
Ειδική Έκδοση της ΠΕΣΣ...τα 9ου έγραψαν µαθητές της Λέσχης Ανάγνωσης του σχολείου µας. Στη
Λέσχη Ανάγνωσης συµµετείχαν οι µαθητές Αναστασία Βαβλαδέλη-Τελωνιάτου, Βασιλική Βοργιο9ούλου, Νικό-
λας Αλεβιζό9ουλος, Στράτος Κοντογεώργος, Φοίβος Λάµ9ρου, Μάριος Μ9αξεβανάκης, Ελένη Μ9λατσούκα,
Μαρία Μ9λατσούκα, Νίκος Πα9αδό9ουλος, Έλλη Πα9άζογλου, Κυριακή Πα9αϊωάννου. Συντόνιστές ήταν ο
µαθηµατικός Ν.Σ. Μαυρογιάννης και ο φιλόλογος Χρήστος Ράµµος. Η Λέσχη Ανάγνωσης ασχολήθηκε µε το
έργο “Η Ζωή του Γαλιλαίου” του ΜPέρτολντ ΜPρέχτ.

A9ό την Σύνταξη
∆είτε στο σηµερινό µας φύλλο:
-Γεγονότα: Θάνατος ∆ιάσηµου Καλλιτέ-
χνη
Ο βασιλιάς HENRY IV δολοφονείται

Σιω9ή ε9ιβάλλει η Ιερά Εξέταση για το θέµα
των µαγισσών

-Νέες Ανακαλύψεις: Κι όµως κινείται!!!
Άλλη µια καλο9ροΑΙΡΕΤΙ ΚΙ ε9ίδοξη ε9ιστηµονική µέθο-
δος…
-Και λίγος Πολιτισµός…:
Μαθήµατα…Μουσικής!
ΜΟ∆Α
Και µεγάλη µας Pροσφορά: ∆ώρο ένα Τηλεσκό9ιο!

Βασιλική Βοργιο9ούλου

Θάνατος ∆ιάσηµου Καλλιτέχνη
Σάλος!!.. Η κοινή γνώµη είναι φανερά
συγκλονισµένη από την είδηση της 28ης Ιουλίου…
Φηµολογείται ότι βρέθηκε νεκρός ο διάσηµος ζωγράφος και γλύ-
πτης Michelangelo Merisi γνωστός σαν Caravaggio στον τελευ-
ταίο τόπο διαµονής του στο Porto Ercole, το κοντινότερο

λιµάνι στη Ρώµη ….Ωστόσο πηγές υποστηρίζουν ότι επίσηµη ηµεροµηνία
θανάτου είναι ακριβώς δέκα µέρες πριν δηλαδή η 18η Ιουλίου… Ανεξαρ-
τήτως ηµεροµηνιών, η ακριβής αιτία του θανάτου δεν έχει εξακριβωθεί
ακόµα…….. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει αναταραχές
στους µεγάλους πνευµατικούς κύκλους, αφού δεν πέρασε από κανέναν απα-
ρατήρητη η ζωή και η δράση του τολµηρού και ταλαντούχου ζωγράφου, ο
οποίος πολλές φορές κατηγορήθηκε για “ύβρη” απέναντι στο πρόσωπο της
Παναγίας και του Χριστού……

Ο Βασιλιάς HENRY IV
δολοφονείται

Αν και ήταν άτοµο της
ευγένειας, του οίκτου και
του καλού χιούµορ και

αγαπήθηκε πολύ από τους ανθρώπους
του, αποτέλεσε το αντικείµενο πολλών
προσπαθειών δολοφονίας (παραδείγµα-
τος χάριν του Pierre Barrière και Jean
Châtel).
14 Μαΐου 1610, Ο βασιλιάς Henry IV
δολοφονήθηκε στο Παρίσι από έναν φανατικά εµπαθή καθολικό,
François Ravaillac. Η δολοφονία του έγινε µε πανούργο τρόπο
καθώς ο φερόµενος σαν δράστης κατάφερε να σκαρφαλώσει στην
άµαξα και να του καταφέρει τρεις µαχαιριές.
Ο βασιλιάς Henry θάφτηκε στη βασιλική
του Αγίου ∆ιονυσίου.
Τώρα γίνονται συζητήσεις για το ποιος θα
τον διαδεχτεί, αφού ο γιος του Λουδοβίκος
XIII είναι ακόµη πολύ νέος για να εκτελέσει
καθήκοντα βασιλιά.. Το πιθανότερο είναι ότι
η γυναίκα του Henry, Μαρία των Μεδίκων
θα αντιπροσωπεύει τον γιο τους µέχρι την
ενηλικίωσή του.

