηηπ αβύζζξρ,…», εζδζ-

ηυηενα «…ηαζ ζηυημξ επάκς ηδξ ααφζζμο…» 
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Δπμιέκςξ, υηακ δδιζμονβήεδηε δ βδ, υπςξ ακαθέναιε, δεκ έπμοιε 

ηδκ φπανλδ ημο θςηυξ.  

Γζ’ αοηυ ηαζ δ θνάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο θςηυξ, αημθμοεεί ηδκ 

θνάζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ βδξ, αθμφ πνχηα δδιζμονβήεδηε δ βδ ηαζ 

ιεηά έβζκε ημ θςξ.  

Αοηυ, ελδβήζαιε, ζδιαίκεζ αηυιδ υηζ δ βδ ιαξ έβζκε ιε ηζξ πνχηεξ ιε-

ηαηζκήζεζξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ ζφιπακ, ανπή-ανπή. Πνζκ δδθαδή 

πνμθάαμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα κα ιεηαηζκδεμφκ απυ ημκ έκα ζοιπάκηεζμ 

πυθμ ζημκ άθθμ ηαζ κα πανάβμοκ θςξ, ήδδ εκχεδηακ ζημκ εκδζάιεζμ 

πχνμ, υπμο δ βδ, μπυηε δεκ είπε παναπεεί αηυιδ ημ θςξ υηακ δ βδ ιαξ 

δδιζμονβήεδηε.  

Αηυιδ, υιςξ ηαζ ανβυηενα, δ βδ ιαξ δεκ είπε θςξ θυβς ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ πμο ένπμκηακ ζε αοηήκ, αθμφ αοηά πενζζηνέθμκηακ ηαζ δδ-

ιζμφνβδζακ ημκ ακειμζηνυαζθμ. 

Ακηίεεηα, ζημοξ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, θυβς ηδξ έθλδξ ημοξ πμο έθενε 

μ ηαεέκαξ απυ αοημφξ έπεθηακ ιε πάνα πμθφ ζζπονή μνιή ηαζ δφκαιδ 

ηαζ έηζζ πανήπεδ ημ θςξ ηαζ δ πνχηδ φθδ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ, 

υπςξ ελδβήζαιε. 

Δπμιέκςξ, απυ ηα παναπάκς επαθδεεφμκηαζ ηαζ πνμηφπημοκ υηζ: 

ςζηά θμζπυκ δ Βίαθμξ πνχηα ακαθένεζ ηδκ δδιζμονβία ημο μονακμφ 

πςνίξ θςξ.  

ςζηά ακαθένεζ δ Βίαθμξ υηζ ιεηά έβζκε δ βδ, ιεηά ηδκ δδιζμονβία 

ημο μονακμφ, αθθά θςξ δεκ οπήνπε αηυιδ. 

ςζηά ακαθένεζ δ Βίαθμξ υηζ ιεηά ημκ μονακυ ηαζ ηδκ βδ έβζκε ημ θςξ 

ζημ ζφιπακ, ζημκ ηυηε ηυζιμ ιαξ.  
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23. Ζ έλλνηα ηνπ Θενχ σο Γεκηνπξγνχ. 

Ο Θεφο είλαη ν ρεδηαζηήο θαη ν Καηαζθεπαζηήο ηνπ θφζκνπ 

απηνχ. 

Ζ εμήγεζε ηνπ ζηίρνπ: «και πμεύμα Θεξύ επεθέοεηξ επάμω ηξρ ύδα-

ηξπ». 

 

 

Ζ Βίαθμξ ιζθάεζ βζα Θευ, ελανπήξ ζηδκ Γέκεζδ. 

Μζθήζαιε πζμ πάκς βζα ηδκ έκκμζα ηδξ βδξ ιαξ, ηαηά ηδκ πνχηδ διένα 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Ακαθέναιε, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, υηζ: 

«οβπνυκςξ υιςξ ηα εθαθνά ζημζπεία, ημ οδνμβυκμ ιε ημ μλοβυκμ πα-

νάβμοκ ημ κενυ. 

Ζ βδ ιαξ ζημ ηέθμξ ηδξ πνχηδξ διέναξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο 

οπήνλε έκαξ πχνμξ βειάημξ ιε κενυ ηαζ πθμφζζμ μλοβυκμ. 

Αοηυξ μ πχνμξ έιμζαγε ιε ιζα απένακηδ εάθαζζα πμο λδνά δεκ οπήν-

πε πμοεεκά ηαζ ζημηάδζ είπε πάκς ηδξ. 

Αοηυ ημ ημπίμ είκαζ δ «άαοζζμξ» πμο ακαθένεζ πάνα πμθφ εφζημπα δ 

Αβία Γναθή. 

Ζ παναβςβή-δδιζμονβία ημο πμθφ κενμφ ζηδκ βδ ιαξ, αθθά ηαζ ημο 

πμθφ μλοβυκμο (πμο ζήιενα απμηεθεί έκα απυ ηα ηονίανπα οθζηά ημο ε-

ζςηενζημφ ηδξ π.π. μλείδζα ημο πονζηίμο, μλείδζα ημο ζζδήνμο η.θπ.) έβζ-

κακ ηαηά μζημκμιία ηαζ ηαηά ζμθία χζηε κα πνμεημζιάζμοκ ηδκ φπανλδ 

ηδξ γςήξ ζε αοηήκ. Ζ φπανλδ επίζδξ αοηήξ ηδξ ςναζυηαηδξ, ηαζ απμθφ-

ηςξ απαναίηδηδξ βζα ηδκ γςή, αηιυζθαζνάξ ηδξ, μιμίςξ έβζκε ηαηά ηδκ 

ίδζα μζημκμιία ηαζ ζμθία ηαζ πνυκμζα. 

Δπμιέκςξ, ελανπήξ ζηδκ βδ ιαξ δδιζμονβμφκηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ εηείκεξ πμο υηακ ςνζιάζμοκ ζε επυιεκεξ διένεξ, εα είκαζ 

έημζιεξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ γςή ηςκ υκηςκ ηδξ, ζηδκ γςή εηείκδ πμο 

κα είκαζ ζοιααηή ιε αοηέξ. Αοηυ υιςξ βζα κα ζπεδζαζηεί δδθαδή δ γςή 

πμο εα αημθμοεμφζε πάκς ζε αοηήκ ιε αάζδ ηα οθζηά πμο πανήπεδζακ 

ηυηε, έπνεπε κα ημ ιεθεηήζεζ μ εζδζηυξ «Μδπακζηυξ-Ανπζηέηημκαξ» ηα-

εχξ ηαζ μ «πεδζαζηήξ» Δηείκμξ, μ μπμίμξ εα ζπεδίαγε ηαζ εα πανήβαβε 

ηαζ ηδκ γςή πμο εα επαημθμοεμφζε. 

