
Σχόλια για τα θέματα Φυσικής του 2011 

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση 

Permalink Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις 20 Μάιος 
2011 στις 23:07 

Καλησπέρα ! ∆εν ξέρω αν έχει προηγηθεί άλλος, θα ήθελα την άποψη σας 
στο εξής: 

Στη λύση του ∆1 ξεκινάνε όλοι µε ΣF=0 για τα σηµειακά. ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒ∆ΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις 20 Μάιος 
2011 στις 23:13 

Πιστεθω επρεπε να διατυπωθει αν "Να δειξετε οτι αν το atwoood ισορροπει 
τοτε και η ραβδος ισορροπει" 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις 21 Μάιος 
2011 στις 15:16 

Καλησπερα !!! Επιµενω για την αποψη σας! Στο 4∆ . Πολλα φροντιστηρια 
ξεκινησαν µε ΣF=0 στα σωµατα τησ τρχαλιας. Το θεωρω τελειωσ 
λανθασµενο. Η σωστη λυση νοµιζω: ΣΤ εξωτερικων δυναµεων=0 Αρα L=0 
αν η ραβδοσ αρχικα ηρεµει!!! 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης στις 21 
Μάιος 2011 στις 15:27 

Κώστα ίσως δεν έχω καταλάβει την ένστασή σου αλλά.. 

Κρέµεται στο χέρι µου µια τροχαλία στην οποία κρεµώ βάρη µέχρι να 
ισορροπήσει. Κατόπιν την κρεµώ στο άκρο της ράβδου . Θα ισορροπήσει;  

• ▶ Απάντηση 



•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 15:46 

Θέλω να προσθέσω στις παραπάνω παρατηρήσεις το εξής:

Όταν στη Θετική επιστήµη ζητείται η απόδειξη µιας πρότασης από δοσµένες 
υποθέσεις, πρέπει η ζητούµενη πρόταση να είναι η µοναδική που προκύπτει 
ως συµπέρασµα από τις δοσµένες υποθέσεις.

Έτσι, στο ερώτηµα ∆1 των θεµάτων φυσικής κατεύθυνσης 2011 η 
διατύπωση έπρεπε να είναι
ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση»
καταλαβαίνει πως µε τα δεδοµένα που δίνει το θέµα ∆, το σύστηµα µπορεί 
να ισορροπεί σε πολλές άλλες θέσεις της ράβδου και άλλα πολλά.

Εάν λοιπόν δεν είµαστε ικανοί να διατυπώσουµε σωστά µια ερώτηση των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, ποιες απαιτήσεις µπορούµε έχουµε από τα παιδιά;

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 15:53 

Κώστα κατ' αρχάς καληµέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ(ΚΑΙ ΚΑΛΑ) για την γιορτή 
σου. ∆εν µπορείς να ξεκινάς από την συνθήκη ισορροπίας ΣF=0 
προκειµένου να αποδείξεις ότι ισορροπεί. Θα πρ

Συµφωνώ απόλυτα µαζί σου. Εκτός όµως από αυτή την αντιµετώπιση έχω 
να προτείνω και µία δεύτερη:

Έστω ότι η τροχαλία δεν ισορροπεί, αλλά περιστρέφεται επιταχυνόµενη π.χ. 
αρσιετερόστροφα. Εφαρµόζοντας ΘΝΜ για τα σώµατα και ΘΝΣΚ για τα 
σώµατα, καταλήγεις ότι η µεταφορική επιτάχυνση των σωµάτων είναι 
α=(m1-m2-m3)g/(m1+m2+m3+0,5M)=
ότι ω=σταθ ή ω=0
τροχαλία-σώµατα ισορροπούν στροφικά). Στην συνέχεια υπολογίζεις τις Τ1 
και Τ2 στα σηµεία τις περιφέρειας της τροχαλίας και βρίσκεις Τ1=Τ2=20N. 
Απαιτείς για την τροχαλία
σνέχεια υπολογίζοντας για την ράβδο Στ(Ο)=Τd
20=0, άρα και η ράβδος ισορροπεί.

Με εκτίµηση. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 15:57 

Απάντηση από τον/την Γιώργος Πανταζής στις

Θέλω να προσθέσω στις παραπάνω παρατηρήσεις το εξής: 

Όταν στη Θετική επιστήµη ζητείται η απόδειξη µιας πρότασης από δοσµένες 
υποθέσεις, πρέπει η ζητούµενη πρόταση να είναι η µοναδική που προκύπτει 
ως συµπέρασµα από τις δοσµένες υποθέσεις. 

το ερώτηµα ∆1 των θεµάτων φυσικής κατεύθυνσης 2011 η 
διατύπωση έπρεπε να είναι«επαληθεύεστε ότι το σύστηµα µπορεί να 
ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση»διότι ο καθένας µας 
καταλαβαίνει πως µε τα δεδοµένα που δίνει το θέµα ∆, το σύστηµα µπορεί 

ρροπεί σε πολλές άλλες θέσεις της ράβδου και άλλα πολλά.

Εάν λοιπόν δεν είµαστε ικανοί να διατυπώσουµε σωστά µια ερώτηση των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, ποιες απαιτήσεις µπορούµε έχουµε από τα παιδιά;

Απάντηση από τον/την Πέτρος Καραπέτρος στις

Κώστα κατ' αρχάς καληµέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ(ΚΑΙ ΚΑΛΑ) για την γιορτή 
σου. ∆εν µπορείς να ξεκινάς από την συνθήκη ισορροπίας ΣF=0 
προκειµένου να αποδείξεις ότι ισορροπεί. Θα πρέπει να καταλήγεις σ' αυτή.

Συµφωνώ απόλυτα µαζί σου. Εκτός όµως από αυτή την αντιµετώπιση έχω 
να προτείνω και µία δεύτερη: 

Έστω ότι η τροχαλία δεν ισορροπεί, αλλά περιστρέφεται επιταχυνόµενη π.χ. 
αρσιετερόστροφα. Εφαρµόζοντας ΘΝΜ για τα σώµατα και ΘΝΣΚ για τα 
σώµατα, καταλήγεις ότι η µεταφορική επιτάχυνση των σωµάτων είναι 

m3)g/(m1+m2+m3+0,5M)=0, άρα και αγων=0
ω=0(και τα δύο, νοµίζω υποδηλώνουν ότι το σύστηµα 

σώµατα ισορροπούν στροφικά). Στην συνέχεια υπολογίζεις τις Τ1 
και Τ2 στα σηµεία τις περιφέρειας της τροχαλίας και βρίσκεις Τ1=Τ2=20N. 
Απαιτείς για την τροχαλία  ΣF=T-Mg-T1-T2=0 και βρίσκεις Τ=80Ν. Και στην 
σνέχεια υπολογίζοντας για την ράβδο Στ(Ο)=Τd-mΓgd-mAg2d=80
20=0, άρα και η ράβδος ισορροπεί. 

Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις

στις 21 Μάιος 

Όταν στη Θετική επιστήµη ζητείται η απόδειξη µιας πρότασης από δοσµένες 
υποθέσεις, πρέπει η ζητούµενη πρόταση να είναι η µοναδική που προκύπτει 

το ερώτηµα ∆1 των θεµάτων φυσικής κατεύθυνσης 2011 η 
«επαληθεύεστε ότι το σύστηµα µπορεί να 

διότι ο καθένας µας 
καταλαβαίνει πως µε τα δεδοµένα που δίνει το θέµα ∆, το σύστηµα µπορεί 

ρροπεί σε πολλές άλλες θέσεις της ράβδου και άλλα πολλά. 

Εάν λοιπόν δεν είµαστε ικανοί να διατυπώσουµε σωστά µια ερώτηση των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, ποιες απαιτήσεις µπορούµε έχουµε από τα παιδιά; 

στις 21 Μάιος 

Κώστα κατ' αρχάς καληµέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ(ΚΑΙ ΚΑΛΑ) για την γιορτή 
σου. ∆εν µπορείς να ξεκινάς από την συνθήκη ισορροπίας ΣF=0 

έπει να καταλήγεις σ' αυτή. 

Συµφωνώ απόλυτα µαζί σου. Εκτός όµως από αυτή την αντιµετώπιση έχω 

Έστω ότι η τροχαλία δεν ισορροπεί, αλλά περιστρέφεται επιταχυνόµενη π.χ. 
αρσιετερόστροφα. Εφαρµόζοντας ΘΝΜ για τα σώµατα και ΘΝΣΚ για τα 
σώµατα, καταλήγεις ότι η µεταφορική επιτάχυνση των σωµάτων είναι 

αγων=0, που σηµαίνει 
(και τα δύο, νοµίζω υποδηλώνουν ότι το σύστηµα 

σώµατα ισορροπούν στροφικά). Στην συνέχεια υπολογίζεις τις Τ1 
και Τ2 στα σηµεία τις περιφέρειας της τροχαλίας και βρίσκεις Τ1=Τ2=20N. 

T2=0 και βρίσκεις Τ=80Ν. Και στην 
mAg2d=80-60-

στις 21 Μάιος 



Συµφωνω Γιωργο! , Γιαννη επιµενω διοτι ξεκινησαν απο ΣF=0 στα βαριδια 
τησ τροχαλιασ (αρα η ραβδοσ δεν στρεφεται σιγουρα γιατι αλλιωσ υπαρχει 
α στα βαριδια) και κατεληξαν Στ=0
φροντιστηρια αν ψαξεισ ειναι ετσι διατυπωµεν

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 16:05 

Με βρισκεις απολυτα συµφωνο Πετρο αυτο ακριβωσ εννοω!!! Συµφωνφ 
απολυτα επισης στη τεκµηριωση που διτυπωνεις!!!!

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 17:52 

Τώρα που το ξανασκέπτοµαι Πέτρο και σ αυτή τη διατύπωση 
προτείνεις, παραδέχεσαι εκ των πρότερων ότι το cm της τροχαλίας 
ισορροπεί άρα η ράβδος ισορροπεί. Μοναδική διέξοδος πιστεύω 
είναι: Για ΟΛΗ τη διάταξη ΣΤεξ=0. Άρα αν ωο=0 τότε 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 21:24 

Σχετικά µε το ερώτηµα ∆1.

Χθες (20/05/2011) έβλεπα, σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις των 
φροντιστηρίων, να ξεκινά η απόδειξη της ισορροπίας του συστήµατος µε 
την παραδοχή ότι οι µάζες m1, m2 και ,m3 (βαρίδια της τροχαλίας) 
ισορροπούν. Κόντεψα να "σκάσω"
κάτι να το θεωρήσεις ως δεδοµένο από την αρχή.

Συµφωνώ, ότι η πλέον ενδεδειγµένη λύση είναι να προσπαθήσει κάποιος να 
δείξει ότι Στ(εξ) = 0, το οποίο αποδεικνύεται σε 2 γραµµές.

Ακόµη νοµίζω ότι η άσκηση µπορεί να λυθ
πράξεις) εάν θεωρηθεί ότι όλα τα σώµατα, τη στιγµή που η ράβδος είναι 
οριζόντια, έχουν επιταχύνσεις.

∆ηλαδή, 

έστω ότι η ράβδος έχει γωνιακή επιτάχυνση α(γ), τείνοντας να κινηθεί 
αριστερόστροφα 

Συµφωνω Γιωργο! , Γιαννη επιµενω διοτι ξεκινησαν απο ΣF=0 στα βαριδια 
τησ τροχαλιασ (αρα η ραβδοσ δεν στρεφεται σιγουρα γιατι αλλιωσ υπαρχει 

και κατεληξαν Στ=0 αρα η ραβδοσ δεν στρεφεται! Σε πολλα 
φροντιστηρια αν ψαξεισ ειναι ετσι διατυπωµενο!! 

Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις

Με βρισκεις απολυτα συµφωνο Πετρο αυτο ακριβωσ εννοω!!! Συµφωνφ 
απολυτα επισης στη τεκµηριωση που διτυπωνεις!!!! 

Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις

Τώρα που το ξανασκέπτοµαι Πέτρο και σ αυτή τη διατύπωση 
προτείνεις, παραδέχεσαι εκ των πρότερων ότι το cm της τροχαλίας 
ισορροπεί άρα η ράβδος ισορροπεί. Μοναδική διέξοδος πιστεύω 

ΟΛΗ τη διάταξη ΣΤεξ=0. Άρα αν ωο=0 τότε 

Απάντηση από τον/την Χούσος Ηλίας στις 21 Μάιος 2011 

Σχετικά µε το ερώτηµα ∆1. 

Χθες (20/05/2011) έβλεπα, σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις των 
φροντιστηρίων, να ξεκινά η απόδειξη της ισορροπίας του συστήµατος µε 
την παραδοχή ότι οι µάζες m1, m2 και ,m3 (βαρίδια της τροχαλίας) 
ισορροπούν. Κόντεψα να "σκάσω". ∆εν είναι δυνατόν, για να αποδείξεις 
κάτι να το θεωρήσεις ως δεδοµένο από την αρχή. 

Συµφωνώ, ότι η πλέον ενδεδειγµένη λύση είναι να προσπαθήσει κάποιος να 
δείξει ότι Στ(εξ) = 0, το οποίο αποδεικνύεται σε 2 γραµµές. 

Ακόµη νοµίζω ότι η άσκηση µπορεί να λυθεί (µετά από πάρα πολλές 
πράξεις) εάν θεωρηθεί ότι όλα τα σώµατα, τη στιγµή που η ράβδος είναι 
οριζόντια, έχουν επιταχύνσεις. 

έστω ότι η ράβδος έχει γωνιακή επιτάχυνση α(γ), τείνοντας να κινηθεί 

Συµφωνω Γιωργο! , Γιαννη επιµενω διοτι ξεκινησαν απο ΣF=0 στα βαριδια 
τησ τροχαλιασ (αρα η ραβδοσ δεν στρεφεται σιγουρα γιατι αλλιωσ υπαρχει 

αρα η ραβδοσ δεν στρεφεται! Σε πολλα 

στις 21 Μάιος 

Με βρισκεις απολυτα συµφωνο Πετρο αυτο ακριβωσ εννοω!!! Συµφωνφ 

στις 21 Μάιος 

Τώρα που το ξανασκέπτοµαι Πέτρο και σ αυτή τη διατύπωση 
προτείνεις, παραδέχεσαι εκ των πρότερων ότι το cm της τροχαλίας 
ισορροπεί άρα η ράβδος ισορροπεί. Μοναδική διέξοδος πιστεύω 

ΟΛΗ τη διάταξη ΣΤεξ=0. Άρα αν ωο=0 τότε ω=0 πάντα!!! 

21 Μάιος 2011 

Χθες (20/05/2011) έβλεπα, σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις των 
φροντιστηρίων, να ξεκινά η απόδειξη της ισορροπίας του συστήµατος µε 
την παραδοχή ότι οι µάζες m1, m2 και ,m3 (βαρίδια της τροχαλίας) 

. ∆εν είναι δυνατόν, για να αποδείξεις 

Συµφωνώ, ότι η πλέον ενδεδειγµένη λύση είναι να προσπαθήσει κάποιος να 

εί (µετά από πάρα πολλές 
πράξεις) εάν θεωρηθεί ότι όλα τα σώµατα, τη στιγµή που η ράβδος είναι 

έστω ότι η ράβδος έχει γωνιακή επιτάχυνση α(γ), τείνοντας να κινηθεί 



το σηµείο Β της ράβδου θα έχει γραµµική επιτάχυνση α(β) = α(γ) d, ίση µε 
την επιτάχυνση του κέντρου µάζας της τροχαλίας (εκείνη τη στιγµή). 

έστω ότι η τροχαλία περιστρέφεται αριστερόστροφα µε α(γτρ), 

η µάζα m1 θα έχει επιτάχυνση α(1) = α(β) - α 

και οι µάζες m2 και m3 επιταχύνσεις α(2) = α(3) = α(β) + α, 

όπου α = α(γτρ) R 

Εφαρµόζοντας το θεµελιώδη νόµο της µηχανικής ή της στροφικής κίνησης 
για κάθε σώµα, κατά περίπτωση, µετά από αρκετές πράξεις, προκύπτει ότι 
όλες οι επιταχύνσεις είναι µηδέν, άρα το σύστηµα ισορροπεί. 

Παρακαλώ δοκιµάστε το, και εάν έχω λάθη στο συλλογισµό µου διορθώστε 
µε. 

Επαναλαµβάνω, ενδεδειγµένη λύση: απόδειξη ότι  Στ(εξ)=0 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης στις 21 
Μάιος 2011 στις 21:46 

Αγαπητέ Ηλία δεν κατάλαβα αν εννοείς Στ = 0 ως προς κάθε σηµείο ή ως 
προς το Ο. 

Για το τελευταίο στέλνω µια περίπτωση στην οποία Στ = 0 αλλά δεν έχουµε 
ισορροπία. 



Αν η τροχαλία δεν ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε την ράβδο το πρόβληµα 
περιπλέκεται. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 21:58 

Ευχαριστώ για την άµεση απάντησή σας.

Αναφέροµαι στο ερώτηµα ∆1 των θεµάτων της φυσικής κατεύθυνσης. Για 
τη συγκεκριµένη περίπτωση του ∆1 εννοώ Στ(εξ) = 0 ως προς τον 
οριζόντιο άξονα περιστροφής της ράβδου, ο οποί
Ο. 

 
 
Κυριακόπουλος Γιάννης είπε:
 

Αν η τροχαλία δεν ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε την ράβδο το πρόβληµα 

Απάντηση από τον/την Χούσος Ηλίας στις 21 Μάιος 2011 

Ευχαριστώ για την άµεση απάντησή σας. 

Αναφέροµαι στο ερώτηµα ∆1 των θεµάτων της φυσικής κατεύθυνσης. Για 
τη συγκεκριµένη περίπτωση του ∆1 εννοώ Στ(εξ) = 0 ως προς τον 
οριζόντιο άξονα περιστροφής της ράβδου, ο οποίος διέρχεται από το σηµείο 

Κυριακόπουλος Γιάννης είπε: 

Αν η τροχαλία δεν ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε την ράβδο το πρόβληµα 

21 Μάιος 2011 

Αναφέροµαι στο ερώτηµα ∆1 των θεµάτων της φυσικής κατεύθυνσης. Για 
τη συγκεκριµένη περίπτωση του ∆1 εννοώ Στ(εξ) = 0 ως προς τον 

ος διέρχεται από το σηµείο 



Αγαπητέ Ηλία δεν κατάλαβα αν εννοείς Στ = 0 ως προς κάθε σηµείο ή ως 

προς το Ο. 

Για το τελευταίο στέλνω µια περίπτωση στην οποία Στ = 0 αλλά δεν έχουµε 

ισορροπία. 

Αν η τροχαλία δεν ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε την ράβδο το πρόβληµα 

περιπλέκεται. 

 

Permalink Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης στις 21 
Μάιος 2011 στις 22:08 

Τότε εικονίζεται ένα αντιπαράδειγµα στο οποίο Στ = 0 αλλά δεν ισορροπεί 
το σύστηµα. Η τροχαλία στρέφεται δεξιόστροφα ενώ η ράβδος 
αριστερόστροφα. 



Την ώρα που έγραφα
Μητρόπουλος έχων κέφια πολλά.

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 22:25

Άδικο έχω Γιάννη;
Η εκφώνηση γράφει επί λέξει:
 
"∆1. Αποδείξτε ότι το σύστηµα ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση."
 
Τί σηµαίνει αυτό; 
∆εν σηµαίνει ότι αν εκτραπεί από τη θέση αυτή κάποια ροπή τείνει να το 
επαναφέρει; 
 
Να ο πιθανός ρόλος του "στηρίγµατος ΒΟ΄" ...
(που στην εκφώνηση είχε πάει στη ... ζώνη του λυκόφωτος")
 
Θα ήθελα να γνωρίζω αν η άσκηση, ή ίσως κάποιο τµήµα της, προέρχεται
από βιβλιογραφία.

 
 
Κυριακόπουλος Γιάννης είπε:

Τότε εικονίζεται ένα αντιπαράδειγµα στο οποίο Στ = 0 αλλά δεν ισορροπεί 

το σύστηµα. Η τροχαλία στρέφεται δεξιόστροφα ενώ η ράβδος 

αριστερόστροφα. 

Την ώρα που έγραφα

Μητρόπουλος έχων κέφια πολλά.

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 22:44 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας

• ▶ Απάντηση 

Την ώρα που έγραφα έκανε ανάρτηση ιστολογίου ο ∆ιονύσης 
έχων κέφια πολλά. 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Μάιος 2011 στις 22:25 

Άδικο έχω Γιάννη; 
Η εκφώνηση γράφει επί λέξει: 

"∆1. Αποδείξτε ότι το σύστηµα ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση."

 
∆εν σηµαίνει ότι αν εκτραπεί από τη θέση αυτή κάποια ροπή τείνει να το 

Να ο πιθανός ρόλος του "στηρίγµατος ΒΟ΄" ... 
(που στην εκφώνηση είχε πάει στη ... ζώνη του λυκόφωτος")

Θα ήθελα να γνωρίζω αν η άσκηση, ή ίσως κάποιο τµήµα της, προέρχεται
από βιβλιογραφία. 

