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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 
ΣΤΟΧΟΙ 

 

Όταν οι μαθητές δουν το πρόγραμμα θα 
πρέπει να μπορούν : 

 

1. Να απαντούν στην ερώτηση «Μπορεί ένα 
αντικείμενο να κόβεται στη μέση για πά-
ντα;» 

2. Να αναφέρουν τον Έλληνα φιλόσοφο στον 
οποίο οφείλεται η πρώτη υπόθεση ότι η ύλη 
αποτελείται από άτομα. 

3. Να αναφέρουν τα βασικά αξιώματα της 
ατομικής θεωρίας του Δημόκριτου και να 
τα αξιολογούν με βάση τη σημερινή επι-
στημονική γνώση. 

4. Να αναφέρουν ένα λόγο για τον οποίο η 
θεωρία του Δημόκριτου δεν έγινε αποδεκτή 
από τους αρχαίους Έλληνες. 

5. Να εξηγούν γιατί η πρώτη Χριστιανική εκ-
κλησία αντιτάχθηκε στη θεωρία του ατομι-
σμού. 

6. Να εξηγούν τη συνεισφορά των αλχημι- 
στών στην ανάπτυξη της επιστημονικής με-
θόδου. 

7. Να εκφράζουν τη συνεισφορά καθενός από 
τους παρακάτω επιστήμονες στη σημερινή 
γνώση που έχουμε για τη φύση της ύλης : 
William Gilbert, Niccolo Cabeo, Benjamin 
Franklin, Charles Augustin de Coulomb, 
Antoine Laurent Lavoisier και Joseph 
Proust. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το πρόγραμμα 1 αρχίζει με μια ιστορική 
αναδρομή και παρέχει πληροφορίες για μερικά 
από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της επι-
στήμης, ονόματα που θα αναφέρονται σε αυτή 
τη σειρά, καθώς αναπτύσσεται το ατομικό μο-
ντέλο. Στη συνέχεια θέτει το ερώτημα : «Μπο-
ρούν τα πράγματα να κόβονται στη μέση διαρ-
κώς;» και εξηγεί τη θεωρία για τη δομή της 
ύλης όπως αυτή  αναπτύχθηκε από τον αρχαίο 
Έλληνα φιλόσοφο Δημόκριτο. Η θεωρία αυτή 
περικλείει μια σειρά αξιωμάτων που θα ίσχυαν 
ακόμη και σήμερα, αλλά καθώς δεν υποστηρί-
χθηκαν από άλλους διακεκριμένους επιστήμο-
νες εκείνης της εποχής, τα αξιώματα αυτά 
έσβησαν και χάθηκαν με την πάροδο του χρό-
νου. 

Το πρόγραμμα συνεχίζει δείχνοντας πως οι 
αλχημιστές μας έφεραν πιο κοντά στην επι-
στημονική μέθοδο, κάνοντας την πειραματική 

διαδικασία και την παρατήρηση μια πιο αποδε-
κτή μέθοδο σε σχέση με ότι επικρατούσε την 
εποχή των αρχαίων ελλήνων. Παρ  ́όλη, όμως, 
την πρόοδο, το μοντέλο της ύλης που οραματί-
στηκαν οι αλχημιστές ήταν πιο πρωτόγονο από 
αυτό του Δημόκριτου. 

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος δεί-
χνει τη συνεισφορά ορισμένων επιστημόνων 
στην ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με τη φύση 
της ύλης. Οι συνεισφορές αυτές περιλαμβά-
νουν την ανακάλυψη της ηλεκτροστατικής έλ-
ξης του William Gilbert, την ανακάλυψη της 
ηλεκτροστατικής άπωσης από τον Niccolo Ca-
beo, την άποψη του Benjamin Franklin για τον 
ηλεκτρισμό, το νόμο του Charles Augustin de 
Coulomb που περιγράφει τη δύναμη μεταξύ 
φορτισμένων αντικειμένων, το νόμο διατήρη-
σης της ύλης του Antoine Laurent Lavoisier 
και το νόμο των σταθερών αναλογιών του Jo-
seph Proust. 
 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

Tο πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην ύλη 
που καλύπτεται συνήθως στην τάξη, αλλά πα-
ρέχει και άλλες πληροφορίες για να δείξει 
στους μαθητές το πόσο περίπλοκη και χρονο-
βόρα μπορεί να είναι η ανάπτυξη ενός επιστη-
μονικού μοντέλου. Επίσης δείχνει ότι κάθε 
καινούρια ανακάλυψη δεν είναι απαραίτητα 
πρόοδος. Στην πράξη, ορισμένοι επιστήμονες 
άθελά τους αντιστρέφουν με τις θεωρίες τους 
την πρόοδο της επιστήμης. 