Καζ ιζθάεζ βζα «Θευ» εδχ, αοηυ ημ πςνίμ ηδξ Αβίαξ Γναθήξ, αθμφ, 

υπςξ ελδβήζαιε, δ βδ δεκ ιπμνμφζε κα οπάνλεζ απυ ιυκδ ηδξ ηδκ πνχηδ 

διένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο (ιζθήζαιε βζα ηδκ βδ ιαξ ςξ ημζιζηή 

ακςιαθία ηαζ ςξ ιμκαδζηυηδηα ζημ υθμ ζφιπακ). Αοηυ ηαζ ιυκμκ επζαε-

ααζχκεζ υηζ οπήνλε ςξ ηαηαζηεοαζηήξ ηδξ μ Θευξ.  

Ζ πανμοζία ημο Θεμφ ζηδκ βδ ιαξ, εηείκδ ηδκ ιαηνζκή πενίμδμ, ήηακ 

ςξ «πκεφια Θεμφ». Με άθθα θυβζα δεκ είπε δδιζμονβδεεί μ ηυζιμξ ηαζ μ 

Θευξ εεχνδζε υηζ ιε ηδκ ιμνθή πκεφιαημξ εα πθδζίαγε πνμξ ημ ένβμ 

Σμο, αθμφ δεκ πνδζίιεοε ζε ηίπμηε κα πάνεζ ηδκ Μμνθή Πνμζχπμο. Αο-
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ηυ έβζκε, υπςξ είπαιε, επεζδή αηυιδ ηαζ δ βδ ήηακ ιζα απένακηδ άαοζ-

ζμξ ιε ζημηάδζ ηαζ εοκυδημ ήηακ υηζ δεκ πνδζίιεοε ζε ηάηζ κα πανμοζζά-

γμκηακ μ Θευξ ςξ Πνυζςπμ.  

Ζ πανμοζία θμζπυκ ζηδκ βδ ιαξ, εηείκδ ηδκ πνχηδ ζοιπάκηεζα διένα, 

δεκ είπε ηδκ έκκμζα κα δεζ ηδκ δδιζμονβία ημο, αοηή ηδκ έαθεπε ηζ απυ 

εηεί πμο ήηακ, ρδθά απυ ημκ Θνυκμ Σμο. 

Ζ πανμοζία ημο Θεμφ ζηδκ βδ ιαξ είπε κα ηάκεζ ιε ενβαζία ημο Θεμφ 

πμο εα ηαηδφεοκε ηδκ δδιζμονβία Σμο εηεί πμο ήεεθε, δδθαδή δ βδ εα 

έπνεπε κα δζαπθαζηεί έηζζ, χζηε κα είκαζ θζθζηή πνμξ ηδκ επενπυιεκδ-

ζπεδζαγυιεκδ γςή. 

Γζ’ αοηυ ηαζ πζμ ηάης, π.π. αθέπμοιε ιζα ηέημζα ζπμοδαία ενβαζία ημο 

(αθέπε εοεφξ αιέζςξ παναηάης) πμο ζζπφεζ ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ.    

Να δμφιε, δδθαδή, ημ ελήξ:  

Ζ άθθδ ζπμοδαία ζδζυηδηα (εηηυξ δδθαδή ηδξ απυηηδζδξ ηαζ ημο δθε-

ηηνζημφ θμνηίμο ζημοξ οπάνπμκηεξ ιαβκδηζημφξ πυθμοξ ηαζ ζηα οπάνπμ-

κηα ιαβκδηζηά θμνηία), έβζκε ηαζ ημ ελήξ πμθφ ζδιακηζηυ: 

Αοηά ηα δφμ είδδ δθεηηνμιαβκδηζηχκ πθέμκ θμνηίςκ (αθμφ ζημ ελήξ 

έπμοιε ηδκ έθλδ ημο ιαβκδηζημφ ηαζ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο ζε ιζαξ 

ιμνθήξ εκένβεζα, ηδκ δθεηηνμιαβκδηζηή), ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηά-

ζεζξ απςεμφκηαζ. 

Δκχ δδθαδή αοηά έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υιςξ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απςεμφκηαζ. 

Γζα κα εοιδεμφιε ζπεηζηυ απυζπαζια απυ ηδκ θοζζηή εα πμφιε ηα 

ελήξ ιυκμκ, ηάκμκηαξ ιζα ιζηνή πανέκεεζδ: 
«7) Γπλάκεηο VanderWaals [ζπλνρή, ζπλάθεηα]. 

Ακ ιυνζα [ή ηαζ άημια] ανεεμφκ ημκηά, ιεηαλφ ημοξ αζημφκηαζ δοκάιεζξ εθηηζηέξ 

ηαζ απςζηζηέξ ηςκ πονήκςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ηαεεκυξ πάκς ζημ άθθμ ιυνζμ. Ακ δ 

απυζηαζδ δεκ είκαζ ηυζμ ιζηνή χζηε κα ιπθέημκηαζ ηα δθεηηνμκζαηά κέθδ, δ ζοκζ-

ζηαιέκδ ηςκ πζμ πάκς δνάζεςκ είκαζ έθλδ ηαζ έπεζ ζημπυ κα ιζηνφκεζ ηδκ απυζηαζδ. 

Ακ δ απυζηαζδ είκαζ ηέημζα χζηε κα ιπθέημκηαζ ανηεηά ηα δθεηηνμκζαηά κέθδ, δ 

ζοκζζηαιέκδ δνάζδ είκαζ άπςζδ. Άνα οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ απυζηαζδ βζα ηδκ μπμία 

δ ζοκζζηαιέκδ δφκαιδ είκαζ ιδδέκ. Ζ απυζηαζδ αοηή θέβεηαζ απφζηαζε κνξηαθνχ 

πιέγκαηνο. Οζ δοκάιεζξ VanderWaals ελδβμφκ ηδ ζοκμπή [έθλδ μιμεζδχκ ιμνίςκ] 

ηαζ ηδ ζοκάθεζα [έθλδ εηενμεζδχκ ιμνίςκ] ηδξ φθδξ.   

Πδβή: «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηείμο, πα-

κεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 1981, Υνήζημξ Γζμαά-

κδξ, 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.    

Λέιε εδχ υηζ ακ δ φθδ δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ εκένβεζα, υπςξ δέπμ-

κηαζ δ πθεζμρδθία ηςκ πενζζζυηενςκ εεςνζχκ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο 

ηυζιμο, άνα αοηή δ εκένβεζα έπεζ ιεηαθενεεί ηαζ ζημοξ δδιζμονβδεέκηα 
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(απυ αοηήκ ηδκ εκένβεζα) οπμαημιζηά ζςιαηίδζα, υπςξ είκαζ ηα πνςηυκζα 

ηαζ ηα δθεηηνυκζα.  

Με ηδκ ίδζα θμβζηή, θέιε υηζ ακ ζζπφεζ έηζζ ιεηαλφ ηςκ πονήκςκ ηαζ 

ηςκ δθεηηνμκίςκ υπςξ ζημ παναπάκς απυζπαζια, αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

εκένβεζα πμο ελαζηείηαζ ιέζα απυ αοηά ηα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα (πνς-

ηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα). 

Δπμιέκςξ, δεπυιαζηε εδχ υηζ: 

α) Έκα πνςηυκζα έθηεηαζ ιε έκα δθεηηνυκζμ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ α-

πμζηάζεζξ εκχ, 

α) Έκα πνςηυκζμ απςεείηαζ ιε έκα δθεηηνυκζμ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ. 