Κυριακόπουλος Γιάννης είπε: 

Τότε εικονίζεται ένα αντιπαράδειγµα στο οποίο Στ = 0 αλλά δεν ισορροπεί 

το σύστηµα. Η τροχαλία στρέφεται δεξιόστροφα ενώ η ράβδος 

 

Την ώρα που έγραφα έκανε ανάρτηση ιστολογίου ο ∆ιονύσης 

έχων κέφια πολλά. 

Απάντηση από τον/την Χούσος Ηλίας στις 21 Μάιος 2011 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας 

έκανε ανάρτηση ιστολογίου ο ∆ιονύσης 

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 21 

"∆1. Αποδείξτε ότι το σύστηµα ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση." 

∆εν σηµαίνει ότι αν εκτραπεί από τη θέση αυτή κάποια ροπή τείνει να το 

(που στην εκφώνηση είχε πάει στη ... ζώνη του λυκόφωτος") 

Θα ήθελα να γνωρίζω αν η άσκηση, ή ίσως κάποιο τµήµα της, προέρχεται 

Τότε εικονίζεται ένα αντιπαράδειγµα στο οποίο Στ = 0 αλλά δεν ισορροπεί 

το σύστηµα. Η τροχαλία στρέφεται δεξιόστροφα ενώ η ράβδος 

έκανε ανάρτηση ιστολογίου ο ∆ιονύσης 

21 Μάιος 2011 



•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 22:50

Αυτό µε την οριζόντια θέση δόθηκε πιστεύω για διευκόλυνση. Βλέπω 
αργότερα ανάρτηση ιστολογίου µε υπολογισµό της περιόδου για την 
περίπτωση του ελάσµατος.

Στο ∆1 η αντιστροφή υπόθεσης συµπεράσµατος περιπλέκει το ζήτηµα.

Ένας ιδιαίτερα δυνατός συνάδελφος στο
ότι µια λύση θα ερχόταν δια της εις άτοπον απαγωγής και µια δεύτερη από 
λύση εξισώσεων Lagrange.

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 22:53

Αγαπητέ Ηλία ο πληθυντικός µε κάνει να αισθάνοµαι γέρος.
 
Χούσος Ηλίας είπε:
 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 23:01 

Εννοούσα τις δικές σου παρατηρήσεις και την ανάρτηση του ∆ιονύση.

Πάντως, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
 
Κυριακόπουλος Γιάννης είπε:
 

Αγαπητέ Ηλία ο πληθυντικός µε κάνει να αισθάνοµαι γέρος.

 

Χούσος Ηλίας είπε:

 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας

Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης
Μάιος 2011 στις 22:50 

Αυτό µε την οριζόντια θέση δόθηκε πιστεύω για διευκόλυνση. Βλέπω 
αργότερα ανάρτηση ιστολογίου µε υπολογισµό της περιόδου για την 
περίπτωση του ελάσµατος. 

Στο ∆1 η αντιστροφή υπόθεσης συµπεράσµατος περιπλέκει το ζήτηµα.

Ένας ιδιαίτερα δυνατός συνάδελφος στο οικείο σε εµένα Βαθ. Κέντρο είπε 
ότι µια λύση θα ερχόταν δια της εις άτοπον απαγωγής και µια δεύτερη από 
λύση εξισώσεων Lagrange. 

Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης
Μάιος 2011 στις 22:53 

Αγαπητέ Ηλία ο πληθυντικός µε κάνει να αισθάνοµαι γέρος. 

Χούσος Ηλίας είπε: 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας 

Απάντηση από τον/την Χούσος Ηλίας στις 21 Μάιος 2011 

Εννοούσα τις δικές σου παρατηρήσεις και την ανάρτηση του ∆ιονύση.

Πάντως, ευχαριστώ για τη συζήτηση. 

Κυριακόπουλος Γιάννης είπε: 

Αγαπητέ Ηλία ο πληθυντικός µε κάνει να αισθάνοµαι γέρος. 

Χούσος Ηλίας είπε: 

Ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας 

Κυριακόπουλος Γιάννης στις 21 

Αυτό µε την οριζόντια θέση δόθηκε πιστεύω για διευκόλυνση. Βλέπω 
αργότερα ανάρτηση ιστολογίου µε υπολογισµό της περιόδου για την 

Στο ∆1 η αντιστροφή υπόθεσης συµπεράσµατος περιπλέκει το ζήτηµα. 

οικείο σε εµένα Βαθ. Κέντρο είπε 
ότι µια λύση θα ερχόταν δια της εις άτοπον απαγωγής και µια δεύτερη από 

Κυριακόπουλος Γιάννης στις 21 

 

21 Μάιος 2011 

Εννοούσα τις δικές σου παρατηρήσεις και την ανάρτηση του ∆ιονύση. 

 



• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 22 Μάιος 
2011 στις 2:11 

Είπα, ως στάση διαµαρτυρίας, να µη σχολιάσω το θέµα ∆, όπου ζητείται να 
δειχτεί ότι ένα “πράµα”, που το ονοµάζουν σύστηµα, ισορροπεί, αλλά 
επειδή η απόδειξη δεν είναι και εύκολη … 

  

Έχετε δίκιο Κώστα 

(και χρόνια πολλά, αλλά γράψε και καµιά λέξη … σωστή) 

και Ηλία, 

ότι πρέπει να δειχτεί Στεξ, συστ=0, αλλά νοµίζω αυτό δεν φτάνει. 

  

Εγώ θα έλυνα το πρόβληµα ως εξής: 

1. θα ξεκινούσα από την τροχαλία, 

η οποία µπορεί να επιταχύνεται µεταφορικά, αλλά όχι στροφικά, 

διότι  Στεξ,τροχ=0 

2. θα έδειχνα στη συνέχεια ότι Στεξ,συστ=0, 

3. επειδή και Στεξ,συστ=0 και Στεξ,τροχ=0 έπεται και ότι και Στεξ,ραβ=0 

4. από την τελευταία σχέση θα έβρισκα τη δύναµη Τ που ασκεί στη ράβδο 
το νήµα (;) από το οποίο κρέµεται η τροχαλία (ίσου µέτρου δύναµη δέχεται 
και η τροχαλία) 

5. θα έδειχνα ότι ΣFεξ,τροχ=0  

  

Παρατήρηση: αν αυτό που συνδέει την τροχαλία µε τη ράβδο είναι νήµα, το 
“πράµα” ισορροπεί σε κάθε θέση (απλά οι ροπές των δυνάµεων έχουν 
επιπρόσθετα και συντελεστή συνφ, όπου φ η γωνία που θα σχηµατίζει η 
ράβδος µε το οριζόντιο επίπεδο). 

Γι’ αυτό και νοµίζω ότι αντί για την  διατύπωση 

 “Αποδείξτε ότι το σύστηµα ισορροπεί µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση”,  

που αφήνει να εννοηθεί ότι όταν το σύστηµα ισορροπεί, η ράβδος είναι σε 
οριζόντια θέση 

θα ήταν, σε µια τέτοια περίπτωση, καλύτερη η 

“Αποδείξτε ότι µε τη ράβδο στην οριζόντια θέση το σύστηµα ισορροπεί ”,  

που αφήνει να εννοηθεί ότι όταν η ράβδος είναι σε οριζόντια θέση, το 
σύστηµα ισορροπεί 

  

• ▶ Απάντηση 

•  



Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 22 
Μάιος 2011 στις 2:29 

Βαγγέλη δες αν θέλεις Ε∆Ω για το ∆1. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 22 Μάιος 
2011 στις 2:58 

Ωχ! 

τώρα το είδα ∆ιονύση,  

("λόγω της ηµέρας" (από το "η δε γυνή να φοβάται τον άνδρα"), 

τον δικό σου τον γιο δεν τον λένε Κωνσταντίνο, όπως τον δικό µου;) 

∆εν θα είχα κάνει το σχόλιο αν το είχα δει, διότι 

παρόλο που συµφωνούµε στα βασικά, 

είσαι περισσότερο αναλυτικός και 

προβλέπεις και την περίπτωση µε τη ροπή επαναφοράς, 

αν "εκεί" είναι λαµάκι, διότι τότε παραµένει η ορθή γωνία. 

Αναρωτιέµαι, πάντως,  τι ήθελαν να διαπιστώσουν µε αυτό το ερώτηµα, 

που δεν γινόταν χωρίς αυτό το "πράµα" ... 

  

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 22 
Μάιος 2011 στις 3:16 

Ουκ οίδα τι ήθελαν Βαγγέλη ... υποψιάζοµαι όµως ότι το ... λαµάκι υπήρχε 
στην ... αρχική άσκηση, εξ ου και η διατύπωση: "Να αποδείξετε ότι η 
ράβδος ισορροπεί στην οριζόντια θέση". 

Χρόνια πολλά για το γιό σου  :-) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 22 Μάιος 
2011 στις 11:06 



Ευχαριστώ ∆ιονύση

Λοιπόν, 

από το "υποψιάζοµαι όµως ότι το ... λαµάκι υπήρχε στην ... αρχική 
άσκηση," 

θυµήθηκα ότι φαντάρος ων, στον Ακραίο στα Γιάννενα ("τεχνικός γραφεύς
χειριστής πτύου"...)

"φυλάγαµε" µια  εσωτερική σκοπιά, χωρίς κανένα προφανή λόγο, ούτε ο 
διοικητής δεν ήξερε γι

Ρωτώντας όµως, έπεσα σε έναν "παλιό", που ήταν περίεργος όπως εγώ και 
είχε ρωτήσει έναν άλλο, πιο παλιό επίσης περίεργο "παλιό", που είχε 
ρωτήσει ... και έµαθα ότι

µάλλον εκεί είχε φυτέψει λουλούδια η γυναίκα του προ
...ηγούµενου διοικητή

και, επειδή τα κόβανε οι φαντάροι, παραπονέθηκε στον άντρα της

ο οποίος, για να γλιτώσει από τη µουρµούρα της, όρισε σκοπιά.

Ο τότε διοικητής πιθανόν να είχε βγει στη σύνταξη

(οπότε και θα ήταν στη διάθεση της γυναίκας του για µουρµούρα όλη µέρα 
...), 

αλλά η σκοπιά έµεινε και, ίσως, υπάρχει ακόµη!

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 19:02 

∆1. Ένας διαφορετικός τρόπος απάντησης στο ερώτηµα ∆1 είναι και ο εξής:

       Θεωρούµε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων µε αρχή το σηµείο Ο και τον 
οριζόντιο άξονα να συµπίπτει
συντεταγµένες του κέντρου µάζας του συστήµατος. Εύκολα προκύπτει 
 x=0. Για την συντεταγµένη y είναι προφανές ότι y<0 µε θετική φορά προς 
τα πάνω. ∆ηλαδή το κέντρο µάζας βρίσκεται στην κατακόρυφο που 
διέρχεται από το Ο και κάτω από αυτό. ∆ηλαδή ευσταθής ισο

Το γνωρίζω ότι η εύρεση των συντεταγµένων κέντρου µάζας είναι εκτός 
ύλης. Το γνωρίζουν όµως όλοι;

Πάντως στην εκφώνηση δεν αναφέρεται ότι ο άξονας είναι σταθερός η 
ακλόνητος. 

 

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 19:35

Ευχαριστώ ∆ιονύση 

από το "υποψιάζοµαι όµως ότι το ... λαµάκι υπήρχε στην ... αρχική 

θυµήθηκα ότι φαντάρος ων, στον Ακραίο στα Γιάννενα ("τεχνικός γραφεύς
χειριστής πτύου"...) 

εσωτερική σκοπιά, χωρίς κανένα προφανή λόγο, ούτε ο 
διοικητής δεν ήξερε γιατί. 

Ρωτώντας όµως, έπεσα σε έναν "παλιό", που ήταν περίεργος όπως εγώ και 
είχε ρωτήσει έναν άλλο, πιο παλιό επίσης περίεργο "παλιό", που είχε 
ρωτήσει ... και έµαθα ότι 

εκεί είχε φυτέψει λουλούδια η γυναίκα του προ-προ-προ 
...ηγούµενου διοικητή 

επειδή τα κόβανε οι φαντάροι, παραπονέθηκε στον άντρα της

ο οποίος, για να γλιτώσει από τη µουρµούρα της, όρισε σκοπιά.

Ο τότε διοικητής πιθανόν να είχε βγει στη σύνταξη 

(οπότε και θα ήταν στη διάθεση της γυναίκας του για µουρµούρα όλη µέρα 

σκοπιά έµεινε και, ίσως, υπάρχει ακόµη!  

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

∆1. Ένας διαφορετικός τρόπος απάντησης στο ερώτηµα ∆1 είναι και ο εξής:

Θεωρούµε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων µε αρχή το σηµείο Ο και τον 
οριζόντιο άξονα να συµπίπτει  µε την αβαρή ράβδο. Υπολογίζουµε τις 
συντεταγµένες του κέντρου µάζας του συστήµατος. Εύκολα προκύπτει 
x=0. Για την συντεταγµένη y είναι προφανές ότι y<0 µε θετική φορά προς 
τα πάνω. ∆ηλαδή το κέντρο µάζας βρίσκεται στην κατακόρυφο που 
διέρχεται από το Ο και κάτω από αυτό. ∆ηλαδή ευσταθής ισορροπία. 

Το γνωρίζω ότι η εύρεση των συντεταγµένων κέντρου µάζας είναι εκτός 
ύλης. Το γνωρίζουν όµως όλοι; 

Πάντως στην εκφώνηση δεν αναφέρεται ότι ο άξονας είναι σταθερός η 

Απάντηση από τον/την Κυριακόπουλος Γιάννης
Μάιος 2011 στις 19:35 

από το "υποψιάζοµαι όµως ότι το ... λαµάκι υπήρχε στην ... αρχική 

θυµήθηκα ότι φαντάρος ων, στον Ακραίο στα Γιάννενα ("τεχνικός γραφεύς-

εσωτερική σκοπιά, χωρίς κανένα προφανή λόγο, ούτε ο 

Ρωτώντας όµως, έπεσα σε έναν "παλιό", που ήταν περίεργος όπως εγώ και 
είχε ρωτήσει έναν άλλο, πιο παλιό επίσης περίεργο "παλιό", που είχε 

προ 

επειδή τα κόβανε οι φαντάροι, παραπονέθηκε στον άντρα της  

ο οποίος, για να γλιτώσει από τη µουρµούρα της, όρισε σκοπιά. 

(οπότε και θα ήταν στη διάθεση της γυναίκας του για µουρµούρα όλη µέρα 

 22 Μάιος 2011 

∆1. Ένας διαφορετικός τρόπος απάντησης στο ερώτηµα ∆1 είναι και ο εξής: 

Θεωρούµε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων µε αρχή το σηµείο Ο και τον 
µε την αβαρή ράβδο. Υπολογίζουµε τις 

συντεταγµένες του κέντρου µάζας του συστήµατος. Εύκολα προκύπτει 
x=0. Για την συντεταγµένη y είναι προφανές ότι y<0 µε θετική φορά προς 
τα πάνω. ∆ηλαδή το κέντρο µάζας βρίσκεται στην κατακόρυφο που 

ρροπία.   

Το γνωρίζω ότι η εύρεση των συντεταγµένων κέντρου µάζας είναι εκτός 

Πάντως στην εκφώνηση δεν αναφέρεται ότι ο άξονας είναι σταθερός η 

Κυριακόπουλος Γιάννης στις 22 



Ηλία το ότι το κέντρο µάζας είναι στο Ο εξασφαλίζει ότι η στροφορµή ως 
προς το Ο διατηρείται και ό
στείλει ένα παράδειγµα. Σ' αυτό ισχύουν τα ανωτέρω.

∆ύο ίδιες Atwwood επίσης κρεµασµένες στα άκρα ράβδου µε τα µικρά βάρη 
προς τα µέσα δίνουν κέντρο µάζας στο µέσον της ράβδου. ∆εν ισορροπεί 
όµως το σύστηµα,

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 20:48 

Αγαπητέ Γιάννη έχεις απόλυτο δίκιο.

Στο παράδειγµα που αναφέρεις όµως για την τροχαλία δεν ισχύει Στ
∆ηλαδή αν αντικαταστήσουµε το σώµα των 7Ν µε ένα σώµα 20Ν τότε δεν 
θα ισορροπήσει αν την αφήσουµε ελεύθερη στην οριζόντια θέση;

Πιστεύω  ότι το γεγονός ότι και το κέντρο µάζας της τροχαλίας βρίσκεται 
στον άξονα περιστροφής της 
το ερώτηµα. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 20:59

Καλησπέρα. Σε σχέση µε χθεσ
4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 
το σώµα µάζας mΓ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ είναι αβαρές 
µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµέν
από τους πρωτοετείς φοιτητές...

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 21:21

Αγαπητέ Ηλία πρέπει να εξετάσεις κατ' αρχήν τη στροφική ισορροπία του 
του συστήµατος τροχαλία / 3 σώµατα (ως προς Ο΄) πο
από την ισορροπία της ράβδου.

Η ισορροπία αυτή είναι προφανώς αδιάφορη, δηλαδή η τροχαλία µπορεί 
είτε να είναι ακίνητη είτε να στρέφεται οµαλά (χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 
ράβδο). 

Ηλία το ότι το κέντρο µάζας είναι στο Ο εξασφαλίζει ότι η στροφορµή ως 
προς το Ο διατηρείται και όχι ότι ισορροπεί. Στην παρούσα συζήτηση έχω 
στείλει ένα παράδειγµα. Σ' αυτό ισχύουν τα ανωτέρω. 

∆ύο ίδιες Atwwood επίσης κρεµασµένες στα άκρα ράβδου µε τα µικρά βάρη 
προς τα µέσα δίνουν κέντρο µάζας στο µέσον της ράβδου. ∆εν ισορροπεί 
όµως το σύστηµα, 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αγαπητέ Γιάννη έχεις απόλυτο δίκιο. 

Στο παράδειγµα που αναφέρεις όµως για την τροχαλία δεν ισχύει Στ
ταστήσουµε το σώµα των 7Ν µε ένα σώµα 20Ν τότε δεν 

θα ισορροπήσει αν την αφήσουµε ελεύθερη στην οριζόντια θέση;

ότι το γεγονός ότι και το κέντρο µάζας της τροχαλίας βρίσκεται 
στον άξονα περιστροφής της  σε συνδυασµό µε αυτό που ανέφερα καλύπτει 

Απάντηση από τον/την Σταύρος Πρωτογεράκης
Μάιος 2011 στις 20:59 

Καλησπέρα. Σε σχέση µε χθεσινή ερώτηση του Ηλία: Το ∆4 είναι η άσκηση 
4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 

Γ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ είναι αβαρές 
µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµέν
από τους πρωτοετείς φοιτητές... 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Μάιος 2011 στις 21:21 

Αγαπητέ Ηλία πρέπει να εξετάσεις κατ' αρχήν τη στροφική ισορροπία του 
του συστήµατος τροχαλία / 3 σώµατα (ως προς Ο΄) που είναι ανεξάρτητη 
από την ισορροπία της ράβδου. 

Η ισορροπία αυτή είναι προφανώς αδιάφορη, δηλαδή η τροχαλία µπορεί 
είτε να είναι ακίνητη είτε να στρέφεται οµαλά (χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 

Ηλία το ότι το κέντρο µάζας είναι στο Ο εξασφαλίζει ότι η στροφορµή ως 
χι ότι ισορροπεί. Στην παρούσα συζήτηση έχω 

∆ύο ίδιες Atwwood επίσης κρεµασµένες στα άκρα ράβδου µε τα µικρά βάρη 
προς τα µέσα δίνουν κέντρο µάζας στο µέσον της ράβδου. ∆εν ισορροπεί 

 22 Μάιος 2011 

Στο παράδειγµα που αναφέρεις όµως για την τροχαλία δεν ισχύει Στ(Ο΄)=0. 
ταστήσουµε το σώµα των 7Ν µε ένα σώµα 20Ν τότε δεν 

θα ισορροπήσει αν την αφήσουµε ελεύθερη στην οριζόντια θέση; 

ότι το γεγονός ότι και το κέντρο µάζας της τροχαλίας βρίσκεται 
σε συνδυασµό µε αυτό που ανέφερα καλύπτει 

Σταύρος Πρωτογεράκης στις 22 

ινή ερώτηση του Ηλία: Το ∆4 είναι η άσκηση 
4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 

Γ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ είναι αβαρές 
µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµένοι 

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 22 

Αγαπητέ Ηλία πρέπει να εξετάσεις κατ' αρχήν τη στροφική ισορροπία του 
υ είναι ανεξάρτητη 

Η ισορροπία αυτή είναι προφανώς αδιάφορη, δηλαδή η τροχαλία µπορεί 
είτε να είναι ακίνητη είτε να στρέφεται οµαλά (χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 



Στη συνέχεια, αν το ΒΟ΄ είναι νήµα, τότε το κέντρο µάζας ό
συστήµατος βρίσκεται πράγµατι στην ίδια κατακόρυφη µε το Ο και κάτω 
από αυτό, αλλά αυτό συµβαίνει είτε η ράβδος είναι οριζόντια είτε έχει 
κλίση. ∆ηλαδή, η ισορροπία της ράβδου είναι αδιάφορη.

Μόνο στην περίπτωση που το τµήµα ΒΟ΄ είναι βάση σταθερά 
στη ράβδο, τότε όταν πάρει κλίση η ράβδος, φεύγει το κέντρο βάρος από 
την κατακόρυφη του Ο και δηµιουργείται ροπή επαναφοράς. Είναι δηλαδή 
τώρα η ισορροπία ευσταθής στην οριζόντια θέση.

