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 ΘΔΜΑ Α 

 
Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α6 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε. 

Α1.  Τξνρόο αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επίπεδν θαη ε 

ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ είλαη πcm, επνκέλσο ε ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ απέρεη R από ην νξηδόληην επίπεδν έρεη κέηξν ίζν κε:  

 

α. πcm                        β. 2πcm                   γ. πcm 2                            δ. πcm
5

2
  

                                                                                                                 Μνλάδεο  3 

                                                                                                                                          
Α2.  Σώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε ζηελ νπνία ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη 

ζηελ θίλεζε είλαη ηεο κνξθήο F΄ = - bπ.  Όηαλ ε ζηαζεξά απόζβεζεο b έρεη 

νξηζκέλε ηηκή:  

α. ε πεξίνδνο θαη ην πιάηνο κεηώλνληαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν.  

β. ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν. 

γ. ε πεξίνδνο θαη ην πιάηνο κεηώλνληαη κε ζηαζεξό ξπζκό. 

δ. ε πεξίνδνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν θαη ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 

 

                                                                                                                              

Μνλάδεο 3 
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Α3. Η ξνπή ελόο δεύγνπο δπλάκεσλ έρεη κέηξν η. Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ην κέηξν 

θαζεκηάο από ηηο δύν δπλάκεηο ηνπ δεύγνπο θαη ηαπηόρξνλα ππνδηπιαζηάζνπκε ηε 

κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, ηόηε ην κέηξν ηεο ξνπήο ηνπ δεύγνπο:  

α. παξακέλεη ζηαζεξό.  

β. δηπιαζηάδεηαη.  

γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη.  

δ. ππνδηπιαζηάδεηαη. 
  

Μνλάδεο 3 

Α4. Γύν κηθξά ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο νξκέο. Τα ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά.  Δπνκέλσο:  

α. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνύηαη κε κεδέλ.  

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη.  

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε απμάλεηαη.  

δ. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε ζεξκηθή. 

             
                                                                                                                   Μνλάδεο 3 

Α5.  Η δύλακε επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m πνπ εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη ίζε κε F. Τν πειίθν 
F

m : 

α. παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

β. κεηαβάιιεηαη αξκνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

γ. απμάλεηαη γξακκηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

δ. γίλεηαη κέγηζην, όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

                                                                                Μνλάδεο 3  
Α6.  Σώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζην άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

k, πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε 8s. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην ειαηήξην 

κε άιιν ζηαζεξάο 4k, ην ζώκα ζα πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε:   

α. 32s              

β. 16s                

γ.  4s               

δ.  2s     

                                                                                Μνλάδεο 3                                                         
                                                                                                                                         

Α7. Γηα θάζε κία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο λα κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο 

ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε ωζηό αλ είλαη ζωζηή ή ηε ιέμε 

Λάζνο αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 
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α) Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. 

β)  Σηελ Α.Α.Τ. θαη ζε θάζε πεξίνδν νη ελέξγεηεο U θαη  K εμηζώλνληαη 4 θνξέο ζε 

δύν ζέζεηο.    

γ) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε απνθηά κέγηζην κέηξν θάζε θνξά πνπ κεδελίδεηαη ε νξκή 

ηνπ ζώκαηνο. 

δ) Σε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε κε πεξίνδν Τ, ζηελ νπνία ην πιάηνο 

κεηώλεηαη κε ηε ζρέζε Α=Α0e
-Λt

 , ηα πιάηε ηνπ ηαιαλησηή θαηά ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο  t0=0,  t1=T, t2=2T  είλαη αληίζηνηρα Α0,  Α1,  Α2.  Γηα ηα πιάηε απηά ηζρύεη 

όηη 2
1 0 2                                                                                                                                   

ε) Καηά ηελ κεηαβαιιόκελε ζηξνθηθή θίλεζε ελόο ζηεξενύ, ε γσληαθή ηαρύηεηα 

θαη ε γσληαθή επηηάρπλζε έρνπλ πάληνηε ίδηα θαηεύζπλζε. 

ζη)  Η ξνπή ελόο δεύγνπο δπλάκεσλ είλαη ίδηα σο πξνο νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

επηπέδνπ ησλ δύν δπλάκεσλ.  

