
Θέµατα πρώην πρωτότυπα. 
 
Αλλόκοτος πρόλογος. 
Τι σχέση έχει ο κινηµατογράφος ή το µυθιστόρηµα µε τα θέµατα Φυσικής; 
 
 
Κάποιες φορές βλέπουµε κάτι πρωτότυπο. Λόγου χάριν στην ταινία «Οι 
εντιµότατοι φίλοι µου» την σκηνή µε το τραίνο και τα χαστούκια. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N6NfYkl3Rxc 
Την επανέλαβαν στο νούµερο δύο αλλά δεν ήταν το ίδιο. 
Το ξέραµε το εύρηµα. Γελάσαµε λιγότερο. 
 

 
Οι Ιταλοί αρέσκονται πιθανόν στα χαστούκια. Λίγα χρόνια πριν είχαµε 
δει στην παρωδία western «Με λένε ακόµα Τρινιτά»: 
https://www.youtube.com/watch?v=9C-fRdCmzDk 
 
Το πρωτότυπον της ταινίας βασιζόταν στο ότι περίµενες κλασική 
µονοµαχία και έβλεπες τα προηγούµενα. 
Άρεσε πολύ στα πιτσιρίκια της εποχής, σηµερινούς εξηντάρηδες. 
 

 
Επανελήφθη στην «Το όνοµά µου είναι Κανένας» του Τονίνο 
Βαλέρι, που παρωδούσε µεταξύ άλλων, και τις Τρινιτοειδείς 
παρωδίες. Φυσικά εµπλουτίστηκε. Έγινε πιο πολύπλοκο. 
https://www.youtube.com/watch?v=hkCqSHwhKVg 
 
Και επανελήφθη, επανελήφθη, επανελήφθη, µέχρι που έγινε 
αηδία. Χάθηκε η έκπληξη. Οι ταινίες του είδους πέθαναν 
σύντοµα, πριν µπει η δεκαετία του 80.  
 
Ένα εύρηµα, όσο πρωτότυπο και αν είναι καίγεται. Είναι µιας χρήσεως. 
Το ίδιο είδαµε και σε µυθιστορήµατα. Σε κάποιο δολοφόνος είναι ο αφηγητής, σε κάποιο ο 
αστυνοµικός, σε κάποιο όλα τα πρόσωπα του έργου. Τα κολπάκια κάηκαν. Κάποιοι καλοί τεχνίτες 
(Εσµπραγιά λ.χ.) κατάφερναν να παρουσιάζουν τον δολοφόνο ως διακοσµητικό αρχικά πρόσωπο. 
Τα συνηθίσαµε και αυτά όµως. Το πρωτοτυπείν όλο και δυσκολότερο καθίσταται. 
 
Πρωτότυπο θέµα Φυσικής. 
Μου τηλεφωνεί ο φίλος µου ο Γιώργος (γνωστός στο υλικονέτ και ουδέποτε εξαιρετέος) και πιάνουµε 
την πάρλα. Μου θυµίζει το θέµα του 1987: 
 

∆υο µάζες αφήνονται σε απόσταση λ. Βρείτε τις ταχύτητες 
που έχουν όταν απέχουν µ. 
 
Το τι έγινε φυσικά περιγράφεται. Όµως ευτράπελα 
διεξήχθησαν. Πάµε από την αρχή. 
Η εκφώνηση µιλούσε για το ότι δεν υπάρχουν δυνάµεις από 
άλλες µάζες αλλά δεν έλεγε ότι «οι µάζες αποτελούν 
αποµονωµένο σύστηµα». Αν το έλεγε τότε Παυλωφικώς 
κάποιοι µπορεί να σκέπτονταν διατήρηση ορµής. 
Τότε ήταν δυσκολότερο. Οι µαθητές σκέφτηκαν ότι 
πρόκειται για άσκηση των κεφαλαίων 3-4. 

Και το σύστηµα των δύο εξισώσεων δεν στηνόταν. 
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Κάποιοι άλλοι έπεσαν σε άλλη λούµπα. Είπαν ότι η δυναµική ενέργεια της µιας είναι 1 2m m
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Πρόσθεσαν και απέδωσαν στο σύστηµα δυναµική ενέργεια 1 22
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Την ίδια µέρα ή την επόµενη…. 
-Κύριε Νίκο δεν µας κάνατε τέτοια θέµατα! 
Συνάδελφοι κατήγγειλαν την ΚΕΓΕ (η ΚΕΕ της εποχής) για ανέντιµα θέµατα. 
-Το σχολικό βιβλίο δεν καλύπτει δυναµική ενέργεια συστήµατος! 
 
Και πριν κλείσει το Καλοκαίρι άρχισαν όλοι να µιλάνε για την δυναµική ενέργεια, που νόηµα έχει 
µόνο συνδεδεµένη µε αλληλεπίδραση και η οποία υπολογίζεται ως….. 
Και τι καθηγητής θα είµαι αν περιοριστώ στα «χαστούκια νο 1» ; 
Θα τους διδάξω και τα «χαστούκια νο 2». Εκεί που θετικό φορτίο βάλλεται προς οµόσηµον και 
ζητείται η ελάχιστη απόσταση.  
-Γράψτε παιδιά. Όταν η απόσταση είναι ελάχιστη οι ταχύτητες είναι ίσες. Το γράψατε; 
Τι σκέφτεται κάθε συνάδελφος; 
-Και γιατί µόνο µέχρι το νούµερο 2; Πάµε µέχρι το «χαστούκια νο 12». 
Μέχρι και το βιβλίο της Β΄ έβαλε τέτοιο θέµα. Αυτό που λίγοι , ευφυείς ή τυχεροί, απάντησαν το 
1987, τώρα το ξέρουν και οι κότες. Το λέει και η µεθοδολογία βρε αδερφέ! 
 
Τι έγινε λοιπόν µε το θέµα; 
-Κάηκε. Εκτός αν το προορίζεις για «θεµατάκι». Κάτι που θα γράψουν και οι µέτριοι µαθητές σε 
Εξετάσεις επιλογής. Πρέπει να υπάρχουν και θεµατάκια εκτός από θέµατα. 
 
 
∆υνάµει πρωτότυπο θέµα Φυσικής. 
  
∆εν είναι δική µου ιδέα. Το 1993 η αξέχαστη φίλη µου Κατερίνα δούλευε στο 
σχολείο µου. Έρχεται µε  άσκηση παρόµοια. Σε ποιο ύψος θα φτάσει το σώµα; 
Πρωτότυπη αλλά µάλλον ακίνδυνη την εποχή εκείνη. Η διατήρηση στροφορµής 
διδασκόταν στην Α΄ Λυκείου. 
Θα µπορούσε σήµερα να στηθεί ανάλογο θέµα. Αρκεί να αντικατασταθεί από 
ελατήριο το βαρυτικό πεδίο του πλανητάκου. 
Θα εξέπλητε αρκετούς και θα το συζητούσαµε πολύ. 
-∆εν επιτρέπονται τέτοια θέµατα σε Εξετάσεις! Εσείς φταίτε που ανεβάζετε 
τέτοια. 
-Γιατί κύριε Μάκη δεν κάνατε στον Γιωργάκη το θέµα; 
Ο κύριος Μάκης θα έλεγε, περίπου, ότι δεν είναι καφετζού και θα στρωνόταν στο στήσιµο 
παραλλαγών του θέµατος, διαρκούντως του θέρους. 
Φυσικά θύµατα θα ήσαν οι ποικιλώνυµοι Γιωργάκηδες οι οποίοι µετά την ραβδολογία θα έπρεπε να 
καταδυθούν και στην στροφορµοελατηριολογία. Αλλοίµονο στους Γιωργάκηδες που για λόγους 
οικονοµικούς ή γεωγραφικούς δεν θα εµβαθύνουν σε όλες τις …λογίες. 
 
