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1. Η δεκηνπξγία ησλ δχν εμσηεξηθψλ θαη θηλεηψλ πφισλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο πεξηζηξνθήο ησλ δηπιψλ ελεξγεηαθψλ θνξηίσλ. 

Η εμήγεζε βαζηθψλ Δλεξγεηαθψλ Νφκσλ. 

 

1νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελεξγεηαθφ θνξ-

ηίν ηνπ πξψηνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Α, ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηαθφ 

θνξηίν ηνπ άιινπ δηπινχ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ, έζησ ηνπ Β, ηφζν 

ηαρχηεξε είλαη ε πεξηζηξνθή ηνπ δεχηεξνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Β, 

πνπ εμαλαγθάδεηαη λα θάλεη απηφ ην δεχηεξν θνξηίν. 

 

2νο ΔλεξγεηαθφοΝφκνο: Όζν πην αξγά πεξηζηξέθεηαη έλαο πιαλή-

ηεο, ηφζν ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξεη, άξα 

είλαη πην παιηφο, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε χιε, ζε 

κάδα, ή έρεη δηαρπζεί έμσ απφ απηφλ (π.ρ. δεκηνπξγία δνξπθφξσλ 

θ.ιπ.). 

 

3νο ΔλεξγεηαθφοΝφκνο: Όζν πην πεπιαηπζκέλνο είλαη έλαο πιαλή-

ηεο, θαη ηα βαξπηηθά ηνπ θέληξα θαηαιακβάλνπλ φιν ην εζσηεξηθφ 

ηνπ πιάηνο, ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θέξεη.  

 

4νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ελέξ-

γεηαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θνξηίνπ κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έ-

ζησ ηνπ Φ1, ζε ζχγθξηζε κε ην άιιν-δεχηεξν θνξηίν, πνπ θη απηφ θέ-

ξεη δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έζησ Φ2, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δίλε πνπ παξάγεη φρη κφλν ζηελ χιε, αιιά θαη ζηνλ ρσξνρξφλν. 

 

ημ 7μ Βζαθίμ ιαξ, ζημ ηεθάθαζμ 14, ακαθενεήηαιε ζηδκ δδιζμονβία 

ηςκ δφμ ελςηενζηχκ ηαζ ηζκδηχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ζηδκ φθδ. 

οβηεηνζιέκα ακαθέναιε ηα ελήξ, πμο λακαβνάθμοιε εδχ βζα κα ηα 

εοιδεμφιε, επεζδή εα ιαξ πνεζαζημφκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εέιαημξ ζημ 

πανυκ αζαθίμ: 

 

«14. Η αλαιπηηθή εμήγεζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο κάδαο ζε ελέξγεηα. 

Η δεκηνπξγία-παξαγσγή ησλ δχν εμσηεξηθψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ απφ ην πξσηφλην-ειεθηξφλην, φηαλ απηά ζεξκαλ-

ζνχλ πάξα πνιχ.  

Η 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 
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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. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχληεμεο. 

Η έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο πίεζεο. 

Η εμήγεζε ηεο εθηξνπήο ελέξγεηαο ή κάδαο φηαλ πιεζηάδεη πξνο 

άιιε κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ θέξεη νκψλπκά ηεο καγλεηηθά θνξηία 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ελεξγεηαθνχ αηφκνπ.  

Η 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. Ωζηυζμ, 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 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.   
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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 …. 

[…] Ωζηυζμ, 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-

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. 

 

 

δ ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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πήμα 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 πνςηόκηα θαη μη ακμηπηόπνςμεξ ηα κεηνόκηα. ημ πνώημ 

ζηάδημ ηεξ ακηίδναζεξ, απιό οδνμγόκμ θαη δεοηένημ ζοκηήθμκηαη θαη 

ζπεμαηίδμοκ ήιημ. Σμ ήιημ έπεη ζοκήζςξ δύμ πνςηόκηα θαη δύμ κεηνόκηα, 

αιιά αοηό ημ ηζόημπμ έπεη δύμ πνςηόκηα θαη μόκμ έκα κεηνόκημ. ημ 

δεύηενμ ζηάδημ, δύμ ειαθνείξ πονήκεξ ειίμο ζοκηήθμκηαη θαη ζπεμαηίδμοκ 

ημ εοζηαζέξ ηζόημπμ ημο ειίμο, απειεοζενώκμκηαξ θαηά ηε δηαδηθαζία δύμ 

πονήκεξ οδνμγόκμο(πνςηόκηα). Αοημί μη πονήκεξ οδνμγόκμο μπμνμύκ κα 

ζοκηεπζμύκ θαη πάιη θαη κα ζπεμαηίζμοκ επηπιέμκ πονήκεξ ειίμο. 

Θεςνεηηθά, δύμ πονήκεξ δεοηενίμο (έκα πνςηόκημ θαη έκα κεηνόκημ) 

μπμνμύκ κα ζοκηεπζμύκ απεοζείαξ θαη κα ζπεμαηίζμοκ έκακ εοζηαζή 

πονήκα ειίμο (δύμ πνςηόκηα θαη δύμ κεηνόκηα). Ωζηόζμ, ημ δεοηένημ είκαη 

ανθεηά ζπάκημ, θαη έηζη αοηή ε πημ πενίπιμθε δηαδηθαζία είκαη θαη πημ 

παναγςγηθή.  

 

 

 

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-
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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 

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).  
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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. Ωζηυζμ, 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». 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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-

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 
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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 

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). 

 



13 

 

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-

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». 

 

 

Να ζοιπθδνχζμοιε εδχ ημ ελήξ: 
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Έπμοιε θμζπυκ, ηδκ δδιζμονβία δφμ ελςηενζηχκ ηαζ ηζκδηχκ πυθςκ, 

απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ είκαζ μ ηζκδηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ μ άθθμξ είκαζ μ ηζκδηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ. 

Δπίζδξ, κα ημκίζμοιε υηζ επεζδή ηα θμνηία ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ είκαζ 

ζζπονυηενα απυ εηείκα πμο οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζςηενζηχκ-αανο-

ηζηχκ πυθςκ ζημ πνςηυκζμ (αθθά ηαζ ζημ δθεηηνυκζμ), βζ’ αοηυ μκμιάγμ-

κηαζ ηαζ εκενβεζαημί πυθμζ, πμο ζδιαίκεζ υηζ θένμοκ ιεβάθδ ζζπφ ιαβκδ-

ηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ηςκ. 
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1α. Πεξίπησζε πξψηε: 

Ο έλαο δηπιφο ελεξγεηαθφο πφινο είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνο απφ ηνλ 

δεχηεξν-αζζελέζηεξφ ηνπ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ πμο έθημκηαζ δφμ ηέημζμζ εκενβεζαημί ηαζ ηζκδ-

ημί πυθμζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυηε ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μ έκαξ 

απυ ημοξ δφμ αοημφξ πυθμοξ είκαζ ζζπονυηενμξ απυ ημκ άθθμκ. 

Αοηυξ θμζπυκ μ ζζπονυηενμξ πυθμξ αθθδθεπζδνά ιε ημκ αζεεκέζηενυ 

ημο, υπςξ αηνζαχξ ελδβήζαιε αθθδθεπζδνμφκ μζ δζπθμί εζςηενζημί-

αανοηζημί πυθμζ ημο Ήθζμο ιε ημοξ δζπθμφξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

πυθμοξ ημο εζςηενζημφ ηδξ Γδξ, πμο είκαζ, υπςξ ελδβήζαιε εκενβεζαημί. 

Μάθζζηα επεζδή είκαζ εκενβεζαημί αοημί μζ εζςηενζημί ηαζ ηζκδημί 

πυθμζ ζημκ Ήθζμ ηαζ ζηδκ Γδ, αοηυ είκαζ ηαζ δ αζηία πμο δ Γδ ηζκείηαζ 

βφνς απυ ημκ Ήθζμ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, θμζπυκ, εα έπμοιε αηνζαχξ ηζξ ίδζεξ ηζκήζεζξ υ-

πςξ ήδδ έπμοιε πενζβνάρεζ ακαθοηζηυηαηα ζημ ηεθάθαζμ 17, ζημ Βζαθίμ 

5μ, ζεθίδεξ 69-79, αθθά ηαζ ζηα ηεθάθαζα 15 ηαζ 16 ημο παναπάκς 5μο 

Βζαθίμο ιαξ. 

 

Γζα κα εοιδεμφιε θίβμ ηζξ ηζκήζεζξ κα ιεηαθένμοιε ιυκμ ηδκ βεκζηή 

εζηυκα πμο εηεί παναεέζαιε:  

 

 

αθέπε επυιεκδ ζεθίδα → 
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Ακ θμζπυκ υπμο ημ ιεβαθφηενμ θμνηίμ ζε εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, έζης ημ Φ1, είκαζ υπςξ 

μ Ήθζμξ, ηυηε ημ ιζηνυηενμ θμνηίμ ζε εκένβεζα εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ 

έζης ημ Φ2, υπςξ δ Γδ, ζηδκ παναπάκς εζηυκα. 

 

Δπμιέκςξ, ακ δφμ άκζζα ζε εκένβεζα δζπθά εκενβεζαηά θμνηία 

εθπεμφκ, ηυηε ημ ιζηνυηενμ ζε εκένβεζα εα πενζζηναθεί βφνς απυ ημ 

ιεβαθφηενμ ζε εκένβεζα ηαηά ημκ παναπάκς ηνυπμ, υπςξ ζηδκ εζηυκα 

πμο παναεέζαιε. 

 

Άνα, ακ ημ πνχημ, ημ Α θμνηίμ (υπςξ μ Ήθζμξ), απυ ηα δφμ εκενβεζαηά 

θμνηία ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ πμθφ ζ-

ζπονυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ, έζης ημ Β (υπςξ δ Γδ), ηυηε ημ 

ιζηνυηενμ εκενβεζαηυ θμνηίμ ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ 

πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ ιεβαθφηενυ ημο. 

Με άθθα θυβζα ημ ιεβαθφηενμ εκενβεζαηυ θμνηίμ πανάβεζ ιζα δίκδ 

ζημκ πχνμ. Έηζζ, θηάκμοιε ζημκ ελήξ πνχημ κυιμ ηςκ δζπθχκ 

εκενβεζαηχκ θμνηίςκ: 

 

 

1νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελεξγεηαθφ θνξ-

ηίν ηνπ πξψηνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Α, ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηαθφ 

θνξηίν ηνπ άιινπ δηπινχ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ, έζησ ηνπ Β, ηφζν 

ηαρχηεξε είλαη ε πεξηζηξνθή ηνπ δεχηεξνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Β, 

πνπ εμαλαγθάδεηαη λα θάλεη απηφ ην δεχηεξν θνξηίν. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακ έπμοιε δφμ πθακήηεξ Π1 ηαζ Π2, πμο ηζκμφκηαζ μ 

πνχημξ μ Π1, ηαπφηενα απυ ημκ άθθμκ, ημκ Π2, βφνς απυ ημκ Ήθζμ, 

ηυηε: 

Ο πθακήηδξ Π1 θένεζ ζζπονυηενδ-ιεβαθφηενδ ηδκ ζζπφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημο πυθμοξ. 

Αθθζχξ, μ πθακήηδξ Π1 θένεζ ζζπονυηενμ ημ εκενβεζαηυ ημο θμνηίμ, 

ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ πθακήηδ Π2. 

 

 

Απυ ημκ παναπάκς πνχημ κυιμ, πνμηφπηεζ έκαξ άθθμξ εκενβεζαηυξ 

κυιμξ, μ δεφηενμξ εκενβεζαηυ κυιμξ, πμο θέβεζ υηζ: 

2νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν πην αξγά πεξηζηξέθεηαη έλαο πιαλή-

ηεο, ηφζν ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξεη, άξα 

είλαη πην παιηφο, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε χιε, ζε 

κάδα, ή έρεη δηαρπζεί έμσ απφ απηφλ (π.ρ. δεκηνπξγία δνξπθφξσλ 

θ.ιπ.). 
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Αοηυ ελδβείηαζ, επεζδή υηακ έκαξ πθακήηδξ λμδεφεζ ηδκ εκένβεζά ημο 

ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ ζε ιάγα (αθ. δδιζμονβία αανφηενςκ πδιζηχκ ζημζ-

πείςκ) ή ηδκ δζαπέεζ ζημκ εζςηενζηυ ημο πχνμ (π.π. δδιζμονβία δμνοθυ-

νςκ), ηυηε δεκ έπεζ πζα πμθφ εκένβεζα ζημ εζςηενζηυ ημο. Απμηέθεζια 

αοημφ είκαζ κα αθθδθεπζδνά αζεεκέζηενα ιε ημκ Ήθζυ ημο, ζε ζφβηνζζδ 

ιε ηδκ πνμδβμφιεκή ημο ηαηάζηαζδ (υηακ π.π. δεκ είπε αηυιδ λμδέρεζ 

ηδκ εκένβεζά ημο βζα ηδκ παναβςβή ιάγαξ ή ηδκ δδιζμονβία δμνοθυνςκ 

η.θπ.). 

 

 

Απυ ημοξ παναπάκς, πνχημ ηαζ δεφηενμ κυιμ, πνμηφπηεζ ηχνα ηαζ μ 

ηνίημξ κυιμξ πμο θέβεζ υηζ: 

3νο ΔλεξγεηαθφοΝφκνο: Όζν πην πεπιαηπζκέλνο είλαη έλαο πιαλή-

ηεο, θαη ηα βαξπηηθά ηνπ θέληξα θαηαιακβάλνπλ φιν ην εζσηεξηθφ 

ηνπ πιάηνο, ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θέξεη.  

 

 

Απυ ημκ πνχημ εκενβεζαηυ κυιμ, απμννέεζ, επίζδξ, ηαζ μ ηέηανημξ 

εκενβεζαηυξ κυιμξ πμο θέβεζ ηα ελήξ: 

4νο ΔλεξγεηαθφοΝφκνο: Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ελέξγεηαο 

κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θνξηίνπ κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έζησ 

ηνπ Φ1, ζε ζχγθξηζε κε ην άιιν-δεχηεξν θνξηίν, πνπ θη απηφ θέξεη 

δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έζησ Φ2, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δίλε 

πνπ παξάγεη φρη κφλν ζηελ χιε, αιιά θαη ζηνλ ρσξνρξφλν. 

Πνμηφπηεζ, δδθαδή, υηζ υηακ αολάκεηαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ημο πνχημο θμνηίμο Φ1, αοηυ έθηεζ ζζπονυηενα ημ άθθμ θμνηίμ Φ2. 

Αοηή δ ζζπονυηενδ έθλδ πνμηαθεί ζζπονυηενδ δίκδ ζημκ πςνμπνυκμ, ιε 

άθθα θυβζα έθηεζ ιεβαθφηενμ ανζειυ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απυ ημκ βφνς 

ημοξ πχνμ. Αοηυ βίκεηαζ επεζδή εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ (ημο ζζπονυ-

ηενμο θμνηίμο Φ1) έθημοκ ζζπονυηενα ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ υπζ ιυκμκ ημο άθθμο θμνηίμο Φ2, αθθά ηαζ ημο βφνς ημοξ 

πχνμο, ηαζ, επίζδξ, εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ (ημο ζζπονυηενμο 

θμνηίμο Φ1) έθημοκ ζζπονυηενα ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ υπζ ιυκμκ ημο άθθμο θμνηίμο Φ2, αθθά ηαζ ημο βφνς ημοξ 

πχνμο. Έηζζ, θυβς ηδξ έθλδξ αοηήξ πνμηαθμφκ εηαάεοκζδ ζημκ 

«εκενβεζαηυ» πχνμ ή αθθζχξ πνμηαθμφκ ηδκ ηαιποθυηδηά ημο ηαζ ημ 

αάεειά ημο, αθμφ ημκ αναζχκμοκ απυ ηδκ φθδ (ηαεχξ δδθαδή ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ, έθημοκ ηαζ ηδκ φθδ πμο ανίζηεηαζ βφνς ημοξ 

ηαζ ημ βφνς ημοξ δζάζηδια ιέκεζ πςνίξ φθδ). 
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1β. Πεξίπησζε δεχηεξε: 

Οη δηπινί ελεξγεηαθνί πφινη είλαη ίζνη ή ζρεδφλ ίζνη σο πξνο ηελ 

θφξηηζή ηνπο κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν. 

 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, υηακ έθημκηαζ δφμ ηέημζμζ εκενβεζαημί ηαζ ηζκδ-

ημί πυθμζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυηε δεκ έπμοιε ημκ έκακ-ζζπονυηενμ απυ 

ημοξ δφμ αοημφξ πυθμοξ κα απςεεί ημκ αζεεκέζηενυ ημο ηαζ κα ημκ ελα-

καβηάγεζ κα πενζζηνέθεηαζ μθυβονά ημο, υπςξ ελδβήζαιε ζοιααίκεζ 

ζηδκ παναπάκς πενίπηςζδ. 

Όηακ έπμοιε δφμ ίζμοξ, ή πενίπμο ίζμοξ δζπθμφξ εκενβεζαημφ πυθμοξ, 

ηυηε αοημί ακαβηάγμκηαζ κα πενζζηναθμφκ βφνς απυ ιζα κμδηή εοεεία μ 

ηαεέκαξ ημοξ, ηαζ ελαζημφκ ιεηαλφ ημοξ ηυζμ έθλεζξ, υζμ ηαζ απχζεζξ, 

ηαεχξ αθθδθεπζδνμφκ μζ δφμ δζπθμί αοημί ηζκδημί εκενβεζαημί πυθμζ. 

Γζα κα ηαηακμήζμοιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ δφμ θμνηίςκ Φ1 ηαζ 

Φ2, ηα μπμία θένμοκ ιαβκληζηυ ηαζ δθεηηνμιαβκληζηυ θμνηίμ, εα 

πενζβνάρμοιε ακαθοηζηά ιζα-ιζα ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζή 

ημοξ. 

 

 

Θέζε 1 

 

 

 

Έζης δφμ εκενβεζαηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιε δζπθμφξ ηζκδημφξ 

πυθμοξ, ηα Φ1 ηαζ Φ2. 

Σμ θμνηίμ Φ1, θένεζ ημοξ δφμ εκενβεζαημφξ πυθμοξ ΘΗΠ (=Θειεθζχδδ 

ζυκηα Πνςημκίςκ) ηαζ ΘΗΖ (=Θειεθζχδδ ζυκηα Ζθεηηνμκίςκ). 
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Σμ Φμνηίμ Φ2, θένεζ ημοξ δφμ εκενβεζαημφξ πυθμοξ ΘΗΠ΄ 

(=Θειεθζχδδ ζυκηα Πνςημκίςκ) ηαζ ΘΗΖ΄ (=Θειεθζχδδ ζυκηα 

Ζθεηηνμκίςκ). 

 

ηδκ εέζδ 1 ηα δφμ θμνηία, Φ1 ηαζ Φ2, ανίζημκηαζ ζηδκ πζμ ιαηνζκή 

απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. 

ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, υιςξ, ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 έθημ-

κηαζ, επεζδή έθημκηαζ μζ ηζκδημί εκενβεζαημί ημοξ πυθμζ. 

οβηεηνζιέκα, έζης υηζ έθημκηαζ: 

Ο ηζκδηυξ πυθμξ ΘΗΠ ημο πνχημο εκενβεζαημφ θμνηίμο Φ1, ιε ημκ άθ-

θμκ ηζκδηυ πυθμ ΘΗΖ΄ ημο δεφηενμο εκενβεζαημφ θμνηίμο Φ2 (δδθαδή 

έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ημο εκυξ πυθμο ημο θμνηίμο Φ1 

ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο άθθμο πυθμο ημο θμνηίμο 

Φ2). 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ζηδκ εέζδ 1, ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 κα 

ανπίγμοκ κα πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

 

Ζ βναιιή β1, είκαζ εηείκδ δ κμδηή βναιιή, βφνς απυ ηδκ μπμία πενζ-

ζηνέθεηαζ ημ εκενβεζαηυ θμνηίμ Φ1. 

Ζ βναιιή β2, είκαζ εηείκδ δ κμδηή βναιιή, βφνς απυ ηδκ μπμία πενζ-

ζηνέθεηαζ ημ εκενβεζαηυ θμνηίμ Φ2. 

Όηακ ηα δφμ θμνηία ανίζημκηαζ ζηδκ εέζδ 1, ηυηε απέπμοκ ηδκ 

ιεβαθφηενδ απυζηαζδ πνμξ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ κμδηήξ αοηήξ 

βναιιήξ β1 ηαζ β2, επεζδή ηα δφμ αοηά θμνηία ανίζημκηαζ ζηδκ πζμ 

ιαηνζκή απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 2 

 

 
 

 

Σα δφμ θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 έθημκηαζ (αθέπε «Θέζδ 1»), μπυηε πθδζζά-

γμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

Σχνα δ απυζηαζή ημοξ απυ ηδκ κμδηή εοεεία-άλμκα πενζζηνμθήξ ηςκ 

είκαζ δ Π2, πμο είκαζ ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ηδκ απυζηαζδ Π1 (ζηδκ εέζδ 

1). 

 

Καεχξ ηα δφμ θμνηία έθημκηαζ, μζ απέκακηί ημοξ εκενβεζαημί πυθμζ 

ΘΗΠ ημο Φ1, ηαζ ΘΗΖ΄ ημο Φ2, ανπίγμοκ ηαζ απςεμφκηαζ, επεζδή αηνζαχξ 

πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, πμο υζμ πζμ πμθφ πθδζζάγμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ηα δφμ θμνηία Φ1 ηαζ Φ2, ηυζμ πενζζζυηενμ απςεμφκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ μζ δφμ αοημί απέκακηί ημοξ πυθμζ. 

Έηζζ, μ πυθμξ ΘΗΠ ημο Φ1 παίνκεζ ζηνμθή π.π. πνμξ ηα ηάης, εκχ μ 

άθθμξ ΘΗΖ΄ παίνκεζ ακηίεεηδ ζηνμθή απυ ηδκ πνμδβμφιεκμ (αθμφ βκςνί-

γμοιε υηζ ηα μιχκοια ιαβκδηζηά θμνηία υηακ απςεμφκηαζ, δ άπςζή ημοξ 

ηα ηάκεζ κα απςεμφκηαζ πνμξ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ [αθ. πείναια, ακ 

πάνμοιε δφμ μιχκοιμοξ πυθμοξ ηαζ ημοξ πθδζζάζμοιε ιεηαλφ ημοξ ιε 

ημ πένζ ιαξ]). 

Ζ εέζδ υηζ ελαζημφκηαζ ηαζ ηα μιχκοια ιαβκδηζηά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

θμνηίςκ Φ1 ηαζ Φ2, ελάβεηαζ θυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ Φ1 ηαζ Φ2, 
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υπςξ ήδδ ελδβήζαιε, αθθά ηαζ εα πμφιε ηαζ πζμ ηάης (αθ. ηαζ «Θέζδ 

6»). 

 

 

*********************************************************** 

 

Θέζε 3 

 

 
 

Ζ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ ΘΗΠ ημο θμνηίμο Φ1 αθεκυξ, ηαζ ημο 

ΘΗΖ΄ ημο θμνηίμο Φ2, ζοκεπίγεηαζ, επεζδή ζημ ζδιείμ, υπμο μνίγεηαζ ημ 

ιέζμκ ηδξ κμδηήξ εοεείαξ β1 ηαζ β2, ελαζηείηαζ ζζπονυηενα ημ μιχκοιμ 

ιαβκδηζηυ πεδίμ, ζε ζπέζδ ιε ημ εηενχκοιυ ημο (αοηυ ιαξ δζδάζηεζ ακ 

ελαζηήζμοιε απυ ίζδ απυζηαζδ πνμξ ιζα ιαβκληζηή αεθυκδ, εκαθθάλ, ημ 

απςζηζηυ-μιχκοιυ θμνηίμ ηδξ ηαζ ιεηά ημ εθηηζηυ-εηενχκοιυ ηδξ 

θμνηίμ).  

 

Δπμιέκςξ, μ πυθμξ ΘΗΠ ηαηαθήβεζ ζημ ηάης ιέζμκ ημο θμνηίμο Φ1, 

εκχ μ άθθμξ πυθμξ ΘΗΖ΄ ηαηαθήβεζ (απςεμφιεκμξ) ζημ πάκς άηνμ ημο 

θμνηίμο Φ2. 

 

Οζ απμζηάζεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ ημοξ πυθμοξ: ΘΗΖ – ΘΗΖ΄ ηαζ επίζδξ 

ΘΗΠ ηαζ ΘΗΠ΄  είκαζ ίζεξ. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 4 

 

 
 

 

Λυβς ηδξ άπςζδξ πμο ζοκέααζκε-εκενβμπμζμφκηακ ζηζξ Θέζεζξ 2 ηαζ 

3, πνμδβμοιέκςξ, μζ πυθμζ ΘΗΠ ημο θμνηίμο Φ1, ηαζ ΘΗΖ΄ ημο θμνηίμο 

Φ2, δεκ απςεήεδηακ απθά, αθθά έπμοκ πάνεζ ηαζ επζηάποκζδ, μπυηε 

ζοκεπίγμοκ κα απςεμφκηαζ ηαζ ηαηαθήβμοκ κα θηάκμοκ ζηδκ Θέζδ 4. 

Λυβς υιςξ ηδξ επζηάποκζδξ-ηαπφηδηαξ πμο έπμοκ πάνεζ μζ παναπάκς 

πυθμζ, ζοκεπίγμοκ κα απςεμφκηαζ ηαζ κα παίνκμοκ ηζ άθθδ ηθίζδ, αθθά δ 

ιάγα ημο ζχιαημξ ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 πθδζζάγεζ 

ακαβηαζηζηά (θυβς ηδξ επζηάποκζδξ-ηαπφηδηάξ ηδξ). Ακ υιςξ είπαιε 

εδχ ημ έκα απυ ηα δφμ θμνηία κα έθενε πμθφ ζζπονυηενα ηα θμνηία ημο 

ζε ζφβηνζζδ ιε ημ άθθμ θμνηίμ Φ2, ηυηε εα ελαζημφκηακ ζζπονυηαηδ 

άπςζδ απυ ημ θμνηίμ Φ1 ηαζ ημ θμνηίμ Φ2, εα ακάβηαγε ημοξ 

εζςηενζημφξ πυθμοξ ημο κα αημθμοεήζμοκ ηδκ πμνεία επζζηνμθήξ, υπςξ 

ήνεακ ιέπνζξ εδχ. 

Ακ υιςξ ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 δεκ έπμοκ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζζπφμξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ, μζ εκενβεζαημί πυθμζ ηςκ Φ1 ηαζ Φ2 εα 

αημθμοεήζμοκ ηδκ πμνεία υπςξ ζηδκ επυιεκδ Θέζδ 5. 

 

Οζ απμζηάζεζξ Π3 ανίζημκηαζ ηχνα ζημ εζςηενζηυ ιένμξ ηδξ κμδηήξ 

βναιιήξ πμο είκαζ δ ιεζαία βναιιή πενζζηνμθήξ ηςκ θμνηίςκ Φ1 ηαζ 

Φ2. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 5 

 

 
 

Αθμφ απςεήεδηακ μζ πυθμζ ΘΗΠ ημο θμνηίμο Φ1 ηαζ ΘΗΖ΄ ημο 

θμνηίμο Φ2, μζ άθθμζ δφμ πυθμζ, ηχνα, ΘΗΖ ηαζ ΘΗΠ΄ έθηαζακ ζημ πζμ 

ημκηζκυ ζδιείμ ιεηαλφ ημοξ. 

Δπεζδή μζ παναπάκς πυθμζ είκαζ πυθμζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ημο θμνηίμο Φ1 ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο 

θμνηίμο Φ2, αοημί ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ. 

Με δεδμιέκμ ηαζ ηδκ θμνά ηδξ επζηάποκζδξ πμο είπακ (θυβς πνμδβμφ-

ιεκδξ άπςζδξ) εα έπμοιε ηδκ ελήξ εέζδ ημοξ, ζηδκ επυιεκδ Θέζδ 6. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 6  

 

 
 

 

Ακαθέναιε ζηδκ «Θέζδ 5» υηζ μζ πυθμζ ΘΗΖ ημο θμνηίμο Φ1 ηαζ ΘΗΠ΄ 

ημο θμνηίμο Φ2 ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ. 

Δπεζδή υιςξ ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ηαζ δ ήδδ ακαπηοπεείζα απυ πνμδ-

βμφιεκεξ Θέζεζξ επζηάποκζδ-ηίκδζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ, ηυηε, 

μζ παναπάκς δφμ πυθμζ ΘΗΖ ηαζ ΘΗΠ΄ εα απςεδεμφκ πνμξ ηζξ ίδζεξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηίκδζήξ ηςκ. 

Καεχξ υιςξ απςεμφκηαζ αοημί μζ εζςηενζημί πυθμζ ιεηαλφ ημοξ, 

παναζένκμοκ ηαζ έθημοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα θμνηία ημοξ, μπυηε έπμοιε 

ηαζ ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ Φ1 ηαζ Φ2. 

Συηε δ απυζηαζδ Π5 πμο ζζπφεζ βζα ηδκ Θέζδ 6, είκαζ ιζηνυηενδ απυ 

ηδκ απυζηαζδ Π4 (πμο ίζποε βζα ηδκ Θέζδ 5). 

Σα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 επζζηνέθμοκ πάθζ πνμξ ηζξ εοεείεξ β1 ηαζ β2, 

αθθά πενζζηνμθζηά. Ζ πενζζηνμθζηή ημοξ ηίκδζδ, υπςξ ελδβήζαιε 

μθείθεηαζ ζηδκ άπςζδ ηςκ μιχκοιςκ θμνηίςκ ημοξ πμο ηαεχξ 

απςεμφκηαζ ηζκμφκηαζ ζε ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 7 

 

 

 
 

 

Καεχξ μζ πυθμζ ΘΗΖ ημο θμνηίμο Φ1 ηαζ ΘΗΠ΄ ημο θμνηίμο Φ2, απς-

εμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, έπμοιε ηδκ ζηνμθή αοηχκ απυ ηδκ «Θέζδ 6» ζηδκ 

«Θέζδ 7», υπμο παναηδνμφιε υηζ μζ απμζηάζεζξ ηςκ πυθςκ: 

ΘΗΠ – ΘΗΠ΄, αθθά ηαζ ΘΗΖ – ΘΗΖ΄ είκαζ ίζεξ. 

οβπνυκςξ, ηα δφμ θμνηία απμιαηνφκμκηαζ-απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ θηάκμοκ ζηζξ εέζεζξ υπμο μζ κμδημί άλμκεξ β1 ηαζ β2, βφνς απυ ημοξ 

μπμίμοξ πενζζηνέθμκηαζ. 
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*********************************************************** 

 

Θέζε 8 

 

 

 
 

 

Λυβς ηδξ απυηηδζδξ ηδξ επζηάποκζδξ ιεηαλφ ηςκ μιχκοιςκ θμνηίςκ 

Φ1 ηαζ Φ2, απυ πνμδβμφιεκεξ «Θέζεζξ» (αθ. Θέζδ 5, 6 ηαζ 7), ελαημθμο-

εεί κα ζζπφεζ δ άπςζδξ, αθθά ηαζ δ απυ αοηή δδιζμονβμφιεκδ ζηνμθή 

ηςκ πυθςκ ηςκ δφμ θμνηίςκ Φ1 ηαζ Φ2 (ηα μιχκοια θμνηία ηζκμφκηαζ 

ζε ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ). 

Έηζζ, μζ μιχκοιμζ πυθμζ ΘΗΖ ημο θμνηίμο Φ1, αθθά ηαζ ΘΗΠ΄ ημο 

θμνηίμο Φ2, απςεμφκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

οβπνυκςξ υιςξ πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ άθθμζ δφμ πυθμζ ΘΗΠ ημο 

θμνηίμο Φ1 ηαζ ΘΗΖ΄ ημο θμνηίμο Φ2. 

Λυβς ηδξ άπςζδξ πμο έπεζ πνμδβδεεί ηαζ ζοκεπίγεηαζ, ηα δφμ θμνηία 

απμιαηνφκμκηαζ ηαηά ηδκ άπςζή ημοξ ηαζ πένακ ηδξ κμδηήξ εοεείαξ 

βφνς απυ ηδκ μπμία πενζζηνέθμκηαζ, δδθαδή ηζξ εοεείεξ β1 βζα ημ θμνηίμ 

Φ1, ηαζ β2 βζα ημ θμνηίμ Φ2. 

 

 

 

 

*********************************************************** 
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Θέζε 9 ή Θέζε 1 

 

 

 
 

 

Ζ επζηάποκζδ πμο έπμοκ πάνεζ μζ απςεμφιεκεξ ιάγεξ ηςκ θμνηίςκ Φ1 

ηαζ Φ2, θυβς ηδξ ελαζηδεείζαξ άπςζδξ απυ πνμδβμφιεκεξ «Θέζεζξ» 

(εέζδ 5, 6 ηαζ 7) ζοκεπίγεηαζ ηαζ ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 απμιαηνφκμκηαζ 

ζηζξ πζμ ιαηνζκέξ ιεηαλφ ημοξ απμζηάζεζξ ηαζ θηάκμοκ ηχνα ηαζ πάθζ 

ζηδκ εέζδ 9, απυ ηδκ μπμία ηαζ λεηίκδζακ. 

Ήδδ ηα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 έπμοκ δζαβνάρεζ ιζα μθυηθδνδ πενζζηνμθή 

βφνς απυ έκακ κμδηυ άλμκά ημοξ, πμο βζα ιεκ ημ θμνηίμ Φ1 είκαζ δ 

κμδηή εοεεία β1, εκχ βζα ημ θμνηίμ Φ2 είκαζ δ άθθδ κμδηή εοεεία β2. 
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Αλαθεθαιαίσζε: 

 

Ακ έπμοιε δφμ δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ, υπςξ π.π. μ Ήθζμξ ηαζ δ 

Γδ, ηυηε: 

Ο ζζπονυηενμξ δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ είκαζ αοηυξ πμο απςεεί ημκ 

αζεεκέζηενυ ημο. Ωξ απμηέθεζια αοημφ είκαζ δ Γδ κα απςεείηαζ, εκχ 

ζοβπνυκςξ έθηεηαζ. 

Ακ έκα ζχια υιςξ, ηδκ ιζα απςεείηαζ, αθθά ζοβπνυκςξ έθηεηαζ, ελα-

καβηάγεηαζ κα πενζζηναθεί. 

Έηζζ, ζηδκ θάζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δφμ δζπθχκ εκενβεζαηχκ 

πυθςκ έπμοιε ηαζ ηδκ πενζζηνμθή ημοξ. 

Κζ ακ ιεκ μζ έκαξ απυ ημοξ δφμ είκαζ ζζπονυηενμξ απυ ημκ άθθμ εκεν-

βεζαηυ πυθμ, ηυηε μ αζεεκέζηενμξ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ ζζπονυ-

ηενμ. 

Ακ υιςξ μζ δφμ εκενβεζαημί πυθμζ θένμοκ ίζα, ή ζπεδυκ ίζα θμνηία ε-

κενβεζαηχκ ζυκηςκ (εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ), ηυηε ηακείξ δεκ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ άθθμ. 

ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ ζοιααίκεζ ημ ελήξ: 

Οζ δφμ ζπεδυκ ίζμζ εκενβεζαημί πυθμζ απςεμφκηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ 

δφμ δζπθμφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ,πενζζηνέθμκηαζ ζηδκ κμδηή 

ιεζαία βναιιή πμο ημοξ πςνίγεζ. Ζ πενζζηνμθή ημοξ μθείθεηαζ ζημ υηζ 

ηδκ ιζα έθημκηαζ ηαζ ηδκ άθθδ απςεμφκηαζ θυβς ηδξ έθλδξ-άπςζδξ πμο 

ελαζηείηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ. 

Δπμιέκςξ, ηαεχξ απςεμφκηαζ, έθημκηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ πενζζηνέθμ-

κηαζ, αθθά ζοβπνυκςξ πανάβμοκ ηαζ δφμ πυθμοξ ημκ Π1 ηαζ Π2. 

Δπεζδή δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ηςκ δφμ δζ-

πθχκ εζςηενζηχκ πυθςκ, ανπζηά έθημκηαζ ζηδκ εκδζάιεζδ απυζηαζδ ιε-

ηαλφ ηςκ δφμ δζπθχκ πυθςκ Π1 ηαζ Π2. ηδκ ζοκέπεζα, επεζδή ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απςεμφκηαζ, απςεμφκηαζ πνμξ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ 

ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ-πανάβμοκ άθθμοξ δφμ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ μ έκαξ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ μ άθθμξ. 

Δηηεκέζηενα υιςξ εα ιζθήζμοιε βζ’ αοηυ ηαζ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ-

εκυηδηα υηακ εα ακαθενεμφιε βζα ημ θαζκυιεκμ ΔΚΜΑΝ ηαζ ηδκ 

δφκαιδ Κμνζυθζξ. 
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2. 5νο ΔλεξγεηαθφοΝφκνο: Η άπσζε ησλ νκψλπκσλ θνξηίσλ ησλ 

δηπιψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ ζεκειησδψλ ηφλησλ γίλεηαη θαηά 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηζηξνθηθά, δεκηνπξγεί ζπγρξφλσο θαη 

ηελ θαζεηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν δηπιψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ. 

 

 

Αοηυ ακαθέναιε ηάπςξ εηηεκχξ ζηδκ «Θέζδ 5».  

Ακαθέναιε, δδθαδή, ζηδκ «Θέζδ 5» υηζ μζ πυθμζ ΘΗΖ ημο θμνηίμο Φ1 

ηαζ ΘΗΠ΄ ημο θμνηίμο Φ2 ανπίγμοκ κα απςεμφκηαζ. 

Δπεζδή υιςξ ζοκεπίγεζ κα οπάνπεζ ηαζ δ ήδδ ακαπηοπεείζα απυ πνμδ-

βμφιεκεξ Θέζεζξ επζηάποκζδ-ηίκδζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ, ηυηε, 

μζ παναπάκς δφμ πυθμζ ΘΗΖ ηαζ ΘΗΠ΄ εα απςεδεμφκ πνμξ ηζξ ίδζεξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηίκδζήξ ηςκ. 

Καεχξ υιςξ απςεμφκηαζ αοημί μζ εζςηενζημί πυθμζ ιεηαλφ ημοξ, 

παναζένκμοκ ηαζ έθημοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα θμνηία ημοξ, μπυηε έπμοιε 

ηαζ ηδκ άπςζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ Φ1 ηαζ Φ2. 

Συηε δ απυζηαζδ Π5 πμο ζζπφεζ βζα ηδκ Θέζδ 6, είκαζ ιζηνυηενδ απυ 

ηδκ απυζηαζδ Π4 (πμο ίζποε βζα ηδκ Θέζδ 5). 

Σα θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 επζζηνέθμοκ πάθζ πνμξ ηζξ εοεείεξ β1 ηαζ β2, 

αθθά πενζζηνμθζηά. Ζ πενζζηνμθζηή ημοξ ηίκδζδ, υπςξ ελδβήζαιε 

μθείθεηαζ ζηδκ άπςζδ ηςκ μιχκοιςκ θμνηίςκ ημοξ πμο ηαεχξ 

απςεμφκηαζ ηζκμφκηαζ ζε ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

ε υθεξ ηζξ εέζεζξ θμζπυκ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ, έπμοιε ηαζ 

άπςζδ. Δλαζηίαξ ηδξ άπςζδξ έπμοιε ηδκ πενζζηνμθή ηςκ δζπθχκ αοηχκ 

εκενβεζαηχκ πυθςκ, υπςξ ακαθέναιε. 

Δλαζηίαξ ηδξ άπςζδξ, επίζδξ, έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ πενζζηνμθήξ 

ηςκ. Όζμκ αθμνά ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηςκ ιζθήζαιε υηζ αοηυ 

ελανηάηαζ ακ είκαζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ή ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ζ άπςζδ επζαεααζχκεζ υηζ μζ εκενβεζαημί πυθμζ είκαζ δζπθμί πυθμζ: έθ-

ημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ απςεμφκηαζ.  

 

Αξ δμφιε ηχνα ηαζ ηάηζ άθθμ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαεεηυηδηα ιεηαλφ 

ηςκ δφμ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ υηακ απςεμφκηαζ: 

 

«ΙΙΙ Γπλάκεηο πνπ αζθνχλ ηα ξεπζηά ζηα ηνηρψκαηα ησλ δνρείσλ 

α. Γπλάκεηο απφ ηα πγξά. 

Δίκαζ βκςζηή δ δοζημθία πμο ζοκακηάιε, ηάεε θμνά πμο επζπεζνμφιε 

κα ζηαιαηήζμοιε ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ έκα ζςθήκα πμηίζιαημξ ιε ημ 

δάπηοθυ ιαξ (π. 5). 
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Πνέπεζ κα αάθμοιε ανηεηή δφκαιδ ηάεεηδ ζημ ζηυιζμ ημο ζςθήκα βζα 

κα ηα ηαηαθένμοιε. Αοηυ δείπκεζ υηζ: 

Σα πγξά αζθνχλ δπλάκεηο ζηα ηνηρψκαηα ησλ δνρείσλ πνπ ηα 

πεξηέρνπλ θαη είλαη θάζεηεο ζ’ απηά. 

(ηδκ πενίπηςζή ιαξ, δμπείμ είκαζ μ ζςθήκαξ πμηίζιαημξ ηαζ έκα απυ 

ηα ημζπχιαηά ημο, ημ δάπηοθυ ιαξ). 

ημ ίδζμ ζοιπέναζια ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ιε ημ αηυθμοεμ πεί-

ναια. 

 

Πείναμα 20.2 

οκδέζηε έκα γοάιηκμ ζςιήκα, ιογηζμέκμ ζημ θάης άθνμ ζε μνζή γςκία, με 

έκα πςκί, μέζς ειαζηηθμύ ζςιήκα θαη ζηενεώζηε ημκ ζε μνζμζηάηε (π. 6). 

 

 

βλέπε επόμενη ζελίδα → 
  



31 

 

 

 
 

Κιείζηε μ’ έκα μηθνό πώμα ημ θάης ζηόμημ θαη γεμίζηε ημ πςκί με κενό. 

Παναμέκεη μ ζςιήκαξ θαηαθόνοθμξ: ………….. (καη, όπη). 

Αθαηνέζηε ημ πώμα, ώζηε κα ηνέλεη ημ κενό. Παναμέκεη μ ζςιήκαξ 

θαηαθόνοθμξ; ……. (καη, όπη). 

 

πκπεξάζκαηα: 

Ζ ηίκδζδ ημο ζςθήκα δείπκεζ υηζ ηάπμζα δφκαιδ αζηείηαζ ηάεεηα ζ’ 

αοηυκ, πμο ημκ ςεεί πνμξ ηα πίζς (π. 6α). Ζ δφκαιδ αοηή πνέπεζ κα 

πνμένπεηαζ απυ ημ κενυ πμο οπάνπεζ ιέζα ημο, αθμφ δεκ οπάνπεζ άθθμ 

ζχια ζε επαθή ιαγί ημο. Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ πνμδβμφιεκμ 

ζοιπέναζια, υηζ ηα οβνά αζημφκ δοκάιεζξ ηάεεηεξ ζηα ημζπχιαηα ηςκ 

δμπείςκ πμο ηα πενζέπμοκ. 

Όηακ ημ ηάης ζηυιζμ είκαζ ηθεζζηυ, ημ κενυ αζηεί δοκάιεζξ ζηα ημζπχ-

ιαηα ημο ζςθήκα, δδθ. ζημ πχια ηαζ ζημ ημίπςια απέκακηζ απυ ημ 

πχια. Οζ δοκάιεζξ αοηέξ είκαζ ακηίεεηεξ ηαζ ελμοδεηενχκμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ. Έηζζ μ ζςθήκαξ ζζμννμπεί ηαηαηυνοθα (ζπ. 6α). 

 Δθαξκνγέο 

1. ηνλ απηφκαην πνηηζηή. 

Δθανιμβή ηςκ δοκάιεςκ πμο αζημφκ ηα οβνά ζηα ημζπχιαηα ηςκ δμ-

πείςκ ανίζημοιε ζηα θνάβιαηα (αθ. 22δ εκυηδηα), ζηδ θεζημονβία ημο 

αοηυιαημο πμηζζηή (π. 7) πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε πάνηα βζα ημ πυηζζια 

πυνηςκ ηηθ. 

 

 

   βλέπε επόμενη ζελίδα → 
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2. Γπλάκεηο απφ ηα αέξηα. 

Έκα απθυ πανάδεζβια πμο δείπκεζ υηζ ηα αένζα αζημφκ δοκάιεζξ ζημ 

ημζπχιαηα ηαζ ιάθζζηα ηάεεηεξ ζ’ αοηά, είκαζ ημ θμφζηςια ημο ιπαθμ-

κζμφ (π. 8)…». 

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

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ ΚΒ΄, Αεήκα 

1992, ζεθ. 88-89. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Λυβς ηδξ πίεζδξ πμο δδιζμονβείηαζ ζηα ημζπχιαηα ημο δμπείμο, 

έπμοιε ηδκ παναβςβή εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ζοβηεηνζιέκα πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. 

Ακ εθανιυζμοιε ημκ κυιμ ημο Λαπθάξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

αοηυιαημο πμηζζηή, υπμο μ δείηηδξ είκαζ μ ηαηαηυνοθμξ ζςθήκαξ, μ 

ιεζαίμξ δάηηοθμξ είκαζ ημ κενυ πμο πφκεηαζ απυ ηα ιπεη ημο,  

ηυηε δ πενζζηνμθή ημο εηποκυιεκμο κενμφ είκαζ ιεκ πνμξ ηδκ ηαηεφ-

εοκζδ ημο ιεζαίμο δαηηφθμο ιαξ, αθθά οπάνπεζ δ ηίκδζδ ημο υθμο ζο-

ζηήιαημξ πνμξ ηα πίζς.  

Ο θυβμξ είκαζ μ ελήξ: 

Όπςξ εα ελδβήζμοιε ηαζ ζε άθθμ ζπεηζηυ ηεθάθαζμ (ηεθάθαζμ 2, ημο 

9μοΒζαθίμο ιαξ), εα δμφιε υηζ: «Λέιε δδθαδή υηζ δ θμνά ημο 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ είκαζ αοηή πμο δείπκεζ μ δείηηδξ ιαξ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα υιςξ ηα θμνηία ηζκμφκηαζ ηαζ ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά, 

θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ (υπςξ ελδβήζαιε). 