                                                                                         
δ) Ο ηξνρόο ηνπ ινύλα πάξθ, ζην δηπιαλό ζρήκα, θάλεη 

ζηξνθηθή θίλεζε ελώ θάζε ζαιακίζθνο θάλεη 

κεηαθνξηθή θίλεζε. 

 

 

 

Μνλάδεο 7 

ΘΔΜΑ Β 

 

 Β1. Τξνρόο αθηίλαο R θπιίεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα θέληξνπ κάδαο 

πcm. Τα ζεκεία Α θαη Β ηεο θαηαθόξπθεο δηακέηξνπ απέρνπλ 5R/3 θαη R/3, 

αληίζηνηρα από ην νξηδόληην επίπεδν. Ο ιόγνο πΑ/πΒ ησλ ηαρπηήησλ ησλ ζεκείσλ Α 

θαη Β είλαη:   

 

α. 2                  β. 3               γ. 5  

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                   Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 4     

            

Β2. Τν ζηεξεό ζώκα Σ έρεη ζπλνιηθή κάδα 

m θαη απνηειείηαη από δύν νκνγελείο 

δίζθνπο πνπ έρνπλ ελσζεί ζηαζεξά κεηαμύ 

ηνπο. Οη δίζθνη έρνπλ θνηλό θέληξν, ελώ ηα 

επίπεδά ηνπο είλαη παξάιιεια θαη 

θαηαθόξπθα. Οη αθηίλεο ηνπο είλαη R θαη 2R 

αληίζηνηρα. 
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Γύξσ από ηνλ εζσηεξηθό δίζθν έρνπκε ηπιίμεη αβαξέο λήκα. Τν άιιν άθξν Γ 

ηνπ λήκαηνο είλαη ζηεξεσκέλν ζηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο 

θιίζεο θ θαη ην μεηπιηγκέλν λήκα είλαη παξάιιειν κε ην θεθιηκέλν επίπεδν, 

όπσο ζην ζρήκα. Τν θεθιηκέλν επίπεδν δελ είλαη ιείν θαη ζην ζηεξεό Σ πνπ 

ηζνξξνπεί αθίλεην αζθείηαη δύλακε ηξηβήο. Τν κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο,  

ε νπνία αζθείηαη ζην ζηεξεό Σ είλαη: 

α.   Τ  =  mg εκθ  

β.   Τ  = 2mg εκθ 

γ.   Τ  =  3mg εκθ  

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                    Μνλάδεο 2     

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                   Μνλάδεο 4 

 

(ρήκα απαξαίηεην) 

Β3. Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο είλαη ζηεξεσκέλα ζηα άθξα δύν 

νξηδόληησλ ηδαληθώλ ειαηεξίσλ κε ζηαζεξέο k1 θαη k2 αληίζηνηρα, κε k2 =4k1, 

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 εθηεινύλ απιέο αξκνληθέο 

ηαιαληώζεηο κε νιηθέο ελέξγεηεο E1 θαη E2, αληίζηνηρα, κε E2 =4E1.                                         

 

Η κέγηζηε επηηάρπλζε αmax(1) πνπ απνθηά ην ζώκα Σ1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαιάλησζήο ηνπ θαη ε αληίζηνηρε κέγηζηε επηηάρπλζε αmax(2) πνπ απνθηά ην 

ζώκα Σ2  ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

α) αmax(1)= αmax(2)              β)  αmax(1)= 4αmax(2)                        γ) αmax(1)= 
1

4
αmax(2) 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                    Μνλάδεο 2     

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                   Μνλάδεο 4 

 

 

Να επηιέμεηε έλα (1) ΘΔΜΑ από ηα Β4 θαη Β5  

   
Β4. Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζε 

δηεύζπλζε θάζεηε ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρν θηλείηαη ζθαίξα κάδαο m1 κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Κάπνηα ρξνληθή 
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ζηηγκή ε ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα 

κάδαο m2, κε     m2 > m1. Μεηά ηελ θξνύζε κε ηε ζθαίξα κάδαο m1, ε ζθαίξα 

κάδαο m2 ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε ηνλ ηνίρν. Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε ησλ 

ζθαηξώλ m1 θαη m2, κεηά ηελ θξνύζε ηεο ζθαίξαο κάδαο m2 κε ηνλ ηνίρν, 

παξακέλεη ζηαζεξή.                                                                                                                                               

