
Έργο και ενέργεια. Πως αντιλαµβανόµαστε τη µεγάλη κυρία της Φυσικής; 
 
Αν δεν είχα ακούσει τον Ανδρέα Κασσέτα, σε οµιλίες του ή πίνοντας κρασί, η ενέργεια και το έργο θα 
παρέµεναν για µένα δύο χρήσιµα εργαλεία µε τα οποία θα έλυνα προβλήµατα. ∆εν θα στεκόµουν και 
πολύ σ’ αυτά. Ξέρετε: 
-Έργο δύναµης είναι το µονόµετρο …… 
-Ενέργεια έχει ένα σύστηµα όταν έχει τη δυνατότητα παραγωγής έργου και είναι ίση µε … 
Κατηγοριοποιήσεις, παραδείγµατα, προβλήµατα.  
Ο Ανδρέας δίνει µια ιστορική διάσταση στην ενέργεια (και όχι µόνο). Αξίζει να σκεφτούµε ότι κάποιες 
φορές καλή διδακτική πορεία είναι αυτή που ακολουθεί τα χνάρια του ανθρώπινου πνεύµατος όταν 
αυτό προσπάθησε να κατανοήσει ή να επινοήσει κάτι. 
Είµαι άσχετος και µε την ιστορία της Επιστήµης και µε τη διδακτική οπότε µη θεωρήσετε τα παρακάτω 
ως εργασία σε κάποιον από τους τοµείς αυτούς. Κάποιες σκέψεις. Το αν στέκονται σε τάξη ή στις 
εκτεταµένες συζητήσεις µας θα το κρίνετε οι ίδιοι. Είναι φανερό το ότι οι πρόσφατες συζητήσεις ήταν η 
αφορµή του πονήµατος αυτού. 
 
Ο χρυσούς κανών της Μηχανικής.  
 
Θυµάµαι τον Ανδρέα να λέει (περίπου) ότι η φύση δεν τσιγκουνεύεται τις δυνάµεις. Αυτό το γνώριζαν 
οι άνθρωποι πολύ πριν γεννηθεί η Φυσική. Πολύ πριν τον Αρχιµήδη ακόµα ή τον Ήρωνα. 
Πολύ πριν την Αρχαϊκή εποχή. 
 

Η Πηνελόπη µεταφέρει το τόξο του Οδυσσέα ώστε να γίνει 

ο γνωστός διαγωνισµός. 

Το τόξο προφανώς ήταν γνωστό πολύ πριν τα Μυκηναϊκά 

χρόνια. 

Πόση δύναµη θα έπρεπε να διαθέτει κάποιος προκειµένου 

να εκτοξεύσει το βέλος µε το χέρι; 

 
Μάλλον εµπειρικά επινοήθηκαν µηχανές που «πολλαπλασίαζαν» την ανθρώπινη δύναµη. Σχεδόν χωρίς 
όρια. Το πολύσπαστο για παράδειγµα. 

 
 
Τραβώντας το σχοινί ανεβάζουµε το κρεµασµένο βάρος. 
Ασκώντας δύναµη 5 Ν ανασηκώνουµε βάρος 20 Ν. 
Για να ανεβάσουµε όµως το βάρος κατά 1m πρέπει κάθε ένα από τα τέσσερα σχοινιά 
να «κοντύνει» κατά 1m. ∆ηλαδή πρέπει να τραβήξουµε 4m σχοινί. 
Ότι κερδίσαµε σε δύναµη το «πληρώσαµε» σε απόσταση. 
Ο χρυσούς κανών της Μηχανικής , εµπειρικά, ανακαλυφθείς λέει: 
Ότι κερδίζουµε σε δύναµη το χάνουµε σε µετατόπιση. 
 
Αν θέλαµε να το δούµε µαθηµατικότερα θα γράφαµε: 

. .F x W y=  
Όπου F  η δύναµη που ασκούµε,W το βάρος που ανυψώνουµε, x  και y οι 
µετατοπίσεις των σηµείων εφαρµογής της δύναµης και του βάρους αντίστοιχα. 
 