Δλδβήζαιε υηζ υηακ δ ηίκδζδ βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδκ ακηίεεηδ 

ιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε δ δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά 

ζυκηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. Ακηίεεηα, υηακ δ ηίκδζδ 

βίκεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηυηε δ 
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δφκαιδ πμο ηζκεί έηζζ ηα απθά ζυκηα είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ». 

Δδχ, ζημ πανάδεζβια ηδξ πανμφζαξ εκυηδηαξ-ηεθαθαίμο, ηαεχξ ημ 

κενυ ελένπεηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ (ακ 

αθέπμοιε ημ θαζκυιεκμ υπςξ ζηδκ εζηυκα, απυ ημ ιένμξ πμο εζζένπεηαζ 

ημ κενυ), ηυηε δεκ δδιζμονβμφκηαζ δοκάιεζξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηζξ 

μπμίεξ μθείθεηαζ ηαζ δ πίεζδ ημο ελενπυιεκμο κενμφ, αθθά 

δδιζμονβμφκηαζ ηαζ άθθεξ δοκάιεζξ ακηίεεηεξ ιε ηδκ παναπάκς 

ηαηεφεοκζδ, ακηίεεηεξ δδθαδή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ. 

 

Δπεζδή μζ δοκάιεζξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ υηακ ελένπμκηαζ απυ ημ 

ζηυιζμ πζέγμκηαζ, ηυηε απςεμφκηαζ, θυβς ημο ζηεκχιαημξ ή ηδξ πίεζδξ 

πμο πανάβεηαζ.  

Αθθά δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πανάβμκηαζ ιέζα 

ζημκ ζςθήκα (εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ), αθθά επζπθέμκ απςεμφκηαζ ηαζ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηαηά ηδκ έλμδμ ημο κενμφ, ζημ αηνμθφζζυ ημο, ζημ ζηυιζυ ημο.  

Έπμοιε δδθαδή δφμ ζφκμθα εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ή έπμοιε δφμ δζπθμφξ 

εκενβεζαημφξ πυθμοξ (αθμφ ημ ηάεε ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιέζα 

ζημκ ζςθήκα υζμ ηαζ ζημ ζηυιζυ ημο είκαζ δζπθυ). 

Συηε έπμοιε ημ ίδζμ θαζκυιεκμ ζακ κα απςεμφκηαζ αθθά ηαζ κα 

έθημκηαζ δφμ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ. 

Δπεζδή μ έκαξ υιςξ δζπθυξ εκενβεζαημφξ πυθμξ είκαζ ζηαεενυξ, αθμφ 

είκαζ ιέζα ζημκ ζςθήκα, ηυηε μ δζπθυξ ελενπυιεκμξ απυ ημ ζηυιζμ ημο 

ζςθήκα δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ είκαζ μ ηζκδηυξ. 

Αοηυξ θμζπυκ μ ηζκδηυξ δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ αθθδθεπζδνά ιε ημκ 

άθθμκ δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ πμο είκαζ μ ζηαεενυξ, ηαζ ηυηε μ ηζκδηυξ 

πενζζηνέθεηαζ μθυβονα απυ ημκ δζπθυ-ζηαεενυ εκενβεζαηυ πυθμ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηυηε μ δζπθυξ ηζκδηυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ 

πενζζηνέθεηαζ μθυβονά απυ ημκ δζπθυ ζηαεενυ εκενβεζαηυ ημο πυθμ. 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ βίκεηαζ ηαζ ιε ηα αένζα.  
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Ακ δδθαδή θμοζηχζμοιε έκα ιπαθυκζ ηαζ ιεηά ημ αθήζμοιε, εα 

δμφιε υηζ μ ιεκ αέναξ θεφβεζ απυ ηδκ ιζα ηαηεφεοκζδ ημο ζημιίμο ημο, 

εκχ ημ ιπαθυκζ, θυβς ηςκ δοκάιεςκ ηδ ακηίδναζδξ (πμο μθείθεηαζ ζηα 

μιχκοια εειεθζχδδ ζυκηα, μιχκοια ιε εηείκα πμο ελένπμκηαζ απυ ημ 

ζηυιζμ ημο ιπαθμκζμφ) εα ηζκδεεί ηαηά ηδκ ακηίεεηδ θμνά. 

Ζ πζμ πάκς εζηυκα είκαζ απυ ημ αζαθίμ: «ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, 

Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. 

Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ ΚΒ΄, Αεήκα 1992, ζεθ. 89. 

 

Γζα ημ εέια ηδξ ηαεεηυηδηαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ακαθέναιε 

πζμ πάκς, εα ακαπηφλμοιε ηαζ πζμ ηάης, υηακ εα ακαθενεμφιε ζηδκ 

έθλδ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, υπςξ ζημ 

ηέθμξ ημο επυιεκμο ηεθαθαίμο-εκυηδηαξ η.θπ.  
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3. Δθαξκνγέο ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηπιψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ:«Οη δηπινί ελεξγεηαθνί πφινη Φ1 θαη Φ2, 

είλαη ίζνη ή ζρεδφλ ίζνη σο πξνο ηελ θφξηηζή ηνπο κε καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν». 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ΔΚΜΑΝ. 

Η εμήγεζε ηεο δχλακεο Κνξηφιηο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζηξνβίινπ, θπθιψλα, αληηθπθιψλα. 

 

 

Έζης δ πενζζηνμθή ηδξ βδξ πενί ημκ άλμκά ηδξ. 

 

 
 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο 
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(γεςιόγμξ, Γπημέιεηα: Όιγα Μπανμάδε, Δηόνζςζε: Ακζή 

Ρμδμπμύιμο. 

 

 

Καεχξ δ επζθάκεζα ηδξ βδξ ιαξ ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ αηιυζθαζνά ηδξ, 

απυ ηδκ παναπάκς ζφβηνμοζδ, ελδβήζαιε, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

(θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ελακαβηάγμκηαζ κα πθδζζάζμοκ ζπεηζηά πμθφ ημ-

κηά ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα πνμξ άθθα πνςηυκζα ή δθεηηνυκζα. Απυ 

αοηυ πανάβμκηαζ ακάθμβεξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

Λέιε εδχ υηζ πανάβμκηαζ ίζα ή ζπεδυκ ίζεξ πμζυηδηεξ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ, αθμφ δ ίδζα δ βδ ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ ίδζα αηιυζθαζνα ηαζ ζηζξ 

ίδζεξ απμζηάζεζξ.  

Δπμιέκςξ, θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ηδξ βδξ ιε ηδκ αηιυζθαζνά ηδξ, ιε 

ημκ αένα ηδξ, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ (αοηυ εα ημ ακαπηφλμοιε δζελμδζηυηενα ζε επυιεκμ 

ηεθάθαζμ-εκυηδηα πμο αημθμοεεί). 

 

 

 
 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: Πεγή: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο, Γπημέιεηα: 

Όιγα Μπανμαδή, Γθηύπςζε: Πήγαζμξ Γθδμηηθή & Γθηοπςηηθή Α.Γ. 

Copyright 1993 DorlingKindersleyLimited, London. Copyright 1994 

Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., γηα ηεκ ειιεκηθή γιώζζα ζε όιμ ημκ θόζμμ, ζει. 59. 

 

 

Αοηά ηυηε: 

Ανπζηά έθημοκ ηαζ φθδ. Συηε θμνηίγμοκ ηδκ εθπεείζα φθδ, μπυηε 

έπμοιε έκα ιένμξ ημο αένα πμο ζοβηνμφζηδηε ιε ηδκ βδ κα θένεζ 

ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ (εκχ θένεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ), ηαζ 
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επίζδξ έπμοιε έκα άθθμ ιένμξ ημοξ αένα πμο ζοβηνμφζηδηε ιε ηδκ βδ κα 

θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (εκχ θένεζ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ). 

Δπεζδή υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηυηε 

ηα ιεκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ εα ηζκδεμφκ ζε ακηίεεηδ θμνά ιε ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (ηαεχξ απςεμφκηαζ).  

 

Απμηέθεζια αοημφ είκαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ κα ηζκμφ-

κηαζ ηαηά θμνά ακηίεεηδ ιε εηείκδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ή 

αθθζχξ εα ηζκδεμφκ απυ ηα ακαημθζηά πνμξ ηα δοηζηά, εκχ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ εα ηζκδεμφκ ηαηά ηδκ θμνά ηδξ δζεφεοκζδξ ηςκ 

δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ή εα ηζκδεμφκ απυ ηα δοηζηά πνμξ ηα 

ακαημθζηά. 

(Ζ εέζδ πμο ηοηηάγμοιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ είκαζ αοηή δ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ βδξ. Ακ ηζ ειείξ, κμδηά, ζηαεμφιε ηοη-

ηάγμκηαξ ηδκ ίδζα θμνά ηαζ έπμοιε έκα νμθυζ ζημ πένζ ιαξ, ηυηε 

ελδβήζαιε υηζ δ ηίκδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο εα είκαζ αοηή ηδξ ηίκδζδξ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

 

Δπμιέκςξ, 

Καεχξ ηα εειεθζχδδ πνςημκίςκ απςεμφκηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηυηε: 

Γδιζμονβείηαζ ιζα ηεκή γχκδ, πςνίξ εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ιέζμκ ημοξ, 

υπμο δεκ έπμοιε εκένβεζα ηίκδζδξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. (Αοηυ ιμζάγεζ α-

ηνζαχξ υπςξ ημ ιάηζ ζημ ηέκηνμ εκυξ ηοηθχκα). 

Δπίζδξ,  

α) ημ αυνεζμ διζζθαίνζμ ηδξ Γδξ, εα έπμοιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ ηαηά ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ ιε εηείκδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ 

δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ έθημοκ ηαζ φθδ ημο αένα, εα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ ακέ-

ιςκ κα πκέμοκ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ακηίεεηδ ιε εηείκδ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ.  

α) ημ κυηζμ διζζθαίνζμ εα έπμοιε ηδξ Γδξ, εα έπμοιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηά ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε εηείκδ ηδξ πενζζηνμθήξ 

ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηαζ ηαηά ζοκέπεζα, επεζδή ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημοκ ηαζ φθδ ημο αένα, εα έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

ηςκ ακέιςκ κα πκέμοκ ηαηά ηδκ ίδζα δζεφεοκζδ ιε εηείκδ ηςκ δεζηηχκ 

ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δχλακεο Κνξηφιηο, ελάθθμο, ζηδνίγεηαζ ζημ ίδζμ αοηυ 

θαζκυιεκμ: 

«Δύναμη Κοριόλις: 
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Δύκαμε πμο είκαη απμηέιεζμα ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ Γεξ γύνς από ημκ 

άλμκά ηεξ. Πνμθαιεί θίκεζε ημο αένα θαη ημο κενμύ πνμξ ηα δεληά ζημ βόνεημ 

εμηζθαίνημ θαη πνμξ ηα ανηζηενά ζημ κόηημ». 

Πεγή: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. ADorlingKindersleyBook. Μεηά-

θναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο, Γπημέιεηα: Όιγα Μπανμαδή, Γθηύπςζε: Πήγα-

ζμξ Γθδμηηθή & Γθηοπςηηθή Α.Γ. Copyright 1993 DorlingKindersleyLimited, 

London. Copyright 1994 Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., γηα ηεκ ειιεκηθή γιώζζα ζε 

όιμ ημκ θόζμμ, ζει. 59. 

 

Λυβς ημο αάνμοξ ηςκ οπενηείιεκςκ ζηνςιάηςκ αένα πνμξ ηα 

απμηάης ημοξ, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. (Τπάνπεζ ζοιπίεζδ ημο 

αένα ηαζ ελαζηίαξ αοηήξ πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, υπςξ ελδβήζαιε). 

Δπεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφ-

κηαζ ηαηά ακηίεεηδ θμνά, έπμοιε ηυηε ηδκ αάζδ ηςκ ζοιπζεγυιεκςκ 

ζηνςιάηςκ αένα (δδθαδή ηα απμηάης ζηνχιαηα αένα) κα ηζκμφκηαζ ηαζ 

κα ηάκμοκ ηίκδζδ διζπενζζηνμθήξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζηνχιαηα αένα 

πμο ανίζημκηαζ ζηα ορδθυηενα ιένδ (επεζδή ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ζοιπίεζδ ημο αένα απςεμφκηαζ πνμξ ηα 

δφμ ημο άηνα, δδθαδή ημ ιεκ έκα ιένμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηα ηάης, εκχ ημ άθθμ πνμξ ηα επάκς). οβπνυκςξ 

υιςξ απςεμφκηαζ ηαζ ζημ εκδζάιεζυ ημοξ ηαζ πανάβμοκ ακέιμοξ 

ηζκμφιεκμοξ. 
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Πεγή: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. ADorlingKindersleyBook. Μεηά-

θναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο, Γπημέιεηα: Όιγα Μπανμαδή, Γθηύπςζε: Πήγα-

ζμξ Γθδμηηθή & Γθηοπςηηθή Α.Γ. Copyright 1993 DorlingKindersleyLimited, 

London. Copyright 1994 Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., γηα ηεκ ειιεκηθή γιώζζα ζε 

όιμ ημκ θόζμμ. 

 

 

 

Όηακ υιςξ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ πμθθά, υπςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ πμο ζοβηνμφεηαζ ιε 

ημκ αένα ζε ιεβάθμ ιέηςπμ-έηηαζδ, ηυηε ημ έκα ηέημζμ ζφζηδια 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηεοεφκεηαζ ζημκ έκακ πυθμ ηδξ βδξ, εκχ ημ άθθμ 

ζφζηδια εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηεοεφκεηαζ ζημκ άθθμ πυθμ ηδξ βδξ. Με 

άθθα θυβζα, επεζδή ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ ηαεχξ 

πανάβμκηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ, ηυηε ηαεχξ απςεμφκηαζ 

ηαηαθεφβμοκ ζημ ηεθεοηαίμ ακηίεεηυ ημοξ ζδιείμ πμο είκαζ μζ δφμ πυθμζ 

ηδξ βδξ. Κζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-

αανοηζημφξ πυθμοξ ηδξ ιάγαξ ηςκ ζςιάηςκ, έπμοιε ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ 

έθλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηςκ ιαγχκ ηςκ δφμ πυθςκ ηδξ βδξ. Έηζζ ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα παναιέκμοκ ζηα άηνα ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ, υπμο 

δδιζμονβμφκ πυθμοξ εκένβεζαξ, δδιζμονβμφκ εκενβεζαημφξ πυθμοξ. 
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Έηζζ δ ηίκδζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ηςκ θμνηίςκ ηδξ βδξ ιαξ 

ζημκ έκακ πυθμ ηδξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ θμνά, πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ημοξ 

δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, εκχ ζημκ άθθμ πυθμ ηδξ ηα ζοβηεκηνςκυιεκα 

εηεί εειεθζχδδ ζυκηα ηζκμφκηαζ ηαηά ηδκ ίδζα θμνά ιε ημοξ δείηηεξ ηδξ 

ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

 

Δπίζδξ, δεκ ζζπφεζ δ εέζδ υηζ μζ άκειμζ ηδξ βδξ δδιζμονβμφκηαζ θυβς 

ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ βδξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ αθμφ δ βδ ηζκείηαζ απυ ηα δο-

ηζηά πνμξ ηα ακαημθζηά, άνα ηαζ μζ άκειμζ εα έπνεπε κα είπακ ηδκ ίδζα 

δζεφεοκζδ, αθμφ, υπςξ ελδβήζαιε δ ηαηεφεοκζδ ηςκ ακέιςκ είκαζ 

δζαθμνεηζημί ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ δζεφεοκζή ημοξ 

ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ. Ακηίζημζπα, ελδβήζαιε, δεκ ζζπφεζ δ εέζδ υηζ 

ελαζηίαξ ηδξ δφκαιδξ Κμνζυθζξ πμο δδιζμονβεί ημ θαζκυιεκμ ΔΚΜΑΝ, 

έπμοιε ημοξ ακέιμοξ ηδξ βδξ. Κζ αοηυ, επεζδή μζ άκειμζ ηζκμφκηαζ ζε 

δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ απυ υηζ ζημ κυηζμ 

διζζθαίνζμ ηαζ ελδβήζαιε παναπάκς ηδκ αζηζμθμβία.  

 

Όζμκ αθμνά ημοξ ακέιμοξ πμο ηζκμφκηαζ απυ ημκ πυθμ πνμξ ημκ 

ζζδιενζκυ ηαζ ακηίζηνμθα, αοηυ ημ αθέπμοιε π.π. ηαζ ζηδκ Δθθάδα αθμφ 

ηάεε άκμζλδ, ζδίςξ: α) λεηζκμφκ άκειμζ απυ ηδκ Αθνζηή ηαζ ηδκ απάνα 

ηαζ ανέπεζ ανμπή ιε ζηυκδ-άιιμ ηαζ θάζπδ, εκχ α) ιεηά απυ θίβεξ ιένεξ 

λεηζκμφκ άθθμζ άκειμζ απυ ημκ πυθμ ηαζ ένπεηαζ ηνφμ ηαζ ηνοχκμοιε. 

 

Πνζκ μθμηθδνχζμοιε ημ θαζκυιεκμ ΔΚΑΜ, αξ πάιε ηαζ ζημκ ηοθχκα, 

επεζδή είκαζ ιζηνυηενμξ ζε ιέβεεμξ ηαζ ιπμνμφιε κα ημκ ηαηαθάαμοιε 

ηαθφηενα. ηδκ ζοκέπεζα, εα ιπμνέζμοιε κα ηαηαθάαμοιε πενζζζυηενα, 

βζα ημ θαζκυιεκμ ΔΚΜΑΝ ηαζ ηδκ δφκαιδ Κμνζυθζξ. 

Αξ δμφιε θμζπυκ εδχ,ημ ζπεηζηυ έκεεημ-πανέκεεζδ ιε ημκ ηοθχκα, υ-

πςξ ακαθέναιεηαζ, επίζδξ, κα επακέθεμοιε. 

 

Αξ δμφιε ηζ άθθμ έκα απυζπαζια: 

 

«ΙΙΙ. Κπθιψλεο θαη αληηθπθιψλεο 

Όπςξ ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, δ αηιμζθαζνζηή πίεζδ δζαθένεζ απυ 

ηυπμ ζε ηυπμ. Οζ δζαθμνέξ αοηέξ δδιζμονβμφκ ημοξ αλέκνπο. 

Ζ πενζμπή ζηδκ μπμία επζηναηεί πίεζδ ιζηνυηενδ απυ ηζξ βφνς 

πενζμπέξ θέβεηαζ θπθιψλαο (π. 6, Η ηαζ 7).  
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ημκ ηοηθχκα μζ αένζεξ ιάγεξ ηζκμφκηαζ απυ ηδκ πενζθένεζα (πενζμπή 

ιεβαθφηενδξ πζέζεςξ) πνμξ ημ ηέκηνμ (πενζμπή ιζηνυηενδξ πζέζεςξ). 

Έηζζ ζπδιαηίγμκηαζ ηοηθζημί άκειμζ βφνς απυ ημ ηέκηνμ πμο είκαζ 

ζοκήεςξ ζζπονμί ηαζ πμο ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ έπμοκ θμνά ακηίεεηδ ιε 

ηδ θμνά ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ. 

 

Ζ πενζμπή ζηδκ μπμία επζηναηεί πίεζδ ιεβαθφηενδ απυ ηζξ βφνς πενζμ-

πέξ θέβεηαζ αληηθπθιψλαο (π. 6,ΗΗ). ημκ ακηζηοηθχκα ζπδιαηίγμκηαζ 

ζοκήεςξ αζεεκείξ άκειμζ πμο πκέμοκ απυ ημ ηέκηνμ (πενζμπή 

ιεβαθφηενδξ πζέζεςξ) πνμξ ηδκ πενζθένεζα (πενζμπή ιζηνυηενδξ 

πζέζεςξ). ηδκ πενζμπή ημο ακηζηοηθχκα επζηναηεί ηαθμηαζνία. 

Μενζηέξ θμνέξ ζημοξ ηοηθχκεξ μζ άκειμζ απμηημφκ πμθφ ιεβάθεξ ηα-

πφηδηεξ πμο λεπενκμφκ ηα 120 km/h. Συηε θέιε υηζ ζηδκ πενζμπή 

επζηναηεί ζχειια. Οζ εφεθθεξ παναηδνμφκηαζ ζοπκά ζε ιζηνά 

βεςβναθζηά πθάηδ. 

Έκα είδμξ ηοηθχκα, αθθά ιε ημπζηυ παναηηήνα, είκαζ μ αλεκνζηξφβη-

ινο ή ζίθνπλαο. ε ιενζημφξ ζίθμοκεξ, υπςξ αοηυξ πμο θαίκεηαζ ζηδ 

θςημβναθία (π. 8) μζ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο ιπμνεί κα λεπενάζμοκ ηα 

450 Km/h. 
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«ΦΤΗΚΖ» Β΄ Γοικαζίμο, Ονβακζζιυξ Δηδυζεςκ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ, ηςκ: Α. Εακέημξ, Ν. Λεηάηδξ, Α. πμζκάξ, Έηδμζδ ΚΒ΄, Αεήκα 

1992, ζεθ. 112-113. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Όηακ δ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ ιεβάθδ, αοηά ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζηα ζφκκεθα η.θπ., έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ αοηή δ ζζπφξ ηςκ ηυζμ ζζπονυηενα έθημκηαζ 

αοηά ηα θμνηία ηαζ δδιζμονβμφκ έκακ ζζπονυ πυθμ, ςξ ελήξ: 

Δλδβήζαιε υηζ ηάεε θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έθηεζ εηενχκοιά ημο 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηαζ έηζζ δδιζμονβεί απυ ιυκμ ημο 

έκα δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ, αθθά υηακ είκαζ ζζπονυηενμ ημ έκα είδμξ ια-

βκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ζοιπενζθένεηαζ ζφιθςκα ιε 

αοηυ, έζης υηζ θένεζ ζζπονυηενμ π.π. ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έκα άθθμ ηέημζμ ζφζηδια ιε δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ θένεζ ημ άθθμ 

είδμξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ, έζης 

ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ. 

Αοηά θμζπυκ ηα δφμ ιεβάθα, αθθά δζπθά ζοβπνυκςξ, ζφκμθα εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ, πμο παναηηδνίγμκηαζ ημ έκα ςξ ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ ημ άθθμ ςξ ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, έθ-

ημκηαζ. 

ηδκ μοζία έπμοιε ηυηε έθλεζξ δφμ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ ηυηε πμο δδιζμονβείηαζ δ πενζζηνμθή ημοξ. 

Ζ ηαηεφεοκζδ ηδξ πενζζηνμθήξ είκαζ εηείκδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πμο είκαζ ηα ζζπονυηενα απυ ηα δφμ παναπάκς ζφκμθα ηςκ εθηυιεκςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  
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ημ εζςηενζηυ ημο ζηνμαίθμο-ηοηθχκα η.θπ. επζηναηεί κδκειία επεζδή 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα αζημφκ ζζπο-

νυηενα ημ θμνηίμ ημοξ ηαζ απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ ελδβήζαιε.  

Πζμ ηάης εα ακαπηφλμοιε πενζζζυηενμ ακαθοηζηά ηα υζα ακαθέναιε.  
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4. Η εμήγεζε ηεο αληίζεηεο πεξηζηξνθήο ησλ αλέκσλ ηνπ ηπθψλα 

ζηελ θνξπθή θαη ζηελ βάζε ηνπ.  

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ δχν πφισλ ζηελ θνξπθή θαη ζηελ 

βάζε ηνπ. 

 

6νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Σα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο δελ απσζνχληαη κφλνλ θαηά πιάηνο, αιιά φηαλ έρνπλ 

θνξηίζεη ηελ γχξσ ηνπο χιε, ηφηε δεκηνπξγνχλ θαη δχν πφινπο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ είλαη θάζεηνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άπσζήο ησλ.  

 

 

 
 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο 
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(γεςιόγμξ, Γπημέιεηα: Όιγα Μπανμάδε, Δηόνζςζε: Ακζή 

Ρμδμπμύιμο. 

 

Παναηδνμφιε υηζ μζ άκειμζ ζημ πάκς ιένμξ ημο ηοθχκα έπμοκ 

ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ ιε ημοξ ακέιμοξ ζημ ηάης ιένμξ (ζηδκ ηάης αάζδ) 

ημο ηοθχκα. 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμ-

ζηάζεζξ δεκ απςεμφκηαζ ιυκμκ ηαηά πθάημξ, αθθά υηακ έπμοκ θμνηίζεζ 

ηδκ βφνς ημοξ φθδ, ηυηε δδιζμονβμφκ δφμ πυθμοξ πμο είκαζ ηάεεημζ πνμξ 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ. 

 

Με άθθα θυβζα δ φθδ πμο έπεζ θμνηζζηεί ιε εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ απςεείηαζ, αθμφ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ιυθζξ βίκεζ δ άπςζή ημοξ, πάθζ αοηή δ φθδ έθηεηαζ, ε-

πεζδή ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ. 

Έηζζ, μ ηοθχκαξ δδιζμονβεί ιζα ζοκεπή ζοζημθή ηαζ δζαζημθή ημο υ-

βημο ημο, αθθά ζοβπνυκςξ πενζζηνέθεηαζ, αθμφ υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ 

πάκς ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ απςεμφκηαζ έθημοκ ηαζ εηενχκοιά ημοξ 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία (π.π. ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνς-

ημκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημοκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δ-

θεηηνμκίςκ). Έηζζ, είκαζ ζακ κα έπμοιε ιμκίιςξ δζπθμφξ εκενβεζαημφξ 

πυθμοξ (αθμφ ηάεε γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο απςεείηαζ ηζκείηαζ 

πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ, εκχ έθηεζ ηαζ εηενχκοιά ημο ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία μπυηε έπμοιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ 

ελαζηίαξ αοηχκ ηςκ απςεμφιεκςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

Έηζζ ανπίγεζ ηαζ δ πενζζηνμθή ημο ίδζμο ημο ηοθχκα βφνς απυ ημκ ε-

αοηυ ημο, θυβς ημο 5μο Δκενβεζαημφ Νυιμο, πμο θέβεζ ηα ελήξ: Ζ 

άπςζδ ηςκ μιχκοιςκ θμνηίςκ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ βίκεηαζ 

ηαηά ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πενζζηνμθζηά.   

 

Δδχ υιςξ ζζπφεζ ηαζ μ έηημξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ πμο θέβεζ ηα ελήξ: 

6νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Σα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο δελ απσζνχληαη κφλνλ θαηά πιάηνο, αιιά φηαλ έρνπλ 

θνξηίζεη ηελ γχξσ ηνπο χιε, ηφηε δεκηνπξγνχλ θαη δχν πφινπο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ είλαη θάζεηνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άπσζήο ησλ.  

 

ημ ηεθάθαζμ 1, ζηδκ ζεθίδα 27 ζηδκ «Ακαηεθαθαίςζδ» ακαθέναιε 

ημ ελήξ: 

«…Δπεζδή δδθαδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

δζπθχκ εζςηενζηχκ πυθςκ, ανπζηά έθημκηαζ ζηδκ εκδζάιεζδ απυζηαζδ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ δζπθχκ πυθςκ Π1 ηαζ Π2. ηδκ ζοκέπεζα, επεζδή ζηζξ 
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ζπεηζηά ημκηζκέξ απςεμφκηαζ, απςεμφκηαζ πνμξ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ 

ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ-πανάβμοκ άθθμοξ δφμ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ μ έκαξ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ μ άθθμξ. 

Δηηεκέζηενα υιςξ εα ιζθήζμοιε βζ’ αοηυ ηαζ ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ-

εκυηδηα υηακ εα ακαθενεμφιε βζα ημ θαζκυιεκμ ΔΚΜΑΝ ηαζ ηδκ 

δφκαιδ Κμνζυθζξ». 

 

Έηζζ, μ έκαξ πυθμξ είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ είκαζ αοηυξ 

πμο πενζζηνέθεηαζ ακηίεεηα πνμξ ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, εκχ μ 

άθθμξ πυθμξ είκαζ μ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ είκαζ 

αοηυξ πμο πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ίδζα δζεφεοκζδ ιε ημοξ δείηηεξ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ. 

Ωξ αάζδ ηίκδζδξ ηςκ «δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ» θαιαάκεηαζ δ είζμ-

δμξ ηςκ ακέιςκ ζημκ ηοθχκα, δδθαδή δ ηαηεφεοκζδ έθλδξ-εζζνυθδζδξ 

ηςκ αένζςκ ιαγχκ.  
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5. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο λνεηψλ ζπεηξψλ -λνεηνχ πελίνπ- 

απφ ζεκειηψδε ηφληα ζην θέληξν ζρεδφλ (ζε κέξνο εγγεγξακκέλνπ 

θφινπξνπ θψλνπ). 

Η εμήγεζε ηεο αξρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ.  

Η εμήγεζε φηη ην κάηη ηνπ ηπθψλα έρεη ειάρηζηε χιε. 

 

 

 

 
 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «Η ΓΗ», Πακμναμηθό Λεληθό. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζε: Ανηάδκε ςθναηίδμο 

(γεςιόγμξ, Γπημέιεηα: Όιγα Μπανμάδε, Δηόνζςζε: Ακζή 

Ρμδμπμύιμο. 

 

 

Λυβς ημο πέιπημο εκενβεζαημφ κυιμο, ελδβήζαιε υηζ δ άπςζδ ηςκ μ-

ιχκοιςκ θμνηίςκ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

βίκεηαζ ηαηά ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πενζζηνμθζηά. 

Δπεζδή υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηαζ φθδ, έηζζ, αοηή δ φθδ ηδκ 

μπμία έθημοκ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ-

δθεηηνμκίςκ ακαβηάγεηαζ κα ηα αημθμοεεί ζηδκ πμνεία ημοξ. 

Έηζζ δδιζμονβείηαζ έκα ζφκμθμ ζπεζνχκ ηαζ ηεθζηά έκα κμδηυ πδκίμ. 

Άθθςζηε ημ πδκίμ δεκ απεζημκίγεζ ηίπμηε άθθμ απυ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ ζ-

δζυηδηα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Έηζζ, ηαεχξ ανπζηά απςεμφκηαζ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ζημ ηέκηνμ ημο ηοθχκα δδιζμονβείηαζ ημ 

ηεκυ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ηα απςεμφιεκα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ 
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εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηαζ ηδκ φθδ ηαζ έηζζ ημ ηέκηνμ ημο ηοθχκα έπεζ 

εθάπζζηδ φθδ.  
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6. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζηξνβίινπ 

εμαηηίαο ηεο ηξηβήο, ή θαιχηεξα εμαηηίαο ηεο πίεζεο. 

Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ζεκειησδψλ ηφλησλ θαηά ηελ 

ζχγθξνπζε ηεο Γεο κε ηνλ αέξα ηεο αηκφζθαηξαο. 

 

 

Ακαθέναιε πζμ πάκς υηζ ηαεχξ δ Γδ πενζζηνέθεηαζ ηαζ ζοβηνμφεηαζ 

ιε ημκ αένα, θυβς ηδξ ηνζαήξ αοηήξ πανάβμκηαζ θμνηία εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. Αοηά ζηδκ ζοκέπεζα απςεμφκηαζ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ 

απμζηάζεζξ, ζε ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

Αξ εζηζάζμοιε υιςξ πάκς ζε αοηυ ηζ αξ πάνμοιε έκα ζπεηζηυ 

απυζπαζια: 

 

«3-3 ΡΔΤΣΑ Δ ΚΙΝΗΗ 

Καηά ηδκ ηίκδζδ ηςκ νεοζηχκ ακαπηφζζμκηαζ δοκάιεζξ ηνζαήξ ιεηαλφ 

ηςκ ιμνίςκ ημοξ (εζςηενζηή ηνζαή) αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημοξ 

ηαζ ηςκ ημζπςιάηςκ ημο ζςθήκα ιέζα ζημκ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ δ 

ηίκδζδ (δοκάιεζξ ζοκαθείαξ). Ακ μζ δοκάιεζξ πμο πνμακαθέναιε 

οπεναμφκ ηάπμζμ υνζμ ημ νεοζηυ δδιζμονβεί ηαηά ηδ νμή ημο δίκεξ ηαζ δ 

νμή θέβεηαζ ηπξβψδεο ή ζηνμαζθχδδξ. Ζ ιεθέηδ ιζαξ ηέημζαξ ηίκδζδξ 

είκαζ πμθφπθμηδ. Διείξ εα πενζμνζζημφιε ζηδ ιεθέηδ ηδξ νμήξ εκυξ 

νεοζημφ πμο δεκ πανμοζζάγεζ εζςηενζηέξ ηνζαέξ ηαζ ηνζαέξ ιε ηα 

ημζπχιαηα ημο ζςθήκα ιέζα ζημκ μπμίμ νέεζ ηαζ επζπθέμκ είκαζ 

αζοιπίεζημ. Έκα ηέημζμ νεοζηυ παναηηδνίγεηαζ ςξ ηδαληθφ…». 

 

 
 

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

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

πηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζ-

αθίςκ), Αεήκα 2011, ζεθ. 92. 
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Σμ ίδζμ αηνζαχξ θαζκυιεκμ ιπμνμφιε κα δμφιε ηαζ ιέζα ζε ιζα ημι-

ιέκδ ιεηαθθζηή ζςθήκα. 

Έζης έκαξ οπυβεζμξ ιεηαθθζηυξ αβςβυξ άνδεοζδξ, δζαημιήξ π.π. 

Φ.400.  

Ο ιεηαθθζηυξ αοηυξ αβςβυξ έζπαζε ή ζάπζζε ηαζ μ οδναοθζηυξ ημκ έ-

ημρε ιε ημκ ηνμπυ, πνμηεζιέκμο κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ θεανιέκμ ηιήια 

ημο.  

Ακ πθδζζάζμοιε πνμζεηηζηά ζημ κενυ πμο ζοκεπίγεζ κα ηαηεααίκεζ ιε 

ανβή νμή απυ ηα ημζπχιαηα ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ημο αβςβμφ αοημφ 

(απυ ηα δελζά ηαζ απυ ηα ανζζηενά ζημ ζδιείμ ηδξ αθάαδξ ημο), εα δμφιε 

υηζ νέεζ κενυ. Ακ θμζπυκ πνμζέλμοιε ηαθφηενα, εα δμφιε υηζ ημ κενυ 

αοηυ δεκ νέεζ απθά, αθθά νέεζ ζπδιαηίγμκηαξ δίκεξ. 

Απυ πμφ πνμένπμκηαζ θμζπυκ αοηέξ μζ δίκεξ; Πμζα είκαζ δ αζηία πμο ηζξ 

πνμηαθεί; 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «…Ακ μζ δοκάιεζξ πμο πνμακαθέναιε 

οπεναμφκ ηάπμζμ υνζμ ημ νεοζηυ δδιζμονβεί ηαηά ηδ νμή ημο δίκεξ ηαζ δ 

νμή θέβεηαζ ηπξβψδεο ή ζηνμαζθχδδξ…». 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υηακ αολάκμκηαζ μζ δοκάιεζξ ηνζαήξ, πμο είκαζ 

δοκάιεζξ πίεζδξ, πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα επεζδή ακαβηάγμκηαζ ηα 

πνςηυκζα κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ. 

Γζα κα δδιζμονβδεμφκ ζζπονέξ ηέημζεξ δοκάιεζξ πνεζάγεηαζ κα αζηδεεί 

ακάθμβδ πίεζδ, ηνζαή εδχ. Γζ’αοηυ ακ δ ηνζαή ημο νεοζημφ ιέζα ζημκ 

ζςθήκα είκαζ ιζηνή δεκ πανάβμκηαζ ζζπονέξ ηέημζεξ δοκάιεζξ, εκχ ακ αο-

λδεεί δ ηνζαή ημο νεοζημφ, ηυηε πανάβμκηαζ πμθθέξ ηέημζεξ δοκάιεζξ, πμο 

ηάκμοκ ειθακή ηδκ πανμοζία ημοξ ιε ηδκ ιμνθή ημο ζηνμαίθμο, ή ηδξ 

ηοναχδμοξ νμήξ. 

 

Ακάθμβα, ηαζ δ νμή ημο κενμφ ιέζα ζημκ ζπαζιέκμ οπυβεζμ ζςθήκα 

πμο ακαθέναιε.  

Καεχξ δδθαδή ημ κενυ νέεζ ιέζα ζημκ ιεηαθθζηυ αβςβυ πηοπάεζ ζηα 

ημζπχιαηά ημο ηαζ εηεί δδιζμονβμφκηαζ ηνζαέξ. Οζ ηνζαέξ αοηέξ δεκ είκαζ 

ηίπμηε άθθα πανά πίεζδ ηςκ ιαγχκ ημο κενμφ ζηα ημζπχιαηα ημο 

ζςθήκα.  

Λυβς ηυηε ηδξ πίεζδξ αοηήξ ελακαβηάγμκηαζ ηα πνςηυκζα κα πθδζζά-

ζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ υηακ δ πίεζδ αοηή είκαζ ηέημζα πμο ακαβηάγεζ ηα 

πνςηυκζα κα πθδζζάγμοκ πένακ ηδξ ηνίζζιδξ απυζηαζδξ ιεηαλφ ημοξ, 

ηυηε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. 

Αοηά ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ πενζζηνέθμκηαζ ηαηά ακηίεεηεξ 

ηαηεοεφκζεζξ (αθ. 5μ Δκενβεζαηυ Νυιμ). 

 

Ακάθμβα εα δμφιε ηαζ ζηδκ θεηάκδ ημο ιπάκζμο ιαξ. 
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Ακ αθήζμοιε ηδκ ανφζδ κα ηνέλεζ πμθφ θίβμ, ημ κενυ εα ηοθήζεζ 

ήζοπα πςνίξ κα δδιζμονβήζεζ ζηνμαίθμοξ η.θπ. 

Ακηίεεηα, ακ αολήζμοιε ημ κενυ ιέζα ζηδκ θεηάκδ ημο ιπάκζμο ιαξ, 

εα δμφιε υηζ αοηυ δεκ ηνέπεζ ζε εοεεία πνμξ ηδκ ηνφπα ελυδμο ηδξ θεηά-

κδξ, αθθά πενζζηνέθεηαζ ζοβπνυκςξ. 

Ζ πενζζηνμθή αοηή μθείθεηαζ ζηδκ πίεζδ πμο πνμακαθέναιε, δδθαδή: 

Σα οπενηείιεκα ζηνχιαηα ημο κενμφ πζέγμοκ ηα απμηάης ημοξ ηαζ 

έηζζ ελακαβηάγμοκ ηζξ ιάγεξ ημο κενμφ κα ζοιπζέγμκηαζ. Δζδζηυηενα 

ελακαβηάγμοκ ηα πνςηυκζα κα πθδζζάζμοκ πζμ ημκηά απυ ηζξ ηνίζζιεξ 

ιεηαλφ ημοξ απμζηάζεζξ.  

Όζμ υιςξ πενζζζυηενμ πζμ ημκηά ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ηνίζζιεξ απμζηά-

ζεζξ, πθδζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςηυκζα, ηυζμ πζμ πμθθά εειεθζχδδ 

ζυκηα πανάβμοκ ηαζ ηυηε ηυζμ πζμ πμθφ απςεμφκηαζ ηαζ ηυηε ηυζμ πζμ 

βνήβμνα πενζζηνέθεηαζ μ ζηνυαζθμξ ημο κενμφ, πμο απθχκεηαζ ηαζ ζε 

ιεβαθφηενδ έηηαζδ. 
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7. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλέκσλ απφ ηνλ ηζεκεξηλφ πξνο 

ηνπο πφινπο, αιιά θαη απφ ηνπο πφινπο πξνο ηνλ ηζεκεξηλφ. 

Η εμήγεζε φηη ν λφηηνο καγλεηηθφο πφινο ηεο γεο (ή βφξεηνο γεσ-

γξαθηθφο πφινο) θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ  

Η εμήγεζε φηη ν βφξεηνο καγλεηηθφο πφινο ηεο γεο  (ή ν λφηηνο 

γεσγξαθηθφο πφινο) θέξεη ηζρπξφηεξν ην καγλεηηθφ-

ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ. 

 

 
Δίπαιε πεζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ κα ηάκμοιε ιζα πανέκεεζδ υζμκ αθμνά ημκ 

ηοθχκα, πνμηεζιέκμο κα ζπδιαηίζμοιε ηαθφηενδ ηαζ πζμ ηαηακμδηή ηδκ βκχζδ ιαξ 

πάκς ζε ιεβαθφηενα εέιαηα υπςξ είκαζ ημ θαζκυιεκμ ΔΚΑΜ ηαζ δ δφκαιδ Κμνζυθζξ 

ηαζ κα επακέθεμοιε. Δδχ θμζπυκ επακενπυιαζηε βζα κα ζοιπθδνχζαιε ηα υζα πζμ 

πάκς ακαπηφλαιε. 

 

Δπίδξαζε Γχλακεο Κνξηφιηο θαη πείξσκα ΔΚΜΑΝ 
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πείξσκα ΔΚΜΑΝ 

 

 
Οζ δφμ πζμ πάκς εζηυκεξ είκαζ απυ ηδκ ίδζα πδβή, απυ ημ αζαθίμ ιε ηίηθμ: «Ζ ΓΖ», 

Πακμναιζηυ Λελζηυ. ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζδ: Ανζάδκδ ςηναηίδμο, 

Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιαγή, Δηηφπςζδ: Πήβαζμξ Δηδμηζηή & Δηηοπςηζηή Α.Δ. 

Copyright 1993 DorlingKindersleyLimited, London. Copyright 1994 Δηδυζεζξ 

ΑΛΦΑ Α.Δ., βζα ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ζεθ. 49. 

 

Δπίζδξ: 

 

«Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο 

[…] Σα επζθακεζαηά νεφιαηα δδιζμονβμφκηαζ απυ ημοξ ακέιμοξ πμο 

πκέμοκ πάκς απυ ημοξ ςηεακμφξ, εκχ ηα οπμεαθάζζζα ζοζηήιαηα 

νεοιάηςκ πνμηαθμφκηαζ απυ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ ηαζ απυ ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ αθαηυηδηαξ ηςκ κενχκ. Ζ ηίκδζδ υθςκ ηςκ 

νεοιάηςκ μθείθεηαζ ζηδκ πενζζηνμθή ηδξ Γδξ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ηδ 

δφκαιδ Κμνζυθζξ. Σα επζθακεζαηά νεφιαηα δέπμκηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ 

δφκαιδξ αοηήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδ ιεηαδίδμοκ ζηα αιέζςξ ηαηχηενα. Ζ 

δζάδμζδ ηδξ ηίκδζδξ ιέζς ηςκ νεοιάηςκ πνμηαθεί ηδ δδιζμονβία ημο 

ζπεζνχιαημξ Έηιακ. Σα νεφιαηα ημο αυνεζμο διζζθαίνζμο έπμοκ δελζά 

ηαηεφεοκζδ, εκχ ημο κυηζμο διζζθαίνζμο ανζζηενή». 

Πδβή: «Ζ ΓΖ», Πακμναιζηυ Λελζηυ. ADorlingKindersleyBook. Μεηά-

θναζδ: Ανζάδκδ ςηναηίδμο, Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιαγή, Δηηφπςζδ: 

Πήβαζμξ Δηδμηζηή & Δηηοπςηζηή Α.Δ. Copyright 1993 DorlingKinders-

leyLimited, London. Copyright 1994 Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., βζα ηδκ εθ-

θδκζηή βθχζζα ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ζεθ. 48. 
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Αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία θαη άλεκνη 

– ρεκαηηζκφο θπκάησλ Ρφζκπη ζε Αεξνρείκαξξν 

 

 

 

«Αηκφζθαηξα 

[…] Ζ αηιυζθαζνα απμννμθά ή ακηακαηθά ηδκ επζηίκδοκδ δθζαηή α-

ηηζκμαμθία, πμο εα ηαηέηαζβε ηα πάκηα ακ έθηακε ζηδ βήζκδ επζθάκεζα. 

Δπίζδξ, απμννμθά εενιυηδηα απυ ημκ Ήθζμ ηαζ πανάθθδθα ειπμδίγεζ ηδ 

δζαθοβή ηδξ, ιε απμηέθεζια δ εενιμηναζία κα ηοιαίκεηαζ ζε 

θοζζμθμβζηά υνζα. Ζ ζζμννμπία αοηή δζαηανάζζεηαζ απυ ημ θαζκυιεκμ 

ημο εενιμηδπίμο, πμο μθείθεηαζ ζε ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ μνζζιέκςκ 

αενίςκ (π.π. δζμλεζδίμο ημο άκεναηα) ζηδκ αηιυζθαζνα. 

Δλαζηίαξ δζαθμνχκ ζηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ ημο αηιμζθαζνζημφ 

αένα ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ, πνμηαθείηαζ ηοηθμθμνία αένζςκ ια-

γχκ ιεηαλφ Ηζδιενζκμφ ηαζ πυθςκ. Σα νεφιαηα αοηά, ηαεχξ επίζδξ δ 

επίδναζδ ηδξ δφκαιδξ Κμνζυθζξ βεκκμφκ ημοξ επζθακεζαημφξ ακέιμοξ ηαζ 

ημοξ αενμπείιαννμοξ». 

 

Πδβή: «Ζ ΓΖ», Πακμναιζηυ Λελζηυ. ADorlingKindersleyBook. Μεηά-

θναζδ: Ανζάδκδ ςηναηίδμο, Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιαγή, Δηηφπςζδ: 
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Πήβαζμξ Δηδμηζηή & Δηηοπςηζηή Α.Δ. Copyright 1993 DorlingKinders-

leyLimited, London. Copyright 1994 Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., βζα ηδκ εθ-

θδκζηή βθχζζα ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ζεθ. 52. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δλδβήζαιε, ςξ ηχνα, υηζ υηακ έπμοιε αφλδζδ ηδξ εενιυηδηαξ 

πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, αθθά πανάβμκηαζ πμθφ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Δπίζδξ, ελδβήζαιε υηζ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πανάβμκηαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα, αθθά πανάβμκηαζ πμθφ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ηςκ πνςημκίςκ. 

 

Δλδβήζαιε επίζδξ, υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ έθημκηαζ ιε 

ηα εειεθζχδδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ. 

