
 



Η αφήγηση είναι  
παράγοντας αφύπνισης 

συναισθημάτων και 
συνεπώς κεντρίσματος της 
φαντασίας που με τη σειρά 
της τροφοδοτεί τη λογική.  
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Αλλά το κυριότερο ήταν και 
είναι… 

 η  ενεργητική 
εμπλοκή των 

παιδιών  από την 
πρώτη  χρονιά σε   

αυτή τη διαδικασία  
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Δηλαδή … 

Διαβάζουν το βιβλίο … μόνοι τους και 
όπως και όποτε θέλουν 

                Πρωτοβουλία… 

Αναλαμβάνουν  κατά ομάδες να 
παρουσιάσουν σε όλους μας, κομμάτια 
του βιβλίου είτε σε γραμμική ανάπτυξη 
(το βιβλίο ανά κεφάλαιο) είτε ανά 
θέματα.  

 Συνεργασία  -δοκιμασία-κριτική –
αντιπαράθεση απόψεων -διάλογος .     
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 Καθοδηγούνται στις διαλέξεις τους 
από τους υπευθύνους του Ομίλου με 
βιβλιογραφία η οποία ξεπερνά 
πολλές φορές το επίπεδο των 
σχολικών γνώσεων τους . 
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  Δημιούργησαν και δημιουργούν αφίσες 
και θεατρικά δρώμενα με αφορμή το 
βιβλίο. 

 Δυνατότητα συμμετοχής όλων των 
παιδιών   ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

τους και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους 
πέραν ίσως από τα ενδιαφέροντα τους 

για τα μαθηματικά, τη φυσική την 
ιστορία τους και τη φιλοσοφία τους.   
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Τι χαρακτηρίζει κυρίως τα 
παιδιά που συμμετέχουν … 

 Περιέργεια  

να μάθουν  

να ακούσουν  

να διευρύνουν  
ορίζοντες.  
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Είναι χώρος που μπορούν να… 
… 

Συνυπάρχουν χαρισματικά παιδιά  
αλλά και μη χαρισματικά στα 
Μαθηματικά και τη Φυσική... 

 αλλά και στη Λογοτεχνία και την 
Τέχνη γενικότερα . 

 Ανακαλύψουν  ένα χαρισματικό 
μέρος του εαυτού τους.  
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ΚΑΙ  

Να  καλλιεργήσουν 

 (τα χαρίσματα που είχαν 
η ανακάλυψαν )  

και να  τα αναπτύξουν 
παραπέρα … 
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24 
συναντήσεις  

Αναβλήθηκαν 4 



4-10-13 

 1η Ενημερωτική συνάντηση 
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Βιβλίο που διαβάσαμε … 
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11-10-13 

• 2η Συνάντηση  

Μαργαρίτα 
Αναστοπούλου (Β1) 

Έλσα Σιάννου (Β5) 

 

Παρουσίαση του βιβλίου  

«Το μαθηματικό γονίδιο 
των Όιλερ και 
Μπερνουλλι» 
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Πραγματοποιήθηκαν 2 διαλέξεις 
καθηγητών του σχολείου μας  
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 Τρεις  διαλέξεις από 
καθηγητές Πανεπιστήμιων 
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Δυο από τους συνυπεύθυνους 
του Ομίλου  
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Μια διάλεξη από τον πολύ 
καλό φίλο του Ομίλου  
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Και  παρατήρηση της Σελήνης με την βοήθεια του 
Σ.Ε.Α   
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Και η 1η «παραγωγή» 
 του Ομίλου  
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Ακολούθησαν 10 διαλέξεις 
μαθητριών και μαθητών 
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Euler   
Οικογένεια  Bernoulli 

και  ΦΥΣΙΚΗ  
Πέντε  διαλέξεις   

Euler   
Οικογένεια  Bernoulli 

και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
Πέντε  διαλέξεις   



ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΙΣΣΕΣ ΜΑΣ …. 
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Παράλληλα βρεθήκαμε 
καλεσμένοι …. 
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Μαθητικές Παρουσιάσεις και 
άλλα… 

Επιμέλεια παρουσιάσης : 
Αναστασία Κασαπίδη  
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Η άλγεβρα της φούγκας 

• Ο Μπάχ είναι γνωστός για τη χρήση των 
μαθηματικών στο έργο του. 