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτό το 
πρόγραμμα είναι μεγαλύτερο από 2.000 χρόνια 
– από τους αρχαίους Έλληνες (500 π.Χ.) μέχρι 
τον Joseph Proust (1.800 μ.Χ.). Προφανώς δεν 
είναι δυνατό να συμπεριληφθούν όλοι οι επι-
στήμονες που συνεισέφεραν στην εξέλιξη του 
μοντέλου για τη δομή της ύλης λόγω της διάρ-
κειας του προγράμματος. 

Μερικοί από τους επιστήμονες και η συνει-
σφορά τους είναι : 

 

Evangelista Torricelli (1608-1647).  
Υπέθεσε ότι ζούμε στον πυθμένα μιας βα-

θιάς «θάλασσας» αέρα και ανακάλυψε μια συ-
σκευή που είναι γνωστή σαν βαρόμετρο και 
μετρά την ατμοσφαιρική πίεση. 

 

Otto von Guericke (1602-1686). 
Ανακάλυψε την αεραντλία. 
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Robert Boyle (1627-1691). 
Βελτίωσε την αεραντλία και έδειξε πως 

σχετίζονται οι μεταβολές του όγκου ενός αε-
ρίου με την πίεσή του. 

 

Jacques Charles (1746-1823) και Joseph 
Louis Gay-Lussac (1778-1850). 
 

Οι επιστήμονες αυτοί ανακάλυψαν ανεξάρ-
τητα ο ένας από τον άλλον ότι η μεταβολή του 
όγκου ενός αερίου υπό σταθερή πίεση είναι 
ανάλογη με τη μεταβολή της θερμοκρασίας 
του. 

 

Isaac Newton (1642-1727). 
 

Έδειξε ότι αν υποθέσουμε ότι ένα αέριο 
αποτελείται από σωματίδια, τότε η μαθηματική 
ανάλυση καταλήγει στο ότι το αέριο θα μετα-
βάλλει τη θερμοκρασία του αν του επιτραπεί 
να εκτονωθεί. 
 

Daniel Bernoulli (1700-1782). 
 

Ανέπτυξε ένα μοντέλο για τα αέρια βασι-
σμένο στην ιδέα του ότι ένα αέριο αποτελείται 
από πολύ μικρά σωματίδια. 
 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

Ι. Πριν την παρακολούθηση του προγράμμα-
τος, είναι απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση 
στην τάξη σχετικά με το ρόλο που διαδραματί-
ζει το μοντέλο στην επιστήμη. Παρακάτω ανα-
φέρονται τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί 
ένα μοντέλο. Οι μαθητές θα βρουν χρήσιμα 
αυτά τα κριτήρια, ώστε να κατανοούν τα διά-
φορα μοντέλα που θα συναντούν. Για να γί-
νουν κατανοητά αυτά τα κριτήρια, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα επιστημονικό μοντέλο το 
οποίο οι μαθητές γνωρίζουν καλά ώστε να εξη-
γήσετε σε σχέση με αυτό κάθε κριτήριο. Στο 
υλικό που ακολουθεί χρησιμοποιείται το ηλιο-
κεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος. 
Είναι ένα μοντέλο το οποίο γνωρίζουν οι πε-
ρισσότεροι μαθητές. Ακόμα οι μαθητές θα συ-
νειδητοποιήσουν ότι το μοντέλο δεν είναι προ-
φανές σε έναν παρατηρητή ο οποίος δεν έχει 
ξανακούσει γι’ αυτό. 
 
Τα χαρακτηριστικά ενός επιστημονικού μο-
ντέλου 
1. Μια θεωρία ή ένα μοντέλο μας βοηθά να 
ερμηνεύσουμε ή να εξηγήσουμε το άγνωστο 
χρησιμοποιώντας γνωστούς όρους και έννοιες. 
Μπορούμε να εξηγήσουμε την κίνηση των σω-
μάτων στον ουρανό θεωρώντας τα ως σφαίρες 
που κινούνται κατά ορισμένο τρόπο. 