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 21:37 

Αγαπητέ ∆ιονύση έχω διαβάσει τη
οµολογώ ότι µε κατέπληξες.

Αν διάβασες την αρχική µου ανάρτηση έχω σταθεί στο θέµα για το τι είναι 
το Ο΄Β. Σύµφωνα µε την απάντηση

του Σταύρου στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής απ΄όπου ειναι και η 
άσκηση το Ο΄Β είναι νήµα.

Υ.Γ Είµαι νέο µέλος (όχι όµως και νέος) και θα χαρώ να τα λέµε συχνά.

  

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 21:54 

Το "βιβλίο" του ...προέδρου που αναφέρεται σε ποιά γλώσσα είναι 
γραµµένο?Πάντως κάποια χρονιά που βρεθήκαµε µαζί στον ίδιο χώρο η 
υποδοµή ήταν µια ρώσικη φυλλάδα που πιθανόν µεταφράστηκε.Έχει 
ενδιαφέρον να γίνει µια αναζήτηση αν το πρόβληµα των 9
άλλων ...πλίνθων και κεράµων έχει αλλοδαπή προέλευση από εγχειρίδιο µε 
σπαζοκεφαλιές φυσικής.Στα εγχώρια παρά την έρευνα,τέτοια "σύνθεση" 
δεν µπόρεσα να ανακαλύψω.Κι ένα ακόµη ερώτηµα,επειδή γνωρίζω από 
πρώτο χέρι τη δυσκολία να κατασκευάσει καν
και των συνθηκών µια τόσο πολύπλοκη σπαζοκεφαλιά και µάλιστα µε 
δεδοµένα που δίνουν "στρογγυλά" αποτελέσµατα,µήπως όντως 
χρησιµοποιήθηκε έτοιµο υλικό?

Και κάτι άσχετο από πρώτη άποψη αλλά σχετικό µε εκφράσεις π.χ ....κόβω 
το Ο΄Β και άλλες που εκλεκτοί συνάδελφοι έχουν αναφέρει στη κριτική 
των θεµάτων!!!.Γνωρίζει κανείς τη σειρά που κατατάχτηκε µεταξύ 4, το 
προτεινόµενο ως πολλαπλό βιβλίο
προέδρου?Τίποτα τελικά δεν συµβαίνει από σύµπτωση.

Στη συνέχεια, αν το ΒΟ΄ είναι νήµα, τότε το κέντρο µάζας όλου του 
συστήµατος βρίσκεται πράγµατι στην ίδια κατακόρυφη µε το Ο και κάτω 
από αυτό, αλλά αυτό συµβαίνει είτε η ράβδος είναι οριζόντια είτε έχει 
κλίση. ∆ηλαδή, η ισορροπία της ράβδου είναι αδιάφορη. 

Μόνο στην περίπτωση που το τµήµα ΒΟ΄ είναι βάση σταθερά 
στη ράβδο, τότε όταν πάρει κλίση η ράβδος, φεύγει το κέντρο βάρος από 
την κατακόρυφη του Ο και δηµιουργείται ροπή επαναφοράς. Είναι δηλαδή 
τώρα η ισορροπία ευσταθής στην οριζόντια θέση. 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αγαπητέ ∆ιονύση έχω διαβάσει την εκτενή απάντηση που παρουσίασες και 
οµολογώ ότι µε κατέπληξες. 

Αν διάβασες την αρχική µου ανάρτηση έχω σταθεί στο θέµα για το τι είναι 
το Ο΄Β. Σύµφωνα µε την απάντηση 

του Σταύρου στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής απ΄όπου ειναι και η 
άσκηση το Ο΄Β είναι νήµα. 

Υ.Γ Είµαι νέο µέλος (όχι όµως και νέος) και θα χαρώ να τα λέµε συχνά.

Απάντηση από τον/την Γιώργος Αγαπητός στις

Το "βιβλίο" του ...προέδρου που αναφέρεται σε ποιά γλώσσα είναι 
γραµµένο?Πάντως κάποια χρονιά που βρεθήκαµε µαζί στον ίδιο χώρο η 
υποδοµή ήταν µια ρώσικη φυλλάδα που πιθανόν µεταφράστηκε.Έχει 
ενδιαφέρον να γίνει µια αναζήτηση αν το πρόβληµα των 9 µαζών και 
άλλων ...πλίνθων και κεράµων έχει αλλοδαπή προέλευση από εγχειρίδιο µε 
σπαζοκεφαλιές φυσικής.Στα εγχώρια παρά την έρευνα,τέτοια "σύνθεση" 
δεν µπόρεσα να ανακαλύψω.Κι ένα ακόµη ερώτηµα,επειδή γνωρίζω από 
πρώτο χέρι τη δυσκολία να κατασκευάσει κανείς υπό την πίεση του χρόνου 
και των συνθηκών µια τόσο πολύπλοκη σπαζοκεφαλιά και µάλιστα µε 
δεδοµένα που δίνουν "στρογγυλά" αποτελέσµατα,µήπως όντως 
χρησιµοποιήθηκε έτοιµο υλικό? 

Και κάτι άσχετο από πρώτη άποψη αλλά σχετικό µε εκφράσεις π.χ ....κόβω 
Β και άλλες που εκλεκτοί συνάδελφοι έχουν αναφέρει στη κριτική 

των θεµάτων!!!.Γνωρίζει κανείς τη σειρά που κατατάχτηκε µεταξύ 4, το 
προτεινόµενο ως πολλαπλό βιβλίο  Φυσικής γεν.Παιδείας του 
προέδρου?Τίποτα τελικά δεν συµβαίνει από σύµπτωση. 

λου του 
συστήµατος βρίσκεται πράγµατι στην ίδια κατακόρυφη µε το Ο και κάτω 
από αυτό, αλλά αυτό συµβαίνει είτε η ράβδος είναι οριζόντια είτε έχει 

Μόνο στην περίπτωση που το τµήµα ΒΟ΄ είναι βάση σταθερά κολληµένη 
στη ράβδο, τότε όταν πάρει κλίση η ράβδος, φεύγει το κέντρο βάρος από 
την κατακόρυφη του Ο και δηµιουργείται ροπή επαναφοράς. Είναι δηλαδή 

 22 Μάιος 2011 

ν εκτενή απάντηση που παρουσίασες και 

Αν διάβασες την αρχική µου ανάρτηση έχω σταθεί στο θέµα για το τι είναι 

του Σταύρου στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής απ΄όπου ειναι και η 

Υ.Γ Είµαι νέο µέλος (όχι όµως και νέος) και θα χαρώ να τα λέµε συχνά. 

στις 22 Μάιος 

Το "βιβλίο" του ...προέδρου που αναφέρεται σε ποιά γλώσσα είναι 
γραµµένο?Πάντως κάποια χρονιά που βρεθήκαµε µαζί στον ίδιο χώρο η 
υποδοµή ήταν µια ρώσικη φυλλάδα που πιθανόν µεταφράστηκε.Έχει 

µαζών και 
άλλων ...πλίνθων και κεράµων έχει αλλοδαπή προέλευση από εγχειρίδιο µε 
σπαζοκεφαλιές φυσικής.Στα εγχώρια παρά την έρευνα,τέτοια "σύνθεση" 
δεν µπόρεσα να ανακαλύψω.Κι ένα ακόµη ερώτηµα,επειδή γνωρίζω από 

είς υπό την πίεση του χρόνου 
και των συνθηκών µια τόσο πολύπλοκη σπαζοκεφαλιά και µάλιστα µε 
δεδοµένα που δίνουν "στρογγυλά" αποτελέσµατα,µήπως όντως 

Και κάτι άσχετο από πρώτη άποψη αλλά σχετικό µε εκφράσεις π.χ ....κόβω 
Β και άλλες που εκλεκτοί συνάδελφοι έχουν αναφέρει στη κριτική 

των θεµάτων!!!.Γνωρίζει κανείς τη σειρά που κατατάχτηκε µεταξύ 4, το 
Φυσικής γεν.Παιδείας του 



• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 21:57

Ηλία καλωσήλθες στην παρέα 

Συµφωνώ µε τις αρχικές σου επισηµάνσεις, και διάβασα και το σχόλιο του 
Σταύρου για το νήµα.

Έγραψα τα πιο πάνω κυρίως για να τονίσω ότι η διατύπωση "αποδείξτε ότι 
ισορροπεί στην οριζόντια θέση" δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε το να είναι 
νήµα το ΒΟ΄. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 22:54 

Από όσο γνωρίζω τα µέλη της επιτροπής γνωρίζουν το ρόλο τους αρκετά 
πριν απο τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Έχουν λοιπόν χρόνο 
προετοιµαστούν. Το 1993 (θα θυµούνται οι παλαιότεροι) είχαµε τα 
δυσκολότερα θέµατα στη φυσική απο κάθε άλλη χρονιά. Πρόεδρος της 
επιτροπής τότε ήταν ένας πανεπιστηµιακός του οποίου το όνοµα δεν κρίνω 
απαραίτητο να αναφέρω. Τα θέµατα ήταν εκτός πνεύµατος
βιβλίου και θέµατα που ήταν αδύνατο να αντιµετωπίσει µαθητής Λυκείου. 
Μάλιστα άκουσα ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας που µετείχαν στην 
επιτροπή αρνήθηκαν να τα υπογράψουν. Από την επόµενη χρονιά ο ρόλος 
του πανεπιστηµιακού στην επιτροπή έ
τέταρτο θέµα ήταν απο το πανεπιστηµιακό βιβλίο του πρώτου έτους που 
είχα στο ΑΠΘ στο µάθηµα Γενική φυσική. Απο ότι αντιλαµβάνοµαι το ίδιο 
έχει συµβεί και φέτος. Γνωρίζει µήπως κανείς αν άχει αλλάξει κατι στη 
διαδικασία; 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 0:15 

"Τα θέµατα ήταν εκτός πνεύµατ

Η ακριβής φράση Ηλία

στην γραπτή ανακοίνωση της σχετικής επιτροπής της ΕΕΦ ήταν:

"Τα θέµατα ήταν εκτός σχολικού κλίµατος",

που δικαιώθηκε στη συνέχεια από τις βαθµολογίες των γραπτών

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Μάιος 2011 στις 21:57 

Ηλία καλωσήλθες στην παρέα :-) 

Συµφωνώ µε τις αρχικές σου επισηµάνσεις, και διάβασα και το σχόλιο του 
Σταύρου για το νήµα. 

Έγραψα τα πιο πάνω κυρίως για να τονίσω ότι η διατύπωση "αποδείξτε ότι 
ισορροπεί στην οριζόντια θέση" δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε το να είναι 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Από όσο γνωρίζω τα µέλη της επιτροπής γνωρίζουν το ρόλο τους αρκετά 
πριν απο τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Έχουν λοιπόν χρόνο να 
προετοιµαστούν. Το 1993 (θα θυµούνται οι παλαιότεροι) είχαµε τα 
δυσκολότερα θέµατα στη φυσική απο κάθε άλλη χρονιά. Πρόεδρος της 
επιτροπής τότε ήταν ένας πανεπιστηµιακός του οποίου το όνοµα δεν κρίνω 
απαραίτητο να αναφέρω. Τα θέµατα ήταν εκτός πνεύµατος σχολικού 
βιβλίου και θέµατα που ήταν αδύνατο να αντιµετωπίσει µαθητής Λυκείου. 
Μάλιστα άκουσα ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας που µετείχαν στην 
επιτροπή αρνήθηκαν να τα υπογράψουν. Από την επόµενη χρονιά ο ρόλος 
του πανεπιστηµιακού στην επιτροπή έγινε απλά συµβουλευτικός. Πέρσι το 
τέταρτο θέµα ήταν απο το πανεπιστηµιακό βιβλίο του πρώτου έτους που 
είχα στο ΑΠΘ στο µάθηµα Γενική φυσική. Απο ότι αντιλαµβάνοµαι το ίδιο 
έχει συµβεί και φέτος. Γνωρίζει µήπως κανείς αν άχει αλλάξει κατι στη 

Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης 

"Τα θέµατα ήταν εκτός πνεύµατος σχολικού βιβλίου..." 

Η ακριβής φράση Ηλία 

στην γραπτή ανακοίνωση της σχετικής επιτροπής της ΕΕΦ ήταν:

"Τα θέµατα ήταν εκτός σχολικού κλίµατος", 

που δικαιώθηκε στη συνέχεια από τις βαθµολογίες των γραπτών

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 22 

Συµφωνώ µε τις αρχικές σου επισηµάνσεις, και διάβασα και το σχόλιο του 

Έγραψα τα πιο πάνω κυρίως για να τονίσω ότι η διατύπωση "αποδείξτε ότι 
ισορροπεί στην οριζόντια θέση" δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε το να είναι 

 22 Μάιος 2011 

Από όσο γνωρίζω τα µέλη της επιτροπής γνωρίζουν το ρόλο τους αρκετά 
να 

προετοιµαστούν. Το 1993 (θα θυµούνται οι παλαιότεροι) είχαµε τα 
δυσκολότερα θέµατα στη φυσική απο κάθε άλλη χρονιά. Πρόεδρος της 
επιτροπής τότε ήταν ένας πανεπιστηµιακός του οποίου το όνοµα δεν κρίνω 

σχολικού 
βιβλίου και θέµατα που ήταν αδύνατο να αντιµετωπίσει µαθητής Λυκείου. 
Μάλιστα άκουσα ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας που µετείχαν στην 
επιτροπή αρνήθηκαν να τα υπογράψουν. Από την επόµενη χρονιά ο ρόλος 

γινε απλά συµβουλευτικός. Πέρσι το 
τέταρτο θέµα ήταν απο το πανεπιστηµιακό βιβλίο του πρώτου έτους που 
είχα στο ΑΠΘ στο µάθηµα Γενική φυσική. Απο ότι αντιλαµβάνοµαι το ίδιο 
έχει συµβεί και φέτος. Γνωρίζει µήπως κανείς αν άχει αλλάξει κατι στη 

 στις 23 Μάιος 

στην γραπτή ανακοίνωση της σχετικής επιτροπής της ΕΕΦ ήταν: 

που δικαιώθηκε στη συνέχεια από τις βαθµολογίες των γραπτών 



(για τους νεώτερους στον χώρο,

µιας και συµβαίνει να είµαι ο πρόεδρος της επιτροπής που

έγραψε και υπέγραψε εκείνη την ανακοίνωση)

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 20:42 

 
 
Σταύρος Πρωτογεράκης είπε:

Καλησπέρα. Σε σχέση µε χθεσινή ερώτηση του Ηλία: Το ∆4 είναι η άσκηση 

4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 

το σώµα µάζας mΓ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ 

µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµένοι 

από τους πρωτοετείς φοιτητές...

Καλησπέρα Σταύρο και σε όλους!!

διατάξεις του ∆ θέµατος το 2006 και 2010

ανοίξουµε καινούρια συζήτηση πάνω σε αυτό που είπες!!! Είναι το πιο 

σηµαντικό µέχρι τώρα και το περάσαµε πολύ στο «ντούκου

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 22:48 

Ενας µαθητής δίνει για το ερώτηµα ∆2:
ράβδου, όταν αυτή σχηµατίζει γωνία 30 µε την κατακόρυφο
απάντηση: 

Στ=Ια άρα α=Στ/Ι. Επειδή η ράβδος ειναι αβαρής Ι=0 άρα το α δεν 
ορίζεται. 

Πιστεύεται ότι η απάντηση του 

• ▶ Απάντηση 

•  

(για τους νεώτερους στον χώρο, 

µιας και συµβαίνει να είµαι ο πρόεδρος της επιτροπής που 

έγραψε και υπέγραψε εκείνη την ανακοίνωση) 

Απάντηση από τον/την ΜΥΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ στις

Σταύρος Πρωτογεράκης είπε: 

Καλησπέρα. Σε σχέση µε χθεσινή ερώτηση του Ηλία: Το ∆4 είναι η άσκηση 

4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 

Γ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ 

µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµένοι 

από τους πρωτοετείς φοιτητές... 

Καλησπέρα Σταύρο και σε όλους!! Από το ίδιο βιβλίο προήλθαν και οι 

διατάξεις του ∆ θέµατος το 2006 και 2010!! Εδώ ήρθε η ώρα να 

ινούρια συζήτηση πάνω σε αυτό που είπες!!! Είναι το πιο 

σηµαντικό µέχρι τώρα και το περάσαµε πολύ στο «ντούκου 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Ενας µαθητής δίνει για το ερώτηµα ∆2: Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση της 
ράβδου, όταν αυτή σχηµατίζει γωνία 30 µε την κατακόρυφο, την παρακάτω 

Στ=Ια άρα α=Στ/Ι. Επειδή η ράβδος ειναι αβαρής Ι=0 άρα το α δεν 

Πιστεύεται ότι η απάντηση του ειναι λάθος; 

στις 23 Μάιος 

Καλησπέρα. Σε σχέση µε χθεσινή ερώτηση του Ηλία: Το ∆4 είναι η άσκηση 

4.4 σελ 94 στο βιβλίο του προέδρου της επιτροπής. ∆ιαφορές: ∆εν υπάρχει 

Γ και η τροχαλία είναι αβαρής. Επίσης το ΟΒ΄ είναι αβαρές 

µη εκτατό νήµα. Μάλλον οι µαθητές της Γ λυκείου είναι πιο προχωρηµένοι 

Από το ίδιο βιβλίο προήλθαν και οι 

!! Εδώ ήρθε η ώρα να 

ινούρια συζήτηση πάνω σε αυτό που είπες!!! Είναι το πιο 

 23 Μάιος 2011 

Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση της 
, την παρακάτω 

Στ=Ια άρα α=Στ/Ι. Επειδή η ράβδος ειναι αβαρής Ι=0 άρα το α δεν 



Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 23:17

Εδώ που τα λέµε Ηλία, ... φταίει ο µαθητής;
χρόνος!) 

Η διατύπωση: 

"βρείτε την επιτάχυνση της

αποτελεί κι αυτή αιτία δηµιουργίας παρανόησης στο µαθητή, όπως και η 
φράση: 

"όταν η σηµειακή µάζα m
πλαστικά µε ακίνητη σηµειακή µάζα

(Τρικλοποδιές ...) 

 

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 23:18 

Λάθος είναι. 

(∆ιότι αυτό το "πράµα" έχει ένα σωρό µάζες.

∆ε θα' χουν µερικές ροπή αδράνειας;)

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 23:48 

Τα φετινά θέµατα ήταν πολύ δύσκολα και πολυ απαιτητικά. Η άποψη µου 
ειναι ότι όταν τα θέµατα ειναι απαιτητικά πρέπει οι εκφωνήσεις να είναι 
ιδιαίτερα ακριβείς.

Καταλαβαίνουµε το ίδιο όταν κάποιος λέει ΄΄µε χτύπησε ένας 
προφυλακτήρας΄΄και το ίδιο 
τον προφυλακτήρα του΄΄;

Άποψη µου ειναι ότι η φυσική απαιτεί ακριβολογία.

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 16:59

Συνάδελφε Ηλία, το πρόβληµα

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Μάιος 2011 στις 23:17 

Εδώ που τα λέµε Ηλία, ... φταίει ο µαθητής;  (καθώς του τελειώνει κι ο 

βρείτε την επιτάχυνση της ράβδου..." 

αποτελεί κι αυτή αιτία δηµιουργίας παρανόησης στο µαθητή, όπως και η 

όταν η σηµειακή µάζα mA φτάνει στο κατώτατο σηµείο, συγκρούεται 
πλαστικά µε ακίνητη σηµειακή µάζα  m4 ..." 

 

Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης 

(∆ιότι αυτό το "πράµα" έχει ένα σωρό µάζες. 

∆ε θα' χουν µερικές ροπή αδράνειας;) 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Τα φετινά θέµατα ήταν πολύ δύσκολα και πολυ απαιτητικά. Η άποψη µου 
ειναι ότι όταν τα θέµατα ειναι απαιτητικά πρέπει οι εκφωνήσεις να είναι 
ιδιαίτερα ακριβείς. 

Καταλαβαίνουµε το ίδιο όταν κάποιος λέει ΄΄µε χτύπησε ένας 
προφυλακτήρας΄΄και το ίδιο όταν λέει ΄΄µε χτύπησε ένα αυτοκίνητο µε 
τον προφυλακτήρα του΄΄; 

Άποψη µου ειναι ότι η φυσική απαιτεί ακριβολογία. 

Απάντηση από τον/την Παπασγουρίδης Θοδωρής
Μάιος 2011 στις 16:59 

Συνάδελφε Ηλία, το πρόβληµα δεν είναι µόνο στην αβαρή ράβδο

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 23 

(καθώς του τελειώνει κι ο 

αποτελεί κι αυτή αιτία δηµιουργίας παρανόησης στο µαθητή, όπως και η 

φτάνει στο κατώτατο σηµείο, συγκρούεται 

 στις 23 Μάιος 

 23 Μάιος 2011 

Τα φετινά θέµατα ήταν πολύ δύσκολα και πολυ απαιτητικά. Η άποψη µου 
ειναι ότι όταν τα θέµατα ειναι απαιτητικά πρέπει οι εκφωνήσεις να είναι 

Καταλαβαίνουµε το ίδιο όταν κάποιος λέει ΄΄µε χτύπησε ένας 
όταν λέει ΄΄µε χτύπησε ένα αυτοκίνητο µε 

Παπασγουρίδης Θοδωρής στις 24 

στην αβαρή ράβδο 



  

Όταν δεχόµαστε ότι οι προβολές των περιστρεφόµενων διανυσµάτων 
εκτελούν ΑΑΤ µε όλα

 
τα χαρακτηριστικά της κίνησης τότε:

  

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις κα
γωνιακή επιτάχυνση......"

  

  

  

Νικολαΐδης Ηλιας είπε:

Ενας µαθητής δίνει για το ερώτηµα ∆2:

ράβδου,  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 17:24 

Είχα γράψει χθες βράδυ ένα σχόλιο, στα πεταχτά, αλλά µάλλον δεν το 
πήρε. Το επαναλαµβάνω λοιπόν.

Αβαρής ράβδος δεν σηµαίνει ότι δεν έχει µάζα, αλλά ότι η µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 
αµελητέα. Συνεπώς κα
στο µηδέν. Συνεπώς φίλε Ηλία η σχέση αγων=Στ/Ι έχει νόηµα, γιατί στην 
πραγµατικότητα έχει δυο όρους που τείνουν στο µηδέν, αλλά το πηλίκο 
είναι ίσο µε αγων=4r/s

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 19:20 

Νοµίζω ότι η έκφραση αβαρής βάρος απο την έκφραση η
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 
αµελητέα είναι διαφορετικές.

Θυµίζω ότι για να αποδείξουµε ότι οι τάσεις στα άκρα ένος τεντωµένου 
αβαρούς νήµατος ειναι ίσες εφαρµόζουµε το θεµελιώδη νόµο για 
το νήµα και θεωρούµε ότι η µάζα του είναι µηδέν

• ▶ Απάντηση 

Όταν δεχόµαστε ότι οι προβολές των περιστρεφόµενων διανυσµάτων 
εκτελούν ΑΑΤ µε όλα 

τα χαρακτηριστικά της κίνησης τότε: 

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις και η ράβδος δικαιούται να έχει 
γωνιακή επιτάχυνση......" 

Νικολαΐδης Ηλιας είπε: 

Ενας µαθητής δίνει για το ερώτηµα ∆2: Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση της 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μάργαρης στις

Είχα γράψει χθες βράδυ ένα σχόλιο, στα πεταχτά, αλλά µάλλον δεν το 
πήρε. Το επαναλαµβάνω λοιπόν. 

Αβαρής ράβδος δεν σηµαίνει ότι δεν έχει µάζα, αλλά ότι η µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 
αµελητέα. Συνεπώς και η ροπή αδράνειας δεν ΕΙΝΑΙ µηδέν, αλλά τείνει 
στο µηδέν. Συνεπώς φίλε Ηλία η σχέση αγων=Στ/Ι έχει νόηµα, γιατί στην 
πραγµατικότητα έχει δυο όρους που τείνουν στο µηδέν, αλλά το πηλίκο 

=4r/s2. 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Νοµίζω ότι η έκφραση αβαρής βάρος απο την έκφραση η  µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 
αµελητέα είναι διαφορετικές. 

για να αποδείξουµε ότι οι τάσεις στα άκρα ένος τεντωµένου 
αβαρούς νήµατος ειναι ίσες εφαρµόζουµε το θεµελιώδη νόµο για 

και θεωρούµε ότι η µάζα του είναι µηδέν 

Όταν δεχόµαστε ότι οι προβολές των περιστρεφόµενων διανυσµάτων 

ι η ράβδος δικαιούται να έχει 

Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση της 

στις 24 Μάιος 

Είχα γράψει χθες βράδυ ένα σχόλιο, στα πεταχτά, αλλά µάλλον δεν το 

Αβαρής ράβδος δεν σηµαίνει ότι δεν έχει µάζα, αλλά ότι η µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 

µηδέν, αλλά τείνει 
στο µηδέν. Συνεπώς φίλε Ηλία η σχέση αγων=Στ/Ι έχει νόηµα, γιατί στην 
πραγµατικότητα έχει δυο όρους που τείνουν στο µηδέν, αλλά το πηλίκο 

 24 Μάιος 2011 

µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα είναι 

για να αποδείξουµε ότι οι τάσεις στα άκρα ένος τεντωµένου 
αβαρούς νήµατος ειναι ίσες εφαρµόζουµε το θεµελιώδη νόµο για 



•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 20:53 

Φίλε Ηλία. 

Χρησιµοποίησα τη µάζα και όχι το βάρος 
αλλά θα µπορούσα να µιλήσω και για βάρος µε την ίδια ευκολία.

∆εν υπάρχει κανένα σώµα χωρίς µάζα (και όταν είναι σε βαρυτικό πεδίο, 
χωρίς βάρος). Η έννοια του αβαρούς έχει να κάνει µε µια 
κάνουµε, θεωρώντας αµελητέα 
που υπεισέρχονται στο πρόβληµα.

Το αβαρές νήµα, δεν υπάρχει. Μιλάµε απλά για µάζα που τείνει στο µηδέν, 
αλλά προφανώς δεν είναι µηδέν. Ούτε υπάρχει ράβδος χωρίς µάζα και 
συνεπώς χωρίς ροπή αδράνειας. Απλά η τιµή τους τείνει στο µηδέν.

Μπορείς να  δεις και µια παλιότερη ανάρτηση από

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 21:13 

Αγαπητέ ∆ιονύση αν διάβασες την αρχική ανάρτηση η συγκεκριµένη 
απάντηση δόθηκε απο µαθητή. Συγκεκριµένα ζητήθηκε και διευκρίνηση 
απο βαθµολογικό κέντρο για την συγκεκριµένη απ
ότι εµείς (τουλάχιστον εγώ) διδάσκουµε σε µαθητές λυκείου και πρέπει να 
τους δείξουµε ότι η φυσική περιγράφει τον κόσµο µας απλά και µε 
σαφήνεια, ότι η φυσική δεν ειναι άποψη 1+1=2.

∆εν υποστηρίζω ότι υπάρχει αβαρές σώµα άλλα θεωρώ ό
διδάσκουµε στους µαθητές έχουν το δικαίωµα να κάνουν την προσέγγιση.

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 21:29 

Αγαπητέ Ηλία. 

∆εν θα συµφωνήσω ότι ο µαθητής έχει δίκιο. Μπορώ όµως να δεχτώ ότι 
εµείς έχουµε ευθύνες για τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουµ
πράγµατα. 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μάργαρης στις

Χρησιµοποίησα τη µάζα και όχι το βάρος  στο προηγούµενο σχόλιό µου, 
αλλά θα µπορούσα να µιλήσω και για βάρος µε την ίδια ευκολία.

∆εν υπάρχει κανένα σώµα χωρίς µάζα (και όταν είναι σε βαρυτικό πεδίο, 
χωρίς βάρος). Η έννοια του αβαρούς έχει να κάνει µε µια προσέγγιση που 
κάνουµε, θεωρώντας αµελητέα  την ποσότητα σε σχέση µε άλλα ανάλογα 
που υπεισέρχονται στο πρόβληµα. 

Το αβαρές νήµα, δεν υπάρχει. Μιλάµε απλά για µάζα που τείνει στο µηδέν, 
αλλά προφανώς δεν είναι µηδέν. Ούτε υπάρχει ράβδος χωρίς µάζα και 

πώς χωρίς ροπή αδράνειας. Απλά η τιµή τους τείνει στο µηδέν.

δεις και µια παλιότερη ανάρτηση από εδώ. 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αγαπητέ ∆ιονύση αν διάβασες την αρχική ανάρτηση η συγκεκριµένη 
απάντηση δόθηκε απο µαθητή. Συγκεκριµένα ζητήθηκε και διευκρίνηση 
απο βαθµολογικό κέντρο για την συγκεκριµένη απάντηση. Το ΄θέµα ειναι 
ότι εµείς (τουλάχιστον εγώ) διδάσκουµε σε µαθητές λυκείου και πρέπει να 
τους δείξουµε ότι η φυσική περιγράφει τον κόσµο µας απλά και µε 
σαφήνεια, ότι η φυσική δεν ειναι άποψη 1+1=2. 

∆εν υποστηρίζω ότι υπάρχει αβαρές σώµα άλλα θεωρώ ότι µε αυτά που 
διδάσκουµε στους µαθητές έχουν το δικαίωµα να κάνουν την προσέγγιση.

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μάργαρης στις

∆εν θα συµφωνήσω ότι ο µαθητής έχει δίκιο. Μπορώ όµως να δεχτώ ότι 
εµείς έχουµε ευθύνες για τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουµε µερικά 

στις 24 Μάιος 

στο προηγούµενο σχόλιό µου, 
αλλά θα µπορούσα να µιλήσω και για βάρος µε την ίδια ευκολία. 

∆εν υπάρχει κανένα σώµα χωρίς µάζα (και όταν είναι σε βαρυτικό πεδίο, 
προσέγγιση που 

την ποσότητα σε σχέση µε άλλα ανάλογα 

Το αβαρές νήµα, δεν υπάρχει. Μιλάµε απλά για µάζα που τείνει στο µηδέν, 
αλλά προφανώς δεν είναι µηδέν. Ούτε υπάρχει ράβδος χωρίς µάζα και 

πώς χωρίς ροπή αδράνειας. Απλά η τιµή τους τείνει στο µηδέν. 

 24 Μάιος 2011 

Αγαπητέ ∆ιονύση αν διάβασες την αρχική ανάρτηση η συγκεκριµένη 
απάντηση δόθηκε απο µαθητή. Συγκεκριµένα ζητήθηκε και διευκρίνηση 

άντηση. Το ΄θέµα ειναι 
ότι εµείς (τουλάχιστον εγώ) διδάσκουµε σε µαθητές λυκείου και πρέπει να 
τους δείξουµε ότι η φυσική περιγράφει τον κόσµο µας απλά και µε 

τι µε αυτά που 
διδάσκουµε στους µαθητές έχουν το δικαίωµα να κάνουν την προσέγγιση. 

στις 24 Μάιος 

∆εν θα συµφωνήσω ότι ο µαθητής έχει δίκιο. Μπορώ όµως να δεχτώ ότι 
ε µερικά 



Αλλά ας έρθουµε στο µαθητή. Έχει ένα πρόβληµα, που δεν υπάρχει µια 
µόνο αβαρής ράβδος αλλά και δυο άλλες σηµειακές µάζες (εδώ βέβαια θα 
συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο αρχικό σου 
σχόλιο). Γιατί έχει δίκιο να ασχοληθ
σηµειακές µάζες και αυτό να γίνει αποδεκτό; Ωραία ας πούµε δικαίωµά του. 
Στην περίπτωση αυτή όµως για ποιες ροπές µιλάει και έχει στο µυαλό του; 
Μήπως αυτές οι ροπές τείνουν στο µηδέν; Αλλά τότε από τα µαθηµατικά 
του, θα πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Γιατί τα διδάσκεται; ∆εν πρέπει να 
υποψιαστεί ότι µπορεί να οδηγηθεί σε απροσδιοριστία; Έχει δίκιο να 
σκέφτεται µε κλασικό τρόπο και εµείς αυτό πρέπει να το εκτιµήσουµε 
θετικά; 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 22:04 

Μήπως γιατί την γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ζητά το πρόβληµα;

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 22:14 

(εδώ βέβαια θα συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο 
αρχικό σου σχόλιο).

Ισχύει. 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 22:30 

Να πω κι εγώ µια γνώµη για το

Α Το ένα θέµα είναι η πρόταση του µαθητή:

Είναι λάθος , 

α) γιατί και οι αβαρείς ράβδος

(όπως αυτή που συνέδεε τη στεφάνη µε το κύλινδρο στο περσινό θέµα.)

β) γιατί αν η ράβδος δεν είχε επιτάχυνση θα αιωρείτο
δεν θα σχηµάτιζε ποτέ γωνία
κατακόρυφη . 

Αλλά ας έρθουµε στο µαθητή. Έχει ένα πρόβληµα, που δεν υπάρχει µια 
µόνο αβαρής ράβδος αλλά και δυο άλλες σηµειακές µάζες (εδώ βέβαια θα 
συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο αρχικό σου 
σχόλιο). Γιατί έχει δίκιο να ασχοληθεί µόνο µε τη ράβδο ξεχνώντας τις 
σηµειακές µάζες και αυτό να γίνει αποδεκτό; Ωραία ας πούµε δικαίωµά του. 
Στην περίπτωση αυτή όµως για ποιες ροπές µιλάει και έχει στο µυαλό του; 
Μήπως αυτές οι ροπές τείνουν στο µηδέν; Αλλά τότε από τα µαθηµατικά 

ρέπει να ξέρει τι γίνεται. Γιατί τα διδάσκεται; ∆εν πρέπει να 
υποψιαστεί ότι µπορεί να οδηγηθεί σε απροσδιοριστία; Έχει δίκιο να 
σκέφτεται µε κλασικό τρόπο και εµείς αυτό πρέπει να το εκτιµήσουµε 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Μήπως γιατί την γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ζητά το πρόβληµα;

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μάργαρης στις

(εδώ βέβαια θα συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο 
αρχικό σου σχόλιο). 

Απάντηση από τον/την Γκενές ∆ηµήτρης στις 24 Μάιος 2011 

Να πω κι εγώ µια γνώµη για το επιχείρηµα του µαθητή. 

Α Το ένα θέµα είναι η πρόταση του µαθητή: 

α) γιατί και οι αβαρείς ράβδος µπορούν να έχουν επιτάχυνση 

(όπως αυτή που συνέδεε τη στεφάνη µε το κύλινδρο στο περσινό θέµα.)

β) γιατί αν η ράβδος δεν είχε επιτάχυνση θα αιωρείτο αιωνίως οριζόντια και 
δεν θα σχηµάτιζε ποτέ γωνία 30 µοίρες ή δεν θα γινόταν ποτέ 

Αλλά ας έρθουµε στο µαθητή. Έχει ένα πρόβληµα, που δεν υπάρχει µια 
µόνο αβαρής ράβδος αλλά και δυο άλλες σηµειακές µάζες (εδώ βέβαια θα 
συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο αρχικό σου 

εί µόνο µε τη ράβδο ξεχνώντας τις 
σηµειακές µάζες και αυτό να γίνει αποδεκτό; Ωραία ας πούµε δικαίωµά του. 
Στην περίπτωση αυτή όµως για ποιες ροπές µιλάει και έχει στο µυαλό του; 
Μήπως αυτές οι ροπές τείνουν στο µηδέν; Αλλά τότε από τα µαθηµατικά 

ρέπει να ξέρει τι γίνεται. Γιατί τα διδάσκεται; ∆εν πρέπει να 
υποψιαστεί ότι µπορεί να οδηγηθεί σε απροσδιοριστία; Έχει δίκιο να 
σκέφτεται µε κλασικό τρόπο και εµείς αυτό πρέπει να το εκτιµήσουµε 

 24 Μάιος 2011 

Μήπως γιατί την γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ζητά το πρόβληµα; 

στις 24 Μάιος 

(εδώ βέβαια θα συµφωνήσω για τις κακές διατυπώσεις που αναφέρεις στο 

24 Μάιος 2011 

 

(όπως αυτή που συνέδεε τη στεφάνη µε το κύλινδρο στο περσινό θέµα.) 

αιωνίως οριζόντια και 
30 µοίρες ή δεν θα γινόταν ποτέ 



γ)γιατί αν Ι=0 τότε δεν επιτρέπεται να διαιρέσουµε προς Ι τα δύο µέλη της 
σχέσης Στ=Ι.α 

  

Β. Το δεύτερο θέµα είναι ο επιµερισµός ευθυνών για τη λάθος πρόταση του 
µαθητή. 

Ο καθένας κρίνεται και από την ικανότητα να αναγνωρίζει (δηµοσίως) και 
να αποφεύγει όχι µόνο τα λάθη των άλλων αλλά και τα δικά του . Και ο µεν 
µαθητής θα κριθεί επισήµως µε σαφή διαδικασία και θα "το 
πληρώσει".  Εµείς ως εκπαιδευτικοί  (αναλόγως της συνείδησής µας) µε 
ανεπίσηµες διαδικασίες ...Και τέλος οι (δε) θεµατοδότες οι οποίοι 
αν εισπράξουν πολλές επικρίσεις ...ίσως του χρόνου πάρουν και 
προαγωγή;  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 24 Μάιος 
2011 στις 23:21 

Συµφωνώ µε τον ∆ιονύση  

(έπαιξε, βέβαια, και καθοριστικό ρόλο ότι µε ...ανέβασε κατηγορία) ότι: 

"Αβαρής ράβδος δεν σηµαίνει ότι δεν έχει µάζα, αλλά ότι η µάζα της σε 
σχέση µε τις µάζες άλλων σωµάτων που ...", αλλά και ότι 

"δεν υπάρχει µια µόνο αβαρής ράβδος αλλά και δυο άλλες σηµειακές µάζες" 

  

(γι' αυτό και είχα γράψει παραπάνω:" αυτό το "πράµα" έχει ένα σωρό 
µάζες. 

∆ε θα' χουν µερικές ροπή αδράνειας;", αλλά, φαίνεται ο Ηλίας δε µε 
διαβάζει) 

  

Επιπρόσθετα να πω ότι, και µόνο το γεγονός ότι η ράβδος δέχεται 
δυνάµεις, δείχνει ότι έχει µάζα, 

διότι η δύναµη ασκείται πάντα σε µάζα. 

  

Και µε την ... ευκαιρία που µας ταλαιπωρεί τώρα 

(και θα εξακολουθήσει όπως φαίνεται) αυτό το "πράµα", 

θέλω να ρωτήσω, έτσι για να υπάρχει η ερώτηση: 

οι Σχολικοί Σύµβουλοι του κλάδου, καθοδηγητές κατά νόµον, 

µε αυξηµένες γνώσεις, προσόντα και κύρος 

έναντι ηµών των απλών στρατιωτών, 

ποια θέση παίρνουν για το όλο ζήτηµα; 

και αν δεν παίρνουν γιατί δεν παίρνουν; 



 

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 23:47 

Όταν ένα µέγεθος δεν ορίζεται δεν ειναι υποχρεωτικά µηδέν
 
Γκενές ∆ηµήτρης είπε:
 

Να πω κι εγώ µια γνώµη για το

Α Το ένα θέµα είναι η πρόταση του µαθητή:

Είναι λάθος , 

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 23:52 

Αγαπητέ Βάγγελη µε όλο το σεβασµό, o Ηλίας σε διαβάζει, το γεγονός ότι η 
ράβδος κουβαλάει και δύο µάζες δεν µας απαγορεύει να ασχοληθούµε µόνο 
µε τη ράβδο. Πάντως συµφωνώ µε το πνεύµα σου µα ειναι και αυτή η 
σηµειακή κουµούτζα 6 Kg!!!!
 
Βαγγέλης Κουντούρης είπε:
 

Συµφωνώ µε τον ∆ιονύση

(έπαιξε, βέβαια, και καθοριστικό ρόλο ότι µε ...ανέβασε κατηγορία) ότι:

"Αβαρής ράβδος δεν

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 9:24 

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις και η ράβδος δικαιούται να έχει 
γωνιακή επιτάχυνση......"

Θοδωρή δεν µπορείς να φανταστείς

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Όταν ένα µέγεθος δεν ορίζεται δεν ειναι υποχρεωτικά µηδέν 

Γκενές ∆ηµήτρης είπε: 

Να πω κι εγώ µια γνώµη για το επιχείρηµα του µαθητή. 

Α Το ένα θέµα είναι η πρόταση του µαθητή: 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αγαπητέ Βάγγελη µε όλο το σεβασµό, o Ηλίας σε διαβάζει, το γεγονός ότι η 
ράβδος κουβαλάει και δύο µάζες δεν µας απαγορεύει να ασχοληθούµε µόνο 
µε τη ράβδο. Πάντως συµφωνώ µε το πνεύµα σου µα ειναι και αυτή η 

ειακή κουµούτζα 6 Kg!!!! 

Βαγγέλης Κουντούρης είπε: 

Συµφωνώ µε τον ∆ιονύση  

(έπαιξε, βέβαια, και καθοριστικό ρόλο ότι µε ...ανέβασε κατηγορία) ότι:

"Αβαρής ράβδος δεν  

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις και η ράβδος δικαιούται να έχει 
γωνιακή επιτάχυνση......" 

Θοδωρή δεν µπορείς να φανταστείς  πόσο συµφωνώ απλά δεν ξέρω πόση…

 24 Μάιος 2011 

 

 24 Μάιος 2011 

Αγαπητέ Βάγγελη µε όλο το σεβασµό, o Ηλίας σε διαβάζει, το γεγονός ότι η 
ράβδος κουβαλάει και δύο µάζες δεν µας απαγορεύει να ασχοληθούµε µόνο 
µε τη ράβδο. Πάντως συµφωνώ µε το πνεύµα σου µα ειναι και αυτή η 

(έπαιξε, βέβαια, και καθοριστικό ρόλο ότι µε ...ανέβασε κατηγορία) ότι: 

 25 Μάιος 2011 

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις και η ράβδος δικαιούται να έχει 

πόσο συµφωνώ απλά δεν ξέρω πόση… 



Ρίξε µια µατιά στο συνηµµένο PDF 

 
 
Παπασγουρίδης Θοδωρής είπε: 
 

Συνάδελφε Ηλία, το πρόβληµα δεν είναι µόνο στην αβαρή ράβδο 

  

Όταν δεχόµαστε ότι οι προβολές των περιστρεφόµενων διανυσµάτων 

εκτελούν ΑΑΤ µε όλα 

 

τα χαρακτηριστικά της κίνησης τότε: 

  

"......όταν οι σκιές έχουν επιταχύνσεις και η ράβδος δικαιούται να έχει 

γωνιακή επιτάχυνση......" 