Ακ πνάβιαηζ έηζζ έπμοκ αοηά, ηυηε ελδβείηαζ ηαζ δ εθθεζπηζηή ηνμπζά 

ημο δθεηηνμκίμο βφνς απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα, δδθαδή: 

 Σμ δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο ημο οδνμβυκμο ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμ-

ζηάζεζξ έθηεηαζ απυ ημ πνςηυκζμ ηαζ ηυηε πθδζζάγεζ πνμξ αοηυ ημ 

πνςηυκζμ ηαζ ημκ πονήκα ημο, εκχ 

 Σμ δθεηηνυκζμ ημο αηυιμο ημο οδνμβυκμο ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ απςεείηαζ απυ ημ πνςηυκζμ ημο πονήκα ηαζ ηυηε ημ δθεηηνυ-

κζμ απμιαηνφκεηαζ απυ αοηυ ημ πνςηυκζμ ηαζ ημκ πονήκα ημο. 

Δλδβήζαιε πςξ μνίγμκηαζ μζ παναπάκς «ζπεηζηά ιαηνζκέξ» ή «ζπεηζ-

ηά ημκηζκέξ» απμζηάζεζξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ απυζπαζια πμο παναεέ-

ζαιε. 

Γζα κα ζοκεπίζμοιε υιςξ, ιεηά ηδκ πανέκεεζδ. 

Αοηυ (δδθαδή ηα δφμ είδδ εκένβεζαξ έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ α-

πμζηάζεζξ, υιςξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απςεμφκηαζ) ανπζηά ηαζ ιε ηδκ 

πνχηδ ζηέρδ ιαξ θαίκεηαζ πανάθμβμ, αθμφ δ θμβζηή δ δζηή ιαξ, ιαξ θέ-

βεζ υηζ αθμφ έθημκηαζ ηα δφμ αοηά είδδ εκένβεζαξ πνέπεζ κα έθημκηαζ. 

ηδκ ζοκέπεζα υιςξ βζαηί κα απςεμφκηαζ; 

Αοηή είκαζ ιζα θμβζηή  απμνία ηαζ ακηζααίκεζ ζηδκ ακενχπζκδ θμβζηή. 

Γζ’ αοηυ ιζθήζαιε βζα «Θευ», υπζ θαιαάκμκηεξ «δμβιαηζηά» ηδκ έκ-

κμζα ηδξ επέιααζδξ ημο Θεμφ ζε υ,ηζ δεκ βκςνίγμοιε, αθθά επεζδή ιυκμκ 

ιζα άθθμο είδμοξ Γφκαιδ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ηέημζεξ ακηίεεηεξ ηαζ 

ακηζθαηζηέξ βζα ηδκ ακενχπζκδ θμβζηή, αθθά ηαζ πένα απυ ηα υνζά ηδξ, 

ηαηαζηάζεζξ ηαζ εθανιμβέξ. 

Δίκαζ οπανηηέξ δδθαδή ηέημζεξ εθανιμβέξ, υπςξ π.π. ζηδκ εκένβεζα 

πμο ακαθένμοιε ηαζ δεκ είκαζ ηάηζ ημ οπμεεηζηυ ή ηάηζ ημ ακφπανηημ. 

Έηζζ, πνέπεζ κα δεπημφιε υηζ ηζξ εθανιμβέξ αοηέξ Κάπμζμξ ηζξ ημπμεέ-

ηδζε, ηάπμζμξ ηζξ εθάνιμζε, ηαζ ιάθζζηα έκαξ Νμοξ πμο οπήνπε πνζκ απυ 

ηδκ Γδιζμονβία ημοξ. Έηζζ δεπυιαζηε υηζ οπήνλε Αοηυξ μ Νμοξ πμο δδ-

ιζμφνβδζε ηδκ εκένβεζ, πμο ηζξ έδςζε ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ αθθά ηαζ πμο ζηδκ 

ζοκέπεζα ιέζς αοηήξ δδιζμφνβδζε υθδ ηδκ φθδ. 

Γεκ ελδβείηαζ δδθαδή ιέζα ζηζξ δοκάιεζξ έθλδξ κα έπμοιε ηαζ 

δοκάιεζξ άπςζδξ ηαζ ημ ακηίεεημ. Αοηυ ιυκμκ μ Θευξ ιπμνεί κα ημ 

μνίζεζ, επεζδή μζ κυιμζ ηδξ θφζδξ εδχ είκαζ ακηζθαηζημί.  
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24. Σελ πξψηκε εθείλε ζπκπάληεηα επνρή δελ ππήξρε αθφκε ην 

έηνο. Τπήξρε φκσο ε Ζκέξα. 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα: Πσο ππήξρε ε εκέξα ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιά-αλππνιφγηζηα έηε; 

Πσο δειαδή ε εκέξα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην έηνο; 

 

 

Να πάνμοιε έκα ζπεηζηυ απυζπαζια απυ αοηά πμο θέβμοκ ιενζημί 

επζζηήιμκεξ: 

 

«ηδκ ανπή ν Θεφο έπιαζε ηνλ νπξαλφ θαη ηε γε… Δίκαζ μζ πνχηεξ 

θέλεζξ ηδξ Γέκεζδξ. Κζ αημθμοεεί: θαη ζε έμη κέξεο ν Θεφο έπιαζε ηνλ 

θφζκν… 

Ζ επζζηήιδ ιαξ έδεζλε υηζ μζ έλζ αοηέξ ιένεξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυ-

ζιμο λεπέναζακ έκα ακοπμθυβζζημ ανζειυ εηχκ. Πμθφ βνήβμνα, 

αζθαθχξ απυ ηδκ επμπή ηδξ πνμσζημνίαξ, μ άκενςπμξ πνμζπάεδζε κα 

ελδβήζεζ ημκ ηνυπμ πμο έβζκακ ηα δζάθμνα ζημζπεία. Καηαηονζεοιέκμξ 

απυ αοηυ ημ ιεβάθμ ιοζηήνζμ, αζάζηδηε κα ελδβήζεζ ηδ βέκκδζδ ημο 

ζφιπακημξ ιε έκα δζηυ ημο ηνυπμ, ιε ιζα θακηαζία πθμφζζα ζε ζπήιαηα 

ηαζ πνχιαηα ηαζ ιε ιζα οπεναμθζηή αθέθεζα. … 

 

Πδβή: «Σμ Γζάζηδια», Έβπνςιδ Δβηοηθμπαίδεζα. Κείιεκα οπυ: 

RENEGUILLOT. Δζημκμβνάθδζδ οπυ: GIANNINI. Δηδυζεζξ «Υνοζή 

Πέκκα» ΔΔ, ζεθ. 8. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Όζμκ αθμνά ηδκ πθμφζζα θακηαζία βζα ηδκ δδιζμονβία ημο ζφιπα-

κημξ ηαζ ηδκ οπεναμθζηή αθέθεζα… 

Απυ ηδκ ιέπνζ ηχνα ακάπηολδ υθςκ ηςκ εειάηςκ ιαξ πμο υθα ζηδνί-

γμκηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή αάζδ, επεζδή επζθφμοκ επζζηδιμκζηά ηα 

θοζζηά θαζκυιεκα, κα πμφιε υηζ υζα ακαθέναιε απέπμοκ πάνα πμθφ απυ 

ηδκ πθμφζζα θακηαζία ιενζηχκ… 

Δπίζδξ ηα υζα ακαπηφλαιε δεκ έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιε ηακεκυξ είδμοξ 

ιζηνήξ ή οπεναμθζηήξ αθέθεζαξ, αθμφ είκαζ ηυζμ ζζπονά ζηδκ θμβζηή 

ημοξ αάζδ, χζηε άπημκηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ εειεθίςκ ημο ζφιπακημξ 

ηυζιμο!!! 