∆ηλαδή ενώ µπορούµε να αυξήσουµε τη δύναµη, σχεδόν αυθαίρετα, δεν µπορούµε να αυξήσουµε το 
γινόµενο δύναµη επί µετατόπιση του σηµείου εφαρµογής της. 
Αυτό το γινόµενο µοιάζει να έχει σηµαντική αξία. ∆εν το ονοµάζουµε έργο; 
Να λοιπόν το: .W F x=  
Καταδικασµένο το γινόµενο σε µια σταθερότητα αναγκάζει την µείωση της δύναµης να συνοδεύεται 
από αύξηση της µετατόπισης του σηµείου εφαρµογής της. 



Απλές µηχανές. 
 
Υπάρχει πλειάδα απλών µηχανών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαγγανοπήγαδο.  
Ντολάπι επί το Κρητικότερον. 
 

 
 
 
 
 
Μοχλός. 
 
 
 
 

 
 
 
Κεκλιµένο επίπεδο. 
Ανεβάζεις ένα βάρος 400Ν κατά ένα µέτρο ασκώντας µόνο 100Ν αλλά η 
ράµπα έχει µήκος 4m. 
 

 
 
 
 
Μηχανές για λιγότερο 
ειρηνική χρήση. 

 
 
                              Λιθοβόλος γερανός. 
 
Μπορούµε να τις δούµε σαν ένα «κουτί» που του δίνεις κάτι και σου δίνει κάτι άλλο. 
Έχουν είσοδο και έξοδο. 
 

 
Το έργο που προσφέρουµε θα είναι ίδιο µε το έργο 
που δίνει η µηχανή σε ένα κόσµο χωρίς τριβές. 
Η µηχανή µεταβιβάζει έργο τροποποιώντας επ’ 
ωφελεία µας τις δυνάµεις και τις µετατοπίσεις. 
 

    
     Μηχανή 

Έργο  10J Έργο  10J 



Κάποιες φορές η προσφορά και η απόδοση έργου γίνονται 
ταυτοχρόνως. 

 
 
 
 
Κάποιες φορές µε χρονική καθυστέρηση. 
 
 
 
 

 
Η ενέργεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οπλίζουµε µια βαλίστρα ή ένα ψαροντούφεκο. Προσφέρουµε έργο και όσο αναβάλλουµε το πάτηµα 
της σκανδάλης ουδέν έργο επιστρέφεται. Χάθηκε; 
Το πάτηµα της σκανδάλης δείχνει ότι το έργο που προσφέραµε (ή µέρος του) το παίρνουµε πίσω. 
Λες και αποθηκεύτηκε. Θυµίζει µια δεξαµενή που τη γεµίζουµε και την αδειάζουµε αργότερα. 
Μιλάµε για αποθήκευση έργου; 
Το έργο είναι συνυφασµένο µε κίνηση ενώ εδώ παρατηρούµε µόνο µια παραµόρφωση. 
Ας υιοθετήσουµε άλλον όρο. Γιατί όχι ενέργεια; 
 

 
 
Προσφέρω 10 J έργο στη µηχανή. 
 
 
 
 
 
Αυξάνεται η ενέργεια της µηχανής κατά 10 J. 
 
 
 
 
Η ενέργεια της µηχανής µειώνεται κατά 10 J και 
µου δίνει πίσω έργο 10 J. 
 
 

 
 
Να πούµε ότι ενέργεια ενός συστήµατος είναι το έργο που µπορεί να µου δώσει; 
 
 
 

    
     Μηχανή 

Έργο  10J 

    
     Μηχανή Ε 

    
     Μηχανή 

Έργο  10J 
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∆ιαθέσιµη ενέργεια. 
 