• Την περίοδο που έζησε και εργάστηκε ο Μπάχ 
έχουμε και μια τεράστια πρόοδο των 
επιστημών. 
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Φρειδερίκος Β΄ της Πρωσίας  

 • Ακαδημία του Βερολίνου 

• Κάλεσε τον Euler να 
αναλάβει μια θέση στην 
ακαδημία (1741) 

• Οταν αυτός έφυγε τον 
αντικατέστησε με τον 
Lagrange 

• Ιδιαίτερη αγάπη προς τη 
μουσική (έπαιζε 
φλάουτο) 
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Μουσική Προσφορά 

• Αναστροφή θεμάτων: 
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• Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί: 
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Η λογική του μοτίβου 
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• Έχουμε ενα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το 
οποίο αλλάζει μόνο αρμονικά οπότε έχουμε 
απλά μια διαδικασία «μια μηχανή» η οποία 
μας αντιστοιχίζει την απλή αντίστιξη (τη 
διαδοχή των συγχωρδιών) ακολουθώντας το 
μοτίβο. 
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Η σύνθεση ως στοχαστική διαδικασία 

Θεώρημα 

• Αξιωματική λογική 

• Αλγεβρικοί κανόνες 

• Αλγεβρικές πράξεις 

• Σε ειδικότερη μορφή 

• Θεώρημα 

Φούγκα 

• Συνήχηση 

• Κανόνες αντίστιξης 

• Φωνές σε αντίστιξη 

• Σε ειδικότερη μορφή 

• Φούγκα 
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 Τελικά έτσι όπως ένας μαθηματικός 
αποδεικνύει ένα θεώρημα,  

 

 με έναν κάπως παρόμοιο τρόπο, 

 

 ο Μπάχ έγραφε φούγκες. 
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Φυσική 
Υπεύθυνος Καθηγητής: κ.Κατέρης Αλέξανδρος 



Αρχή του Αρχιμήδη 

      Κάθε σώμα που είναι πλήρως ή μερικώς βυθισμένο σε 
ρευστό υφίσταται δύναμη άνωσης ίση προς το βάρος του 
ρευστού που εκτοπίζει. 

 



Αρχή του Pascal 

Κάθε μεταβολή στην πίεση ενός αποθηκευμένου ρευστού 
μεταδίδεται χωρίς να μειωθεί σε κάθε σημείο του ρευστού 
καθώς και στα τοιχώματα του δοχείου αποθήκευσης. 

Υδραυλικό πιεστήριο : 



Εξίσωση Μπερνούλι 

 

 

 

Για ίδιο ύψος: 

 

 

Παρατηρηση: πτερυγιο 

 

 

 

 

 



Ιξώδες,επιφανειακή τάση 

Ιξώδες, ένα είδος εσωτερικής τριβής σε ενα κινούμενο ρευστό. 

 

 

 

Επιφανειακή τάση, ενα είδος ''αντίδρασης'' του ρευστού όταν 
μεταβάλλεται η ενεργειακή ισορροπία των μορίων του. 

 



Σπηλαίωση (Cavitation) 

● Κατά τη σπηλαίωση, η πτώση της πίεσης 
τοπικά λόγω φαινομένου Μπερνούλι, οδηγεί 
στην εξάτμιση του υγρού και στη δημιουργία 
φυσαλίδων 

● Όταν αυτές οι φυσαλίδες βρεθούν σε σημείο 
του υγρού με μεγαλύτερη πίεση 
συμπυκνώνονται σχεδόν ακαριαία με 
αποτέλεσμα το υγρό, που καλύπτει τον χώρο 
της φυσαλίδας απότομα, να δημιουργεί πολύ 
μεγάλες πιέσεις σε εκείνο το σημείο (λόγω 
υδραυλικής κρούσης) 



Συνέπειες της Σπηλαίωσης 

– Φθορές 

– Αύξηση θορύβου (εσωτερικός βόμβος) 

– Κραδασμοί και αυξημένες ταλαντώσεις 



Φαινόμενο Μπερνούλι 

•Αίμα 

•Φωνητικές χορδές 

•Πνεύμονες 



● Τριχοειδικό ονομάζεται το φαινόμενο όπου η 
επιφανειακή τάση προκαλεί ανύψωση ή 
ταπείνωση ενός υγρού σε έναν στενό σωλήνα. 

