
Η κίνηση 

Η κίνηση είναι χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης.  Εμφανίζεται από τους μακρινούς 

γαλαξίες μέχρι το εσωτερικό των μικροσκοπικών ατόμων. Θα μελετήσουμε το φαινόμενο 

της κίνησης κάτω  από ιδιαίτερες συνθήκες, σε μια προσπάθεια απλοποίησης του 

φαινομένου.  Έτσι : 

 θα ασχοληθούμε με την περιγραφή της κίνησης αγνοώντας την αιτία που την 

προκαλεί.  

 θα μελετήσουμε κυρίως ευθύγραμμες κινήσεις.  

 θα μελετήσουμε την κίνηση σωμάτων χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις 

τους. Θα τα αντιμετωπίσουμε ως υλικά σημεία.  

Η μελέτη της κίνησης επιβάλλει οικοδομήσουμε τα εργαλεία εκείνα (τις έννοιες ) που 

χρειαζόμαστε για να την περιγράψουμε. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία; 

 

 

 

Η Θέση ( δηλαδή, πού βρίσκεται το σώμα ) 

                                                  Απόσταση ( δηλαδή, πόσο απέχει από ) 

Η θέση ενός αντικειμένου στη φυσική δεν εκφράζεται  με όρους καθημερινής χρήσης (να 

εκεί με το κόκκινο χρώμα, δεξιά από, πίσω ή εμπρός από, κ.ο.κ ). Αλλά… 

Κάνουμε χρήση  μιας 

κλίμακας (άξονας), (για 

παράδειγμα μια 

μετροταινία) την οποία 

τοποθετούμε κατάλληλα. 

Αυτή  η κλίμακα έχει προφανώς μια αρχή μέτρησης, φέρει αριθμούς θετικούς και 

αρνητικούς που εκφράζουν κάποια μονάδα μήκους (mm, cm, m, Km, πιθαμή, … ) 

Λέμε λοιπόν για την παραπάνω εικόνα :  Ο Πιγκουίνος στην εικόνα βρίσκεται στη θέση x=+4 

m  και απέχει από το Ο απόσταση 4 m. 

 

Εδώ ο πιγκουίνος είναι 

στη θέση x=-4 m και 

απέχει από το Ο 

απόσταση 4 m. 

  

Μονάδα μήκους το  1 m 



Ερωτήσεις κατανόησης (Θα βάλω τα δυνατά μου να σας …μπερδέψω! Κρατήστε τη ‘ψυχραιμία’ σας) 

1. Σε ποια θέση 

είναι ο πιγκουίνος  και σε 

ποια το μωρό του;   

2. Πόσο απέχουν 

(απόσταση) μεταξύ τους; 

3. Αν γνωρίζουμε τις θέσεις δυο αντικειμένων μπορούμε να υπολογίσουμε την 

απόστασή τους ;  

4. Συμβαίνει και το αντίστροφο; Δηλαδή αν γνωρίζουμε την απόσταση δυο 

αντικειμένων, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις θέσεις τους. 

5. Πόσες θέσεις του άξονα απαιτούνται για να ορίσουν απόσταση; 

6. Το δύσκολο τώρα!  Ο πιγκουίνος είναι στη θέση x=+2 m. Το μωρό του είναι μακριά  

4 m.  Να σχεδιάσετε εικόνα και να δείξετε τη θέση (?)  του μωρού. 

 

                     Ελπίζω να κάνατε τη διάκριση μεταξύ της θέσης από την απόστασης. 

 

Το σημείο Αναφοράς  

Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός 

αντικειμένου  Α, χρησιμοποιούμε είτε ένα 

πραγματικό είτε κάποιο νοητό άξονα 

(κλίμακα). Ο άξονας έχει την αρχή του κάπου!  

Εκείνο το σημείο όπου ο άξονας έχει την αρχή 

ονομάζεται σημείο αναφοράς. 

Στη εικόνα φανταζόμαστε την αρχή του άξονα 

στο κορμό του δένδρου και έτσι μπορούμε να 

λέμε ότι η κεφαλή του αλόγου (ρουθούνι) 

είναι στη θέση έστω x=+12 m.  Ο κορμός του 

δέντρου είναι ‘σημείο’ αναφοράς (το σωστό θα ήταν να οριστεί ως σημείο αναφοράς ένα 

σημείο του κορμού και όχι ο κορμός) . Κάποιος άλλος μελετητής θα μπορούσε να φτιάξει 

ένα άλλο άξονα που να έχει ως σημείο αναφοράς τη κολώνα φωτισμού, οπότε η θέση της 

κεφαλής του αλόγου θα είναι ίσως  x=+23 m! 