Ο Οδυσσέας λύγισε το τόξο του. Παρήγαγε έργο π.χ. 50 J. 
Έργο δεν «πήρε πίσω». Προέκυψε ένα παραµορφωµένο αντικείµενο. 
Το έργο όµως δεν χάνεται. Αύξησε την ενέργεια του τόξου η οποία είναι τώρα 50 J. 
 
 
Στη συνέχεια κρατώντας το βέλος τραβά τη χορδή προσφέροντας έργο 200 J. 

 
Το σύστηµα τώρα έχει ενέργεια 250 J. Αφήνει τη χορδή και το βέλος περνά από τα πελέκια. 
Το έργο που το λυγισµένο τόξο πρόσφερε στο βέλος πόσο είναι; 
∆εν είναι φυσικά όλη η ενέργεια που έχει. Μόνο τα 200 J µεταβιβάζονται στο βέλος ενώ τα  50 J 
παραµένουν στο τόξο που φυσικά παράµεινε λυγισµένο. 

 
Θυµίζει το δοχείο του σχήµατος που ενώ περιέχει 30 kg νερού µπορεί να µας 
δώσει µόνο 20 kg διότι η κάνουλα βρίσκεται ψηλότερα από τον πάτο του. 
 
Οι αντιστοιχίσεις αυτές είναι κάποιες φορές χρήσιµες διδακτικά. 
Κάποιες φορές µπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις. 
 
 

 
Πως είναι προτιµότερο να σκεφτόµαστε την ενέργεια, σαν το έργο που ένα σύστηµα µπορεί να µας 
προσφέρει ή σαν το έργο που εµείς πρέπει να προσφέρουµε ώστε να οδηγήσουµε το σύστηµα στην 
κατάσταση που µας ενδιαφέρει; 
 
∆ύο από τα πρόσωπα της Ενέργειας. 
 
Στο διάστηµα ασκούµε δύναµη 

F
��
για απόσταση x . 

Το σώµα επιταχύνεται και αποκτά 

ταχύτητα υ
�

. 
Του προσφέραµε έργο αλλά δεν 
πήραµε κάτι πίσω.  
Τι έγινε το έργο; 
Λογικά πρέπει να προσάψουµε στο σώµα ενέργεια η οποία «κρύβεται» στη µοναδική ιδιότητα του 
σώµατος. Στην κίνηση. 
Η ενέργεια αυτή ας ονοµαστεί κινητική ενέργεια. 
Πόση είναι; 
Όσο το έργο. Ας το υπολογίσουµε: 
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Μικρή αυθαιρεσία η σιωπηρή παραδοχή ότι ακίνητο σώµα δεν διαθέτει κινητική ενέργεια. 
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Ανεβάζουµε ένα σώµα σε ύψος h .  
∆εν θέλουµε να επιταχυνθεί. Ας φτάσει µε ασήµαντη ταχύτητα στο ύψος αυτό. 
Ασκούµε δύναµη αντίθετη του βάρους παράγοντας έργο: 

. . .W F x m g x= =  
Αυτό το έργο χάθηκε όταν σταµατάµε; 
Λογικό είναι να θεωρήσουµε ότι συντέλεσε στην αύξηση της ενέργειας του …. 
Ποιου; 
Της µηχανής που είναι µόνο η τροχαλία και το σχοινί; 
Αυτά δεν υπέστησαν µεταβολή. 
Του σώµατος; 
Του συστήµατος σώµα, τροχαλία, Γη; 
Του συστήµατος σώµα-Γη; 

Το τελευταίο µοιάζει λογικότερο µια και h  είναι η απόσταση των δύο µελών και όχι η θέση του 
σώµατος. Η Γη κινείται µαζί µε το σώµα αλλά το αµετάβλητον της απόστασής τους εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα της ενέργειας αυτής. 
Το σύστηµα όταν το σώµα είναι στο έδαφος έχει µικρότερη ενέργεια από όταν το σώµα είναι σε κάποιο 
ύψος. Έχει όµως µηδενική ενέργεια; 
  

Ό ένας θεωρεί ότι όταν κατά την ανύψωση 
προσφέρουµε έργο 10 J η ενέργεια γίνεται 10 J. 
Το αφήνουµε να πέσει. Το σύστηµα επιστρέφει στην 
αρχική του κατάσταση και προσφέρει έργο 10 J στο 
σώµα. Αυτό γίνεται κινητική ενέργεια. 
 