Ο ιόγνο ησλ καδώλ 1

2

m
m

 είλαη ίζνο κε:                                                                                                                                                 

α)  3/5                     β)  2/5                      γ)  1/3 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                    Μνλάδεο 2     

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                   Μνλάδεο 5 

 

Β5. Η νκνγελήο ηζνπαρήο ιεπηή ξάβδνο ηνπ 

δηπιαλνύ ζρήκαηνο βάξνπο w, ηζνξξνπεί 

αθνπκπηζκέλε ζηνλ ιείν θαηαθόξπθν ηνίρν θαη 

ζην ηξαρύ δάπεδν από ην νπνίν δέρεηαη δύλακε F . 

Γηα ηε γσλία θ πνπ ζρεκαηίδεη ε ξάβδνο κε ην 

δάπεδν, δίλεηαη όηη  εθθ = 
3

6
 .                                 

Γηα ην κέηξν ηεο δύλακεο F  ηζρύεη:  

 

α. F = 3w                  β. F = 2w                  γ. F = w 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                         Μνλάδεο 2                                                                   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 5      
                                                         

 

ΘΔΜΑ Γ 

Η νκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο AB 

κάδαο Μ=8kg θαη κήθνπο L,  

ζηεξίδεηαη κε άξζξσζε ζην ζεκείν Α 

ηεο νξνθήο ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε ηελ 

νπνία ζρεκαηίδεη γσλία θ, κε εκθ=0,8 

θαη ζπλθ=0,6. Τν άθξν  Β ηεο ξάβδνπ 

ζπλδέεηαη κε αβαξέο θαη κε ειαζηηθό 

λήκα, κέζσ ηεο ηξνραιίαο αθηίλαο R, 

κε ζώκα Σ κάδαο m=1kg, πνπ έρεη 

πξνζδεζεί ζην άλσ  άθξν 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 
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ζηαζεξάο k=100N/m, ην θάησ άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Όια ηα ζώκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνξξνπνύλ αθίλεηα.                               

Γίλεηαη: g=10m/s
2
.                                                                                                                           

(Σν ηκήκα ηνπ λήκαηνο από ην ζεκείν Β κέρξη ην αλώηεξν ζεκείν ηεο 

ηξνραιίαο είλαη νξηδόληην.)  

Γ1. Να ππνινγίζεηε: 

Τα κέηξα ησλ ζπληζησζώλ Fx (νξηδόληηα) θαη Fy (θαηαθόξπθε) πνπ δέρεηαη ε 

ξάβδνο από ηελ άξζξσζε θαη ην κέηξν Τ ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη από ην λήκα 

ζην άθξν Β ηεο ξάβδνπ. 

                                                                                                                    Μνλάδεο 7 

Γ2. Να απνδείμεηε όηη ην ειαηήξην έρεη επηκήθπλζε Γ0  =0,2m 

                                                                                                                    Μνλάδεο 4  

Τε ρξνληθή ζηηγκή to=0 θόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ξάβδν κε ην ζώκα Σ, 

νπόηε απηό αξρίδεη λα θάλεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k.  

Γ3.   Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε απνκάθξπλζεο  x=f(t) ηνπ ζώκαηνο Σ, ζεσξώληαο 

σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. 

                                                                                                                    Μνλάδεο 6 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν  
ΤΑΛ (max)

ΔΛΑΤ (max)

,
U

U
 

ηεο κέγηζηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηαιάλησζεο πξνο ηε κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηαιάλησζεο. 
                                                                                                                   Μνλάδεο 4 

Γ5. Να βξείηε ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηαιάληωζεο α) ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ απνκάθξπλζε x θαη λα θάλεηε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε,                  

β) ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν t θαη λα θάλεηε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε.  