Έηζζ μζ εενιέξ ιάγεξ ημο ζζδιενζκμφ, πμο θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ, έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηζξ ροπνέξ 

ιάγεξ ημο αένα ηςκ πυθςκ ηδξ βδξ, μζ μπμίεξ θένμοκ εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ (ςξ ημ ζζπονυηενυ ημοξ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ) 

 

Απμηέθεζια ηςκ παναπάκς είκαζ κα έπμοιε ηδκ έθλδ ιεηαλφ ηςκ αε-

νίςκ ιαγχκ ημο ζζδιενζκμφ αθεκυξ, αθθά ηαζ ηςκ πυθςκ αθεηένμο. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα δδθαδή ηαεχξ έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ, έθημοκ ηαζ 

φθδ απυ ημκ ηυπμ πμο ανίζημκηαζ ηαζ έηζζ έθημοκ ηαζ αένα. Συηε 

δδιζμονβμφκηαζ ηα ηφιαηα αένα απυ ημκ ζζδιενζκυ πνμξ ημοξ πυθμοξ, 

αθθά ηαζ απυ ημοξ πυθμοξ πνμξ ημκ ζζδιενζκυ. 

 

ηδκ πζμ πάκς εζηυκα υιςξ ιε ηίηθμ: «Δπίδναζδ Γφκαιδξ Κμνζυθζξ 

ηαζ πείνςια ΔΚΜΑΝ», αθέπμοιε υηζ ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ μ άκειμξ 

ηζκείηαζ πνμξ ηα δελζά ιαξ (ιε αθεηδνία εηηίκδζδξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 

αεθχκ ημο ζζδιενζκμφ, έηζζ υπςξ είκαζ ζδιεζςιέκα). Με άθθα θυβζα ακ 

αάθμοιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, εα δμφιε υηζ ηζκείηαζ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ. 

Δλδβήζαιε υιςξ ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ηζκμφ-

κηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ είκαζ 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Όιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ δεκ ηζκμφκηαζ πνμξ ημκ αυνεζμ βεςβναθζηυ πυθμ, έηζζ 

ηοπαία, αθθά έθημκηαζ απυ ημκ αυνεζμ βεςβναθζηυ πυθμ ηδξ βδξ ή απυ 

ημκ κυηζμ ιαβκδηζηυ ηδξ πυθμ. 

Ακηίεεηα, ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ, αθέπμοιε ηδκ δφκαιδ Κμνζυθζξ κα ηζ-

κείηαζ ζε ηαηεφεοκζδ, ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δεζηηχκ ημο νμ-

θμβζμφ ιαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο θεφβμοκ απυ ημκ 

ζζδιενζκυ ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημοξ πυθμοξ 
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είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ.Όιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ δεκ ηζκμφκηαζ πνμξ ημκ κυηζμ βεςβναθζηυ πυθμ, έηζζ ηοπαία, 

αθθά έθημκηαζ απυ ημκ κυηζμ βεςβναθζηυ πυθμ ηδξ βδξ ή απυ ημκ αυνεζμ 

ιαβκδηζηυ ηδξ πυθμ. 

 

Δπμιέκςξ, θυβς ηδξ ηνζαήξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ ιε ημκ αένα πανά-

βμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα. Απυ ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ ζυκηα,  

α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαηεοεφκμκηαζ ηαζ έθημκηαζ απυ 

ημκ αυνεζμ βεςβναθζηυ πυθμ ηδξ βδξ ή απυ ημκ κυηζμ ιαβκδηζηυ, εκχ 

α) ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαηεοεφκμκηαζ ηαζ έθημκηαζ απυ 

ημκ κυηζμ βεςβναθζηυ πυθμ ηδξ βδξ ή απυ ημκ αυνεζμ ιαβκδηζηυ ηδξ 

πυθμ.  

Ακ θμζπυκ έηζζ έπμοκ ηα πνάβιαηα, ηυηε ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ: βζα κα 

έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ημο ζζδιενζκμφ απυ ημκ κυηζμ ιαβκδηζηυ πυθμ ηδξ βδξ (ή 

αυνεζμ βεςβναθζηυ), αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ κυηζμξ ιαβκδηζηυξ πυθμξ ηδξ 

βδξ (ή αυνεζμξ βεςβναθζηυξ) θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

Δπίζδξ, ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ: βζα κα έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ημο ζζδιενζκμφ απυ ημκ 

αυνεζμ ιαβκδηζηυ πυθμ ηδξ βδξ (ή κυηζμ βεςβναθζηυ), αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

μ αυνεζμξ ιαβκδηζηυξ πυθμξ ηδξ βδξ (ή μ κυηζμξ βεςβναθζηυξ πυθμξ ηδξ 

βδξ) θένεζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

 

Να ζοιπθδνχζμοιε εδχ ηαζ ημ ελήξ ζπεηζηυ, υπςξ ζηδκ επυιεκδ ζε-

θίδα: 

 

 

ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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8. Η εμήγεζε ηεο θαηεχζπλζεο πεξηζηξνθήο ησλ αλεκνζηξφβηισλ. 

 

 

 

 
 

Πδβή: «Σμ Γζάζηδια», Έβπνςιδ Δβηοηθμπαίδεζα. Κείιεκα οπυ: 

RENEGUILLOT. Δζημκμβνάθδζδ οπυ:GIANNINI. Δηδυζεζξ «Υνοζή 

Πέκκα» ΔΔ, ζεθ. 17 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Γνάθεηαζ ζηδκ παναπάκς εζηυκα: 

1) Οζ ιάγεξ ημο εενιμφ αένα ακεααίκμοκ πνμξ ημοξ πυθμοξ (γχκεξ 

ορδθήξ πίεζδξ, άκειμζ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ δεζηηχκ 

ημο νμθμβζμφ), εκχ μζ ιάγεξ ημο ροπνμφ αένα ηαηένπμκηαζ πνμξ ημκ 

Ηζδιενζκυ (γχκεξ παιδθήξ πίεζδξ, άκειμζ ακηίεεηδξ θμνάξ). Ζ γχκδ 

ζοκάκηδζδξ ηςκ δφμ ακηίεεηςκ νεοιάηςκ δδιζμονβεί ημ θάζια ηςκ 

πενζθενεζαηχκ πμθζηχκ ακειμζηνμαίθςκ. 

Αοηυ ελδβείηαζ ςξ ελήξ: 

Δλδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

πανάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, αθθά ζζπονυηενα πανάβμκηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Δπίζδξ ελδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, υηακ 

είκαζ ζζπονυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ 

έθημκηαζ ιε αοηά ηαζ δδιζμονβμφκ ημκ δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ. Ζ ηίκδζδ 
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ηδξ πενζζηνμθήξ ημο δζπθμφ εκενβεζαημφ αοημφ πυθμο είκαζ υπςξ μζ 

δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, αθμφ ζζπονυηενα είκαζ ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Δπίζδξ, 

Δλδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ υηζ ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πα-

νάβμκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα, αθθά ζζπονυηενα πανάβμκηαζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ. 

Δπίζδξ ελδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ, υηακ είκαζ 

ζζπονυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ 

έθημκηαζ ιε αοηά ηαζ δδιζμονβμφκ ημκ δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ. Ζ ηίκδζδ 

ηδξ πενζζηνμθήξ ημο δζπθμφ εκενβεζαημφ αοημφ πυθμο είκαζ ηαηά ηδκ 

ακηίεεηδ θμνά ιε εηείκδ πμο πενζζηνέθμκηαζ μζ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ 

ιαξ, αθμφ ζζπονυηενα είκαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

πνςημκίςκ. 

Έηζζ, υηακ έπμοιε ζοκάκηδζδ εενιχκ ηαζ ροπνχκ νεοιάηςκ, απυ ηδκ 

θμνά ημοξ ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε πμζμ απυ ηα δφμ είδδ θμνηίςκ 

είκαζ ημ ζζπονυηενμ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ εα ζοκμρίζμοιε πζμ ηάης ζημκ επυιεκμ 7μ 

Δκενβεζαηυ Νυιμ.  

 

Όζμκ αθμνά υιςξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ ηςκ αένζςκ ιαγχκ απυ ημκ 

ζζδιενζκυ πνμξ ημοξ πυθμοξ, ηδκ δφκαιδ Κμνζυθζξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ΔΚ-

ΜΑΝ, ελδβήζαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ. 

 

Γζα ημ ίδζμ εέια κα ζοιπθδνχζμοιε ηαζ ηα ελήξ, υπςξ ζημ επυιεκμ 

ηεθάθαζμ-εκυηδηα. 
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9. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο αιιά θαη ηεο θίλεζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ αλέκσλ θαη ησλ αεξνρεηκάξξσλ. 

 

 
Πζμ πάκς ιζθήζαιε βζα ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηςκ επζθακεζαηχκ α-

κέιςκ. ημ ζδιείμ αοηυ κα ζοιπθδνχζμοιε ηαζ ηα ελήξ: 

 

«Αηκφζθαηξα 

[…] Ζ αηιυζθαζνα απμννμθά ή ακηακαηθά ηδκ επζηίκδοκδ δθζαηή α-

ηηζκμαμθία, πμο εα ηαηέηαζβε ηα πάκηα ακ έθηακε ζηδ βήζκδ επζθάκεζα. 

Δπίζδξ, απμννμθά εενιυηδηα απυ ημκ Ήθζμ ηαζ πανάθθδθα ειπμδίγεζ ηδ 

δζαθοβή ηδξ, ιε απμηέθεζια δ εενιμηναζία κα ηοιαίκεηαζ ζε 

θοζζμθμβζηά υνζα. Ζ ζζμννμπία αοηή δζαηανάζζεηαζ απυ ημ θαζκυιεκμ 

ημο εενιμηδπίμο, πμο μθείθεηαζ ζε ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ μνζζιέκςκ 

αενίςκ (π.π. δζμλεζδίμο ημο άκεναηα) ζηδκ αηιυζθαζνα. 

 

 
 

 

Δλαζηίαξ δζαθμνχκ ζηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ ημο αηιμζθαζνζημφ 

αένα ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ, πνμηαθείηαζ ηοηθμθμνία αένζςκ ια-

γχκ ιεηαλφ Ηζδιενζκμφ ηαζ πυθςκ. Σα νεφιαηα αοηά, ηαεχξ επίζδξ δ 
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επίδναζδ ηδξ δφκαιδξ Κμνζυθζξ βεκκμφκ ημοξ επζθακεζαημφξ ακέιμοξ ηαζ 

ημοξ αενμπείιαννμοξ». 

Πδβή: «Ζ ΓΖ», Πακμναιζηυ Λελζηυ. ADorlingKindersleyBook. Μεηά-

θναζδ: Ανζάδκδ ςηναηίδμο, Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιαγή, Δηηφπςζδ: 

Πήβαζμξ Δηδμηζηή & Δηηοπςηζηή Α.Δ. Copyright 1993 DorlingKinders-

leyLimited, London. Copyright 1994 Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., βζα ηδκ εθ-

θδκζηή βθχζζα ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ζεθ. 52. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Δλδβήζαιε υιςξ πζμ πάκς αηνζαχξ ηδκ δδιζμονβία ηδξ δφκαιδξ Κμ-

νζυθζξ ηαζ ημο θαζκμιέκμο ΔΚΜΑΝ, υπςξ επίζδξ ελδβήζαιε ηαζ ηδκ δδ-

ιζμονβία ηςκ ακέιςκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ αενμπεζιάν-

νςκ. 

Δδχ κα πνμζεέζμοιε ιυκμκ υηζ μζ επζθακεζαημί άκειμζ 

δδιζμονβμφκηαζ θυβς ηδξ ηνζαήξ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ Γδξ ιε ηα ζηνχιαηα 

ημο αένα ηαζ πανάβμοκ εειεθζχδδ ζυκηα, ηα μπμία απςεμφκηαζ πνμξ ημοξ 

πυθμοξ, εκχ ηαεχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ηαζ φθδ, δδιζμονβμφκ ηαζ 

πανάβμοκ ημοξ αενμπείιαννμοξ. 

Σμ θαζκυιεκμ υιςξ υηζ μ αενμπείιαννμξ έπεζ μνζζιέκδ ηαηεφεοκζδ 

ηαζ δεκ δζαπέεηαζ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ ηαεχξ ηζκείηαζ, ζδιαίκεζ 

υηζ είηε έθηεηαζ εζδζηά απυ ημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ Γδξ πμο 

ακαδφεηαζ εζςηενζηά πνμξ ημ ιένμξ εηείκμ ηαεχξ ζηνέθεζ ημοξ 

εζςηενζημφξ ηδξ πυθμοξ ςξ πνμξ ημκ Ήθζμ (ελδβήζαιε πζμ πάκς υηζ αοηυ 

ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ιε ημοξ ακέιμοξ απυ ηδκ απάνα ηαζ ημοξ 

πμθζημφξ ακέιμοξ, αθθά ακαθοηζηυηενα ελδβήζαιε ηαζ ζηζξ ακαθοηζηέξ 

θάζεζξ ηδξ ηίκδζδξ ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ ζε πνμδβμφιεκμ αζαθίμ 

ιαξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηςκ επμπχκ), είηε έπμοιε ζοβηέκηνςζδ επίζδξ 

εηενχκοιχκ ημοξ ζζπονχκ θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ γχκδ ημο 

ζζδιενζκμφ ή ημκηά ζε αοηή. 
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10. 7νο  Δλεξγεηαθφο Νφκνο: 

α) Όηαλ έλα ζψκα κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο πεξηζηξέθεηαη 

θαηά θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ καο, ηφηε 

θέξεη ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσηνλίσλ. 

β) Όηαλ έλα ζψκα κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο πεξηζηξέθεηαη 

θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πνπ πεξηζηξέθνληαη θαη νη δείθηεο ηνπ ξν-

ινγηνχ καο, ηφηε θέξεη ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξν-

λίσλ. 

 

Βαξχηεηα θαη δηπινί ελεξγεηαθνί πφινη 

Η βαξχηεηα δελ εμαζθείηαη απιά απφ ηελ κάδα ησλ ζσκάησλ, 

αιιά εμαζθείηαη απφ ηελ κάδα εθείλε πνπ είλαη θνξηηζκέλε κε 

ζεκειηψδε ηφληα, επεηδή απηά εμαζθνχλ ηελ βαξχηεηα. 

 

 

Απυ ηα υζα βζα ημοξ δφμ δδιζμονβμφιεκμοξ πυθμοξ ζημκ ηοθχκα ακα-

θέναιε, αθθά ηαζ απυ άθθα ζπεηζηά υζμκ αθμνά ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζ-

ζηνμθήξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, αοηά ιαξ μδδβμφκ ζημκ 7μ (έαδμιμ) Δ-

κενβεζαηυ Νυιμ, πμο θέβεζ ηα ελήξ: 

 

Όηακ έκα ζχια ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ πενζζηνέθεηαζ ηαηά 

ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ ιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε θένεζ ζζπο-

νυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ.Με άθθα θυβζα μ αζεεκέζηε-

νμξ εκενβεζαηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πενζζηνέθε-

ηαζ βφνς απυ αοηυκ ημκ ζζπονυηενμ εκενβεζαηυ πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ (υπςξ δ Γδ βφνς απυ ημκ Ήθζμ), αθμφ μ ζζπονυηενμξ ε-

ζςηενζηυξ ημο εκενβεζαηυξ πυθμξ απςεεί ημκ αζεεκέζηενυ ημο πμο ηζκεί-

ηαζ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ, πμο είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ 

ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηαζ υπςξ ελδβήζαιε αοηυξ είκαζ πυθμξ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

 

Όηακ έκα ζχια ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ πενζζηνέθεηαζ ηαηά 

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ πμο πενζζηνέθμκηαζ ηαζ μζ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ 

ιαξ, ηυηε θένεζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ.Με 

άθθα θυβζα μ αζεεκέζηενμξ εκενβεζαηυξ πυθμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ αοηυκ ημκ ζζπονυηενμ εκενβεζαηυ 

πυθμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (υπςξ δ Γδ βφνς απυ ημκ 

Ήθζμ), αθμφ μ ζζπονυηενμξ εζςηενζηυξ ημο εκενβεζαηυξ πυθμξ απςεεί 

ημκ αζεεκέζηενυ ημο πμο ηζκείηαζ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ, πμο είκαζ δ ίδζα 

ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ ηαζ υπςξ 

ελδβήζαιε αοηυξ είκαζ πυθμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

 

Ωξ αάζδ ηίκδζδξ ηςκ «δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ ιαξ» θαιαάκεηαζ δ είζμ-

δμξ ηςκ ακέιςκ ζημκ ηοθχκα, δδθαδή δ ηαηεφεοκζδ έθλδξ-εζζνυθδζδξ 

ηςκ αένζςκ ιαγχκ, υπςξ ακαθέναιε ζημκ ηοθχκα, ή δ ηαηεφεοκζδ εζζυ-
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δμο ηδξ εζζνμθμφιεκδξ φθδξ ζημ εκενβεζαηυ αοηυ ζφζηδια ηςκ δζπθχκ 

εκενβεζαηχκ πυθςκ.  

 

 

Βανφηδηα ηαζ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ. 

Λμβζηά εα έπνεπε, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ απςεμφ-

κηαζ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, άνα εα έπνεπε κα 

πενζζηνέθμκηαζ ακηίεεηα ηα δφμ δζπθά εκενβεζαηά ηέκηνα π.π. ηαηά ηδκ 

θάζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ.  

Θα έπνεπε π.π. μ Ήθζμξ πμο απςεεί ηδκ Γδ, ηαζ ηα δφμ ζχιαηα 

ανίζημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, εα έπνεπε δ Γδ κα 

πενζζηνέθεηαζ ακηίεεηα απυ ημκ Ήθζμ. 

Αοηυ υιςξ δεκ ζοιααίκεζ βζα ημκ ελήξ θυβμ, υπςξ ακαθέναιε ηαζ αθ-

θμφ: 

Ζ ιάγα ημο εζςηενζημφ ηςκ ζςιάηςκ έθηεζ εειεθζχδδ ζυκηα, ιέζς 

ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηα πνςηυκζα ηαζ 

δθεηηνυκζά ηδξ. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ελαζηείηαζ απυ εηεί δ 

αανφηδηα. 

Με άθθα θυβζα δ αανφηδηα δεκ ελαζηείηαζ πάκημηε απυ ηδκ ιάγα, 

αθθά ελαζηείηαζ απυ ηδκ ιάγα εηείκδ πμο είκαζ δ θμνηζζιέκδ. Αοηυ 

ελδβεί ημ θαζκυιεκμ π.π. έκαξ πμθφ ιζηνυξ αζηέναξ (ιε πμθφ ιζηνή ιάγα) 

κα έπεζ ηενάζηζα αανφηδηα, επεζδή είκαζ θμνηζζιέκμξ ιε ιεβάθμ θμνηίμ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή π.π. δ ιαφνδ ηνφπα πμο ελαζηεί αανφηδηα πανυηζ 

δεκ θένεζ θμνηίμ ιάγαξ. 

 

  



63 

 

11. Αλαθεθαιαίσζε ησλ επηάπξψησλ Δλεξγεηαθψλ Νφκσλ 

 

 

1νο  Δλεξγεηαθφο Νφκνο:Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελεξγεηαθφ θνξ-

ηίν ηνπ πξψηνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Α, ζε ζρέζε κε ην ελεξγεηαθφ 

θνξηίν ηνπ άιινπ δηπινχ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ, έζησ ηνπ Β, ηφζν 

ηαρχηεξε είλαη ε πεξηζηξνθή ηνπ δεχηεξνπ δηπινχ θνξηίνπ, ηνπ Β, 

πνπ εμαλαγθάδεηαη λα θάλεη απηφ ην δεχηεξν θνξηίν. 

 

2νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν πην αξγά πεξηζηξέθεηαη έλαο πιαλή-

ηεο, ηφζν ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ θέξεη, άξα 

είλαη πην παιηφο, αθνχ ε ελέξγεηά ηνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε χιε, ζε 

κάδα, ή έρεη δηαρπζεί έμσ απφ απηφλ (π.ρ. δεκηνπξγία δνξπθφξσλ 

θ.ιπ.). 

 

3νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν πην πεπιαηπζκέλνο είλαη έλαο πιαλή-

ηεο, θαη ηα βαξπηηθά ηνπ θέληξα θαηαιακβάλνπλ φιν ην εζσηεξηθφ 

ηνπ πιάηνο, ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θέξεη.  

 

4νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ελέξ-

γεηαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θνξηίνπ κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έ-

ζησ ηνπ Φ1, ζε ζχγθξηζε κε ην άιιν-δεχηεξν θνξηίν, πνπ θη απηφ θέ-

ξεη δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο, έζησ Φ2, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δίλε πνπ παξάγεη φρη κφλν ζηελ χιε, αιιά θαη ζηνλ ρσξνρξφλν. 

 

5νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Η άπσζε ησλ νκψλπκσλ θνξηίσλ ησλ δη-

πιψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ γίλεηαη θαηά αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη 

πεξηζηξνθηθά.   

 

6νο Δλεξγεηαθφο Νφκνο: Σα ζεκειηψδε ηφληα ζηηο ζρεηηθά θνληηλέο 

απνζηάζεηο δελ απσζνχληαη κφλνλ θαηά πιάηνο, αιιά φηαλ έρνπλ 

θνξηίζεη ηελ γχξσ ηνπο χιε, ηφηε δεκηνπξγνχλ θαη δχν πφινπο 

ζεκειησδψλ ηφλησλ πνπ είλαη θάζεηνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

άπσζήο ησλ.  

 

7νο  Δλεξγεηαθφο Νφκνο: 

α) Όηαλ έλα ζψκα κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο πεξηζηξέθεηαη 

θαηά θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ καο, ηφηε 

θέξεη ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ. 

β) Όηαλ έλα ζψκα κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο πεξηζηξέθεηαη 

θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πνπ πεξηζηξέθνληαη θαη νη δείθηεο ηνπ ξν-

ινγηνχ καο, ηφηε θέξεη ηζρπξφηεξα ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ πξσην-

λίσλ. 
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12. Ο απιφο ππνινγηζκφο ηεο δχλακεο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ 

πξσηνλίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ βάξνπο πνπ έιθνπλ θαη κεηα-

θηλνχλ ηα ζεκειηψδε ηφληα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο κνλάδαο ηζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

 

Μηαξ θαη ακμίλαμε ημ θεθάιαημ ημο ζηνμβίιμο, αξ πάμε κα εμβαζύκμομε 

ιίγμ ζε αοηό. Αξ λεθηκήζμομε με απιά παναδείγμαηα μειεηώκηαξ ημκ 

οδνμζηνόβηιμ. 

 

 

Πείναια 1μ.  

Έζης έκαξ ηφαμξ. ε ηάεε δέηα (10) εηαημζηά επίπεδμ, ακμίβμοιε ιυ-

κμ ζηδκ ιζα πθεονά ημο ιζα ηνφπα, ζε υθμ ημ φρμξ ηδξ πθεονάξ αοηήξ. 

Έηζζ έπμοιε 10 ηνφπεξ ζηδκ ιζα πθεονά ημο ηφαμο, ηάεε 10 εηαημζηά 

δ ηαεειζά. Ανζειμφιε ηζξ 10 αοηέξ ηνφπεξ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ ημνοθή 

πνμξ ηδκ αάζδ.  

Έηζζ έπμοιε δέηα επίπεδα, έκα ηάεε δέηα (10) εηαημζηά, λεηζκχκηαξ 

απυ ημ επίπεδμ Δ1 πμο είκαζ ζηδκ ημνοθή πάκς ηαζ πνμπςνμφιε ζοκέ-

πεζα ιέπνζ ημ επίπεδμ Δ10 πμο είκαζ ημ πζμ παιδθυ, 10 εηαημζηά δδθαδή 

πάκς απυ ηδκ ηάης αάζδ. 

Καεχξ βειίγμοιε ιε κενυ ημκ ηφαμ, ιεηά ακμίβμοιε ηζξ ηνφπεξ ηαζ πα-

ναηδνμφιε ηδκ πίεζδ ημο κενμφ, ηαεχξ εηηζκάζζεηαζ απυ αοηέξ. 

Παναηδνμφιε υηζ υζμ πζμ ημκηά πνμξ ηδκ αάζδ είκαζ μζ ηνφπεξ, ηυζμ 

ιαηνφηενα εηηζκάζζεηαζ ημ κενυ απυ αοηέξ. 

Έζης μζ δζαζηάζεζξ ηδξ ηάεε ηνφπαξ είκαζ ηφηθμξ δζαιέηνμο π.π. εκά-

ιζζζ (1,5) εηαημζηά. Απυ ηδκ ηάεε ηνφπα ζοκεπίγεζ ιζα πνμελμπή βζα ιή-

ημξ π.π. δφμ (2) εηαημζηά πμο πνμελέπεζ ηδξ πθεονάξ αοηήξ, βζα κα θακεί 

ηαθφηενα ημ πείναιά ιαξ.  

Μεηνμφιε, ηχνα, ημ ιήημξ εηηυλεοζδξ ημο κενμφ απυ ηδκ ηάεε ηνφπα. 

Μεηνμφιε δδθαδή ηδκ απυζηαζδ ημο αάνμοξ ημο κενμφ πμο ιεηαηζκήεδ-

ηε ηάης απυ ηδκ πίεζδ πμο έπεζ. 

ηεθηυιαζηε δδθαδή υηζ δ πίεζδ πμο ακαβηάγεζ ημ κενυ κα εηημλεοεεί 

ζε απυζηαζδ α, ελανηάηαζ απυ ημ αάνμξ ηςκ οπενηείιεκςκ ζηνςιάηςκ 

ημο κενμφ, επί ημ φρμξ πμο έπεζ δ ζηήθδ ημο εηποκυιεκμο αοημφ κενμφ 

ιέζα ζημκ ηφαμ. 

Δπμιέκςξ, ακ εέθμοιε κα ιεηνήζμοιε π.π. ηδκ απυζηαζδ α3 (πμο ζδ-

ιαίκεζ υηζ ημ κενυ πφκεηαζ απυ ηδκ ηνφπα ημο επζπέδμο Δ3), βειίγμοιε 

υθμ ημ δμπείμ ιε κενυ ηαζ λαθκζηά ακμίβμοιε ηδκ έλμδμ Δ3, μπυηε ημ κε-

νυ εηηζκάζζεηαζ ζε απυζηαζδ α3 απυ ηδκ πθεονά αοηή ημο ηφαμο. 

Γζα κα ιπμνέζμοιε κα είιαζηε πζμ αηνζαείξ, ζοκδέμοιε ηαζ ιυκζιδ πα-

νμπή κενμφ (κα νέεζ ζοκέπεζα δδθαδή) πνμξ ημκ ηφαμ αοηυ ηαζ κα ακα-

πθδνχκεζ ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηνφπα (αθμφ δ πανμ-
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πή ημο κενμφ πμο εζζένπεηαζ πνμξ ημκ ηφαμ είκαζ ίζδ ιε ηδκ πανμπή ημο 

κενμφ πμο θεφβεζ-ελένπεηαζ απυ ημκ ηφαμ). 

Έηζζ ιπμνμφιε κα έπμοιε πζμ ηαεανή ηδκ εζηυκα ιαξ βζα ηδκ απυζηα-

ζδ εηηίκαλδξ ημο κενμφ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ ημο ηφαμο πμο ιε-

ηνμφιε. 

 

 
 

 

ηεκ παναπάκς θςημγναθία βιέπμομε ηεκ πίεζε, δύκαμε εθηόλεοζεξ ημο 

κενμύ, όηη ηνεηξ δηαθμνεηηθέξ ηνύπεξ πμο βνίζθμκηαη ζε δηαθμνεηηθό ύρμξ 

ζημ ίδημ δμπείμ. 

Η εηθόκα είκαη από ημ βηβιίμ: «ΑΛΦΑ Γπηζηήμεξ», Γθδόζεηξ ΑΛΦΑ Α.Γ., 

από KingfisherBooks, Grisewood&DempseyLtd, London, Σόμμξ 4, ζει. 569. 

 

 

 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ιεηνμφιε υθεξ ηδξ απμζηάζεζξ ηςκ ακηίζημζπςκ επζ-

πέδςκ ημο ηφαμο ιαξ. 

Ζ απυζηαζδ υιςξ ζηδκ μπμία εηηζκάζζεηαζ ημ κενυ, είκαζ δζαθμνεηζ-

ηή, επεζδή πνμένπεηαζ απυ δζαθμνεηζηή πίεζδ-ζοιπίεζδ ημο κενμφ ιέζα 

ζημκ ηφαμ. 

Έηζζ υζμ ζε υζμ πζμ παιδθυηενα επίπεδα ημο ηφαμο ηαηεααίκμοιε ηαζ 

ιεθεημφιε ηζξ απμζηάζεζξ α, ηυζμ πζμ ιαηνζά εηηζκάζζεηαζ-απςεείηαζ ημ 

κενυ απυ ημκ ηφαμ. 

Αοηυ, ελδβήζαιε, δ παναβυιεκδ πίεζδ δδθαδή, μθείθεηαζ ζηα εειε-

θζχδδ ζυκηα, επεζδή: ζε υζμ πζμ παιδθυηενα επίπεδμ ηαηεααίκμοιε, ημ 

κενυ αοηυ (ημο παιδθυηενμο επζπέδμο) δέπεηαζ ζζπονυηενα θμνηία απυ 
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ηζξ οπενηείιεκεξ πμζυηδηεξ ημο κενμφ (πμο ανίζηεηαζ απυ πάκς ημο) ηαζ 

έηζζ ελακαβηάγεηαζ κα ζοιπζέγεηαζ πενζζζυηενμ. 

Όζμ υιςξ πζμ πμθφ ζοιπζέγμκηαζ μζ απμηάης (ζηα παιδθυηενα επίπε-

δα ημο κενμφ) πμζυηδηεξ ημο κενμφ, ηυζμ πζμ πμθφ ελακαβηάγμκηαζ κα 

πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ, Με άθθα θυβζα ζηα παιδθυηενα ζηνχιαηα ημο 

κενμφ (παιδθυηενα επίπεδα) ελακαβηάγμοιε ηα ιυνζα ημο κενμφ κα πθδ-

ζζάζμοκ πζμ πμθφ ιεηαλφ ημοξ, πμο αοηυ ζδιαίκεζ ΄ημζ ελακαβηάγμοιε 

ηαζ ηα πνςηυκζα ηονίςξ (ηαζ δθεηηνυκζα δεοηενεουκηςξ) κα πθδζζάζμοκ 

ιεηαλφ ημοξ. Συηε υιςξ, ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ακ πθδζζά-

ζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα πνςημκίςκ, ελαζημφκηαζ μζ δοκάιεζξ άπςζδξ ιεηα-

λφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ, ηζξ μπμίεξ θένμοκ ιέζα ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ 

ημοξ πυθμοξ. 

Συηε απςεμφκηαζ. 

Όζμ υιςξ πενζζζυηενμ ελακαβηάγμοιε κα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ ηα 

πνςηυκζα ηαζ ημ κενυ ηαη’ επέηηαζδ, ηυζμ πζμ πενζζζυηενεξ δοκάιεζξ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ πανάβμκηαζ, μπυηε ηυζμ 

πενζζζυηενδ-ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ άπςζδ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ ηυηε, πμο ζε υζμ πζμ παιδθυηενμ επίπεδμ ημο κε-

νμφ ημο ηφαμο ιαξ ηαηεααίκμοιε, έπμοιε ηαζ ζζπονυηενδ αοηή ηδκ άπς-

ζδ, έπμοιε ζζπονυηενδ ηδκ εηηίκαλδ ημο κενμφ ημο ακηίζημζπμο επζπέ-

δμο, επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαεχξ αολάκμκηαζ ζε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ έθημοκ ηαζ φθδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηαζ έ-

ηζζ ημ κενυ έθηεηαζ ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ ή έπμοιε ιεβαθφηενδ ηδκ 

εηηίκαλδ υζμ ηαηενπυιαζηε ζε παιδθυηενδ ζηάειδ-επίπεδμ ζημκ ηφαμ 

ιαξ. 

 

Δπμιέκςξ: 

Παίνκμοιε ιεηνήζεζξ απυ ημ ηαεέκα απυ ηα δέηα (10) επίπεδα ημο ηφ-

αμο ιαξ αοημφ, αθμφ ζδιεζχκμοιε ηζξ ακηίζημζπεξ απμζηάζεζξ εηηίκαλδξ 

ημο κενμφ, υηακ μ ηφαμξ έπεζ ζοβηεηνζιέκμ άκμζβια μπήξ δζαιέηνμο π.π. 

ίζδξ ιε εκάιζζδ (1,5) εηαημζηά. 

 

Δπίζδξ, 

Ακ αθήζμοιε ημ κενυ κα ηνέπεζ ζοκέπεζα επί έκα θεπηυ απυ ηδκ ηάεε 

ιζα απυ ηζξ δέηα (10) ηνφπεξ ελυδμο ημο ηφαμο ιαξ, ηυηε εα ιπμνμφιε κα 

ζοθθέλμοιε ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ αοηέξ βζα δζάζηδια εκυξ δεοηενμθέ-

πημο. Γζα κα ιπμνέζεζ κα βίκεζ υιςξ αοηυ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ πζμ πά-

κς: «οκδέμοιε ηαζ ιυκζιδ πανμπή κενμφ (κα νέεζ ζοκέπεζα δδθαδή) 

πνμξ ημκ ηφαμ αοηυ ηαζ κα ακαπθδνχκεζ ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ ηδκ ζο-

βηεηνζιέκδ ηνφπα (αθμφ δ πανμπή ημο κενμφ πμο εζζένπεηαζ πνμξ ημκ 

ηφαμ είκαζ ίζδ ιε ηδκ πανμπή ημο κενμφ πμο θεφβεζ-ελένπεηαζ απυ ημκ 

ηφαμ)». 
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Συηε εα ιζθάιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα π.π. ζημ επίπεδμ-έλμδμ Δ3, 

ιπμνμφκ κα ζδηχζμοκ (κα έθλμοκ) ημ ηάδε (βκςζηυ πθέμκ) αάνμξ ημο 

κενμφ βζα ηυζδ απυζηαζδ.  

Έηζζ, δ ζζπφξ αοηή ημο θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιαξ είκαζ βκς-

ζηή πθέμκ, ιε αάζδ ημ παναπάκς πείναιά ιαξ, ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

παίνκμοιε ηαζ μνίγμοιε ιζα ηαζκμφνβζα ιμκάδα ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. Γεκ βκςνίγς ακ ιπμνεί κα ηδκ μκμιάζμοιε αοηή ηδκ κέα ιμκάδα 

π.π. Γνάημξ. Πνμξ ημ πανυκ ηδκ μκμιάγμοιε έηζζ, βζαηί πνέπεζ κα πνμπς-

νήζμοιε. 

Οπφηε, έλα Γξάθνο (Drakos) είλαη ίζν κε γλσζηφ βάξνο κεηαθηλνχ-

κελεο πνζφηεηαο λεξνχ επί γλσζηή απφζηαζε ηάδε.  
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13. Οη Νφκνη ηνπ πδξνζηξφβηινπ.  

1) Όζν πην ςειά (ζε φζν ςειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ην λεξφ), 

ηφζν αξγφηεξα πεξηζηξέθεηαη ν παξαγφκελνο πδξνζηξφβηινο ζηελ 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη ηφζν ιηγφηεξεο πεξηζηξνθέο θάλεη.  

2) Όζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ λεξνχ (φζν πιεζηάδεη πξνο 

ην επίπεδν 1), ηφζν κεγαιχηεξε-βαζχηεξε δίλε παξάγεη, αιιά ηφζν 

κηθξφηεξν ζπλνιηθφ νξηδφληην πιάηνο έρεη ην παξαγφκελν θχκα απφ 

ηνλ ζηξφβηιν απηφ. 

3) Όζν πην ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ λεξνχ (φζν πιεζηάδεη 

πξνο ην επίπεδν 10), ηφζν κηθξφηεξε ζε βάζνο δίλε παξάγεη, αιιά θαη 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ νξηδφληην πιάηνο ηνπ 

παξαγφκελνπ θχκαηνο απφ ηνλ ζηξφβηιν απηφ.  

 

Η θαηάηαμε ηνπ θάζε παξαγφκελνπ ζηξνβίινπ ζε κνλάδεο Γξάθνο,  

ΜεγαΓξάθνο ή ΓηγαΓξάθνο 

 

 

 

Πείναια 2μ.  

Έζης ηχνα μ ίδζμξ παναπάκς ηφαμξ, πμο υιςξ ηχνα θένεζ ιυκμ ιζα 

μπή ελυδμο ημο, ζημ ηέκηνμ ή πνμξ ημ έκα άηνμ ηδξ αάζδξ ημο, υπςξ π.π. 

δ ιπακζένα ιαξ.   

Κθείκμοιε ηδκ μπή αοηή (υπςξ ηαζ υθεξ ηζξ πθάβζεξ μπέξ ημο) ηαζ βειί-

γμοιε ημκ ηφαμ αοηυκ ιε κενυ ιέπνζ πάκς. Έπμοιε βειίζεζ υθμκ ημκ 

ηφαμ ιε κενυ δδθαδή, ιέπνζ ημ επίπεδμ 1. Ρίπκμοιε ηαζ θίβδ ζηυκδ π.π. 

άζπνδ ζημ κενυ βζα κα ημ λεπςνίγμοιε ηαεχξ εα ζηνμαζθίγεηαζ. 

Ακμίβμοιε ηχνα ηδκ μπή ζηδκ αάζδ ημο ηφαμο (ιε βειάημ απυ κενυ 

ημκ ηφαμ). Παναηδνμφιε υηζ ημ κενυ ελένπεηαζ απυ ημκ ηφαμ, εκχ ζοβ-

πνυκςξ πανάβεζ ζηνυαζθμ.   

Μεηά ηάκμοιε ημ ίδζμ ηαζ βζα υθα ηα επίπεδα, δδθαδή: βειίγμοιε ιε 

κενυ ημκ ηφαμ ιέπνζ ηδκ εέζδ ηαεεκυξ λεπςνζζηά επζπέδμο ημο, ηαζ βζα 

ηα δέηα (10) επίπεδα. 

ηδ ζοκέπεζα ακμίβμοιε ηδκ ηνφπα ηδξ αάζδξ ημο ηφαμο ιαξ, υηακ έ-

πμοιε ημ κενυ ζημ ηαεέκα δζαθμνεηζηυ επίπεδμ ηάεε θμνά (ζημ ηαεέκα 

απυ ηα δέηα επίπεδά ιαξ αοημφ ημο ηφαμο). 

Παναηδνμφιε υηζ ζε υθα ηα επίπεδα, υηακ βειίγμοιε ημκ ηφαμ ιέπνζξ 

ημ ηαεέκα απυ αοηά, ακ ακμίλμοιε λαθκζηά ηδκ ηνφπα ηδξ αάζδξ ημο ηφ-

αμο, πανάβεηαζ ηαζ έκαξ οδνμζηνυαζθμξ. 

Ο οδνμζηνυαζθμξ πμο πανάβεηαζ υηακ μ ηφαμξ ιαξ είκαζ βειάημξ ιε 

κενυ ιέπνζ ημ επίπεδμ π.π. Δ3, μκμιάγεηαζ οδνμζηνυαζθμξ 3, μ οδνμζηνυ-

αζθμξ πμο πανάβεηαζ υηακ μ ηφαμξ ιαξ είκαζ βειάημξ ιε κενυ ιέπνζ ημ ε-

πίπεδμ π.π. Δ6, μκμιάγεηαζ οδνμζηνυαζθμξ 6, η.μ.η. 

Γζα κα ιπμνέζμοιε κα είιαζηε πζμ αηνζαείξ, ηαζ εδχ (υπςξ ηαζ πζμ πά-

κς ακαθέναιε) ζοκδέμοιε ηαζ ιυκζιδ πανμπή κενμφ (κα νέεζ ζοκέπεζα 

δδθαδή) πνμξ ημκ ηφαμ αοηυ ηαζ κα ακαπθδνχκεζ ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ 
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ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηνφπα (αθμφ δ πανμπή ημο κενμφ πμο εζζένπεηαζ πνμξ 

ημκ ηφαμ είκαζ ίζδ ιε ηδκ πανμπή ημο κενμφ πμο θεφβεζ-ελένπεηαζ απυ 

ημκ ηφαμ). Έηζζ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ο-

δνμζηνυαζθμο ζηδκ ιμκάδα πνυκμο, βζα κα ιπμνέζμοιε κα ηα ακηζζημζπί-

ζμοιε ιε ηδκ ιμκάδα εειεθζςδχκ ζυκηςκ Γνάημξ. 

Έηζζ ιπμνμφιε ηχνα κα ακηζζημζπίζμοιε ημκ ηάεε παναβυιεκμ οδνμ-

ζηνυαζθμ ηαζ κα οπμθμβίζμοιε ηδκ δφκαιή ημο ζε Μμκάδεξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ Γνάημξ. 

 

Παναηδνμφιε υηζ: 

Όζμ πζμ ρδθά (ρδθυηενμ επίπεδμ ανίζηεηαζ ημ κενυ), ηυζμ ανβυηενα 

πενζζηνέθεηαζ μ παναβυιεκμξ οδνμζηνυαζθμξ ζηδκ ιμκάδα ημο πνυκμο.  

Όζμ πζμ ρδθά (ρδθυηενμ επίπεδμ ανίζηεηαζ ημ κενυ), ηυζμ θζβυηενεξ 

πενζζηνμθέξ ηάκεζ μ παναβυιεκμξ οδνμζηνυαζθμξ.  

Ο αηνζαήξ ανζειυξ ηςκ πενζζηνμθχκ, ιπμνεί κα ελαπεεί ηαζ απυ ημ 

παναηάης πείναιά ιαξ, πμο αημθμοεεί, αθέπε Πείναια 3μ. 

Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί, υπςξ ελδβήζαιε ήδδ, ηα παναβυιεκα εειεθζχδδ 

ζυκηα απμννμθχκηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο κενμφ, δδθαδή ηα ίδζα ηα παναβυ-

ιεκα εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ απυ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυ-

θμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα άημια-ιυνζα 

ηδξ ιάγαξ ημο κενμφ. 

Πανάδεζβια:  

Έηζζ, υζμ ημ κενυ ελένπεηαζ π.π. απυ ηδκ ηνφπα Νμ:3 (πμο ανίζηεηαζ 

πνμξ ηδκ ημνοθή, επίπεδμ Νμ:3), πανάβεζ ημκ οδνμζηνυαζθμ Νμ:3. 

Ακ υιςξ ελέθεεζ απυ ηδκ ηνφπα Νμ:6, πμο ανίζηεηαζ παιδθυηενα, ηυηε 

εα πανάβεζ ημκ οδνμζηνυαζθμ Νμ:6. 

Ο οδνμζηνυαζθμξ θμζπυκ Νμ:6, είκαζ ηαπφηενμξ αθθά ηαζ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημκ οδνμζηνυαζθμ Νμ:3. 

Ο οδνμζηνυαζθμξ ΝΟ:6 έπεζ ιεβαθφηενδ πίεζδ, επεζδή ανίζηεηαζ πζμ 

παιδθυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ οδνμζηνυαζθμ Νμ:3. 

 

Οζ δφμ υιςξ παναπάκς οδνμζηνυαζθμζ (Νμ:3 ηαζ Νμ:6) είκαζ δζαθμνε-

ηζημί ηυζμ ςξ πνμξ έηηαζδ-πθάημξ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ζηδκ επζθάκεζα 

ημο κενμφ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ αάεμξ πμο δδιζμονβμφκ ηδκ δίκδ ημοξ. 

Γεκζηά παναηδνμφιε ημ ελήξ θαζκυιεκμ:    

η) Όζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ λεξνχ (φζν πιεζηάδεη πξνο 

ην επίπεδν 1), ηφζν κεγαιχηεξε-βαζχηεξε δίλε παξάγεη, αιιά ηφζν 

κηθξφηεξν ζπλνιηθφ νξηδφληην πιάηνο έρεη ην παξαγφκελν θχκα απφ 

ηνλ ζηξφβηιν απηφ. 

ηη) Όζν πην ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ λεξνχ (φζν πιεζηάδεη 

πξνο ην επίπεδν 10), ηφζν κηθξφηεξε ζε βάζνο δίλε παξάγεη, αιιά θαη 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ νξηδφληην πιάηνο ηνπ παξαγφκε-

λνπ θχκαηνο απφ ηνλ ζηξφβηιν απηφ.  
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Ο ηάεε ζηνυαζθμξ δδθαδή είκαζ ακάθμβμξ ιε ημ αάνμξ ημο κενμφ ζημκ 

ηφαμ ηαζ ακηίζηνμθα ακάθμβμξ ιε ημ φρμξ ημο κενμφ αοημφ. 

 

Έζης έκαξ οδνμζηνυαζθμξ έκηαζδξ επζπέδμο π.π. 6Δ (6μ Δπίπεδμ). 

Αοηυξ θμζπυκ ζφιθςκα ιε ημοξ παναπάκς κυιμοξ ημο οδνμζηνυαζθμο, 

είκαζ βκςζηυξ ςξ πνμξ ηδκ δφκαιδ Γνάημξ. 

Μαξ είκαζ βκςζηυξ επίζδξ ηαζ ημ αάεμξ ηδξ παναβυιεκδξ δίκδξ ημο 

ηαεχξ ηαζ ημ πθάημξ ημο μνζγυκηζμο ηφιαημξ πενζζηνμθήξ ημο. 
διείςζδ: 

Σμ μνζγυκηζμ ηφια πενζζηνμθήξ μνίγεηαζ ιέπνζξ εηεί πμο ημ ηφια ελέπεζ απυ ηδκ 

επζθάκεζα ημο κενμφ. 

Σμ αάεμξ ηδξ δίκδξ, επίζδξ μνίγεηαζ ιέπνζξ εηείκμ ημ αάεμξ ζημ μπμίμ 

δδιζμονβείηαζ ηεκυ ζημκ παναβυιεκμ ζηνυαζθμ. 

 

Δπμιέκςξ, 

Γζα ημκ ηάεε οδνμζηνυαζθμ έπμοιε βκςζηά ηα παναπάκς ιεβέεδ ηαζ 

ηδκ δφκαιδ Γνάημξ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί. 

 

Με αάζδ ηδκ δζαθμνά δφκαιδξ Γνάημξ ιεηαλφ π.π. δφμ δζαδμπζηχκ Δ-

πζπέδςκ, ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηαζ ημ ακάθμβμ ένβμ ημο οδνμζηνυ-

αζθμο ή ηδκ ακάθμβδ δφκαιδ Γνάημξ, εκ πνμηεζιέκμο. 