Ό άλλος θεωρεί ότι όταν κατά την ανύψωση 
προσφέρουµε έργο 10 J η ενέργεια γίνεται 30 J. 
Το αφήνουµε να πέσει. Το σύστηµα επιστρέφει στην 
αρχική του κατάσταση (από 30 J σε 20 J) και προσφέρει 
έργο 10 J στο σώµα. Όση ενέργεια χάνει. Αυτό γίνεται 
κινητική ενέργεια. 
 

Και οι δύο προβλέπουν ίδια κινητική ενέργεια και εποµένως ίδια ταχύτητα. 
Γιατί να έχει κάποιος δίκιο; 
Ο δεύτερος απλώς ταλαιπώρησε εαυτόν. 
 
Στο παραπάνω παράδειγµα η ενέργεια καθοριζόταν από τις θέσεις των σωµάτων του συστήµατος. 
Είναι µία από τις περιπτώσεις της δυναµικής ενέργειας. 
 
 
Τεντώνω ένα ελατήριο τραβώντας το σώµα 
χωρίς να το επιταχύνω. Προσφέρω έργο και 
σταµατώ όταν η επιµήκυνση του ελατηρίου 
γίνει ∆ℓ .  
Το έργο µου αύξησε την ενέργεια του 
ελατηρίου. Πόσο όµως; 
Αρκεί να υπολογίσω το έργο. 
Ξέρω ότι η δύναµη που ασκώ είναι αντίθετη 
αυτής του ελατηρίου δηλαδή .F k x=  
Το έργο µεταβλητής δύναµης το υπολογίζω 
και από το εµβαδόν του διαγράµµατος F x− . 
Το εµβαδόν εποµένως θα µου δώσει τη 
µεταβολή της δυναµικής ενέργειας. 
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έδαφος η ενέργεια 
είναι µηδέν. 

Όχι είναι 20 J.  
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Η σχέση .F k x=  παριστάνεται στο διάγραµµα: 
Το εµβαδόν –έργο είναι: 
 

21 1
. . .

2 2
W k k= ∆ ∆ = ∆ℓ ℓ ℓ  

Το έργο αυτό είναι ίσο µε την αύξηση της 
δυναµικής ενέργειας. 
Τίνος;; 
Του σώµατος; 
Του ελατηρίου; 
Του συστήµατος σώµα-ελατήριο; 
 
 

 
Επαναλαµβάνω λοιπόν το πείραµα χωρίς σώµα. 
Πάλι παράγω έργο. Πάλι δεν πρέπει να πάει χαµένο 
οπότε κάποιου την ενέργεια πρέπει να αυξήσει. 
Τίνος; 
Ποιο σύστηµα έµεινε ώστε να αυξηθεί η ένεργειά του; 
 
Αυτό είναι ένα άλλο πρόσωπο της δυναµικής ενέργειας. Η δυναµική ενέργεια υπολογίζεται από την 
παραµόρφωση. Κάνω λάθος αν πω ότι οφείλεται στην παραµόρφωση; 
 
Συνηθίζουµε να αποδίδουµε µηδενική δυναµική ενέργεια σε σώµα χωρίς παραµόρφωση. 
Κάνουµε τη ζωή µας πιο εύκολη (συνήθως) αλλά είναι αυτό απόλυτο; 
Πάµε πάλι στον Οδυσσέα. 

Για να τεντώσει το τόξο προσφέρει 
έργο 50 J. 
Στη συνέχεια κρατώντας το βέλος 
τραβά τη χορδή προσφέροντας έργο 
200 J. 
Λογικά το τόξο έχει ενέργεια 250 J 
έτσι; 
 

 
Το πρώτο παιδί προβλέπει ότι όταν εκτινάσσεται το 
βέλος το τόξο µεταβαίνει από τα 200 J στα 0 J. 
Προσφέρεται στο βέλος έργο 200 J και γίνεται 
κινητική ενέργεια. 
 
Το πρώτο παιδί προβλέπει ότι το τόξο µεταβαίνει 
από τα 250 J στα 50 J. 
Προσφέρεται στο βέλος έργο 200 J και γίνεται 
κινητική ενέργεια. 
 
Και οι δύο υπολογίζουν ίδια κινητική ενέργεια και 
εποµένως ίδια ταχύτητα. 

 
 
Ο πρώτος όµως απέδωσε µηδενική δυναµική ενέργεια στο ήδη 
παραµορφωµένο τόξο. 
Αν τον ρωτούσαµε πόση ενέργεια πριν του «φορέσουµε» την χορδή θα µας 
έλεγε: 
 

∆ℓ

.k∆ℓ

F

x

Το τόξο έχει 
ενέργεια 200 J. 

Όχι έχει 250 J.  

-50 J 



Και οι δύο δυναµικές µαζί. 
 
Ο νεαρός ανέβασε το βλήµα στην κορυφή του πύργου και όπλισε τον λιθοβόλο. 
Για το ανέβασµα παρήγαγε έργο 4.000 J και για να οπλίσει τον λιθοβόλο 2.000 J. 
Η ενέργεια του συστήµατος αυξήθηκε κατά 6.000 J. Αλλά ποιος πήρε τι; 

 
Αφαιρεί το βλήµα από τον λιθοβόλο. Το βλήµα έχει δυναµική ενέργεια που καθορίζεται από το ύψος. 
Είναι τόση όσο το έργο που παρήγαγε για να το ανεβάσει δηλαδή 4.000 J. 
Τα υπόλοιπα 2.000 J παραµένουν στον λιθοβόλο ως δυναµική ενέργεια που οφείλεται στην 
παραµόρφωσή του. 
Αν εκτοξευτεί το βλήµα µε ποια κινητική ενέργεια θα φτάσει στο έδαφος; 
Ο λιθοβόλος θα αποδώσει στο βλήµα το έργο των 2.000 J ή θα κρατήσει ένα µέρος ως ενέργεια 
ταλάντωσης; 
Θέλουµε ένα απλούστερο µοντέλο: 

Με ποια ταχύτητα θα φτάσει το σώµα στο έδαφος αν το 
ελατήριο συµπιεστεί κατά ∆ℓ ; 
Για την επίλυση του προβλήµατος αποδίδουµε στο σώµα 

δυναµική ενέργεια . .m g h  και στο ελατήριο 21
.

2
k ∆ℓ . 

Το βάρος θα παράξει έργο . .m g h .  Το ελατήριο θα 

προσφέρει στο σώµα έργο 21
.

2
k ∆ℓ  διότι δεν θα κρατήσει 

για τον εαυτό του κάποια ενέργεια ταλάντωσης ως 
«ιδανικό». 

Σε κάθε υπολογισµό «προσάπτουµε» συνολική δυναµική ενέργεια 21
. . .

2
m g h k+ ∆ℓ . 