Τριχοειδικά φαινόμενα 



Εφαρμογές των τριχοειδικών 
φαινομένων 

● Απορρόφηση νερού από χαρτοπετσέτες 

● Φυτίλι του καντιλιού ή της λαμπάδας 

● Στα ανώτερα ζώα και στον άνθρωπο το 
αίμα αντλείται διαμέσου των αρτηριών και 
των φλεβών αλλά τα τριχοειδικά 
φαινόμενα εξακολουθούν να παίζουν 
σημαντικό ρόλο στα πιο μικρά αιμοφόρα 
αγγεία που ονομάζονται μάλιστα και 
τριχοειδή 



Αρνητική πίεση 

● Η τάσεις που 

αναπτύσσονται σε ένα 

ρευστό είναι κανονικά 

θλιπτικές, αλλά σε 

ωρισμένες περιπτώσεις 

τα ρευστά μπορούν να 

υποβληθούν και σε τάσεις 

εφελκυσμού. Αυτό το 

φαινόμενο ονομάζεται 

αρνητική πίεση 



Blaise Pascal 
1623-1662 

Γάλλος επιστήμονας, 
φιλόσοφος,  

και μαθηματικός. 



Εφευρέσεις και ανακαλύψεις  

Μαθηματικά: 
• Το τρίγωνο του Πασκάλ 

• Τα μαγικά τετράγωνα 

• Μαθηματική πιθανοθεωρία 

  

Φυσική: 

• Νόμος της υδροστατικής 

• Αρχή του Πασκάλ  

• Φαινόμενο της ανύψωσης 
του υδραργύρου  

 Λογισμός Πιθανοτήτων 

Μέσα στη σύντομη ζωή του κατάφερε να αφήσει έντονη 

σφραγίδα στη φυσική αλλά και στη μαθηματική 

επιστήμη:  

• Κατασκευή αριθμομηχανής 

«Πασκαλίνα».  



Αρχή του Πασκαλ 

Μέσα σε υγρό, το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία και δεν μπορεί 

να συμπιεστεί (περιορισμένο ρευστό), κάθε μεταβολή της 

πίεσης που ασκείται σ' αυτό διαδίδεται σε ολόκληρη τη μάζα 

του προς κάθε κατεύθυνση.  



Το πείραμα του Torricelli 

• Evangelista Torricelli  (1608-1647) 

• Ο Torricelli χρησιμοποίησε 
υδράργυρο και βασίστηκε σε μια 
θεωρία για την  ισορροπία των υγρών. 

•  Γέμισε έναν γυάλινο σωλήνα με 
υδράργυρο και τον βύθισε σε μια 
μικρή λεκάνηόπου προϋπήρχε 
υδράργυρος. 

• Ο  υδράργυρος μέσα στον κλειστό 
γυάλινο σωλήνα κατέβηκε, οπότε 
πάνω από την ελεύθερη επιφάνειά του 
δημιουργήθηκε ΚΕΝΟ.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=GgBE8_SyQCU   

http://www.youtube.com/watch?v=WtGiHnKPrOk  

http://www.youtube.com/watch?v=WtGiHnKPrOk


Ο Πασκάλ ερμήνευει το φαινόμενο 

  
• Ο υδράργυρος στο σωλήνα 

ισορροπεί.  

• Στον υδράργυρο ασκούνται δυο 

δυνάμεις: 

1. το βάρος του w  

2. η δύναμη F από τον υδράργυρο 

του δοχείου  

 

F 

w 

• Το φαινόμενο ερμηνεύεται με την 

βοήθεια της Αρχής του Πασκάλ. 

P = F/A 



• 20 χρονών ο Pascal αρρώστησε. 

• Το 1654 πήγαι στο μοναστήρι Port 

Royal.  

• Xρησιμοποίησε τις πιθανότητες  

για να "αποδείξει"  την αλήθεια 

του δόγματος της καθολικής 

εκκλησίας. 

• “Αν στοιχηματίσεις ότι υπάρχει 

Θεός και όντως υπάρχει, κερδίζεις 

τα πάντα, αλλιώς δε χάνεις τίποτα”.  

• Το έργο του έμεινε ανολοκλήρωτο.  