Σιωπή επιβάλλει η Ιερά
Εξέταση για το θέµα των
µαγισσών
Πανικός Μαγισσών έπληξε την περιοχή

των Βάσκων της Ισπανίας. Η La Suprema, η διοικητική
αρχή της Ιεράς Εξέτασης αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για
παραπλάνηση και εξέδωσε ∆ιάταγµα Σιωπής, απαγορεύοντας κάθε συζήτηση περί µα-
γείας. Η Ιερά Εξέταση δεν επικεντρώνει την προσοχή της στη δίωξη των Μαγισσών.
Πρωταρχικό της ενδιαφέρον αποτελούν οι θρησκευτικές αιρέσεις.

Κι όµως κινείται!!!
Φωτιά στα µπατζάκια µας!!! Τα µάθατε;
Ανακαλύφθηκαν 4 ουράνια σώµατα κοντά στο
∆ία από τον διάσηµο
µαθηµατικό και
αστρονόµο Γαλιλαίο
Γαλιλέι µε τη χρήση
µίας νέας εφεύρεσης
ονόµατι τηλεσκόπιο.

Από τις 8 Ιανουαρίου µέχρι τις 2 Μαρ-
τίου του έτους 1610, παρατήρησε αυ-
τούς τους δορυφόρους - Ιώ, Ευρώπη,
Γανυµήδη και Καλυστώ- τους οποίους
ονόµασε Μεδίκεια άστρα, προς τιµή του

προστάτη του, Κόσιµο Β' των Μεδίκων.
Έτσι, κατάφερε να αποδείξει την ισχύ της
ηλιοκεντρικής θεωρίας.
Η ανακάλυψη αυτή αδιαµφισβήτητα καταρ-
γεί τα όσα ξέραµε για τον κόσµο, στον
οποίο ζούµε. Η πεποίθηση πως το Σύµπαν
είναι τέλεια πλασµένο και πως η Γη είναι
στο κέντρο του Σύµπαντος θεωρείται πλέον
παρελθόν από τον Γαλιλαίο. Βέβαια, ο ίδιος
είναι στα πρόθυρα να χαρακτηριστεί ως αι-
ρετικός, καθώς και όλοι όσοι τον ακολου-

θούν .
Οι κακές γλώσσες µιλούν σίγουρα για την επέµβαση της Ιεράς
Εξέτασης! Για να δούµε…

Άλλη µια καλοπρο-
ΑΙΡΕΤΙ ΚΙ επίδοξη
επιστηµονική µέθο-
δος…
Άλλος ένας επιστήµονας που θέλει να
αλλάξει κάτι στις επιστήµες!Ο Γάλλος
φιλόσοφος, µαθηµατικός, δικηγόρος

(και ποιος ξέρει και τι άλλο!)
Ρενέ Ντεκάρτ σε µια προσπά-
θειά του να φτιάξει µια «νέα επι-
στήµη», όπως ισχυρίζεται
κατάφερε για άλλη µια φορά να
µας µπερδέψει! Με µια µέθοδο
µε…αριθµηµένα ορθογώνια νο-
µίζει ότι µπορεί να αλλάξει τον
κόσµο!
Ο Ντεκάρτ, παρουσίασε πρό-
σφατα µια νέα µαθηµατική µέθοδο. Ονοµάζεται «ορθο-
γώνιο σύστηµα συντεταγµένων». Με τη µέθοδο αυτή θέλει
να συνδυάσει την άλγεβρα µε τη γεωµετρία. Πήρε λοιπόν
δύο κάθετες ευθείες µεταξύ τους και τις αρίθµησε. Έτσι,
σε κάθε σηµείο του επιπέδου αντιστοιχούν 2 αριθµοί που
σχετίζονται µεταξύ τους µε πράξεις. Αυτό έχει ως συνέ-
πεια κάθε επίπεδο σχήµα να µετατρέπεται σε ένα σύνολο
από αριθµούς και πράξεις Καταλάβατε τίποτα?