                                                                                                                  Μνλάδεο 4                                                                                           

Γ6. (Πξναηξεηηθό- Δθηόο βαζκνινγίαο)                                                                    

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, ηελ νπνία ζεσξνύκε εθ λένπ σο t = 0, πνπ ην ζώκα 

βξίζθεηαη ζηελ άλσ αθξαία ζέζε ηεο ηξνρηάο ηνπ, βπζίδνπκε ην ζύζηεκα 

ειαηήξην-ζώκα  ζε πγξό. Τν ζώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε γηα ηελ νπνία ε 

αληηηηζέκελε δύλακε είλαη ηεο κνξθήο F = - bπ  (b = ζεηηθή ζηαζεξά). Να βξείηε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη πάιη ζε άλσ αθξαία ζέζε θαη ην πιάηνο 

ηεο ηαιάλησζήο ηνπ έρεη κεησζεί θαηά 0,15m.  

Γίλνληαη: Η ζηαζεξά ηεο εθζεηηθήο κείσζεο ηνπ πιάηνπο Λ=0,35s
-1

 θαη n2  = 0,7. 

                                                                                                                     

ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                            

Η νκνγελήο ξάβδνο ΑΓ έρεη κάδα  Μ=1kg, θαη ηζνξξνπεί όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα, ζρεκαηίδνληαο γσλία θ=45
ν
. Από ην άθξν Γ θξέκεηαη ζώκα κάδαο  
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m1=1kg. Η ξάβδνο ζπγθξαηείηαη από ην νξηδόληην λήκα ΒΓ, ελώ ην άιιν άθξν Α 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνίρν κέζσ άξζξσζεο.                                                                          

Γίλνληαη: g = 10 m/s
2
, εκ45

ν
 =ζπλ45

ν
= 

2

2
                                                                             

 Γ1. Να βξείηε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο ΒΓ θαη ηε δύλακε πνπ αζθεί ε άξζξσζε ζηε 

ξάβδν ζην ζεκείν Α.                                                                                                                                           

                                                                                                                    Μνλάδεο 7 

Κόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ην 

ζώκα Σ1 κε ηε ξάβδν ΑΓ. Τν 

ζώκα Σ1 θαηεβαίλεη θαη κεηά 

από ειεύζεξε πηώζε θαηά 

h=0,6m ζπγθξνύεηαη θεληξηθά  

θαη πιαζηηθά κε ην ζώκα Σ2  

κάδαο m2=1kg, ρσξίο ηα 

ζώκαηα λα παξακνξθώλνληαη. 

Τν ζώκα Σ2  αξρηθά 

ηζνξξνπνύζε αθίλεην, 

ζηεξεσκέλν ζην άλσ άθξν 

ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=50N/m, ε 

άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη 

ζηεξεσκέλε ζην νξηδόληην 

δάπεδν. Τν ζπζζσκάησκα 

αξρίδεη λα εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε κε 

ζηαζεξά επαλαθνξάο D = k. 
 

Γ2. Να βξείηε ηελ πεξίνδν θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

                                                                                                           Μνλάδεο 6  
Γ3. Να βξείηε, ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα 

πάλσ, ηνπο ξπζκνύο  κεηαβνιήο  i) ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ii) ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.                                                                                                                                                   

                                                                                                           Μνλάδεο 4 

Γ4. Σε πνηεο ζέζεηο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ηζρύεη όηη ε δπλακηθή ελέξγεηα 

ηαιάλησζεο είλαη ηξηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (U=3K);                                                                                                                                                                                

                                                                                                                    Μνλάδεο 3 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Ν πνπ αζθεί ην ζώκα Σ2 ζην ζώκα Σ1, 

ζην θαηώηαην ζεκείν ηεο ηαιάλησζήο ηνπο.                                                                                                               

                                                                                                           Μνλάδεο 5 

Γ6. (Πξναηξεηηθό- Δθηόο βαζκνινγίαο)                                                                           

Να βξείηε, ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ, 

i) ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο επαλαθνξάο Fεπαλ  κε 

ηελ απνκάθξπλζε x ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη  



8 

 

ii) ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ Fειαη   κε 

ηελ απνκάθξπλζε x ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ.                                      

Καηόπηλ λα παξαζηήζεηε γξαθηθά ηηο δύν ζρέζεηο  ζην ίδην ζύζηεκα 

βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ.  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο 

 

1. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν 

κε καύξν ζηπιό. 

2. Γηα ηα ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιύβη. 

3. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

4. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ.  

5. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:  Μηάκηζε  (1,5) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard P. Feynman 

Nobel Prize in Physics (1965)  
 

Καιή 

επηηπρία! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics

