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Επαλληλία εξισώσεων κίνησης 
 
Το δίκτυο είναι µια γειτονιά παράξενων «ονείρων», σκέψεων, συναισθηµάτων, προσεγγί-

σεων, αποµακρύνσεων, αναζητήσεων, δηµιουργιών, παρουσιών και απουσιών. 
 

Σε αυτή τη γειτονιά κάποιοι µιλάνε και µιλιούνται. Προσφέρουν, κρίνονται, 

παίρνουν φανερά χίλια πράµατα και φανερά δίνουν το σωστό ή την α-
πίστευτη παντοδυναµία του λανθασµένου, που γίνεται εφαλτήριο 
για το σωστό και λύτρωση για τόσους εγκλωβισµένους στο λάθος. Αυτοί οι άν-
θρωποι που µιλάνε και µιλιούνται ζωντανεύουν τη γειτονιά... 

 

Κάποιοι άλλοι πάλι δε µιλάνε ποτέ... Τους νιώθουµε όµως να περνάνε δίπλα µας, ανάµεσά 

µας. Νιώθουµε τα βλέµµατά τους να κοιτάνε τις πράξεις των πρώτων, τις διαµάχες µεταξύ 

τους, την αγωνία τους για την αλήθεια, τις απίστευτες δηµιουργίες τους, τα σωστά στα οποία 

καταλήγουν, τους προβληµατισµούς που θέτουν, τα λάθη που κάνουν. Νιώθουµε ότι αυτοί οι 

σιωπηλοί συγκάτοικοί µας, παίρνουν το άρωµα από όλες τις δηµιουργίες της γειτονιάς µας.  

Αυτοί οι άνθρωποι ζούνε µε ένα παράξενο τρόπο σε αυτή στη γειτονιά... Είναι συγκάτοικοί 

µας, αλλά πάντα σε ένα παράπονο µας αφήνουν... Παίρνουν χωρίς ποτέ να έχουν δώ-

σει το παραµικρό, ούτε ένα γεια έστω, ούτε το όνοµά τους µερικές φορές... 
∆εν πειράζει όµως... 

 

 

Σε αυτή τη γειτονιά αυτοί που µιλάνε και µιλιούνται θα συµφιλιώνονται, θα «χωρίζουν», θα 

διαπληκτίζονται, θα ξεσπάνε, θα «σηκώνουν» το ύφος της γραφής τους υπερασπιζόµενοι αυτό 

που πιστεύουν ότι είναι σωστό, θα επανέρχονται µε καινούρια επιχειρήµατα, θα στεναχωριού-

νται µε κείνο ή µε το άλλο, θα «βρίζουν» τις παραλείψεις τους, θα κάνουν λάθη ... 
 

Τελικά όµως όλοι θα γινόµαστε καλύτεροι, αρκεί 
 

• να πιστέψουµε στην αξία της ύπαρξης ενός δικτύου 
 

• να έχουµε το κουράγιο να παραµερίσουµε τον εγωισµό µας και να δεχτούµε το σω-

στό, αν κάτι εµφανώς το ξέραµε λανθασµένα ή αποδεδειγµένα µας δηµιουργεί λάθη, 

σύγχυση, παρανοήσεις 
 

• να επωµιστούµε την ευθύνη, αν συνεχίσουµε να διδάσκουµε αυτό που έχει αποδει-

χτεί λάθος ή επισφαλές 
 

• να έχουµε ισχυρά επιχειρήµατα γι’ αυτό που υποστηρίζουµε και συντηρούµε µέσα 

µας  
 
 

 

 

 

Κάτοικος αυτής της γειτονιάς που πότε πότε µιλάω και µιλιέµαι, νιώθω αυτή τη 
στιγµή την ανάγκη να πω κάτι 
 

 

 

 

Α. Γενικά 
 

1)  Αφού «συγκατοικώ» σε µια γειτονιά ανθρώπων, είµαι σίγουρος και απόλυτα έτοιµος να 
δεχτώ τα ανθρώπινα... Και λάθη θα γίνουν και παρεξηγήσεις θα γίνουν και παρανοήσεις θα 

γίνουν, αλλά και χίλια ευχάριστα θα συµβούν και πολλές γνώσεις θα έρθουν. 
 



 2 

2) «Νευριάζω» µε διάφορα, µα τίποτε στο τέλος δε µένει µέσα µου. Έτσι θεωρώ αδια-
νόητο να καταλογίσω οτιδήποτε στο ∆ιονύση, που κυριολεκτικά µε τη ζωή του 

έστησε και συντηρεί τη γειτονιά αυτή 
 

 

 

3) Στις αναρτήσεις µου και γενικά στα γραπτά µου, οι λέξεις λένε κυριολεκτικά αυτό 
που λένε, εκτός αν γίνει κάποιο λάθος από µέρους µου χωρίς να το καταλάβω. Εννοείται 
όµως ότι θα έχει γίνει χωρίς κακή διάθεση. 

Γενικά δεν έχω µάθει να λέω άλλα και να εννοώ άλλα. 

Γι’ αυτό και κάθε χρόνο υποφέρω µε τα θέµατα των πανελλαδικών που άλλα λένε, άλλα εν-

νοούνε και σε άλλα µε άλλο τρόπο από αυτά που σου ζητάνε πρέπει να απαντήσεις. 

Γι’ αυτό και δεν κατάλαβα ποτέ τι λένε οι πολιτικοί. Σου µιλάνε ατέλειωτες ώρες, για 
να σε κάνουν στο τέλος να λατρέψεις τη σιωπή. 
 

 

Β. Για τον κ. Αντρέα Κασσέτα: 
 

1) Θεωρώ κορυφαία την προσφορά και την παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης και 
όχι µόνο. Έχει δώσει και δίνει πλείστα όσα και προσωπικά έχω πάρει από την ιστοσελίδα 

που διατηρεί, πάρα πολλά. Αυτό δεν είναι δυνατό να το κρύψω. Έτσι λοιπόν από αυτή τη θέ-

ση και µε αυτή την ευκαιρία τον ευχαριστώ πολύ. Ο Αντρέας Ιωάννου Κασσέτας είναι ανα-

ντικατάστατος σε αυτά που δίνει σε όλους µας και στο στυλ µε τον οποίο τα δίνει. 

Με απόλυτο δεδοµένο τα προηγούµενα, οποιαδήποτε αντιπαράθεση στην οποία θα εµπλα-

κεί (απόλυτα φυσιολογικό, αν επιλέξει να ζήσει µαζί µας στη γειτονιά), ούτε µπορεί να τον 

σκιάσει, ούτε να τον µειώσει, στο παραµικρό. 
 

 

2)  Γράφετε: 
 «... Με πίκρανε το ότι οι «κατηγορίες» οι αναφερόµενες σε ΑΛΛΑΞΑ, ΕΣΤΡΕΨΑ, 
ΑΦΑΙΡΕΣΑ, ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑ διατυπώθηκαν από τον Θ. Μαχαίρα του οποίου τις 
αγωνίες για µια καλύτερη εκπαίδευση συµµερίζοµαι απόλυτα...» 

 

 

Κύριε Κασσέτα, ειλικρινά όσο και να έψαξα το κείµενο που έγραψα δε βρήκα καµιά µα κα-

µιά «κατηγορία» εναντίον σας, γιατί µου είναι αδιανόητο να σας «κατηγορήσω». Το µόνο 

που συνέβη ήταν ότι δε συναντήθηκαν στην ώρα τους αυτά που έγραφα εγώ, με αυτά 

που σκεφτόσασταν και αλλάζατε εσείς. Κάποιες φορές στις γειτονιές «χαλάνε τα τηλέφω-

να»... Αλλά αυτό προσωπικά δε µε πειράζει...  