2. Μια θεωρία ή ένα μοντέλο συσχετίζει 
πολλά ανεξάρτητα και φαινομενικά άσχετα γε-
γονότα σε ένα κατανοητό σύνολο. Αν θεωρή-
σουμε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον 
άξονά της και ταυτόχρονα κινείται γύρω από 
τον ήλιο μαζί με τους άλλους πλανήτες, μπο-
ρούμε να εξηγήσουμε ένα μεγάλο αριθμό πα-
ρατηρήσεων. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε 
το πώς δημιουργείται η μέρα και η νύχτα και 
γιατί αλλάζουν οι εποχές. Κατανοούμε το γιατί 
τα άστρα φαίνονται να κινούνται κατά μήκος 
μιας τροχιάς στο βραδινό ουρανό και μπο-
ρούμε να εξηγήσουμε γιατί η κίνηση των πλα-
νητών φαίνεται διαφορετική από αυτή των 
άστρων. 
3. Μια θεωρία ή ένα μοντέλο προβλέπει συ-
χνά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν ακόμα πα-
ρατηρηθεί. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι αστρο-
νόμοι παρατήρησαν ανωμαλίες στην τροχιά 
του Ουρανού. Αν το μοντέλο του ηλιακού συ-
στήματος ήταν σωστό, τότε οι ανωμαλίες αυτές 
θα μπορούσαν να εξηγηθούν με την υπόθεση 
ότι ένα άλλος πλανήτης πέρα από τον Ουρανό 
βρισκόταν επίσης σε τροχιά γύρω από τον 
ήλιο. Όταν οι αστρονόμοι κοίταξαν προσε-
κτικά πέρα από τον Ουρανό ανακάλυψαν τον 
Ποσειδώνα. 
4. Μια επιτυχημένη θεωρία ή μοντέλο περιέ-
χει συχνά και ένα αριθμό εύλογων υποθέσεων 
που επιτρέπουν την εξέλιξή του. Στο μοντέλο 
του ηλιακού συστήματος, μια τέτοια υπόθεση 
είναι ότι η δύναμη της βαρυτικής έλξης μεταξύ 
των διαφόρων σωμάτων του συστήματος είναι 
υπεύθυνη για την παρατηρούμενη κίνηση. 
5. Μια θεωρία ή μοντέλο πρέπει να είναι αρ-
κετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να υποστεί τρο-
ποποιήσεις όπου είναι απαραίτητο. Η μηχανική 
που χρησιμοποίησε ο Newton για να εξηγήσει 
το ηλιακό σύστημα θεωρείται σήμερα σαν μια 
ειδική περίπτωση της σχετιχιστικής μηχανικής 
που διατύπωσε ο Einstein. 
 
ΙΙ. Οι μαθητές βλέπουν ορισμένες φορές ένα 
επιστημονικό μοντέλο σαν την απόλυτη αλή-
θεια. Το παραμύθι που ακολουθεί διατυπώνει 
το μοντέλο που σχημάτισε για έναν ελέφαντα 
κάθε ένας από έξι τυφλούς άντρες, μοντέλο 
που βασίστηκε στις διαφορετικές παρατηρή-
σεις που έκανε κάθε ένας από αυτούς. 

 
Ο ελέφαντας και οι τυφλοί 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν έξι τυφλοί. 
Καθώς περπατούσαν συνάντησαν έναν ελέφα-
ντα. Μη μπορώντας να τον δουν προσπάθησαν 
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να τον φανταστούν βασιζόμενοι στις παρατη-
ρήσεις τους. 

Ο πρώτος πλησιάζοντάς τον σκόνταψε και 
έπεσε πάνω του. Αμέσως φώναξε : «Θεούλη 
μου είναι ψηλός και ακλόνητος σαν τοίχος». 

Ο δεύτερος χαϊδεύοντας τον είπε : «Είναι 
τόσο  στρογγυλούλης, απαλός αλλά συνάμα 
και τραχύς. Μου φαίνεται ότι είναι σαν αχλάδι 
με επιφάνεια σαν τσουκνίδα. 

 O τρίτος έτυχε να πιάσει την προβοσκίδα 
του και αμέσως αναφώνησε : «Μα   τι λέτε, ο 
ελέφαντας είναι μάλλον σαν φίδι.» 