  

  

  

Νικολαΐδης Ηλιας είπε: 

Ενας µαθητής δίνει για το ερώτηµα ∆2: Βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση της 

ράβδου,  

Συνηµµένα: 

•  D1.pdf, 147 KB 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Μάιος 2011 στις 14:38 

Συνάδελφοι νοµίζω ότι το θέµα βρίσκεται αλλού. 

Σχετικά µε τη ράβδο, πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε πως έχει και ταχύτητα 
και επιτάχυνση και µετατοπίζεται, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι µάζα. Τα 



µεγέθη της κινηµατικής µπορούν να αναφέρονται ακόµα και σε ... σκιές 
όπως λέει κι ο Θοδωρής :-) 

Όταν βέβαια θα αναζητήσουµε τη σχέση αιτίου - αποτελέσµατος, εκεί θα 
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ώς προς το αν η κίνηση κάθε σώµατος είναι 
ανεξάρτητη από τις κινήσεις άλλων σωµάτων, ποιες είναι οι µεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεις κλπ. Να εφαρµόσουµε δηλαδή σωστά τους νόµους του 
Νεύτωνα στο σώµα - ή στο σύστηµα που επιλέξαµε. 

Ορθό είναι ασφαλώς, όπως σωστά επισηµαίνει κι ο συνάδελφος Ηλίας, να 
θεωρήσουµε υπαρκτή τη µάζα m της ράβδου, να υπολογίσουµε την 
επιτάχυνση του συστήµατος σε συνάρτηση µ' αυτήν, και στη συνέχεια να 
κάνουµε την προσέγγιση m→0, οπότε προκύπτει ότι αγων→4r/s² (ίσως αυτό 
είναι και τυπικά το πιο ορθό). 

Ορθό είναι επίσης να θεωρήσουµε αβαρή τη ράβδο, αφού δίνεται και στην 
εκφώνηση, οπότε είναι πλέον ένας "µεταφορέας" δυνάµεων και ροπών, 
χωρίς να συµµετέχει τώρα στη σχέση αιτίου - αποτελέσµατος, εξ ου και η 
αοριστία της σχέσης αγων=Στ/Ι=0/0, αν εφαρµόσουµε στην αβαρή ράβδο το 
νόµο του Νεύτωνα. 

Το ίδιο κάνουµε και µε τα νήµατα κλπ., µε στόχο την απλοποίηση στις 
σχέσεις, και το κάνουµε µε σιγουριά γιατί ξέρουµε ότι σε τέτοιες 
περιπτωσεις δεν υπάρχει κρυµµένη κάποια "αφύσικη" έκπληξη. Αν 
εφαρµόσουµε σωστά τους νόµους, το οριακό αποτέλεσµα για m→0 θα 
συµπέσει µ' αυτό που προκύπτει αν θεωρήσουµε από την αρχή m=0. 

(Αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι µπορούµε να επαναπαυόµαστε και το m→0 
να το κάνουµε πάντα αβίαστα m=0, ειδικά όταν η "µικρούλα" µάζα κινείται 
ελεύθερα και δεν είναι κολληµένη σε κάποιο άλλο σώµα!). 

  

Κάτω από αυτό λοιπόν το αυστηρό πρίσµα, ο µάθητής πράγµατι έχει άδικο 
να απαντήσει ότι η αγων δεν ορίζεται λόγω του 0/0, διότι θα έπρεπε να 
γνωρίζει ότι σε ένα αβαρές σώµα (σε ένα µή σώµα!) δεν µπορούµε να 
εφαρµόσουµε το νόµο του Νεύτωνα κι ακόµα θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι 
η αβαρής ράβδος είναι τµήµα ενός συστήµατος, κλπ. 

Αν θέλετε, µπορούµε να θεωρήσουµε "θεµιτή" και την ερώτηση της 
επιτροπής "βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ..." και όχι "του 
συστήµατος", διότι αυτόν ακριβώς το στόχο έχει η ερώτηση, να ελέγξει τη 
γνώση και την αντίληψη του µαθητή πάνω στο θέµα αυτό. 

Πιστεύω όµως ότι είναι διαφορετικό να γίνεται αυτό µε αποδεκτό 
επιστηµονικά τρόπο και µε στόχο να ελεγθεί κάποια γνώση και, διαφορετικό 
να γίνεται κατάχρηση της τακτικής αυτής µε στόχο να µπει "τρικλοποδιά" 
στο µαθητή, και µάλιστα µε έκδηλα παραπλανητική κατά τη γνώµη µου 
διατύπωση: 

Στο ίδιο θέµα γράφεται πιο κάτω "όταν η σηµειακή µάζα mΑ φτάνει στο 
κατώτατο σηµείο, συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητη σηµειακή µάζα ..." 

Όπως πολύ σωστά επισηµαίνει κι ο κ. Κασσέτας στην ιστοσελίδα του "εκτός 
του ότι είναι ατυχέστατη γλωσσικά  δηµιουργεί και παρανόηση ότι πρόκειται 
για κρούση δύο σηµειακών αντικειµένων και παραπλανεί ..." 

Μήπως θα πρέπει να περιµένουµε και ... δεδοµένα που "περισσεύουν" στο 
µέλλον; Όπως π.χ. η ακτίνα της τροχαλίας, το µήκος του ΒΟ΄ και η πλευρά 
των ... κυβικών σωµάτων m1, m2, m3; 

  

• ▶ Απάντηση 



•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 15:29 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

                               
απόψεις που ο καθένας διατυπώνει σχετικά µε τα θέµατα των 
εξετάσεων.Στάθηκα επικριτικά απέναντι στο θέµα ∆,χωρίς να µε αφήνουν 
αδιάφορο οι τοποθετήσεις σας και στα υπόλοιπα.Περί
προβληµατισµό και αγωνία τις "απόψεις" και των µαθητών ,όπως αυτές 
αναδύονται µέσα από τα γραπτά τους,τα επίσηµα.Και είναι πλέον αυτό που 
δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα κυρίως για το τι απαντούν οι µαθητές στα Α4 
και Γ (στο ∆ επικρατεί η θεωρία του...
πλήρως ευθυγραµµισµένες ,µε εκείνες που εδω και µέρες λοιδωρούνται σαν 
λανθασµένες και µάλιστα ορισµένοι από τους επικριτές πνέουν µένεα και 
εκτοξεύουν απίστευτες ύβρεις µε ..
ΚΕΕ.∆εν πρέπει να µας διαφεύγει οτι 
επιστήµη,θέµατα επιστηµονικά θα υπάρχουν στο διηνεκές και µπορούν να 
µας απασχολούν σε κάθε ευκαιρία.Το τι διδάσκουµε όµως και εποµένως 
πως ανάλογα διαµορφώνονται οι απαντήσεις ,εκ των πραγµάτων δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το πλαίσιο που σαφώς τα προσδιορίζει.∆εν είµαι 
αλληλέγγυος στην υστερία και στις κραυγές του τύπου..."πέστε µας ποιοί 
είναι αυτοί οι άθλιοι και ανήθικοι "καθώς και στις εισαγγελικές επικλήσεις.Οι 
προσωπικές απόψεις του καθενός είναι σεβαστές µέ
αποτελούν καταναγκασµό και επιβολή.Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
κατατεθούν στατιστικά για το πως απαντούν οι µαθητές στα ερωτήµατα που 
προανέφερα.Κυρίως για να αποσαφηνιστεί το πιθανό µέγεθος της "αδικίας" 
που συντελέσθηκε κατά τις
είχαν υιοθετηθεί  οι προτεινόµενες.Με λυπεί αν υπάρχει έστω και µία στην 
πρώτη κατηγορία,αλλά σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έχω στη διάθεσή 
µου,θα υπήρχε "Βατερλώ" στη δεύτερη.

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Μάιος 2011 στις 17:08

Γιώργο η ήρεµη τοποθέτησή σου µε βρίσκει σύµφωνο και, επιπλέον, θεωρώ 
ότι αστοχίες συµβαίνουν σε όλους µας, ιδίως όταν βρισκόµαστε κάτω
πίεση. Η ΚΕΕ έχει απέναντι χιλιάδες µαθητές και το βάρος της ευθύνης είναι 
µεγάλο. Είναι ανθρώπινο λοιπόν να συµβούν παραλείψεις και λάθη.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ο σηµαντικός και καταλυτικός της ρόλος ως 
εγγυητή της ορθής και οµαλής λειτουργίας του θεσµού των εξετάσεων, 
όπως και κατά το παρελθόν συχνά κατέστη αναγκαίο.

Η 6η και πιο χιλιοειπωµένη οδηγία προς τους εξεταζοµένους στο τέλος των
θεµάτων είναι «Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

Απάντηση από τον/την Γιώργος Αγαπητός στις

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

                                όπως όλοι σας παρακολουθώ µε πολλή προσοχή τις 
απόψεις που ο καθένας διατυπώνει σχετικά µε τα θέµατα των 
εξετάσεων.Στάθηκα επικριτικά απέναντι στο θέµα ∆,χωρίς να µε αφήνουν 
αδιάφορο οι τοποθετήσεις σας και στα υπόλοιπα.Περίµενα µε 
προβληµατισµό και αγωνία τις "απόψεις" και των µαθητών ,όπως αυτές 
αναδύονται µέσα από τα γραπτά τους,τα επίσηµα.Και είναι πλέον αυτό που 
δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα κυρίως για το τι απαντούν οι µαθητές στα Α4 
και Γ (στο ∆ επικρατεί η θεωρία του...χάους).Οι απαντήσεις λοιπόν είναι 
πλήρως ευθυγραµµισµένες ,µε εκείνες που εδω και µέρες λοιδωρούνται σαν 
λανθασµένες και µάλιστα ορισµένοι από τους επικριτές πνέουν µένεα και 
εκτοξεύουν απίστευτες ύβρεις µε ..bold καιunderline προς τα µέλη της 

ει να µας διαφεύγει οτι -ευτυχώς -για τη Φυσική 
επιστήµη,θέµατα επιστηµονικά θα υπάρχουν στο διηνεκές και µπορούν να 
µας απασχολούν σε κάθε ευκαιρία.Το τι διδάσκουµε όµως και εποµένως 
πως ανάλογα διαµορφώνονται οι απαντήσεις ,εκ των πραγµάτων δεν 

υπερβαίνει το πλαίσιο που σαφώς τα προσδιορίζει.∆εν είµαι 
αλληλέγγυος στην υστερία και στις κραυγές του τύπου..."πέστε µας ποιοί 
είναι αυτοί οι άθλιοι και ανήθικοι "καθώς και στις εισαγγελικές επικλήσεις.Οι 
προσωπικές απόψεις του καθενός είναι σεβαστές µέχρι το σηµείο που δεν 
αποτελούν καταναγκασµό και επιβολή.Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
κατατεθούν στατιστικά για το πως απαντούν οι µαθητές στα ερωτήµατα που 
προανέφερα.Κυρίως για να αποσαφηνιστεί το πιθανό µέγεθος της "αδικίας" 
που συντελέσθηκε κατά τις οδηγίες της ΚΕΕ,ή θα συνετελείτο αν αντίθετα 

οι προτεινόµενες.Με λυπεί αν υπάρχει έστω και µία στην 
πρώτη κατηγορία,αλλά σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έχω στη διάθεσή 
µου,θα υπήρχε "Βατερλώ" στη δεύτερη. 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Μάιος 2011 στις 17:08 

Γιώργο η ήρεµη τοποθέτησή σου µε βρίσκει σύµφωνο και, επιπλέον, θεωρώ 
ότι αστοχίες συµβαίνουν σε όλους µας, ιδίως όταν βρισκόµαστε κάτω
πίεση. Η ΚΕΕ έχει απέναντι χιλιάδες µαθητές και το βάρος της ευθύνης είναι 
µεγάλο. Είναι ανθρώπινο λοιπόν να συµβούν παραλείψεις και λάθη.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ο σηµαντικός και καταλυτικός της ρόλος ως 
εγγυητή της ορθής και οµαλής λειτουργίας του θεσµού των εξετάσεων, 
όπως και κατά το παρελθόν συχνά κατέστη αναγκαίο. 

και πιο χιλιοειπωµένη οδηγία προς τους εξεταζοµένους στο τέλος των
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

στις 26 Μάιος 

όπως όλοι σας παρακολουθώ µε πολλή προσοχή τις 
απόψεις που ο καθένας διατυπώνει σχετικά µε τα θέµατα των 
εξετάσεων.Στάθηκα επικριτικά απέναντι στο θέµα ∆,χωρίς να µε αφήνουν 

µενα µε 
προβληµατισµό και αγωνία τις "απόψεις" και των µαθητών ,όπως αυτές 
αναδύονται µέσα από τα γραπτά τους,τα επίσηµα.Και είναι πλέον αυτό που 
δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα κυρίως για το τι απαντούν οι µαθητές στα Α4 

χάους).Οι απαντήσεις λοιπόν είναι 
πλήρως ευθυγραµµισµένες ,µε εκείνες που εδω και µέρες λοιδωρούνται σαν 
λανθασµένες και µάλιστα ορισµένοι από τους επικριτές πνέουν µένεα και 

προς τα µέλη της 
για τη Φυσική 

επιστήµη,θέµατα επιστηµονικά θα υπάρχουν στο διηνεκές και µπορούν να 
µας απασχολούν σε κάθε ευκαιρία.Το τι διδάσκουµε όµως και εποµένως 
πως ανάλογα διαµορφώνονται οι απαντήσεις ,εκ των πραγµάτων δεν 

υπερβαίνει το πλαίσιο που σαφώς τα προσδιορίζει.∆εν είµαι 
αλληλέγγυος στην υστερία και στις κραυγές του τύπου..."πέστε µας ποιοί 
είναι αυτοί οι άθλιοι και ανήθικοι "καθώς και στις εισαγγελικές επικλήσεις.Οι 

χρι το σηµείο που δεν 
αποτελούν καταναγκασµό και επιβολή.Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
κατατεθούν στατιστικά για το πως απαντούν οι µαθητές στα ερωτήµατα που 
προανέφερα.Κυρίως για να αποσαφηνιστεί το πιθανό µέγεθος της "αδικίας" 

οδηγίες της ΚΕΕ,ή θα συνετελείτο αν αντίθετα 
οι προτεινόµενες.Με λυπεί αν υπάρχει έστω και µία στην 

πρώτη κατηγορία,αλλά σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έχω στη διάθεσή 

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 26 

Γιώργο η ήρεµη τοποθέτησή σου µε βρίσκει σύµφωνο και, επιπλέον, θεωρώ 
ότι αστοχίες συµβαίνουν σε όλους µας, ιδίως όταν βρισκόµαστε κάτω από 
πίεση. Η ΚΕΕ έχει απέναντι χιλιάδες µαθητές και το βάρος της ευθύνης είναι 
µεγάλο. Είναι ανθρώπινο λοιπόν να συµβούν παραλείψεις και λάθη. 

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ο σηµαντικός και καταλυτικός της ρόλος ως 
εγγυητή της ορθής και οµαλής λειτουργίας του θεσµού των εξετάσεων, 

και πιο χιλιοειπωµένη οδηγία προς τους εξεταζοµένους στο τέλος των 
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 



αποδεκτή» (και υποθέτω ότι αυτό ισχύει και για το θέµα Α παρόλο που εδώ 
η «τεκµηρίωση» δεν παρουσιάζεται από τον µαθητή στο γραπτό του).

Σε περίπτωση λοιπόν που υφίσταται κάποιο ζήτηµα σχετικό µ
τότε η επιτροπή θα πρέπει να το εξετάζει και να παίρνει την ενδεικνυόµενη 
κατά περίπτωση θέση ώστε να µην αδικείται ούτε ένας, ει δυνατόν, 
µαθητής. 

Κατανοώ επίσης το συλλογισµό σου σχετικά µε τα στατιστικά και µάλλον 
έχεις δίκιο. 

Κανείς όµως πιστεύω δεν ζητά να «τιµωρηθεί» η µια ή η άλλη περίπτωση. 
Ίσως η λύση θα µπορούσε να είναι π.χ. να γίνουν δεκτές δύο απαντήσεις.

Ακριβώς αυτό περιµένει κανείς από την ΚΕΕ, και νοµίζω ότι είναι και 
σύµφωνο µε την κοινή λογική και το αίσθηµα δικαίου: να µελετ
περιπτώσεις αυτές, να εξετάσει την επιστηµονική τους εγκυρότητα και να 
πάρει ευθέως και τεκµηριωµένα θέση που να αντιµετωπίζει δίκαια όλους 
τους διαγωνιζοµένους.

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
στις 18:12 

Αγαπητέ Γιώργο και µένα η τοποθέτηση σου µε βρίσκει σύµφωνο. Είναι 
ανθρώπινο να συµβούν λάθη και παραλείψεις. Καλύτερα βέβαια ειναι να 
µην συνέβαιναν. Η κριτική µας κάνει όλους καλύτερους και πιο 
προσεχτικούς για τις χρονιές που έρχονται για αυτό
γίνεται.Εννοείται ότι βρισιές και απειλές δεν χωρούν σε αυτή τη διαδικασία.

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 20:41 

Kαλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.

Παρακολουθώ το ΄΄θόρυβο΄΄ που έχει δηµιουργηθεί όλες αυτές τις ηµέρες 
στο δίκτυο, γύρω από τα λάθη και τις παραλείψεις της επιτροπής των 
θεµάτων. Συµφωνώντας πλήρως µε το συν
ήθελα να προσθέσω τα εξής:

1. O καλός Φυσικός και ο καλός καθηγητής δεν ταυτίζονται 
απαραίτητα. Προσωπικά έχω γνωρίσει συναδέλφους µε τεράστια 
επιστηµονική κατάρτιση στο αντικείµενό τους µε δυσανάλογα ΄΄λίγο΄΄ 
καθηγητικό έργο. Για 
επιστηµονικά λάθη ενός σχολικού βιβλίου και διδάξω στους µαθητές µου 
άλλα απ΄αυτά που
προηγούµενων ετών ) ότι θα ζητηθούν και αγνοήσω το ΄΄µανδύα ΄΄ µε 
τον οποίο θα είναι ν
γιατί τα αποπροσανατολίζω από το ύφος των θεµάτων που θα 
αντιµετωπίσουν. Με απλά λόγια, αλίµονο αν στις φθίνουσες αρχίσω να 

» (και υποθέτω ότι αυτό ισχύει και για το θέµα Α παρόλο που εδώ 
η «τεκµηρίωση» δεν παρουσιάζεται από τον µαθητή στο γραπτό του).

Σε περίπτωση λοιπόν που υφίσταται κάποιο ζήτηµα σχετικό µ
τότε η επιτροπή θα πρέπει να το εξετάζει και να παίρνει την ενδεικνυόµενη 
κατά περίπτωση θέση ώστε να µην αδικείται ούτε ένας, ει δυνατόν, 

Κατανοώ επίσης το συλλογισµό σου σχετικά µε τα στατιστικά και µάλλον 

ιστεύω δεν ζητά να «τιµωρηθεί» η µια ή η άλλη περίπτωση. 
Ίσως η λύση θα µπορούσε να είναι π.χ. να γίνουν δεκτές δύο απαντήσεις.

Ακριβώς αυτό περιµένει κανείς από την ΚΕΕ, και νοµίζω ότι είναι και 
σύµφωνο µε την κοινή λογική και το αίσθηµα δικαίου: να µελετ
περιπτώσεις αυτές, να εξετάσει την επιστηµονική τους εγκυρότητα και να 
πάρει ευθέως και τεκµηριωµένα θέση που να αντιµετωπίζει δίκαια όλους 
τους διαγωνιζοµένους. 

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αγαπητέ Γιώργο και µένα η τοποθέτηση σου µε βρίσκει σύµφωνο. Είναι 
ανθρώπινο να συµβούν λάθη και παραλείψεις. Καλύτερα βέβαια ειναι να 
µην συνέβαιναν. Η κριτική µας κάνει όλους καλύτερους και πιο 
προσεχτικούς για τις χρονιές που έρχονται για αυτό και πρέπει να 
γίνεται.Εννοείται ότι βρισιές και απειλές δεν χωρούν σε αυτή τη διαδικασία.

Απάντηση από τον/την ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ στις

Kαλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. 