Ε!  τι γίνεται εδώ;  Απλά και καθαρά: 

Η θέση ενός σώματος καθορίζεται σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς 

 

  Δείτε μια κατασκευή για τις ανάγκες ενός video, που κάλλιστα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως άξονας με αρχή (σημείο αναφοράς) της αρεσκείας μας. Δείτε… 

http://www.videoman.gr/36198 

http://www.videoman.gr/36198


Πότε ένα σώμα κινείται   (  Αν το σώμα αλλάζει θέση, λέμε ότι κινείται )  

Κινείται όμως σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Η κίνηση επομένως είναι σχετική, δηλαδή 

αναφέρεται ως προς ένα σημείο ή σώμα το οποίο θεωρείται ακίνητο.  

Για να δούμε ένα παράδειγμα : 

Εδώ επισκέπτες της πόλης μας 

απολαμβάνουν βαρκάδα και δυο 

μέλη του πληρώματος 

πραγματοποιούν την επιθυμία των 

επισκεπτών.  Το μέλος του 

πληρώματος αριστερά κωπηλατεί 

και ο δεξιά μάλλον ξεκουράζεται. 

Με σημείο αναφοράς τον βαρκάρη 

δεξιά στην εικόνα οι επισκέπτες 

δεν κινούνται, ενώ με σημείο 

αναφοράς τον Λευκό Πύργο οι επιβάτες  κινούνται  ! 

Κινούνται ή δεν  κινούνται ;  Η απάντηση έχει δοθεί!   Τώρα ξέρετε τι θα πει η έκφραση «Η 

κίνηση είναι σχετική». 

Εδώ ο καλόγερος, το παιδάκι, … 

χαιρετούν τους πιλότους  μας και 

εκείνοι ανταποδίδουν με χαμηλές 

πτύσεις… 

Τα τέσσερα πρόσωπα λένε ότι τα 

πολεμικά κινούνται διότι αλλάζουν 

θέση ως προς κάθε σημείο του Γήινου 

φλοιού.  Όμως ο ένας πιλότος μπορεί 

να υποστηρίζει ότι ο άλλος δεν 

αλλάζει θέση ως προς τον ίδιο, αφού τα αεροπλάνα βρίσκονται δίπλα-δίπλα ωσάν να τα 

ενώνει ένας αόρατος βραχίονας. (Όταν είστε συνοδοί σε όχημα, ο οδηγός κινείται σε σχέση 

με σας;)   

 

Είστε ναυαγοί –το απεύχομαι- και βρίσκεται 

κάπου στο ωκεανό πάνω σε κάποιο 

θαλάσσιο ρεύμα. 

Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε αν 

κινείστε ;  

Αν υπήρχε κάποια ακτή δίπλα σας τι θα 

άλλαζε στην αντίληψή σας ; 



Με μια τεχνική συνένωσης πολλών 

καρέ μακράς διάρκειας, 

αποτυπώνονται οι θέσεις αστεριών, 

καθώς ο φωτογράφος στοχεύει 

βρος τον Βορρά. 

Ποιο το αστέρι στο κέντρο των 

κυκλικών τροχιών; 

Τα αστέρια κάνουν κύκλο ή εμείς 

δηλ. η Γη κάνει στροφή γύρω από 

τον εαυτό της; 

Πιστεύετε ότι όταν κινείστε έχετε-σε κάθε περίπτωση- αντίληψη της κίνησης στην οποία 

συμμετέχετε ; 

 

 

 

 

Συμπέρασμα :   

Δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε –εμείς τα πλέον εξελιγμένα όντα στο σύμπαν- αν 

κινούμαστε ή όχι.  Μόνο αν υπάρχει σημείο αναφοράς μπορούμε να απαντήσουμε για το αν 

κινούμαστε σε σχέση με αυτό το σημείο και όχι γενικά (*). Στη καθημερινότητά μας, 

σημείο αναφοράς είναι οτιδήποτε είναι σταθερό στον φλοιό της Γης. Έτσι πορευόμαστε στη 

ζωή μας! 

 

(*) Ποιος αντιλαμβάνεται το ταξίδι της  Γης γύρω από τον Ήλιο. Ποιος την κίνηση του Ηλιακού 

συστήματος –μαζί και η Γη – σε επίπεδο γαλαξιακό; 
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