Έτσι ακόµη προσπαθώ να καταλάβω ποιά από τις παραπάνω λέξεις είναι κα-
κή ή δεν εκφράζει αυτό που έγινε; 
Πέρα από τις προθέσεις σας, καλές χωρίς αµφιβολία και τις εκτιµήσεις των πραγµάτων και 

τους συλλογισµούς σας, αξιόλογοι έτσι κι αλλιώς, που σας οδήγησαν σε µια άλλη µατιά, δεν 
έγινε αυτό που λένε οι λέξεις; Ή για να αλλάξω την ερώτηση, υπήρχαν άλλες λέξεις για 

να εκφράσουν αυτό που είδα να γίνεται; 
 

∆εν είχα κανένα σκοπό και δεν ήθελα µε κανένα τρόπο να σας στενοχωρήσω, αλλά δεν είχα 

άλλες λέξεις στα χέρια µου.  

Τουλάχιστον εκείνη τη στιγµή δε βρήκα πιο κατάλληλες λέξεις, που να αποδώσουν 
αυτό που έβλεπα να γίνεται και που να ζητούσαν να µην αλλαχθεί τίποτε, ώστε να 
µπορέσω να ζητήσω τη γνώµη σας και τη γνώµη των συναδέλφων. 
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Και σήμερα να έγραφα το κείμενο, μετά από όλες τις εξηγήσεις του Διονύ-

ση και μετά από το χρονικό που καταγράφετε στο δικό σας ημερολόγιο, πά-

λι τις ίδιες λέξεις θα χρησιμοποιούσα για να «πιέσω» τους συναδέλφους, 

συμπεριλαμβανομένου και σας, να δοθεί απάντηση στη μαθήτρια. 

Απλά σήμερα θα έγραφα: 
 

Κύριε Κασσέτα 
«...δε θέλω να αλλάξετε.... , ....δε θέλω να στρέψετε...., .... δε θέλω να αφαιρέσετε 

.... , ... θέλω να απαντήσουµε στη µαθήτρια...., .... δε θέλω να απαντήσετε σε αλλαγ-
µένη ερώτηση....» 

 

 Και όλα τα παραπάνω, θέλω να γίνουν όχι παίρνοντας θέση σε µια κουβέντα συναδέλφων, 

αλλά απαντώντας σε µια µαθήτρια, που δεν ξέρει και που νοµίζω ότι δεν την ενδιαφέρουν 

και τόσο άµεσα τα κυκλοειδή και οι συνδυασµένες εµπειρίες παρατηρητών, αν δεν της 
δοθούν µέσα από µια άλλη προετοιµασία και µέσα από έναν άλλο στόχο.  
Έχω απόλυτο λόγο να επιµένω στην απάντηση προς τη µαθήτρια, όχι από εµµονή για µια 

αντιπαράθεση µε συναδέλφους, αλλά ως προσπάθεια να πάρω τη γνώµη τους και να διαµορ-

φώσω τη δικιά µου. Θα γίνει κατανοητός ο λόγος της επιµονής µου λίγο παρακάτω. 
 

 

3) Γράφετε: 
«...Το  ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, - διατύπωση που παραπέµπει σε δική µου πρό-
θεση καθόλου κολακευτική - είναι τουλάχιστον άδικη...» 

 

Και σήµερα µετά τις εξηγήσεις του ∆ιονύση πάλι τα ίδια θα έγραφα «ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΗΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ...» όχι γιατί είχα την πρόθεση ή τη διάθεση να σας προσβάλλω ή να σας αδική-

σω, αλλά γιατί έχω αγωνία και θέλω τη γνώµη των συναδέλφων µου στην πριν την αλλαγή 

ερώτησή σας. 

∆εν θεώρησα ότι υπήρχε πρόθεση αλλαγής της ερώτησης απόµέρους σας, αλλά κάποιο 

σκεφτικό που όντας σίγουρα αξιόλογο, θα ήθελα να µάθω και να αξιοποιήσω. 
   

Γι’ αυτό αρκετές φορές στο κείµενο που σας απηύθυνα ήταν διάχυτες οι ερωτήσεις του τύ-

που «....γιατί κ. Κασσέτα αλλάξατε την ερώτηση της µαθήτριας και απαντήσατε 

σε άλλη ερώτηση; Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος ή κάποιο σκε-
φτικό σας, που θα µπορούσατε και θα µπορούσαµε να αξιο-
ποιήσουµε;...» 

 

Ποτέ δε θέλησα να αδικήσω κάποιον. Και πολύ περισσότερο δε θα αδικούσα 
εσάς, για την αξία του οποίου είµαι βέβαιος και τη δουλειά του οποίου χρησι-
µοποιώ αναφέροντας ΠΑΝΤΑ ότι είναι δικιά σας. 
 

Και αν κάτι τέτοιο έγινε κάπου κάποτε ή και τώρα ακόµη, σίγουρα έγινε από λάθος, από 

κακή σύνθεση γεγονότων και αµέσως σπεύδω να ζητήσω συγνώµη. 
 

Λέξεις δεν υπάρχουν κακές και ακόµη περισσότερο δεν µπορούν στο ελάχιστο να αγγίξουν 

και να µειώσουν την προσφορά κάποιου και µάλιστα τη δικιά σας. ∆ιαθέσεις κακές υπάρ-

χουν. Μα τότε τα αίτια, προσωπικά εγώ τα ψάχνω γύρω µου, σε πρόσωπα και καταστάσεις, 

σε ατυχείς συγκυρίες γεγονότων και οπωσδήποτε στον εαυτό µου. 
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Γ. Πέντε ρήµατα, παράπονο του κ. Κασσέτα ότι αποτελούν «κατη-
γορία», και αγωνία δική µου ότι πρέπει να δοθεί απάντηση σε µια 
µαθήτρια. 
 

«...1. ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ,  

       2. ΣΤΡΕΨΑΤΕ το είπεν Κύριος από τη µαθήτριά σας, προς τους φυσικούς του δικτύου 

       3. ΑΦΑΙΡΕΣΑΤΕ και το υστερόγραφο από το κείµενο   

       4. ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ  στη µαθήτριά σας  

       5. ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ  ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ............................................»  

 
 

Ο λόγος της επιµονής µου στο να µην αλλαχτεί τίποτε και να απα-
ντήσουµε στο αρχικό κείµενο του κ. Κασσέτα, ήταν κάποια πρόσφατη 
δικιά µου εµπειρία   
 
 

Μάθηµα στη Β΄ Λυκείου, Φυσική Κατεύθυνσης 
 

Χέρι από µαθήτρια:  Κύριε µπορούµε να λύσουµε την 4.60; ∆ε τη βάλατε, αλλά εγώ την 
προσπάθησα 

 

 

         Κύριος (εγώ):  Επειδή έχει κάποια «προβληµατάκια» αυτή η άσκηση, ίσως δεν είναι 
και η πιο κατάλληλη στιγµή γι’ αυτό που πρέπει να µάθουµε τώρα 

για το µαγνητικό πεδίο. Θα έλεγα να  την αποφύγουµε προς το πα-

ρόν. 
 
  

   Χέρι από µαθητή:  ∆εν έχει και τίποτε δύσκολο. Ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο είναι. 
Τα ξέρουµε. Νοµίζω ότι λύνεται η άσκηση. Είναι απλός συνδυα-

σµός τους. 
 
 

 

                  Κύριος:  ............................................................................................. 
 
 

 
 

 

                    Τάξη:  .................................................................... (σε περίεργη ανησυχία) 
 

 

 

 

             Μαθήτρια:  Θα τη λύσουµε; 
 
 

 

                  Κύριος:  Να τη λύσουµε  ..................................................................................... 
 