Ο πρώτος προσθετέος επηρεάζεται από το ύψος του τραπεζιού αλλά όχι ο δεύτερος. 
Το σύστηµά µας εποµένως θα έχει µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια σε ψηλότερο τραπέζι. 
 

h



Η Θεωρητική Φυσική τι λέει; 
 
Όλα τα προηγούµενα δεν είναι φυσικά Θεωρητική Φυσική. Ίσως δεν είναι καν Φυσική. 
Είναι σκέψεις που θα µπορούσε να κάνει (ή έχει ήδη κάνει) κάποιος Αρχαίος ηµών πρόγονος που 
γνωρίζει τον χρυσούν κανόνα. Αυτά τα «βάζω το βλήµα και το αφαιρώ στη συνέχεια» δεν µπορεί να 
αποτελούν µεθόδους της Θεωρητικής Φυσικής. Ούτε πρέπει. 
∆εινότατοι στα Μαθηµατικά οι πρωτοπόροι της δίνουν µια µαθηµατικά συνεπή δοµή στη Φυσική. 
Εισάγουν αφηρηµένες έννοιες. Ορίζουν αυστηρά κάτι που πρωτοπαρουσιάστηκε εµπειρικά. 
Τα Μαθηµατικά δεν ορίζουν την παράγωγο ως κλίση ούτε το ολοκλήρωµα ως εµβαδόν ούτε το όριο 
σαν κάτι που το πλησιάζουµε. Αυτά ήταν οι ιδέες που τους κατηύθυναν αλλά οι ορισµοί αποκτούν µια 
στιβαρότητα. ∆εν επιδέχονται παρανοήσεις και α-νοησίες (για να θυµηθούµε και τον Θρασύβουλο). 
Έτσι και η Θεωρητική Φυσική δεν µπορεί να ορίζει τη δυναµική ενέργεια σαν το έργο που δαπανά ο 
ψαροντουφεκάς για να οπλίσει το ψαροντούφεκο. Θα εισάγει τα πεδία, τα συντηρητικά τοιαύτα, το 
F gradU= −  και όλα τα ωραία που µάθαµε ή δεν µάθαµε καλά. 
Σε κάθε σηµείο συντηρητικού πεδίου υπάρχει µια τιµή δυναµικού. Το γινόµενο του υποθέµατος επί το 
δυναµικό δίνει την δυναµική ενέργεια που φυσικά αποδίδεται στο σώµα ή έστω στη δυάδα πεδίο-σώµα. 
Κάνοντας απλοποιήσεις ή επιλέγοντας άλλη οπτική από αυτήν της Θεωρητικής Φυσικής κακοποιούµε 
τη Φυσική; Αυτά που κάνουµε δεν είναι Φυσική; 
Υπάρχουν προβλήµατα που λύνονται και µε πρακτική αριθµητική αλλά και µε Άλγεβρα. Τι θα επιλέξεις 
όταν διδάσκεις; Πρακτική Αριθµητική ή Άλγεβρα; 
Εξαρτάται από το πρόβληµα και την ηλικία των µαθητών σου. 
Παράδειγµα: 
Ο Γιώργος και ο Γιάννης απέχουν 100 m. Πλησιάζουν ο ένας τον άλλο διανύοντας ο µεν Γιώργος 6 m 
κάθε δευτερόλεπτο και ο Γιάννης 4 m κάθε δευτερόλεπτο. Πότε θα συναντηθούν; 
Όταν διδάσκεις στην Α΄  Λυκείου καλύτερα να παρουσιάσεις λύση που χρησιµοποιεί εξισώσεις θέσης. 
Όταν όµως απευθύνεσαι σε παιδιά ∆ηµοτικού; 
Καλύτερα να τους πεις ότι κάθε δευτερόλεπτο πλησιάζουν 10 m οπότε για να καλύψουν τα 100 m που 
τους χωρίζουν θα απαιτηθούν 10 δευτερόλεπτα. 
Φυσικά υπάρχουν προβλήµατα στα οποία η Πρακτική Αριθµητική δυσκολεύεται πολύ. 
Έτσι υπάρχουν και προβλήµατα που µόνο η Θεωρητική Φυσική µπορεί να λύσει ή προβλήµατα που η 
Θεωρητική Φυσική λύνει πολύ ευκολότερα από την λεγοµένη «Γενική Φυσική». 
Όµως µια προσέγγιση, ανορθόδοξη έστω, κακοποιεί τη Φυσική; 