 

Γκςνίγμκηαξ υιςξ έκακ άθθμκ πμθφ πζμ ιεβάθμ οδνμζηνυαζθμ, π.π. ζε 

έκα οδνμδθεηηνζηυ θνάβια η.θπ. ηαεχξ ελένπεηαζ ημ κενυ ηαζ 

δδιζμονβεί δίκεξ-πενζζηνμθέξ, θαηαηάζζνπκε ηνλ θάζε παξαγφκελν 

ζηξφβηιν ζε κνλάδεο Γξάθνο. Αλ νη κνλάδεο είλαη πνιχ κεγάιεο 

κπνξνχκε λα έρνπκε αλάινγα ΜεγαΓξάθνο ή ΓηγαΓξάθνο. 

Γκςνίγμκηαξ ηχνα ημ μνζγυκηζμ πθάημξ ημο παναβυιεκμο ηφιαημξ ηαζ 

ημ αάεμξ ηδξ παναβυιεκδξ δίκδξ, επίζδξ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε  

Σμκ ίδζμ οπμθμβζζιυ ιπμνμφιε κα έπμοιε ακ έπμοιε ηα δφμ δεδμιέκα 

πμο ηαζ ζημ πνχημ πείναια ακαθέναιε: ηδκ ιεηαηζκμφιεκδ πμζυηδηα 

ημο κενμφ (ζηδκ ιμκάδα ημο πνυκμο) επί ηδκ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημο 

ζηνμαίθμο. πεηζηά ιε ηδκ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημο ζηνμαίθμο, 

ιπμνμφιε κα δμφιε ηαζ ηδκ αιέζςξ πζμ ηάης πενίπηςζδ. 
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14. Ο ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ πδξνζηξφβηινπ 

ζε κνλάδεο Γξάθνο. 

Η κνλάδα Γξάθνο είλαη ε κνλάδα παξαγσγήο έξγνπ ησλ ζεκειησ-

δψλ ηφλησλ ζηνλ πδξνζηξφβηιν.  

 

 

 

Πείναια 3μ. 

ημ ανπζηυ πείναιά ιαξ, ζημ Πείναια 1μ, ηάκμοιε ημ ελήξ: 

Μεηά απυ ηάεε μπή ελυδμο, βζα ημ ηαεέκα απυ ηα δέηα επίπεδα ημο 

ηφαμο ιαξ, ημπμεεημφιε ιζα ιζηνή ηαζ εθαθνά έθζηα.  

Ζ έθζηα αοηή έπεζ αοθαηςηά πηενφβζα πμο ιπμνμφκ ακ βειίγμοκ ιε 

κενυ. 

Μυθζξ θμζπυκ ημ κενυ ηνέλεζ απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ-μπή, ηυηε 

δ έθζηα αοηή πενζζηνέθεηαζ. Σα πηενφβζά ηδξ ηαεχξ βειίγμοκ ιε κενυ, ε-

λακαβηάγεηαζ ζε πενζζηνμθή, υπςξ αηνζαχξ δ θηενςηή ημο ιοθςκά. 

 

 

Δπμιέκςξ, 

Μπμνμφιε ζε ηάεε δεοηενυθεπημ κα οπμθμβίζμοιε πυζεξ ζηνμθέξ-πε-

νζζηνμθήξ ηάκεζ δ ζοβηεηνζιέκδ έθζηα, ή πυζεξ πενζζηνμθέξ εηηεθεί δ έ-

θζηα ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο. 

 

Καηά ζοκέπεζα, επμιέκςξ, ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε πυζεξ ζηνμθέξ 

ηδξ έθζηαξ ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε ιμκάδα Γνάημξ βζα ημ ηαεέκα απυ ηα 

δέηα (10) αοηά επίπεδα ημο ηφαμο ιαξ.   

Όιςξ, έκα Γνάημξ (Drakos) είκαζ ίζμ ιε βκςζηυ αάνμξ ιεηαηζκμφιε-

κδξ πμζυηδηαξ κενμφ επί βκςζηή απυζηαζδ ηάδε.  

 

Με άθθα θυβζα ε κνλάδα Γξάθνο είλαη ε κνλάδα παξαγσγήο έξγνπ 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ζηνλ πδξνζηξφβηιν. 

 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα ελδβήζαιε υηζ βκςνίγμκηαξ ηα ηε-

πκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ οδνμζηνμαίθςκ, ιπμνμφιε κα ηαηα-

ηάλμοιε ημκ ηαεέκα απυ αοημφξ ζε ιμκάδεξ Γνάημξ, αθθά αηυιδ πζμ 

πένα ιπμνμφιε κα δμφιε ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή εκυξ ζηνμαίθμο ζε έκακ πζμ 

ζζπονυηενυ ημο ή πζμ αζεεκέζηενυ ημο, αθμφ ακαπηφλαιε ηα πζμ πάκς 

παναηηδνζζηζηά ημο. 
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15. Δθαξκνγέο ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δη-

πιψλ ελεξγεηαθψλ πφισλ:«Οη δηπινί ελεξγεηαθνί πφινη Φ1 θαη Φ2, 

είλαη ίζνη ή ζρεδφλ ίζνη σο πξνο ηελ θφξηηζή ηνπο κε καγλεηηθφ-ειε-

θηξνκαγλεηηθφ θνξηίν». 

Δμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δφκεζεο ηνπ DNA, θαζψο θαη ηεο 

θαηαλνκήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηα 

δηαθνξεηηθά ελεξγεηαθά ζεκεία ησλ αιπζίδσλ ηνπ. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο έιμεο αηφκσλ θαη 

κνξίσλ απφ ην θάζε ελεξγεηαθφ ζεκείν ηεο ίδηαο αιπζίδαο DNA. 

Ση είλαη ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ ή ελεξγεηαθά πξσηφληα ηχπνπ α. 

Ση είλαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ ή ελεξγεηαθά πξσηφληα ηχπνπ 

β. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ καθξνκνξίσλ (πξσηεΐλεο, DNA 

θ.ιπ.) 

 

 

Σχνα, πάκς ζηα παναπάκς, κα ζοιπθδνχζμοιε ηα ελήξ ηαζ εα ηαηα-

πζαζημφιε ιε έκα πάνα πμθφ ζμαανυ ηεθάθαζμ-εκυηδηα: αοηή ηδξ 

βεκζηήξ ενιδκείαξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο DNA. 

 

Έζης ηχνα υηζ αοηά ηα δφμ θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ηα μπμία είκαζ δζπθά, αθθά ζημ θμνηίμ 

Φ1 έζης είκαζ ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, εκχ ζημ θμνηίμ Φ2 είκαζ ζζπονυηενμ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. 

Αοηά θμζπυκ ηα δφμ θμνηία Φ1 ηαζ Φ2 ιπμνεί κα ανεεμφκ κα έθλμοκ 

φθδ. Αοηυ βίκεηαζ π.π. υηακ έθημοκ φθδ απυ ηα πνςιαημζχιαηα (απυ ημ 

πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ ηςκ βμκέςκ, ημοξ βαιέηεξ). 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή έπμοιε πενίπμο ίζα ηα θμνηία πμο έθημκηαζ, πμο 

αθθδθεπζδνμφκ δδθαδή ιεηαλφ ημοξ. 

Συηε ηα δζπθά εκενβεζαηά θμνηία πμο είδαιε παναπάκς, έθημκηαζ ιε 

ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ ζηδκ εθπεείζα φθδ. 

Έηζζ, ηυηε εα έπμοιε ημ θαζκυιεκμ χζηε άθθα πνςηυκζα κα θένμοκ ζ-

ζπονυηενμ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ημ ιαβκδηζηυ-δ-

θεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, εκχ άθθα 

πνςηυκζα εα θένμοκ ζζπονυηενμ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυ-

θμοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ-

θεηηνμκίςκ.  

Απμηέθεζια αοηχκ είκαζ ηχνα ημ ελήξ: 

Σα πνςηυκζα πμο είκαζ θμνηζζιέκα ιε ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ κα ζοιπενζθέ-

νμκηαζ ζακ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ θέβμκηαζ, υπςξ ήδδ 
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ελδβήζαιε απθά ζυκηα πνςημκίςκ, πμο επεζδή είκαζ ζηδκ θάζδ ηδξ 

αθθδθεπίδναζήξ ηςκ ιε άθθα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα ηα μκμιάγμοιε ηαζ 

εκενβεζαηά πνςηυκζα ηφπμο α. 

Δπίζδξ, ηα πνςηυκζα πμο είκαζ θμνηζζιέκα ιε ζζπονυηενμ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ κα ζοιπενζθένμκηαζ ζακ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ 

θέβμκηαζ, υπςξ ήδδ ελδβήζαιε απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πμο επεζδή είκαζ 

ζηδκ θάζδ ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ηςκ ιε άθθα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα ηα 

μκμιάγμοιε ηαζ εκενβεζαηά πνςηυκζα ηφπμο α. 

 Ακηίζημζπα έπμοιε ηαζ ηα εκενβεζαηά δθεηηνυκζα ηφπμο α (υζα 

θένμοκ ζζπονυηενμ ζημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ημ 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ ζοιπενζθένμκηαζ ζακ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ), ηαεχξ ηαζ ηα 

εκενβεζαηά δθεηηνυκζα ηφπμο α (υζα θένμοκ ζζπονυηενμ ζημοξ 

εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ ημοξ πυθμοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ζοιπενζθένμκηαζ ζακ 

εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ). 

 

ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ πμο έπμοιε δφμ δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ 

ηαζ αοημί ανεεμφκ κα έθημοκ πμθφ ζπεηζηά φθδ, ηυηε αοημί δεκ αθθδθεπζ-

δνμφκ υπςξ ακαθέναιε πζμ πάκς (αθ. παναπάκς: «Πενίπηςζδ 

δεφηενδ:Οζ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ είκαζ ίζμζ ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ 

θυνηζζή ημοξ ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ», υπςξ ακαθέναιε 

ζημ ηεθάθαζμ 1, ημο 8μο Βζαθίμο ιαξ, αθμφ ηα θμνηία ηςκ δφμ αοηχκ 

δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ εα «απμννμθδεμφκ»-εθπεμφκ απυ ηα 

ακηίζημζπα αανοηζηά-εκενβεζαηά ηέκηνα εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

ανίζημκηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα.  

Συηε, ημ ζπήια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ έηζζ θμνηζζιέκςκ 

ζοκυθςκ πνςημκίςκ ηφπμο α ηαζ ηςκ πνςημκίςκ ηφπμο α, εα είκαζ υπςξ 

αηνζαχξ δ πενζζηνμθή εκυξ ιυκμο θμνηίμο, είηε ημο θμνηίμο Φ1 είηε ημο 

θμνηίμο Φ2, υπςξ ζηα πνμδβμφιεκα ζπήιαηά ιαξ. Ακηί, δδθαδή, κα έ-

πμοιε δφμ δζπθά θμνηία Φ1 ηαζ Φ2, εα έπμοιε ιυκμκ έκα ηέημζμ θμνηίμ 

ημ θμνηίμ Φ. 

Ακ υιςξ ηα εκενβεζαηά αοηά θμνηία είκαζ ιεβάθδξ ζζπφμξ, ηυηε εα έθ-

λμοκ αοηά ηα πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ηαζ εα ηα ελακαβηάζμοκ κα ηα αημ-

θμοεήζμοκ ηδκ δζηήξ ημοξ πενζζηνμθή. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ηυηε, ηαζ εθυζμκ ηα δζπθά εκενβεζαηά θμνηίςκ 

ηςκ δφμ αοηχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ Φ1 ηαζ Φ2 είκαζ ζπεηζηά ιζηνά, 

έθημκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-

δθεηηνμκίςκ πμο ζοκακημφκ π.π. ζηα πνςιαημζχιαηα ή ζε άθθα άημια 

ηαζ ιυνζα ηαζ ηυηε: 

Ακ ιεκ ηα θμνηία είκαζ ίζα, ηαεχξ απςεμφκηαζ απυ ημοξ ανπζημφξ πυ-

θμοξ ηςκ (π.π. βαιέηεξ βζα ηα πνςιαημζχιαηα) ζοκεπίγμοκ κα 

πνμπςνμφκ, ηαεχξ απςεμφκηαζ ηαζ ηαεχξ αθθδθεπζδνμφκ ζοβπνυκςξ 

ιεηαλφ ημοξ (εκχ απςεμφκηαζ) ζπδιαηίγμοκ ηαζ ηδκ πενζζηνμθή ημοξ 
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αθθά ηαζ ημοξ ζοκδέζιμοξ ηςκ, αθμφ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ πενζζηνμθήξ 

ηςκ, μζ πυθμζ πμο είκαζ ζπεηζηά ιαηνζά έθημκηαζ. Ζ έθλδ ημοξ υιςξ αοηή 

βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ ιεηαθμνά εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηα μπμία 

επεζδή ανίζημοκ ηαζ ιζηνμΰθδ, ηδκ έθημοκ ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ ηαζ 

ημοξ ζοκδέζιμοξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιαηνμιμνίςκ 

 

Αξ πάνμοιε εδχ έκα ζπεηζηυ απυζπαζια απυ ηδκ Βζηζπαίδεζα, ηδκ ε-

θεφεενδ δθεηηνμκζηή εβηοηθμπαίδεζα, έζης ημ θήιια «DNA-Μαηνμιυ-

νζμ»: 

«Μαθξνκφξην 

Ο υνμξ καθξνκφξηα ακαθένεηαζ ζοκήεςξ ζε ιυνζα ορδθμφ ιμνζαημφ 

αάνμοξ, υπςξ ζηα πμθοιενή ηαζ αζμπμθοιενή. 

Γεκζηά ςξ "αζμθμβζηά ιαηνμιυνζα" παναηηδνίγμκηαζ ζφκεε-

ηεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ (10
3
 - 10

9
.) υπςξ είκαζ 

μζ πνςηεΐκεξ, ηα κμοηθεσηά μλέα, μζ πμθοζαηπανίηεξ ηαζ ηα θζπίδζα. Οζ 

ηνεζξ πνχηεξ ηαηδβμνίεξ, (εηηυξ ηςκ θζπζδίςκ), παναηηδνίγμκηαζ 

ηαζ πμθοιενή, απμηεθμφιεκεξ απυ επακαθαιαακυιεκεξ απθέξ ιμκάδεξ 

ηαθμφιεκεξ ιμκμιενή ιαηνμιυνζα. οκεπχξ ηα δμιζηά οθζηά ηςκ 

πμθοιενχκ απμηεθμφκ ηα ακηίζημζπα ιμκμιενή αοηχκ. 

Δζδζηυηενα μζ πνςηεΐκεξ δμιμφκηαζ απυ αιζκμλέα, ηα κμοηθεσηά μλέα 

απυ κμοηθεμηίδζα ηαζ μζ πμθοζαηπανίηεξ απυ ιμκμζαηπανίηεξ. 

διεζχκεηαζ υηζ ηα ιμκμιενή ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ ιαηνμιμνίςκ 

ιπμνεί κα είκαζ ίδζα, ιπμνεί ηαζ υπζ. Γζα πανάδεζβια ζηα θζπίδζα δεκ είκαζ 

ίδζα ηαζ βζα αοηυ ηα θζπίδζα δεκ είκαζ ηαζ πμθοιενή. Δπίζδξ, ζοκδέμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ιε ημκ ίδζμ ααζζηυ πδιζηυ ιδπακζζιυ πμο θέβεηαζ 

"ακηίδναζδ ζοιπφηκςζδξ". Καηά ημκ ιδπακζζιυ αοηυκ ημ έκα 

ιμκμιενέξ πάκεζ έκα άημιμ οδνμβυκμο (Ζ), εκχ ημ άθθμ 

ιζα οδνμλοθμιάδα (-ΟΖ). Γδθαδή αθαζνείηαζ έκα ιυνζμ κενμφ. 

Σεθζηά ηα δφμ ιμκμιενή ζοκδέμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ πμο θυβς 

ηδξ ζδιεζμφιεκδξ ζηαεενυηδηάξ ημο εεςνείηαζ μ πθέμκ δζαδεδμιέκμξ δε-

ζιυξ ζημοξ έιαζμοξ μνβακζζιμφξ. 

Πάκηςξ ζηα ιαηνμιυνζα εηηυξ ημο μιμζμπμθζημφ δεζιμφ πμο ζοκδέεζ 

ηα ιμκμιενή ημοξ, απακηχκηαζ ηαζ άθθμζ δεζιμί υπςξ δεζιμί οδνμβυκμο, 

μζ δζζμοθθζδζημί ηαεχξ ηαζ μζ οδνυθμαμζ δεζιμί. Οζ δεζιμί αοημί, ακ ηαζ 

δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ζοκέκςζδ ηςκ ιμκμιενχκ, παίγμοκ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ιαηνμιμνίςκ βεκζηυηενα. 

Σα πθέμκ δζαδεδμιέκα ηαζ πμθοδζάζηαηα ζε ιμνθή ηαζ θεζημονβία ια-

ηνμιυνζα είκαζ μζ πξσηεΐλεο πμο δμιμφκηαζ, πανά ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, ιε 

αάζδ ηδκ ίδζα πνχηδ φθδ, έκα ζφκμθμ 20 δζαθμνεηζηχκ αιζκμλέςκ, πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε δζαθμνεηζηή αθθδθμοπία ηαηά πενίπηςζδ πανάβμκηαξ έηζζ 

ιζα πμζηζθία πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ πενζζζυηενςκ ηςκ πζθίςκ». 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1
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Δπεμεγήζεηο: 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακ ηα εθηυιεκα θμνηία ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ θμνηίζμοκ 

πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα δζαθυνςκ αηυιςκ πμο ανμοκ-ζοκακηήζμοκ, 

ηυηε ηα θμνηίγμοκ ηαζ ηα ηαεζζημφκ εκενβεζαηά πνςηυκζα ή πνςηυκζα 

ηφπμο α ηαζ εκενβεζαηά δθεηηνυκζα ή πνςηυκζα ηφπμο α (ακηίζημζπα ηαζ 

δθεηηνυκζα ηφπμο α ηαεχξ ηαζ δθεηηνυκζα ηφπμο α). 

Αοηή δ εκένβεζα υιςξ πμο απαζηείηαζ βζα κα παναπεμφκ ηα εκενβεζαηά 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ζηα θοηά, πανάβεηαζ απυ ηδκ θςημζφκεεζδ.  

Δλδβήζαιε υηζ ιε ηδκ θςημζφκεεζδ έθηεηαζ δ δθζαηή εκένβεζα, δ 

μπμία δεκ είκαζ ηάηζ άθθμ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ιαγί ημοξ ηα θςηυκζα ημο Ήθζμο ιαξ. 

 

Δπίζδξ: 
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16. Η εμήγεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ ζηα άηνκα θαη 

ζηα κφξηα. 

Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ. 

Η εμήγεζε ησλ κνξηαθψλ δπλάκεσλ ζπλνρήο-ζπλάθεηαο, αιιά θαη 

ησλ δπλάκεσλ ζπλνρήο ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ αιιά θαη ησλ ρεκηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ κεγάισλ κνξίσλ ή καθξνκφξηα 

ηνπ DNA. 

 

 

 

«Μφξην 

Μυνζμ μκμιάγεηαζ ημ πζμ ιζηνυ ζςιαηίδζμ εκυξ πδιζημφ ζημζπείμο ή 

ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα οπάνπεζ ζε εθεφεενδ 

ηαηάζηαζδ, δζαηδνχκηαξ υθεξ ηζξ θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηέξ ημο. Σα 

ιυνζα απμηεθμφκηαζ απυ δφμ έςξ ηαζ εηαημκηάδεξ άημια, ηα μπμία 

εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε πδιζημφξ δεζιμφξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ιυνζμ 

ημο κενμφ είκαζ απθυ∙ απμηεθείηαζ απυ δφμ άημια ημο αένζμο οδνμβυκμο 

ηαζ έκα άημιμ ημο αένζμο μλοβυκμο. Όιςξ οπάνπμοκ ιυνζα πμθφ πζμ 

πενίπθμηα. Οζ δεζιμί πμο ζοβηναημφκ εκςιέκα ηα άημια εκυξ ιμνίμο 

ηαεμνίγμοκ ηαζ ημ ζπήια ημο. Π.π., ημ ιυνζμ ηδξ αιιςκίαξ, πμο 

απμηεθείηαζ απυ έκα άημιμ αγχημο ηαζ ηνία άημια οδνμβυκμο, έπεζ 

ζπήια ποναιίδαξ. 

 

 
 

 

Όθα ηα αένζα ηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ, ηα πενζζζυηενα οβνά ηαζ 

πμθθέξ ζηενεέξ μοζίεξ απμηεθμφκηαζ απυ ιυνζα. Σα ιέηαθθα ηαζ πμθθέξ 

εκχζεζξ πμο ζπδιαηίγμοκ δζαθφιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ζυκηα (άημια ή 

μιάδεξ αηυιςκ ιε εεηζηυ ή ανκδηζηυ θμνηίμ). Σα ιεβάθα ιυνζα ή 

ιαηνμιυνζα, υπςξ ημο DNA, είκαζ μναηά ιε δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ». 
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«ΑΛΦΑ Δπζζηήιεξ», Δηδυζεζξ ΑΛΦΑ Α.Δ., απυ KingfisherBooks, 

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 551. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Λυβς ημο ζζπονμφ θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζε ιενζηά άημια, 

αοηά πνμζακαημθίγμκηαζ ζε ζηαεενέξ ηαηεοεφκζεζξ, επεζδή έηζζ 

πνμζακαημθίγμκηαζ-έθημκηαζ μζ εζςηενζημί-αανοηζημί πυθμζ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημοξ δμιζημφξ θίεμοξ ηςκ πνςημκίςκ ημοξ ηονίςξ, 

ηαζ δεοηενεουκηςξ ζημοξ εζςηενζημφξ θίεμοξ ςκ δθεηηνμκίςκ. 

Συηε έπμοιε υπζ ιυκμκ ηδκ έθλδ μιυζδιςκ θμνηίςκ πνςημκίςκ ιε 

άθθα πνςηυκζα αθθά ηαζ ηδκ έθλδ πνςημκίςκ εκυξ αηυιμο ιε πνςηυκζα 

άθθςκ-βεζημκζηχκ αηυιςκ.  

Συηε ηα βεζημκζηά αοηά άημια έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκ 

δεζιμφξ (ακαθέναιε πενζζζυηενα βζ’ αοηυ ημ εέια ζε άθθμ ηεθάθαζμ-ε-

κυηδηα). 

Όζμ πζμ ζζπονυ είκαζ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ή 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ εθηυιεκςκ αηυιςκ, ηυζμ πζμ 

ζηαεενυξ είκαζ μ δεζιυξ ημοξ αθθά ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημοξ. 

Έηζζ ελδβμφκηαζ ηαζ μζ ιμνζαηέξ δοκάιεζξ ζοκμπήξ-ζοκάθεζαξ, αθθά 

ηαζ μζ δοκάιεζξ ζοκμπήξ ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ αθθά ηαζ ηςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ. 

Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ ηςκ ιεβάθςκ ιμνίςκ υπςξ ακαθένεδηε πζμ 

πάκς «Σα ιεβάθα ιυνζα ή ιαηνμιυνζα ημο DNA». 
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17. Ση νλνκάδνπκε ελεξγεηαθφ ζεκείν ηεο αιπζίδαο ηνπ DNA. 

Η εμήγεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο έιμεο αηφκσλ θαη 

κνξίσλ απφ ην θάζε ελεξγεηαθφ ζεκείν ηεο ίδηαο αιπζίδαο DNA. 

 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ ίδζα ηδκ δμιή ημο DNA, κα επελδβήζμοιε ηαζ ηα 

ελήξ, ζοιπθδνςιαηζηά ιε ηα υζα ακαθέναιε πζμ πάκς: 

Ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ηαζ επζιένμοξ ζφκεεζδ ημο ιαβκδηζημφ-δθεηηνμ-

ιαβκδηζημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ πμο οπάνπεζ ζημ ηάεε ζδιεία ηδξ αθοζίδαξ ημο DNA, 

ημ ακηίζημζπμ αοηυ ζδιείμ ιπμνεί κα έπεζ ηδκ α ζηακυηδηα έθλδξ πνςημ-

κίςκ-δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα δζάθμνα άημια-ιυνζα ηδξ βφνς ημο φ-

θδξ. Αοηυ ημ ζδιείμ, θέβεηαζ επίζδξ εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ αθοζίδαξ ημο 

DNA. 

Έηζζ, ημ ηάεε εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ αθοζίδαξ ημο DNA ιπμνεί κα 

έθλεζ μνζζιέκα ιυκμκ άημια-ιυνζα, ιε αάζδ ηδκ ζηακυηδηά ημο, δ μπμία 

πνμζδζμνίγεηαζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζφκεεζδ ημο ιαβκδηζημφ-

δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο ηαζ ηδκ ακαθμβία ηαζ ηδκ ζζπφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο θένεζ. Κζ ελδβήζαιε υηζ καζ ιεκ ζηδκ ίδζα αθοζίδα ημο 

DNA έπμοιε ηα ίδζα εειεθζχδδ ζυκηα πμο αθθδθεπζδνμφκ, αθθά ακάθμβα 

ιε ηδκ απυζηαζή ημοξ ζηδκ ηάεε θάζδ, έπμοιε ηαζ δζαθμνεηζηή ηδκ ζζπφ 

ημοξ. 

Έηζζ π.π. ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηςκ έπμοιε δζαθμνεηζηή 

αοηή ηδκ ζφκεεζδ ηςκ θμνηίςκ, ζηζξ πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ πάθζ 

δζαθμνεηζηή η.μ.η., μπυηε πνμηφπημοκ ηαζ δζαθμνεηζηέξ δοκάιεζξ έθλεζξ 

ηςκ ζηδκ ηάεε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ, πανυηζ είκαζ ίδζα αοηά ηα θμνηία 

πμο απανηίγμοκ ηδκ ίδζα αθοζίδα ημο DNA. 

 

Με ηα υζα ακαπηφλαιε πζμ πάκς, ακαθμνζηά βζα ημοξ δζπθμφξ 

εκενβεζαημφξ πυθμοξ, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ πνχηδ, υζμ ηαζ ηδκ 

πενίπηςζδ δεφηενδ, ιπμνμφιε ηχνα κα πνμπςνήζμοιε αηυιδ παναπένα, 

ζηδκ πεναζηένς ειαάεοκζδ ημο ηυζιμο ημο DNAηαζ ημο RNA. Θα 

πνεζαζηεί υιςξ κα λακαεοιυιαζηε, πμο ηαζ πμο μνζζιέκα εζδζηά 

πνάβιαηα πάκς ζηα μπμία εα μζημδμιμφιε. 
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18. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιπηηθνχ θχθινπ. 

Η εμήγεζε ηεο δηαίξεζεο ηνπ θπηηάξνπ. 

Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιπζηγνλίαο. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ. 

 

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε, εεςνήζαιε πνήζζκμ κα επακθένμοιε ζηδκ 

ικήιδ ιαξ ιενζηά ααζζηά εέιαηα. 

ηδκ ανπή, ή ζημ πνχημ ιένμξ, εα δμφιε ηαζ εα ιζθήζμοιε βζα ημ 

DNA βζα κα ημ εοιδεμφιε ζηα ααζζηά ημο παναηηδνζζηζηά.  

ημ δεφηενμ ιένμξ εα ιζθήζμοιε βζα ημοξ θάβμοξ ηαζ εα δχζμοιε ηδκ 

ενιδκεία βζα ημκ θοηζηυ ηφηθμ, βζα ηδκ δζαίνεζδ ημο ηοηηάνμο, βζα ηδκ 

θοζμβμκία ηαζ βζα ηδκ ηανηζκμβέκεζδ. 

ηδκ ζοκέπεζα, ζημ ηνίημ ιένμξ, εα ιζθήζμοιε βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

αθοζίδαξ ημο DNAιε ημοξ δζμθμφξ έθζηεξ. 

Όθα υιςξ ηα παναπάκς θαζκυιεκα έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ 

θαζκυιεκμ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ, υπςξ ακαπηφλαιε ζε 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, εθανιμβή ηςκ μπμίςκ ηάκμοιε ηχνα (ζηα 

ηεθάθαζα πμο πνμακαθέναιε). Θα πνδζζιμζπμζήζμοιε ηαζ ανηεηέξ 

εζηυκεξ βζα κα ηαηαθακμφκ ηαθφηενα ηαζ απυ πμθθέξ μπηζηέξ ηα υζα εα 

παναεέζμοιε. 

Γεκ εα επεηηαεμφιε υιςξ πμθφ εδχ, επεζδή πνέπεζ κα εζηζάζμοιε 

ζημοξ κυιμοξ ηςκ εκενβεζαηχκ δζπθχκ πυθςκ, κα δμφιε δδθαδή πμζα 

είκαζ δ ζοιπενζθμνά ημοξ ζηζξ δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ. 

Ωξ εδχ ακαθέναιε δφμ πενζπηχζεζξ, αθθά ηχνα εα ακαθένμοιε ηαζ 

άθθεξ, υπςξ παναηάης. 

Μέζα απυ εζηυκεξ ηαζ θυβζα δζαθυνςκ αζαθίςκ, πμο πνμζπάεδζα κα 

ανς, παναεέημοιε ηδκ ζπεηζηή φθδ, πάκς ζηδκ μπμία εα ηάκμοιε ηαζ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ιαξ βζα κα ελάβμοιε ηζξ εέζεζξ ιαξ. 
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Ο ΓΙΠΛΟ ΔΛΙΚΑ 

 

 

 

 

Σα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο 

[…] Κέκηνμ εθέβπμο ημο ηοηηάνμο ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ υνβακυ ημο 

είκαζ μ πονήκαξ, πμο πενζηθείεζ ημ γςηζηυ βεκεηζηυ οθζηυ. 

 

 

Ο ΓΙΠΛΟ ΔΛΙΚΑ 

Γζαβναιιαηζηή πανάζηαζδ ημο DNA, πμο ιμζάγεζ ιε εθζημεζδή 

ζηάθα. Σμ DNA πενζέπεζ υθεξ ηζξ γςηζηέξ βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ 

μδδβίεξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ δζαζχκζζδ ηδξ γςήξ. 

 
Πδβή: «Λελζηυ βζα ημ Ακενχπζκμ χια», εζνά Δπμπηζηχκ Λελζηχκ. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζδ: Βαζίθδξ εσηακίδδξ, Α. Δπίημονμξ 

Καεδβδηήξ Παεμθμβίαξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. Δπζιέθεζα: Όθβα 

Μπανιάγδ, Έθθδ Πεηνάκηδ. Γζυνεςζδ: Ακεή Ρμδμπμφθμο, Α΄ Έηδμζδ ζηδ Μ. 

Βνεηακία: 1991, ζεθ. 12. 
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Γηαηνκή αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ 
 

 

 

 

Πδβή: «Λελζηυ βζα ημ Ακενχπζκμ χια», εζνά Δπμπηζηχκ Λελζηχκ. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζδ: Βαζίθδξ εσηακίδδξ, Α. 

Δπίημονμξ Καεδβδηήξ Παεμθμβίαξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ. Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιάγδ, Έθθδ Πεηνάκηδ. Γζυνεςζδ: Ακεή 

Ρμδμπμφθμο, Α΄ Έηδμζδ ζηδ Μ. Βνεηακία: 1991, ελχθοθθμ. 
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Μέξνο απφ ηελ δηαηνκή αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ 

 

 

 

Πδβή: «Λελζηυ βζα ημ Ακενχπζκμ χια», εζνά Δπμπηζηχκ Λελζηχκ. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζδ: Βαζίθδξ εσηακίδδξ, Α. 

Δπίημονμξ Καεδβδηήξ Παεμθμβίαξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ. Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιάγδ, Έθθδ Πεηνάκηδ. Γζυνεςζδ: Ακεή 

Ρμδμπμφθμο, Α΄ Έηδμζδ ζηδ Μ. Βνεηακία: 1991, ζεθ. 12 
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Μέξνο απφ ηελ δηπιή έιηθα ηνπ DNA θαη κέξνο απφ ηελ δηαηνκή 

αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ 

 

 

 

 

Πδβή: «Λελζηυ βζα ημ Ακενχπζκμ χια», εζνά Δπμπηζηχκ Λελζηχκ. 

ADorlingKindersleyBook. Μεηάθναζδ: Βαζίθδξ εσηακίδδξ, Α. 

Δπίημονμξ Καεδβδηήξ Παεμθμβίαξ, Ηαηνζηήξ πμθήξ Πακεπζζηδιίμο 

Αεδκχκ. Δπζιέθεζα: Όθβα Μπανιάγδ, Έθθδ Πεηνάκηδ. Γζυνεςζδ: Ακεή 

Ρμδμπμφθμο, Α΄ Έηδμζδ ζηδ Μ. Βνεηακία: 1991, ζεθ. 13 
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ΙΟΙ ΚΑΙ ΦΑΓΟΙ 

Ζ δμιζηή ιμκάδα ηδξ αζμθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ εκυξ μνβακζζιμφ εί-

καζ ημ ηφηηανμ, ημ μπμίμ εα βκςνίζμιε θεπημιενεζαηά ζε άθθμ 

ηεθάθαζμ. Δηηυξ υιςξ απυ ημ ηφηηανμ οπάνπεζ ηαζ ιία άθθδ αζμθμβζηή 

ιμκάδα πμο δζαθένεζ ανηεηά ςξ πνμξ ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία ημο 

ηοηηάνμο ηαζ δ μπμία ακαπανάβεηαζ απαναίηδηα ιέζα ζε ηάπμζμ 

γςκηακυ ηφηηανμ (λεκζζηή). Αοηή δ αζμθμβζηή ιμκάδα είκαζ ιζα 

αηοηηανζηή ιμνθή γςήξ ηαζ μκμιάγεηαζ ηφο. 

Όηακ αημφιε ηδ θέλδ ζυ, ζοκήεςξ κμιίγμοιε υηζ πνυηεζηαζ βζα ημ αίηζμ 

εηείκμ πμο πνμηαθεί ηάπμζα αννχζηζα, ηάπμζα ίςζδ. Έηζζ π.π. λένμοιε 

υηζ δ βνίπδ μθείθεηαζ ζε έκακ ζυ, εκχ δ πμθζμιοεθίηζδα ζε ηάπμζμκ άθθμ. 

Αοηυ υιςξ δεκ είκαζ απυθοηα ζςζηυ, ιζα ηαζ οπάνπμοκ πμθθμί ζμί πμο 

δεκ είκαζ ηαευθμο παεμβυκμζ. Σμ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ (εζη.2.1) 

απμηάθορε ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ ιμνθμθμβία ηςκ ζχκ. Σμ ιέβεευξ ημοξ 

πμζηίθθεζ απυ 25 mι (ζυξ πμθζμιοεθίηζδαξ) ιέπνζ 275 mι (ζυξ 

πανςηίηζδαξ) 1ι = 10
-6

m). Ο ζυξ, ακηίεεηα ιε ημ ηφηηανμ, δεκ έπεζ 

πονήκα, ηοηηανυπθαζια ηαζ ηέθμξ δεκ έπεζ ηοηηανζηή ιειανάκδ. Όπςξ 

θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 2.2. μζ ζμί δεκ έπμοκ υθμζ ημ ίδζμ ζπήια. Πζμ 

πμθφπθμημζ ζε ζπήια είκαζ μζ ζμί πμο πνμζαάθθμοκ ηα ααηηήνζα ηαζ 

θέβμκηαζ βεκζηά βαθηεξηνθάγνη ή ιυκμ θάγνη. (Δζη. 2.3). Ζ πνχηδ 

ακαηάθορδ ηςκ ζχκ έβζκε ζηα θφθθα ημο ηαπκμφ πμο είπακ πνμζαθδεεί 

απυ ηδ βκςζηή αννχζηζα «ιςζασηή ημο ηαπκμφ». 

 

ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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Σα ηεθεοηαία πνυκζα δζαπζζηχεδηε μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ έκαξ ζυξ ή 

έκαξ θάβμξ ιμθφκμοκ έκα ηφηηανμ ή έκα ααηηήνζμ ακηίζημζπα. ηδκ 

εζηυκα 2.4 (αθ. επυιεκδ ζεθίδα) ακαθένεηαζ δ ιυθοκζδ ημο ηοηηάνμο 

απυ θάβμ. Ο θάβμξ ημθθάεζ ιε ηδκ μονά ημο επάκς ζηδκ ηοηηανζηή 

ιειανάκδ ημο ααηηδνίμο ηαζ ιε έκα εζδζηυ έκγοιυ ημο ακμίβεζ ιζα ηνφπα 

ζε εηείκμ ημ ζδιείμ. Σμ κμοηθεσκζηυ μλφ ημο θάβμο, 

δεμλονζαμκμοηθεσκζηυ (DNA) ή νζαμκμοηθεσκζηυ (RNA) πμο πενζέπεηαζ 

ζηδκ ηεθαθή ημο, πενκάεζ ιέζα απυ ηδκ μονά ηαζ ιπαίκεζ ζημ 

ηοηηανυπθαζια ημο ααηηδνίμο. Συηε αηνζαχξ ηα ηαηάθθδθα μνβακίδζα 

ημο ααηηδνίμο ανπίγμοκ κα θηζάπκμοκ κέμοξ θάβμοξ πακμιμζυηοπμοξ ιε 

ημκ ανπζηυ ηαζ ζε θίβδ χνα ιέζα ζημ ααηηήνζμ οπάνπμοκ πενίπμο 100 

ιέπνζ 1000 θάβμζ. ηδ ζοκέπεζα ζπάγεζ δ ηοηηανζηή ιειανάκδ ημο 

ααηηδνίμο (ιχζε) ηαζ εθεοεενχκμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ μζ κέμζ θάβμζ, μζ 

μπμίμζ βζα κα επζγήζμοκ εα πνέπεζ κα ιμθφκμοκ ηάπμζμ κέμ ηφηηανμ. Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ πμο πενζβνάραιε παναπάκς ημ μκμιάγμοιε ιπηηθφ 

θχθιν ηνπ θάγνπ. 
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Δηθφλα 2.4. Λπηηθφο θχθινο θάγνπ. 

1. Απνυζαθδημ ααηηήνζμ.  

2,3. Μυθοκζδ ηαζ είζμδμξ βεκεηζημφ οθζημφ ημο 

θάβμο ζημ ααηηήνζμ.  

4,5. πδιαηζζιυξ κέςκ θάβςκ ιέζα ζημ ααηηήνζμ. 

6. Απεθεοεένςζδ ηςκ θάβςκ. 
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Πμθθέξ θμνέξ, βζα εζδζημφξ θυβμοξ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ 

ζχκ ηαζ ηςκ ηοηηάνςκ, είκαζ δοκαηυ κα ιδ ζοιαεί μ θοηζηυξ ηφηθμξ πμο 

είδαιε παναπάκς, αθθά κα ζοιαεί ημ ελήξ: 

 

 
 

Δηθφλα 2.5. Λπζηγνλία. 

1,2. Σμ βεκεηζηυ οθζηυ ημο θάβμο ιπαίκεζ ηαζ 

εκζςιαηχκεηαζ ζημ πνςιυζςια ημο ααηηδνίμο. 

3. Σμ ααηηήνζμ δζαζνείηαζ ηαζ ηα άημια πμο πνμηφ-

πημοκ έπμοκ εκζςιαηςιέκμ ημ βεκεηζηυ οθζηυ ημο 

θάβμο.  
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Σμ βεκεηζηυ οθζηυ ημο ζμφ ή ημο θάβμο ιπαίκεζ ιέζα ζημ ηφηηανμ-

λεκζζηή ηαζ εκζςιαηχκεηαζ ζημ πνςιυζςιά ημο (Δζη. 2.5). Πνμηφπηεζ 

έηζζ έκα ηφηηανμ, ημ μπμίμ εηηυξ απυ ημ δζηυ ημο βεκεηζηυ οθζηυ έπεζ 

επζπθέμκ ηαζ έκα λέκμ. Αοηυ ημ ηφηηανμ δζαζνμφιεκμ εα δχζεζ κέα 

ηφηηανα πμο εα πενζέπμοκ επίζδξ έκα ιεζηηυ βεκεηζηυ οθζηυ. Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ιπζηγνλία. 

ήιενα είκαζ βκςζηυ υηζ μνζζιέκεξ αννχζηζεξ ημο ακενχπμο μθείθμ-

κηαζ ζημοξ ζμφξ. Γεκζηά ιζα ιυθοκζδ πμο μθείθεηαζ ζε ζυ αθθάγεζ ημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ πνμηαθεί ηδκ ηαηαζηνμθή 

ημοξ. ε ηέημζεξ ιμθφκζεζξ μθείθμκηαζ μζ βκςζηέξ ιαξ αννχζηζεξ βνίπδ, 

πανςηίηζδα, πμθζμιοεθίηζδα, δπαηίηζδα ηηθ. Δηηυξ υιςξ απυ αοηέξ ηζξ 

αννχζηζεξ, μνζζιέκμζ ζμί εεςνμφκηαζ υηζ πνμηαθμφκ ηανηίκμ, ηαζ 

μκμιάγμκηαζ βζ’ αοηυκ ημ θυβμ θαξθηλνγφλνη ηνί. Αοημί μζ ζμί υηακ 

πνμζαάθθμοκ ημ ηφηηανμ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, δζαηανάζζμοκ ημκ έθεβπμ 

ηδξ ηοηηανζηήξ δζαίνεζδξ. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ημ πνμζαθδιέκμ 

ηφηηανμ κα δζαζνείηαζ πςνίξ έθεβπμ ηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ έηζζ έκα 

ζοζζςιάηςια ηοηηάνςκ, έκαξ δδθαδή υβημξ. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ 

ηανηζκμβέκεζδξ δεκ έπεζ δοζηοπχξ αηυιδ απμηαθφρεζ ηα ιοζηζηά ημο, 

εκχ εκηαηζηέξ ένεοκεξ βίκμκηαζ ζημκ ημιέα αοηυ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζακ 

ηανηζκμβυκμ πανάβμκηα δζάθμνμοξ ζμφξ». 

«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα 

Βζμθμβίαξ Π.Α.), Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. 

Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 10-14. 

 

 

 

Δπεμεγήζεηο - εξκελείεο: 

 

α) Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιπηηθνχ θχθινπ. 

Γζααάζαιε πζμ πνζκ βζα ημ θοηζηυ ηφηθμ ημο θάβμο. Ζ ενιδκεία αοημφ 

ημο θοηζημφ ηφηθμο είκαζ δ ελήξ: 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζημκ θάβμ, εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθμζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, εηθφμκηαζ ιέζς ηςκ 

μλέςκ ημο ηαζ έηζζ πενκμφκ ζηδκ ηοηηανζηή ιεανάκδ ηδκ μπμία ηαζ 

ηνοπμφκ. 

Ζ ζζπφξ δδθαδή ηςκ μλέςκ ημο θάβμο ανίζηεηαζ αηνζαχξ ζηα 

εειεθζχδδ ζυκηα πμο θένμοκ ηα μλέα ημο θάβμο. (Δλδβήζαιε ζπεηζηά βζα 

ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ ζηα μλέα). 

Αοηά θμζπυκ ηα μλέα ηαεχξ δζαθφμκηαζ-αναζχκμκηαζ ιέζα ζημ 

ηοηηανυπθαζια, θυβς ηςκ ζζπονχκ ζπεηζηά θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ημοξ, έθημοκ φθδ απυ ηδκ ιάγα πμο ανίζημοκ (Ζ έθλδ αοηή 

βίκεηαζ ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανηζηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκπζςκ ηαζ 

δθεηηνμκίςκ ηδξ ιάγαξ ημο ηοηηανμπθάζιαημξ). 

Έηζζ, δδιζμονβμφκηαζ ηχνα κέμζ θάβμζ, αθμφ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πζμο 

θένμοκ ζηδκ ιάγα ημοξ, έθημοκ ηαζ ιάγα απυ ημ ηοηηανυπθαζια. Ζ έθλδ 
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ηδξ ιάγαξ πμο είκαζ δοακηυ κα έθλμοκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζζπφ ημο 

θμνηίμο πμο θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημοξ, ηα μπμία θμνηίγμοκ ηα 

μλέα ημοξ. Ζ ζζπφξ δδθαδή ημο μλέμξ ημο θάβμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ζζπφ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ. 

 

β) Η εμήγεζε ηεο δηαίξεζεο ηνπ θπηηάξνπ. 

Ζ δζαίνεζδ ημο ηοηηάνμο επζηοβπάκεηαζ υηακ αολδεμφκ ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ζε 

αοηυ. 

Συηε μζ δζπθέξ αθοζίδεξ (ελδβήζαιε ζπεηζηά) απςεμφκηαζ ηαζ υηακ 

αοηή δ άπςζδ λεπενάζεζ ηάπμζα υνζα, απμιαηνφκμκηαζ ηαζ 

απμηυπημκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Συηε πανάβμκηαζ δφμ κέεξ αθοζίδεξ, δ ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ θένεζ δζ-

πθά εκενβεζαηά θμνηία, δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ. 

Λυβς ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δ ηαεειζά κέα αθοζίδα έθηεζ 

ηαζ φθδ απυ ημ ηοηηανυπθαζια ηαζ βεκζηά απυ ημ οθζηυ ζημ μπμίμ 

ανίζηεηαζ ηαζ έηζζ ζοιπθδνχκεηαζ. 

Δπεζδή ηα εκενβεζαηά θμνηία ανίζημκηαζ ιε μνζζιέκδ ζζπφ ζηα εκεν-

βεζαηά ζδιεία ηδξ ηάεε αθοζίδαξ, πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ απυζηαζδ 

ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ-αθοζίδςκ, έπμοιε  

 

γ) Η εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιπζηγνλίαο 

Οζ ζμί θένμοκ ζζπονέξ, ζπεηζηά, πμζυηδηεξ εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ έθημοκ, ελαζηίαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηαζ ιάγα απυ ημκ βφνς 

ημοξ πχνμ. 

Ακ, υιςξ, έπμοκ πενάζεζ ιέζα ζημ ηφηηανμ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημοξ 

αθθδθεπζδνμφκ ιε εηείκα ηςκ πνςιαημζςιάηςκ, πμο επίζδξ είκαζ ζζπονά 

ζε θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ελαζηίαξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ αοηήξ έθ-

ημκηαζ ιε αοηά ηαζ δδιζμονβμφκ έκα ιεζηηυ ζφκμθμ ηοηηάνςκ, έκα 

ιεζηηυ βεκεηζηυ οθζηυ. Έηζζ πνμηαθείηαζ δ θοζζβμκία. 