 

Η άσκηση 
 

(Φυσική Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου:  Σελίδα 179/ Άσκηση 4.60) 
 

 

 

« Ηλεκτρόνιο µπαίνει σε χώρο δύο πεδίων, ενός ηλεκτρικού και ενός µαγνητικού, 
µε δυναµικές γραµµές παράλληλες και αντίρροπες. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου εί-
ναι κάθετη στις δυναµικές γραµµές των πεδίων. Να µελετηθεί η κίνησή του !!!!!!!!! » 
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Το παραλίγο Βατερλό µιας απρόσµενης «λύσης»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Κύριος (εγώ):  Ποιος µπορεί ποιοτικά να µας περιγράψει τι περιµένουµε να δούµε;   

 

 (Είχα στο µυαλό µου ότι θα καταλήξει σε έλικα µε αυξανόµενο βήµα, που ο 
άξονάς της θα είναι κατά τη διεύθυνση των δύο πεδίων) 

 

 

 

 Μαθήτρια (εκείνη): Λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, το ηλεκτρόνιο θα διαγράψει µια παρα-
βολή, ενώ λόγω του µαγνητικού πεδίου θα διαγράψει κύκλο. 

 

                     Βάσει «της αρχής της ανεξαρτησίας των κινήσεων»(*)  περι-
µένουµε µια ελικοειδή κίνηση µε το κέντρο του κύκλου να 
κινείται σε µια παραβολή, να «ξεφεύγει» δηλαδή ο κύκλος 

σε παραβολή, προς τα δεξιά όπως κοιτάµε τον πίνακα. 
 

                   Κύριος:  (κόκκαλο) ......................................................................... 
                                
               Μαθήτρια: (κόκκαλο) ......................................................................... 
 

                      Τάξη: (κόκκαλο) ......................................................................... 
 

 

Τους λέω να κάνουνε ησυχία και τρέχω σε έναν υπολογιστή του Σχολείου. Μπαίνω στη 

«γειτονιά»  http://ylikonet.ning.com  και βρίσκω στη διεύθυνση  
 

 

http://api.ning.com/files/GXZMpV2ncw7VJqTJFmdIVwr63CzXiEyfdDnmja4ZxnfWS9*Tm

zY7y**QR8O3w*R*5eCyhfNkEQ9LrWM9-FJtPJ*betlyowuz/pdf.pdf 
 

την ανάρτηση στην οποία είχα λύσει τη διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη γενικευµένη 

κίνηση φορτίου σε χώρο όπου συνυπάρχουν µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο. 

Εκτυπώνω την ανάρτηση και ξανατρέχω στην τάξη. 

 
 
(*) ∆ε τους µίλησα ποτέ για «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων», αλλά οι µαθητές την 
ξέρανε. Είναι, πώς να το κάνουµε, µια διάσηµη «αρχή»!!! 
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Τους παρακαλάω να κάνουν ησυχία, όταν τα παιδιά ήταν ήδη ήσυχα, απορηµένα και ... κόκ-

καλο. Παίρνω το τετράδιο κάποιου και για να παράγω την άσκηση 4.60, κάνω γρήγορα ό-

λους τους απαραίτητους µηδενισµούς στις παρακάτω εξισώσεις που αποτελούν τη γενική  

εξίσωση κίνησης φορτίου σε χώρο όπου συνυπάρχουν µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο. 
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Στο µυαλό µου στριφογύριζε συνεχώς ότι αν δε βγει έλικα κατά τη διεύθυνση 

των πεδίων και µάλιστα µε αυξανόµενο βήµα, θα είχα διδάξει λανθασµένα την 
άσκηση σε φουρνιές και φουρνιές µαθητών. 

 

 

Τελειώνω τους µηδενισµούς, κοιτάω τις εξισώσεις που µείνανε και .... µε απόλυτη 
βεβαιότητα και παραδείσια γαλήνη λέω στη µαθή-
τρια ότι κάνει λάθος. 

 

Στο «γιατί κύριε» που είπε, ήµουν έτοιµος για απάντηση....... Και µε πολύ αέρα µάλιστα ... 

 

Προσωπικός απολογισµός:  
 

 

Πρώτη φορά στη ζωή µου, έτυχε να µου παρουσιάσουν τέτοια λύση!!!!! 
  

• Αν δεν είχα ξεριζώσει από µέσα µου αυτό το ολέθριο σλόγκαν «αρχή της ανεξαρτησίας 

των κινήσεων», ώστε να απελευθερωθώ από το λάθος ότι αποτελεί αξιόπιστο 
εργαλείο αντιµετώπισης προβληµάτων κίνησης 

 

• Αν δεν πίστευα, ακράδαντα πια, ότι η «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» είναι 

µια υπερφίαλη φράση που πήρε τη θέση της σεµνότατης φράσης «επαλληλία εξισώσε-

ων κίνησης» 
 

• Αν δεν ήµουν απόλυτα σίγουρος ότι η «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» είναι 

ένα τρυκ και µια απόλυτα προσωπική µετάφραση σε διάφορες επιµέρους εξισώσεις κί-

νησης για προσωπική ανάγκη ή για παιδαγωγικούς σκοπούς, της µίας, της πραγµατι-

κής, της ενιαίας στη φυσική της και στην προέλευσή της, εξίσωσης κίνησης, που βγήκε 

από την λύση της διαφορικής 
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• Αν δεν πίστευα ότι αυτό το επικίνδυνο τρυκ («αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων») 

µπορεί να εφαρµοστεί προαιρετικά µόνο αν ξέρεις την πραγµατική λύση της διαφορι-

κής πάνω στην οποία πρέπει να πατά  και µε τα δύο πόδια 
 

• ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ∆ΥΟ Β∆ΟΜΑ∆ΕΣ, ΛΥΣΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ ΠΕ∆ΙΑ 

 

• Αν δεν πίστευα ότι δεν πρέπει να ξεγελάσω τη µαθήτρια µε α-νοησίες, κάτι που είναι 

έξω από κάθε λογική µου (προτιµώ να πω δεν ξέρω και να το ψάξω) 
 

Τότε ειλικρινά, θα είχα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλη-

μα....  
 

Η απάντηση που έδωσα είναι λίγο ως πολύ στο στυλ των δύο αναρτήσεων που έκανα και που 

επίµονα ζητούσα τη θέση των συναδέλφων του δικτύου. Τη ζητώ ξανά... 
 

Τι θα απαντούσατε στη µαθήτρια;  
 

Οι δύο αναρτήσεις που σκιαγραφούν την απάντησή µου στη µαθήτρια βρίσκονται αντίστοιχα 

στις διευθύνσεις 
 

http://api.ning.com/files/CTzhR635dFCHZg70Pvr8celoJSe8hTQlznoOPFno0ebF5oZvUjq8z

tcbopKT7Yj-xQDn*YnPXh4CEMIGyutqdWl*o8RmMA6N/file.pdf 
 

 

http://ylikonet.ning.com/forum/topics/shunthete-khinese-archhe-

tes?commentId=3647795%3AComment%3A10806&xg_source=activity 

 
∆. Για τον κ. Πάνο Μουρούζη 

 

 

Χαίροµαι ειλικρινά για το γεγονός ότι πήρατε θέση στην κουβέντα µας για τη σύνθεση κι-

νήσεων, γιατί είναι πολύ καλό να νιώθεις συναδέλφους µε ξεχωριστές ικανότητες, εµπειρίες, 

γνώσεις ιδέες και κυρίως µεράκι να προσφέρουν στο χώρο της εκπαίδευσης, να είναι συνο-

δοιπόροι σε κοινές ανησυχίες και κοινούς στόχους.  

Με δεδοµένο ότι πήρα υλικό από το έργο σας στο ΕΦΚΕ Κέρκυρας, το οποίο ήδη έχω χρη-

σιµοποιήσει, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας, που τόσο εύ-

κολα µας δίνετε. Και πάλι σας ευχαριστώ και να είστε... ακούραστος. 
 

 

Τα θέµατα που θέτετε και εσείς και ο κ. Κασσέτας στα κείµενά σας είναι πάρα πολλά, µε-

γάλης αξίας, πολλών πληροφοριών, αλλά και γόνιµου προβληµατισµού. ∆εν προλαβαίνω να 

τα καλύψω µε µιας.  
 

Πρώτο γιατί πρέπει να βρω µια ικανοποιητική απάντηση για τη δικιά µου µαθήτρια. 

Ή µάλλον για να δω αν λειτούργησα καλά ή όχι σε αυτά που της είπα. 

∆εύτερο γιατί πρέπει να ολοκληρώσω την εργασία µου πάνω στη κίνηση φορτίου σε 

ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο και να κάνω ανάρτηση.  
  
 

Έτσι, ας ξεκινήσω µε µια γρήγορη ένσταση προς εσάς και µία προς τον κ. Κασσέτα. 

Στην πορεία εµπλουτίζουµε την κουβέντα µας και µε τις υπόλοιπες 
ενστάσεις µου.  
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Ε. Ένσταση για τον κ. Μουρούζη: 
 

 

Προκειµένου να πάρετε θέση στη συζήτηση για την «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσε-

ων» γράφετε 
 

 

«....Θεωρώ ότι σε όλη την εκπαιδευτική κλίµακα χρησιµοποιούµε µαθηµατικές µεθόδους µε 

περιορισµένη υπολογιστική ισχύ. Εξ’ άλλου όλες οι µαθηµατικές µέθοδοι έχουν περιορισµένη 

ισχύ....» 
 

λίγο παρακάτω στο κείµενό σας 
 

 

«.....Πχ. Επιχειρήστε να λύσετε το εξής πρόβληµα µε τις εξισώσεις του Νεύ-
τωνα. Έστω δύο σηµεία Α και Β σε οµογενές βαρυτικό πεδίο µε το Α ψηλότερα από το Β. 

Βρείτε την εξίσωση της καµπύλης που περνάει από το Α και το Β ώστε αν φτιάξουµε ένα σύρµα 

µε αυτό το σχήµα και αφήσουµε ένα δακτυλίδι από το Α, να φθάνει στο Β στο µικρότερο χρόνο. 

Η καµπύλη αυτή  αποδεικνύεται ότι είναι η κυκλοειδής καµπύλη. Η απόδειξη γίνε-
ται ουσιαστικά µε τη χρήση της Λαγκρανζιανής και την αρχή της ελαχίστης δράσης....» 

 

και αργότερα 
 

 

«...Βέβαια συµφωνώ µε τις ενστάσεις των συναδέλφων σχετικά µε τους περιορισµούς της 

ανάλυσης (µιας κίνησης) καθώς και µε το γεγονός ότι (η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων) 

πρόκειται µάλλον για µαθηµατικό τέχνασµα παρά για µια φυσική αρχή. Αλλά υπάρχει µήπως 

κάποια φυσική αρχή µε καθολική ισχύ;. Εξάλλου και µια από τις πιο ισχυρές αρχές, η αρχή 

διατήρησης της ενέργειας αν πάρουµε πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα παύει να ισχύει....» 

 

Όµως  
 

α) Οι εξισώσεις Lagrange σίγουρα είναι ισχυρότατος συµβολισµός, αλλά είναι µαθηµατι-
κά ισοδύναµες µε τις εξισώσεις του Νεύτωνα από τις οποίες µπορούν άνετα να παραχθούν. 
Έτσι οι εξισώσεις του Νεύτωνα, ούτε µικρότερης φυσικής και µαθηµατικής αξίας είναι, ούτε 

οι προβλέψεις τους είναι λιγότερο ή περισσότερο σωστές από τις εξισώσεις Lagrange. 
 

 

β) Την κυκλοειδή καµπύλη που λέτε, µπορώ άνετα να τη βγάλω και µε τις εξισώσεις του 
Νεύτωνα. Απλώς τα µαθηµατικά είναι αρκετά και επειδή οι εξισώσεις είναι δύσκολες στη 

γραφή τους, για να τις κάνω σε ηλεκτρονική µορφή θέλω τουλάχιστον 2 µέρες.  

Έτσι το µόνο που µπορώ να κάνω αυτή τη στιγµή είναι να σας παρακαλέσω να µε πιστέψε-

τε σε τούτο: 

Μπορώ να βγάλω την κυκλοειδή καµπύλη που αναφέρετε και χωρίς Lagrange 

και χωρίς την αρχή της ελάχιστης δράσης. Χρησιµοποιώντας µόνο τις εξισώσεις 
του Νεύτωνα. 
Εννοείται βέβαια, ότι δεν είµαι ο µόνος που µπορεί να το κάνει. Όπως εννοεί-

ται επίσης ότι κάποιος άλλος φυσικός, µπορεί να βγάλει από τις εξισώσεις του 
Νεύτωνα, όσα δε φανταζόµαστε.... 
 

Μάλιστα δε, αν είχα τη βοήθεια ενός µαθηµατικού συναδέλφου, που να «φυσάει» στις δια-

φορικές και ολοκληρωτικές εξισώσεις τα πράµατα θα ήταν παιχνιδάκι. Θα του παρέδιδα της 

εξισώσεις στις οποίες θα είχα καταλήξει χρησιµοποιώντας τη φυσική του Νεύτωνα και θα 

τον παρακαλούσα απλά και µόνο να µου τις λύσει και µε άλλους τρόπους, πιο εύκολους από 

αυτόν που ξέρω εγώ.  
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γ)  Προκειµένου να στηρίξετε την «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσε-
ων» και να την απαλλάξετε,  

 

 

• από τις τροµερές ευθύνες της για τη σκέψη που χάλασε και συνεχίζει να χαλάει σε 

γενιές φυσικών και µαθητών και µόνο µε το ποµπώδες και 
έξω από κάθε πραγµατικότητα και επαγγελία όνο-
µά της, 

 

• από τις ολέθριες συνέπειές της όταν εφαρµόζεται αλόγιστα, µε συνεχή κάλυψη των 

ορίων της και υπερτιµώντας τη θέση που έπρεπε να κατέχει στη συνείδηση των 

φυσικών (άλλο «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» και άλλο «επαλληλία εξι-

σώσεων κίνησης», τουτέστιν άθροισµα συναρτήσεων), 
 

συγκρίνετε την υπολογιστική της ισχύ µε την υπολογιστική ισχύ των νόµων του Νεύτωνα και 

των διαφόρων φυσικών αρχών συµπεριλαµβανοµένης και της αρχής διατήρησης της ενέρ-

γειας (λέτε αρχή τη µια, αρχή και την άλλη) µε την έννοια ότι αφού όλα είναι περιορισµένων 

δυνατοτήτων, γιατί να µην είναι και η «αρχή της ανεξαρτησίας...». 
  
Οι ενστάσεις µου σε αυτά που αναφέρετε είναι σοβαρότατες και εστιάζονται, καταρχάς του-

λάχιστον, στην επιπεδοποίηση που αναδεικνύεται µέσα από το κείµενό σας.  

Στην «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» θα αναφερθώ εκτενέστερα παρακάτω, όταν 

εκφράσω την ένστασή µου προς τον κ. Κασσέτα. Έτσι εδώ θα περιοριστώ να 
«διαµαρτυρηθώ» µε τούτο:  
 
 

Είναι απόλυτα άδικο, ένα νόµο της Φύσης (νόµος του Νεύτωνα), 

αξεπέραστο και αδιαπραγµάτευτο ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ προς το οποίο οφείλουν να 

τείνουν (µαθηµατικά) όλες οι θεωρίες της Φυσικής, όλων των 
εποχών που πέρασαν και αυτών που θα έλθουν, να τον συγκρίνετε 
και να τον βάζετε σε ίδιας ποιότητας «περιορισµένη υπολογιστική 

ισχύ» µε την «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων», µε ένα 

δηλαδή τελείως ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΡΥΚ, που 
βαρύ όνοµα για τα πόδια του έκλεψε και κουβαλά.  

 

Το ίδιο απόλυτα άδικο είναι και η σύγκριση της ΑΡΧΗΣ διατή-

ρησης της ενέργειας µε την .... «αρχή της ανεξαρτησίας των κινή-
σεων».  
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Είναι άδικο πέρα ως πέρα, να συγκρίνουµε ένα δοµικό στοιχείο για 
την περιγραφή και κατανόηση της Φύσης, µε ένα παιχνίδισµα διδα-
κτικής ανάγκης ή προσωπικής κατανάλωσης που ζει από τις προ-
βλέψεις άλλων πανίσχυρων θεωριών.  
 

Γιατί όλα αυτά κ. Μουρούζη;  

Γιατί έµµεσα ή άµεσα απαλλάσσετε των ευθυνών της αυτή την «αρχή»; 

Γιατί είναι απαραίτητες όλες αυτές οι «θυσίες» και «τσουβαλοποιήσεις» που αναδεικνύο-

νται µέσα από το κείµενό σας;  
 

Κανένας µας εδώ στη γειτονιά δεν αµφιβάλλει πια ότι η «αρχή της ανεξαρτησί-
ας των κινήσεων» και περιορισµένη ισχύ έχει και προσοχή θέλει στην εφαρµογή 
της. Όπως επίσης, κανείς δεν αµφιβάλλει ότι αυτή η «αρχή», µε αλλαγµένο ό-

νοµα όµως, έχει αρκετές φορές µεγάλη παιδαγωγική αξία. 
 
 

Με µια διαφορά όµως. 

Τώρα ξέρει πια πού είχε στη συνείδησή του αυτή την περιβόητη «αρχή» και πού πρέ-
πει να την έχει. Ξέρει ότι το όνοµά της δεν της αξίζει και πρέπει άµεσα να αλλαχτεί πριν κά-

νει και άλλο κακό. 

Πόσοι όµως το ξέρουνε αυτό; Ή µάλλον, πόσοι το είχαµε συνειδητοποιήσει πριν βρούµε το 

κουράγιο να την φέρουµε στην πραγµατική της αξία ως αξιόλογο διδακτικό εργαλείο, που ζει 

και αναπνέει µόνο όταν κάποιος «καλός άνθρωπος» µας λύσει τη διαφορική και µας φέρει να 

δούµε την µία εξίσωση κίνησης, της µίας και µοναδικής κίνησης που 
µπορεί να εκτελέσει το ένα κινητό, για τον ένα, τον συγκεκριµένο 
παρατηρητή;  

 

Πόσοι άλλοι φυσικοί τώρα που µιλάµε, δε χάνονται µέσα στα λάθη στα οποία τους έχει ε-

γκλωβίσει «η αρχή» και πόσοι ξέρουνε ότι είναι τελείως άχρηστη και αφερέγγυα χωρίς τη 

διαφορική εξίσωση του Νεύτωνα; 

  Πόσοι ξέρουνε ότι η περιβόητη αυτή «αρχή» είναι ένας τελείως αναξιόπιστος για φυσικό, 

τρόπος δουλειάς, όταν έχει να αντιµετωπίσει άγνωστο πρόβληµα κίνησης ή γνωστό σύνθετο; 
 

Και το κυριότερο. 
 

Γιατί πρέπει να συνεχίσουµε να την αποκαλούµε ποµπωδώς 
«αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων»;;;;;;;  
Ένα απλό άθροισµα συναρτήσεων είναι στο οποίο µπορεί 
κάποιος να βλέπει, αν θέλει, γνωστές εξισώσεις κίνησης...  
 

Αν και έχω κι άλλες σοβαρές ενστάσεις σχετικά µε όσα γράφετε, ας µείνω σε αυτή 

την ένσταση προς το παρόν, στην οποία κάποιες επιπλέον διαφοροποιήσεις µου θα τις 

θέσω αµέσως παρακάτω µέσα από µια ανάλυση ενός µέρους του κειµένου του κ. 

Κασσέτα, που αναφέρεται επίσης στην «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων».  
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Στ. Ένσταση για τον κ. Κασσέτα: 
 

 

Γράφετε κ. Κασσέτα: 

«....Στην περίπτωση όµως µιας οποιασδήποτε οµαλής κυκλικής κίνησης το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εί-

ναι τέτοιο ώστε η επίδρασή του στο κινούµενο υλικό σηµείο να περιγράφεται µε δύναµη η οποία -
εκτός των άλλων- κατευθύνεται συνεχώς προς το ίδιο γεωµετρικό σηµείο Κ.  

Ας θεωρήσουµε δύο κάθετους άξονες x και y τεµνόµενους 

στο O, όπως στο σχήµα. 
Ας θεωρήσουµε ως αρχή των χρόνων τη στιγµή που το υλικό 

σηµείο Σ βρίσκεται στο σηµείο Ο µε ταχύτητα µέτρου υ – στο 
σχήµα οριζόντια - και η ασκούµενη σε αυτό δύναµη, κάθετη 
στην ταχύτητα, έχει µέτρο F0. 
Στις στιγµές που θα ακολουθήσουν η ταχύτητα του Σ θα αλ-

λάζει συνεχώς κατεύθυνση και η δύναµη κατευθυνόµενη προς 
το ίδιο πάντα σηµείο Κ και διατηρούµενη κάθετη στην εκάστο-

τε ταχύτητα θα έχει και αυτή αδιάκοπα µεταβαλλόµενη κατεύθυνση. Τη χρονική στιγµή t το διάνυσµα 
της ταχύτητας θα έχει στραφεί κατά ωt και το διάνυσµα της δύναµης θα έχει και αυτό στραφεί κατά 
την ίδια γωνία.  
Αυτό σηµαίνει ότι η σταθερού µέτρου αυτή δύναµη θα έχει – κατά τον άξονα x - συνιστώσα, κατευ-

θυνόµενη προς το σηµείο Ο, µέτρου |F0x/R|, όπως προκύπτει από το σχήµα . 
Η µία κίνηση – στον άξονα x - θα είναι κίνηση ενός υλικού σηµείου µε αρχική ταχύτητα υ στο 

οποίο ασκείται δύναµη επαναφοράς µέτρου |F0x/R|, Θα είναι συνεπώς αρµονική ταλάντωση µε 
συχνότητα τη συχνότητα της κυκλικής κίνησης, µε θέση ισορροπίας το Ο και µε µέγιστη ταχύ-

τητα ωR, άρα ταλάντωση µε πλάτος R. Για τη θέση του σωµατιδίου θα ισχύει x = Rηµωt . 
H άλλη κίνηση, στο άξονα y, θα είναι κίνηση µε µηδενική αρχική ταχύτητα υ και µε ασκούµενη 

δύναµη αρχικά µέτρου F0 κατευθυνόµενη προς το σηµείο Κ η οποία στη συνέχεια θα έχει µέτρο 
|F0y/R|. Θα είναι και αυτή αρµονική ταλάντωση ίδιας συχνότητας πλάτους R άρα µε θέση ισορ-
ροπίας το κέντρο του κύκλου Κ. 
Η θέση (αποµάκρυνση) του Σ, µε συγκεκριµένη επιλογή του άξονα και ως προς τη «δική του» θέ-

ση ισορροπίας την Κ, θα είναι ίση µε Rηµ(ωt+π/2) = Rσυνωt. 