Παρακολουθώ το ΄΄θόρυβο΄΄ που έχει δηµιουργηθεί όλες αυτές τις ηµέρες 
στο δίκτυο, γύρω από τα λάθη και τις παραλείψεις της επιτροπής των 
θεµάτων. Συµφωνώντας πλήρως µε το συνάδελφο Γιώργο Αγαπητό θα 
ήθελα να προσθέσω τα εξής: 

O καλός Φυσικός και ο καλός καθηγητής δεν ταυτίζονται 
. Προσωπικά έχω γνωρίσει συναδέλφους µε τεράστια 

επιστηµονική κατάρτιση στο αντικείµενό τους µε δυσανάλογα ΄΄λίγο΄΄ 
καθηγητικό έργο. Για να γίνω πιο συγκεκριµένος: Αν εγώ γνωρίζω τα 
επιστηµονικά λάθη ενός σχολικού βιβλίου και διδάξω στους µαθητές µου 
άλλα απ΄αυτά που αποδεδειγµένα γνωρίζω ( λόγω εµπειρίας 
προηγούµενων ετών ) ότι θα ζητηθούν και αγνοήσω το ΄΄µανδύα ΄΄ µε 
τον οποίο θα είναι ντυµένα, τότε έχω τεράστια ηθική ευθύνη προς τα παιδιά 
γιατί τα αποπροσανατολίζω από το ύφος των θεµάτων που θα 
αντιµετωπίσουν. Με απλά λόγια, αλίµονο αν στις φθίνουσες αρχίσω να 

» (και υποθέτω ότι αυτό ισχύει και για το θέµα Α παρόλο που εδώ 
η «τεκµηρίωση» δεν παρουσιάζεται από τον µαθητή στο γραπτό του). 

ε τα θέµατα, 
τότε η επιτροπή θα πρέπει να το εξετάζει και να παίρνει την ενδεικνυόµενη 
κατά περίπτωση θέση ώστε να µην αδικείται ούτε ένας, ει δυνατόν, 

Κατανοώ επίσης το συλλογισµό σου σχετικά µε τα στατιστικά και µάλλον 

ιστεύω δεν ζητά να «τιµωρηθεί» η µια ή η άλλη περίπτωση. 
Ίσως η λύση θα µπορούσε να είναι π.χ. να γίνουν δεκτές δύο απαντήσεις. 

Ακριβώς αυτό περιµένει κανείς από την ΚΕΕ, και νοµίζω ότι είναι και 
σύµφωνο µε την κοινή λογική και το αίσθηµα δικαίου: να µελετήσει τις 
περιπτώσεις αυτές, να εξετάσει την επιστηµονική τους εγκυρότητα και να 
πάρει ευθέως και τεκµηριωµένα θέση που να αντιµετωπίζει δίκαια όλους 
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Αγαπητέ Γιώργο και µένα η τοποθέτηση σου µε βρίσκει σύµφωνο. Είναι 
ανθρώπινο να συµβούν λάθη και παραλείψεις. Καλύτερα βέβαια ειναι να 
µην συνέβαιναν. Η κριτική µας κάνει όλους καλύτερους και πιο 

και πρέπει να 
γίνεται.Εννοείται ότι βρισιές και απειλές δεν χωρούν σε αυτή τη διαδικασία. 

στις 26 Μάιος 

Παρακολουθώ το ΄΄θόρυβο΄΄ που έχει δηµιουργηθεί όλες αυτές τις ηµέρες 
στο δίκτυο, γύρω από τα λάθη και τις παραλείψεις της επιτροπής των 

άδελφο Γιώργο Αγαπητό θα 

O καλός Φυσικός και ο καλός καθηγητής δεν ταυτίζονται 
. Προσωπικά έχω γνωρίσει συναδέλφους µε τεράστια 

επιστηµονική κατάρτιση στο αντικείµενό τους µε δυσανάλογα ΄΄λίγο΄΄ 
να γίνω πιο συγκεκριµένος: Αν εγώ γνωρίζω τα 

επιστηµονικά λάθη ενός σχολικού βιβλίου και διδάξω στους µαθητές µου 
( λόγω εµπειρίας 

προηγούµενων ετών ) ότι θα ζητηθούν και αγνοήσω το ΄΄µανδύα ΄΄ µε 
τυµένα, τότε έχω τεράστια ηθική ευθύνη προς τα παιδιά 

γιατί τα αποπροσανατολίζω από το ύφος των θεµάτων που θα 
αντιµετωπίσουν. Με απλά λόγια, αλίµονο αν στις φθίνουσες αρχίσω να 



µιλάω για περιβάλλουσες κτλ. ενώ ξέρω πολύ καλά τι περιµένω να µπει ( 
αν µπει...). Θα µου πείτε ΄΄δηλαδή διδάσκεις στα παιδιά µια Φυσική που 
δεν υπάρχει;΄΄ Όχι. Κι εγώ ως µαθητής διδάχτηκα στο βιβλίο του Μάζη 
ενώ σωρό λάθη αλλά αυτό δε µ εµπόδισεαργότερα στο πανεπιστήµιο να 
εµβαθύνω και να διερευνήσω το πως και το γιατί. ∆ε µπορώ όµως να κάνω 
΄΄πανεπιστηµιακό΄΄ µάθηµα στη Γ τεχνολογική και µετά να τους 
΄΄κάψω΄΄ λόγω πλήρους αντίθεσης ανάµεσα στο διδαγµένο και το 
εξεταζόµενο.  

2. Η αφ΄ υψηλού θεώρηση των πραγµάτων και οι χαρακτηρισµοί 
΄΄ανήθικοι΄΄ κτλ. δείχνουν εµπάθεια και αντιπαλότητα. Αν κάποιος νιώθει 
ότι πρέπει να παραιτηθεί για να έχει τη συνείδησή του καθαρή είναι 
δικαίωµά του και µπράβο του, αλλά αυτό δε µπορεί να αποτελεί ΄΄είδηση΄΄ 
είτε συµφωνούµε είτε όχι µαζί του.   

3. Η ταξινόµηση όλων των συναδέλφων, όπου και αν εργάζονται, σε 
καλούς και κακούς, ηθικούς και ανήθικους, κορυφαίους και άσχετους, 
νοµίζω ότι µπορεί να γίνεται µόνο από τους ΜΑΘΗΤΕΣ µας και ίσως τους 
γονείς τους. ∆ιαφορετικά µου θυµίζει το ΄΄Γιάννης πίνει, Γιάννης 
κερνάει΄΄. 

4. Κανένας µαθητής δε διαµαρτυρήθηκε είτε στο δίκτυο, είτε στο 
προσωπικό µου δείγµα υποψηφίων. Πέρα από τη διαµαρτυρία τους περί 
µεγάλης ποσότητας θεµάτων, ουδέν σχόλιο. Αν όντως τα παιδιά είχαν 
µπερδευτεί θα είχε γίνει χαµός ( όπως στο παρελθόν ). 

5. Γενικά, η υπερβολή δεν κάνει καλό σε κανέναν, ειδικά την παρούσα 
περίοδο. Ας είµαστε λιγότερο γκρινιάρηδες... 

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 26 
Μάιος 2011 στις 21:52 

Συνάδελφοι, συµφωνώ κι εγώ όπως είπα και πιο πάνω µε τους χαµηλούς 
και ήρεµους τόνους. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι πρέπει να τα βάζουµε όλα στο ίδιο τσουβάλι, 
ούτε να ισοπεδώνουµε ανεξέλεγκτα τα πάντα. 

Ο καλός Φυσικός και ο καλός καθηγητής µπορεί να µην ταυτίζονται 
απαραίτητα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι τους συνδέει ένα «αποκλειστικό 
ή». 

Ο καλός Φυσικός δεν έχει υποχρέωση σε καθηγητικό έργο, αλλά ο καλός 
καθηγητής έχει υποχρέωση να είναι σε επαφή µε το αντικείµενό του και να 
είναι Φυσικός. Και οφείλει να επισηµαίνει τα, ασφαλώς ανθρώπινα, λάθη 
και παραλείψεις που πέφτουν στην αντίληψή του, όπου κι αν συµβαίνει 
αυτό, στα βιβλία, στα θέµατα των εξετάσεων, οπουδήποτε. Η ανάδραση 
είναι ένα σηµαντικό στοιχείο υγιούς λειτουργίας κάθε συστήµατος. 

Τώρα αν δεν διορθώνονται τα λάθη, αν οι ασάφειες και οι παραλείψεις δεν 
αντιµετωπίζονται, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι που δέχονται την 
ανάδραση και αδιαφορούν. 

Κι αν εµείς, σε µια άλλη εποχή και υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες, 
διδαχτήκαµε λάθη από τον Μάζη, αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει στη 



σηµερινή εποχή να επαναλαµβάνονται τα ίδια λάθη και µάλιστα να 
θεωρούνται και δικαιολογηµένα.

Και να δικαιώνονται οι υπεύθυνοι γι’ αυτά και να τοποθετούνται στο 
απυρόβλητο. Και τελικά να ... ζητείται από τους καθηγητές να ... 
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

  

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι πρέπει να κάνουµε «πανεπιστηµιακό µάθηµα» 
στα παιδιά, ούτε να τα εµπλέκουµε σε … λεπτές διαφορές στις αποχρώσεις / 
ενδείξεις κατά τις συζητήσεις 

Αλλά, το να τους µαθαίνουµε ότι το … ουράνιο τόξο δηµιουργείται από 
µερική και όχι ολική ανάκλαση δεν απαιτεί πανεπιστηµιακό µάθηµα. Ούτε 
το ότι ο … ήχος που εκπέµπει µια κινούµενη πηγή έχει το ίδιο µήκος 
κύµατος µε το ηχητικό κύµα που διαδίδεται στο χώρο γιατί … ο 
"εκπεµπόµενος ήχος" είναι ακριβώς αυτό το κύµα.

Απεναντίας, χρειάζεται «πανεπιστηµιακό µάθηµα» για «να αποδειχθεί ότι η 
ράβδος ισορροπεί στην οριζόντια θέση», ή ότι το φαινόµενο κατά το οποίο 
«σηµειακή µάζα συ
να κρύβει πίσω του διατήρηση στροφορµής.

Και δεν είναι «γκρίνια» η δίκαιη απαίτηση να λειτουργούν σωστά οι θεσµοί 
και να αναλαµβάνει καθένας µε συνέπεια τις ευθύνες του. Ας µην τα 
βάζουµε όλα στο ίδιο τσ

• ▶ Απάντηση 

•  
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Κάποια σχόλια πάνω στα θέµατα από τον φίλο
κλικ από εδώ. 

• ▶ Απάντηση 

•  
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Αίσθηµα ∆ικαίου...

Πολλές φορές το δίκιο µας πνίγεται µέσα στον τρόπο µε τον οποίο το 
διεκδικούµε. Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν οι αντιδράσεις µας 
καθοδηγούνται απο συναισθηµατι
τον µαθητή που νιώθει να αδικείται δηµιουργεί µια τάση προστασίας βγάζει 
ένα αίσθηµα δικαίου. Όπως ειναι άνθρώπινα τα λάθη και οι παραλήψεις έτσι 
και ανθρώπινες ειναι και οι αντιδράσεις. Γνωρίζετε πολλούς που θυµώνουν 
χωρίς να βράζει το αίµα τους;

• ▶ Απάντηση 

σηµερινή εποχή να επαναλαµβάνονται τα ίδια λάθη και µάλιστα να 
θεωρούνται και δικαιολογηµένα. 

Και να δικαιώνονται οι υπεύθυνοι γι’ αυτά και να τοποθετούνται στο 
Και τελικά να ... ζητείται από τους καθηγητές να ... 

αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι πρέπει να κάνουµε «πανεπιστηµιακό µάθηµα» 
στα παιδιά, ούτε να τα εµπλέκουµε σε … λεπτές διαφορές στις αποχρώσεις / 
ενδείξεις κατά τις συζητήσεις ακαδηµαϊκού επιπέδου µεταξύ Φυσικών.

Αλλά, το να τους µαθαίνουµε ότι το … ουράνιο τόξο δηµιουργείται από 
µερική και όχι ολική ανάκλαση δεν απαιτεί πανεπιστηµιακό µάθηµα. Ούτε 
το ότι ο … ήχος που εκπέµπει µια κινούµενη πηγή έχει το ίδιο µήκος 

ηχητικό κύµα που διαδίδεται στο χώρο γιατί … ο 
"εκπεµπόµενος ήχος" είναι ακριβώς αυτό το κύµα. 

Απεναντίας, χρειάζεται «πανεπιστηµιακό µάθηµα» για «να αποδειχθεί ότι η 
ράβδος ισορροπεί στην οριζόντια θέση», ή ότι το φαινόµενο κατά το οποίο 
«σηµειακή µάζα συγκρούεται πλαστικά µε άλλη σηµειακή µάζα» µπορεί και 
να κρύβει πίσω του διατήρηση στροφορµής. 

Και δεν είναι «γκρίνια» η δίκαιη απαίτηση να λειτουργούν σωστά οι θεσµοί 
και να αναλαµβάνει καθένας µε συνέπεια τις ευθύνες του. Ας µην τα 
βάζουµε όλα στο ίδιο τσουβάλι … 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μάργαρης στις

Κάποια σχόλια πάνω στα θέµατα από τον φίλο Κορκίζογλου Πρόδροµο

Απάντηση από τον/την Νικολαΐδης Ηλιας στις 

Αίσθηµα ∆ικαίου... 

Πολλές φορές το δίκιο µας πνίγεται µέσα στον τρόπο µε τον οποίο το 
διεκδικούµε. Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν οι αντιδράσεις µας 
καθοδηγούνται απο συναισθηµατική φόρτιση. Η ταύτιση του δασκάλου µε 
τον µαθητή που νιώθει να αδικείται δηµιουργεί µια τάση προστασίας βγάζει 
ένα αίσθηµα δικαίου. Όπως ειναι άνθρώπινα τα λάθη και οι παραλήψεις έτσι 
και ανθρώπινες ειναι και οι αντιδράσεις. Γνωρίζετε πολλούς που θυµώνουν 
χωρίς να βράζει το αίµα τους; 

σηµερινή εποχή να επαναλαµβάνονται τα ίδια λάθη και µάλιστα να 

Και να δικαιώνονται οι υπεύθυνοι γι’ αυτά και να τοποθετούνται στο 
Και τελικά να ... ζητείται από τους καθηγητές να ... 

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι πρέπει να κάνουµε «πανεπιστηµιακό µάθηµα» 
στα παιδιά, ούτε να τα εµπλέκουµε σε … λεπτές διαφορές στις αποχρώσεις / 

ακαδηµαϊκού επιπέδου µεταξύ Φυσικών. 

Αλλά, το να τους µαθαίνουµε ότι το … ουράνιο τόξο δηµιουργείται από 
µερική και όχι ολική ανάκλαση δεν απαιτεί πανεπιστηµιακό µάθηµα. Ούτε 
το ότι ο … ήχος που εκπέµπει µια κινούµενη πηγή έχει το ίδιο µήκος 

ηχητικό κύµα που διαδίδεται στο χώρο γιατί … ο 

Απεναντίας, χρειάζεται «πανεπιστηµιακό µάθηµα» για «να αποδειχθεί ότι η 
ράβδος ισορροπεί στην οριζόντια θέση», ή ότι το φαινόµενο κατά το οποίο 

γκρούεται πλαστικά µε άλλη σηµειακή µάζα» µπορεί και 

Και δεν είναι «γκρίνια» η δίκαιη απαίτηση να λειτουργούν σωστά οι θεσµοί 
και να αναλαµβάνει καθένας µε συνέπεια τις ευθύνες του. Ας µην τα 

στις 26 Μάιος 

Κορκίζογλου Πρόδροµο µε 

 27 Μάιος 2011 

Πολλές φορές το δίκιο µας πνίγεται µέσα στον τρόπο µε τον οποίο το 
διεκδικούµε. Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν οι αντιδράσεις µας 

κή φόρτιση. Η ταύτιση του δασκάλου µε 
τον µαθητή που νιώθει να αδικείται δηµιουργεί µια τάση προστασίας βγάζει 
ένα αίσθηµα δικαίου. Όπως ειναι άνθρώπινα τα λάθη και οι παραλήψεις έτσι 
και ανθρώπινες ειναι και οι αντιδράσεις. Γνωρίζετε πολλούς που θυµώνουν 



•  
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∆υστυχώς, τώρα πήρα είδηση τοποθετήσεις διαφόρων συναδέλφων για τη 
στάση του φυσικού, του καθηγητή, του βαθµολογητή, της ΚΕΕ, αλλά και 
για τους τρόπους αντίδρασης ενός ∆ασκάλου όταν διάφοροι µηχανισµοί 
δοκιµάζουν τη συνείδησή του. 

  

Ξεχωρίζω αυτή  του κ. Αγαπητού  µε τις θέσεις του οποίου διαφωνώ σε 
αρκετά σηµεία και  του κ. Κοινάκη, µε τις θέσεις του οποίου διαφωνώ 
ριζικά. Τόσο, όσο δε γίνεται περισσότερο. 

Επειδή όµως στα κείµενα των δύο συναδέλφων δεν υπάρχει άµεση 
αναφορά στο όνοµά µου, περιορίζοµαι να δηλώσω 

  

α) Σε αρκετά σηµεία µε κάλυψαν οι τοποθετήσεις του ∆ιονύση 
(Μη), που ειλικρινά εκτιµώ την ήρεµη ισορροπηµένη στάση του, 
σοφή τόσες και τόσες φορές. 

Τη στάση αυτή θαυµάζω και συγχρόνως ζηλεύω (µε την καλή έννοια του 
όρου), αλλά µου είναι ακατόρθωτο να υιοθετήσω... Μακάρι να µπορούσα... 
Φταίει ο χαρακτήρας µου όµως... 

Μετά από τη θέση του ∆ιονύση, κρίνω ότι δε χρειάζεται να απαντήσω 
άµεσα σε όσα έµµεσα µου καταλογίζουν οι δύο συνάδελφοι, ώστε να 
µπορέσω να τελειώσω ένα άλλο κείµενο που προσπαθώ αυτή τη στιγµή. 

  

β)  Καλό θα είναι όλες οι αναρτήσεις του κ. Αγαπητού µε τα πολύτιµα 
στοιχεία σχετικά µε τις βαθµολογήσεις και τη λειτουργία της Κ.Ε.Ε. που 
περιέχουν, καθώς και η τοποθέτηση του κ. Κοινάκη, να µεταφερθούν στη 
συζήτηση  "Η ηθική Των Πανελλαδικών Εξετάσεων", ώστε µε την 
πρώτη ευκαιρία να σχολιαστούν και από µένα και πιθανώς από άλλους 
συναδέλφους, γεγονός που θα δηµιουργήσει καινούριους προβληµατισµούς 
και γιατί όχι, άλλες συνειδήσεις. 

Αν δε γίνει αυτό, φοβάµαι ότι θα χαθούν τα λόγια τους ή θα φαίνονται, σε 
κάποια σηµεία τουλάχιστον, «ξεκρέµαστα». 

  

γ) Τον απολογισµό της όλης µου στάσης στις φετινές Πανελλαδικές, 
προτίθεµαι να κάνω κάποια στιγµή. 

Εκείνο όµως που έχω να πω τώρα, είναι ότι, µπορεί να µην πέτυχα την 
επέµβαση εισαγγελέα, αλλά πέτυχα κάτι που για µένα, ατόµου χωρίς καµιά 
πρόσβαση σε οιανδήποτε βαθµίδα διοίκησης και ελέγχου, είναι σηµαντικό! 

  

Λάθος για το µήκος κύµατος στο φαινόµενο Doppler σε θέµατα 
πανελλαδικών δε θα ξαναµπεί. 

 

Το µήνυµα ότι σωστό είναι το Α4(δ) και όχι το Α4(γ) έφτασε πάρα πολύ 
µακριά. Τόσο, που ούτε που το φανταζόµουνα! 



 

Είναι από τις λιγοστές φορές που, αν δε µου ξέφυγε κάτι κατά την 
ανάγνωση, για το λάθος Α4(γ) δε φταίει το σχολικό βιβλίο!!!

Εµείς φταίµε!!! Το λάθος Α4(γ) καλλιεργήθηκε... Στα σχολεία, στα 
φροντιστήρια, στα εξωσχολικά βοηθήµατα, στα sos θέµατα, στα 
«πρωτότυπα» θέµατα, στα ... στα...

  

Το 2007 ξανάγινε το ίδιο λάθος στο Doppler, µα δυστυχώς δεν έπαθα 
«υστερία» και ούτε εισαγγελικό σύνδροµο, όπω
κάποιοι συνάδελφοι.

Απλά φώναξα σε τοπική κλίµακα και συµβιβάστηκα για το καλό των 
παιδιών. Μέχρι που το 2011 το ίδιο λάθος επαναλήφτηκε.

Τώρα µε σιγουριά λέω ότι το λάθος δε θα επαναληφθεί. Κι αν 
επαναληφθεί θα υπάρξει λυτρωτική εντονότατη αντίδραση από 
πολλούς. 

 

Κύριε Κοινάκη, όταν παραιτείται κάποιος βαθµολογητής δε το κάνει πάντα 
για να «βγάλει είδηση», ούτε για να γίνει αστέρας. Εκρήγν
του µε απρόβλεπτες συνέπειες... Και αυτή η έκρηξη είναι οργή δικαίου και 
δεν ελέγχεται εύκολα από όλους τους ανθρώπινους χαρακτήρες...

 

δ) Τους δύο συναδέλφους κ.κ. Αγαπητό και Κοινάκη, καθώς και κάθε άλλο 
συνάδελφο που είδε µε επιφυλακτι
από βαθµολογητής και το ακραίο λεξιλόγιό µου, θα τους παρακαλούσα να 
διαβάσουν ΟΛΑ  τα κείµενά µου που τη συνόδεψαν.