Το θέµα, όµως, δεν είναι το πόσο
κατανοητό είναι, αλλά πως προς
χάριν αυτού του συστήµατος ο
Καρτέσιος αµφισβητεί τον ίδιο τον
Ευκλείδη! Τολµά να δώσει νέους
ορισµούς ακόµη και στην ευθεία!!!
Και όχι µόνο αυτό! Φήµες λένε
πως αυτή τη µέθοδο την δηµιούρ-
γησε για να βοηθήσει και άλλους αι-
ρετικούς ώστε να καταργήσουν και
τον Αριστοτέλη!!!! Πάντως ο Καρ-
τέσιος προκειµένου να µην του χα-
λάσουν τον ύπνο του, µάλλον θα
καταστρέψει µόνος του αυτό το τε-
ρατούργηµα! Γιατί διαφορετικά, δύσκολα θα γλιτώσει απ’ το
να τον καλέσει η Ιερά Εξέταση…

Πάντως, αυτή η µέθοδος,
ακόµη κι αν δεν αναιρεθεί
από τον Καρτέσιο(µε ή
χωρίς την συνδροµή της
Εκκλησίας) δεν νοµίζω να
επιβιώσει. Παραείναι θεω-
ρητική και ακατανόητη για
να έχει πρακτική εφαρ-
µογή. Μάλλον σε µερικά
χρονια δεν θα την θυµάται
κανείς…

∆ώρο
ένα Τηλεσκόπιο!

Οδηγίες Συναρµο-
λόγησης και Χρήσης
εντός.
Θα τα δείτε
ΟΛΑ!!!!!

Ν έ ε ς
Α ν α κ α λ ύ ψ ε ι ς

Γράφει ο
Φοίβος Λάµπρου

Γράφει η
Αναστασία
Βαβλαδέλλη

Γράφει η
Mαρία
Μπλατσούκα

Γράφει η
Έλλη
Παπάζογλου

Γράφει o
Στράτος
Κοντογεώργος

Dies Mercurii xvi Junius MDCX



Μαθήµατα…Μουσικής!
Αυτήν την εβδοµάδα το µουσικό όργανο
µε το οποίο θα ασχοληθούµε είναι το εκ-
κλησιαστικό όργανο.
Γενικες πληροφορίες:Tο Εκκλησιαστικό
όργανο είναι πληκτροφόρο, πολυφωνικό
µουσικό όργανο που λειτουργεί µε αέρα

που διοχευτεύεται
σε µολύβδινους σω-
λήνες από δύο φυ-
σητήρες που
κινούνται µε υδραυ-
λική πίεση.Kάθε σω-
λήνας παράγει µια
µόνο νότα ενώ οι
σωλήνες οµαδοποι-
ούνται σύµφωνα µε
την κατασκευή τους
και παράγουν ήχους
µε διαφορετικό ύψος
ή χροιά.
Μήπως κατά τύχη περάσατε έξω από καµία εκκλησία πηγαί-
νοντας στη δουλειά σας το πρωί; Σίγουρα,λοιπόν, θα µαγευ-
τήκατε από τις όµορφες µελωδίες που ακούγονταν,΄ίσως
εντονότερα από άλλες φορές. Γιατί; Καιρός να µάθετε ότι το
Organum εξελίχθηκε… αποκτώντας περισσότερες σειρές
αυλών (ρετζίστρα), περισσότερες από µια σειρά πλήκτρα
(κλαβιέ) και σειρά από πλήκτρα ποδιού (pedal).