Ο ∆ιονύσης. 
Κάνω την υπόθεση εργασίας πως η ώθηση διδάσκεται.  
Η, κατ’ εµέ καλύτερη, ανάρτηση του ∆ιονύση είναι η δίπλα. 
Σας δίνω µάζες, ταχύτητα, γωνία και συντελεστή τριβής. 
Βρείτε την ταχύτητα του συσσωµατώµατος. 
Ω ρε κλάµα σε κάθε λογής σχολεία! 
-Κύριε Γιάννη δεν µας την λύσατε µε την ορµή να διατηρείται στον x ; 
-Μα διατηρείται. Μην ακούτε τις σαχλαµάρες που λένε. 
-Ναι αλλά όλες οι προσοµοιώσεις; 
-Οι προσοµοιώσεις είναι προγράµµατα. Αν κάνουµε πείραµα…. 



Φυσικά δεν θα έκανε πείραµα. Όταν θα επείθετο ότι λάθος το έλυνε, θα γραφόταν στο υλικονέτ, στο 
οποίο θα παρέµενε όσο διαρκούσε ο σχολιασµός. Θα άστραφτε και θα βροντούσε. Ο ∆ίας της Αγίας 
Βαρβάρας ένα πράµα. Αµέσως όµως θα εµπλούτιζε την συλλογή ασκήσεων. Σε πρώτη φάση 
(χαστούκια νούµερο 2) θα εκινείτο και το µεγάλο. Σε επόµενη φάση (χαστούκια νούµερο 12) θα έκανε 
ότι έκανα µε τις σφαίρες που δεν γυρίζουν πίσω και µε τις µπάλες που πέφτουν σε τραίνα. 
 
Τσαχπινιές ηλεκτρικές. 
 

 
 
Σκεφθείτε για µια στιγµή ότι είµαστε στην 
εποχή των ∆εσµών και µπαίνει το θέµα 
αριστερά. Βρες τα ρεύµατα. 
Αρχίζουν να δουλεύουν µε Κίρχωφ και 
αντιλαµβάνεστε την συνέχεια. 
Κάποιοι ίσως δουν ότι τα σηµεία Β και ∆ 
είναι ισοδυναµικά λόγω γέφυρας. 
Κάποιοι δεν θα το δουν διότι δεν βάλαµε 
µόνο 5 αντιστάσεις. Ο διδάσκων µας είπε να 
προσέχουµε τις 5 αντιστάσεις µήπως 
συνιστούν γέφυρα. Αυτές όµως είναι 7. 
Το τι θα συνέβαινε την επόµενη χρονιά το 
φαντάζεστε. Κάτι σαν εξέλιξη. Μετάλλαξη 
του ιού εις βάρος των παιδιών. 

 
Το θέµα του 2004. 
Η σφαίρα ανερχόταν και στρεφόταν δεξιόστροφα. 
Η τριβή όµως ήταν προς τα πάνω. 
Οι πιτσιρικάδες, µέχρι τότε, δεν φοβόντουσαν την τριβή. 
-Αν βγει αρνητική είναι αλλιώς! 
Έλα όµως που υπήρχε η πιθανότητα λάθους µε τριβή 
σηµειωµένη προς τα κάτω! 
Και ακολούθησαν οδηγίες πολλές. 
-Η τριβή στο κεκλιµένο είναι πάντα προς τα πάνω εφ’ όσον…. 
-Όταν δείτε την περίπτωση… καλό είναι να προσηµαίνουµε. 
Κάτι πρωτότυπο, ή σχεδόν πρωτότυπο, γίνεται κτήµα όλων. Η επανάληψη της άσκησης σε Εξετάσεις 
δεν προσφέρει κάτι. Το θέµα κάηκε. ∆εν υπάρχουν καν «χαστούκια νο2». 
 