Ίσως γίνουν ανάγλυφες οι αιτίες της αγωνίας µου και τους γίνει έτσι πιο 
συµπαθητική η αντίδρασή µου...
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Θρασύβουλε, αφού σ' ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, να επισηµάνω 
ότι κι εγώ µε τη σειρά µου θαυµάζω και ζηλεύω (µε την καλή πάντα έννοια) 
συµπεριφορές που συνοδεύονται συχνά από συναισθηµατικές εκρήξεις 
(ανεξάρτητα από το αν αυτές θα έχουν ή όχι το αναµ
διότι τέτοιες συµπεριφορές δείχνουν
ανθρώπων που τις υιοθετούν γι' αυτό που κάνουν

  

• ▶ Απάντηση 

•  
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Είναι από τις λιγοστές φορές που, αν δε µου ξέφυγε κάτι κατά την 
ανάγνωση, για το λάθος Α4(γ) δε φταίει το σχολικό βιβλίο!!! 

Το λάθος Α4(γ) καλλιεργήθηκε... Στα σχολεία, στα 
φροντιστήρια, στα εξωσχολικά βοηθήµατα, στα sos θέµατα, στα 
«πρωτότυπα» θέµατα, στα ... στα... 

Το 2007 ξανάγινε το ίδιο λάθος στο Doppler, µα δυστυχώς δεν έπαθα 
«υστερία» και ούτε εισαγγελικό σύνδροµο, όπως συχνά µου καταλογίζουν 
κάποιοι συνάδελφοι. 

Απλά φώναξα σε τοπική κλίµακα και συµβιβάστηκα για το καλό των 
παιδιών. Μέχρι που το 2011 το ίδιο λάθος επαναλήφτηκε. 

Τώρα µε σιγουριά λέω ότι το λάθος δε θα επαναληφθεί. Κι αν 
επαναληφθεί θα υπάρξει λυτρωτική εντονότατη αντίδραση από 

όταν παραιτείται κάποιος βαθµολογητής δε το κάνει πάντα 
για να «βγάλει είδηση», ούτε για να γίνει αστέρας. Εκρήγνυται η συνείδησή 
του µε απρόβλεπτες συνέπειες... Και αυτή η έκρηξη είναι οργή δικαίου και 
δεν ελέγχεται εύκολα από όλους τους ανθρώπινους χαρακτήρες...

δ) Τους δύο συναδέλφους κ.κ. Αγαπητό και Κοινάκη, καθώς και κάθε άλλο 
συνάδελφο που είδε µε επιφυλακτικότητα ή καχυποψία την παραίτησή µου 
από βαθµολογητής και το ακραίο λεξιλόγιό µου, θα τους παρακαλούσα να 

τα κείµενά µου που τη συνόδεψαν. 

Ίσως γίνουν ανάγλυφες οι αιτίες της αγωνίας µου και τους γίνει έτσι πιο 
συµπαθητική η αντίδρασή µου... 

Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος
Ιούνιος 2011 στις 19:07 

Θρασύβουλε, αφού σ' ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, να επισηµάνω 
ότι κι εγώ µε τη σειρά µου θαυµάζω και ζηλεύω (µε την καλή πάντα έννοια) 
συµπεριφορές που συνοδεύονται συχνά από συναισθηµατικές εκρήξεις 
(ανεξάρτητα από το αν αυτές θα έχουν ή όχι το αναµενόµενο αποτέλεσµα), 
διότι τέτοιες συµπεριφορές δείχνουν το πάθος και την αγάπη των 
ανθρώπων που τις υιοθετούν γι' αυτό που κάνουν! 

Απάντηση από τον/την Γιώργος Αγαπητός στις

Είναι από τις λιγοστές φορές που, αν δε µου ξέφυγε κάτι κατά την 
 

Το λάθος Α4(γ) καλλιεργήθηκε... Στα σχολεία, στα 
φροντιστήρια, στα εξωσχολικά βοηθήµατα, στα sos θέµατα, στα 

Το 2007 ξανάγινε το ίδιο λάθος στο Doppler, µα δυστυχώς δεν έπαθα 
ς συχνά µου καταλογίζουν 

Απλά φώναξα σε τοπική κλίµακα και συµβιβάστηκα για το καλό των 

Τώρα µε σιγουριά λέω ότι το λάθος δε θα επαναληφθεί. Κι αν 
επαναληφθεί θα υπάρξει λυτρωτική εντονότατη αντίδραση από 

όταν παραιτείται κάποιος βαθµολογητής δε το κάνει πάντα 
υται η συνείδησή 

του µε απρόβλεπτες συνέπειες... Και αυτή η έκρηξη είναι οργή δικαίου και 
δεν ελέγχεται εύκολα από όλους τους ανθρώπινους χαρακτήρες... 

δ) Τους δύο συναδέλφους κ.κ. Αγαπητό και Κοινάκη, καθώς και κάθε άλλο 
κότητα ή καχυποψία την παραίτησή µου 

από βαθµολογητής και το ακραίο λεξιλόγιό µου, θα τους παρακαλούσα να 

Ίσως γίνουν ανάγλυφες οι αιτίες της αγωνίας µου και τους γίνει έτσι πιο 

∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 20 

Θρασύβουλε, αφού σ' ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, να επισηµάνω 
ότι κι εγώ µε τη σειρά µου θαυµάζω και ζηλεύω (µε την καλή πάντα έννοια) 
συµπεριφορές που συνοδεύονται συχνά από συναισθηµατικές εκρήξεις 

ενόµενο αποτέλεσµα), 
το πάθος και την αγάπη των 

στις 20 Ιούνιος 



Αγαπητοί συνάδελφοι, 

                            παρόλο που στη διαλεκτική των αναρτήσεων που 
προηγήθηκαν,θεώρησα οτι το ζήτηµα "θέµατα εξετάσεων κλπ" έχει για 
µένα εξαντληθεί,έχω υποχρέωση προς άρση κάθε παρεξήγησης να 
επισηµάνω: 

1.Το αυτονόητο κατ΄αρχήν οτι οι απόψεις µου ισχύουν µέχρι κεραίας και µε 
δεσµεύουν στην υποστήριξή τους ,στα πλαίσια οποιουδήποτε διαλόγου. 

2.∆εν είµαι ο κατάλληλος για να καταλογίσω σε οποιονδήποτε,οτιδήποτε.Ο 
καταλογισµός συµβαίνει σε περιπτώσεις που πρέπει να "φορτώσουµε" σε 
κάποιον κάτι,ή για να "ελαφρύνουµε " τις αποσκευές τις δικές µας,ή για να 
του "στείλουµε το λογαριασµό...".Στα πλαίσια της δηµοκρατικής 
λειτουργίας αυτού του χώρου,δικαιούται νοµίζω ο καθένας να εκφράζεται 
χωρίς τον κίνδυνο να του "καταλογιστούν". 

3.Η µεταφορά των αναρτήσεών µου ,αποτελεί έγνοια του διαχειριστή που 
µας φιλοξενεί.Ο κ. Μάργαρης πέραν πάσης αποδείξεως,νοιάζεται πάντα 
πριν από εµάς...για εµάς.Κι αυτό έχει να κάνει µε την 
επιστηµονική,εκπαιδευτική και συναδελφική αλληλεγγύη, που τεκµαίρεται 
απο οτιδήποτε έχει την υπογραφή του.∆εν θα του πω λοιπόν εγώ πως να 
διαχειριστεί τις αναρτήσεις µου.Ωστόσο επειδή σε µια αποστροφή του 
λόγου ,πρόσφατης σχετικής ανάρτησης αναφέρεται οτι µε τη µεταφορά θα 
αναπτυχθεί προβληµατισµός και "...γιατί όχι άλλες συνειδήσεις...",οφείλω 
να επισηµάνω οτι η κάθε συνείδηση είναι προσωπική,ο πληθυντικός 
...συνειδήσεις είναι λανθασµένος αφού δεν συναθροίζονται όπως τα 
διανυσµατικά µεγέθη ,και κάποια "κοινή συνείδηση" και µάλιστα "λίγο 
ελαστική" όπως αφήνεται να εννοηθεί ,από πλευράς εντροπίας είναι 
απίθανη.Ας µείνουµε λοιπόν στα δρώµενα κι ας αφήσουµε τη συνείδηση 
καθενός ανεπηρέαστη. 

4.∆ηλώνω οτι δεν διακατέχοµαι ούτε από επιφυλακτικότητα ,ούτε από 
καχυποψία,για ενέργειες συναδέλφων ,που για τους λόγους τους επιλέγουν 
και επιχειρούν.Σεβαστό απόλυτα το δικαίωµά τους.Επί του προκειµένου 
πάντως και παρόλο που κανέναν αυτό δεν αφορά,έχω παραιτηθεί από 
βαθµολογητής για παρόµοιο συµβάν την εποχή των δεσµών.Θα θυµηθώ 
βέβαια τα λόγια του τότε Συµβούλου στην ΚΕΓΕ κ. Χ.Σιγάλα,που 
τηλεφωνικά ήρθε σε επαφή µαζί µου,αναγνώρισε την τεκµηριωµένη 
ένστασή µου,αλλά επέµεινε οτι οι διαφωνίες αυτές έχουν τρόπο και χώρους 
να επιλύονται µακρύτερα από το πεδίο των εξετάσεων,ειδάλλως µπορεί να 
προκαλέσουν...παράπλευρες απώλειες πολύ µεγαλύτερες των πιθανών 
αδικιών.Νοµίζω εκ των υστέρων οτι δεν είχε απολύτως άδικο. 

5.∆ιάβασα την εξαιρετική ανάρτηση του Γιάννη του Κυριακόπουλου και 
εκφράζω τον ίδιο προβληµατισµό και τις ίδιες αγωνίες που βέβαια µόνο 
"προφάσεις εν αµαρτίαις" δεν µπορούν να χαρακτηριστούν.Βλέποντας και 
τις σηµερινές επιδόσεις των παιδιών,νοµίζω οτι δεν υπάρχει κανένα 
περιθώριο αναµονής.Τα Α∆Ε,Α∆Ο,ΘΜΚΕ και πάσης φύσεως "κορακίστικα" 
µας έχουν φτάσει στον πάτο.Τα παιδιά έχουν πλήρη αδυναµία διατύπωσης 
άρα και κατανόησης.Όχι µόνο στη Φυσική.Παντού.∆είτε τη βαθµολογία στη 
Γλώσσα και θα καταλάβετε.Και σταθείτε και στο ζήτηµα κατά πόσο η 
Γλώσσα ως εξεταζόµενο µάθηµα και όχι η "έλλειψη της γλώσσας" στα λοιπά 
εξεταζόµενα ,µπορεί σήµερα να κρίνει αυτή και µόνη την τύχη ενός 
υποψηφίου.Με ενοχλεί περισσότερο από οποιαδήποτε αστοχία στο Α4 ή 
αλλού,η άµβλυνση των αντανακλαστικών µου ως βαθµολογητή,η έκπτωση 
της επιστηµονικής δεοντολογίας,η φιλοµαθητική υποτίθεται 
υπερβαθµολόγηση,η αχρήστευση τόσων µαθηµάτων και η ανάδειξη του 
ενός -καθόλα αξιοσέβαστου-αλλά προκλητικά προνοµιούχου. 



  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 21 
Ιούνιος 2011 στις 2:14 

… και επειδή ο λόγος ξανά για τις Πανελλήνιες, 

να καταθέσω ανάλογο προσωπική “πόνο”. 

Πανελλήνιες ή Πανελλαδικές(;) 1983, 

Λόφος Αξιωµατικών, Περιστέρι, Αθήνα. 

Τρίτο ή τέταρτο θέµα ατόφια η άσκηση 17 του τότε σχολικού βιβλίου. 

(δεν θυµάµαι ακριβώς την εκφώνηση, 

ίσως κάποιος αν ήταν τότε βαθµολογητής ή υποψήφιος …). 

“Ωρολόγιο εκκρεµές είναι ακριβές σε τόπο όπου η επιτάχυνση της 
βαρύτητας είναι …. 

Αν το ωρολόγιο µεταφερθεί σε τόπο όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας 
 είναι …, 

να βρεθεί πόσο καθυστερεί στη διάρκεια ενός ηµερονυχτίου”. 

  

Θυµάµαι ότι η περίοδος του εκκρεµούς στο νέο τόπο προέκυπτε ίση µε 
2,006s. 

Την επόµενη µέρα, στην ενηµερωτική συνάντηση των βαθµολογητών µε 
τον συντονιστή 

είχαµε και την ενδεικτική λύση της ΚΕΓΕ: 

(που ήταν και ακριβώς ίδια µε τη λύση που υπήρχε σε λυσσάρι 

που, παράνοµα τότε, κυκλοφορούσε 

και µάλιστα µε το όνοµα του συγγραφέα του σχολικού βιβλίου και άρα 
σωστή) 

… 

2,006s-2s=0,006s 

στα 2s καθυστερεί 0,006s 

στα 86400s           x; 

Άρα: x=0,006s.86400s/2s=259,2s 

  

“Χάλασα τον κόσµο” µόλις είδα αυτή τη λανθασµένη λύση 

(απαράβατος όρος της “απλής µεθόδου των τριών” είναι 

τα ποσά που βρίσκονται στην ίδια στήλη να είναι απολύτως οµοειδή, 

όχι µόνο στο µέγεθος, αλλά και στην ποιότητά τους) 

και αντιπρότεινα τη σωστή: 



στα 2,006s  το ρολόϊ χρεώνει στο καντράν του  2s  άρα καθυστερεί 0,006s 

στα 86400s                                                                                x; 

Άρα: x=0,006s.86400s/2,006s=258,4s 

εξηγώντας ότι το ωρολόγιο εκκρεµές είναι κατασκευασµένο µε τρόπο ώστε, 

κάθε φορά που ένα βαρύ σώµα, που ταλαντώνεται, περνά από την 
κατώτατη θέση του, 

να αυξάνει την ένδειξη στο καντράν του κατά 1s, 

δηλαδή για χρονική διάρκεια µιας περιόδου του, 

ανεξάρτητα από το πόση είναι αυτή, 

χρεώνει στο καντράν του ότι πέρασαν 2s, 

ότι ο χρόνος διάρκειας µιας περιόδου είναι πραγµατικός και 

άρα θα πρέπει να βρεθεί στην ίδια στήλη µε τον χρόνο 86400s του 
ηµερονυχτίου, 

που επίσης είναι πραγµατικός, 

ενώ τα 2s στο καντράν είναι συµβατικά 

ότι το γεγονός πως η διαφορά στο αποτέλεσµα είναι ελάχιστη 

δεν µετατρέπει τη λανθασµένη λύση σε σωστή 

διότι το ποιοτικό σφάλµα παραµένει 

ότι η διαφορά θα µπορούσε να είναι τεράστια 

αν η νέα περίοδος ήταν πολύ µεγαλύτερη από 2s, 

επειδή είχαµε βάλλει το βαρύ σώµα µέσα σε µέλι ή 

επειδή “ο τρελός του χωριού” το εµπόδιζε κατά βούληση … 

  

∆υστυχώς βρέθηκα απέναντι σε τοίχο! 

∆εν µε υποστήριξε κανείς από τους, περίπου, 50 συνβαθµολογητές, 

µερικοί µε ειρωνεύτηκαν κιόλας, νέος γαρ, τότε … 

Απέναντί µου και ο συντονιστής, ένας καταξιωµένος Φυσικός, 

από τους συγγραφείς του καλύτερου, ίσως, βιβλίου, τότε 

(αυτού µε τα χοντρά εξώφυλλα) 

στον οποίο και επεσήµανα ότι την ίδια άσκηση την έχουν στο βιβλίο τους, 

αλλά το ίδιο λανθασµένα λυµένη … 

  

Απευθύνθηκα και στη µεγαλύτερη σε κυκλοφορία, τότε, εφηµερίδα, 

αφήνοντας και τη σωστή λύση, 

κάτι ακούστηκε και από κάποια φροντιστήρια, 

έγινε ένας κάποιος θόρυβος και 

την επόµενη µέρα η ΚΕΓΕ έστειλε νέα λύση 

διαβεβαιώνοντας τους πάντες ότι “γίνεται δεκτή και η δεύτερη λύση” 

η νέα λύση ήταν: 

σε 1 ταλάντωση καθυστερεί 0,006s 



σε 43200 ταλαντώσεις           x; 

Άρα: x=0,006s.43200/1=259,2s 

εν ολίγοις κατάφερε όχι απλά να στείλει µια δεύτερη λανθασµένη λύση, 

αλλά να στείλει την ίδια λανθασµένη λύση, µε άλλο τρόπο, για δεύτερη 
φορά (!) 

πρόκειται για ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφτεί … 

  

Έµεινα, Θρασύβουλε 

και βαθµολόγησα µε 5 (µε άριστα το 5) τη σωστή λύση και 

µε 3 τη λανθασµένη και δεν άλλαξα κανέναν βαθµό. 

Επέλεξα αυτό το “πάντρεµα”, για να µην αισθάνοµαι ενοχές, 

το είπα και στον συντονιστή, 

ο οποίος και ήταν ο µόνος που µου ζήτησε συγγνώµη για την πρώτη µέρα 

και µε ευχαρίστησε για την υπόδειξη του λάθους στο βιβλίο του, 

επιβεβαιώνοντας έτσι ότι δίκαια ήταν καταξιωµένος … 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 21 
Ιούνιος 2011 στις 3:22 

Βαγγέλη δεν θυµάµαι το συγκεκριµένο περιστατικό (ήµουν εξάλλου µωρό 
ακόµα :-)) 

αλλά θυµάµαι τις ... µάχες µε τον "πραγµατικό χρόνο" και την "ένδειξη" (τα 
κλικ, τα δύο δόντια απ' το γρανάζι, τις δύο γραµµούλες στο καντράν κι ότι 
άλλο σκαρφιζόµασταν) µέχρι να το καταλάβουν τα παιδιά. 

  

Το τελευταίο ... οχυρό ήταν να συµφωνήσεις στα 2sec και να αρχίσεις το ... 
παζάρι για τα τα 86400 ! 

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Φιορεντίνος Γιάννης στις 21 Ιούνιος 
2011 στις 8:37 

Γεια σου Βαγγέλη. 
Μα καλά από 50 βαθµολογητές δεν µπήκε κανείς ούτε καν στον κόπο να το 
σκεφθεί; Και ας πούµε (υποθετικά), ότι η περίοδος έβγαινε ίση µε 4 s. Τότε 



το ρολόϊ θα έχανε 86400 s το ηµερονύκτιο, δηλαδή ...ολόκληρο το 
ηµερονύκτιο; Και αν τυχόν έβγαινε 5 s , θα γύριζε και ο χρόνος ...πίσω; 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Χρήστος στις 21 Ιούνιος 2011 στις 
12:56 

Τραυµατική ,εµπειρία έδινα    Πανελλήνιες  το 1982 έχω γραψει την λυση 
σαν του κ. Κουντουρη ,διαβάζω στις εφηµερίδες άλλη λύση,διαβάζω τον 
Κουγιουµτζοπουλο  τα ιδια ,αλλά µάλλον έπεσα στον κ Κουντουρη και πήρα 
20 

Ασχετο αλλα βλεποντας τα παλια βιβλια παρατηρησα οτι τις λυσεις του 
Κουγιουµτζοπουλου τις ειχε γραψει µαζι µε τον Ι.Γ.Βλαχο ο αξιότιµος " 
συµφορουµιτης  "(χάσαµε  Βαγγέλη ,έκθεση 14)  Γ.Βλαχος έχει κάποια 
σχέση µε το εν λόγω φυσικο ; 

 
Βαγγέλης Κουντούρης είπε: 

… και επειδή ο λόγος ξανά για τις Πανελλήνιες, 

να καταθέσω  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Θρασύβουλος Μαχαίρας στις 21 
Ιούνιος 2011 στις 13:47 

Βαγγέλη στεναχωριέµαι, που οι µαρτυρίες άξιων ανθρώπων και ∆ασκάλων 
µε διαβεβαιώνουν ότι τόσα χρόνια ένα σύστηµα αλαζονικό που φθείρει και 
διαλύει το ∆άσκαλο, ακόµη διατηρείται απαράλλαχτο. 

Ό,τι λες είναι σα να έγινε σήµερα!!! 

Το να θέλουµε να µας συµπεριφερθούν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 
να προβάλλουν και να υπερασπίζονται το δίκιο τους και να ζητάµε να µας 
σεβαστούν ως ∆άσκαλους που έχουν δικαίωµα να απαιτούν το επιστηµονικά 
σωστό στη διόρθωση γραπτών, αν η Κ.Ε.Ε. δε θέλει να τα θεωρήσει 
δικαιώµατά µας, ας τα θεωρήσει ένδειξη στοιχειώδους ευαισθησίας της. 

  

Πότε θα αλλάξει, Βαγγέλη αυτό το σύστηµα; Το έχω σιχαθεί.... 