 



 
Robert Hooke 

 
• Νόμος της ελαστικότητας των στερεών σωμάτων.  

• «Μικρογραφία»: χρήση του όρου «κύτταρο» για πρώτη φορά. 

• Συμβολή στη διατύπωση του Νόμου του Boyle. 

• Μελέτη του φαινομένου της διάθλασης. 

• Διατύπωση του Νόμου της Παγκόσμιας Έλξης, παράλληλα με τον 

Newton. 

• Ανοικοδόμηση του Λονδίνου (1666). 

• Κατασκευή χαρτών. 

 
 



ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ  HOOKE 

Μαθηματική έκφραση:  

                         F=kx      ,όπου 

F: η ασκουμένη δύναμη 

k: η σταθερά του ελατηρίου 

x: η επιμήκυνση του ελατηρίου 

  



THOMAS  YOUNG 
 

• Άγγλος φιλομαθής. 

• Ασχολήθηκε με την όραση, το φως, τη μηχανική 

στερεών, την ενέργεια, τη φυσιολογία, τη γλώσσα, τη 

μουσική αρμονία και την Αιγυπτιολογία. 

• Βοήθησε καθοριστικά στην αποκρυπτογράφηση των 

αιγυπτιακών ιερογλυφικών. 



ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα υλικών σωμάτων να 

επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα μετά από άσκηση 

εξωτερικής δύναμης. 

• Η ελαστικότητα των σωμάτων χαρακτηρίζεται από ένα 

φυσικό μέγεθος, γνωστό ως μέτρο ελαστικότητας. 

• Για μικρές δυνάμεις, η παραμόρφωση είναι ανάλογη της 

δύναμης που εφαρμόζεται. 

 



ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  YOUNG 

• Το μέτρο ελαστικότητας Young εκφράζει την 
παραμόρφωση ενός μονοδιαστάτου σώματος. 

• Ισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα και το 
παραμορφώνει κατά μήκος προς την μεταβολή του 
μήκους του, δηλαδή: 

 

 
 

• Το Μέτρο Ελαστικότητας του Young είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με το Νόμο του Hooke! 
 

 

 



Αγγελική Καστρινού  Γεωργία Κόντη 

Υπεύθυνος καθηγητής: Αλέξανδρος Κατέρης 

Χριστίνα Μαλανδράκη 



Είναι ένας νοητός κύκλος που χωρίζει τη 

γη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο 

Η περιφέρεια του μέγιστου κύκλου που ισαπέχει από τους δύο 

πόλους καλείται Ισημερινός 



Όσο πλησιάζουμε 

προς τους πόλους οι 

ακτίνες των 

παράλληλων 

μειώνονται 

Ως 1ος μεσημβρινός ορίζεται ο 

μεσημβρινός  που διέρχεται από 

το αστεροσκοπείο του Greenwich 



Γνώμονας 

Επιφάνεια που 

χαράζονται οι 

ώρες 

Οριζόντιο ηλιακό ρολόι: 



Ανάπτυξη ακριβών πινάκων γεωγραφικού μήκους. 

Μεγάλης ακρίβειας προσδιορισμός των τροχιών 

Κατανόηση της φύσης των κομητών 

Υπολογισμός της παράλλαξης του ηλίου 



Μαθητικές Εργασίες 
Μαθηματικών 

Υπεύθυνος Καθηγητής: 

Μιχάλης Πατσαλιάς 



 Κύκλος και ευθεία του Euler 

Ο Euler στη Γεωμετρία 

Μαντώ Γεωργούλη 
Ρήγας Διονυσόπουλος 
Αναστασία Κασαπίδη 



 
      Θεωρήματα Euler & Feuerbach 
 
1.Αν είναι γνωστές οι ακτίνες ρ, R εγγεγραμμένου και 

του  περιγεγραμμένου τριγώνου ΑΒΓ τότε απόσταση 
εγκέντρου-περικέντρου ισούται  με: ΟΙ2=R²-2Rρ 

2.  Αν Μ,Ν είναι τα μέσα των διαγωνίων ΑΓ, ΒΔ 1ος 
τετραπλεύρου ΑΒΓΔ, ισχύει ότι: 

      ΑΒ²+ΒΓ²+ΓΔ²+ΔΑ²=ΑΓ²+ΒΔ²+4ΜΝ²,  
     3.  ειδικά αν ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με πλευρές 