 

δ) Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ. 

Ακαθέναιε πζμ πάκς υηζ μζ ζμί θένμοκ ζζπονέξ, ζπεηζηά, πμζυηδηεξ ε-

κένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έθημοκ, ελαζηίαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, 

ηαζ ιάγα απυ ημκ βφνς ημοξ πχνμ. 

Ακ, υιςξ, αοημί μζ ζμί αθθδθεπζδνάζμοκ ιε άθθα ηφηηανα ημο Ονβακζ-

ζιμφ ιαξ, ηυηε, ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημοξ έθημοκ αοηά. Ζ έθλδ ημοξ αοηή 

βίκεηαζ θυβς ημο ζπεηζηά ζζπονμφ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμν-

ηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο αοημί θένμοκ αθεκυξ, ιε ημοξ εζςηενζ-

ημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ ηςκ ηοηηάνςκ ιαξ αθεηένμο. 

Λυβς ηδξ έθλδξ ηςκ αοηήξ δδιζμονβμφκ έκακ αοηυκμιμ υβημ 

(ακάθμβμξ είκαζ έκαξ υβημξ απυ κεθέθςια πμο δδιζμονβείηαζ ζημ 

ζφιπακ, υπςξ ελδβήζαιε ζε άθθμ ηεθάθαζμ). 
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Αοηή δ πανπαάκς έθλδ ιπμνεί κα βίκεζ υπζ ακαβηαζηζηά απυ ζμφξ πμο 

θένμοκ έηζζ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζδχκ ζυκηςκ, αθθά ιπμνεί κα 

βίκεζ ηαζ απυ άθθεξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο θένμοκ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ημοξ 

π.π. υηακ πενάζμοκ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ πδιζηέξ μοζίεξ-εκχζεζξ ιε 

αολδιέκα αοηά ηα θμνηία. Συηε αοηά ηα ίδζα ηα θμνηία πανάβμοκ υβημοξ 

ηαζ πςνίξ ηδκ πανμοζία ζχκ. 

Γζα ημ ίδζμ εέια, αξ εοιδεμφιε ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηςκ μιμζμπμθζηχκ 

ηαζ ηςκ εηενμπμθζηχκ πδιζηχκ δεζιχκ ηαζ ηδκ ενιδκεία πμο ημοξ 

δχζαιε. 

Αξ δμφιε υιςξ ηάπςξ ακαθοηζηυηενα ημ ίδζμ θαζκυιεκμ: 
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19. Η εμήγεζε ηεο δηάιπζεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ απφ ηελ 

επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πάλσ ζε απηά.  

ρέζε ηζρπξψλ ρεκηθψλ νπζίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δεκηνπξγία 

θαη αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. 

Η αηηία δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ θαξθίλνπ ζηα 

δηάθνξα φξγαλα ηνπ ζψκαηφο καο.  

Η εμήγεζε ηεο κεηάζηαζεο ηνπ φγθνπ. 

 

 

 

«Καξθίλνο 

Αζεέκεζα πμο πνμζαάθθεζ ηα ηφηηανα ημο ζχιαημξ ηαζ αθθμζχκεζ ηδ 

δμιή ηαζ ηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημοξ. Ζ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία 

δδιζμονβμφκηαζ ηανηζκζηά ηφηηανα δεκ είκαζ βκςζηή∙ μζ επζζηήιμκεξ 

έπμοκ δζαπζζηχζεζ υηζ ειπμδίγμοκ ηδκ ακαπαναβςβή ηςκ οβζχκ 

ηοηηάνςκ, εκχ ηα ίδζα πμθθαπθαζζάγμκηαζ βνήβμνα ηαζ ζπδιαηίγμοκ 

υβημ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ηφηηανα ημο υβημο απμπςνίγμκηαζ ηαζ 

ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ ιεηαθένμκηαζ ζε άθθα ιένδ ημο 

ζχιαημξ, υπμο ακαπανάβμκηαζ, ηαηαζηνέθμκηαξ ημοξ οβζείξ ζζημφξ. Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ θέβεηαζ ιεηάζηαζδ ημο υβημο. 

 

 
 

 
Η αθηηκμζεναπεία είκαη μία από ηηξ θύνηεξ μεζόδμοξ πμο εθανμόδμκηαη γηα ηεκ 

ακηημεηώπηζε ημο θανθίκμο. Σα θανθηκηθά θύηηανα θαηαζηνέθμκηαη όηακ βάιιμκηαη 

με αθηίκεξ Χ ή με ζςμαηίδηα ναδηεκενγεώκ ζημηπείςκ (π.π. θμβάιηημ-60). 

 

 

Μέπνζ ζήιενα δεκ έπμοκ ελαηνζαςεεί ηα αίηζα πμο πνμηαθμφκ αοηή ηδ 

ζμαανή αζεέκεζα. Δίκαζ βκςζηυ υηζ μνζζιέκα πδιζηά, υπςξ δ πίζζα ηςκ 



93 

 

ηζζβάνςκ ηαζ άθθεξ μοζίεξ, ιπμνμφκ κα ιεηαηνέρμοκ ηα θοζζμθμβζηά 

ηφηηανα ζε ηανηζκζηά. 

Κάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηανηίκμο ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε πεζνμονβζηή 

επέιααζδ, ιε πμθφ ζζπονά θάνιαηα ή ιε αηηζκμεεναπεία, δ μπμία 

ηαηαζηνέθεζ ηα άννςζηα ηφηηανα. Με ηζξ ζφβπνμκεξ εεναπεοηζηέξ 

ιεευδμοξ πμο εθανιυγμκηαζ απμηαείζηαηαζ δ οβεία πμθθχκ 

ηανηζκμπαεχκ. Ωζηυζμ, μ ηανηίκμξ παναιέκεζ ιία απυ ηζξ ακίαηεξ 

αζεέκεζεξ». 

Όγθνο. Μάγα ζζημφ, ηδξ μπμίαξ ηα ηφηηανα δεκ ακαπανάβμκηαζ ιε θο-

ζζμθμβζηυ ηνυπμ. 

Καινήζεο φγθνο. Όβημξ πμο δεκ ηάκεζ ιεηάζηαζδ ζε οβζείξ ζζημφξ. 

Καθνήζεο φγθνο. Όβημξ πμο επεηηείκεηαζ ηαζ ηαηαζηνέθεζ οβζείξ ζ-

ζημφξ. 

Καξθηλνγφλνο. Οοζία πμο πνμηαθεί ηανηίκμ. Πνμζαάθθεζ οβζή ηφη-

ηανα ηαζ ηα ιεηαηνέπεζ ζε ηανηζκζηά. 

Καξθίλσκα. Κανηίκμξ πμο ακαπηφζζεηαζ ζημκ ζζηυ ημο δένιαημξ ηαζ 

ζημοξ αθεκκμβυκμοξ ηςκ ζπθάπκςκ.  

άξθσκα. Κανηίκμξ πμο ακαπηφζζεηαζ ζημκ ζζηυ ηςκ μζηχκ ηαζ ηςκ 

πυκδνςκ.  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 3, ζεθ. 408-409. 

 

 

Δπεμεγήζεηο- εξκελείεο: 

 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς: «Κάπμζεξ πενζπηχζεζξ ηανηίκμο 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε πεζνμονβζηή επέιααζδ, ιε πμθφ ζζπονά θάνιαηα ή 

ιε αηηζκμεεναπεία, δ μπμία ηαηαζηνέθεζ ηα άννςζηα ηφηηανα». 

Ζ ιέεμδμξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ ιε αηηζκμεεναπεία 

ζηδνίγεηαζ ζημ ελήξ βεβμκυξ: 

Ακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ αηηίκςκ είκαζ πμθφ ζζπονυηενα ζε 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο θένμοκ ηα ηανηζκζηά ηφηηανα, ηυηε πνμηαθμφκ ηδκ νήλδ ηαζ 

ηδκ δζάθοζή ημοξ, επεζδή ηα ζζπονυηενα θμνηία ηςκ εηπειπυιεκςκ 

αηηίκςκ απςεμφκ ηα μιχκοιά ημοξ ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία 

ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ. Όηακ θμζπυκ νοειζζηεί χζηε δ άπςζδ αοηή 

κα απςεεί ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-

δθεηηνμκίςκ, ηυηε δζαθφμκηαζ ηα πδιζηά ζημζπεία ηαζ ελαζηείηαζ ζζπονή 

άπςζδ ιεηαλφ ηςκ θμνηίςκ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Συηε ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημ ηανηζκζηυ ηφηηανμ ηαεχξ θμνηίγμκηαζ 

απςεμφκηαζ ηαζ έθημοκ ιαγί ημοξ ηαζ ηδκ φθδ απυ ημ ηανηζκζηυ ηφηηανμ, 

ημ μπμίμ έηζζ ελδβείηαζ υηζ δζαθφεηαζ. 

Σδκ ίδζα παναπάκς εβαζία, αθθά ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα, ηάκμοκ ηαζ 

ζζπονέξ πδιζηέξ μοζίεξ, επεζδή ιπμνμφκ ηαζ θμνηίγμοκ ηα ηανηζκζηά 

ηφηηανα ιε ζζπονά θμνηία, μπυηε ελαζηείηαζ ηαζ πάθζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 
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άπςζδξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ζζμη ιένμξ υπμο ανίζηεηαζ μ 

ηανηζκζηυξ υβημξ. Συηε μ υβημξ ηείκεζ κα δζαθοεεί, πάθζ, επεζδή ηα 

απςεμφιεκα πθέμκ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ μζ ζζπονέξ πδιζηέξ μοζίεξ απςεμφκηαζ ζηζξ 

ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, εκχ ηαεχξ απςεμφκηαζ έθημοκ ηαζ ιάγεξ 

απυ ημκ υβημ ηαζ έηζζ αθαζνμφκ απυ αοηυκ ιάγα. Συηε μ υβημξ δεκ 

ιεβαθχκεζ, ημοθάπζζημκ. 

Βέααζα, πνέπεζ κα εθεβπεεί ιε πμζμ είδμξ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

είκαζ ζζπονυηενμξ μ υβημξ ηαζ ζε πμζα ακαθμβία ηαζ ιέβεεμξ ζζπφμξ είκαζ 

ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ πμο 

απανηίγμοκ ημκ ζοβηεηνζιέκμ υβημ. 

 

πέζδ ζζπονχκ πδιζηχκ μοζίςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηαζ 

ακάπηολδ ημο ηανηίκμο. 

Διείξ εδχ, υζμκ αθμνά ηδκ ζπέζδ ζζπονχκ πδιζηχκ μοζίςκ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο κα πμφιε ηα 

ελήξ: 

ημ κμιυ Πνέαεγαξ οπάνπεζ έκα πςνζυ πμο θέβεηαζ Άβζμξ Θςιάξ. ε 

αοηυ ημ πςνζυ ηαθθζενβμφκηαζ ηδπεοηζηά ζηα εενιμηήπζα. 

Πνζκ θοηέρμοκ ηα ηδπεοηζηά ημοξ ζηα εενιμηήπζα, παθζυηενα, 

απμθφιακακ ημ έδαθμξ ιε πμθφ ζζπονά πδιζηά θάνιαηα, ηζξ θεβυιεκεξ 

«ιπυιπεξ». Μάθζζηα, έθεβακ, ήηακ ηυζμ ζζπονά πμο πνχηα απαζθάθζγακ 

ημ ημοηί ιε ημ θάνιαημ (οπυ πίεζδ), ιεηά έζηνςκακ ημ κατθμκ ζημ 

εενιμηήπζμ ηαζ πάκς απυ ημ κάτεθμκ παημφζακ ημ ημοιπί ημο 

θοημθάνιαημο βζα κα απμθοιάκμοκ ημ έδαθμξ ημο εενιμηήπζμο (πμο 

ανυζζημκηακ ηάης απυ ημ κάτθμκ). Αοηυ βζκυηκα βζα κα ιδ ημοξ πζάκεζ 

πμθφ ημ δδθδηήνζμ απυ ημ θοημθάνιαημ. 

ημ πςνζυ αοηυ θμζπυκ είπαιε ημοξ πενζζζυηενμοξ εακάημοξ απυ 

ηανηίκμ, ζημ κμιυ Πνέαεγαξ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εακάηςκ 

ακαθμβζζά ιε ημκ πθδεοζιυ. Γζ’ αοηυ εοεφκμκηαζ μζ «ιπυιπεξ», ηα 

ζζπονά αοηά θοημθάνιαηα απμθφιακζδξ ημο εδάθμοξ. 

ε έκα άθθμ πςνζυ ημο κμιμφ Πνέαεγαξ, πμο θέβεηαζ Γοικυημπμξ, 

παζυηενα θφηεοακ ηαπκά (βζα ηζζβάνα). 

Σζ πςνζυ αοηυ δεκ είπε ηανηίκμ, πανά εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ. 

Όηακ υιςξ άνπζγακ κα νακηίγμοκ ηα ηαπκά απυ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ, 

ηυηε μ ηανηίκμξ πήνε δζαζηάζεζξ. 

Βέααζα, μ ηυζιμξ δεκ βκςνίγεζ αηνζαχξ ημκ ιδπακζζιυ ακάπηολδξ ημο 

ηανηζκζημφ υβημο, υιςξ αθέπεζ ημ απμηέθεζια. Δπμιέκςξ, μ ηυζιμξ 

βκςνίγεζ υηζ μζ ζζπονέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο έπμοκ ηα δδθδηήνζα πμο 

νακηίγμοκ ηα ηαπκά ή ηα εενιμηήπζα βζα κα ηα απμθοιάκμοκ, πνμηαθμφκ 

ηανηίκμ. 

 

Ζ αζηία δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ζοκηήνδζδξ ημο ηανηίκμο ζηα δζάθμνα 

υνβακα ημο ζχιαηυξ ιαξ.  
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Γζα ημ εέια αοηυ ιζθήζαιε ηαζ πζμ πάκς, αθθά ηαζ ζημ ηέθμξ ημο 

πνμδβμφιεκμο ηεθαθαίμο-εκυηδηαξ. 

Απθά κα επζζδιάκμοιε υηζ μζ πμθφ ζζπονέξ πδιζηέξ μοζίεξ πνάβιαηζ 

ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ βφνς ημοξ ιυνζα ηαζ άημια ηαζ δδιζμονβμφκ έηζζ 

ιζα αοημκμιία, υηακ ημ θμνηίμ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πμο εα εζζέθεεζ ζημκ 

Ονβακζζιυ ιαξ βίκεζ ζζπονυηενμ απυ ημ ήδδ οπάνπμκ θμνηίμ εειεθζαδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζαδχκ ζυκηκς δθεηηνμκίςκ πμζο θένεζ μ ίδζμξ 

μ Ονβακζζιυξ ιαξ. 

Συηε μζ μοζίεξ αοηέξ απμηημφκ αοημκμιία, αθμφ δεκ έθημκηαζ πθέμκ 

απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο ηοηθμθμνφκ ζημ αίια ιαξ (ζε μοζίεξ ημο 

αίιαηυξ ιαξ). 

Γδιζμονβείηαζ ηυηε ιζα έθλδ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ απυ ηα βεζημκζηά πμο 

ανίζημοκ μζ μοζίεξ αοηέξ, ζηα ζδιεία δδθαδή υπμο έπμοκ επζηαεήζεζ 

ιεηαθενυιεκεξ ιε ημ αίια ηαζ εηεί ακαπηφζζμκηαζ, ακ αιείξ 

ελαημθμοεμφιε κα εζζάβμοιε ηέημζα θμνηία ιέζα ιαξ, είηε ιε ηδκ 

δζαηνμθή ιαξ η.θπ. 

 

Μεηάζηαζδ ημο υβημο. 

Ακ θμζπυκ αολδεμφκ αοηά ηα θμνηία ημο ηανηζκζημφ υβημο, ηυηε 

ιενζηά απυ αοηά ιπμνεί κα πενάζμοκ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ είηε 

ιυκα ημοξ ή ηαζ κα θμνηίζμοκ άθθα θμνηία μνβακζηχκ μοζζχκ πμο 

δζένπμκηαζ ζημ ιένμξ υπμο έπεζ ακαπηοπεεί μ υβημξ.  

Συηε ιεηαθένμκηαζ απυ ημ αίια ζε άθθα υνβακα ή ζζημφξ η.θπ. ηαζ 

θυβς ημο αολδιέκμζο θμνηίμο ημοξ ακαπηφζζμοκ ηαζ πάθζ υβημ. Γδθαδή 

ελαζημφκ μθυβονά ημοξ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ έηζζ 

έθημοκ βεζημκζηά άημια ηαζ ιυνζα ηαζ δδιζμονβμφκ κέα εζηία ημο υβημο, 

μπυηε έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιεηάζηαζδξ. 

 

Ακαπαναβςβή ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ. 

Σμ εέια ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ εέθεζ επζπθέμκ 

ακάπηολδ, επεζδή πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηαζ ιενζηά άθθα εέιαηα, ηα 

μπμία εα ακαπηφλμοιε αιέζςξ πζμ ηάης. 

Γζ’ αοηυ πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ααεφηενα ημ εέια ημο DNA ηαζ βεκζηά 

ημο νυθμο ηςκ δζπθχκ αθοζίδςκ ημο. 

 

Αξ ηάκμοιε υιςξ ιζα παναπένα ειαάεοκζδ ζημ DNA ηαζ ιεά αξ 

επζζηνέρμοιε ηαζ πθαθζ ζημκ ηανηίκμ, επεζδή έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ηαζ ηα 

δφμ. 
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20. Η εμήγεζε ηεο ζηαζεξήο ζχλδεζεο ησλ βάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

αιπζίδσλ ζηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ DNA.  
 

 

«Γ. ΥΡΩΜΟΩΜΑΣΑ – ΓΟΝΙΓΙΑ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

α. Υξσκνζψκαηα θαη ε ρεκηθή δνκή ηνπο.  

 

 

 

Δζη. 3.19. Γζάβναιια ηιήιαημξ ημο ιμνίμο DNA 

(α) Παναηδνχκηαξ ημ δζάβναιια εφημθα ιπμνεί ηακείξ κα 

θακηαζηεί ημ DNA ζημ πχνμ. Μμζάγεζ ιε ζηνζθηή ακειυζηαθα ιε 

ακανίειδηα ζηαθμπάηζα. 

(α) Ο ζηεθεηυξ ηδξ απμεηεθείηαζ απυ 2 πανάθθδθεξ αθοζίδεξ, πμο 

βίκμκηαζ απυ θςζθμνζηυ μλφ (θ) ηαζ ημ ζάηπανμ δεμλονζαυγδ. 

(δ) Σα ιυνζα αοηά εκαθθάζμκηαζ ζηαεενά ηαηά ημκ αηυθμοεμ 

ηνυπμ: δ-δ-θ-δ-θ…  

Σα ζηαθμπάηζα ηδξ ζηάθαξ είκαζ θηζαβιέκα απυ 4 αάζεζξ: αδεκίκδ 

(Α), εοιίκδ (Σ), ηοημζίκδ (C) ηαζ βμοακίκδ (G). Πνμζέληε ζημ 

δζάβναιια ηα 4 δζαθμνεηζηά πνχιαηα ζηα «ζηαθμπάηζα». 

Πανζζηάκμοκ ηζξ 4 αάζεζξ. Παναηδνήζηε υηζ ηάεε πνχια 

ζοκδοάγεηαζ ζηαεενά ιε έκα ιυκμ δζαθμνεηζηυ. Αοηυ δεκ είκαζ 

ηοπαίμ, βζαηί δ ηάεε αάζδ έπεζ ημ δζηυ ηδξ γεοβάνζ. Π.π. βνάθηε ζημ 
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ηυηηζκμ πνχια αδεκίκδ (Α), δίπθα ηδξ ζημ πμνημηαθί (Σ). ημ 

ηίηνζκμ  (C) ηοημζίκδ, δίπ,α ηδξ ζημ πνάδζκμ βμοακίκδ (G). Έηζζ 

ακηζθαιαακυιαζηε πςξ γεοβανχκμοκ μζ αάζεζξ. 

διείςζδ: Σα βνάιιαηα Α, Σ, C, G, είκαζ δζεεκείξ ζοιαμθζζιμί 

ηςκ ακηίζημζπςκ αάζεςκ». 

 

«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα 

Βζμθμβίαξ Π.Α.), Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. 

Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 33. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

α) Σμ πνάζζκμ πνχια ζηδκ βοακίκδ, ζδιαίκεζ υηζ αοηή θένεζ ζζπονυ 

θμνηίμ ζε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ημ βεζημκζηυ ημοξ ηίηνζκμ 

ηδξ ηοημζίκδξ, επίζδξ θένεζ ζζπονά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ (αθέπε ζπεηζηά ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηαζ ηα πνχιαηα).  

Αοηή δ έθλδ δδθαδή ηδξ πνάζζκδξ βμοακίκδξ ηαζ ηδξ ηίηνζκδξ 

ηοημζίκδξ, ζδιαίκεζ υηζ δ έθλδ ημοξ αοηή βίκεηαζ θυβς ημο αολδιέκμο 

θμνηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ. 

 

α) Σμ ηυηηζκμ πνχια ηδξ αδεκίκδξ ζδιαίκεζ υηζ αοηή θένεζ αζεεκέξ 

θμνηίμ ζε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ημ βεζημκζηυ ημοξ πμνημηαθί 

ηδξ εοιίκδξ, επίζδξ θένεζ αζεεκή, αθθά ζζπονυηενα απυ ημ ηυηηζκμ, 

θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ (αθέπε ζπεηζηά ιε ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηαζ ηα πνχιαηα, ιενζηυ απυζπαζια ημο μπμίμο -Τπυικδια-

αημθμοεεί ιεηά ημ ηέθμξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο). Λέιε ηα ηυηηζκα ηαζ 

πνμημηαθί θένμοκ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ, επεζδή ανίζημκηαζ απυ ημ άθθμ ιένμξ ημο θάζιαημξ ημο 

μναημφ θςηυξ, πνμξ ημ ιένμξ δδθαδή ιεηά ημ πνάζζκμ [ημ πνάζζκμ είκαζ 

ηονίςξ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ]. 

Σα εειεθζχδδ θμνηία ημο ηυηηζκμο πνχιαημξ είκαζ ελαζεεκδιέκα, 

βεκζηά υζμ απμιαηνοκυιαζηε απυ ημ πνάζζκμ πνμξ ημ ηυηηζκμ ηυζμ 

πενζζζυηενμ ελαζεεκμφκ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

πανάβμοκ ηα ακηίζημζπα πνχιαηα. 

 

Τπυικδια βζα εκεφιδζδ ζπεηζημφ ηεθαθαίμο: 

 

 

_____________________________________ 
πεηζηά ιε ηα πνχιαηα κα εοιδεμφιε ηάηζ ζπεηζηυ πμο ακαθέναιε ζε άθθμ-

πνμδβμφιεκμ αζαθίμ ιαξ: 
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4. Η ζεκαζία ησλ ρξσκάησλ απφ πιεπξάο ηζρχνο ηνπ θνξηίνπ ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφθθηλνπ-εξπζξνχ ρξψκαηνο 

 

«Δξπζξνί γίγαληεο 

Οζ ενοενμί βίβακηεξ είκαζ αζηένεξ ιεβάθδξ δθζηίαξ. Καεχξ έκα άζηνμ ιζηνμφ 

ιεβέεμοξ βενκάεζ, έκα ιένμξ ημο οδνμβυκμο ημο ζημκ πονήκα ιεηαηνέπεηαζ ζε ήθζμ. 

Ο πονήκαξ ζοζηέθθεηαζ, εενιαίκεηαζ ηαζ ιεηαδίδεζ εενιυηδηα ζηα ζηνχιαηα ημο 

οδνμβυκμο πμο ημκ πενζαάθθμοκ. Όηακ δ εενιμηναζία ζημ ηέκηνμ ημο άζηνμο θηάζεζ 

ζε 100.000.000
μ
C, ημ ήθζμ ανπίγεζ κα ιεηαζημζπεζχκεηαζ βνήβμνα, εηπέιπμκηαξ 

πμζυηδηεξ ναδζεκένβεζαξ. Συηε μ αζηέναξ ανπίγεζ κα δζαζηέθθεηαζ ηαζ ηείκεζ κα 

ακαηζκαπηεί. Σεθζηά, ηα ελςηενζηά ζηνχιαηα εηνήβκοκηαζ, βίκμκηαζ ροπνυηενα ηαζ 

επμιέκςξ εηπέιπμοκ ενοενή αηηζκμαμθία.  

Πμθθμί αζηένεξ, ιεηά απυ εηαημιιφνζα πνυκζα, εα βίκμοκ  ενοενμί βίβακηεξ. Ο 

Μπεηεθβηέγ, ζημκ αζηενζζιυ ημο Ωνίςκα, έπεζ δζάιεηνμ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνμπζά 

ημο Άνδ, αθθά ηα αένζα ζηζξ εζςηενζηέξ ημο ζηζαάδεξ είκαζ ηυζμ αναζά, χζηε 

επζηναηεί ζπεδυκ ημ ηεκυ. ε 5.000 εηαημιιφνζα πνυκζα πενίπμο μ Ήθζμξ εα βίκεζ 

ηυηηζκμξ βίβακηαξ, «ηαηαπίκμκηαξ» ημκ Δνιή ηαζ ηδκ Αθνμδίηδ. Ονζζιέκμζ ενοενμί 

βίβακηεξ ηαηαθήβμοκ θεοημί κάκμζ».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ  2, ζεθ. 302-303.   

 

 

Δπελδβήζεζξ: 

1) Όηακ ημ άζηνμ βίκεζ ενοενυξ βίβακηαξ, ζφιθςκα ιε ηα υζα ελδβήζαιε, ανπίγεζ 

κα πάκεζ ζδιακηζηά ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο. 

Γεδμιέκμο υηζ βίκεηαζ ηυηηζκμ ημ πνχια ημο ενοενμφ βίβακηα υηακ πθέμκ δεκ έπεζ 

ιεβάθδ εκένβεζα, αοηυ, δδθαδή ημ ηυηηζκμ πνχια, ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηα μπμία υιςξ θένμοκ παιδθή εκένβεζα θμνηίμο. Με άθθα θυβζα ημ ηυηηζκμ 

πνχια δδιζμονβείηαζ εηεί υπμο οπήνλακ εειεθζχδδ ζυκηα ιε παιδθή ηδκ εκένβεζα 

ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ ημοξ θμνηίμο (εθυζμκ αέααζα, ημ πνχια ημ ηυηηζκμ 

είκαζ ημ ίδζμ πακημφ. ηδκ θάζδ υιςξ ηδξ βέκκδζήξ ημο ζδιαίκεζ αοηυ: παιδθή ηδκ 

εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

Άθθςζηε, υηακ ελδβήζαιε βζα ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πάκς ζημ 

δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια, αοηυ ημ ακαθέναιε. 

πεηζηά βζα ημ ίδζμ εέια αθέπε ηαζ πζμ ηάης.    

 

 

5. Οη αθηηλνβνιίεο είλαη δεχγε ζεκειησδψλ ηφλησλ. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο η-

ζρχνο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ έρνπκε δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο ζηηο αθηηλνβν-

ιίεο. 

Ο εμαλαγθαζκφο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ λα αλαπαξάγνπλ θσο ή θχκαηα αλά-

ινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηα νπνία πέθηνπλ-

πξνζθξνχνπλ (ζηα νπνία έρνπλ απνηππψζεη εζνρέο (έρνπλ ραξάμεη ηα ίδηα εζνρέο 

ή ππάξρνπλ άιιεο θπζηθέο εζνρέο, έζησ θη αλ είλαη ειαρηζηφηαηεο). 

Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καγλεηνηαηλίαο. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα φηαλ πέζνπλ ζε έλα ζψκα, απσζνχλ πάιη απφ ην ζψκα 

απηφ φκνηά ηνπο ζεκειηψδε ηφληα πνπ έρνπλ ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε εθείλα πνπ 

έρνπλ πέζεη πάλσ ζην ζψκα, ή ηα ζεκειηψδε ηφληα κε ην ίδην κήθνο θχκαηνο 

απσζνχληαη κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, κε φζε ηζρχ-δχλακε έρνπλ πέζεη πάλσ ζην ζψκα ηα ζεκειηψδε ηφληα, 

νκνίσο θαη εθείλα πνπ απσζνχληαη, απσζνχληαη κε ηελ αλάινγε ηζρχ-δχλακε. 
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Ζ αηηζκμαμθία ημο θςηυξ ελδβήζαιε είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειε-

θζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, πάκημηε ακά γεφβμξ (ιυκμκ υηακ έθημκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυ-

κηα ιαξ δίκμοκ θςξ, θςξ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ. Ακ είπαιε ιυκμ έκα ημ είδμξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ εα πανάβμκηακ θςξ, βζαηί δεκ εα οπάνπμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά 

θμνηία). 

Αοηά θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δδιζμονβμφκ γεφβμξ δοκάιεςκ πμο υηακ 

έθημκηαζ πανάβμοκ ημ θςξ, επεζδή θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία (υπςξ έκα 

πνςηυκζμ ηαζ έκα δθεηηνυκζμ θένμοκ ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία). 

Καζ οπάνπμοκ επηά ηέημζα γεφβδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο απμηεθμφκ ηζξ επηά 

επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ (ηαζ πνχιαηα) ημο θεοημφ θςηυξ. Τπάνπμοκ επίζδξ ηαζ άθθα 

ηέημζα γεφβδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο απμηεθμφκ άθθεξ αηηζκμαμθίεξ υπςξ είκαζ μζ 

οπένοενεξ ηαζ μζ οπενζχδεζξ αηηζκμαμθίεξ. Όθεξ έπμοκ αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ: 

απμηεθμφκηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ, ιε δζαθμνεηζηή ζζπφμξ ημοξ ημ ηαεέκα γεφβμξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ιε 

δζαθμνεηζηή ζφκεεζδ ζζπφμξ ημοξ δ ηαεειζά αηηζκμαμθία. 

Δπεζδή υζμ πνμπςνμφιε απυ ηδκ οπένοενδ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θά-

ζιαημξ πνμξ ηδκ οπενζχδδ παναηδνμφιε υηζ ιζηναίκεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ημο θςηυξ 

ηαζ αολάκεηαζ δ ζζπφξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, αοηυ ζδιαίκεζ ημ ελήξ: 

Σα γεφβδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο οπένοενμο 

(ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ) δεκ θένμοκ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ. Αοηά 

θένμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ έζης α΄ ζζπφμξ. 

Σα γεφβδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο μναημφ θςηυξ 

(ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ) θένμοκ ζζπονυηενμ ιαβκδηζηυ θμνηίμ. Αοηά θέ-

νμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ έζης α΄ ζζπφμξ. 

Σα γεφβδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο οπενζχδμοξ 

(ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ) δεκ θένμοκ ζζπονυ ιαβκδηζηυ θμνηίμ. Αοηά θέ-

νμοκ ιαβκδηζηυ θμνηίμ έζης β΄ ζζπφμξ. 

Δπζιένμοξ, ππ. ηα ιαβκδηζηά θμνηία β΄ ζζπφμξ (ή μζ αηηζκμαμθίεξ ηδξ οπενζχδμοξ 

πενζμπήξ) πάθζ δζαπςνίγμκηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ: π.π. υζμ ιζηναίκεζ ημ ιήημξ 

ηφιαηυξ ημοξ, ηυζμ πζμ πμθφ αολάκμοκ ημ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ. Σμ πζμ ζζπονυ 

ιήημξ ηφιαηυξ ημοξ είκαζ εηείκμ δδθαδή πμο ανίζηεηαζ «ηένια» ανζζηενά (υπςξ 

αθέπμοιε ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια).  

Με άθθα θυβζα, υθα ηα παναπάκς είδδ αηηζκμαμθζχκ είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

έπμοκ εθπεεί ακά γεφβδ ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ημο θμνηίμο ημοξ πνμηφπηεζ ηαζ δ 

δζαθμνεηζηή ημοξ εέζδ ζημ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια. 

Δπίζδξ υζμ πζμ πμθφ πνμξ ηα ανζζηενά ημο θάζιαημξ ανίζημκηαζ ηα γεφβδ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ ή ηςκ αηηζκμαμθζχκ, ηυζμ πζμ ζζπονά είκαζ. 

Απυ ηζ ελανηάηαζ υιςξ δ ζζπφξ ημοξ; 

Ζ ζζπφξ ημοξ ελανηάηαζ απυ δφμ πανάβμκηεξ: 

Όηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ πενζέπμοκ αηυιδ ιεβάθδ πμζυηδηα φθδξ. Συηε 

θένμοκ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ ηαζ είκαζ πάνα πμθφ ζζπονά. 

Όηακ ηα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ πνχηδξ βεκζάξ, δδθαδή δεκ είκαζ «βεναζιέκα». 

Δλδβήζαιε υηζ υζμ πενκάεζ μ πνυκμξ (εηαημιιφνζα έηδ) θυβς ηδξ άπςζήξ ηςκ 

(ζοζημθέξ ηαζ δζαζημθέξ) εηπέιπμοκ θμνηία, ηα μπμία απμαάθθμκηαζ απυ αοηά, υπςξ 

απμαάθθεηαζ δ ακηίζημζπδ εκένβεζα απυ ημ άημιμ. Συηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα αοηά 

έπμοκ πάζεζ ιένμξ ηδξ εκένβεζάξ ημοξ ηαζ δεκ εεςνμφκηαζ εειεθζχδδ ζυκηα «πνχηδξ 

βεκζάξ». 

 

Σα πνχιαηα πμο παίνκμοκ θμζπυκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ζηδκ μναηή πενζμπή ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ είκαζ ζδζυηδηεξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ιε αάζδ ηδκ 

ζζπφ ημοξ. 
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Σα ίδζα ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ιε υζδ ζζπφ πέθημοκ πάκς ζε άθθα ζχιαηα, ηα μπμία 

θένμοκ επίζδξ εειεθζχδδ ζυκηα, πνμηαθμφκ άπςζδ ηςκ μιχκοιςκ θμνηίςκ ημοξ. ο-

βηεηνζιέκα, υηακ ιζα δέζιδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζοβηεηνζιέκμο ιήημοξ ηφιαημξ 

πέζεζ πάκς ζε έκα ζχια, ηυηε απυ ημ ζχια αοηυ εα απςεδεμφκ εηείκα ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα πμο έπμοκ ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία έπμοκ πέζεζ 

πάκς ζημ ζχια αοηυ, επεζδή αηνζαχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ιε ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ 

απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 

Ζ άπςζή ηδξ αοηή ελδβείηαζ επεζδή οπάνπεζ ζπεηζηή δοκαηυηδηα ιαβκδηζηήξ-δθε-

ηηνμιαβκδηζηήξ αθθδθελάνηδζδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα 

είκαζ επ’ άπεζνμκ. Καεχξ θμζπυκ ηα πνμζπίπημκηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκ ηα 

οπάνπμκηα ζε ηάπμζμ ζδιείμ, ηυηε ζηδκ εέζδ ημοξ έθημκηαζ ηα πνμζπίπημκηα, εκχ 

απυ ηα οπάνπμκηα απςεμφκηαζ ηυζδ πμζυηδηα εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ υζδ 

είκαζ ηαζ δ πνμζπίπημοζα. 

Μάθζζηα, ιε υζδ δφκαιδ-ζζπφ πέζμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

ιήημοξ ηφιαημξ πάκς ζε έκα ζχια, ηυηε υπζ ιυκμ εα απςεμφκ μιχκοιά ημοξ 

εειεθζχδδ ζυκηα (δδθαδή εειεθζχδδ ζυκηα ιε ημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ) αθθά ηαζ ιε ηδκ 

ίδζα ζζπφ πμο έπμοκ δεπηεί ηδκ πίεζδ βζα άπςζή ημοξ.  

Έηζζ, ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο θεφβμοκ-απςεμφκηαζ απυ έκα ζχια είκαζ ηα ίδζα ιε 

εηείκα πμο έπμοκ πέζεζ πάκς ζημ ζχια αοηυ. 

Άθθεξ θμνέξ υιςξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα «ελακαβηάγμκηαζ» κα ακαπανάβμοκ ηδκ έ-

κηαζδ ηαζ ηδκ ζζπφ πνυζπηςζήξ ηςκ πάκς ζημ ζχια αοηυ, (ζηα μπμία έπμοκ απμηο-

πχζεζ εζμπέξ (έπμοκ πανάλεζ ηα ίδζα εζμπέξ ή οπάνπμοκ άθθεξ θοζζηέξ εζμπέξ, έζης 

ηζ ακ είκαζ εθαπζζηυηαηεξ)….». 

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

ογγναθή-επημέιεηα: Χανάιαμπμξ Θεμθ. Δνάθμξ, ζει. 11-17 
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21. Η αθξηβήο εμήγεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, θπηνχ θ.ιπ. 

Ο ιφγνο πνπ ν άλζξσπνο, ην θπηφ θ.ιπ αλαπηχζζεηαη θαη ςειψλεη. 

Απφ ηη εμαξηάηαη ε ηζρχο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ηεο αιπζίδαο 

ηνπ DNA (κε ηηο δηπιέο έιηθεο). 

Η εμήγεζε ηεο επηιεθηηθήο ζχλαςεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

κνξίσλ (ησλ βάζεσλ θ.ιπ.) ηεο θιίκαθαο ηνπ DNA. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπ γελεηηθνχ 

θψδηθα ηνπ θάζε είδνπο. 

Ση είλαη ν γελεηηθφο θψδηθαο ελφο είδνπο. 

 

 

 

 
 

 

«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα 

Βζμθμβίαξ Π.Α.), Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. 

Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 34. 

 

 

Δπεμεγήζεηο-ζέζεηο: 

 

Γζα κα ζπάζεζ δ αθοζίδα ημο DNAζε δφμ ιένδ, αοηυ βίκεηαζ 

(ζφιθςκα ιε υζα ελδβήζαιε ςξ ηχνα), ιυκμκ υηακ αολδεμφκ ηα θμνηία 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο ένπμκηαζ ζε αοηήκ ηαζ ηδκ θμνηίγμοκ. 

Αοηυ βζα κα βίκεζ ζδιαίκεζ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα δεκ ακαπηφζζμκηαζ 

πθέμκ ζημ ζχια εηείκμ (π.π. άκενςπμ, θοηυ η.θπ.), μπυηε ηυηε πάκε ηαζ 
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ηαηαηθφγμοκ ηδκ ιάγα ημο ακενχπμο, θοημφ η.θπ. ηαζ επμιέκςξ ηαζ ηα 

ηφηηανά ημο. 

Με άθθα θυβζα δ άπςζδ ημο ακενχπμο, ημο θοημφ η.θπ. βίκεηαζ θυβς 

ηδξ άπςζδξ πμο ζοιααίκεζ ζε αοηά αηνζαχξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ DNA ημο ακενχπμο, θοημφ η.θπ.  

Δπμιέκςξ, ιυθζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 

βεκεηζηυ οθζηυ εκυξ κέμο ακενχπμο, θοημφ η.θπ. απςεδεμφκ ηαζ πθέμκ 

δεκ ιπμνμφκ κα απςεδεμφκ άθθμ (αθμφ δεκ ελακηθμφκ πθέμκ ηα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία άπςζήξ ημοξ), ηυηε ανπίγμοκ κα 

θμνηίγμοκ ηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ημοξ, επμιέκςξ ηαζ ηα ίδζα ηα ηφηηανά ημοξ. 

Δίιαζηε ζηδκ θάζδ πμο ζηαιαηάεζ μ άκενςπμξ ή ημ θοηυ η.θπ. κα 

ρδθχκμοκ. 

Συηε, απυ ηδκ ιάγα ημο ακενχπμο, θοημφ η.θπ. θμνηίγμκηαζ ηονίςξ ηα 

πνςιμζχιαηα. Σμ πνχια ημοξ οπμδδθχκεζ αηνζαχξ θμνηία εειεθζαδχκ 

ζυκηςκ ιζηνήξ ζζπφμξ υιςξ (αθ. επυιεκδ εζηυκα απυ ημ αζαθίμ ηδξ 

Βζμθμβίαξ Γ΄ Γοικαζίμο). 

 

 
 
«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα Βζμθμβίαξ Π.Α.), 

Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. 

Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 20. 

 

 

Αοηά ηυηε ηα πνςιμζχιαηα, ηαεχξ θμνηίγμκηαζ ιε εειεθζχδδ ζυκηα 

θμνηίγμοκ ηζξ δζπθέξ έθζηεξ ημο DNAημοξ. Συηε έπμοιε ηδκ δδιζμονβία 

ηαζ πάθζ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ, υπςξ ηαζ παναπάκς 

ελδβήζαιε. 
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Έηζζ δζαζνείηαζ δ αθοζίδα ημο DNA ηαζ δεκ οπάνπεζ άθθμξ ηνυπμξ κα 

δζαζπαζηεί αοηή δ δζπθή αθοζίδα, επεζδή αηνζαχξ εηεί έπμοιε ημοξ δφμ 

δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ, πμο πενζζηνέθμκηαζ, υπςξ ελδβήζαιε ηαζ 

πζμ πάκς. 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ επζθεηηζηή ζφκαρδ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ 

ιμνίςκ (ηςκ αάζεςκ η.θπ.) ηδξ ηθίιαηαξ ημο DNA, κα ακαθένμοιε ηα 

ελήξ: 

Απυ ηα παναπάκς, ηα μπμία ακαθέναιε ζημ Τπυικδια ημο 

μπνζδβμφιεκμο ηεθαθαίμο, ιπμνμφιε κα ηναηήζμοιε ηαζ ηδκ ελήξ 

θνάζδ: 

«Λυβς ηδξ δζαθμνεηζηήξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ έπμοιε 

δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ ζηζξ αηηζκμαμθίεξ». 

Με άθθα θυβζα έπμοιε δζαθμνεηζηή ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Ζ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ ζζπφμξ εδχ, ζηδκ ηθίιαηα ημο DNA, δεκ έπεζ 

κα ηάκεζ ιυκμκ ιε αοηή ηαεαοηή ζζπφ ημοξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ ιεηαλφ 

ημοξ απυζηαζδ πμο απέπμοκ ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα είηε εθεφεενα ςξ 

πεδίμ, είηε ιέζα ζε ιάγα ηςκ αάζεςκ ηδξ αθοζίδαξ ημο DNA.  

Έηζζ, θυβς ηδξ δζαθμνεηζηήξ ζζπφμξ ηςκ επζιένμοξ εκενβεζαηχκ 

ζδιείςκ (αθέπε παναπάκς ηδκ ενιδκεία ημοξ) έπμοιε ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ 

έθλδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ ηδξ ηθίιαηαξ ημο DNA 

ηαζ (ηςκ αάζεχκ ηδξ η.θπ.). 

Δπεζδή υιςξ ηαζ δ έθλδ ιεηαλφ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ είκαζ 

δζαθμνεηζηή ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ ηαζ ηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απζμηάζεζξ, 

αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο δζαθμνμπμζείηαζ ηαζ δ ζζπφξ ηςκ εκενβεεζαηχκ 

ζδιείςκ ηδξ ηθίιαηαξ DNA.  

Με αάζδ ηα πζμ πάκς έπμοιε ηδκ ζφκαρδ ηςκ δζαθυνςκ πδιζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηδξ ηθίιαηαξ DNA, πμο ζηδκ μοζία ημοξ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ 

δζαθμνεηζηή ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ ζηα δζαθμνεηζηά 

εκενβεζαηά ζδιεία ηδξ. 

Έηζζ, θυβς ηδξ παναπάκς ζφκαρδξ έπμοιε ηαζ ηδκ δδιζμονβία ηαζ ηδκ 

θεζημονβία ημο βεκεηζημφ ηχδζηα ημο ηάεε είδμοξ. 

 

Με αάζδ θμζπυκ ηα παναπάκς, υθα ιαγί ηα δζαθμνεηζηά εκενβεζαηά 

ζδιεία απανηίγμοκ ηδκ ηθίιαηα ημο DNAηαζ δδιζμονβμφκ έηζζ ημκ 

δζαθμνεηζηυ βεκεηζηυ ηχδζηα ζημκ άκενςπμ, ζημ θοηυ η.θπ. 
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22. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη πνηα 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο. 

Η εμήγεζε γηαηί θαλέλα είδνο δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε άιιν 

είδνο, παξφηη κπνξεί λα γίλεη κεξηθή ηξνπνπνίεζε ελφο είδνο θαη λα 

καο δψζεη άιιε πνηθηιία, αιιά φρη άιιν είδνο. 

 

 

Δλδβήζαιε παναπάκς υηζ ηα δζαθμνεηζηά εκενβεζαηά ζδιεία 

απανηίγμοκ ηδκ ηθίιαηα ημο DNAηαζ δδιζμονβμφκ έηζζ ημκ δζαθμνεηζηυ 

βεκεηζηυ ηχδζηα ζημκ άκενςπμ, ζημ θοηυ η.θπ. 

Ακ θμζπυκ δφμ άημια ημο ίδζμο είδμοξ ανεεμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ζοκεήηεξ γςήξ, εα θμνηζζημφκ ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ, ηδκ δζαηνμθή 

ημοξ, ηδκ άζηδζή ημοξ η.θπ. 

Συηε ζημκ ίδζμ βεκεηζηυ ηχδζηα πμο έπμοκ, εα έπμοιε δζαθμνεηζηή ηδκ 

αολμιείςζδ ιεηαλφ ηςκ βεκεηζηχκ ηςδίηςκ ημοξ ηαζ εα έπμοιε 

δζαθμνεηζηή ηδκ ηθδνμκμιζηή πανάδμζδ εκενβεζαηχκ δζπθχκ πυθςκ ηςκ 

εθίηςκ ημο DNAζημοξ απμβυκμοξ ημοξ. 