 
Έχω, επί παραδείγµατι, ένα λείο κεκλιµένο 
επίπεδο µήκους ℓ και ένα σώµα µάζας m. Ποια 
δύναµη παράλληλη στο επίπεδο το συγκρατεί; 
 
Ο χρυσούς κανών της Μηχανικής επιβάλλει  

. . .m g h F= ℓ  

Εποµένως . . .
h

F m g m gηµϕ= =
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Το προηγούµενο ίσως δεν είναι καν Φυσική. Είναι λάθος; Χαλάει τη σκέψη των παιδιών; 
 
Ο ∆ιονύσης άνοιξε συζήτηση µε θέµα Φυσική και Θεωρητική Φυσική. 
http://ylikonet.gr/forum/topics/3647795:Topic:200616?commentId=3647795%3AComment%3A200439 
Το έκανε για να συζητηθεί το τι είναι η Θεωρητική Φυσική; 
Το έκανε για να αναφερθεί η ιστορική της εξέλιξη και τα πρόσωπά της; 
Το έκανε αµφισβητώντας την χρησιµότητά της; 
Το έκανε θέλοντας να συζητηθεί το αν η διδασκαλία µας οφείλει να είναι απλουστευµένη εκδοχή της 
Θεωρητικής Φυσικής; Μια Φυσική δηλαδή Λυκείου µε ολίγα µεν Μαθηµατικά αλλά µε την δοµή και τη 
µεθοδολογία της Θεωρητικής Φυσικής. Αυστηρότητα ή κάτι που συνδέεται µε την καθηµερινή 
εµπειρία;  
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Ενέργεια που παρουσιάζεται αυστηρά χωρίς παροµοιώσεις µε οιονεί καύσιµο ή µε νερό που 
αποθηκεύεται σε δοχείο και το παίρνουµε όταν θέλουµε ανοίγοντας την κάνουλα. 
Το θέµα άνοιξε αλλά δεν προχώρησε καθόλου. Ίσως η πρόθεση δεν έγινε αντιληπτή. 
 
Θα προσπαθήσω να συνεχίσω το κείµενο αυτό αλλά θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση. Μια παρένθεση 
σχετική µε την τροπή που πήρε η συζήτηση που άνοιξε ο Θοδωρής: 
http://ylikonet.gr/forum/topics/3647795:Topic:194793?commentId=3647795%3AComment%3A203116
&xg_source=activity 
  
Η κότα ή το αυγό; 
 
∆ηλαδή η Φυσική αναπτύχθηκε ώστε να 
εξηγηθούν καθηµερινά προβλήµατα ή τα 
καθηµερινά προβλήµατα εξηγήθηκαν 
όταν η Φυσική εξελίχθηκε; 
 
Το µοντέλο του αρµονικού ταλαντωτή 
φτιάχτηκε για να µελετηθούν 
ελατηριοκατασκευές ή τα ελατήρια 
αποτελούν µια προσέγγιση του µοντέλου; 
Όποιος τεκµηριώσει τη µία ή την άλλη 
θέση κερδίζει χρυσούν ωρολόγιον ή έστω 
σάµαλι. 
 
Προφανώς η Φυσική του Αθλητισµού (εργοµετρικά κέντρα κ.λ.π.) και των σχεδιαστών λούνα παρκ  δεν 
γέννησαν τη Μηχανική αλλά αποτελούν εφαρµογές της. 
Συµβαίνει όµως το ίδιο µε την Θερµοδυναµική και τις µηχανές; 
 
Αυτό είναι ένα από τα προβλήµατα της εν λόγω συζήτησης που διαιρεί σε Αριστοτελικούς και 
Πλατωνικούς τους συναδέλφους. 
 
Εδώ το κόβω µια και το κείµενο, έστω και εικονογραφηµένο είναι ήδη µεγάλο. 
 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  (Πιθανότατα) 
 
 
 

Ποιος έγινε πρώτα; 
Η κότα ή το αυγό; 