Ο κατάλογος µπορεί να εµπλουτισθεί θεαµατικά. Θα µπορέσουµε να στήσουµε µια ολόκληρη 

παρέλαση θεµάτων που καίγονται. Τι θα συνέβαινε στο ∆εσµικό παρελθόν; 

Ο ψύχραιµος συνάδελφος θα συνέχιζε να κάνει την δουλειά του. Ίσως θα ανέφερε (ειρήσθω 

εν παρόδω όµως) κάτι από τα «καµένα». ∆εν είναι πιθανόν σε µια εκτεταµένη ύλη να 

ξαναδείς το κόλπο που σε εντυπωσίασε. Όπως όταν υπάρχει ποικιλία ταινιών δεν έχεις 

κανένα λόγο να δεις ταινία µε το εύρηµα «χαστούκια νο 7». Πήγαινε να δεις άλλη ταινία. 

Εκτός αν ο κινηµατογράφος της πόλης σου παίζει µόνο παρωδίες γουέστερν. Τότε ίσως δεν 

ξαναπάς. 

Ο δικός µας κινηµατογράφος παίζει µόνο γουέστερν (στερεό). Βάζει και µίκυ µάους στην 

αρχή (κύµατα) και ταινίες µικρού µήκους. Το κακό µε αυτόν είναι ότι δεν µπορείς να µην πας. 

Έτσι ένα θέµα στερεού θα το διαδέχεται ένα άλλο ποιο εξελιγµένο και στην συνέχεια ένα 

άλλο και ένα άλλο και…. 

Το αποτέλεσµα είναι η επικράτηση του κακού γούστου και ο παραγκωνισµός αυτού που λέµε 

Φυσική. 

Εκπαιδεύουµε παιδιά σε αναπαραγωγή κόλπων και µεθόδων. 
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Επίλογος επίσης κινηµατογραφικός. 
Οι Ιταλοί γύριζαν εκατοντάδες ταινίες κάθε χρόνο. Κυρίως ταινίες «χλαµύδας». 
 
 
Ο Μασίστας στα απόκρυφα της Κίνας. 
Σαµψών, Ηρακλής, Μασίστας και Ούρσος οι ανίκητοι! 
Ο Ηρακλής κατακτά την Ατλαντίδα. 
Ο Ούρσος στην κοιλάδα των λεόντων. 
 

 
 
Παράλληλα παίζονταν και ταινίες µε ξιφοµαχίες, όπως οι τρεις σωµατοφύλακες, 
Ζορρό, Συρανό εναντίον Ντ΄ Αρτανιάν κ.λ.π. 
 
Οι δαιµόνιοι Ιταλοί συνεδύασαν τα δύο είδη.  
Προέκυψαν «υβρίδια» όπως «Ζορρό εναντίον Μασίστα». 
«Ο Ηρακλής και ο µασκοφόρος εκδικήτής.» 
 
Ταινίες που έσβησαν πριν αρχίσουν. Κακόγουστες ακόµα και αν είσαι 10 χρονών. 
Πριν το 1970 είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά. 
 

 
Την παράδοση της «µίξης των ετεροκλήτων»  συνεχίζουµε επαξίως εµείς. Οι Έλληνες Φυσικοί. 
Με το που κόβεται το σχοινί, η ταινία αλλάζει είδος. Από στερεό γίνεται ταλάντωση µε ολίγον 
Ντόπλερ. Το νέο αυτό είδος, που αντικατέστησε επαξίως το «Ζορρό εναντίον Μασίστα», ονοµάζεται 
«συνδυαστικές ασκήσεις». Αυτό όµως αντί να θεωρηθεί γελοίο, όπως ο προκάτοχός του εκτιµήθηκε. 
∆εόντως µάλιστα. Θυµάµαι µαθητή που ανάρτησε στο υλικονέτ άσκηση που περιείχε όλα τα 
διδασκόµενα. Την απεκάλεσε «πραγµατικά συνδυαστική άσκηση». Αυτό δείχνει ότι οι ασκήσεις του 
τύπου εκτιµώνται. 
Ίσως η πενία της ύλης οδηγεί σ’ αυτές, όπως τα διατιθέµενα στούντιο της Τσινετσιτά οδήγησαν στις 
ταινίες που προανέφερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