Έηζζ μζ απυβμκμί ημοξ εα είκαζ ζημ ίδζμ είδμξ, αθθά ιε αολμιεζμφιεκα 

παναηηδνζζηζηά, πμο μθείθμκηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηή θυνηζζή ημοξ ιε 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

Σέημζμ πανάδεζβια είκαζ π.π. ακ πάνμοιε έκα ζπυνμ ηαθαιπυηζ ηαζ 

ημκ θμνηίζμοιε ιε αηηζκμαμθία. Ζ αηηζκμαμθία, ελδβήζαιε θένεζ 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

Δπμιέκςξ, μ ζπυνμξ ημο ηαθαιπμηζμφ πμο εα θμνηζζηεί ιε 

αηηζκμαμθία, εα είκαζ πάθζ ηαθαιπυηζ, αθθά ιπμνεί κα είκαζ ηαθαιπυηζ 

βίβαξ, επεζδή θένεζ αολακυιεκα ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα πνμηφρεζ ημ ίδζμ είδμξ, αθθά ζε άθθδ 

ηαηάζηαζδ, ηαζ δεκ εα πνμηφρεζ κέμ είδμξ, αθμφ μζ ζοκάρεζξ ημο 

βεκεηζημφ ημο ηχδζηα είκαζ μζ ίδζεξ. 

Σμ ίδζμ είδμξ, δδθαδή, δεκ ιπμνεί απυ ιυκμ ημο κα αθθάλεζ ηδκ ζεζνά 

ηςκ ζοκάρεςκ, αθθά ιυκμκ ηα θμνηία εκένβεζάξ ημο. Αοηυ ημ θέιε 

επεζδή υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ παναηάης ζπήια (αθ. επυιεκδ ζεθίδα), δ 

εκένβεζα ιε ηδκ μπμία θμνηίγμκαηαζ ηα επζιένμοξ εκενβεζαηά θμνηία ημο 

βεκεηζημφ ηχδζηα εα ηα αολήζεζ (εα αολήζεζ ηζξ ζοκάρεζξ δδθαδή) ζε 

ιέβεεμξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηφρεζ έκαξ απυβμκμξ πμθφ ιεβαθφηενμξ ζε 

δζαζηάζεζξ π.π. ηαθαιπυηζ βίβαξ η.θπ. ηζαζ δεκ εα αθθάλεζ δ ζεζνά ηςκ 

ζοκάρεςκ, αθμφ δεκ επεκενβεί ζε αοηέξ ηακέκα αίηζμ βζα κα ηζξ αθθάλεζ. 

 

 

ζοκέπεζα ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα → 
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«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα 

Βζμθμβίαξ Π.Α.), Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. 

Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 36. 
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23. Η αθξηβήο δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία ηεο κίησζεο.  

 

 

Αξ πάνμοιε ιζα εζηυκα απυ ημ ίδζμ αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ Γ΄ 

Γοικαζίμο: 

 

 

«Βζμθμβία Γ΄ Γοικαζίμο», ΟΔΓΒ. Δ. Γηέθηδ-Γμφηα (Τθδβήηνζα 

Βζμθμβίαξ Π.Α.), Θ.Α. Παηανβζάξ (Έηη. Καεδβδηήξ Βζμθμβίαξ Π.Α.), Η. 

Ανβφνδξ (Γοικαζζάνπδξ, Γν. Βζμθμβίαξ), 1994, ζεθ. 40. 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Μυθζξ θμνηζζημφκ ηα ηφηηανα (ελδβήζαιε αοηυ βίκεηαζ πενίπμο υζηακ 

ζηαιαηάεζ δ ακάπηολδ ημο ακενχπμο-θοημφ, ηυηε ηα εειεθζμχδδ ζπμκηα 

αολάκμκηαζ ιέζα ζε αοηά επεζδή ηα θμνηίγμοκ, υπςξ ζηδκ Φάζδ (2). 

ηδκ ζοκέπεζα, αολάκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ πμθφ αοηή δ άπςζδ ηαζ αοηά 

ηαεχξ απςεμφκηαζ έθημοκ ηαζ φθδ απυ ηδκ ιάγα ημο ηοηηάνμο, Φάζδ 

(3). 

ηδκ Φάζδ (4), υηακ αολδεεί ζπεηζηά οπεναμθζηά αοηή δ άπςζδ, ηυζηε 

λεηυαεηαζ ζηα δφμ ημ ηφηηανμ ηαζ δδιζμονβεί δφμ κέα ιένδ, επεζδή ηα 

εειεθζχδδ ζυκηα ζημκ ηάεε πυθμ ημοξ δεκ θένμοκ ιυκμ ημ έκα είδμξ 
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ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμνηίμο, αθθά θένμοκ ηαζ ηα δφμ είδδ 

ζοβπνυκςξ. 

 

 

24. Η εμήγεζε φηη ην θάζε δσληαλφ είδνο πνπ θέξεη DNA, δελ 

κπνξεί λα γίλεη απεξηφξηζηα δπλαηφ ζε θάπνηα ηδηφηεηα-ηθαλφηεηά 

ηνπ. 

Δπεμεγήζεηο πάλσ ζηελ θιίκαθα DNA. 

Η εξκελεία ηνπ πεξαηνχ, θαη φρη ηνπ απεξηφξηζηα δπλαηνχ, ηεο 

δχλακεο φισλ ησλ έκβησλ φλησλ. 

Η εμήγεζε ηνπ γξακκηθνχ ή θπθιηθνχ ζρήκαηνο ησλ ηψλ RNA. 

 

 

«λνπθιεΐλεο: [ή ππξελίλεο] 

Υδιζηέξ μοζίεξ, πμο ανίζημκηαζ ζημοξ πονήκεξ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ 

είκαζ πθμφζζεξ ζε θςζθμνζηυ μλφ.  

Ννπθιετληθά ή ππξεληθά νμέα: 

Ονβακζηέξ εκχζεζξ, πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ οδνυθοζδ ηςκ 

κμοηθεμπνςηεσκχκ. Βνίζημκηαζ ζημκ πονήκα ηαζ ηα ιζημπυκδνζα ηςκ 

γχκηςκ ηοηηάνςκ. Πνμένπμκηαζ απυ αοηά ιε οδνυθοζδ γφιδξ θεοηχκ 

αζιμζθαζνίςκ, ιε αναζά ηαοζηζηά αθηάθζα ή ιε NaCl ηαζ ηαηυπζ 

επαημθμο εεί ενυιαςζδ ιε αναζά δζαθφιαηα μλέςκ. Σα μλέα, πμο 

πνμηφπημοκ ιε αοημφξ ημοξ ηνυπμοξ, είκαζ θεοηά ζχιαηα δζαθοηά ζημ 

κενυ ηαζ αδζάθοηα ζηδκ αθημυθδ. Ζ οδνυθοζδ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ 

δίκεζ θςζθμνζηυ μλφ, ζάηπανα [νζαυγδ ηαζ δεζμλονζαυγδ] ηαζ 

εηενμηοηθζηέξ αάζεζξ, πανάβςβα ηδξ ποναιζδίκδξ ηαζ ηδξ πμονίκδξ 

[βμοακίκδ, αδεκίκδ, μοναηθίκδ ηαζ εοιίκδ]. Δζηυκα (1).  

 

 
 

Δζηυκα (1) 

 
 

Δζηυκα (2) 

 

Ακάθμβα ιε ημ ζάηπανμ πμο πενζέπμοκ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ είδδ: 

DNA[δεζμλο-νζαμγμ-κμοηθεσκζηυ μλφ], υηακ ημ ζάηπανμ είκαζ δ 

δεζμλονζαυγδ. 

RNA [νζαμγμ-κμοηθεσκζηυ μλφ], υηακ ημ ζηάπανμ είκαζ δ νζαυγδ. 
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Καηά ηδκ οδνυθοζδ ημο RNA μζ ηέζζενζξ εηενμηοηθζηέξ αάζεζξ πμο 

πανάβμκηαζ είκαζ δ αδεκίκδ [6 - αιζκπμονίκδ], δ βμοακίκδ [2 - αιζκμ -6 

οδνμλοπμονίκδ], δ ηοημζίκδ [4 - αιζκμ - 2 - οδνμλοπονζιζδίκδ] ηαζ δ 

μοναηίθδ [2,4 - δζοδνμλοπονζιζδίκδ]. Δζηυκα (2). 

 

Ζ ιενζηή οδνυθοζδ ηςκ RNAδίδεζ θςζθμνζηυ μλφ ηαζ κμοηθεμζίδζα, 

ηα μπμία πενζέπμοκ ημ οπυθμζπμ ημο οδαηάκεναηα [νζαυγδ] ζοκδεδειέκμ 

ιε ηζξ δζάθμνεξ αγςημφπεξ αάζεζξ. Ο δεζιυξ είκαζ βθοημγζηζηυξ ιεηαλφ 

ημο αηυιμο ημο άκεναηα ηαζ ημο αγχημο ηδξ αάζδξ. ηδ βμοακμζίκδ ηαζ 

ηδκ αδεκμζίκδ μ δεζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ έαδμιδ εέζδ ημο 

πμονζκζημφ ζηεθεημφ. Δζηυκα (3) 

 

 

 

 
 

Δζηυκα (3) 

 

 

 

 

 
 

Δζηυκα (4) 

ηδκ ηοηζδίκδ ηαζ ηδκ μονζδίκδ μ δεζιυξ βίκεηαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ ημο 

πονζιζδζκζημφ ζηεθεημφ. Αοηυξ μ δεζιυξ είκαζ δοκαηυξ ακ ημ μλοβυκμ 

ζηδ 2 - ή 4 -  εέζδ ηαοημιενίγεηαζ ζηδκ ηαναμκοθζηή μιάδα. Δζηυκα (4). 

 

Ζ οδνυθοζδ ηςκ DNA δίδεζ δεδμλονζαυγδ ακηί ηδξ νζαυγδξ. Μζα άθθδ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ RNAηαζDNA είκαζ, υηζ ημ DNAπανάβεζ εοιίκδ [2,4 

- δζτδνμλο - 5 - ιεεοθμπονζδίκδ] ακηί ηδξ μοναηίθδξ ηαηά ηδκ οδνυθοζδ. 

Καηά ηδ ιενζηή οδνυθοζδ δίδεζ εοιζδίκδ ακηί μονζδίκδξ. Δζηυκα (5). 
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Δζηυκα (5) 

 

Σα κμοηθεμηίδζα είκαζ εζηένεξ ημο θςζθμνζημφ μλέμξ ηςκ 

κμοηθεμζζδίςκ, ζηα μπμία ημ οπυθμζπμ ημο θςζθμνζημφ μλέμξ ανίζηεηαζ 

ζοκήεςξ εκςιέκμ ιε ηδκ 3 -  ή ηδκ 5 -  εέζδ ηδξ νζαυγδξ ή ηδξ 

δεδμλονζαυγδξ. Σα κμοηθεμηίδζα πανάβμκηαζ, επίζδξ, ηαηά ηδ ιενζηή 

οδνυθοζδ ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ. Π.π. 

 

 
 

Σα κμοηθεσκζηά μλέα είκαζ θοζζηά πμθοιενή ζηα μπμία ηα 

κμοηθεμζίδζα είκαζ ζοκδεδειέκα απυ ηδκ 3 - ηαζ 5 - εέζδ ημο ζαηπάνμο 

εζηενμεζδχξ ιε θςζθμνζηυ μλφ. Ζ ιμνζαηή δμιή ημο DNAαπμηεθείηαζ 

απυ δφμ πανάθθδθεξ αθοζίδεξ πμθοκμοηθεμηζδίςκ, πμο εθίζζμκηαζ βφνς 

απυ έκακ ημζκυ άλμκα ηαζ ζοβηναημφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δεζιμφξ 

οδνμβυκμο ιεηαλφ ηςκ αγςημφπςκ αάζεςκ ζημ ιήημξ ηδξ αθοζίδαξ. ημ 

πζμ ηάης ζπήια θαίκεηαζ ηαεανά μ ζζπονυξ δεζιυξ οδνμβυκμο, πμο 

ζοβηναηεί ηδ βμοακίκδ ηαζ ηδκ ηοημζίκδ ζημ ιυνζμ ημο κμοηθεσκζημφ 

μλέμξ ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ αδεκίκδξ - εοιίκδξ. Δζηυκα (6) 
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Δζηυκα (6) 

 

 
 

Δζηυκα (7) 

Έηζζ, έκα ιαηνμιυνζμ DNA, ημο μπμίμο δ ζεζνά ηςκ αάζεςκ 

επακαθαιαάκεηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο, ζπδιαηίγεζ ιε έκα άθθμ ιυνζμ 

DNA ηδκ έθζηα, ιε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ ίζδ πνμξ 20 Α, υπςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζημ ζπήια: Δζηυκα (7). 

 

Με απθμπμίδζδ ζημ πχνμ ηδξ δμιήξ, ζε επίπεδδ δμιή πνμηφπηεζ ημ 

πζμ ηάης ζπήια, υπμο θαίκμζκηαζ μζ δεζιμί οδνμβυκμο πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ αάζεςκ ημο εκυξ ηαζ ημο άθθμο 

ιαηνμιμνίμο. Δζηυκα (8).  

 

 

 
 

Δζηυκα (8) 

 

 

 
υπμο, Α = αδεκίκδ, 

Σ = εοιίκδ, 

G = βμοακίκδ ηαζ  

C = ηοημζίκδ. 

 

 

 

Ζ ζδιαζία ηςκ κμοηθεσκζηχκ μλέςκ είκαζ πμθφ ιεβάθδ βζα ημκ 

μνβακζζιυ. Δηηυξ απυ ηζξ πδιζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδ εέζδ πμζο 

ανίζημκηαζ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ, ηαεχξ ηαζ ςξ πνμξ ημ νυθμ πμο 

δζαδναιαηίγεζ ηαεέκα απυ αοηά. Σμ RNA ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια 

ηαζ ημκ πονήκα ηςκ ηοηηάνςκ, εκχ ημ DNA πενζζζυηενμ ζημκ πονήκα 

[ζηα πνςιαημζχιαηα]. Ο νυθμξ ημο DNAείκαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ 

πνςηεσκχκ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ. Σμ DNAείκαζ μ θμνέαξ ηςκ βεκεηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ, πμο ηθδνμκμιμφκηαζ ηαζ ιάθζζηα δ ζεζνά ηαηά ηδκ 
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μπμία οπάνπμοκ μζ αγςημφπεξ αάζεζξιέζα ζημ ιυνζμ ημο DNAηαεμνίγεζ 

ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, 

θοηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, Συιμξ 15, ζεθ. 295-297. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

 

1) Ο ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ πδιζηχκ εκχζεςκ 

ηαζ ιαηνμιμνίςκ ημο DNA ζηδνίγεηαζ πάκς ζηδκ ιαβκδηζηή-

δθεηηνμιαβκδηζηή επίδναζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζπμκηκς πνςημκίςκ ηζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, υηακ ζημ ηέκηνμ ημο ηάεε πνςημκίμο 

ηαζ ημο αηυιμο, επμιέκςξ, οπάνπμοκ μζ δζπθμί εκενβεζαημί ημο πυθμζ. 

Ακάθμβα ελδβήδζαιε ζοιααίκεζ ηαζ ζημοξ ηνοζηάθθμοξ (αθέπε βζα ημοξ 

ηνοζηάθμοξ ζπεηζηά πμζα ακαθέναιε). 

Γζα ηα ιαηνμιυνζα, επίζδξ ελδβήζαιε πζμ πάκς. 

 

2) Ζ επακαθαιαακυιεκδ ηθίιαηα ηςκ ζημζπείςκ ημο DNA, ζδιαίκεζ 

υηζ έπμοιε ηδκ πενζζηνμθή ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηδξ ηθίιαηαξ, πμο ημ ηάεε ζδιείμ ηδξ, ςξ εκενβεζαηυ 

ζδιείμ, θένεζ δζαθμνεηζηή ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ. Αοηυξ είκαζ 

μ θυβμξ πμο ημ ηάεε ζδιείμ έπεζ μνζζιέκδ ζηακυηδηα έθλδξ εηενχκοιχκ 

ημο θμνηίςκ ηαζ δεκ ιπμνεί κα έθλεζ επ’ άπεζνμκ θμνηία. Αοηυξ είκαζ 

ηπυηε ηαζ μ θυβμξ πμο έκαξ μνβακζζιυξ ή έκα είδμξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ 

π.π. απενζυνζζηα δοκαηυξ ζε ηάηζ η.θπ. Δλ αοημφ ζοκάβεηαζ ημ πεναηυ ηαζ 

υπζ ημο απενζυνζζηα δοκαημφ υθςκ ηςκ έιαζςκ υκηςκ. 

Δλάθθμο, εκαθένεδηε ηαζ ημ ελήξ: «…Ο νυθμξ ημο DNAείκαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ηςκ πνςηεσκχκ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ. Σμ DNAείκαζ μ 

θμνέαξ ηςκ βεκεηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, πμο ηθδνμκμιμφκηαζ ηαζ 

ιάθζζηα δ ζεζνά ηαηά ηδκ μπμία οπάνπμοκ μζ αγςημφπεξ αάζεζξιέζα ζημ 

ιυνζμ ημο DNAηαεμνίγεζ ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ». Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δεκ ελανηάηαζ απυ ημοξ ελςηενζημφξ πανάμβκηεξ, 

αθμφ αοηά πνμζδίδμοκ ηδκ εκένβεζα ζηζξ πνςηεΐκεξ ημο DNA ηαηά ηφνζμ 

θυβμ. 

 

3) Ακαθένεδηε πζμ πάκς υηζ: «…Ο νυθμξ ημο DNAείκαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ηςκ πνςηεσκχκ ιέζα ζημκ μνβακζζιυ…».  

Αοηυ ζδιαίκεζ ηαζ επζαεααζχκεζ υηζ μζ πνςηεΐκεξ ςξ ιαηνμζιυζνζα 

θένμοκ ηέημζα θμνηία εειεθζαδχκ ζυκηκς πνςημκίςκ ηαζ εειεθζαδχκ 

ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 
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4) Ακαθένεδηε επίζδξ υηζ: «…Σμ RNA ανίζηεηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια 

ηαζ ημκ πονήκα ηςκ ηοηηάνςκ, εκχ ημ DNA πενζζζυηενμ ζημκ πονήκα 

[ζηα πνςιαημζχιαηα]». 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα ακάθμβα ιε ημκ πχνμ υπμο ιέκμοκ ηαζ ηζξ 

ηζκήζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ, ζοιπενζθένμκηαζ δζαθμνεηζηά επεζδή 

αολμιεζχκεηαζ ηαζ δ ζζπφξ ηςκ ιε αάζεζ ηζξ απμζηάζεζξ ηςκ, αθθά ηαζ 

ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ηζξ βεζημκζηέξ ιάγεξ, αθμφ αοηέξ έθημοκ 

αοηά. 

Σμ υηζ ηα πνςιαημζχιαηα ηαζ ηα ιζημπυκδνζα θένμοκ DNA, αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ αοηά ήδδ θένμοκ DNAηαζ άθθα εειεθζχδδ ζυκηα ακ 

πενάζμοκ ιέζα ζημ ηφηηηανζ έθημκηαζ απυ ηα ζζπονυηενά ημοξ 

(εειεθζχδδ ζυκηα) πμο ήδδ οπάνπμοκ εηεί.  

Με αάζδ δδθαδή ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ μζ 

πνςηεΐκεξ ημο DNAηαζ RNAέπμοιε ηαζ ηδκ δζαθμνεηζηυηδά ημοξ. 

Ακ ηνίκμοιε απυ ημ ζπήια ημοξ, ιπμνμφιε κα πμφιε ηαζ ηα ελήξ, ακ 

πνμζέλμοιε ηζ έκα επζπθέμκ ζδιείμ ημοξ, πμο ημ ακαθένμοιε απυ 

ζπεηζηυ απυζπαζια: 

«Οη ηνί έρνπλ γελεηηθφ πιηθφ  DNA θαη RNA.  

Οζ ζμί πενζέπμοκ έκα ιυκμ επζδμξ κμοηθεσκζημφ μλέμξ, ημ μπμίμ ιπμνεί 

κα είκαζ DNAήRNA. Σμ DNAηςκ ζχκ ιπμνεί κα είκαζ ιμκυηθςκμ ή 

δίηθςκμ, βναιιζηυ ή ηοηθζηυ. Οζ RNA ζμί έπμοκ ζοκήεςξ βναιιζηυ 

RNA(ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ ηοηθζηυ), ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ 

ιμκυηθςκμ ή δίηθςκμ. Οζ ζμί ηαζ μ ηφηθμξ γςήξ ημοξ εα ακαθοεμφκ ζημ 

αηκίζημζπμ ηεθάθαζμ». 

Πδβή: «Βζμθμβία» Γ΄ Γεκζημφ Λοηείμο, ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ, 

Ένεοκαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Ηκζηζημφημ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ, 

Οιάδαξ Πνμζακαημθζζιμφ Θεηζηχκ πμοδχκ. Οιάδα ζοββναθήξ: Γν 

Βαζζθζηή Αθεπυνμο-Μανίκμο, Βζμθυβμξ (Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα, 

Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ), Γν Αθέλακδνμξ 

Ανβονμηαζηνίηδξ, Βζμθυβμξ (εηη. Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, Σιήια 

Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ), Γν Αζηαηενίκδ Κμιδημπμφθμο, 

Βζμθυβμξ (Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα, Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ), Γν Πενζηθήξ Πζαθυβθμο, Βζμθυβμξ (Πεζναιαηζηυ Γοικάζζμ 

Αβίςκ Ακανβφνςκ), Βαζζθζηή βμονίηζα, Βζμθυβμξ (Λφηεζμ Αβίαξ 

Σνζάδαξ Ανβμθίδαξ). Τπεφεοκδ βζα ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ: Γν. 

Βαζζθζηή Πενάηδ, Βζμθυβμξ (φιαμοθμξ Π.Η.), ζεθ. 26.  

Σμ ζδιείμ πμο πνέπεζ κα πνμζέλμοιε είκαζ ημ ελήξ: 

Έζης υηζ έπμοιε δίηθςκμ RNA. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ βζα κα είκαζ 

βναιιζηυ ημ ζπήια ηςκ ζχκ RNA ζδιαίκεζ υηζ ηα δζπθά γεφβδ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημοξ θένμοκ ίζα ή ζπεδυκ ίζα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ. Ακ υιςξ ημ έκα απυ αοηά 

ηα δφμ δζπθά γεφβδ είκαζ ζζπονυηενμ απυ ημ άθθμ, ηυηε αοηυ ημ 

ζζπονυηενμ θεζημονβεί ςξ ηέκηνμ βφνς απυ ημ μπμίμ πενζζηνέθεηαζ ηαζ 

ηάκεζ ηφηθμ ημ άθθμ (υπςξ π.π. δ Γδ πενζζηνέθεηαζ ςξ πνμξ ημκ Ήθζμ). 
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25. Η αιπζίδα ηνπ DNA θαίλεηαη φηη θέξεη ίζα ή ζρεδφλ ίζα 

θνξηία. 

 

 

Ζ αθοζίδα ημο DNAθαίκεηαζ υηζ θένεζ ίζα ή ζπεδυκ ίζα θμνηία. Αοηυ 

απμννέεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ:  

«…Γεδμιέκα απυ ηδκ ακάθοζδ ημο πμζμζημφ ηςκ αάζεςκ ζε ιυνζα 

DNA  απυ δζαθμνεηζημφξ μνβακζζιμφξ έδεζπκακ υηζ ζε ηάεε ιυνζμ DNA 

μ ανζειυξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ πμο έπμοκ ςξ αάζδ ηδκ αδεκίκδ είκαζ ίζμξ 

ιε ημκ ανζειυ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ πμο έπμοκ εοιίκδ, ηαζ μ ανζειυξ ηςκ 

κμοηθεμηζδίςκ πμο έπμοκ ςξ αάζδ ηδ βμοακίκδ είκαζ ίζμξ ιε ημκ ανζειυ 

αοηχκ πμο έπμοκ ηοημζίκδ…». 

«Βζμθμβία» Γ΄ Γεκζημφ Λοηείμο, ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ, Ένεοκαξ 

ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, Ηκζηζημφημ Δηπαζδεοηζηήξ Πμθζηζηήξ, Οιάδαξ 

Πνμζακαημθζζιμφ Θεηζηχκ πμοδχκ. Οιάδα ζοββναθήξ: Γν Βαζζθζηή 

Αθεπυνμο-Μανίκμο, Βζμθυβμξ (Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα, Σιήια 

Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ), Γν Αθέλακδνμξ Ανβονμηαζηνίηδξ, 

Βζμθυβμξ (εηη. Δπίημονμξ Καεδβδηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ 

Κνήηδξ), Γν Αζηαηενίκδ Κμιδημπμφθμο, Βζμθυβμξ (Ακαπθδνχηνζα 

Καεδβήηνζα, Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ), Γν Πενζηθήξ 

Πζαθυβθμο, Βζμθυβμξ (Πεζναιαηζηυ Γοικάζζμ Αβίςκ Ακανβφνςκ), 

Βαζζθζηή βμονίηζα, Βζμθυβμξ (Λφηεζμ Αβίαξ Σνζάδαξ Ανβμθίδαξ). 

Τπεφεοκδ βζα ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ: Γν. Βαζζθζηή Πενάηδ, 

Βζμθυβμξ (φιαμοθμξ Π.Η.), ζεθ. 18 

 

Ακ θμζπυκ έπμοιε δφμ δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ ηαζ έπμοκ ίζα ή 

ζπεδυκ ίζα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυηε ελδβήζαιε, υηζ 

πενζζηνέθμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ζδζαίηενα πενζζηνέθμκηαζ ζε δφμ 

δζαθμνεηζημφξ ηφηθμοξ βφνς απυ έκακ κμδηυ άλμκα μ ηαεέκαξ ημοξ. 

Ακάθμβα βίκεηαζ ηαζ υηακ έπμοιε δφμ άζηνα ίζδξ ή ζπεδυκ ίζδξ 

εκένβεζαξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

οβπνυκςξ υιςξ, ιεθεηήζαιε ηαζ ελδβήζαιε υηζ  

(αθ. ηεθάθαζμ-εκυηδηα ιε ηίηθμ: «1. Ζ δδιζμονβία ηςκ δφμ 

ελςηενζηχκ ηαζ ηζκδηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Ζ ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ 

δζπθχκ εκενβεζαηχκ θμνηίςκ. Ζ ελήβδζδ ααζζηχκ Δκενβεζαηχκ Νυιςκ» 

ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ «Πενίπηςζδ δεφηενδ: Οζ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ 

είκαζ ίζμζ ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ θυνηζζή ημοξ ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ» ζεθ. 17-27), ζημ 8μ Βζαθίμ ιαξ. 
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26. Δλεξγεηαθέο αζζέλεηεο. 

 

 

Απυ ηδκ πάκς ακαδνμιή, ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε υηζ υπςξ μζ 

θάβμζ ημθθμφκ ηαζ επζηίεεκηαζ ζημ ακενχπζκμ ηφηηανμ ηαζ ημ δζαζνμφκ 

ηαζ ημ πνμζαάθθμοκ, ακάθμβα βίκεηαζ ηαζ ιε ηα ηανηζκζηά ηφηηανα. 

Μυκμ πμο δ αζηία ακάπηολδξ ημο ηανηίκμο, δεκ είκαζ έκα ααηηήνζμ ή 

έκαξ ζυξ υπςξ ελδβήζαιε, αθθά είκαζ έκα εκενβεζαηυ ααηηήνζμ ή έκαξ ε-

κενβεζαηυ ζυξ ηαζ ελδβήζαιε υηζ αοημφ ημο ηφπμο ηα εκενβεζαηά 

ααηηήνζα ηαζ μζ εκενβεζαημί ζμί θένμοκ αολδιέκα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Με άθθα θυβζα ημ αολδιέκμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ είκαζ δ αζηία 

πμο πνμηαθείηαζ αοηή δ ζεζνά αζεεκεζχκ ζημκ άκενςπμ. Γζ’ αοηυ αοηέξ 

ηζξ αζεέκεζεξ ιπμνμφιε κα ηζξ μκμιάζμοιε εκενβεζαηέξ αζεέκεζεξ. 

 

Άθθεξ ηέημζεξ εκενβεζαηέξ αζεέκεζεξ είκαζ ηαζ δ δδθδηδνίαζδ, υπςξ 

ήδδ είπαιε ιενζηά, ήδδ, ηαζ υπςξ εα ακαπηφλμοιε ηζ άθθα.  
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27. Η επίδξαζε ηεο ελέξγεηαο ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ (θαη ηεο 

ππξεληθήο ελέξγηαο) ζηα αλζξψπηλα αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα θαη 

ζηα κηηνρφλδξηα. 

Η αθξηβήο έλλνηα ηεο δειεηεξίαζεο ελφο πιηθνχ ή κηαο νπζίαο. 

Ση είλαη ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ ηχπνπ α (ή πξσηφληα 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θηλνχληαη θάησ απφ ην πεδίν ησλ ζεκειηβδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ).  

Ση είλαη ηα απιά ηφληα πξσηνλίσλ ηχπνπ β (ή ειεθηξφληα 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ πνπ θηλνχληαη θάησ απφ ην πεδίν ησλ ζεκειηβδψλ 

ηφλησλ πξσηνλίσλ). 

Ση είλαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ ηχπνπ α (ή πξσηφληα 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηλνχληαη θάησ απφ ην πεδίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ).  

Ση είλαη ηα απιά ηφληα ειεθηξνλίσλ ηχπνπ β (ή ειεθηξφληα 

θνξηηζκέλα κε καγλεηηθφ-ειεθηξνκαγλεηηθφ θνξηίν ζεκειησδψλ 

ηφλησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θηλνχληαη θάησ απφ ην πεδίν ησλ 

ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ). 

Η εμήγεζε ηεο ηεξάζηηαο ιάκςεο πνπ βιέπνπκε ζε κηα ππξεληθή 

έθξεμε ή ζηνλ Ήιην θ.ιπ. 

 

 

 

Να πμφιε ηάηζ ζημ ζδιείμ αοηυ. 

ηζξ 26 Απνζθίμο ημο 1986, έβζκε δ πονδκζηή ηαηαζηνμθή ημο 

Σζένκμιπζθ. 

Μεηαθένς εδχ, ζπεηζηυ απυζπαζια απυ ακάνδηδζδ ζημ Face Βμμη, 

εκυξ θίθμο ιμο, ημο Γζάκκδ Σζαιπμφνα (ζοββναθέα ηαζ πμζδηή απυ ηδκ 

Άνηα): 

«…Σμ ζφζηδια νφειζζδξ ηδξ ζζπφμξ ηαζ ημ ζφζηδια αζθάθεζαξ 

έηηαηηδξ ακάβηδξ ημο 4μο ακηζδναζηήνα ζημ Σζένκμιπζθ ζηδκ 

Οοηνακία (ηυηε ιένμξ ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ) δζαηυπδηακ βζα ηδ 

δμηζιή ζηζξ 25 Απνζθίμο. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ νάαδμοξ εθέβπμο (ηα 

ζοζηαηζηά ιένδ ηςκ ακηζδναζηήνςκ πμο ζηαιαημφκ ηδκ πονδκζηή 

δζάζπαζδ απυ ημ κα λεθφβεζ εηηυξ εθέβπμο) απμζφνεδηακ απυ ημκ 

πονήκα ημο ακηζδναζηήνα, εκχ μζ ιδπακζημί επέηνερακ κα θεζημονβήζεζ 

ιυθζξ ζημ 7 % ηδξ ζζπφμξ ημο. 

ηζξ 1:23 π.ι. ζηζξ 26 Απνζθίμο, ζημκ ηέηανημ ακηζδναζηήνα 

ζδιεζχεδηε ιζα ηενάζηζα έηηθδζδ εκένβεζαξ, ή ιζα λαθκζηή άκμδμ ζημ 

επίπεδμ ζζπφμξ. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο πνμηάθεζε ιζα έηνδλδ αηιμφ, ηαζ 

ημ οδνμβυκμ λέθοβε ζηδκ ελςηενζηή αηιυζθαζνα. Ζ ακάιζλή ημο ιε ημ 

μλοβυκμ πνμηάθεζε ιζα πδιζηή έηνδλδ. Αοηή δ δεφηενδ έηνδλδ δζέθοζε 

ηδ ζηέβδ ημο ακηζδναζηήνα, αθήκμκηαξ εηηεεεζιέκμ ημ ναδζεκενβυ 
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πονήκα ημο. Δπζπθέμκ, απυ ηδ έηνδλδ εηηζκάπεδηε έκα ηενάζηζμ πμζυ 

ζδζαίηενα ναδζεκενβχκ ιμνζαηχκ ηαζ αενζςδχκ ζοκηνζιιζχκ ζηδκ 

αηιυζθαζνα - δ πθεζμρδθία ηδξ μπμίαξ ηαηεοεφκεδηε πνμξ ηδ 

Λεοημνςζία (επίζδξ ιένμξ ηδξ ηυηε ΔΓ). 

Ζ πνμζπάεεζα κα πενζμνζζηεί δ πονηαβζά πμο πνμηθήεδηε ηαζ μ 

ηαεανζζιυξ ήηακ ηναβζηή ηαζ ηαθά ηαηαβεβναιιέκδ. Οζ πονμζαέζηεξ 

υνιδλακ ζηδ ζηδκή βζα κα ζαήζμοκ ηζξ θθυβεξ, εηεέημκηαξ ημοξ εαοημφξ 

ημοξ ζηα εακάζζια επίπεδα αηηζκμαμθίαξ. Ζ πονηαβζά ζαήζηδηε ηεθζηά 

ζηζξ 6:35 π.ι. ημ επυιεκμ πνςί, αθθά μ ναδζεκενβυξ πονήκαξ ημο 

ακηζδναζηήνα πανέιεζκε εηηεεεζιέκμξ. Οζ ζμαζεηζημί ιδπακζημί 

επζπείνδζακ βζα κα ανμφκ ιζα θφζδ. 

Οζ ενβαγυιεκμζ ιε αανζά πνμζηαηεοηζηά ημζημφιζα θηοάνζζακ ηα 

ναδζεκενβά ζοκηνίιιζα ζε υηζ πανέιεζκε απυ ημκ ακηζδναζηήνα. Σμ 

πθήνςια ηαεανζζιμφ ιπμνμφζε κα ιείκεζ ζηζξ ζηέβεξ ηςκ 

πενζααθθυκηςκ ηηζνίςκ βζα ημ πμθφ 40 δεοηενυθεπηα, επεζδή ηα επίπεδα 

αηηζκμαμθίαξ ήηακ ηυζμ ορδθά. ηδ ζοκέπεζα, εθζηυπηενα ένζλακ 

πενίπμο 5.000 ιεηνζημφξ ηυκμοξ άιιμο, ιμθοαζμφ ηαζ αμνζημφ μλέμξ 

ζημκ ακηζδναζηήνα. Αθθά αοηυ δεκ ανημφζε βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

ναδζεκένβεζαξ. 

Δκ ηέθεζ, μζ ιδπακζημί απμθάζζζακ κα νίλμοκ 20.000 ηυκμοξ ιπεηυκ 

ηαζ ιμθοαζμφ ζημκ ακηζδναζηήνα, ημκ Γεηέιανζμ ημο 1986. Ζ 

ηζζιεκηέκζα ζανημθάβμξ ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ εηεί ιέπνζ ζήιενα, 

αθθά ηίεεκηαζ ενςηήιαηα βζα ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδκ δζάνηεζα γςήξ ηδξ. 

Σμ ναδζεκενβυ ζφκκεθμ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο 4μο ακηζδναζηήνα 

παναζφνεδηε πνμξ ηδκ Οοηνακία, ηδ Λεοημνςζία ηαζ ηδ Ρςζία. 

Ωξ ζοκέπεζα, πενζζζυηενμζ απυ 300.000 άκενςπμζ εηηεκχεδηακ απυ 

ιζα γχκδ ηαηά πνμζέββζζδ 18 ιζθίςκ. Πεκήκηα πζθζάδεξ άκενςπμζ 

εηηεκχεδηακ αηνζαχξ απυ ηδκ ηςιυπμθδ Pripyat, ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ ζε 

εβηαηαθεζιιέκδ πυθδ, μοζζαζηζηά ιέζα ζε ιζα ιυθζξ κφπηα. Ο 

απμθμβζζιχκ ηςκ εοιάηςκ απυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο Σζένκμιπζθ δεκ 

είκαζ ηαθά ηεηιδνζςιέκμξ. Δπίζδια, οπήνλακ 56 ιμζναία πενζζηαηζηά, 

ηονίςξ απυ δδθδηδνίαζδ θυβς αηηζκμαμθίαξ αιέζςξ ιεηά απυ ημ 

βεβμκυξ…». 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Να ζοιπθδνχζμοιε αηυιδ υηζ ζηδκ Υζνμζίια ηαζ ζημ Ναβηαζάηζ, 

πμθθά παζδζά, ιεηά ηδκ νίρδ ηδξ πνχηδξ αημιζηήξ αυιααξ, βζα πμθθά 

πνυκζα ανβυηενα βεκκζυηακ ιε πνμαθήιαηα ακαπδνίαξ ζε πμζμζηυ πμο 

δεκ ήηακ θοζζμθμβζηυ βζα ηζξ πενζμπέξ αοηέξ. 

Ο ηαεέκαξ ηαηαθαααίκεζ υηζ δ πονδκζηή εκένβεζα επδνέαζε ηα 

πνςιμζχιαηα ηςκ ακενχπςκ-βμκζχκ πμο οπέζηδζακ ιεβάθεξ δυζεζξ 

αηηζκμαμθίαξ. 

Αοηυ βίκεηαζ ςξ ελήξ: 
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Ζ πονδκζηή έηνδλδ είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία 

απεθεοεενχκμζκηαζ ςξ εκένβεζα απυ ημ ίδζμ ημ πνςηυκζμ ηαζ 

δεοηενεουκηςξ απυ ημ δθεηηνυκζμ, ζημ ζδιείμ πμο βίκεηαζ δ ζπάζδ-

έηνδλδ. 

Αοηά θμζπυκ είκαζ ζε εέζδ κα θμνηίγμοκ υθμοξ ημοξ δμιζημφξ θίεμοξ 

ηςκ πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ ζε υθδ ηδκ απμυζηαζδ υπμο έπεζ 

απεθεοεενςεεί δ εκένβεζά ημοξ. Έηζζ θμνηίγμοκ ηαζ ηα ακενχπζκα 

πνςηυκζα-δθεηηνυκζα ηαζ ζοκεπχξ ηα ηφηηανά ιαξ, ηαζ ζοκεπχξ ηα 

πνςιμζχιαηα ηαζ ηα ιζημπυκδνζά ιαξ. 

Συηε έπμοιε επέιααζδ ηδξ πονδκζηήξ εκένβεζαξ ζηα ακαπαναβςβζηά 

ηφηηανα ημο ακενχπμο. 

 

Ζ δδθδηδνίαζδ μθείθεηαζ ζημ ελήξ βεβμκυξ: 

Ακαθένεδηε πζμ πάκς (ζημ ηέθμξ): «… Δπίζδια, οπήνλακ 56 ιμζναία 

πενζζηαηζηά, ηονίςξ απυ δδθδηδνίαζδ θυβς αηηζκμαμθίαξ αιέζςξ ιεηά 

απυ ημ βεβμκυξ…».  

Σα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ εηθφμκηαζ έθημοκ ηαζ φθδ, ηδκ μπμία ηαζ 

θμνηίγμοκ ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ ζε ζυκηα (θμνηίγμοκ ημοξ εςζηενζημφξ 

πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ιε εειεθζχδδ ζυκηα). 

Ακ θμζπυκ δ ηζιή θυνηζζδξ ηδξ φθδξ οπεναεί ζε έκα υνζμ πένακ απυ ημ 

μπμίμ δεκ ακηέπεζ έκαξ μνβακζζιυξ, ηυηε αοηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ-

μοζία πμο θμνηίζηδηε ιε εειεθζχδδ ζπμκηα πνςημκίςκ ή ιε εειεθζχδδ 

ζυκηα δθεηηνμκίςκ ζημηχκεζ ημκ μνβακζζιυ αοηυ. 

Αοηυ θέβεηαζ δειεηεξίαζε. 

Με άθθα θυβζα δδθδηδνίαζδ ιπμνεί κα επέθεεζ είηε απυ εειεθζχδδ 

ζυκηα πνςημκίςκ, ευζηε απυ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, είηε ηαζ απυ 

ηα δφμ ιαγί, υηακ δ θυνηζζή ημοξ ζε ιζα μοζία οπεναεί ηα υνζα ακημπήξ 

ηαζ ακεηηζηυηδηαξ αοηήξ ηδξ μοζίαξ απυ ημκ μνβακζζιυ αοηυ.  

 

Όζμκ αθμνά ηδκ έθλδ πμο αζημφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πάκς ζημοξ 

δμιζημφξ θίεμμοξ, αξ πάνμοιε ημ πανάδεζβια ηδξ επαβςβήξ (αθέπε 

επυιεκδ εκυηδηα-ηεθάθαζμ), υπμο θαίκεηαζ πζμ ηαεανά δ επίδναζδ ηαζ δ 

έθλδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πάκς ζηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζηα 

απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ.  

ηδκ πονδκζηή έηνδλδ, υιςξ, πμο έπμοιε πμθφ ορδθυηενδ ηδκ έηθοζδ 

ηέημζαξ εκένβζαξ, έπμοιε έθλδ υπζ απθά δμιζηχκ θίεςκ δθεηηνμκίςκ [πμο 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε παθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ζε απθά ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ], αθθά έπμοιε έθλδ μθυηθδνςκ πνςημκίςκ πμο 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α (ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα 

απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α πμο είκαζ δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ) ηαζ 

ζε απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηφπμο α (ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα απθά ζυκηα 

δθέηηνμκίςκ ηφπμο α πμο είκαζ δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 
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Δπμιέκςξ, ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α (= πνςηυκζα θμνηζζιέκα 

ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, 

ημ μπμίμ ηαζ ηα έθηεζ) έθημκηαζ ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ ιε ηα 

απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α (= πνςηυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, ημ μπμίμ ηαζ 

ηα έθηεζ). Δλαζηίαξ ηδξ έθλδξ αοηήξ έπμοιε ηαζ ηδκ ηενάζηζα θάιρδ πμο 

αθέπμοιε ζηδκ πονδκζηή έηνδλδ ή ζημκ Ήθζμ η.θπ.  
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28. Η εμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επαγσγηθνχ πελίνπ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ έιθνπλ απιά ηφληα πξσηνλίσλ θαη 

ηα ζεκειηψδε ηφληα ησλ ειεθηξνλίσλ έιθνπλ απιά ηφληα ησλ 

ειεθηξνλίσλ. 

 

 

 

«Δπαγσγηθφ πελίν 

Σμ επαβςβζηυ πδκίμ είκαζ ηφπμξ ιεηαζπδιαηζζηή, πμο πανάβεζ 

παθιμφξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ορδθήξ ηάζδξ απυ νεφια παιδθήξ ηάζδξ. 

Ζ θεζημονβία ημο ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

επαβςβήξ, ηαηά ημ μπμίμ ζ’ έκα ηθεζζηυ ηφηθςια, πμο ανίζηεηαζ ιέζα 

ζε ιεηαααθθυιεκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ, ακαπηφζζεηαζ δθεηηνζηυ νεφια.  

 

 

 

 
 

ημ θύθιςμα ακάθιελεξ μηαξ μεπακήξ αοημθηκήημο, μ δηαθόπηεξ 

μπαίκεη ζε ιεηημονγία από ποθκςηή, πμο εθθμνηίδεηαη ζε ζύκημμα 

πνμκηθά δηαζηήμαηα. Όηακ δηαθόπηεηαη ημ νεύμα παμειήξ ηάζεξ πμο 

δηαννέεη ημ πνςηεύμκ πεκίμ, πανάγεηαη επαγςγηθό νεύμα ορειήξ ηά-

ζεξ ζημ δεοηενεύμκ πεκίμ. Έηζη, ακάμεζα ζημοξ αθνμδέθηεξ ημο 

ζπηκζενηζηή πνμθαιείηαη ζπηκζήναξ, πμο ακαθιέγεη ημ μείγμα 

θαοζίμμο θαη αένα ζημ ζάιαμμ θαύζεξ. Όηακ ε μεπακή θηκείηαη 

θακμκηθά, μ πνμκηζμόξ ημο δηαθόπηε ειέγπεηαη από ηεκ ηαπύηεηα ηεξ 

μεπακήξ. 

 

Ζ δζάηαλδ απμηεθείηαζ απυ έκα πνςηεφμκ πδκίμ ιε θίβεξ ζπείνεξ ιεβά-

θδξ δζαημιήξ ηαζ έκα δεοηενεφμκ πδκίμ ιε πμθφ ιεβαθφηενμ ανζειυ ζπεζ-
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νχκ ιζηνήξ δζαημιήξ. Ακ δζαηυπημοιε επακαθδπηζηά ημ δθεηηνζηυ νεφια 

ζημ πνςηεφμκ πδκίμ, δδιζμονβείηαζ ιεηαααθθυιεκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ 

βφνς απυ ηα δφμ πδκία,. Λυβς ηδξ επαβςβήξ, ημ δεοηενεφμκ πδκίμ 

δζαννέεηαζ απυ δθεηηνζηυ νεφια πμθφ ορδθήξ ηάζδξ. 

Σα επαβςβζηά πδκία, ηονίςξ αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ιδπακέξ 

εζςηενζηήξ ηαφζδξ, πανάβμοκ ζφκημιεξ εηνήλεζξ ορδθήξ ηάζδξ,. Ζ νμή 

ημο νεφιαημξ μθείθεηαζ ζε ζοζζςνεοηή παιδθήξ ηάζδξ, ημοξ αηνμδέ-

ηηεξ ημο δεοηενεφμκημξ πδκίμο δδιζμονβείηαζ ορδθή ηάζδ. Αοηή δ ηάζδ 

πανάβεζ ζπζκεήνα, πμο ακαθθέβεζ ημ ιείβια αένα ηαζ ηαοζίιμο ιέζα 

ζημκ ηφθζκδνμ». 

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 2, ζεθ. 286. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Ακαθένεδηε ζηδκ πζμ πάκς εζηυκα ημ ελήξ: 

«ημ ηφηθςια ακάθθελδξ ιζαξ ιδπακήξ αοημηζκήημο, μ δζαηυπηδξ 

ιπαίκεζ ζε θεζημονβία απυ ποηκςηή, πμο εηθμνηίγεηαζ ζε ζφκημια 

πνμκζηά δζαζηήιαηα. Όηακ δζαηυπηεηαζ ημ νεφια παιδθήξ ηάζδξ πμο 

δζαννέεζ ημ πνςηεφμκ πδκίμ, πανάβεηαζ επαβςβζηυ νεφια ορδθήξ ηάζδξ 

ζημ δεοηενεφμκ πδκίμ. Έηζζ, ακάιεζα ζημοξ αηνμδέηηεξ ημο ζπζκεδνζζηή 

πνμηαθείηαζ ζπζκεήναξ, πμο ακαθθέβεζ ημ ιείβια ηαοζίιμο ηαζ αένα ζημ 

εάθαιμ ηαφζδξ. Όηακ δ ιδπακή ηζκείηαζ ηακμκζηά, μ πνμκζζιυξ ημο 

δζαηυπηδ εθέβπεηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ ιδπακήξ». 