Μην µιλάτε άλλο για τρίχες!!!
Η νέα µόδα για τα µαλλιά και το κεφάλι…∆εν είναι κρίµα µια κοπέλα, η οποία φοράει ένα εξαίσιο φόρεµα, να
µην φοράει ένα εξίσου όµορφο καπέλο; Άλλωστε εµείς οι βενετσιάνες έχουµε έµφυτη την αγάπη για την κοµψό-

Συνέντευξη του
κ. Νέϊπιερ
στην εφηµερίδα µας
Την συνέντευξη πήρε ο Νίκος Παπαδόπουλος

Ο κ. Νέι9ιερ είναι ο ανερχόµενος µε την µεγαλύτερη ταχύτητα
µαθηµατικός του Εδιµβούργου. Πρόσφατα
αναδείχτηκε σε είδωλο για τους µαθητές των
το9ικών σχολείων, µε την εφεύρεσή του, έναν
µαθηµατικό 9ίνακα στον ο9οίο µ9ορεί να υ9ο-
λογίσει ο ο9οιοσδή9οτε εύκολα γινόµενα δύο
αριθµών. Η εφηµερίδα µας εξασφάλισε λίγα
λε9τά µαζί του, για να µοιραστεί µε όλους
τους αναγνώστες τις έγνοιες 9ου µ9ορεί να
έχει µια 9ολυδιάστατη 9ροσω9ικότητα σαν
τον κ. Νέι9ιερ.

-Μαθηµατικός, αστρολόγος, µάντης ή
θεολόγος;
-Θα έλεγα µάλλον θεολόγος. Ξέρετε
όλη η αλήθεια βρίσκετε στο Λόγο του
Θεού. Άλλωστε, αυτός έφτιαξε τα µα-
θηµατικά.
-Θέλετε να πείτε πως η πρόσφατη επιτυ-
χία σας στον χώρο των µαθηµατικών, που σας έκανε διά-
σηµο σε όλη την µαθηµατική κοινότητα του
Εδιµβούργου οφείλεται στο Λόγο του Θεού;
-Εν ολίγοις θα έλεγα Pως έτσι ακριβώς έχουν τα Pράγ-
µατα.
-Αυτή σας η άποψη έρχεται σε µετωπική σύγκρουση µε
τις απόψεις των άλλων κυρίαρχων µαθηµατικών, όµως..
-∆εν θα ήθελα εP’ ουδενί να θίξω τους φίλτατους συνα-
δέλφους, αλλά θα PρέPει να γνωρίζετε Pως η στάση
Pου κρατούν αPέναντι στα θεία είναι τουλάχιστον Pρο-
σβλητική και στην ∆ευτέρα Παρουσία, η οPοία έχω
κάθε λόγο να Pιστεύω Pως βρίσκεται Pολύ κοντά, τότε
η µοίρα Pου τους εPιφυλάσσει ο Θεός θα είναι Pού
σκληρή.
-Μα σταθείτε! Έχετε πληροφορίες πως η ∆.Π. έρχεται;!;!
-Σαφώς. Ο οPοιοσδήPοτε µε την στοιχειώδη εξυ-
Pνάδα, και όχι να το Pαινευτώ, αλλά εγώ την διαθέτω,
θα καταλάβαινε Pως σύµφωνα µε το βιβλίο της ΑPοκα-
λύψεως, η ηµεροµηνία της ∆.Π. δεν θα µPορούσε να
είναι άλλα αPό το 1688. Ή ενδεχοµένως το 1700.
-Θα θέλατε να µου µιλήσετε λίγο για την εφεύρεσή σας;
Για να ξεφύγουµε λίγο και από το µακάβριο θέµα της
Αποκάλυψης..
-Βεβαίως-βεβαίως. Πρόκειται για έναν µαθηµατικό Pί-
νακα, στον οPοίο µPορεί κανείς να βρει εύκολα γινό-
µενα δύο αριθµών. Είναι η µεγαλύτερη εφεύρεση Pου
έχω κάνει µέχρι στιγµής, στον µαθηµατικό χώρο δη-
λαδή, και χάρη σε αυτήν την εργασία βραβεύτηκα µε
την τιµητική Pλακέτα του «Μαθηµατικού του Μήνα»
για τον µήνα
Οκτώβριο