Γεκ δδιζμονβήζαιε ημ ζφιπακ ιε ηδκ θακηαζία ιαξ, μφηε ιε ηάπμζμ 

ρεφηζημ ηνυπμ. 
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Ακαηαθφραιε ηαζ δείλαιε ηα ίδζα ηα εειέθζα ημο ζφιπακημξ ζημ 

μπμίμ γμφιε. Δπαθδεεφζαιε πθήνςξ υθεξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ εέζεζξ, πμο 

υθεξ ημοξ ζηδνίγμκηαζ ζε αοηά ηα εειέθζα ημο ηυζιμο αοημφ. 

 

α) Όζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ηδξ διέναξ ηαζ ηδκ ακοπανλία ημο έημοξ. 

Έκαξ επζζηήιμκαξ ιε ηα ζδιενζκά δεδμιέκα ιπμνεί πεζ ημ παναπάκς 

απθά: αθμφ δεκ είπαιε έημξ, πςξ είπαιε Ζιένα; Καζ πςξ δ Ζιένα πενζ-

θάιαακε ηυζα πμθθά έηδ; Γίκμκηαζ υθα αοηά; 

Ζ απάκηδζδ, πθέμκ, είκαζ πάνα πμθφ απθή ηαζ ηαηακμδηή ιεηά ηα υζα 

ακαθέναιε: 

Συηε δεκ οπήνπε έημξ. Γεκ οπήνλε ηδκ πνχηδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο ηυζιμο ηαιζά πενζζηνμθή ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ, αθμφ μ 

Ήθζμξ δεκ οπήνπε αηυιδ. 

Με άθθα θυβζα δεκ οπήνπε αηυιδ ημ έημξ, βζαηί απθά δεκ οπήνπε μ Ή-

θζμξ βζα κα πενζζηναθεί δ Γδ βφνς απυ αοηυκ ηαζ κα δδιζμονβδεεί ημ 

έημξ. 

Δπμιέκςξ, πςνίξ ημ έημξ ιζθάιε ηδκ Ζιένα εηείκδ ηδξ Γδιζμονβίαξ, 

ηδκ πνχηδ ζοιπάκηεζα Ζιένα. 

 

Αξ πμφιε θίβα αηυιδ πνάβιαηα βζα ηδκ διένα ηαζ ηδκ κφπηα ζηα επυ-

ιεκα δφμ ηεθάθαζα-εκυηδηεξ.  
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25. Ζ έλλνηα ηεο ζεκεξηλήο ειηαθήο, αιιά θαη ηεο αξρηθήο-ζπκπά-

ληεηαο εκέξαο. 

 

 

α. Ζ έλλνηα ηεο ζεκεξηλήο-ειηαθήο εκέξαο 

 

Ζιένα μνίγμοιε ειείξ ζήιενα ημ πνμκζηυ εηείκμ δζάζηδια πμο ανπίγεζ 

απυ ηδκ ακαημθή ημο δθίμο ιαξ ηαζ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ δφζδ ημο.  

Ζ διένα παναηηδνίγεηαζ, ή έπεζ ςξ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ημ θςξ. 

Με αάζδ αοηυ ιπμνμφιε κα μνίζμοιε, θμζπυκ, ςξ διένα ημ πνμκζηυ δζά-

ζηδια εηείκμ ηαηά ημ μπμίμ οπάνπεζ θςξ ημο ήθζμο ιαξ ζημ ιένμξ πμο 

γμφιε. (Λυβς ημο θςηυξ ςξ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ διέναξ, θέιε 

ιενζηέξ θμνέξ ζε έκα ιένμξ υπμο οπάνπεζ κφπηα, αθθά λαθκζηά αθέπμοιε 

πμθφ θςξ, ηδκ ελήξ θνάζδ: «Έβζκε λαθκζηά ιένα». ε άθθεξ πενζπηχ-

ζεζξ, υηακ π.π. πέθημοκ αανζά ιαφνα ζφκκεθα ζημκ μονακυ ηζ είκαζ  π.π. 

ιεζδιένζ ηαζ ηυηε ζημηεζκζάγεζ μ ηυπμξ υθμξ, θέιε πάθζ ηδκ ελήξ θνάζδ: 

«Έβζκε λαθκζηά κφπηα». Άθθςζηε ηζ υηακ πέεακε μ Ηδζμφξ Υνζζηυξ, 

ηνφθηδηε μ ήθζμξ ηαζ θέιε υηζ έβζκε ζημηάδζ, δδθαδή δεκ θέιε ηζξ ζηζβιέξ 

εηείκεξ «διένα» αθθά ιάθθμκ κφπηα ηαζ ζημηάδζ).  

Δπμιέκςξ, δ έκκμζα ηδξ θέλδξ διένα δεκ μνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ 

ακαημθή ηαζ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο, αθθά πζμ ααεζά, πζμ μοζζαζηζηά 

μνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ πανμοζία ημο θςηυξ (ή ηδξ απμοζίαξ ημο θςηυξ, 

κφπηα).   

Άνα, ςξ διένα μνίγεηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια εηείκμ πμο έπεζ ςξ ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ημ θςξ ημο ήθζμο ιαξ ηζ επεζδή ημ δζάζηδια αοηυ είκαζ 

απυ ηδκ ακαημθή ιέπνζ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο, ειείξ παίνκμοιε ςξ διένα ημ 

ηεθεοηαίμ, δδθαδή διένα είκαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ηδκ ακαημθή ιέ-

πνζ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο.  

Δζδζηυηενα, αοηυ ημ παναπάκς πνμκζηυ δζάζηδια πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ 

ακαημθή ιέπνζ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο ηαζ έπεζ ςξ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημ 

θςξ ημο ήθζμο ιαξ, ειείξ ζήιενα ιπμνμφιε κα ημ μκμιάζμοιε δθζαηή δ-

ιένα (επεζδή ημ θςξ πμο έπμοιε μθείθεηαζ ζημκ ήθζμ ιαξ). 

Δπίζδξ, βκςνίγμοιε υηζ δζαθμνεηζηή είκαζ δ διένα ζηδ Γδ ιαξ, δζαθμ-

νεηζηή είκαζ δ διένα ζημοξ άθθμοξ πθακήηεξ, π.π. ζηδκ Άνδ ή ζημκ Κνυ-

κμ η.θπ. 