Ο τέταρτος απλώνοντας το χέρι του άγγιξε 
τον ελέφαντα στο πόδι και παρατήρησε : 
«Εμένα μου φαίνεται ότι ο ελέφαντας μάλλον  
μοιάζει με δέντρο.» 

Ο πέμπτος που έτυχε να ακουμπήσει το αυτί 
του ελέφαντα τους είπε : «Μήπως πρέπει να 
φανταστούμε τον ελέφαντα σαν μεγάλο ανεμι-
στήρα ; » 

Ο τελευταίος ήταν κοντά στην ουρά του 
ελέφαντα και πριν  προλάβει να τον αγγίξει 
ένοιωσε ένα κτύπημα από αυτή. Τότε με τη 
σειρά του παρατήρησε : «Εμένα μου φαίνεται 
ότι μάλλον είναι σαν ένα μαστίγιο». 

Έτσι έφυγαν και οι έξι ευχαριστημένοι με 
την εικόνα που είχε ο καθένας τους για τον 
ελέφαντα. Όλοι τους είχαν εν μέρει δίκιο αλλά 
και όλοι έκαναν λάθος. 

 

Το παραμύθι αυτό είναι μια ελεύθερη μετά-
φραση του ποιήματος του αμερικανού John 
Godfrey Saxe (1816-1887). 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν τις παρα-
κάτω ερωτήσεις πριν παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα ώστε να εντοπίσουν τα σημεία του 
προγράμματος που πρέπει να προσέξουν πε-
ρισσότερο και να δώσουν αμέσως μετά τις 
αντίστοιχες απαντήσεις. 
1. Ποια η σημασία της ερώτησης : «Μπορεί 

ένα αντικείμενο να κόβεται στη μέση για 
πάντα ;» 

2. Σε ποιον Έλληνα φιλόσοφο οφείλεται η 
πρόταση ότι η ύλη αποτελείται από σωμα-
τίδια που ονομάζονται άτομα ; 

3. Ποια είναι η ρίζα της λέξης άτομο ; 
4. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της θεωρίας 

του Δημόκριτου για τη δομή της ύλης ; 
5. Εξηγήστε γιατί κατά τα πρωτοχριστιανικά 

χρόνια η εκκλησία αντιτάχθηκε στη θεωρία 
του ατομισμού. 

6. Μετά την απόρριψη της θεωρίας του 
Δημόκριτου από τους πιο διακεκριμένους 

επιστήμονες της εποχής εκείνης, όπως ο 
Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, δε σημειώ-
θηκε καμία πρόοδος στη θεωρία του ατό-
μου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσο 
περίπου ήταν αυτό το χρονικό διάστημα ; 

7. Πώς έβλεπαν την ύλη οι αλχημιστές ; 
8. Παρόλο που οι αλχημιστές δεν συνεισέφε-

ραν θετικά στη θεωρία για τη δομή της 
ύλης, επέφεραν μια σημαντική αλλαγή στη 
νοοτροπία. Ποια ήταν αυτή η αλλαγή ; 

9. Ποια η διαφορά του μεθοδικού συστήμα-
τος που προσπάθησε να εδραιώσει ο Bacon 
με αυτό των αρχαίων Ελλήνων ; 

10. Περιγράψτε τη μεγάλη συνεισφορά καθε-
νός από τους παρακάτω : 

α) William Gilbert 
β) Niccolo Cabeo 
γ) Benjamin Franklin 
δ) Charles Augustin de Coulomb 
ε) Antoine Laurent Lavoisier 
στ) Joseph Proust. 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 
1. Ζητήστε από τους μαθητές να καθορίσουν 

τα χαρακτηριστικά του μοντέλου του Δη-
μόκριτου χρησιμοποιώντας όρους από τα 
«χαρακτηριστικά ενός επιστημονικού μο-
ντέλου» που αναφέρονται στη σελίδα 4. 

2. Αναθέστε στους μαθητές από ένα ή περισ-
σότερα ονόματα που αναφέρονται στις 
«επιπλέον γνώσεις» και ζητήστε να κάνουν 
από μια εργασία ώστε να καταδείξουν τη 
συνεισφορά του καθενός στη σύγχρονη 
αρχή του ατόμου, δηλαδή ότι η ύλη αποτε-
λείται από μικροσκοπικά σωματίδια που 
ονομάζονται άτομα. 

 