α, β και διαγώνιους μ, ν:  
                     α²+β²= μ²+ν²/2 

 



ΚυριτσοπούλουΑναστασία 
Μαλαγαρδή Μαρίνα      
 Φιλιπποπούλου Ελένη-Ραφαηλία 

Το πρόβλημα του Königsberg 
Και η χαρακτηριστική Euler 



Η Χαρακτηριστική Εuler σε σχήματα και στερεά 
Χαρακτηριστική Εuler =2-2(Aριθμός Tρυπών) 

Σχήμα 
Χ.
Ε. 

Στερεό 
Χ.
Ε. 

Στερεό 
Χ.
Ε. 

 

Διάστημα 
1 

 
Σφαίρα 

2 

 

 
 
Κορδέλα Möbius  

0 

 

Κύκλος 
0 

 
 
 
Λουκουμάς 

0 

 

 
 
Δοχείο Klein 

0 

 

Δίσκος 
1 

 
 
 
Διπλός Λουκουμάς 

-2 

 
 
Τριπλός Λουκουμάς 

-4 

 
Η Χαρακτηριστική Εuler 
Στα κυρτά πολύεδρα     
Κ το πλήθος των κορυφών 
Α το πλήθος των ακμών 
Ε το πλήθος των εδρών 
ισχύει η σχέση: Κ+Ε-Α=2  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Complete_graph_K2.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sphere-wireframe.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cirklo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Double_torus_illustration.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Torus_illustration.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Disc_Plain_grey.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triple_torus_illustration.png


http://www.youtube.com/watch?v=E8rifKlq5hc


Πιθανότητες 

Πλάκα Χρυσάνθη-Σοφία 
Νιάρχος Αναστάσης 
Ρηγόπουλος Τσέλιγκας Γιάννης 



+ + 



= 



Αλυσοειδής και βραχυστόχρονος καμπύλη 
 

Δανάη Τατάλια –Λίτσου  
Σωτήρης Ρούμπος 



• Αλυσοειδής λέγεται η καμπύλη την 

οποία σχηματίζει ένα νήμα που 

κρέμεται ελεύθερα στο πεδίο 

βαρύτητας της γης στηριζόμενο στα 

δύο άκρα του. 

 

 •  Η βραχυστόχρονος είναι η κυκλοειδής 

καμπύλη. (Η κυκλοειδής είναι η τροχιά 

που διαγράφει κάποιο συγκεκριμένο 

σημείο ενός κύκλου που κυλίεται, χωρίς 

να ολισθαίνει, σε μια ευθεία γραμμή). 
 



Λογαριθμική σπείρα 

• Ελίσσεται άπειρες φορές γύρω από τον πόλο της 

• Παραμένει αμετάβλητη όταν εφαρμόσουμε  
μαθηματικούς μετασχηματισμούς 

      Αν την μεγεθύνουμε το σχήμα της δεν θα αλλάξει, 
αλλά θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο του εαυτού 
της. 



• Γιάννης Βαρβαρίγγος 

• Έλσα Σιάννου 

• Διονύσης Σπηλιόπουλος 

• Αιμίλιος Σπηλιόπουλος 



 χρόνος κεφάλαιο 5% ανατοκισμός τέλος χρόνου 

1 100€ 100(1+0,05) 105€ 

2 105€ 105(1+0,05) 110,25€ 

3 110,25€ 110,25(1+0,05) 115,76€ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό 
αυξάνεται με μια 
γεωμετρική πρόοδο με 
λόγο: 1,05. 

Εάν ο λογαριασμός ήταν με απλό 
τόκο τότε το ετήσιο επιτόκιο θα 
αναφερόταν διαρκώς στο αρχικό 
κεφάλαιο και το ποσό μας θα 
αυξανόταν κατά 5€ κάθε χρόνο, 
δηλαδή σαν αριθμητική πρόοδος. 