Τη χρονική στιγµή t το κινούµενο Σ λόγω της κατά τον x ταλάντωσης θα απέχει από το Ο Rηµωt, 
και λόγω της κατά τον y ταλάντωσης θα απέχει από το Ο R-Rσυνωt. 
Μπορούµε συνεπώς να δεχθούµε κάθε οµαλή κυκλική κίνηση αναλύεται σε δύο αρµονικές ταλαντώ-

σεις κάθετες µεταξύ τους και να ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ τη θέση του Σ µετά χρόνο t αρκεί να το φαντα-
στούµε να εκτελεί  
α. τη µία ταλάντωση επί χρόνο t οπότε θα έχει αποµακρυνθεί οριζόντια από το Ο κατά x = R ηµωt 

και στη συνέχεια  
β. να εκτελεί την άλλη ταλάντωση επί χρονο t οπότε θα έχει µετατοπιστεί κατακόρυφα κατά  

y=R-Rσυνωt . Θα βρεθεί έτσι σε σηµείο Λ µε συντεταγµένες x = R ηµωt  y = R - Rσυνωt . Με απα-
λοιφή του t προκύπτει x2 + (R – y)2 = R2  και αυτό επιβεβαιώνει ότι το σύνολο των σηµείων στα οποία 

θα βρεθεί θα είναι σηµεία συγκεκριµένου κύκλου....» 
 

Όµως 
 

α) Για την χρωµατισµένη κεραµιδί παράγραφο: 
 

• Αφού, όπως λέτε, στον άξονα x η δύναµη είναι δύναµη επαναφοράς µέτρου |F0x/R|, 

θα πρέπει η δύναµη αυτή να είναι χωροεξαρτώµενη της µορφής - F0x/R. Τότε όµως η 

κίνηση δεν είναι µια τυχαία αρµονική ταλάντωση, αλλά απλή αρµονική ταλάντωση. 
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Σύµφωνα λοι̟όν µε την ανάλυσή σας, µ̟ορούµε να θεωρούµε 
ότι σε κάθε οµαλή κυκλική κίνηση, στον άξονα x έχουµε α̟λή 
αρµονική ταλάντωση. 
 

• Το ότι η συγκεκριµένη δύναµη επαναφοράς µέτρου |F0x/R| δηµιουργεί ταλάντωση µε 

συχνότητα της συχνότητα της κυκλικής κίνησης δε θέλει απόδειξη; Είναι αυτονόητο; 
 

• Το ότι το πλάτος ταλάντωσης είναι R είναι και αυτό αυτονόητο;  
 

β) Για την χρωµατισµένη µωβ παράγραφο: 
 

• Για τη δύναµη που δρα στον άξονα y δεν αναφέρετε τον όρο επαναφοράς, αλλά µόνο 

ότι έχει µέτρο |F0y/R|.  

∆υνάµεις χωροεξαρτώµενες µέτρου |F0y/R| δεν προκαλούν αποκλειστικά αρµονική 

ταλάντωση, αλλά και άλλου είδους κίνηση. 

Μάλλον όµως θα εννοείτε ότι η δύναµη και στον y άξονα θα πρέπει να εκληφθεί ως 

δύναµη επαναφοράς. 
 

• Λέτε ότι η ασκούµενη στον άξονα y δύναµη είναι αρχικά µέτρου F0 κατευθυνόµενη 

προς το σηµείο Κ και στη συνέχεια έχει µέτρο |F0y/R|. 

Υπάρχει αλήθεια δύναµη που αρχικά (όταν δηλαδή το y=0) έχει µέτρο F0 κατευθυνό-

µενη προς το σηµείο Κ και η οποία στη συνέχεια να έχει µέτρο |F0y/R|;;;;  

Με τα παραπάνω είναι σα να λέτε ότι για y→0, το µεν µέτρο της δύναµης τείνει στο 

µηδέν, η τιµή όµως της δύναµης στο y=0 δεν είναι µηδέν, αλλά F0 .  
 

∆ηλαδή κ. Κασσέτα, η συνάρτηση που εκφράζει τη δύναµη στον  y  
άξονα της κάθε οµαλής κυκλικής κίνησης παρουσιάζει ασυνέχεια 
α’ είδους;;;;;;; 

 

• Αυτή η χωροεξαρτώµενη δύναµη µε την παράξενη ασυνέχεια στο y=0, θα προκαλέ-

σει αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα ίδια µε τη συχνότητα περιστροφής, πλάτος R 

και θέση ισορροπίας το Κ, δηλαδή το σηµείο y=R ;;;;; 
 

(Τα θετικά του y  τα έχετε πάρει προς τα κάτω, αν δεν απατώµαι) 
 

Που το ξέρουµε αυτό; Και το χειρότερο πού το ξέρει η µαθήτρια; 
 

• ∆υνάµεις χωροεξαρτώµενες µέτρου |F0y/R| αν είναι δυνάµεις επαναφοράς δηλαδή αν 

είναι  -F0y/R, δεν έχουν θέση ισορροπίας το Κ, όπως λέτε, αλλά το µηδέν. 
 

γ) Για τις χρωµατισµένες µπλε φράσεις 
 

• Η φράση «...ως προς τη «δική του» θέση ισορροπίας...» µε εισαγωγικά στο δική 
του, θέλει εξήγηση στη µαθήτρια ή τέλος πάντων δεν είναι και κάτι, από ότι θυµάµαι, 

που συναντάµε στο Λύκειο 
 

• Η φράση «...θα απέχει από το Ο Rηµωt....» δηµιουργεί προβλήµατα γιατί µια α-
πόσταση είναι θετικός αριθµός ενώ η παράσταση Rηµωt µπορεί να γίνει και αρνητική 

 

Συµπληρωµατικά ας αναφέρω ότι 
 

Η δύναµη επαναφοράς που έχει θέση ισορροπίας το Κ, το σηµείο y=R δηλαδή, είναι σύµ-
φωνα µε το συµβολισµό που θέσατε η -F0 (y-R)/R. Μια δύναµη τέτοιας µορφής καταργεί 

την ασυνέχεια και δηµιουργεί απλή αρµονική ταλάντωση µε θέση ισορροπίας το Κ 
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Κύριε Κασσέτα, σταµατώ εδώ τις ενστάσεις µου στο τµήµα του κειµένου 
σας µε τις εξής γενικές παρατηρήσεις: 

 

α)  Στην αρχή είχατε θεωρήσει ότι οι συνιστώσες δυνάµεις στους άξονες ήταν χρονοεξαρ-
τώµενες. Μετά την επισήµανση των προβληµάτων που δηµιουργεί µια τέτοια θεώρηση από 

τον συνάδελφο ∆ηµήτρη (δεν ξέρω επώνυµο), προτιµήσατε χωροεξαρτώµενες δυνάµεις και 
στους δύο άξονες. Όµως τώρα τα προβλήµατα έγιναν ακόµη χειρότερα, µιας και η κάθε οµα-

λή κυκλική κίνηση µετατράπηκε σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, µία στον κάθε άξονα. 
 

Σύµφωνα λοιπόν µε όσα λέτε θα πρέπει να δεχτούµε, ότι η 
κάθε οµαλή κυκλική κίνηση, περιγράφεται από έναν δισδιά-
στατο αρµονικό ταλαντωτή!!!! 

 
 

Αν ισχύουν όµως αυτά για την οµαλή κυκλική κίνηση, προκύπτουν πάρα µα πάρα πολλά 

προβλήµατα και εννοιολογικά και µαθηµατικά και φυσικής. 
 

 

 

β)  Κατά τη γνώµη µου, όλα αυτά που γράψατε και που δηµιουργούν προβλήµατα, δεν εί-
ναι δυνατό να προορίζονται για µαθήτρια. Νοµίζω και διορθώστε µε σας παρακαλώ, ότι τέ-

τοια «παιχνίδια» είναι αξιόλογα για την εξαγωγή συµπερασµάτων από φυσικούς, αλλά από-

λυτα επικίνδυνα για τη σκέψη µιας µαθήτριας που µας παραδίδεται χωρίς άµυνες. 