Να ελδβήζμοιε ηα ελήξ: 

Δκυζς πνυκμ δμοθεφεζ δ ιδπακή πανάβεζ εειεθζχδδ ζυκηα ηα μπμία α-

πςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Κθείκμκηαξ ημ ηφηθςια ηα θμνηζζιέκα ιε 

θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνυκζα ηζκμφκηαζ ζημ ηφηθςια.  

[Δλδβήζαιε υηζ ηαζ απυ ημκ εεηζηυ πυθμ πνμξ ημκ ανκδηζηυ νέμοκ δθε-

ηηνυκζα, αθμφ ακ πνχηα ζοκδέζμοιε ημκ εεηζηυ πυθμ π.π. ζε έκα 

δθεηηνυδζμ, αοηυ ηαηαηθφγεηαζ απυ εεηζηυ θμνηίμ υπςξ π.π. ζημ 

δθεηηνυδζμ ημο εεηζημφ πυθμο ηδξ δθεηηνμθοηζηήξ ζοζηεοήξ. 

Δπίζδξ, ακ ζοκδέζμοιε πνχηα ημκ εεηζηυ πυθμ ιε ημ ηφηθςια εα 

δμφιε κα νέμοκ δθεηηνυκζα απυ ηδκ άκμδμ πνμξ ημ ιένμξ ημο αβςβμφ]. 

Δπμιέκςξ, ηα απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (=δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα 

ιε εειεθζχδδ ζυκηα) νέμοκ ηαζ απυ ημοξ δφμ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ιαξ. 

Έηζζ, απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ νέμοκ ζημ 

πνςηεφμκ ηφηθςια ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα θμνηζζιέκα αοηά θμνηία ηαεχξ 

θένμοκ αολδιέκμ ημ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ απςεμφκηαζ. 

Συηε ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ  ιαγί ημοξ ηαζ απθά 

ζυκηα, μπυηε:   

α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημοκ απθά ζυκηα πνςημκίςκ 

(=δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ) ιέζς ηςκ 

εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ, ηαζ  
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α) Σα εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ έθημοκ απθά ζυκηα πνςημκίςκ 

(=δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ ανκδηζηυ 

δθεηηνζηυ θμνηίμ) ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ. 

Έηζζ ηα απςεμφιεκα εειεθζχδδ ζυκηα ιεηαθένμοκ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

άπςζήξ ηςκ ηαζ ηα απθά ζυκηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ άπςζήξ ηςκ, υπμο 

ζοκακημφκ ηζξ ζπείνεξ ημο δεοηενεφμκημξ πδκίμο ζημκ ελςηενζηυ ημοξ 

πχνμ. 

Συηε ζημ δεοηενεφμκ αοηυ πδκίμ ζοβηεκηνχκεηαζ-ζοθθέβεηαζ ιεβάθμξ 

ανζειυξ απθχκ ζυκηςκ πμο είκαζ θμνηζζιέκα.  

Αοηά υιςξ ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ απςεμφκηαζ ηαζ ηαηαθή-

βμοκ κα θηάκμοκ (ηαεχξ απςεμφκηαζ) ζηα άηνα ηςκ αβςβχκ ημο δεοηε-

νεφμκημξ αοημφ πδκίμο, δδθαδή ζηα άηνα ηςκ δφμ ζπζκεδνζζηχκ. 

ηδκ θάζδ επμιέκςξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιδπακήξ, αθμφ έπμοιε ηδκ 

παναβςβή ηςκ απθχκ  ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, εα έπμοιε ηδκ άπςζδ 

αοηή ηςκ απθχκ ζυκηςκ απυ ημ ηφηθςια ζημκ βφνς ημο πχνμ, εθυζμκ 

ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ηα εειεθζχδδ ζυκηα απςεμφκηαζ. 

Ακ υιςξ δζαηυρμοιε ημ ηφηθςια ηδξ παιδθήξ ηάζδξ, ηυηε δεκ πανά-

βμκηαζ πθέμκ εειεθζχδδ ζυκηα. ηδκ θάζδ αοηή, ηα ήδδ παναβυιεκα 

εειεθζχδδ ζυκηα έθημκηαζ ιε ηδκ φθδ-ιάγα ηςκ δφμ άηνςκ ημο  

ζπζκεδνζζηή. 

Έηζζ ζημ έκα άηνμ έπμοιε εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ κα θμνηίγμοκ 

ιε ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ ημοξ θμνηίμ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηδκ 

ιάγα ημο ζπζκεδνζζηή πμο ζοκακημφκ ζημ άηνμ αοηυ ημο ζπζκεδνζζηή, 

εκχ ζημ άθθμ άηνμ έπμοιε εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ κα θμνηίγμοκ 

ιεξ ημ ανκδηζηυ δθεηηνζηυ ημοξ θμνηίμ ηα απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ηδκ ιάγα ημο ζπζκεδνζζηή πμο ανίζηεηαζ ζημ άθθμ άηνμ ημο. 

Απμηέθεζια μζ δφμ ιάγεξ-άηνα ημο ζπζκεδνζζηή κα θμνηίγμκηαζ ιε α-

κηίεεηα δθεηηνζηά ηαζ ζηδκ θάζδ αοηή ηδξ δζαημπήξ ημο ηοηθχιαημξ πα-

ιδθήξ ηάζδξ κα ζπζκεδνίγμοκ. 
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29. Δλεξγεηαθή Φπζηθή θαη Υαξαιάκπεηνο Φπζηθή 

 

Δλανπήξ, θηάκμκηαξ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ήεεθα κα μκμιάζς αοηή ηδκ 

ζεζνά ηςκ αζαθίςκ ιαξ, «Δκενβεζαηή Φοζζηή», επεζδή ιεθεηάιε ηδκ 

ααζζηή ηαζ εειεθζχδδ εκένβεζα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ εκενβμπμίδζήξ ηαζ 

δνάζδξ ηδξ.  

Ζ εκενβεζαηή θοζζηή είκαζ δ ιδηένα ηςκ επζζηδιχκ. Αοηή ζοκδέεζ 

υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηςκ δφμ ανπέβμκςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ ηαζ ιεθεηάεζ ηζξ 

δνάζεζξ ηδξ.    

Ζ Δκενβεζαηή Φοζζηή είκαζ υπζ ιυκμκ δ ζδιενζκή Φοζζηή, αθθά ηαζ ηα 

Μαεδιαηζηά  ηαζ δ Αζηνμκμιία, ηαζ δ Βζμθμβία ηαζ δ Ηαηνζηή ηαζ μζ 

άθθεξ επζζηήιεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ηαζ πδβάγμοκ απυ ηδκ εειεθζχδδ 

εκένβεζα ημο ζφιπακημξ ιε μπμζαδήπμηε ιμνθή ημοξ. Αθμνά υθεξ ηζξ 

επζζηήιεξ, θμνά υθμκ ημκ ιαηνυημζιμ ηαζ υθμκ ημκ ιζηνυημζιμ. 

 

Δπεζδή υιςξ πένακ απυ ηδκ εκένβεζα, ιεθεηάιε ηαζ ημκ πςνμπνυκμ ηαζ 

άθθα θαζκυιεκα ηυζμ ζημκ ιαηνυημζιμ, υζμ ηαζ ζημκ ιζηνυημζιμ πμο 

ζηδνίγμκηαζ αηνζαχξ ζηδκ ίδζα εειεθζχδδ δφκαιδ, υθμ αοηυ ημ 

μζημδυιδια πμο αθμνά ηδκ ζοκμθζηή ιεθέηδ ημο ζφιπακημξ ήεεθα κα ημ 

μκμιάζς «Υαναθάιπεζμξ Φοζζηή». 

Ζ εκενβεζαηή θοζζηή ιαγί ιε ημκ πςνμπνυκμ, απμηεθμφκ ηδκ 

Υαναθάιπεζμ θοζζηή, δ μπμία επεηηείκεηαζ ιέπνζ ηζξ ιαβκδηζηέξ 

ιζηνμιάγεξ, ιέπνζ ημοξ δφμ ζοιπάκηεζμοξ πυθμοξ, ιέπνζ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ηαζ ηδκ ηαεανή εκένβεζά ημοξ ηεθζηά, ιέπνζ ηδκ ανπή ημο 

ζφιπακημξ. Δίκαζ δ επζζηήιδ πμο ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ υθεξ ηζξ άθθεξ 

επζζηήιεξ ηαζ υπζ ιυκμκ ηδκ Κμζιμθμβία.  

 

Βέααζα, ηαεχξ αζπμθείηαζ ηακείξ ιε ηα εειεθζχδδ ζυκηα, είκαζ 

ακαβηαζιέκμξ κα δζεονφκεζ ηδκ μπηζηή ηαζ ημ θάζια εκαζπυθδζήξ ημο 

πακημφ, υπμο οπάνπμοκ αοηά. Κζ επεζδή αοηά οπάνπμοκ πακημφ ζημ 

ζφιπακ, βζ’ αοηυ ηζ ειίξ αημθμοεμφκηεξ αοηά θηάζαιε πακημφ ζημ 

ζφιπακ, απυ ανπήξ ημο ιέπνζ ηαζ ηδκ θεπημιενή θεζημονβία ημο, ηυζμ 

ζημκ ιαηνυημζιμ υζμ ηαζ ζημκ ιζηνυημζιμ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ 

πμο ζοκεέημοιε ηυζα πμθθά δεδμιέκα-εέιαηα ηα μπμία αββίγμοκ ζηα 

εειέθζά ημοξ ζπεδυκ υθεξ ηζξ επζζηήιεξ. 

 

Δπεζδή ηαζ παθζυηενα είπα μκμιάζεζ έηζζ, δδθαδή ιε αοημφξ ημποξ 

υνμοξ ημ ακηζηείιακα πμο αζπμθζυιμοκ ηαζ ηα έπς έηζζ απμηοπχαζεζ ζημ 

ιοαθυ ιμο, αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο ηα ζδιεζχκς εδχ, βζα 

πνμζςπζημφξ ιμο ηαενά θυβμοξ.  

Να ζοκεπίζμοιε υιςξ. 
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30. Η εμήγεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνχο απφ 

ηελ ρνξήγεζε ξαδηελεξγνχ ησδίνπ-131. 

Η εμήγεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ 

ζπξενεηδνχο. 

Η εμήγεζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θαξθίλνπ λα απμάλεη ή λα πξνηηκά 

«επηιεθηηθά» κεξηθά φξγαλά καο. 

Η εμήγεζε ησλ πνιιψλ πνηθηιηψλ θαξθηληθψλ φγθσλ θαζψο θαη ε 

εμήγεζε ηεο αξρηθήο κνξθήο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ φγθνπ. 

 

 

 

«Αθηηλνζεξαπεία 

[…] Άθθδ εκδζαθένμοζα πενίπηςζδ αναποεεναπείαξ είκαζ δ εεναπεία 

ημο ηανηίκμο ημο εονεμεζδμφξ. Τδαηζηυ δζάθοια ζςδίμο 

 -131 (
131

Η) δίκεηαζ ζημκ αζεεκή απυ ημ ζηυια. Σμ ζχδζμ έπεζ ηδκ ζδζυ-

ηδηα κα πνμζθαιαάκεηαζ απυ ημκ εονεμεζδή αδέκα εηθεηηζηά. Έηζζ ημ 

ναδζεκενβυ ζχδζμ-131 ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηα κεμπθαζιαηζηά 

ηφηηανα ημο εονεμεζδμφξ, ηα μπμία ηαζ ηαηαζηνέθεζ». 

«ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Γζα ηζξ Νμζδθεοηζηέξ πμθέξ», ημο 

Ηςάκκδ Πακηαθμφ, Φοζζημφ Νμζμημιείςκ, Σιήια Ηαηνζηήξ Φοζζηήξ 

Νμζμημιείμο Νμζδιάηςκ Θχναημξ Αεδκχκ, 1988, ζεθ. 145.  

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Λέιε υηζ ημ ναδζεκενβυ ζχδζμ θένεζ αολδιέκα θμνηία εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ακ θμζπυκ αοηυ θένεζ ζζπονυηενα ηα θμνηία απυ εηείκα πμο παναιέ-

κμοκ ζημκ εονεμεζδή αδέκα, ηυηε ημ ναδζεκενβυ ζχδζμ-131 έθηεζ αοηά ηα 

αζεεκέζηενά ημο ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία, ηαζ έηζζ μ ηανηζ-

κζηυξ υβημξ πάκεζ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο, πάκεζ 

δδθαδή ημ αολδιέκμ θμνηίμ ηςκ ιαβκδηζηχκ-δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

θμνηίςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο έπεζ ζηα ηανηζκζηά ημο ηφηηανα. 

Συηε μ υβημξ οπμπςνεί ςξ πνμξ ημ εκενβεζαηυ ημο θμνηίμ. 

ηδκ ζοκέπεζα, έθηεζ ηαζ ημ εκενβεζαηυ θμνηίμ απυ ηα ίδζα ηα ηφηηανα, 

ηα μπμία θένμοκ ηέημζμ υπςξ ελδβήζαιε. 

Συηε ηα ηφηηανα αοηά πςνίξ κα έπμοκ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ δεκ ιπμνμφκ κα θεζημονβή-

ζμοκ. 

Ακαθέναιε υηζ ζηα ιένδ πμο θεζημονβμφκ υνβακα, πανάβμκηαζ επίζδξ 

εειεθζχδδ ζυκηα. 

Ακάθμβα θμζπυκ ιε ηδκ ζζπφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ ιενζ-

ηέξ μοζίεξ, ή εα θέβαιε επί ηοιάηςκ, ακάθμβα ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ, 



125 

 

πάκε ηαζ «ημθθάκε» ζηα υνβακα ή πενζμπέξ εηείκεξ ημο ζχιαημξ πμο 

θένμοκ ηα ίδζα πενίπμο θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ιενζηά λεκυθενηα ζημ ζχια ιαξ εειεθζχδδ 

ζυκηα πνμηζιμφκ  ιενζηέξ πενζμπέξ ή υνβακα, επεζδή εηεί έθημκηαζ μζ 

δζπθμί εζςηενζημί ημοξ πυθμζ πζμ ζζπονά ιε ηα εηεί ζηα υνβακά ιαξ 

ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα. 
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31. Η εμήγεζε ηεο θχζεο ηνπ δειεηήξηνπ σο νπζίαο πνπ θέξεη 

πνιχ ηζρπξά ηα θνξηία είηε ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσηνλίσλ είηε 

ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ. 

Σα ζεκειηψδε ηφληα είλαη ε αηηία γηα ην «μχπλεκα» ηνπ ζπφξνπ γηα 

λα αλαπηπρζεί, λα ζθάζεη θαη λα πεηάμεη άθξα. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ φγθσλ ζηνπο θαξπνχο ησλ θπηψλ. 

Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ DNA  ζηνλ θαξπφ ελφο θπηνχ. 

Σν κέξνο ηνπ θαξπνχ ηνπ θπηνχ ζην νπνίν απμάλεη ε θχηξα είλαη 

ζεκειηψδε ηφληα ειεθηξνλίσλ, ελψ ην κέξνο ηνπ θαξπνχ ζην νπνίν 

απμάλεη ε ξίδα είλαη ζεκειηψδε ηφληα πξσηνλίσλ. 

Η εμήγεζε ηνπ ειηνηξνπηζκνχ ησλ θπηψλ. 

Ο θαξπφο ηεο παηάηαο σο δεπηεξεχσλ δηπιφο ελεξγεηαθφο πφινο, 

αιιά ρσξίο ηελ πεξηζηξνθή. 

 

 

 

Σα δδθδηήνζα, ελδβήζαιε είκαζ ηονίςξ δφμ εζδχκ: υζα θένμοκ ζζπονυ-

ηενα ηα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ πυζα θένμοκ ζζπονυηενα ηα ιαβκδηζηά-

δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, π.π. δ παηάηα (ηανπυξ παηάηαξ)  υηακ εηηεεεί ζημκ ήθζμ απυ ηά 

δδθδηδνζχδδ ζημζπεία, βίκεηαζ δδθδηήνζμ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ μ ηαν-

πυξ έθηεζ πμθθά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.  

Με ηδκ γέζηα ελδβήζαιε υηζ αολάκμκηαζ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνς-

ημκίςκ αθθά ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ, αθθά πζμ πμθφ υ-

ιςξ αολάκμκηαζ δοζακάθμβα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Έηζζ, υηακ πέζεζ πάκς ζηδκ παηάηα μζ γεζηέξ αηηίκεξ ημο ήθζμο, αολά-

κμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Πζμ πμθφ υιςξ αολάκμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθε-

ηηνμκίςκ ηαζ βζ’ αοηυ μ ηανπυξ ζημ ζδιείμ εηείκμ πμο εηηίεεηαζ ζημκ 

ήθζμ παίνκεζ πνχια πνάζζκμ ηαζ ελδβήζαιε υηζ ημ πνάζζκμ πνχια υηακ 

πνμένπεηαζ απυ δνάζδ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζδιαίκεζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. 

Μάθζζηα ζοιααίκεζ ηαζ ημ ελήξ θαζκυιεκμ: 

Με ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ελδβήζαιε πανάβμκηαζ εειεθζχδδ 

ζυκηα. 

Ζ παηάηα, ζπυνμξ, υηακ γεζηαεεί έθηεζ ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα απυ 

ημκ ήθζμ, απυ ηδκ αηιυζθαζνα έλς. 

Όηακ θμζπυκ αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα, ημο ήθζμο ή ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ, εθπεμφκ  απυ ημκ ηανπυ ηδξ παηάηαξ, ηαζ εθυζμκ 

αολδεμφκ ηαζ ζοβηεκηνςεμφκ πμθθά, ηυηε απςεμφκηαζ. 

Καεχξ απςεμφκηαζ υιςξ ηαηαθήβμοκ ζηα άηνα ημο ηανπμφ ηδξ παηά-

ηαξ ηαζ ζοβπνυκςξ έθημοκ ηαζ φθδ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ιάγα ηδξ παηάηαξ. Ζ 

έθλδ αοηήξ ηδξ ιάγαξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ παηάηαξ βίκεηαζ θυβς ημο υηζ 
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ηα εειεθζχδδ ζυκηα έθημοκ ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ 

ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ηςκ δζαθυνςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ 

μοζζχκ ηδξ παηάηαξ. 

Δπμιέκςξ, ιυθζξ απςεδεμφκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα πνμξ ηα άηνα ημο 

ηανπμφ ηδξ παηάηαξ, ηυηε: 

Σμ έκα ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ έκα ηδξ άηνμ 

ηαζ εηεί δδιζμονβεί πυθμ, εκχ ημ άθθμ ζφκμθμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ άθθμ ιένμξ ημο ηανπμφ ηδξ ηαζ δδιζμονβεί άθθμ 

ζφκμθμ, άθθμκ πυθμ. 

Συηε, ζηα ζδιεία πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα αολάκεηαζ 

ηαζ δ ποηκυηδηα ηδξ ιάγαξ ηδξ παηάηαξ, επεζδή αηνζαχξ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα έπμοκ ηδκ ηάζδ κα απςεμφκηαζ υηακ ζοβηεκηνςεμφκ πμθθά ηαζ 

απςεμφκηαζ. 

Με άθθα θυβζα, δ παηάηα πεηάεζ-δδιζμονβεί «υβημοξ» ζηα δφμ ηδξ ά-

ηνα. 

Με ηδκ γέζηα υιςξ, ηαεχξ αολάκμκηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ ηαζ ηονίςξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκ ηςκ δθεηηνμκίςκ, δ παηάηα μθμέκα 

ηαζ πζμ πμθφ έθηεζ ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα, μθμέκα ηαζ πζμ πμθφ αζηείηαζ 

δ άπςζδ ιεηαλφ ηδξ ιάγαξ ηδξ ηαζ πνμξ ηα άηνα ηδξ, ηαζ έηζζ μθμέκα ηαζ 

πζμ πμθφ ακαπηφζζμκηαζ ηα δφμ ηδξ άηνα ηαζ ηυηε ζηάεζ μ ηανπυξ ηδξ 

ζηα δφμ ηδξ άηνα. 

 

Σμ ακηίζηνμθμ βίκεηαζ υηακ ημ θοηυ ηδξ παηάηαξ ακαπηοπεεί. 

Συηε, ηαεχξ έθηεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα εειεθζχδδ ζυκηα 

πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ, αοηά απςεμφκηαζ ιέζα 

ζημ ίδζμ ημ θοηυ ηδξ παηάηαξ. 

Καεχξ απςεμφκηαζ υιςξ πανάβμοκ ηα ζδιεία υπμο εα δδιζμονβδεεί μ 

ηανπυξ, αθμφ ηα ζηάκε ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ (δδθαδή ελαζημφκ εηεί 

ημ θμνηίμ ημοξ ηζ αοηυ βίκεηαζ ηδκ διένα ιε ηδκ γέζηα (ηανπμθυνα 

ηφηηανα ζημ αθαζηυ ή ζημ νίγα ημο θοημφ).  

Όηακ πέζεζ υιςξ δ κφπηα ηαζ ηάκεζ ηνφμ, ηυηε ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

αοηά έθημκηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο θοημφ ηαζ παφμοκ κα είκαζ ηυζμ 

δναζηζηά. Συηε έθημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηδκ ιάγα ημο θοημφ. 

Έηζζ, ιζα ηδκ διένα αολάκμκηαζ ηα θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ημοξ ηαζ απςεμφκηαζ, ηαζ ιζα ηδκ κφπηα πμο έθημκηαζ αθθά έθημκηαζ ηαζ 

ιε ηδκ ιάγα ημο θοημφ, ζηα ζδιεία πμο ήδδ έπμοκ δζαννήλεζ ημκ αθαζηυ 

ή ηδκ νίγα, πανάβμοκ εηεί ηα ηανπμθυνα ηφηηανα, υπμο ηαεχξ έθημοκ 

ιαγί ημοξ ηαζ μοζίεξ ηαζ άημια ηαζ ιυνζα απυ ημ ίδζμ ημ θοηυ, 

δδιζμονβμφκ εηεί έκακ υβημ, ιζα ζοβηέκηνςζδ ηδξ φθδξ ημο θοημφ. 

Δπεζδή υιςξ αοηυξ μ υβημξ θένεζ εειεθζχδδ ζυκηα, θένεζ εκένβεζα δδ-

θαδή πανάβεζ ηαζ ημ απμηφπςια ημο ίδζμο ημο θοημφ, αθμφ δέπεηαζ απυ 

ημ θοηυ ημ ζοβηεηνζιέκα, ζοβηεηνζιέκδ ηδκ πίεζδ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ή αθθζχξ έπμοιε ιζα μνζζιέκδ ηζιή ζε ηοιαημεζδή ιμνθή ηδξ 

πίεζδξ ηαζ ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο δνμοκ απυ ημ θοηυ 
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πνμξ ημοξ κέμοξ υβημοξ, πνμξ ηα ηανπμθυνα ηφηηανα, πνμξ ημκ ηανπυ 

ηεθζηά. Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ κέμο DNA ζημκ ηανπυ 

ημο θοημφ.  

Να πμφιε ημ ελήξ ηχνα: 

Σμ ιένμξ ημο ηανπμφ ημο θοημφ ζημ μπμίμ αολάκεζ δ θφηνα, θένεζ αο-

λδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ. Αοηυ, επεζδή έθηεηαζ ιε ημκ Ήθζμ (ή ημ θςξ), ιέζς ηδξ 

εενιυηδηαξ πμο θένμοκ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηονίςξ ηςκ δθεηηνμκίςκ, 

ηαζ βζ’ αοηυ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηα εηεί. Έηζζ ελδβείηαζ ηαζ μ 

δθζμηνμπζζιυξ ηςκ θοηχκ (μ πνμζακαημθζζιυξ ημοξ δδθαδή πνμξ ημκ 

Ήθζμ). 

Ακηίεεηα, ημ ιένμξ ημο ηανπμφ ημο θοημφ ζημ μπμίμ αολάκεζ δ νίγα, 

θένεζ αολδιέκμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ πνςημκίςκ, επεζδή είκαζ ημ ακηίεεημ ιένμξ απυ εηείκμ υπμο ηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

 

Δπμιέκςξ, μ ηανπυξ ηδξ παηάηαξ εκενβεί εδχ ςξ δεοηενεφςκ ηαζ 

δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ, υηακ μ πνςηεφςκ δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ 

είκαζ μ Ήθζμξ ιαξ. Ζ δζαθμνά ημο ιε ηδκ ίδζα ηδκ Γδ, ςξ δεοηενεφςκ 

δζπθυξ εκενβεζαηυξ πυθμξ είκαζ υηζ δ Γδ θένεζ πμθφ πζμ ζζπονυηενα ηα 

θμνηία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ ανίζηεηαζ ςξ λεπςνζζηυ ζχια ζημ 

δζάζηδια ηαζ έηζζ πενζζηνέθεηαζ ηζυθαξ. ηδκ παηάηα υιςξ πνάβιαηζ 

έπμοιε δζπθυ εκενβεζαηυ πυθμ, αθθά πςνίξ πενζζηνμθή. Καζ δεκ οπάνπεζ 

πενζζηνμθή, επεζδή δεκ έπμοιε πμθφ ζζπονά αοηά ηα θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζηδκ παηάηα (ηανπυ).  

Έηζζ δ παηάηα θένεζ δφμ εκενβεζαημφξ πυθμοξ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ακά-

πηολήξ ηδξ, έκακ ζημ ηάεε άηνμ ηδξ.  

ηα παναπάκς, ελδβήζαιε ζπεηζηά ιε ημοξ δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυ-

θμοξ. 
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32. Η εμήγεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ. 

Η εμήγεζε ηεο κεηάζηαζεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ.  

Η εμήγεζε ηεο έλλνηαο ησλ γνληδίσλ. 

Η εμήγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ λα 

ινγίδνληαη σο ίδηα θπζηνινγηθά θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο καο θαη λα κε 

πνιεκνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

 

 

 

«Καθνήζεηο φγθνη 

Τπάνπμοκ πμθθέξ πμζηζθίεξ ηαημήεςκ υβηςκ: 1) Σα ζανηχιαηα, πμο 

… 

Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ ηα ελήξ:  

1) Γζδεδηζηή θφζδ. Έκαξ ηανηζκζηυξ υβημξ αημθμοεεί δζαθμνεηζηή 

πμνεία απυ έκα ηαθμήεδ υβημ. Ζ αφλδζή ημο δεκ έπεζ πνμηαεμνζζιέκμ 

ηένια, αθθά ζοκεπίγεηαζ ςξ ημ εάκαημ. Δίκαζ πενζζζυηενμ βνήβμνμξ ζηδκ 

ακάπηολή ημο, δεκ επζηνέπεζ ημ ζπδιαηζζιυ «ηάραξ» βφνς ημο ηαζ βζ’ 

αοηυ δεκ έπεζ μνζζιέκα υνζα. Σα ηανηζκςιαηχδδ ηφηηανα ηαηαπκίβμοκ 

ηα οβζή ηαζ ιεηακαζηεφμοκ, ιέζς ηςκ θειθζηχκ αββείςκ, πνμξ υθεξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ. Έηζζ, έκαξ ηανηίκμξ ηςκ ιαζηχκ ιπμνεί κα πνμζαάθεζ ηαζ 

ημ δένια, αθθά ηαζ ημοξ ιοξ ηαζ ηα μζηά. Έκαξ ηανηίκμξ ηδξ ιήηναξ 

δζδεεί ηαηά ηδκ πμνεία ημο υθα ηα βφνς υνβακα: μνευ έκηενμ, μονμδυπμ 

ηφζηδ, ηάπμηε ηαζ ημ ζενυ μζημφκ, χζπμο κα ηαηαθδθεμφκ υθα απυ ημκ 

ηανηίκμ, μπυηε ζηαιαηά ηαζ δ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημοξ. 

2) πδιαηζζιυξ δεοηενεουκηςκ υβηςκ (ιεηαζηάζεζξ). Δηηυξ απυ ηδκ 

αφλδζδ ημο υβημο ιε ηδκ ελάπθςζή ημο ζε υθδ ηδκ βφνς πενζμπή, πανα-

ηηδνζζηζηή είκαζ δ ηάζδ ημοξ κα ακαπαναβάβμοκ ζζημφξ ζε ιαηνζκά 

ζδιεία ημο ζχιαημξ, δδθαδή ζφιθςκα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή μνμθμβία κα 

ηάκμοκ ιεηαζηάζεζξ. Αοηέξ μζ δεοηενμπαεείξ εβηαηαζηάζεζξ μθείθμκηαζ 

ζηα ηανηζκςιαηχδδ ηφηηανα, πμο δζαπενκμφκ ημ ημίπςια ηςκ 

θειθαββείςκ ηαζ, ιέζς ηδξ ηοηθμθμνίαξ, ιεηακαζηεφμοκ ζε άθθεξ 

εέζεζξ, υπμο εβηαείζηακηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ κέμοξ υβημοξ ζοκεπίγμκηαξ 

ηδ δναζηδνζυηδηά ημοξ. Λεπημιένεζεξ βφνς απυ ηδ ιεηάζηαζδ βνάθμοιε 

παναηάης (επέηηαζδ ηςκ κεμπθαζιάηςκ).  

 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, 

θοηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 213 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 
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Δπεμεγήζεηο: 

 

1) Γνάθδηε παναπάκς υηζ: «…Έκαξ ηανηζκζηυξ υβημξ αημθμοεεί δζα-

θμνεηζηή πμνεία απυ έκα ηαθμήεδ υβημ. Ζ αφλδζή ημο δεκ έπεζ 

πνμηαεμνζζιέκμ ηένια, αθθά ζοκεπίγεηαζ ςξ ημ εάκαημ. Δίκαζ 

πενζζζυηενμ βνήβμνμξ ζηδκ ακάπηολή ημο, δεκ επζηνέπεζ ημ ζπδιαηζζιυ 

«ηάραξ» βφνς ημο ηαζ βζ’ αοηυ δεκ έπεζ μνζζιέκα υνζα». 

Πάκς ζε αοηυ κα παναηδνήζμοιε ηαζ κα επελδβήζμοιε ηα ελήξ: 

Ακ θμζπυκ, δ ζζπφξ-θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ιεβάθδ ηαζ αολάκεηαζ ζοκέπεζα, ηυηε 

μ ηανηζκζηυξ υβημξ ακαπηφζζεηαζ ζοκέπεζα ηαζ δεκ ηεθεζχκεζ, υθμ ιεβα-

θχκεζ ηαζ ιεβαθχκεζ. Γζ’ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ζπδιαηζζηεί αοηή δ ηάρα 

βφνς ημο βζα κα ημκ ζηαιαηήζεζ.  

Γζα κα ζηαιαηήζεζ, ή πνέπεζ κα αθαζνεεεί μ υβημξ ή πνέπεζ κα 

αθαζνεεεί δ πνυζεεηδ εκένβεζα-θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο 

οπάνπμοκ ζε αοηυκ. 

 

2) Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Σα ηανηζκςιαηχδδ ηφηηανα 

ηαηαπκίβμοκ ηα οβζή ηαζ ιεηακαζηεφμοκ, ιέζς ηςκ θειθζηχκ αββείςκ, 

πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Έηζζ, έκαξ ηανηίκμξ ηςκ ιαζηχκ ιπμνεί κα 

πνμζαάθεζ ηαζ ημ δένια,…». 

Πάκς ζε αοηυ κα πμφιε υηζ έζης ηαζ θίβα ηανηζκζηά ηφηηανα κα εθ-

πεμφκ ιε άθθα ηέημζα π.π. απυ ημ αίια, ηυηε έπμοιε ηδκ έθλδ, υπςξ 

ελδβήζαιε ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ. Μυκμ, πμο εδχ ηα ηανηζκζηά 

ηφηηανα, ακ είκαζ θζβυηενα ηαζ εθπεμφκ ιε ημ αίια, ακαπηφζζμκηαζ 

ζοκέπεζα, αθμφ θένμοκ ιεβάθα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ έηζζ 

ηαεχξ δ ιάγα ημοξ έθηεηαζ απυ ηδκ ιάγα ημο αίιαημξ (δ ιάγα ημο 

αίιαημξ είκαζ πενζζζυηενδ ηαζ ηα έθηεζ), υιςξ ζηδκ ζοκέπεζα αολάκμκηαζ 

ηαεχξ ζοκεπίγμοκ κα έθημκηαζ ιε ημ αίια η.θπ., αθμφ θυβς ημο 

αολδιέκμο θμνηίμο ημοξ ιπμνμφκ ηαζ έθημοκ ηζ άθθα ηέημζα θμνηία 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ ηαζ δδιζμονβμφκ πυθμοξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, 

θμνηίγμκηαξ ηα ηφηηανα η.θπ. ηαζ ζημ ηέθμξ επεζδή ηα εειεθζχδδ ζυκηα 

ζηζξ ζπεηζηά ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ έθημκηαζ, υθα αοηά ηα εθηυιεκα 

ηφηηανα έθημκηαζ ιέζς ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζηχκ ημοξ πυθςκ ηςκ 

πνςημκίςκ-δθεηηνμκίςκ ηαζ δδιζμονβείηαζ ιζα ηέημζα ιάγα. 

 

3) Όζμκ αθμνά ηδκ δδιζμονβία-παναβςβή ημο υβημο, ελδβήζαιε ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ παίνκμκηαξ ζακ πανάδεζβια ηδκ δδιζμονβία ημο 

ηανπμφ π.π. ηδξ παηάηαξ ηα ελήξ: «…Δπεζδή υιςξ αοηυξ μ υβημξ θένεζ 

εειεθζχδδ ζυκηα, θένεζ εκένβεζα δδθαδή πανάβεζ ηαζ ημ απμηφπςια ημο 

ίδζμο ημο θοημφ, αθμφ δέπεηαζ απυ ημ θοηυ ημ ζοβηεηνζιέκα, ζοβηεηνζ-

ιέκδ ηδκ πίεζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή αθθζχξ έπμοιε ιζα μνζζιέκδ 

ηζιή ζε ηοιαημεζδή ιμνθή ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πμο δνμοκ απυ ημ θοηυ πνμξ ημοξ κέμοξ υβημοξ, πνμξ ηα 
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ηανπμθυνα ηφηηανα, πνμξ ημκ ηανπυ ηεθζηά. Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ 

ηδξ παναβςβήξ κέμο DNA ζημκ ηανπυ ημο θοημφ».  

Με άθθα θυβζα βζα κα δδιζμονβδεεί έκαξ υβημξ «εβηθζιαηζζιέκμξ» 

ζημκ ηάεε μνβακζζιυ, παίνκεζ ημ «απμηφπςια» απυ ημκ μνβακζζιυ αοηυ, 

ή δέπεηαζ ηδκ ζοκμθζηή ημο δφκαιδ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ηοηθμθμνμφκ 

ιέζα ζημκ μνβακζζιυ αοηυκ. Συηε αοηυξ μ υβημξ είκαζ μ δζηυξ ημο υβημξ, 

ηαζ απυ ημκ μπμίμ απμηοπςεεί ζημκ βυκμ ημο, αθμφ εα πανάβεζ ηα ίδζα ιε 

αοηυκ βμκίδζα, ηα μπμία μθείθμκηαζ ζε αοηυκ αηνζαχξ ημκ πανάβμκηαζ: 

ζηδκ θυνηζζδ ηςκ μοζζχκ ημο ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηοιαημεζδή-

ζοκεπυιεκδ δφκαιδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο ηαζ ηδκ ιεηαλφ ημοξ 

αθθδθεπίδναζδ (βζ’ αοηυ ακαθέναιε ςξ ηοιαημεζδή αοηή ηδκ δφκαιδ). 

Ακ θμζπυκ, ιενζημί υβημ 

 

3) Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ κα θμβίγμκηαζ 

ςξ ίδζα θοζζμθμβζηά ηφηηανα ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ κα ιδ πμθειμφκηαζ 

απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ. 

Να λεηαεανίζμοιε εδχ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο ηανηζκζημφ υβημο 

έθημκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθε-

ηηνμκίςκ άθθςκ ηοηηάνςκ ημο μνβακζζιμφ ιαξ βεζημκζηχκ ζε αοημφξ. 

Καεχξ θμζπυκ έθημκηαζ ιε αοηά ηα βεζημκζηά ημοξ ηφηηανα, υπςξ ημο 

αίιαημξ, πμο ακαθέναιε πζμ πνζκ, ηυηε αημθμοεμφκ ημ αίια ζηδκ πμνεία 

ημο, επεζδή έθημκηαζ ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ ιαγί ιε ηα ηφηηανά ημο. 

Ακ θμζπυκ έηζζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα ηφηηανα ημο αίιαηυξ ιαξ, ηυηε 

αθθδθεπζδνμφκ μιμίςξ ιε αοηά ηα ηφηηανα ημο αίιαημξ, μπυηε 

δδιζμονβμφκ ακάθμβδ ηοιαημεζδή ιμνθή ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ημοξ, επεζδή αηνζαχξ αθθδθεπζδνμφκ πνμξ ηα εηπειπυιεκα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ιζηνμπεδία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ ηοηηάνςκ ημο 

αίιαηυξ ιαξ.  

Συηε απμηημφκ ίδζα ηδκ δμιή ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ημοξ, δδθαδή ζακ κα έπμοιε έκα πμθφ ζζπονυηενμ δζάβναιια απυ 

ζζπονυηενα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο υιςξ πανμοζζάγμοκ ηζξ ίδζεξ 

πάκς-ηάης ηζκήζεζξ.  

Συηε αοηά ηα ηφηηανα πμο έηζζ ελαζημφκ ηδκ εκένβεζά ημοξ ζημκ 

Ονβακζζιυ ιαξ εεςνμφκηαζ υηζ είκαζ ημο μνβακζζιμφ ιαξ επεζδή 

πανμοζζάγμοκ ηδκ ηοιαημεζδή ημοξ ιμνθή ίζζα ιε εηείκδ ηςκ άθθςκ 

ηοηηάνςκ ημο ακενχπμο αοημφ. 

Έηζζ, δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζακ επενμί ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ δεκ θμβίγμ-

κηαζ ςξ επενμί ημο, επμιέκςξ δεκ πμθειμφκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ. 

 

4) Ζ δζάηνδζδ ηςκ θειθαββείςκ απυ ηα ηανηζκζηά ηφηηανα. 

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Αοηέξ μζ δεοηενμπαεείξ εβηαηαζηάζεζξ 

μθείθμκηαζ ζηα ηανηζκςιαηχδδ ηφηηανα, πμο δζαπενκμφκ ημ ημίπςια 

ηςκ θειθαββείςκ ηαζ, ιέζς ηδξ ηοηθμθμνίαξ, ιεηακαζηεφμοκ ζε άθθεξ 
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εέζεζξ, υπμο εβηαείζηακηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ κέμοξ υβημοξ ζοκεπίγμκηαξ 

ηδ δναζηδνζυηδηά ημοξ». 

Αοηυ ελδβείηαζ πάθζ ηαηά ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ: Σα ζζπονά θμνηία 

ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ έθημκηαζ ζζπονά ιε άθθα ηέημζα απυ ηζξ ιάγεξ 

ηςκ δζενπυιεκςκ ηοηηάνςκ ζημ αίια ηαζ δζαπενκμφκ ημ ημίπςια ηςκ 

θειθαββείςκ, θυβς ηδξ έθλδξ ημοξ αοηήξ. Κζ επεζδή δεκ ιπμνεί κα 

πενάζεζ ημ αίια ηαζ κα ηάκεζ αζιμνναβία απυ ηδκ ηοηθμθμνία πνμξ ημκ 

ηανηζκζηυ υβημ, πενκάκε ηα εθεφεενα ηαζ ιζηνυηενα ηανηζκζηά ηφηηανα 

πνμξ ηδκ θέιθμ. 

Όζμκ αθμνά ηδκ δζαπίδοζδ μοζζχκ θυβς ηδξ έθλδξ ηςκ απυ ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα, αοηυ ημ ακαθέναιε ηαζ εζδζηυηενα, αθθά ηαζ βεκζηυηενα 

ελδβήζαιε υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ οπεναμφκ ζε θμνηίμ εηείκμ ηδξ 

ιάγαξ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ, ηυηε ημ έθημοκ ιαγί ημοξ.  

 

5) Οζ πμθθέξ ηαηδβμνίεξ-πμζηζθίεξ ηανηζκζηχκ υβηςκ έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε ηδκ ζφκεεζδ ηςκ θμνηίςκ ηςκ εθηυιεκςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημ-

κίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. Ακάθμβα δδθαδή ιε ηα 

θμνηία πμο έθημκηαζ, αοηά έθημοκ ηαζ ακηίζημζπεξ ιάγεξ απυ ηφηηανα 

ηαζ έηζζ δδιζμονβμφκ ηδκ ανπή ημο υβημο. 

ηδκ ζοκέπεζα, δδιζμονβμφκ ημκ ακηίζημζπμ υβημ. 

Αοηή είκαζ δ ανπζηή ιμνθή ηαζ δδιζμονβία ημο υβημο.   
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33. Καξθίλνο θαη θιεξνλνκηθφηεηα 

 

 

Ακαθέναιε πζμ πάκς, ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ-εκυηδηα, ηα ελήξ: 

 

«3) Όζμκ αθμνά ηδκ δδιζμονβία-παναβςβή ημο υβημο, ελδβήζαιε ζημ 

πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ παίνκμκηαξ ζακ πανάδεζβια ηδκ δδιζμονβία ημο 

ηανπμφ π.π. ηδξ παηάηαξ ηα ελήξ: «…Δπεζδή υιςξ αοηυξ μ υβημξ θένεζ 

εειεθζχδδ ζυκηα, θένεζ εκένβεζα δδθαδή πανάβεζ ηαζ ημ απμηφπςια ημο 

ίδζμο ημο θοημφ, αθμφ δέπεηαζ απυ ημ θοηυ ημ ζοβηεηνζιέκα, ζοβηεηνζ-

ιέκδ ηδκ πίεζδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ή αθθζχξ έπμοιε ιζα μνζζιέκδ 

ηζιή ζε ηοιαημεζδή ιμνθή ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ πμο δνμοκ απυ ημ θοηυ πνμξ ημοξ κέμοξ υβημοξ, πνμξ ηα 

ηανπμθυνα ηφηηανα, πνμξ ημκ ηανπυ ηεθζηά. Αοηή είκαζ ηαζ δ ελήβδζδ 

ηδξ παναβςβήξ κέμο DNA ζημκ ηανπυ ημο θοημφ».  

Με άθθα θυβζα βζα κα δδιζμονβδεεί έκαξ υβημξ «εβηθζιαηζζιέκμξ» 

ζημκ ηάεε μνβακζζιυ, παίνκεζ ημ «απμηφπςια» απυ ημκ μνβακζζιυ αοηυ, 

ή δέπεηαζ ηδκ ζοκμθζηή ημο δφκαιδ απυ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ηοηθμθμνμφκ 

ιέζα ζημκ μνβακζζιυ αοηυκ. Συηε αοηυξ μ υβημξ είκαζ μ δζηυξ ημο υβημξ, 

ηαζ απυ ημκ μπμίμ απμηοπςεεί ζημκ βυκμ ημο, αθμφ εα πανάβεζ ηα ίδζα ιε 

αοηυκ βμκίδζα, ηα μπμία μθείθμκηαζ ζε αοηυκ αηνζαχξ ημκ πανάβμκηαζ: 

ζηδκ θυνηζζδ ηςκ μοζζχκ ημο ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηοιαημεζδή-

ζοκεπυιεκδ δφκαιδ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ημο ηαζ ηδκ ιεηαλφ ημοξ 

αθθδθεπίδναζδ (βζ’ αοηυ ακαθέναιε ςξ ηοιαημεζδή αοηή ηδκ δφκαιδ). 

Ακ θμζπυκ, ιενζημί υβημ 

 

3) Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ κα θμβίγμκηαζ 

ςξ ίδζα θοζζμθμβζηά ηφηηανα ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ κα ιδ πμθειμφκηαζ 

απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ. 

Να λεηαεανίζμοιε εδχ υηζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ημο ηανηζκζημφ υβημο 

έθημκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ πνςημκίςκ-δθε-

ηηνμκίςκ άθθςκ ηοηηάνςκ ημο μνβακζζιμφ ιαξ βεζημκζηχκ ζε αοημφξ. 

Καεχξ θμζπυκ έθημκηαζ ιε αοηά ηα βεζημκζηά ημοξ ηφηηανα, υπςξ ημο 

αίιαημξ, πμο ακαθέναιε πζμ πνζκ, ηυηε αημθμοεμφκ ημ αίια ζηδκ πμνεία 

ημο, επεζδή έθημκηαζ ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ ιαγί ιε ηα ηφηηανά ημο. 

Ακ θμζπυκ έηζζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα ηφηηανα ημο αίιαηυξ ιαξ, ηυηε 

αθθδθεπζδνμφκ μιμίςξ ιε αοηά ηα ηφηηανα ημο αίιαημξ, μπυηε 

δδιζμονβμφκ ακάθμβδ ηοιαημεζδή ιμνθή ηδξ ζζπφμξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ημοξ, επεζδή αηνζαχξ αθθδθεπζδνμφκ πνμξ ηα εηπειπυιεκα 

ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά ιζηνμπεδία ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ ηςκ ηοηηάνςκ ημο 

αίιαηυξ ιαξ.  

Συηε απμηημφκ ίδζα ηδκ δμιή ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ημοξ, δδθαδή ζακ κα έπμοιε έκα πμθφ ζζπονυηενμ δζάβναιια απυ 
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ζζπονυηενα θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ, πμο υιςξ πανμοζζάγμοκ ηζξ ίδζεξ 

πάκς-ηάης ηζκήζεζξ.  

Συηε αοηά ηα ηφηηανα πμο έηζζ ελαζημφκ ηδκ εκένβεζά ημοξ ζημκ 

Ονβακζζιυ ιαξ εεςνμφκηαζ υηζ είκαζ ημο μνβακζζιμφ ιαξ επεζδή 

πανμοζζάγμοκ ηδκ ηοιαημεζδή ημοξ ιμνθή ίζζα ιε εηείκδ ηςκ άθθςκ 

ηοηηάνςκ ημο ακενχπμο αοημφ. 