Έστω ότι P είναι το κεφάλαιο, r% 
το ετήσιο επιτόκιο. Έπειτα από t 
χρόνια, αν το ποσό το 
συμβολίσουμε με S, γίνεται:  

S=P(1+r)t 

Έστω ότι ο ανατοκισμός γίνεται n φορές 
τον χρόνο, έτσι το επιτόκιο γίνεται r/n και 
επειδή σε χρόνο t περιέχονται (nt) 
περίοδοι μετατροπής έπειτα από t χρόνια 
έχουμε:  

S=P(1+(r/n))nt  

Για r=1, P=1€ και t=1 χρόνος έχουμε: S=(1+(1/n))n  

n (1+(1/n))n 

1 2 

2 2,25 

5 2,48832 

10 2,59374 

1000 2,71692 

100.000 2,71827 

10.000.000 2,71828    



• Η ex είναι μια εκθετική συνάρτηση με βάση 
τον αριθμό e. 

• Έχει παράγωγο τον εαυτό της. 

• Εκφράζει πολλά φυσικά φαινόμενα των 
οποίων ο ρυθμός μεταβολής είναι ανάλογος 
του εαυτού τους. 



 
• Ο λογάριθμος με βάση 

το e λέγεται φυσικός 
λογάριθμος. 

• Έχει παράγωγο την 
υπερβολή => οι 
λογάριθμοι μπορούν 
να εκφραστούν ως 
εμβαδά κάτω από την 
υπερβολή. 



 
• i = sqrt(-1) 

• Ανάπτυγμα Taylor: ex = 1+ x/1! +x2/2! +x3/3! +... , 

• O Euler αντικαθιστά το x με ix. 

eix = 1+ ix/1! + i2x2/2! + i3x3/3! +...  

• Και καταλήγει ότι, για x = θ, 

eiθ= συνθ + i*ημθ 

• Συνεπώς ισχύει και η ακόλουθη σχέση: 

 



 



• Σύστημα Συντεταγμένων που προσδιορίζεται από μία γωνία 
και ένα διάνυσμα (r,θ) σε αντιστοιχία προς τα δύο κάθετα 
μεταξύ τους διανύσματα των Καρτεσιανών Συντεταγμένων 
(x,y).  

• r: Ακτινική Συντεταγμένη (Ακτίνα) 

• θ: Γωνιακή Συντεταγμένη (Αζιμούθιο) 

 



Τέλος! 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 



Θεατρικό  

 



ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΩΝ EULER ΚΑΙ BERNOULLI  



LEONARD EULER 

Leonardo Eulero- Academia 
Petropolitana. 

Γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1707 και 
πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1783. 

Σπουδαίος Ελβετός μαθηματικός και 
φυσικός. 

Καθιερωτής της  μοντέρνας μαθηματικής 
ορολογίας και σημειογραφίας. Περίφημος 
για τα επιτεύγματά του στη μηχανική, τη 
ρευστοδυναμική, την οπτική και 
την αστρονομία. 



Laplace 
 

ΔΙΑΒΑΣΤE EULER! 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ EULER! 



Friederike 
Charlotte of 

Brandenburg 
Schwedt. 

Leonard Euler  



Απευθύνονται σε μια νεαρή δεσποινίδα. Διαβάζοντάς τες 
μπορούμε να διαπιστώσουμε την εξέλιξη του μυαλού της. 
Ο γραφικός χαρακτήρας της νεαρής γυναίκας παρουσίασε 

ένα πότ πουρί από παράξενους χαρακτήρες. Αυτό 
εξηγείται αν εξετάσουμε με τι είχαν να ασχοληθούν τα 

αγόρια και τα κορίτσια εκείνης της εποχής. 
 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 



Κάθε μέρα που ζω, η σημασία της καλλιέργειας της κατάλληλης 
κουλτούρας από νεαρή ηλικία είναι πιο καθαρά εντυπωμένη στο 

μυαλό μου. Φαίνεται να υπάρχει ένα ζητούμενο προς την 
ολοκλήρωση του σχεδίου μιας χρήσιμης παιδείας- κάτι που 
παραπέμπει στη διεύρυνση του πνεύματος, στα κατάλληλα 

αντικείμενα για σκέψη και στη βοήθεια δημιουργίας μιας σειράς 
προβληματισμών- κάτι που  θα μεταφέρει τη γνώση με το 

ένδυμα της ψυχαγωγίας. Αυτό δε θα πρέπει να επιβάλλεται ως 
μια ομιλία, αλλά να προσφέρεται σαν χάρη. 

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 























ΤΕΛΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 