Εκτός αν κάνω λάθος και όσα αναφέρετε προορίζονται αποκλειστικά για φυσικούς. Στην 

περίπτωση αυτή όµως θα πρέπει οπωσδήποτε να δούµε τι σηµαίνει η µετατροπή της 
κάθε οµαλής κυκλικής κίνησης, όπως αυτή του πρωτονίου σε µαγνη-
τικό πεδίο, σε δισδιάστατο αρµονικό ταλαντωτή....  

 

 

 

γ)  Πιστεύοντας (και διορθώστε µε αν κάνω λάθος), ότι ο τελικός σκοπός του πρώτου κοµ-
µατιού «Ανάλυση σε δύο άξονες» του κειµένου σας, είναι να βγουν οι εξισώσεις της οµαλής 

κυκλικής κίνησης. Όµως αν είναι έτσι τα πράγµατα σε τί χρειαζότανε στη µαθήτρια όλες αυ-

τές οι συνιστώσες χρόνο- ή χωρο- µε τις παράξενες ασυνέχειες και περιφραστικά εντοπιζό-

µενες θέσεις ισορροπίας;  

Θα µπορούσαµε να πάρουµε ένα κινητό σε ένα κύκλο και µε απλή γεωµετρία να βγάλουµε 

πόσο κάνει το x και πόσο κάνει το y. Σε τρεις σειρές. Όχι παραπάνω. 
 Ο τρόπος αυτός και πιο κατανοητός θα ήταν για τη µαθήτρια και θα προφύλασσε εµάς από 

διάφορες παρανοήσεις, διδακτικές αντιξοότητες και κυρίως την ευθύνη µήπως της δηµιουρ-

γήσουµε συγχύσεις και συλλογισµούς προς λανθασµένες πορείες. 
 

 

 

δ)  Κατά τη γνώµη µου, ποτέ δεν εξοµοιώνουµε µεταξύ τους τις οµαλές κυκλικές κινήσεις 
και µάλιστα µε τέτοιου είδους επικίνδυνα τρυκ όπως είναι «η αρχή της ανεξαρτησίας των 

κινήσεων», µπροστά στα µάτια ενός παιδιού που προσπαθεί να 
δοµήσει τη σκέψη του. 
Τί σχέση έχει η οµαλή κυκλική κίνηση ενός αυτοκινήτου, µε εκείνη ενός πρωτονίου σε µα-

γνητικό πεδίο;  

∆εν έχουµε το δικαίωµα να τις κάνουµε ίδιες στα µάτια του µόνο και µόνο για να στηρίξου-

µε µια διάτρητη και σαθρή αρχή ανεξαρτησίας. Η κάθε µια κίνηση έχει άλλες δυνάµεις, άλλη 
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επεξεργασία, άλλη φυσική, άλλους λόγους που είναι οµαλή κυκλική, άλλες προοπτικές, άλ-

λες δυνατότητες αν κάτι αλλάξει. 

Το µόνο δικαίωµα που έχουµε αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε την οµαλή κυκλική κίνηση 

γενικά και αόριστα, είναι µόνο κινηµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι κάνουµε αυτά που κάνουµε 

στην Α΄ Λυκείου. 

Και αν θελήσουµε ή πιεστούµε να βρούµε εξίσωση στην οµαλή κυκλική κίνηση, τότε µε 

ένα απλό σχηµατάκι βγάζουµε το x=Rηµωt και το y=Rσυνωt, αν ο κύκλος έχει κέντρο το 0 

και ΤΕΛΟΣ. Το είπαµε και προηγουµένως. 
 

Εδώ, αν θέλουµε, λέµε στο µαθητή, ότι κοιτώντας την εξίσωση κίνησης της οµαλής κυκλι-

κής κίνησης, µπορούµε να τη θεωρήσουµε επαλληλία των εξισώσεων κίνησης δύο «καθέ-

των» µεταξύ τους αρµονικών ταλαντώσεων (µία σε κάθε άξονα), ίδιου πλάτους, ίδιας συχνό-

τητας και µε διαφορά φάσης π/2 µεταξύ τους (µπορεί δηλαδή να θεωρηθεί «διανυσµατική» 

πρόσθεση δύο αρµονικών συναρτήσεων). Τίποτε άλλο!!!! Όλα τα άλλα θα είναι από επισφα-

λή και θα δηµιουργήσουν προβλήµατα. 
 

ε)  Όσο καιρό θα επιµένουµε να βλέπουµε στη µια, τη µοναδική κίνηση του κι-
νητού άλλες ανεξάρτητες κινήσεις θα συρόµαστε σε λάθη επί λαθών, όπου θα 

αναγκαζόµαστε να βάζουµε παράξενες δυνάµεις, µε παράξενες ανύπαρκτες ιδιό-
τητες και ειδικότατες απόλυτα περιορισµένες αρχικές συνθήκες. 
Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε τούτο. ∆ε σπάµε την κίνηση ενός σώµατος σε κινήσεις. 

Παίζουµε µε προσθετέους που υπάρχουν ή που ανακαλύπτουµε στην εξίσωση κίνησης. 

Πόσους προσθετέους θα βρω, ποιους και µε ποιον τρόπο θα τους συνδυάσω είναι 

δικιά µου αποκλειστικά υπόθεση. Ούτε αντικειµενικό είναι, ούτε υποχρεωτικό να το 
κάνω είναι. 
Φέρτε µου µια εξίσωση κίνησης και σας υπόσχοµαι ότι µπορώ να την κάνω επαλληλία χι-

λίων και... εξισώσεων κίνησης (αυτό µεταφράζεται: φέρτε µου µια συνάρτηση να την κάνω 

άθροισµα χιλίων και... άλλων συναρτήσεων). 

Όµως ξέρετε πως µεταφράζεται αυτό στη γλώσσα κάποιων που είναι υπέρµαχοι της «αρχής 

της ανεξαρτησίας κινήσεων»; 
 

Το κάθε κινητό εκτελεί συγχρόνως χίλιες και... κινήσεις!!!!!  
 

 

Είναι δυνατό να επιµένουµε σε τέτοια υπερβολικά και εξωπραγµατικά πράγµατα; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. Γράφει σε µια ανάρτησή του ο Θοδωρής Παπασγουρίδης  
 

«...Τείνω να καταλήξω, ότι το µόνο που υπάρχει είναι η προσπάθεια λύσης της διαφορικής. 
Από κει και πέρα αρχίζει η δική µας ανάγκη και η προσωπική εκτίµηση στο που 

θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε την επαλληλία εξισώσεων κίνησης που µπορούµε 
να δούµε στη λύση της διαφορικής και αν αξίζει να κάνουµε κάτι τέτοιο... 

 

..Συνειδητοποιώ όµως ότι η «Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων», µάλλον έχει πολύ πιο πε-

ριορισµένη ισχύ , ενώ ο όρος «Αρχή» µάλλον δηλώνει κάτι πιο σηµαντικό από αυτό που 

πραγµατικά είναι. Η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων δεν είναι καµιά θεµελιώδης αρχή 

και δεν αποτελεί σοβαρή µέθοδο αντιµετώπισης όχι µόνο αγνώστων κινήσεων, αλλά ούτε και 

πολλών γνωστών κινήσεων... 
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...Αν ο Γαλιλαίος ζούσε σήµερα που θα ήξερε τους φυσικούς νόµους, που θα 
ήξερε να λύνει διαφορικές, που θα ήξερε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κι-

νηµατικών φαινοµένων που η αρχή ανεξαρτησίας όχι απλά καταρρέει, αλλά οδη-
γεί πολύ κόσµο σε παραλογισµούς θα το άφηνε ως επιθυµητή κληρονοµιά του; 

.....................................» 
 