αPό την εφηµερίδα σας.
-Σαφώς. Ξέρετε την αγάπη που τρέφουµε για τα µαθηµα-
τικά νέα!
-Ναι φυσικά.. Θα µου εPιτρέψετε όµως να σας κάνω µια
µικρή εPισήµανση. ∆εν είναι PρέPον να ασχολείστε µε τα
κουτσοµPολιά για κάθε νεαρά Pου αPασχολεί τον κάθε
δούκα της κάθε κοµητείας! Καταλαβαίνετε φυσικά Pως η
εPισήµανση γίνεται καθαρά σε φιλικό τόνο, αλλά η εφη-
µερίδα σας δεν έχει καθαρά εPιστηµονικό ύφος..
-Ναι ξέρετε… ΜΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ

ΘΟΡΥΒΟ;;; Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΑΣ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ!!
-Α δεν είναι τίPοτα. Είναι ο κόκοράς µου.
-Ο κόκοράς σας; Και γιατί τον έχετε µαζί σας;
-ΛοιPόν…∆εν µPορώ να τον αφήσω µόνο του. Στην
Pραγµατικότητα είναι αδύνατον.

-Είναι αδύνατον να αφή-
σετε τον κόκορα τουλάχι-
στον µόνο του στο σπίτι;
-∆εν είναι κάPοιος αPλός
κόκορας.
-Αλλά;
-Αλλά Pρόκειται για το
Pνεύµα της οικογένειας
µου. Με Pροστατεύει και
µε συµβουλεύει όPοτε το
έχω ανάγκη. ∆εν µPορώ
να κάνω ρούPι χωρίς
αυτόν.
-Μάλιστα. Θέλετε να πείτε
πως σας µιλάει δηλαδή;
-Μα όχι φυσικά!! Μιλάνε

οι κόκορες αγαPητέ µου; Με εκPλήσσει δυσάρεστα η
αµάθειά σας..
-Τότε µε ποιον τρόπο επικοινωνεί το πτηνό µαζί σας;
-Θα σας Pω µια ιστορία, σχετική µάλιστα µε την Pρό-
σφατη εφεύρεσή µου. Το τελευταίο βράδυ Pροτού την
Pαρουσιάσω στην Ε.Μ.Ε.(Ένωση Μαθηµατικών Εδιµ-
βούργου), ο κόκορας άρχισε να κακαρίζει εPίµονα και να
Pροχωράει Pρος την Pόρτα του υPηρετικού PροσωPικού.
ΌPως Pιθανολογώ Pως θα καταλά-
βατε, ήµουν σίγουρος Pως κάPοιος

αPό τους υPηρέτες µου είχαν βάλει το χέρι τους
στην µοναδική µου εφεύρεση και Pιθανώς να ήθε-
λαν να την εκµεταλλευτούν Pρος όφελός τους.
-Και τι κάνατε;
-Τους έβαλα όλους σε µια ευθεία. Τότε Pήρα τον
κόκορα στην αγκαλιά µου και Pέρασα µια φορά
αPό µPροστά τους. Κι άλλη µια. Στην τρίτη το
Pτηνό κακάρισε µPροστά σε έναν υPηρέτη.
Ήµουν σίγουρος Pια Pως αυτός ήταν ο ένοχος.
Γι’ αυτό και τον αPέλυσα.

-∆ηλαδή το παραδέχτηκε ο ίδιος πως
έπραξε κάτι τόσο ποταπό;
-Όχι φυσικά.
-Τότε πώς είστε τόσο σίγουρος;; Πώς απο-
λύσατε κάποιον χωρίς αποδείξεις;;
-Νοµίζετε Pως χρειάζοµαι PαραPάνω
αPοδείξεις αPό την εPιβεβαίωση του
Pνεύµατος της οικογενείας µου;;
Άλλωστε, αν δεν ήταν αυτός ο ένοχος,
κάPοιος άλλος θα είχε Pαρουσιαστεί και
θα είχε κλέψει την εργασία µου. ΛοιPόν,
δεν το έκανε κανείς!
-Σκεφτήκατε το ενδεχόµενο να µην υπήρξε
ποτέ κανένας υποκλοπέας;
-Μα τι λέτε; Τότε γιατί κακάριζε το
Pτηνό;;! Σας Pαρακαλώ! Ας αλλάξουµε
θέµα συζητήσεως ή αλλιώς αφήστε µε να
αPοχωρήσω!