  

• ▶ Απάντηση 

•  



Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 19:21 

Mε αρκετή καθυστέρηση ( ας όψονται τα µηχανογραφικά των µαθητών 
µας... ) διάβασα την απάντηση του κυρίου Μαχαίρα και οφείλω να 
τοποθετηθώ στο µέρος της που µε αφορά:

1. ∆εν θεώρησα την παραίτησή σας ύποπτη ή κατακριτέα. Ούτε είπα ότι 
έγινε εκ προθέσεως για να βγει ΄΄είδηση΄΄ αλλά ότι δεν µπορεί να 
αποτελεί είδηση εκ των υστέρων, λόγω της έκτασης του θέµατος από 
πλευράς σας. Όµως, η ένταση τ
περί ανήθικων, άσχετων κτλ. πιστεύω ότι ήταν υπερβολική και ίσως 
αντιδεοντολογική αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα 
΄΄σύστηµα΄΄ το οποίο είναι µεν ελλιπές, 
και τον επιούσιο. Ο δικός µου επιούσιος κύριε Μαχαίρα δεν είναι 
εξασφαλισµένος και τον διεκδικώ καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο 
κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης 
(όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα
διεκδικήσετε το δίκιο σας.

2. Το να διαφωνείτε ριζικά όπως λέτε µε τις θέσεις µου είναι φυσικά 
δικαίωµα σας αλλά µε αφήνει παγερά αδιάφορο. Άλλωστε η διαφορά 
απόψεων είναι τεράστια και καµία προσπάθεια γεφύρωσης δεν µπορεί να 
την καλύψει. Γιατί θα έπρεπε άλλωστε

3. Η κριτική µου έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική 
συµπεριφορά µας όταν ξαφνικά διαπιστώνουµε ΄΄λάθη΄΄ σε θέµατα ή στο 
σχολικό βιβλίο, λες και ξυπνήσαµε σε άλλο πλανήτη. Επιµένω ότι η 
προετοιµασία ενός υποψηφίου για συγκεκριµένες εξ
συγκεκριµένες µεθοδολογίες. Είναι σα να προετοιµάζω έναν υποψήφιο 
οδηγό και να του µαθαίνω τεχνικές σπορ οδήγησης αντί για παρκάρισµα και 
αναστροφή. Και επειδή παίζουµε µε τις τύχες µαθητών, θεωρώ ότι ο καλός 
και συνειδητοποιηµένος κ
κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα, είτε µε βάση παλιά 
θέµατα και ασάφειες είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Πριν τοποθετηθώ είχα διαβάσει ΟΛΑ τα κείµενα σας, αλλά και πάλι η 
αντίδρασή σας δε µο
αναφέρετε. 

5. Συµπερασµατικά: Πολλοί συνάδελφοι µπορούν να διαφωνήσουν µε 
πολλούς άλλους για επίσης πολλά θέµατα. Όµως άλλο η διαφωνία και άλλο 
η εκτόξευση χαρακτηρισµών και οι αφ΄ υψηλού θεωρήσεις. 
την κριτική µου κύριε Μαχαίρα και όχι στην επιστηµονική ορθότητα των 
θέσεων σας... 

Θρασύβουλος Μαχαίρας είπε:

∆υστυχώς, τώρα πήρα είδηση τοποθετήσεις διαφόρων συναδέλφων για τη 

στάση του φυσικού, του καθηγητή, του βαθµολογητή, της ΚΕΕ, αλλά και 

για τους τρόπους αντίδρασης ενός ∆ασκάλου όταν διάφοροι µηχανισµοί 

δοκιµάζουν τη συνείδησή του.

  

Απάντηση από τον/την ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ στις

Mε αρκετή καθυστέρηση ( ας όψονται τα µηχανογραφικά των µαθητών 
µας... ) διάβασα την απάντηση του κυρίου Μαχαίρα και οφείλω να 

στο µέρος της που µε αφορά: 

1. ∆εν θεώρησα την παραίτησή σας ύποπτη ή κατακριτέα. Ούτε είπα ότι 
έγινε εκ προθέσεως για να βγει ΄΄είδηση΄΄ αλλά ότι δεν µπορεί να 
αποτελεί είδηση εκ των υστέρων, λόγω της έκτασης του θέµατος από 
πλευράς σας. Όµως, η ένταση της αντίδρασης σας και οι χαρακτηρισµοί 
περί ανήθικων, άσχετων κτλ. πιστεύω ότι ήταν υπερβολική και ίσως 
αντιδεοντολογική αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα 
΄΄σύστηµα΄΄ το οποίο είναι µεν ελλιπές,  διεφθαρµένο κτλ. αλλά µας ταίζει 

Ο δικός µου επιούσιος κύριε Μαχαίρα δεν είναι 
εξασφαλισµένος και τον διεκδικώ καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο 
κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης 
(όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα

κήσετε το δίκιο σας. 

2. Το να διαφωνείτε ριζικά όπως λέτε µε τις θέσεις µου είναι φυσικά 
δικαίωµα σας αλλά µε αφήνει παγερά αδιάφορο. Άλλωστε η διαφορά 
απόψεων είναι τεράστια και καµία προσπάθεια γεφύρωσης δεν µπορεί να 
την καλύψει. Γιατί θα έπρεπε άλλωστε; 

3. Η κριτική µου έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική - κατά τη γνώµη µου 
συµπεριφορά µας όταν ξαφνικά διαπιστώνουµε ΄΄λάθη΄΄ σε θέµατα ή στο 
σχολικό βιβλίο, λες και ξυπνήσαµε σε άλλο πλανήτη. Επιµένω ότι η 
προετοιµασία ενός υποψηφίου για συγκεκριµένες εξετάσεις απαιτεί επίσης 
συγκεκριµένες µεθοδολογίες. Είναι σα να προετοιµάζω έναν υποψήφιο 
οδηγό και να του µαθαίνω τεχνικές σπορ οδήγησης αντί για παρκάρισµα και 
αναστροφή. Και επειδή παίζουµε µε τις τύχες µαθητών, θεωρώ ότι ο καλός 
και συνειδητοποιηµένος καθηγητής οφείλει να τους προφυλάσσει από τις 
κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα, είτε µε βάση παλιά 
θέµατα και ασάφειες είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

4. Πριν τοποθετηθώ είχα διαβάσει ΟΛΑ τα κείµενα σας, αλλά και πάλι η 
αντίδρασή σας δε µου φάνηκε πιο συµπαθητική όπως χαρακτηριστικά 

5. Συµπερασµατικά: Πολλοί συνάδελφοι µπορούν να διαφωνήσουν µε 
πολλούς άλλους για επίσης πολλά θέµατα. Όµως άλλο η διαφωνία και άλλο 
η εκτόξευση χαρακτηρισµών και οι αφ΄ υψηλού θεωρήσεις.  
την κριτική µου κύριε Μαχαίρα και όχι στην επιστηµονική ορθότητα των 

Θρασύβουλος Μαχαίρας είπε: 

∆υστυχώς, τώρα πήρα είδηση τοποθετήσεις διαφόρων συναδέλφων για τη 

στάση του φυσικού, του καθηγητή, του βαθµολογητή, της ΚΕΕ, αλλά και 

για τους τρόπους αντίδρασης ενός ∆ασκάλου όταν διάφοροι µηχανισµοί 

δοκιµάζουν τη συνείδησή του. 

στις 24 Ιούνιος 

Mε αρκετή καθυστέρηση ( ας όψονται τα µηχανογραφικά των µαθητών 
µας... ) διάβασα την απάντηση του κυρίου Μαχαίρα και οφείλω να 

1. ∆εν θεώρησα την παραίτησή σας ύποπτη ή κατακριτέα. Ούτε είπα ότι 
έγινε εκ προθέσεως για να βγει ΄΄είδηση΄΄ αλλά ότι δεν µπορεί να 
αποτελεί είδηση εκ των υστέρων, λόγω της έκτασης του θέµατος από 

ης αντίδρασης σας και οι χαρακτηρισµοί 
περί ανήθικων, άσχετων κτλ. πιστεύω ότι ήταν υπερβολική και ίσως 
αντιδεοντολογική αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα 

διεφθαρµένο κτλ. αλλά µας ταίζει 
Ο δικός µου επιούσιος κύριε Μαχαίρα δεν είναι 

εξασφαλισµένος και τον διεκδικώ καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο 
κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης 
(όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα να 

2. Το να διαφωνείτε ριζικά όπως λέτε µε τις θέσεις µου είναι φυσικά 
δικαίωµα σας αλλά µε αφήνει παγερά αδιάφορο. Άλλωστε η διαφορά 
απόψεων είναι τεράστια και καµία προσπάθεια γεφύρωσης δεν µπορεί να 

κατά τη γνώµη µου - 
συµπεριφορά µας όταν ξαφνικά διαπιστώνουµε ΄΄λάθη΄΄ σε θέµατα ή στο 
σχολικό βιβλίο, λες και ξυπνήσαµε σε άλλο πλανήτη. Επιµένω ότι η 

ετάσεις απαιτεί επίσης 
συγκεκριµένες µεθοδολογίες. Είναι σα να προετοιµάζω έναν υποψήφιο 
οδηγό και να του µαθαίνω τεχνικές σπορ οδήγησης αντί για παρκάρισµα και 
αναστροφή. Και επειδή παίζουµε µε τις τύχες µαθητών, θεωρώ ότι ο καλός 

αθηγητής οφείλει να τους προφυλάσσει από τις 
κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα, είτε µε βάση παλιά 

4. Πριν τοποθετηθώ είχα διαβάσει ΟΛΑ τα κείµενα σας, αλλά και πάλι η 
υ φάνηκε πιο συµπαθητική όπως χαρακτηριστικά 

5. Συµπερασµατικά: Πολλοί συνάδελφοι µπορούν να διαφωνήσουν µε 
πολλούς άλλους για επίσης πολλά θέµατα. Όµως άλλο η διαφωνία και άλλο 

 Εκεί εστίασα 
την κριτική µου κύριε Μαχαίρα και όχι στην επιστηµονική ορθότητα των 

∆υστυχώς, τώρα πήρα είδηση τοποθετήσεις διαφόρων συναδέλφων για τη 

στάση του φυσικού, του καθηγητή, του βαθµολογητή, της ΚΕΕ, αλλά και 

για τους τρόπους αντίδρασης ενός ∆ασκάλου όταν διάφοροι µηχανισµοί 



• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
Ιούνιος 2011 στις 20:34

Σέβοµαι και εκτιµώ τον
επισηµάνω τη φράση του

Γιώργου Κοϊνάκη

 ....Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής 
της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη 
ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα

  

Και να προσθέσω και την εξής απλή σκέψη:

Αν τελικά γινόταν δεκτό το 
δηλαδή θεωρούταν σωστό το "ίσο" και όχι το "µικρότερο" ... θα τον 
κυνηγούσε τον Θρασύβουλο ... ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α !

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την
2011 στις 22:05 

Γιώργο γράφεις: 

"αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα ΄΄σύστηµα΄΄ το οποίο είναι 
µεν ελλιπές,  διεφθαρµένο κτλ. αλλά µας ταίζει και τον επιούσιο. Ο δικός 
µου επιούσιος κύριε Μαχαίρα δεν είναι εξασφαλισµ
καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε 
από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε 
στη ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα

  

Ευτυχώς στο δίκτυο έχουµε ξεπερά
καθηγητών ∆ηµοσίου και Φροντιστηρίων διότι ΟΛΟΙ είµαστε στο ίδιο 
"καζάνι". Θεωρώ ότι όσοι µετέχουν ενεργά στο δίκτυο δεν ικανοποιούνται 
µε το να τρώνε ψωµί από ένα διεφθαρµένο σύστηµα και παλεύουν 
ανιδιοτελώς για τη βελτ

  

Γράφεις ακόµα: 

"ότι ο καλός και συνειδητοποιηµένος καθηγητής οφείλει να τους 
προφυλάσσει από τις κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα..."

  

Όµως το 75% των µαθητών της τεχνολογικής παρά το δώρο των 6 
µονάδων από τα Σ

Απάντηση από τον/την ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Ιούνιος 2011 στις 20:34 

Σέβοµαι και εκτιµώ τον Θρασύβουλο Μαχαίρα αλλά δεν µπορώ να µην 
επισηµάνω τη φράση του 

Γιώργου Κοϊνάκη : 

....Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής 
της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη 
ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα να διεκδικήσετε το δίκιο σας.....

Και να προσθέσω και την εξής απλή σκέψη: 

Αν τελικά γινόταν δεκτό το αίτηµα του Θρασύβουλου για το Α4 , 
δηλαδή θεωρούταν σωστό το "ίσο" και όχι το "µικρότερο" ... θα τον 
κυνηγούσε τον Θρασύβουλο ... ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ! 

Απάντηση από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 24 Ιούνιος 

"αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα ΄΄σύστηµα΄΄ το οποίο είναι 
διεφθαρµένο κτλ. αλλά µας ταίζει και τον επιούσιο. Ο δικός 

µου επιούσιος κύριε Μαχαίρα δεν είναι εξασφαλισµένος και τον διεκδικώ 
καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε 
από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε 
στη ζούγκλα του ιδιωτικού τοµέα να διεκδικήσετε το δίκιο σας."

Ευτυχώς στο δίκτυο έχουµε ξεπεράσει τις πλασµατικές διαφορές µεταξύ 
καθηγητών ∆ηµοσίου και Φροντιστηρίων διότι ΟΛΟΙ είµαστε στο ίδιο 
"καζάνι". Θεωρώ ότι όσοι µετέχουν ενεργά στο δίκτυο δεν ικανοποιούνται 
µε το να τρώνε ψωµί από ένα διεφθαρµένο σύστηµα και παλεύουν 
ανιδιοτελώς για τη βελτίωση του. 

ότι ο καλός και συνειδητοποιηµένος καθηγητής οφείλει να τους 
προφυλάσσει από τις κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα..."

Όµως το 75% των µαθητών της τεχνολογικής παρά το δώρο των 6 
µονάδων από τα Σ-Λ έγραψαν κάτω από τη βάση. 

ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ στις 24 

αλλά δεν µπορώ να µην 

....Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε από καθηγητής 
της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε στη 

να διεκδικήσετε το δίκιο σας..... 

αίτηµα του Θρασύβουλου για το Α4 , 
δηλαδή θεωρούταν σωστό το "ίσο" και όχι το "µικρότερο" ... θα τον 

24 Ιούνιος 

"αν αναλογιστούµε τη θέση καθενός µας σ ένα ΄΄σύστηµα΄΄ το οποίο είναι 
διεφθαρµένο κτλ. αλλά µας ταίζει και τον επιούσιο. Ο δικός 

ένος και τον διεκδικώ 
καθηµερινά στην τάξη. Αν θεωρείτε τόσο κακό το σύστηµα παραιτηθείτε 
από καθηγητής της δηµόσιας εκπαίδευσης (όχι βαθµολογητής) και βγείτε 

να διεκδικήσετε το δίκιο σας." 

σει τις πλασµατικές διαφορές µεταξύ 
καθηγητών ∆ηµοσίου και Φροντιστηρίων διότι ΟΛΟΙ είµαστε στο ίδιο 
"καζάνι". Θεωρώ ότι όσοι µετέχουν ενεργά στο δίκτυο δεν ικανοποιούνται 
µε το να τρώνε ψωµί από ένα διεφθαρµένο σύστηµα και παλεύουν 

ότι ο καλός και συνειδητοποιηµένος καθηγητής οφείλει να τους 
προφυλάσσει από τις κακοτοπιές δείχνοντας ποια σηµεία είναι τα ύποπτα..." 

Όµως το 75% των µαθητών της τεχνολογικής παρά το δώρο των 6 



∆εν σε προβληµατίζει γιατί δεν µπόρεσε κανείς να προστατεύσει αυτά τα 
παιδιά; 

Μήπως κάποιοι "άλλοι" µε υψηλότερα αξιώµατα ευθύνονται γι' αυτό και 
µήπως οι ίδιοι φροντίζουν να µην µπορούµε να κάνουµε σωστά τη δουλειά 
µας στο σχολείο ή στο φροντιστήριο; 

  

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 24 
Ιούνιος 2011 στις 23:38 

Θυµάµαι, τότε, ένα µωρό ∆ιονύση, 

που έσερνε µε σπάγκο ένα όχηµα 

που το είχε το ίδιο κατασκευάσει και 

επέµενε ότι αργότερα θα συναρµολογήσει και µηχανή 

(απ’ ότι έµαθα, όµως, έγινε αυτοκίνητο …) 

  

Αν Γιάννη, 

ο “τρελός του χωριού” φρόντιζε 

ώστε η περίοδος να είναι 12s, 

θα “γλίτωνα” 10 ηµερονύχτια κάθε ηµερονύχτιο, 

άρα και δέκα χρόνια κάθε χρόνο, 

άρα σε τρία χρονάκια … 

(προφανώς λαµβάνεται µέριµνα ώστε 

να µην ξαναδώσω “θέµα” στον Καίσαρα, 

αλλά και να µην ξανακάνω θητεία ως “στρατιώτης-χειριστής πτύου” …) 

  

Τι σύµπτωση Χρήστο! 

Πράγµατι όλες οι εφηµερίδες της εποχής δηµοσίευσαν, 

την πρώτη µέρα, τη λανθασµένη λύση 

(από φροντιστήρια, ήταν και το ανεπίσηµο “λυσσάρι”…) 

Πράγµατι το βιβλίο που αναφέρεις, 

και που υπονοούσα, είχε λανθασµένη λύση και 

ο λύτης των ασκήσεών του ήταν ο συντονιστής µας. 

  

Πιο πολύ Θρασύβουλε, 

“κράτησα” αρνητικά τη στάση των “κοντινών”  συνβαθµολογητών 

και όχι της “µακρινής” ΚΕΓΕ. 

Ούτε µία λέξη, από κανέναν, παρά τον θόρυβο πολλών ηµερών … 



  

… και για την ιστορία, 

το µοναδικό βιβλίο, που είχα, τότε, δει και 

είχε σωστά λυµένη µια παρόµοια άσκηση, 

ήταν αυτό του, σχετικά λίγο γνωστού, αλλά 

πάρα πολύ καλού “Αλεξοπουλικού” Φυσικού, 

του φροντιστή Γιάννη Αθανασάκη 

(αν µας βλέπεις Γιάννη να σαι καλά …) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 0:54 

Κι εγώ νόµιζα Βαγγέλη ότι ... σου ξέφυγε :-) 

 

Permalink Απάντηση από τον/την Φιορεντίνος Γιάννης στις 25 Ιούνιος 
2011 στις 1:01 

    Γεια σου ∆ιονύση. 

Αφού είπαµε:"Έστι Βαγγέλη οφθαλµός ος τα πανθ΄ορά". 

(Και ο Θεός βοηθός, ελπίζω να µην τόγραψα λάθος. Κάτι µου λέει ότι 
κάποια στιγµή θα αγοράσω το...Μπαµπινιώτη). 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:09 

Καλησπέρα Γιάννη ! 

Έπρεπε να το γράψεις "Ευαγγέλου" για ... παν ενδεχόµενο :-) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Φιορεντίνος Γιάννης στις 25 Ιούνιος 
2011 στις 1:11 



Ωχ! Αύριο πάω για τον ...Μπαµπινιώτη! 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:16 

Τα παλιά τα θυµάµαι, 

τα πρόσφατα τα µπερδεύω ... 

Λέτε να πρόκειται για ...µήνυµα; 

(για παράδειγµα προχθές "κονόµησα" µε το ψαροντούφεκο ένα 
µπαρµπούνι, 

αλλά δε θυµάµαι: ήταν σε βάθος δύο µέτρων και είχε µήκος 12 εκατοστά ή 

ήταν σε βάθος 12 εκατοστών και είχε µήκος 2 µέτρα;) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:20 

Να ξεκινήσουµε πρώτα τον ... έλεγχο από το ψαροντούφεκο: 

  

Ήταν µυτερό στην άκρη, ή ... στρογγυλό µε δίχτυ; :-) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Φιορεντίνος Γιάννης στις 25 Ιούνιος 
2011 στις 1:27 

           Βαγγέλη και εγώ δεν θυµάµαι τι µούπε η γυναίκα µου: 

"Να πιω 2 και να γυρίσω στις 11 ή να πιω 11 και να γυρίσω στις 2;" 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:32 



Εσύ Γιάννη µπορείς να διαιρέσεις τα 11 δια του πλήθους των γυναικών που 
θα "σου ανοίξουν την πόρτα", οπότε η ... απόκλιση από τα 2 θα είναι µικρή  
:-) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την Βαγγέλης Κουντούρης στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:35 

άσε, ∆ιονύση, που 

το "ος", επειδή καθαρεύουσα, θέλει τόνο 

και δασεία (αλλά πού να τη βρες)..., 

το "ορά" θέλει περισπωµένη (είδος εν ανεπαρκεία)..., 

και δασεία βεβαίως-βεβαίως 

εξ ου και το "παντ'" γίνεται "πανθ"... 

  

... και ακούστηκε και µια  "ψαροµαναβίστικη" φωνή: 

"πιάσε µισό κιλό µπαρµπούνια για τον κύριο, από τα καλά,  

και κάνε στο κάθε ένα και µια τρύπα µε το σουβλί, κοντά στα µάτια, 

υπάρχει λόγος" ...  

  

... εσύ Γιάννη, 

να πιεις 11 και να γυρίσεις στις 11 

(την επόµενη µέρα ...) 

• ▶ Απάντηση 

•  

Permalink Απάντηση από τον/την ∆ιονύσης Μητρόπουλος στις 25 
Ιούνιος 2011 στις 1:40 

Αυτό µε το σουβλί, ή ... χοντρή σακκούλα για να µην σκιστεί απ' το 
κούνηµα :-) 

 