 

Συµφωνώ απόλυτα... 
 

Είναι κρίµα για να σώσουµε το λάθος που µας παρέδωσαν και συντήρησαν κάποιοι, να κά-

νουµε λάθη επί λαθών και παρανοήσεις επί παρανοήσεων. Ας βρούµε το κουράγιο επιτέλους 

να πετάξουµε αυτή την ποµπώδη φράση «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων». Να την 

ξεριζώσουµε από µέσα µας και στην πραγµατική της αξία να τη φέρουµε. 

Ούτε αρχή είναι, ούτε ανεξάρτητες, ούτε κινήσεις περιέχει. Μόνο λάθη και χάλασµα συλ-

λογισµών περιέχει, όσο επιµένουµε να την ακούµε και να την υιοθετούµε έτσι. 
 

Η κίνηση είναι δυνάµεις, είναι Νεύτωνας, είναι διαφορικές εξισώσεις, είναι λύσεις των ή 

της διαφορικής. Όλα τα άλλα είναι παιδαγωγικοί χειρισµοί δικοί µας, που µόνο αν έχουν την 

ασφάλεια της διαφορικής στέκουν. Αλλιώς δεν είναι καθόλου αξιόπιστα εργαλεία. 

 

 

Η. ∆υο τρία ακόµη για την «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» 
 

Προσθέτω ή ξαναθυµίζω κι αυτά ως τελευταία «πρακτικά» επιχειρήµατα, ότι αυτό 
που λέγεται «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» πρέπει να βοηθήσουµε να αλλάξει ο-

πωσδήποτε όνοµα και να έρθει στις πραγµατικές του οριοθετήσεις, πριν κάνει και άλλο κακό 

στη σκέψη τόσων και τόσων: 
 

• Ποιοι και πόσοι από αυτούς που τελειώνουνε φυσικό, ξέρουνε ή µάλλον έχουνε συνει-

δητοποιήσει ότι η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων «... δεν είναι καµιά θεµελιώ-

δης αρχή και δεν αποτελεί σοβαρή µέθοδο αντιµετώπισης, όχι µόνο αγνώστων κινή-

σεων, αλλά ούτε και πολλών γνωστών κινήσεων...»;  
 

• Πόσοι από τους φυσικούς, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, ξέρουν ότι ένα πρόβληµα κίνη-

σης ποτέ, µα ποτέ δε το αντιµετωπίζουµε µε την «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσε-

ων», αν δεν έχουµε την πείρα ή τη γνώση, ότι µπορούµε να κάνουµε κάτι τέτοιο, και 

ότι η «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων» δεν είναι αξιόπιστος τρόπος δουλειάς 

φυσικού, σε πρωτόγνωρο πρόβληµα κίνησης;  
 

• Πόσοι µας είπανε και πότε, «προσέξτε να την εφαρµόζετε µε προσοχή και µόνο αφού 

είστε σίγουροι ότι εφαρµόζεται»;  
 

• Πόσοι µας είπανε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της, όταν δεν πατάει µε τα δυο πόδια πάνω 

στη διαφορική εξίσωση µπορεί να οδηγήσει σε α-νοησίες; 
 

• Σκεφτήκατε πόσοι φυσικοί ακόµη και τώρα που µιλάµε δεν ξέρουνε ότι δεν εφαρµόζε-

ται στις περισσότερες των κινήσεων;  
 

• Ξέρετε πόσοι είναι έτοιµοι να τη διδάξουνε µε έµφαση στη δύναµή της και να την ε-

φαρµόσουνε λύνοντας και διδάσκοντας λάθος πράµατα; 
 

• Ξέρετε πόσο πολύ µου στοίχισε προσωπικά για να φτάσω στην απόρριψη της; Έπρεπε  

να την ξεριζώσω από µέσα µου και να βρω το θάρρος να γράψω τούτο το ξερίζωµα 

στο βιβλίο µου. Ξέρετε πόσο χρόνο έχασα, όταν µε ανάγκαζαν να τη δεχτώ και πόσο 

χρόνο ξαναέχασα µετά για να την απορρίψω; 
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• Ξέρετε πόσες ώρες άκουγα στο σχολείο και στο πανεπιστήµιο να µου τη διδάσκουν µε 

έµφαση αρχής και να µου χαλάνε τη σκέψη; 
  
• Ξέρετε πόσο αφοπλίζεται ένας καθηγητής µέσα στην τάξη, όταν έχοντάς την διδάξει 

όχι στις πραγµατικές της διαστάσεις, αλλά µε το «πάθος» µιας «αρχής», ξαφνικά σε 

προτεινόµενη λύση από µαθήτριας  διαπιστώνει ή ότι πρέπει να την αρνηθεί ή να την 

υπηρετήσει διδάσκοντας λάθη; (προσωπική εµπειρία σελίδας 3) 
 

• Ξέρετε πόσα e-mail έχω πάρει από συναδέλφους, που διαβάζοντας τις τοποθετήσεις 

που κάναµε σε αυτό το δίκτυο κυριολεκτικά απελευθερώθηκαν από την «αρχή της α-

νεξαρτησίας των κινήσεων».    
 

 

Σας παραθέτω το τελευταίο χθεσινό e-mail που πήρα: 
 

«...τώρα άρχισα  να  καταλαβαίνω  γιατί  ένοιωθα  πάντα  µια  µεγάλη  

αµηχανία όταν  αναγκαζόµουν  να  διδάξω  διάφορα  που  βασίζονταν  

στην  αρχή  της  ανεξαρτησίας  των  κινήσεων.  

Πάντα  σκεφτόµουν : έχουν  βάση  αυτά  που  λέω  η  αραδιάζω  βλακεί-

ες  µε  τη  σιγουριά  ότι  οι  αποκάτω  δεν  µπορούν  να  φέρουν  αντίρ-

ρηση. Να είστε  καλά...» 

 

Τελειώνοντας, θα παρακαλούσα οποιοδήποτε συνάδελφο να µας υποδείξει βιβλία και πηγές 

που να αναφέρουν αυτά που σήµερα εµείς σε αυτό το δίκτυο µε κουβέντα κατακτήσαµε. 

Πού γράφεται, εκτός από τη γειτονιά µας, ότι «η αρχή της ανε-
ξαρτησίας των κινήσεων» θέλει δήθεν προσοχή στην εφαρµογή της; 

  

Πόσα βιβλία ξέρετε να µας το είπαν αυτό µέχρι τώρα; Ποιος µας προφύλαξε ποτέ από αυτή 

την «αρχή»; 

Και κάτι άλλο:  
 

Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να µου υποδείξουν ξένη και ελληνική βιβλιογραφία 

που να χρησιµοποιείται η φράση «αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων». 

Αυτό το τελευταίο, δε το λέω µε την έννοια ότι είµαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν, αλλά θέλω 

να µάθω αν υπάρχουν και ποια είναι αυτά. Το χρειάζοµαι για να ξέρω.  
  
Μετά από όλα αυτά δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να συντηρούµε την «αρχή της ανεξαρ-

τησίας .....» (αυτό µου θυµίζει αµερικανικές φιλοπατριωτικές κορώνες) ως κάτι ξεχω-
ριστό µε ποµπώδες όνοµα και υπερτιµηµένη την ισχύ της και όχι να τη χειριζόµαστε µε γνώ-

ση της απόλυτα περιορισµένης διδακτικής της αξία και µε όνοµα οπωσδήποτε αλλαγµένο, 

προϊόν ταπεινής και κυριολεκτικής φρασεολογίας, όπως π.χ. 
 

«Επαλληλία εξισώσεων κίνησης»... 
 
 
 

                                                           Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 
                                                                                     Φυσικός 
                                                                           Άγιος Βλάσιος Πηλίου 
 

                             tmachairas@sch.gr 

 
Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010 