 

 

β. Ζ έλλνηα ηεο αξρηθήο-ζπκπάληεηαο εκέξαο 

 

Πνζκ υιςξ δδιζμονβδεεί μ ήθζμξ ηζ υθα ηα οπυθμζπα άζηνα ζημ ζφ-

ιπακ, είκαζ δοκαηυ κα οπάνπεζ θςξ (αοηυ ακαπηφλαιε ήδδ ς ηχνα ζε 

άθθα ηεθάθαζα). Συηε, θμζπυκ, ιε αάζδ αοηυ ημ θςξ πμο οπήνπε ζημ 

ζφιπακ, έπμοιε ηαζ πάθζ διένα, ημ θςξ ηδξ μπμίαξ δεκ πνμένπμκηακ απυ 

ημκ ήθζμ ιαξ ηζ έηζζ ήηακ πμθφ πζμ ιεβαθφηενδ ζε δζάνηεζα υζμ ηαζ ζε 
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ζζπφ απυ πθεονάξ θμνηίμο ημο θςηυξ (πνμηεζιέκμο κα θςηίζεζ ημ ηυζμ 

ιεβάθμ ζφιπακ).  

Αοηή θμζπυκ δ διένα πμο οπήνπε ζημ ζφιπακ, δεκ ελανηζυηακ απυ ημκ 

ήθζμ ιαξ (αθμφ αέααζα μ ήθζμξ ιαξ ηζ υθα ηα άθθα άζηνα δεκ οπήνπακ 

αηυιδ) ηαζ βζ’ αοηυ ηδκ μκμιάγμοιε ζπκπάληεηα εκέξα. 

Γζ’ αοηή ηδκ διένα ιζθάεζ δ Αβία Γναθή ζηδκ Γδιζμονβία ημο ηυζιμο 

ηζ υπζ αέααζα βζα ηδκ ζδιενζκή-δθζαηή διένα. Αξ ακμίλμοκ ηα ιάηζα ημοξ 

ιενζημί βζα κα ιάεμοκ κα «δζααάγμοκ» πζμ πνμζεηηζηά ηδκ επζζηήιδ ηαζ 

ηα ζημζπεία ηδξ!!!  

Όπςξ βκςνίγμοιε, απυ ηδκ ζδιενζκή θοζζηή, ημ θςξ πανάβεηαζ ηαζ 

πςνίξ ηαευθμο ηδκ φπανλδ ηδξ φθδξ (ζημ θεβυιεκμ ηεκυ φθδξ, π.π. ζε ιζα 

θάιπα ηεκμφ η.θπ.), επεζδή πενζέπεζ ιέζα ημο ηαζ εκένβεζα (θςηυκζα 

εκένβεζαξ), δ μπμία ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ πςνίξ ηδκ φπανλδ φθδξ, ή εκ 

πνμηεζιέκμο ιπμνεί κα οπάνλεζ ημ θςξ ηαζ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ φθδξ, 

δδθαδή πνζκ απυ ηδκ φπανλδ ηςκ άζηνςκ ηαζ ηδξ άθθδξ δζαζηδιζηήξ-

ζοιπάκηεζαξ φθδξ. 

Αξ ιδ ζοβπέμοιε θμζπυκ ηδκ ζδιενζκή-δθζαηή διένα ιε εηείκδ ηδκ 

ανπζηή-ζοιπάκηεζα διένα. 

Δπμιέκςξ, δεκ ιπμνεί ηακείξ κα απμηθείζεζ ηδκ εέζδ πμο δζααάγμοιε 

ζηδκ Αβία Γναθή υηζ οπήνπε (πενίμδμξ) διένα ζε υθμ ημ ζφιπακ, πμθφ 

πνζκ δδιζμονβδεμφκ ηα άζηνα. 
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26. Ζ έλλνηα ηεο ζεκεξηλήο γήηλεο, αιιά θαη ηεο αξρηθήο ζπκπά-

ληεηαο λχρηαο.  

 

 

α. Ζ έλλνηα ηεο ζεκεξηλήο-γήηλεο λχρηαο 

 

Ακάθμβα, παναηηδνίγμοιε ειείξ ςξ κφπηα, ημ πνμκζηυ εηείκμ δζάζηδια 

πμο δζανηεί απυ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο ιέπνζ ηδκ επυιεκδ ακαημθή ημο ηαζ 

ζημ μπμίμ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ απμοζία ημο θςηυξ. Κζ αοηή 

ηδ κφπηα ηδκ θέιε βήζκδ κφπηα (άθθδξ δζάνηεζαξ είκαζ δ κφπηα ζημκ Άνδ, 

άθθδ ζημκ Κνυκμ, η.θπ.).  

ηδκ μοζία υιςξ κφπηα μνίγεηαζ δ απμοζία ημο θςηυξ ηαζ βζ’ αοηυ ακ 

ανεεμφιε ζε ηακέκα ιπμοκηνμφιζ ιένα ιεζδιένζ, εηεί εα είκαζ κφπηα ηζ 

υπζ διένα, πανυηζ είιαζηε ζηδκ πενίμδμ απυ ηδκ ακαημθή ιέπνζ ηδκ δφζδ 

ημο δθίμο. (Θοιμφκηαζ ιενζημί ηδκ απμιυκςζδ ή ηα θεβυιεκα «Πεζεαν-

πεία» ζημ ζηναηυ, υπμο δεκ έαθεπεξ θςξ). 

Αοηυ είκαζ δ βήζκδ κφπηα, ζηδκ μοζία είκαζ δ απμοζία ημο θςηυξ, ηζ 

επεζδή αοηυ ζοιααίκεζ ηαηά ηακυκα απυ ηδκ δφζδ ημο ήθζμο ιέπνζ ηδκ 

επυιεκδ ακαημθή ημο, έπεζ επζηναηήζεζ κα μνίγεηαζ έηζζ. (Ακάθμβδ είκαζ 

δ Ανεζακή κφπηα, δ κφπηα ζημκ Κνυκμ ηαζ ζημοξ άθθμοξ πθακήηεξ).  

 

 

β. Ζ έλλνηα ηεο αξρηθήο-ζπκπάληεηαο λχρηαο 

 

Πνζκ υιςξ δδιζμονβδεεί δ ήθζμξ ηζ υθα ηα οπυθμζπα άζηνα ζημ ζφ-

ιπακ, είκαζ δοκαηυ κα οπάνπεζ θςξ (υπςξ παναπάκς ελδβήζαιε), αθθά 

είκαζ δοκαηυ ηαζ κα οπάνπεζ ηαζ ζημηάδζ, ή αθθζχξ κα οπάνπεζ απμοζία 

θςηυξ (υπςξ εα ελδβήζμοιε ηαζ παναηάης). 

Σμ δζάζηδια υπμο έπμοιε ηδκ απμοζία θςηυξ ζημ ζφιπακ, πμθφ πνζκ 

οπάνλμοκ ηα άζηνα ζημκ μονακυ, αοηυ ημ δζάζηδια ημ μκμιάγμοιε ζο-

ιπάκηεζα κφπηα. 