Έηζζ, δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζακ επενμί ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ δεκ θμβίγμ-

κηαζ ςξ επενμί ημο, επμιέκςξ δεκ πμθειμφκηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ». 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπημοκ υηζ ημ ίδζμ απμηφπςια ηδξ ζζπφμξ  ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πάκς ζηζξ ιάγεξ ημο μνβακζζιμφ ιαξ, ζδιαίκεζ υηζ 

εα παναπεεί ηαζ ζημκ «ηανπυ» ή βυκμ ακάθμβμ «απμηφπςια» 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Αοηυ πάθζ ζδιαίκεζ υηζ ακάθμβα ιε ημ πυζμ έπμοκ δεπηεί πνμζαμθέξ 

ηα οβζή ηφηηανα ημο παηένα, ακάθμβεξ είκαζ ηαζ μζ πνμζαμθέξ απυ 

υιμζμοξ επενμφξ ηαζ ζημοξ βυκμοξ. 

Γζ’ αοηυ ηαζ μζ βυκμζ έπμοκ ακάθμβεξ ηάζεζξ ,ιε ημκ βμκέα. 
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34. Η εμήγεζε ηεο ηνμηθφηεηαο κεξηθψλ νπζηψλ πξνο ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα. 

 

 

Ακαθέναιε πζμ πάκς υηζ μ ηανπυξ εκυξ θοημφ, π.π. μ ηανπυξ ηδξ 

παηάηαξ, είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ πμο έπμοκ εθπεεί ηαζ ιαγί ημοξ έθημοκ ηαζ ιάγα-ιυνζα ημο 

θοημφ, μπυηε δδιζμονβμφκ ημκ ηανπυ. 

Αξ πάιε ηχνα ζε έκα άθθμκ ηανπυ, π.π. ζημκ ηανπυ-αμθαυ ημο ζηυν-

δμο. 

Σμ ζηυνδμ θέβεηαζ υηζ θένεζ ιζα μοζία ηδκ αθοζίκδ, πμο είκαζ ημλζηή 

βζα ηα ηανηζκζηά ηφηηανα. 

Δλδβήζαιε πζμ πάκς υηζ μ ηανπυξ θένεζ ηέημζα εειεθζχδδ ζυκηα πνς-

ημκίςκ ηαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμκίςκ. Αοηά θμζπυκ ακ είκαζ πζμ 

ζζπονά ζε θμνηίμ απυ ηα ηανηζκζηά ηφηηανα, ιπμνμφκ ηαζ ηα «δζαζπμφκ» 

ή αθθζχξ απςεμφκ ηδκ εκένβεζα ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πμο θένμοκ, 

μπυηε ηα ηφηηανα αοηά πμο ήζακ ηανηζκζηά ή βίκμκηαζ θζβυηενμ 

επζγήιζα, ή αδνακμφκ ηεθείςξ. 

Αοηή είκαζ δ ελήβδζδ υηζ ιενζηέξ μοζίεξ είκαζ ημλζηέξ βζα ηα 

ηανηζκζηά ηφηηανα. 
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35. Η εμήγεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ απφ ην κνλν-

μείδην ηνπ άλζξαθα.  

Η έλλνηα ηνπ δειεηήξηνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ θαη ε δηαθνξά ηνπο. 

Η έλλνηα ηνπ ειεχζεξνπ θνξηίνπ ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ. 

 

 

«Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

[…] Ζ εζζπκμή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα πνμηαθεί απχθεζα ηςκ 

αζζεήζεςκ (θζπμεοιία), εκχ δ ζηαδζαηή ζοβηέκηνςζή ημο ζημκ 

μνβακζζιυ εεςνείηαζ αζηία ηανηίκμο. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ηα ηαοζαένζα 

ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ μ ηαπκυξ ημο ηζζβάνμο αθάπημοκ ηδκ οβεία […]».  

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

Grisewood&DempseyLtd, London, Συιμξ 4, ζεθ. 550. 

 

 

Δπεμεγήζεηο -ηνπνζεηήζεηο - ζέζεηο: 

 

Γνάθδηε πζμ πάκς υηζ: «…Ζ εζζπκμή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα 

πνμηαθεί απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ (θζπμεοιία), εκχ δ ζηαδζαηή 

ζοβηέκηνςζή ημο ζημκ μνβακζζιυ εεςνείηαζ αζηία ηανηίκμο...». 

ζ) Όζμκ αθμνά υηζ δ ζηαδζαηή ζοβηέκηνςζδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκ-

εναηα ζημκ μνβακζζιυ εεςνείηαζ αζηία ηανηίκμο 

Σμ ιμκμλείδζμ πνμηαθείηαζ απυ ηδκ αηεθή ηαφζδ ημο άκεναηα ιε ημ 

μλοβυκμ ημο αένα. 

Ζ ηαφζδ βζα κα βίκεζ πνεζάγεηαζ ακηθείηαζ δθεηηνζηά θμνηία (ηαφζδ 

πανάβεηαζ πμο ζε ιεβαθφηενμ ααειυ πνμηαθεί θάιρδ) ηαζ δ ηαφζδ 

δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ έκςζδ ακηίεεηςκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ. 

Σα ακηίεεηα δθεηηνζηά θμνηία υιςξ οπάνπμοκ ηαζ μθείθμκηαζ ζηα εε-

ιεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ πμο θένμοκ ηα εεηζηά δθεηηνζηά θμνηία, αθθά 

ηαζ ζηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο θένμοκ ηα ανκδηζηά δθε-

ηηνζηά θμνηία. 

Μζθχκηαξ βζα ημ μλοβυκμ ζε άθθμ ηεθάθαζμ ακαθέναιε υηζ αοηυ θένεζ 

ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ ημο. 

Άνα ηαηά ηδκ αηεθή ηαφζδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα έπμοιε θζβυ-

ηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ (αθμφ έπμοιε θζβυηενμ ημ δζα-

εέζζιμ μλοβυκμ ηαηά ηδκ ηαφζδ ηδκ αηεθή), ή, αθθζχξ ζημ ιμκμλείδζμ 

ημο άκεναηα έπμοιε θζβυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ 

ακηίζηνμθα πμθφ πενζζζυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ πνςημκίςκ (ημ 

άθθμ ιένμξ πμο ζοκηεθεί ζηδκ ηαφζδ ηαζ θένεζ ημ εεηζηυ δθεηηνζηυ 

θμνηίμ). 

Δπμιέκςξ, ζημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα έπμοιε πθευκαζια 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 
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Αοηά θμζπυκ ηα αολδιέκα ιαβκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο ιμκμλεζδίμο ιέκμοκ εθεφεενα, υηακ 

εζζέθεμοκ ιε ηδκ εζζπκμή ημοξ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ, ηαζ είκαζ αηνζαχξ 

δναζηζηά υπςξ μζ εθεφεενεξ πδιζηέξ νίγεξ ή ηα ζυκηα (εειεθζχδδ ζυκηα 

ηα μκμιάζαιε).  

Έηζζ, υηακ εζζέθεμοκ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ ιε ηδκ εζζπκμή, ελαζημφκ 

έθλεζξ ζηα ζδιεία πμο εβηαείζηακηαζ, π.π. πκεφιμκεξ η.θπ.  

Συηε θυβς ημο αολδιέκμο ημοξ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζημφ θμν-

ηίμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, ελαζημφκ έθλεζξ πάκς ζημοξ ε-

ζςηενζημφξ-αανοηζημφξ πυθμοξ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ πμο 

ανίζημκηαζ ιέζα ζηα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ηςκ ηοηηάνςκ ημο 

μνβακζζιμφ ιαξ. 

Ακ θμζπυκ αοηέξ μζ έθλεζξ αολδεμφκ ηαζ βίκμοκ ζζπονυηενεξ απυ αοηέξ 

πμο ελαζημφκηαζ ζηα παναπάκς πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ηςκ ηοηηάνςκ 

ημο μνβακζζιμφ ιαξ, ηυηε έθημοκ αοηά ηα πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα ηςκ 

ηοηηάνςκ ημο μνβακζζιμφ ιαξ ηαζ δδιζμονβμφκ υβημ, ημκ ηανηζκζηυ 

υβημ.  

ζζ) Όζμκ αθμνά υηζ δ εζζπκμή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα πνμηαθεί απχ-

θεζα ηςκ αζζεήζεςκ (θζπμεοιία). 

Αοηυ ελδβείηαζ επεζδή θυβς ημο ζζπονμφ ιαβκδηζημφ-δθεηηνμιαβκδηζ-

ημφ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ημο ιε  εηενχκοιά ημο ια-

βκδηζηά-δθεηηνμιαβκδηζηά θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ πμο 

θένεζ ημ μλοβυκμ ημο μνβακζζιμφ ιαξ.  

Συηε ημ μλοβυκμ δεζιεφεηαζ απυ ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ έηζζ 

δεκ ηοηθμθμνάεζ πνμξ ηα ηφηηανα ιυκμ ημο βζα κα εθπεεί ιε αοηά ηαζ ηα 

ζοζηαηζηά ημοξ, αθθά «δεζιεφεηαζ» ηαζ έθηεηαζ ιε ημ ιμκμλείδζμ ημο άκ-

εναηα. Συηε, ζηδκ μοζία ηα ηφηηανα ημο μνβακζζιμφ ιαξ παίνκμοκ θζβυ-

ηενμ ημ μλοβυκμ, αηνζαχξ επεζδή αοηυ δεζιεφεηαζ απυ ημ ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα, υπςξ ακαθέναιε. 

 

Δπμιέκςξ, δ δζαθμνά ιεηαλφ εκυξ δδθδηήνζμο ηαζ εκυξ ηανηζκζημφ υ-

βημο, υηακ εζζαπεμφκ ζημκ μνβακζζιυ ιαξ είκαζ δ ελήξ: 

α) ημ δδθδηήνζμ ηα εειεθζχδδ ζυκηα εκενβμφκ άιεζα ζημκ μνβακζζιυ 

επεζδή δεζιεφμοκ άιεζα ηα ηφηηανα ημο μνβακζζιμφ (ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα υηακ θένμοκ εθεφεενμ θμνηίμ, ηυηε ελαζημφκ μθυβονά ημοξ ημ 

θμνηίμ αοηυ). 

Διεχζεξν θνξηίν ζεκειησδψλ ηφλησλ εκκμμφιε υζμ θμνηίμ δεκ δε-

ζιεφεηαζ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ έθλδξ ιεηαλφ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνς-

ημκίςκ ηαζ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ.     

Ακ θμζπυκ πενζζζεφεζ είηε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ, είηε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εε-

ιεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ, αοηυ ημ επζπθέμκ θμνηίμ πμο πενζζζεφεζ 

ηαζ ιέκεζ αδζάεεημ, ελαζηεί ηχνα εθεφεενα ημ θμνηίμ ημο πνμξ ημκ βφνς 

ημο πχνμ. 
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Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα δδιζμονβμφκηαζ μζ υβημζ, εκ πνμηεζιέκμο 

μζ ηανηζκζημί υβημζ. 

α) ημκ ηανηζκζηυ υβημ (δ δζαθμνά ημο απυ ημ δδθδηήνζμ) είκαζ υηζ 

αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα αολάκμοκ ζηαδζαηά. Έηζζ ηαεχξ αολάκεηαζ ημ 

θμνηίμ ημοξ ιεβαθχκεζ ακηίζημζπα ηαζ μ υβημξ ηςκ εθηυιεκςκ ηοηηάνςκ 

ημο μνβακζζιμφ. 
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36. Η αθηηλνβνιία σο αηηία δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο θαξθίλνπ. 

 

 

 

«Καξθίλνο Απφ αθηηλνβνιία 

ημοξ ηανηζκμβυκμοξ πανάβμκηεξ ιπμνεί κα πνμζηεεεί ηαζ δ αηηζκμαμ-

θία ηαζ ιάθζζηα αοηή πμο πνμένπεηαζ απυ αηηίκεξ β ημο ναδίμο, υηακ επζ-

δνά ηαηά επακαθδπηζηυ ή ζοκεπή ηνυπμ πάκς ζημ δένια [ηανηίκμξ ημο 

δένιαημξ, πμο πανμοζζάγεηαζ ζε μνζζιέκμοξ αηηζκμθυβμοξ]. Ο 

LazarusBar, πμο ελέηαζε εζδζηά βζ’ αοηυ ημ ζημπυ αζεεκείξ, ανήηε υηζ 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ ναδίμο οπάνπμοκ ζε έκα ιεβάθμ πμζμζηυ αννχζηςκ. 

Ο ίδζμξ πνμηάθεζε ηανηίκμ ηδξ πμθδδυπμο ηφζηδξ, ημπμεεηχκηαξ ιέζα 

ζηδκ ηφζηδ ακενχπζκμοξ πμθδδυπμοξ, υπμο είπε πνμζεέζεζ ιε ηεπκδηά 

ιέζα ιζηνέξ πμζυηδηεξ ναδίμο. Ζ αηηζκμαμθία, υιςξ, ςξ αζηία ημο 

ηανηίκμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ημ ιαηνμπνυκζμ ενεεζζιυ μπυηε δεκ 

ιπμνμφιε κα λεπςνίζμοιε ημ αίηζμ». 

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, 

θοηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 210 

 

 

Δπίζδξ: 

«Αθηηλνζεξαπεία 

 

 
 

«ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Γζα ηζξ Νμζδθεοηζηέξ πμθέξ», ημο 

Ηςάκκδ Πακηαθμφ, Φοζζημφ Νμζμημιείςκ, Σιήια Ηαηνζηήξ Φοζζηήξ 

Νμζμημιείμο Νμζδιάηςκ Θχναημξ Αεδκχκ, 1988, ζεθ. 144.  
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Δπεμεγήζεηο: 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ αηηζκμαμθία, ήδδ ιζθήζαιε βζ’ αοηήκ. Αοηή 

απμηεθείηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ απυ εειεθζχδδ ζυκηα 

δθεηηνμκίςκ. Όζμ πζμ ζζπονά είκαζ αοηά ηα θμνηία ηδξ αηηζκμαμθίαξ, 

δδθαδή υζμ πζμ ιζηνυ ιήημξ ηφιαημξ θένεζ, ηυζμ πζμ πμθφ ιεβαθφηενδ 

ζζπφ εειεθζςδχκ ζυκηςκ θένεζ,. Αοηά ηα εειεθζχδδ ζυκηα υηακ πενάζμοκ 

ζημκ άκενςπμ, δδιζμονβμφκ έθλεζξ βφνς ημοξ, αθμφ ελαζημφκ μθυβονά 

ημοξ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ ημοξ θμνηίμ.  

Δλαζηίαξ αοηχκ ηςκ έθλεςκ έπμοιε ηδκ έθλδ ηςκ εζςηενζηχκ-αανοηζ-

ηχκ πυθςκ ηςκ πνςημκίςκ ηςκ αηυιςκ-ιμνίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα ηφη-

ηανα ημο μνβακζζιμφ ιαξ ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ μ θεβυιεκμξ ηανηζκζηυξ 

υβημξ. 
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37. Η πηζαλφηεηα αηηία ηεο εμαθάληζεο ησλ δψσλ πνπ εμέιηπαλ, φ-

πσο νη δεηλφζαπξνη, ηα κακνχζ θ.ιπ. 

ηηο καθξηλέο πεξηφδνπο ηνπ κεζνδσηθνχ αηψλα, πξηλ απφ 100 – 

200 εθαηνκκχξηα ρξφληα δελ ππήξμαλ νχηε άλζξσπνη, αιιά νχηε θαη 

αλζξσπίδεο. 

Ο άλζξσπνο δελ ππήξμε πξηλ απφ ηνλ κεζνδσηθφ αηψλα ζηνλ πια-

λήηε καο. 

 

 

«Καξθίλνο. 

Ζ πνχηδ παναηήνδζδ υβηςκ έβζκε ζηα μζηά ηδξ μονάξ δεζκμζαφνμο, 

πνμσζημνζημφ ηέναημξ, πμο ηαημζημφζε ζηδ Γδ ηαηά ημ ιεζμγςζηυ 

αζχκα, πνζκ απυ 100-200 εηαημιιφνζα πνυκζα πενίπμο. Ζ εθεφνεζδ ηδξ 

βναθήξ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα κα ζςεεί ηαζ κα ιεηαδμεεί δ ζμθία ηςκ 

ανπαίςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ. Έηζζ είκαζ βκςζηυ υηζ ζηα ένβα ημο 

Ηππμηνάηδ οπάνπμοκ μζ υνμζ «ηανηίκμξ» ηαζ «ηανηίκςια». Γεκ είκαζ, 

υιςξ, αηνζαχξ βκςζηυ, βζαηί μζ Έθθδκεξ βζαηνμί πνδζζιμπμίδζακ αοηυκ 

εζδζηά ημκ υνμ…».  

«Μεβάθδ Δβηοηθμπαίδεζα ΓΗΟΒΑΝΖ» δδιμηζημφ, βοικαζίμο, 

θοηείμο, πακεπζζηδιίμο, ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ζηδ δδιμηζηή, έηδμζδ 

1981, Υνήζημξ Γζμαάκδξ, ηυιμξ 11, ζεθ. 208. 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

 

Απυ υζα ακαθέναιε ιυθζξ ζημ πνμδβμφιεκμ, αθθά ηαζ ζε πζμ 

πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ιπμνμφιε κα ηαηαθάαμοιε ηαζ ηδκ πζεακυηδηδ 

αζηία ηδξ ελαθάκζζδξ ηςκ δεζκμζαφνςκ ηαζ άθθςκ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ 

γχςκ ημο πθακήηδ ιαξ ηαηά ηζξ παθζυηενεξ επμπέξ. 

Λέιε δδθαδή υηζ δ αζηία είκαζ υηζ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ δζέθοβακ 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ναδζεκενβμφ οθζημφ, υπςξ ηαζ άθθςκ οθζηχκ απυ ημ 

ιάβια ηδξ, πνμξ ηδκ επζθάκεζά ηδξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ απυ ημ εζςηενζηυ 

ηέκηνμ ηδξ Γδξ, υπμο ελδβήζαιε υηζ οπάνπμοκ μζ δομ αανοηζημί ηδξ 

πυθμζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ιεηαθένεδηακ πνμξ ηδκ επζθάκεζά ηδξ αοηά ηα 

θμνηία εειεθζςδχκ ζυκηςκ. 

Αοηά εκήνβδζακ ηυηε αθαπηζηά πνμξ ηα γχα πμο γμφζακ εηεί, ζηδκ 

επζθάκεζα ηδξ Γδξ, επεζδή αηνζαχξ υηακ έπμοιε εθεφεενα εειεθζχδδ 

ζυκηα αοηά εκενβμφκ δδιζμονβχκηαξ υβημοξ ζημοξ μνβακζζιμφξ (ιυθζξ 

ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ελδβήζαιε ηδκ έκκμζα ηςκ εθεφεενςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ). 

Έηζζ πνμήθεε ηαζ μ ηανηζκζηυξ υβημξ ημο δεζκυζαονμο πμο 

πενζβνάθεηαζ παναπάκς. 

Με άθθα θυβζα δ αζηία ηδξ ελαθάκζζδξ αοηχκ ηςκ ιεβάθςκ γχςκ δεκ 

ήηακ μφηε δ έθθεζρδ ηνμθήξ, μφηε δ πηχζδ ιεηεςνζηχκ, αθθά δ ίδζα δ 
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δζάννδλδ ημο θθμζμφ ηδξ Γδξ, υηακ έζπαβε δ εκζαία αηυιδ ηεηημκζηή 

πθάηα ηαζ δδιζμφνβδζε ηζξ επζιένμοξ άθθεξ ηεηημκζηέξ πθάηεξ. Δπεζδή 

δδθαδή ζηδκ ανπή, πνμηεζιέκμο κα ζπάζεζ αοηυξ μ ζοιπαβήξ θθμζυξ ηδξ 

βζα πνχηδ θμνά, έπνεπε κα ελαζηδεμφκ πάκς ημο ηενάζηζεξ δοκάιεζξ, 

αοηυξ ήηακ μ θυβμξ πμο δζέννεοζε ηαζ ακάθμβδξ πμζυηδηαξ ιεβάθμ 

αανοηζηυ οθζηυ ζηδκ επζθάκεζά ηδξ, αθθά ιε ηαοηυπνμκδ έλμδμ ζζπονμφ 

επίζδξ θμνηίμο εειεθζςδχκ ζυκηςκ.  

Ακ θμζπυκ αοηυ ημ ελενπυιεκμ απυ ημ εζςηενζηυ-αανοηζηυ ηέκηνμ ηδξ 

Γδξ αανοηζηυ οθζηυ θένεζ εθεφεενμ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ, ηυηε 

αοηυ ημ εθεφεενμ θμνηίμ επζδνά πάκς ζημοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημοξ 

εακαηχκεζ, υζμοξ δεκ ιπυνεζακ κα ακηέλμοκ. 

Ακ ηνίκμοιε υηζ μ άκενςπμξ είκαζ πζμ εοάθςημξ απυ υθα αοηά ηα γχα, 

ζοιπεναίκμοιε υηζ μ άκενςπμξ δεκ οπήνπε εηείκδ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πε-

νίμδμ, πμο ηαεμνίγεηαζ ςξ δ πενίμδμξ ελαθάκζζδξ ηςκ γχςκ πμο ελέθεζ-

πακ, υπςξ ημο δεζκυζαονμφ, ημο ιαιμφε η.θπ. 

Δπμιέκςξ, δεκ οπήνλακ μφηε άκενςπμζ, αθθά μφηε ηαζ ακενςπίδεξ ε-

ηείκεξ ηζξ ιαηνζκέξ πενζυδμοξ ημο ιεζμγςζημφ αζχκα, πνζκ απυ 100 – 200 

εηαημιιφνζα πνυκζα. 
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

 ΒΙΒΛΙΟ 8ν   
    

 Δλεξγεηαθνί δηπινί  πφινη& Δθαξκνγέο ησλ 1 147 

 Λεηηνπξγία ησλ ζεκειησδψλ ηφλησλ πξσην-

λίσλ θαη ζεκειησδψλ ηφλησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηνπο δηπινχο ελεξγεηαθνχο πφινπο 

  

    

1 Ζ δδιζμονβία ηςκ δφμ ελςηενζηχκ ηαζ 

ηζκδηχκ πυθςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ 

ηαζ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ δζπθχκ εκεν-

βεζαηχκ θμνηίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ααζζηχκ Δκενβεζαηχκ Νυιςκ. 

1μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Όζμ ιεβαθφηενμ 

είκαζ ημ εκενβεζαηυ θμνηίμ ημο πνχημο δζπθμφ 

θμνηίμο, ημο Α, ζε ζπέζδ ιε ημ εκενβεζαηυ 

θμνηίμ ημο άθθμο δζπθμφ εκενβεζαημφ 

θμνηίμο, έζης ημο Β, ηυζμ ηαπφηενδ είκαζ δ 

πενζζηνμθή ημο δεφηενμο δζπθμφ θμνηίμο, ημο 

Β, πμο ελακαβηάγεηαζ κα ηάκεζ αοηυ ημ 

δεφηενμ θμνηίμ. 

2μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Όζμ πζμ ανβά 

πενζζηνέθεηαζ έκαξ πθακήηδξ, ηυζμ θζβυηενμ 

εκενβεζαηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ θένεζ, 

άνα είκαζ πζμ παθζυξ, αθμφ δ εκένβεζά ημο έπεζ 

ιεηαηναπεί ζε φθδ, ζε ιάγα, ή έπεζ δζαποεεί 

έλς απυ αοηυκ (π.π. δδιζμονβία δμνοθυνςκ 

η.θπ.). 

3μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Όζμ πζμ πεπθαηο-

ζιέκμξ είκαζ έκαξ πθακήηδξ, ηαζ ηα αανοηζηά 

ημο ηέκηνα ηαηαθαιαάκμοκ υθμ ημ εζςηενζηυ 

ημο πθάημξ, ηυζμ πενζζζυηενδ εκένβεζα θένεζ.  

4μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Όζμ ιεβαθφηενδ 

είκαζ δ δζαθμνά εκένβεζαξ ιεηαλφ ημο πνχημο 

θμνηίμο ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ πυθμοξ, έ-

ζης ημο Φ1, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ άθθμ-δεφηενμ 

θμνηίμ, πμο ηζ αοηυ θένεζ δζπθμφξ 

εκενβεζαημφξ πυθμοξ, έζης Φ2, ηυζμ 

ιεβαθφηενδ είκαζ δ δίκδ πμο πανάβεζ υπζ ιυκμ 

ζηδκ φθδ, αθθά ηαζ ζημκ πςνμπνυκμ. 

3 27 

1α 1α. Πενίπηςζδ πνχηδ: Ο έκαξ δζπθυξ 

εκενβεζαηυξ πυθμξ είκαζ πμθφ ζζπονυηενμξ 

απυ ημκ δεφηενμ-αζεεκέζηενυ ημο. 

14 16 
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Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

1α 1α. Πενίπηςζδ δεφηενδ:Οζ δζπθμί εκενβεζαημί 

πυθμζ είκαζ ίζμζ ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ 

θυνηζζή ημοξ ιε ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ. 

17 26 

1β 1β. Ακαηεθαθαίςζδ 27 27 

2 5μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Ζ άπςζδ ηςκ 

μιχκοιςκ θμνηίςκ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ 

πυθςκ βίκεηαζ ηαηά ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ 

ηαζ πενζζηνμθζηά, δδιζμονβεί ζοβπνυκςξ ηαζ 

ηδκ ηαεεηυηδηα ιεηαλφ ηςκ δφμ δζπθχκ 

εκενβεζαηχκ πυθςκ. 

28 33 

3 Δθανιμβέξ ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ ηδξ θεζ-

ημονβίαξ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ: «Οζ 

δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ Φ1 ηαζ Φ2, είκαζ ίζμζ 

ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ θυνηζζή ημοξ ιε 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ». 

Δλήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ΔΚ-

ΜΑΝ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δφκαιδξ Κμνζυθζξ. 

34 41 

4 Ζ ελήβδζδ ηδξ ακηίεεηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ α-

κέιςκ ημο ηοθχκα ζηδκ ημνοθή ηαζ ζηδκ 

αάζδ ημο.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ δφμ πυθςκ 

ζηδκ ημνοθή ηαζ ζηδκ αάζδ ημο. 

6μξ Δκενβεζαηυξ Νυιμξ: Σα εειεθζχδδ 

ζυκηα ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ δεκ 

απςεμφκηαζ ιυκμκ ηαηά πθάημξ, αθθά υηακ 

έπμοκ θμνηίζεζ ηδκ βφνς ημοξ φθδ, ηυηε 

δδιζμονβμφκ ηαζ δφμ πυθμοξ πμο είκαζ ηάεεημζ 

πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άπςζήξ ηςκ.  

42 44 

5 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ κμδηχκ ζπεζνχκ -

κμδημφ πδκίμο- απυ εειεθζχδδ ζυκηα ζημ ηέ-

κηνμ ζπεδυκ (ζε ιένμξ εββεβναιιέκμο ηυθμο-

νμο ηχκμο). 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο πδ-

κίμο.  

Ζ ελήβδζδ υηζ ημ ιάηζ ημο ηοθχκα έπεζ εθάπζ-

ζηδ φθδ. 

45 46 

6 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ δοκάιεςκ ημο 

ζηνμαίθμο ελαζηίαξ ηδξ ηνζαήξ, ή ηαθφηενα ε-

47  
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λαζηίαξ ηδξ πίεζδξ.   

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

6 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ δοκάιεςκ ημο 

ζηνμαίθμο ελαζηίαξ ηδξ ηνζαήξ, ή ηαθφηενα ε-

λαζηίαξ ηδξ πίεζδξ.   

Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

ηαηά ηδκ ζφβηνμοζδ ηδξ Γδξ ιε ημκ αένα ηδξ 

αηιυζθαζναξ. 

47 49 

7 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ακέιςκ απυ 

ημκ ζζδιενζκυ πνμξ ημοξ πυθμοξ, αθθά ηαζ απυ 

ημοξ πυθμοξ πνμξ ημκ ζζδιενζκυ. 

Ζ ελήβδζδ υηζ μ κυηζμξ ιαβκδηζηυξ πυθμξ ηδξ 

βδξ (ή αυνεζμξ βεςβναθζηυξ πυθμξ) θένεζ 

ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ  

Ζ ελήβδζδ υηζ μ αυνεζμξ ιαβκδηζηυξ πυθμξ 

ηδξ βδξ  (ή μ κυηζμξ βεςβναθζηυξ πυθμξ) θένεζ 

ζζπονυηενμ ημ ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ 

θμνηίμ ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ. 

50 54 

8 Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαηεφεοκζδξ πενζζηνμθήξ ηςκ 

ακειμζηνυαζθςκ. 

55 56 

9 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ αθθά ηαζ ηδξ ηίκδ-

ζδξ ηςκ επζθακεζαηχκ ακέιςκ ηαζ ηςκ αενμ-

πεζιάννςκ. 

57 58 

10 7μξ  Δκενβεζαηυξ Νυιμξ:  

α) Όηακ έκα ζχια ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ 

πυθμοξ πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηαηεφεοκζδ ακηί-

εεηδ ιε ημοξ δείηηεξ ημο νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε 

θένεζ ζζπονυηενα ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

πνςημκίςκ. 

α) Όηακ έκα ζχια ιε δζπθμφξ εκενβεζαημφξ 

πυθμοξ πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ίδζα ηαηεφ-

εοκζδ πμο πενζζηνέθμκηαζ ηαζ μζ δείηηεξ ημο 

νμθμβζμφ ιαξ, ηυηε θένεζ ζζπονυηενα ηα εειε-

θζχδδ ζυκηα ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Βανφηδηα ηαζ δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ 

Ζ αανφηδηα δεκ ελαζηείηαζ απθά απυ ηδκ 

ιάγα ηςκ ζςιάηςκ, αθθά ελαζηείηαζ απυ ηδκ 

ιάγα εηείκδ πμο είκαζ θμνηζζιέκδ ιε εειε-

θζχδδ ζυκηα, επεζδή αοηά ελαζημφκ ηδκ αανφ-

ηδηα. 

59 60 

11 Ακαηεθαθαίςζδ ηςκ επηά πνχηςκ εκενβεζα- 61 61 
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ηχκ Νυιςκ.  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

12 Ο απθυξ οπμθμβζζιυξ ηδξ δφκαιδξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ ηαζ εειεθζςδχκ ζυ-

κηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ημο αάνμοξ 

πμο έθημοκ ηαζ ιεηαηζκμφκ ηα εειεθζχδδ 

ζυκηα ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο. 

Ο ηαεμνζζιυξ ηδξ ιμκάδαξ ζζπφμξ ηςκ εειε-

θζςδχκ ζυκηςκ. 

62 65 

13 Οζ Νυιμζ ημο οδνμζηνυαζθμο.  

1) Όζμ πζμ ρδθά (ζε υζμ ρδθυηενμ επίπεδμ 

ανίζηεηαζ ημ κενυ), ηυζμ ανβυηενα 

πενζζηνέθεηαζ μ παναβυιεκμξ οδνμζηνυαζθμξ 

ζηδκ ιμκάδα ημο πνυκμο ηαζ ηυζμ θζβυηενεξ 

πενζζηνμθέξ ηάκεζ.  

2) Όζμ ορδθυηενμ είκαζ ημ επίπεδμ ημο κε-

νμφ (υζμ πθδζζάγεζ πνμξ ημ επίπεδμ 1), ηυζμ 

ιεβαθφηενδ-ααεφηενδ δίκδ πανάβεζ, αθθά 

ηυζμ ιζηνυηενμ ζοκμθζηυ μνζγυκηζμ πθάημξ 

έπεζ ημ παναβυιεκμ ηφια απυ ημκ ζηνυαζθμ 

αοηυ. 

3) Όζμ πζμ παιδθυηενμ είκαζ ημ επίπεδμ ημο 

κενμφ (υζμ πθδζζάγεζ πνμξ ημ επίπεδμ 10), 

ηυζμ ιζηνυηενδ ζε αάεμξ δίκδ πανάβεζ, αθθά 

ηαζ ηυζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ζοκμθζηυ μνζγυ-

κηζμ πθάημξ ημο παναβυιεκμο ηφιαημξ απυ 

ημκ ζηνυαζθμ αοηυ.  

66 68 

14 Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηαπφηδηαξ πενζζηνμθήξ 

ημο οδνμζηνυαζθμο ζε ιμκάδεξ Γνάημξ. 

Ζ ιμκάδα Γνάημξ είκαζ δ ιμκάδα παναβςβήξ 

ένβμο ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ ζημκ οδνμζηνυ-

αζθμ.  

69 69 

15 Δθανιμβέξ ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ ηδξ θεζ-

ημονβίαξ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ: «Οζ 

δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ Φ1 ηαζ Φ2, είκαζ ίζμζ 

ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ θυνηζζή ημοξ ιε 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ». 

Δλήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δυιδζδξ ημο 

DNA, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ δζαθμνε-

ηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ζηα δζαθμνεηζηά 

εκενβεζαηά ζδιεία ηςκ αθοζίδςκ ημο. 

70  
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Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ 

ζηακυηδηαξ έθλδξ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ απυ ημ 

ηάεε εκεν- 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

15 Δθανιμβέξ ηδξ δεφηενδξ πενίπηςζδξ ηδξ θεζ-

ημονβίαξ ηςκ δζπθχκ εκενβεζαηχκ πυθςκ: «Οζ 

δζπθμί εκενβεζαημί πυθμζ Φ1 ηαζ Φ2, είκαζ ίζμζ 

ή ζπεδυκ ίζμζ ςξ πνμξ ηδκ θυνηζζή ημοξ ιε 

ιαβκδηζηυ-δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ». 

Δλήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ δυιδζδξ ημο 

DNA, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ δζαθμνε-

ηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ζηα δζαθμνεηζηά 

εκενβεζαηά ζδιεία ηςκ αθοζίδςκ ημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ 

ζηακυηδηαξ έθλδξ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ απυ ημ 

ηάεε εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ ίδζαξ αθοζίδαξ 

DNA. 

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ή 

εκενβεζαηά πνςηυκζα ηφπμο α. 

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ ή εκεν-

βεζαηά πνςηυκζα ηφπμο α. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιαηνμιμνίςκ 

(πνςηεΐκεξ, DNA η.θπ.) 

70 73 

16 Ζ ελήβδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ πδιζηχκ δε-

ζιχκ ζηα άημια ηαζ ζηα ιυνζα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ πδιζηχκ δε-

ζιχκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ πδιζηχκ δε-

ζιχκ. 

Ζ ελήβδζδ ηςκ ιμνζαηχκ δοκάιεςκ ζοκμπήξ-

ζοκάθεζαξ, αθθά ηαζ ηςκ δοκάιεςκ ζοκμπήξ 

ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ αθθά ηαζ ηςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ιεβάθςκ ιμ-

νίςκ ή ιαηνμιυνζα ημο DNA. 

74 75 

17 Σζ μκμιάγμοιε εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ αθοζί-

δαξ ημο DNA. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ 

ζηακυηδηαξ έθλδξ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ απυ ημ 

ηάεε εκενβεζαηυ ζδιείμ ηδξ ίδζαξ αθοζίδαξ 

DNA. 

76 76 

18 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο θοηζημφ 77 78 
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ηφηθμο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δζαίνεζδξ ημο ηοηηάνμο. 

Ζ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ θοζζβμκίαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηανηζκζημφ 

υβημο. 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

19 Ζ ελήβδζδ ηδξ δζάθοζδξ ηςκ ηανηζκζηχκ 

ηοηηάνςκ απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

πάκς ζε αοηά.  

πέζδ ζζπονχκ πδιζηχκ μοζίςκ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ 

ημο ηανηίκμο. 

Ζ αζηία δδιζμονβίαξ ηαζ ηδξ ζοκηήνδζδξ ημο 

ηανηίκμο ζηα δζάθμνα υνβακα ημο ζχιαηυξ 

ιαξ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεηάζηαζδξ ημο υβημο. 

89 92 

20 Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηαεενήξ ζφκδεζδξ ηςκ 

αάζεςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ αθοζίδςκ ζημοξ 

ζοκδέζιμοξ ημο DNA.  

93 97 

21 Ζ αηνζαήξ ελήβδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο 

ακενχπμο, θοημφ η.θπ. 

Ο θυβμξ πμο μ άκενςπμξ, ημ θοηυ η.θπ 

ακαπηφζζεηαζ ηαζ ρδθχκεζ. 

Απυ ηζ ελανηάηαζ δ ζζπφξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ ηδξ αθοζίδαξ ημο DNA (ιε ηζξ δζπθέξ 

έθζηεξ). 

Ζ ελήβδζδ ηδξ επζθεηηζηήξ ζφκαρδξ ηςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ιμνίςκ (ηςκ αάζεςκ 

η.θπ.) ηδξ ηθίιαηαξ ημο DNA. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ηδκ 

θεζημονβίαξ ημο βεκεηζημφ ηχδζηα ημο ηάεε 

είδμοξ. 

Σζ είκαζ μ βεκεηζηυξ ηχδζηαξ εκυξ είδμοξ. 

98 100 

22 Πμζα είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ αηυιςκ ημο ίδζμο 

είδμοξ ηαζ πμζα είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ 

αηυιςκ δζαθμνεηζημφ είδμοξ. 

Ζ ελήβδζδ βζαηί ηακέκα είδμξ δεκ ιπμνεί κα 

ιεηααθδεεί ζε άθθμ είδμξ, πανυηζ ιπμνεί κα 

βίκεζ ιενζηή ηνμπμπμίδζδ εκυξ είδμξ ηαζ κα 

ιαξ δχζεζ άθθδ πμζηζθία, αθθά υπζ άθθμ είδμξ. 

101 102 

23 Ζ αηνζαήξ δζαδζηαζία ηαζ θεζημονβία ηδξ 

ιίηςζδξ. 

103 103 
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24 Ζ ελήβδζδ υηζ ημ ηάεε γςκηακυ είδμξ πμο 

θένεζ DNA, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ απενζυνζζηα 

δοκαηυ ζε ηάπμζα ζδζυηδηα-ζηακυηδηά ημο. 

Δπελδβήζεζξ πάκς ζηδκ ηθίιαηα DNA. 

Ζ ενιδκεία ημο πεναημφ, ηαζ υπζ ημο 

απενζυνζζηα δοκαημφ, ηδξ δφκαιδξ υθςκ ηςκ  

104  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

24 Ζ ελήβδζδ υηζ ημ ηάεε γςκηακυ είδμξ πμο 

θένεζ DNA, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ απενζυνζζηα 

δοκαηυ ζε ηάπμζα ζδζυηδηα-ζηακυηδηά ημο. 

Δπελδβήζεζξ πάκς ζηδκ ηθίιαηα DNA. 

Ζ ενιδκεία ημο πεναημφ, ηαζ υπζ ημο 

απενζυνζζηα δοκαημφ, ηδξ δφκαιδξ υθςκ ηςκ 

έιαζςκ υκηςκ. 

Ζ ελήβδζδ ημο βναιιζημφ ή ηοηθζημφ 

ζπήιαημξ ηςκ ζχκ RNA. 

104 109 

25 Ζ αθοζίδα ημο DNA θαίκεηαζ υηζ θένεζ ίζα ή 

ζπεδυκ ίζα θμνηία. 

110 110 

26 Δκενβεζαηέξ αζεέκεζεξ. 111 111 

27 Ζ επίδναζδ ηδξ εκένβεζαξ ηςκ εειεθζςδχκ 

ζυκηςκ (ηαζ ηδξ πονδκζηήξ εκένβζαξ) ζηα 

ακενχπζκα ακαπαναβςβζηά ηφηηανα ηαζ ζηα 

ιζημπυκδνζα. 

Ζ αηνζαήξ έκκμζα ηδξ δδθδηδνίαζδξ εκυξ 

οθζημφ ή ιζαξ μοζίαξ. 

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α (ή 

πνςηυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ πμο ηζκμφκηαζ ηάης απυ ημ πεδίμ 

ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ).  

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα πνςημκίςκ ηφπμο α (ή 

δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

πνςημκίςκ πμο ηζκμφκηαζ ηάης απυ ημ πεδίμ 

ηςκ εειεθζαδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ). 

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηφπμο α (ή 

πνςηυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ηζκμφκηαζ ηάης απυ ημ πεδίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ).  

Σζ είκαζ ηα απθά ζυκηα δθεηηνμκίςκ ηφπμο α (ή 

δθεηηνυκζα θμνηζζιέκα ιε ιαβκδηζηυ-

112 115 
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δθεηηνμιαβκδηζηυ θμνηίμ εειεθζςδχκ ζυκηςκ 

δθεηηνμκίςκ πμο ηζκμφκηαζ ηάης απυ ημ πεδίμ 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ). 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηενάζηζαξ θάιρδξ πμο 

αθέπμοιε ζε ιζα πονδκζηή έηνδλδ ή ζημκ 

Ήθζμ η.θπ. 

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

28 Ζ ελήβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο επαβςβζημφ 

πδκίμο. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ έθημοκ απθά 

ζυκηα πνςημκίςκ ηαζ ηα εειεθζχδδ ζυκηα ηςκ 

δθεηηνμκίςκ έθημοκ απθά ζυκηα ηςκ δθεηηνμ-

κίςκ. 

116 118 

29 Δκενβεζαηή Φοζζηή ηαζ Υαναθάιπεζμξ 

Φοζζηή 

119 119 

30 Ζ ελήβδζδ ηδξ εεναπείαξ ημο ηανηίκμο ημο 

εονεμεζδμφξ απυ ηδκ πμνήβδζδ ναδζεκενβμφ 

ζςδίμο-131. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ 

κεμπθαζιαηζηχκ ηοηηάνςκ ημο εονεμεζδμφξ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ πνμηίιδζδξ ημο ηανηίκμο κα 

αολάκεζ ή κα πνμηζιά «επζθεηηζηά» ιενζηά υν-

βακά ιαξ. 

Ζ ελήβδζδ ηςκ πμθθχκ πμζηζθζχκ ηανηζκζηχκ 

υβηςκ ηαεχξ ηαζ δ ελήβδζδ ηδξ ανπζηήξ ιμν-

θήξ ηαζ δδιζμονβίαξ ημο υβημο. 

120 121 

31 Ζ ελήβδζδ ηδξ θφζδξ ημο δδθδηήνζμο ςξ μο-

ζίαξ πμο θένεζ πμθφ ζζπονά ηα θμνηία είηε 

ηςκ εειεθζςδχκ ζυκηςκ πνςημκίςκ είηε ηςκ 

εειεθζςδχκ ζυκηςκ δθεηηνμκίςκ. 

Σα εειεθζχδδ ζυκηα είκαζ δ αζηία βζα ημ «λφ-

πκδια» ημο ζπυνμο βζα κα ακαπηοπεεί, κα 

ζηάζεζ ηαζ κα πεηάλεζ άηνα. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ υβηςκ ζημοξ 

ηανπμφξ ηςκ θοηχκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο DNA  ζημκ 

ηανπυ εκυξ θοημφ. 

Σμ ιένμξ ημο ηανπμφ ημο θοημφ ζημ μπμίμ αο-

λάκεζ δ θφηνα είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα δθεηηνμ-

κίςκ, εκχ ημ ιένμξ ημο ηανπμφ ζημ μπμίμ αο-

λάκεζ δ νίγα είκαζ εειεθζχδδ ζυκηα πνςημκίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ημο δθζμηνμπζζιμφ ηςκ θοηχκ. 

122 124 
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Ο ηανπυξ ηδξ παηάηαξ ςξ δεοηενεφςκ δζπθυξ 

εκενβεζαηυξ πυθμξ, αθθά πςνίξ ηδκ πενζ-

ζηνμθή. 

32 Ζ ελήβδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο ηανηζκζημφ υ-

βημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεηάζηαζδξ ηςκ ηανηζκζηχκ 

ηοηηάνςκ.  

125  

Π Η Ν Α Κ Α     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  

ΚΔΦΑ- 

ΛΑΗΟ 

Σ Η Σ Λ Ο     Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ο Τ ΔΛΗΓΔ 

ΑΠΟ ΔΩ 

32 Ζ ελήβδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο ηανηζκζημφ υ-

βημο. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ιεηάζηαζδξ ηςκ ηανηζκζηχκ 

ηοηηάνςκ.  

Ζ ελήβδζδ ηδξ έκκμζαξ ηςκ βμκζδίςκ. 

Ζ ελήβδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ηανηζκζηχκ 

ηοηηάνςκ κα θμβίγμκηαζ ςξ ίδζα θοζζμθμβζηά 

ηφηηανα ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ κα ιδ πμθειμφ-

κηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ. 

125 128 

33 Κανηίκμξ ηαζ ηθδνμκμιζηυηδηα 129 130 

34 Ζ ελήβδζδ ηδξ ημλζηυηδηαξ ιενζηχκ μοζζχκ 

πνμξ ηα ηανηζκζηά ηφηηανα. 

131 131 

35 Ζ ελήβδζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηανηζκζημφ υ-

βημο απυ ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα.  

Ζ έκκμζα ημο δδθδηήνζμο ηαζ ημο ηανηίκμο 

ηαζ δ δζαθμνά ημοξ. 

Ζ έκκμζα ημο εθεφεενμο θμνηίμο ηςκ εειεθζς-

δχκ ζυκηςκ 

132 134 

36 Ζ αηηζκμαμθία ςξ αζηία δδιζμονβίαξ ηαζ ακά-

πηολδξ ηανηίκμο. 

135 136 

37 Ζ πζεακυηδηα αζηία ηδξ ελαθάκζζδξ ηςκ γχςκ 

πμο ελέθζπακ, υπςξ μζ δεζκυζαονμζ, ηα ιαιμφε 

η.θπ. 

ηζξ ιαηνζκέξ πενζυδμοξ ημο ιεζμγςζημφ 

αζχκα, πνζκ απυ 100 – 200 εηαημιιφνζα 

πνυκζα δεκ οπήνλακ μφηε άκενςπμζ, αθθά μφηε 

ηαζ ακενςπίδεξ. 

Ο άκενςπμξ δεκ οπήνλε πνζκ απυ ημκ ιεζμγς-

ζηυ αζχκα ζημκ πθακήηδ ιαξ. 

137 138 

 Πίκαηαξ Πενζεπμιέκςκ 139 147 
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