-Μα όχι καθίστε, καθίστε! Ας επιστρέψουµε στο
θέµα της εργασίας σας. Σκεφτήκατε την ενδεχόµενη
φιλοσοφική προέκταση της εφευρέσεώς σας;
-Για Pοια ακριβώς µιλάτε;
-Εφηύρατε έναν πίνακα που µπορεί να βρει ο οποι-
οσδήποτε τα γινόµενα όλων των αριθµών. Που ση-
µαίνει πως το σύνολο όλων των αριθµών είναι
προδιαγεγραµµένο, δηµιουργώντας ενδεχοµένως
ένα «σύµπαν» το οποίο είναι απολύτως κεκαλυµµένο
από αριθµούς. Που τοποθετείται σε αυτό το σύµπαν
ο Θεός;
-Αυτά Pου µόλις αναφέρατε είναι βλασφηµίες. Αρ-
νούµαι να σχολιάσω οτιδήPοτε εPί του θέµατος.
Μόνο θέλω να ξεκαθαρίσω Pως η εφεύρεσή µου
είχε µοναδικό στόχο να βοηθήσει τους ανθρώPους
στις καθηµερινές µαθηµατικές Pράξεις µε τις
οPοίες έρχονται αντιµέτωPοι, κι όχι να Pροκα-
λέσω οPοιουδήPοτε είδους βλασφηµία. Αν το
έPραξα, κάτι Pου αPεύχοµαι, Θεέ µου ζητώ συγ-
χώρεση!
-∆εκτή η απόφασή σας να µην µιλήσετε επί του
θέµατος. Μια τελευταία ερώτηση: πώς προέκυψε
το όνοµα του µαθηµατικού σας πίνακα;
-Μα είναι Pολύ αPλό. Τον ονόµασα «τα κό-
καλα του ΝέιPιερ» εPειδή στην Pρωταρχική
του µορφή ο Pίνακας ήταν φτιαγµένος κυρίως
αPό κόκαλα νυχτερίδων. Ξέρετε φυσικά: το
γούρι.
-Φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ.

-Κι εγώ.

τητα στην εµφά-
νισή µας…µέχρι
και τη µικρότερη

Την Κυριακή 30 Ιουλίου 1610 ο οργανί-
στας Girolamo Frescobaldi θα δώσει µία συναυλία
ανοιχτή για όλους, Pαίζοντας για Pρώτη φορά µαζί
µε την συµφωνική ορχήστρα το νέο έργο του µουσι-
κοσυνθέτη Monteverdi «οι εσPερινοί της Pαρθέ-
νου»!!!!!! Βάλτε τα καλά σας λοιPόν και ελάτε στην
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari στις 6η
εσPερινή!

Σας Pεριµένουµε… όσοι Pιστοί Pροσέλθετε!!!!!

Πρόσκληση
σε

κονσέρτο

Χορηγός
∆ιοργανωτής

Venetian Rumours

Ο John Napier και ο συντάκτης µας

Γράφει ο
Μάριος
Μπαξεβανάκης

Γράφει η
Ελένη
Μπλατσούκα

1) το βέλο ή πέπλο,το οποίο
µπορείτε εύκολα να δηµιουργή-
σετε µόνες σας,αλλά µπορείτε
να το βρείτε και στα υφασµατο-
πωλεία σε διάφορα µεγέθη.

2) γιρλάντα ή κυκλίσκος γύρω από
λιασµένα µαλλιά, η οποία πωλείται σε
πολύ καλές τιµές και πολλά χρώµατα
στα τοπικά παζάρια

3) δίχτυ για να δια-
κοσµείτε τους κό-
τσους σας

4 ) καπέλο σκούφος ( καλύ-
πτρα) σε διάφορα σχέδια