Λέιε δδθαδή υηζ ιπμνεί κα οπήνπε πενίμδμξ κφπηαξ ζημ ίδζμ ημ ζφ-

ιπακ, θυβς ηδξ έθθεζρδξ θςηυξ ζε αοηυ, πμθφ πνζκ δδιζμονβδεμφκ ηα 

άζηνα. Αοηυ θμζπυκ ημ δζάζηδια ημ μκμιάγμοιε κφπηα ή ζοιπάκηεζα κφ-

πηα ή ζημηάδζ, υπςξ ημ ακαθένεζ δ Αβία Γναθή.  

Γεκ ιπμνεί ηακείξ κα απμηθείζεζ δδθαδή ηδκ φπανλδ ημο ζηυημοξ πμ-

θφ πνζκ δδιζμονβδεμφκ ηα άζηνα, αθμφ υπςξ ηαζ παναπάκς ελδβήζαιε, 

ημ θςξ ιπμνεί κα πανάβεηαζ ηαζ πςνίξ ηδκ φθδ, πμο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ 

ακελάνηδημ ηδξ φθδξ (ηδξ ιμνθήξ δδθαδή εηείκδξ ηςκ ηαάκηςκ ημο θς-

ηυξ πμο είκαζ εκένβεζα ηζ υπζ φθδ).  

Δπμιέκςξ, δεκ ιπμνεί ηακείξ κα απμηθείζεζ ηδκ εέζδ πμο δζααάγμοιε 

ζηδκ Αβία Γναθή υηζ οπήνπε πενίμδμξ ζηυημοξ ζε υθμ ημ ζφιπακ, πμθφ 

πνζκ δδιζμονβδεμφκ ηα άζηνα. 
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27. Σν φηη ε Γε καο θέξεη θη απηή πιηθά φπσο θαη νη άιινη 

πιαλήηεο, δελ ζεκαίλεη φηη είλαη φπσο απηνί. 

Σν φηη,φκσο, θέξεη θαη πιηθά φπσο θη απηνί, ζεκαίλεη φηη έγηλε απφ 

ηελ ίδηα αξρή-είδνο ελέξγεηαο, αιιά ην φηη παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο 

δηαθνξέο απφ απηνχο ζεκαίλεη φηη έγηλε ζε άιιε-πξνγελέζηεξε 

ζπκπάληεηα εκέξα-ζπκπάληεηα επνρή. 

 

 

Ζ Γδ ιαξ, αέααζα, έπεζ ηα ίδζα οθζηά ιε ημοξ άθθμοξ πθακήηεξ. Αοηυ 

υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δδιζμονβήεδηε ηαζ ηαηά ηδκ ίδζα «ζοιπάκηεζα» ε-

ηείκδ επμπή, ή αθθζχξ ηδκ ίδζα ζοιπάκηεζα διένα, ιαγί ιε αοημφξ. Κζ 

αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ ημζιζηή «ακςιαθία» ηδξ ηαζ ηδκ ιμκαδζηυ-

ηδηά ηδξ, υπςξ πνμακαθέναιε (αθέπε ηαζ «Κμζιζηή ακςιαθία ηαζ 

ιμκαδζηυηδηα ηδξ Γδξ ιαξ»). 

Ο ηακυκαξ, ιε άθθα θυβζα, ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ άθθςκ πθακδηχκ είκαζ 

πενίπμο ςξ ελήξ, ηαηά ηζξ επζηναημφζεξ εεςνίεξ: 

ε ηάπμζμκ ήθζμ έβζκε έηνδλδ (ή ζε ηάπμζμκ βαθαλία) ηαζ δ φθδ πμο 

εηηζκάπηδηε απυ αοηυκ απέηηδζε αανφηδηα ιε ημκ ηαζνυ, μπυηε δδιζμον-

βήεδηακ μζ πθακήηεξ ημο ηάεε δθζαημφ ζοζηήιαημξ. 

Όιςξ, ηαιία απυ αοηέξ ηζξ εεςνίεξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ελδβήζεζ ηδκ 

ιμκαδζηυηδηα ηδξ βδξ ιαξ, αθθά μφηε ηαζ ηδκ ημζιζηή ηδξ ακςιαθία. Κζ 

αοηυ αηνζαχξ επζαεααζχκεζ υηζ δ βδ ιαξ δδιζμονβήεδηε ζε δζαθμνεηζηή 

ζοιπάκηεζα επμπή ή αθθζχξ ζε δζαθμνεηζηή ζοιπάκηεζα διένα. 

Σμ υηζ ηα οθζηά είκαζ ηα ίδζα, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ απυ ηδκ ίδζα πδβή ε-

κένβεζαξ ηαζ φθδξ πνμήθεακ ηυζμ δ Γδ, υζμ ηαζ μζ άθθμζ πθακήηεξ, αθθά 

ελδβήζαιε υηζ δ Γδ ιαξ δδιζμονβήεδηε ζε πνμβεκέζηενδ επμπή, ελ μφ 

ηαζ δ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ, ηαζ δ ιμκαδζηυηδηά ηδξ ηαζ δ ημζιζηή ηδξ 

ακςιαθία.  
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ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 
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 ΒΗΒΛΗΟ 7ν   

 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 

ηεο 1εο εκέξαο ηεο δεκηνπξγίαο 

1 125 

    

 Δζζαβςβή 3 3 

 ΜΔΡΟ 1 4 90 

1 Ζ Θεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ ςξ δ αζηία 

δδιζμονβίαξ ημο ζφιπακημξ δεκ εοζηαεεί 

5 6 

2 Ζ εεςνία ηδξ Μεβάθδξ Έηνδλδξ δεκ 

εοζηαεεί, δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή 

δεμκημθμβία, βζαηί ημ ζφιπακ δεκ έβζκε 

λαθκζηά ζε ιζα ζηζβιή. 

οιπάκηεζεξ πενίμδμζ οπήνλακ πενζζζυηενεξ 

απυ ιζα ηζ υπζ ιία. 

7 10 

3 Ζ εεςνία ηδξ δζαζημθήξ ημο ζφιπακημξ δεκ 

ζοκάβεζ ηαζ δεκ απμδεζηκφεζ υηζ ημ ζφιπακ 

ιαξ ιμκίιςξ δζαζηέθθεηαζ. 

11 13 

4 Ζ εέζδ ηςκ ηαάγαν είκαζ ζηζξ άηνεξ ημο οθζ-

ημφ ζφιπακημξ.  

Σα ηαάγαν έπμοκ ζζπονυηαημ πεδίμ αανφηδ-

ηαξ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ μζ δφμ ζοιπάκηεζμζ πυθμζ είκαζ 

οπανηημί ηαζ υηζ ανίζημκηαζ ζηα άηνα ημο 

ζφιπακηυξ ιαξ. 

14 15 

5 Σμ φιπακ είκαζ εκζαίμ. 16 18 

6 Ζ ηαηαζηεοή ηδξ ζοιπάκηεζαξ ιαβκδηζηήξ–δ-

θεηηνμιαβκδηζηήξ ιζηνμιάγαξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεηάδμζδξ ημο θςηυξ πνμξ 

ηάεε ηαηεφεοκζδ 

19 23 

7 Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαζηέδαζδξ-δζαζημνπζζιμφ 

ημο θςηυξ ζε ζθαζνζηυ ζπήια, πακημφ ζε υθμ 

ημ πχνμ. 

24 28 

8 Λυβς ηδξ ζοιπίεζδξ πνςημκίςκ πάκς ζε 

δθεηηνυκζα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ 

κεηνμκίςκ. 

Άνα, οπήνλε δ ζοιπίεζδ αοηή. Τπήνλε δδ-

θαδή δ ζοιπίεζδ πνςημκίςκ πάκς ζε δθε-

ηηνυκζα ζημ ζφιπακ, ελαζηίαξ ηδξ μπμίαξ πνμ-

έηορακ-δδιζμονβήεδηακ ηα κεηνυκζα 

29 36 

9 Ζ ελήβδζδ ηδξ επακεζθδιιέκδξ ζοιπίεζδξ 

ηδξ φθδξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζδιαίκεζ υηζ 

37  
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ο- 
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ΚΔΦΑ- 
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ΑΠΟ ΔΧ 

9 Ζ ελήβδζδ ηδξ επακεζθδιιέκδξ ζοιπίεζδξ 

ηδξ φθδξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ζδιαίκεζ υηζ 

οπήνλακ ακηίζημζπεξ επακεζθδιιέκεξ ζοιπά-

κηεζεξ επμπέξ υπμο αοηή ζοιπζέγμκηακ. 

37 49 

10 Σμ ζφιπακ είκαζ εκζαίμ ηαζ δεκ οπάνπμοκ 

πμθθά ζφιπακηα. 

50 56 

11 Ζ ελήβδζδ ηδξ εέζδξ υηζ μζ ζοιπάκηεζεξ ια-

βκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ δοκαιζηέξ βναι-

ιέξ ηζκμφκηαζ απυ ημκ έκακ ζοιπάκηεζμ πυθμ 

ή απυ ημκ αυνεζμ ιαβκδηζηυ ημο πυθμ, πνμξ 

ημκ άθθμ ζοιπάκηεζμ πυθμ ή πνμξ ημκ κυηζμ 

ιαβκδηζηυ πυθμ (πμο είκαζ ηαζ μ ζζπονυηενμξ) 

Ζ ελήβδζδ πμο ζημ θαζκυιεκμ Νηυπθεν αθέ-

πμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ κα ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ίδζα θμνά, 

πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ. 

57 62 

12 Ζ δδιζμονβία ημο πνυκμο ζημ ζφιπακ ανπίγεζ 

ιε ηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ζοιπάκηεζςκ ιαβκδηζ-

ηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ δοκαιζηχκ 

βναιιχκ πμο ιεηαηζκμφκηαζ απυ ημκ έκακ 

ζοιπάκηεζμ πυθμ πνμξ ημκ άθθμ. 

Ζ δδιζμονβία ημο πχνμο ζημ ζφιπακ μνίγεηαζ 

ςξ δ έηηαζδ πμο ηαηαθαιαάκμοκ μζ ζοιπά-

κηεζεξ ιαβκδηζηέξ-δθεηηνμιαβκδηζηέξ 

δοκαιζηέξ βναιιέξ ηυζμ ζημκ 

ιεζμζοιπάκηεζμ πχνμ, υζμ ηαζ βφνς απυ ημκ 

ηάεε ζοιπάκηεζμ πυθμ. 

Ο μνζζιυξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ αδνάκεζαξ ηδξ φ-

θδξ. 

Ο μνζζιυξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ζς-

ιάηςκ θυβς εκενβεζαημφ θμνηίμο ημοξ. 

Σζ είκαζ δ ιαβκδηζηή-δθεηηνμιαβκδηζηή ιζ-

ηνμιάγα. 

Σζ θέβεηαζ μονακυξ ζηδκ ανπή ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, υηακ δεκ οπήνπακ 

αηυιδ μζ αζηένεξ. 

63 65 

13 Ζ ελήβδζδ υηζ ζε έκα δμπείμ ηεκμφ αένα, δφμ 

ζχιαηα δζαθμνεηζημφ αάνμοξ πέθημοκ 

ηαοηυπνμκα. 

Πυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ζοβπνυκςξ 

66  
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ηα ζχιαηα ηαζ πυηε δζαθμνεηζηά. Ζ ελήβδζδ 

ηδξ ζφβπνμκδξ πηχζδξ ηδξ ιπάθαξ ζζδήνμο 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν  
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ΑΠΟ ΔΧ 

13 Ζ ελήβδζδ υηζ ζε έκα δμπείμ ηεκμφ αένα, δφμ 

ζχιαηα δζαθμνεηζημφ αάνμοξ πέθημοκ 

ηαοηυπνμκα. 

Πυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ζοβπνυκςξ 

ηα ζχιαηα ηαζ πυηε δζαθμνεηζηά. Ζ ελήβδζδ 

ηδξ ζφβπνμκδξ πηχζδξ ηδξ ιπάθαξ ζζδήνμο 

ηαζ ημο θηενμφ ζε ηεκυ αένα. 

Αδνάκεζα ηαζ ηίκδζδ ηςκ ζςιάηςκ απυ άθθδ 

μπηζηή. 

66 68 

14 Ζ ακαθοηζηή ελήβδζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ 

ιάγαξ ζε εκένβεζα. 

Ζ δδιζμονβία-παναβςβή ηςκ δφμ ελςηενζηχκ 

εκενβεζαηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ 

ημ πνςηυκζμ-δθεηηνυκζμ, υηακ αοηά εενιακ-

εμφκ πάνα πμθφ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ εκενβεζαηήξ 

πίεζδξ ζηα δφμ εθηυιεκα ζφκκεθα, πμο θέ-

νμοκ ζζπονά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Οζ ηζκδημί πυθμζ είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυ-

εεζδ βζα ηδκ ιεηάδμζδ ηαζ ιεηαηίκδζδ ημο α-

κειμζηνυαζθμο. 

Οζ παναπάκς ηζκδημί πυθμζ, μιμίςξ ιπμνμφκ 

κα θμνηίζμοκ ιάγεξ ηαζ ζηενεάξ φθδξ ζημ ε-

ζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ κέα 

θυνηζζή ημοξ ηαζ κέεξ ζεζζιζηέξ δμκήζεζξ ιε-

ηαηζκχκηαξ ηζξ ζεζζιζηέξ εζηίεξ ηαηά ηδκ ιε-

ηαηίκδζή ημοξ αοηή. 

69 79 

15 Ζ αζηία ηαζ πνμτπυεεζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

ζφκηδλδξ.  

Ο ιδπακζζιυξ βζα ηδκ  θεζημονβία ηδξ. 

80 80 

16 Ζ Μεβάθδ Έηνδλδ δεκ ιπμνεί κα δδιζμονβή-

εδηε απυ έκακ «ηυηημ». 

81 84 

17 Ζ ζοιπάκηεζα διένα ηαζ δ ζοιπάκηεζα κφπηα 

ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ ηαζ πςνίξ ηδκ φθδ. 

85 88 

18 Ζ ελήβδζδ ηςκ:  

- Ημκζζιυξ ηςκ αενίςκ - Ζθεηηνζηήξ εηηέκς-

ζδξ,  

- Δηηέκςζδξ αίβθδξ,  

- Λεζημονβία ςθήκα Geissler, 

89 90 
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- Λεζημονβία ςθήκα Crooks.  
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 ΜΔΡΟ 2 91 120 

19 Ζ ελήβδζδ ηδξ θέλδξ «βδ» ηαηά ηδκ πνχηδ 

Ζιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Ζ βδ πναβιαηζηά ηαηά ηδκ πνχηδ Ζιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο ήηακ ζηδκ ηονζμθε-

λία ιζα άαοζζμξ, βειάηδ ιε κενυ ηαζ ιε μλο-

βυκμ, ηονίςξ, πάκς απυ αοηήκ.  

Ζ βδ ιαξ πενζζηνέθμκηακ ηαζ ιαγί ηδξ υθμξ μ 

οδάηζκμξ υβημξ ημο κενμφ ηδξ, πμο εηηείκμ-

κηακ ζε αάεμξ ζημκ βφνς ηδξ δζαζηδιζηυ 

πχνμ, αθμφ δ βδ ιαξ δεκ είπε απμηηήζεζ α-

ηυιδ ηεκηνζηή αανφηδηα, μφηε ημοξ δφμ εζς-

ηενζημφξ-αανοηζημφξ ηδξ πυθμοξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ηδξ ζζπονήξ ε-

κένβεζαξ ημο ανπζημφ ακειμζηνυαζθμο εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ ηδξ βδξ ιαξ ηαζ δ αζηία ζιί-

ηνοκζδξ ηδξ βδξ ιαξ, υζμ πενκμφζε μ ηαζνυξ. 

92 103 

20 Ζ έκκμζα ημο «μονακμφ» ηαηά ηδκ πνχηδ δ-

ιένα ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

104 104 

21 Ζ έκκμζα ηδξ «βδξ» ηαηά ηδκ πνχηδ διένα 

ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο, ςξ πνμξ ημ 

«αυναημκ» ηαζ «αηαηαζηεφαζημκ».  

105 105 

22 Σμ θςξ δεκ οπήνπε ελανπήξ ζημ ζφιπακ.  

ηδκ ανπή ημ ηφια, δεκ ήηακ δθεηηνμιαβκδ-

ηζηυ, αθθά ιυκμκ ιαβκδηζηυ, αθμφ δεκ έθενε 

δθεηηνζηυ θμνηίμ.  

Ζ ελήβδζδ υηζ δ βδ ιαξ, ηαηά ηδκ πνχηδ 

θάζδ, ανπζηά, ηδξ πνχηδξ Ζιέναξ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο δεκ είπε θςξ. 

106 111 

23 Ζ έκκμζα ημο Θεμφ ςξ Γδιζμονβμφ. 

Ο Θευξ είκαζ μ πεδζαζηήξ ηαζ μ Καηαζηεοα-

ζηήξ ημο ηυζιμο αοημφ. 

Ζ ελήβδζδ ημο ζηίπμο: «ηαζ πκεφια Θεμφ 

επεθένεημ επάκς ημο φδαημξ». 

112 114 

24 Σδκ πνχζιδ εηείκδ ζοιπάκηεζα επμπή δεκ ο-

πήνπε αηυιδ ημ έημξ. Τπήνπε υιςξ δ Ζιένα. 

Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια: Πςξ οπήνπε δ δ-

ιένα ζηδκ μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ πμθθά-

ακοπμθυβζζηα έηδ; 

115 116 
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Πςξ δδθαδή δ διένα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ 

απυ ημ έημξ; 
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25 Ζ έκκμζα ηδξ ζδιενζκήξ δθζαηήξ, αθθά ηαζ 

ηδξ ανπζηήξ-ζοιπάκηεζαξ διέναξ. 

117 118 

26 Ζ έκκμζα ηδξ ζδιενζκήξ βήζκδξ, αθθά ηαζ ηδξ 

ανπζηήξ ζοιπάκηεζαξ κφπηαξ.  

119 119 

27 Σμ υηζ δ Γδ ιαξ θένεζ ηζ αοηή οθζηά υπςξ ηαζ 

μζ άθθμζ πθακήηεξ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ 

υπςξ αοημί. 

Σμ υηζ, υιςξ, θένεζ ηαζ οθζηά υπςξ ηζ αοημί, 

ζδιαίκεζ υηζ έβζκε απυ ηδκ ίδζα ανπή-είδμξ ε-

κένβεζαξ, αθθά ημ υηζ πανμοζζάγεζ ηενάζηζεξ 

δζαθμνέξ απυ αοημφξ ζδιαίκεζ υηζ έβζκε ζε 

άθθδ-πνμβεκέζηενδ ζοιπάκηεζα διένα-ζο-

ιπάκηεζα επμπή. 

120 120 

 Πίκαηαξ Πενζεπμιέκςκ 121 125 
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Βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην παξφλ βηβιίν 

(καηά αλθαβηηική ζειρά ηων βιβλίων ηης) 
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ηδξ Γ΄ βεκζηήξ εκυηδηαξ). 

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

κχκ ηαζ Γ.Γ. Μπίθθδ (Φοζζημφ), Συιμξ Γεφηενμξ, Οπηζηή-Μαβκδηζζιυξ- 

Ζθεηηνζζιυξ-Αημιζηή ηαζ Πονδκζηή Φοζζηή, Έηδμζδ Σνίηδ, Αεήκα 1967. 

 «ΜΔΘΟΓΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΦΤΗΚΖ-ΥΖΜΔΗΑ» ζφιαμοθμξ επζηοπίαξ. Γεκζηή 

επζιέθεζα: Γδι. Κνέιμξ (ηαεδβδηήξ Αιενζηακζημφ Κμθθεβίμο Θδθέςκ). οκηα-

ηηζηή Δπζηνμπή: Νζη. . Μάνβανδξ, Βαζ. Μυζαθμξ, Γεχνβ. Ονθακμοδάηδξ, Μα-

νία ηαονζκμφ (Καεδβδηαί Φοζζηήξ-Υδιείαξ). Δπζιέθεζα εηδυζεςξ: Γζμκ. Η. 

Σζμονάηδξ. Δηδυζεζ «ΑΤΛΟ», Αεήκα. 

 «Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, θοηείμο, πακεπζ-

ζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 1981, Υνήζημξ Γζμαά-

κδξ. 

 «Σμ Γζάζηδια», Έβπνςιδ Δβηοηθμπαίδεζα. Κείιεκα οπυ: RENEGUILLOT. 

Δζημκμβνάθδζδ οπυ: GIANNINI. Δηδυζεζξ «Υνοζή Πέκκα» ΔΔ. 

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

βημφζδξ Γζχνβμξ, Κμοκημφνδξ Βαββέθδξ, Μμζπμαίηδξ Νίημξ, Οααδίαξ άαααξ, 

Πεηνυπεζθμξ Κθεμιέκδξ, αιπνάημξ Μεκέθαμξ, Φαθίδαξ Ανβφνδξ (Ονβακζζιυξ 

Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ημο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεο-

ιάηςκ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ).  

 

 

 

 


