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Το prime magazine αποτελεί πρωτοβουλία φοιτητών και αποφοίτων του
Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω Διαδικτύου στην ηλεκτρονική σελίδα:
http://the-prime-magazine.math.auth.gr

Η επίσημη σελίδα του περιοδικού στο facebook είναι:
https://www.facebook.com/theprimemagazine/

Το e-mail του περιοδικού είναι στη διάθεσή σας για επικοινωνία με τους συντάκτες,
σχόλια, παρατηρήσεις, λύσεις των ασκήσεων / γρίφων κάθε ενότητας ή ακόμα για
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, ώστε να συμμετέχετε στη συντακτική ομάδα
του περιοδικού. Τα ονόματα των λυτών θα ανακοινώνονται στο επόμενο τεύχος.

A
Σ

the.prime.magazine@gmail.com

ρχισυνταξία:

Βασίλειος Καλέσης

υντακτική Ομάδα:

Μαρία Γρηγοριάδου
Νίκος Γρούσκος
Σωτηρία Γυλού
Ευάγγελος Ιωαννίδης
Πρόδρομος Κωνσταντινίδης
Αθανάσιος Μπεσλίκας
Βύρων Μπουλούμης
Μυρτώ Παπαγεωργίου
Ίρις Παπαδοπούλου
Δέσποινα Τερζοπούλου
Παναγιώτα Τσαμτσακίρη

ο

Φ
Σ
Ν

ωτογράφος:

Γεωργία Ευαγγελίδη

ιλολογική Επιμέλεια:
Ελένη Καλέση

κιτσογράφος:

Μάγδα Παπαθανασίου

ομική σύμβουλος:

Ελένη Βαρβαρούση

the prime magazine_3

2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 29 31 37 41
Το πρώτο των πρώτων 4
67 71 73 79 83 89 97
10
3 127 131 137 139 149
15
73 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251
257 263 269 271 277 281 283 293 307
311 313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409 419
421 431 433 439 443 449 457 461
463 467 479 487 491 499 503 50 9
521 523 541 547 557 563 569 571 577
587 593 599 601 607 613 617 619 63 1
641 643 647 653 659 661 673 677 683
691 701 709 719 727 733 739 743 75
75
769 773 787 797 809 811 82
Αντί Editorial:

γράφει ο Βασίλειος Καλέσης

Ως πρώτος αριθμός ορίζεται ο φυσικός
αριθμός που είναι μεγαλύτερος της
μονάδας και δεν έχει άλλους θετικούς
διαιρέτες, εκτός από τη μονάδα και
τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχει μια
ελιτίστικη ιδιότητα που συνδέει τους
αριθμούς αυτούς. Η επιλογή τους δεν

Ελένη Βαρβαρούση,

Δικηγόρος LLM Διεθνές Δίκαιο

Γεωργία Ευαγγελίδη,

προπτ. φοιτήτρια Μαθηματικού

Θάνος Μπεσλίκας,

προπτ. φοιτητής Μαθηματικού

Μάγδα Παπαθανασίου,
Μαθηματικός

είναι τυχαία...
Ακριβώς όπως επιλέχθηκαν και οι
συντάκτες του περιοδικού αυτού.
Επιτρέψτε μου σ’αυτό το πρώτο τεύχος
να παρουσιάσω τη βασική ομάδα
των συντακτών του prime magazine,
ξεκινώντας με αλφαβητική σειρά:

Μαρία Γρηγοριάδου,

Νίκος Γρούσκος,

Σωτηρία Γυλού,

Μαθηματικός MSc Web Science

προπτ. φοιτητής Μαθηματικού

Μαθηματικός MSc Statistics

Ευάγγελος Ιωαννίδης,

Ελένη Καλέση,

Πρόδρομος Κωνσταντινίδης,

Μαθηματικός PhD cand. Networks Παιδαγωγός, PhD cand. Philosop

Βύρων Μπουλούμης,

Μυρτώ Παπαγεωργίου,

προπτ. φοιτητής Μαθηματικού

Ίρις Παπαδοπούλου,

προπτ. φοιτητής Μαθηματικού

Μαθηματικός MSc Web Science

Μαθηματικός PhD Geometry

Δέσποινα Τερζοπούλου,

Παναγιώτα Τσαμτσακίρη,

Βασίλειος Καλέσης,

Μαθηματικός MSc Pure Maths

Μαθηματικός MSc Statistics

Μαθηματικός

Η συντακτική ομάδα είναι ανοιχτή σε νέα μέλη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του περιοδικού.
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Χαιρετισμός Προέδρου του Μαθηματικού Α.Π.Θ.,
καθηγητή κ. Καραμπετάκη Νικολάου

Πριν από 70 χρόνια (Απρίλιος 1946), ο Σύλλογος
Φοιτητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής και Χημείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησε στη
μηνιαία έκδοση του Δελτίου με υπεύθυνο συντακτικής
επιτροπής τον κ. Κ. Νικολαΐδη. Νέα παιδιά, μετά
την τετράχρονη σκλαβιά και τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν λόγω ελλιπούς λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, προχώρησαν στη δημιουργία ενός
περιοδικού, με στόχο την ανάπτυξη του επιστημονικού
πνεύματος. 70 χρόνια μετά, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία δεν παραμένουν
λίγα, αλλά η πρόσβαση στην πληροφορία είναι
μεγαλύτερη από ποτέ. Μια ομάδα φοιτητών και
αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.,
με πρωτεργάτη τον συντάκτη του περιοδικού κ.
Βασίλειο Καλέση, τολμά και προχωρά στην έκδοση
του δικού της περιοδικού The Prime Magazine,
με στόχο να φέρει πιο κοντά την οικογένεια των
φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μαθηματικών
του Α.Π.Θ., της οποίας αποτελώ και εγώ προσωπικά
μέλος. Η ημερομηνία έκδοσης του περιοδικού,
έπειτα από προγραμματισμό, γίνεται με την επέτειο
της γέννησης του μεγάλου Έλληνα Μαθηματικού
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (13/9/1873), ώστε να
τιμηθεί ο μεγάλος αυτός Έλληνας Μαθηματικός, από
τον οποίο είχε ζητηθεί η οργάνωση του νεοσύστατου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλέπε αφιέρωμα στο
περιοδικό).
Παρόλο που καθηγητές και φοιτητές είμαστε τόσο
κοντά στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ., πιστεύω
ότι είμαστε και αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλον.
Υπάρχουν μέσα στο Τμήμα ομάδες φοιτητών που
ασχολούνται με δραστηριότητες, όπως το σκάκι,
το μπάσκετ, το θέατρο αλλά και πολλές άλλες
δραστηριότητες, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τι κάνει
ο άλλος. Θα παρότρυνα όλες τις ομάδες αυτές να
ορίσουν εκπροσώπους στη συντακτική επιτροπή του
περιοδικού και να ενημερώνουν τους συμφοιτητές τους
για τις δραστηριότητές τους, τον τρόπο που μπορεί
να συμμετέχει κάποιος στις δραστηριότητες αυτές
αλλά και να αναδείξουν προς τα έξω τη δουλειά που
κάνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους μου,
οι οποίοι μπορούν να κάνουν γνωστή τη δουλειά τους
προς τους φοιτητές τους αλλά και τους αποφοίτους
του Τμήματος. Πιστεύω ότι το περιοδικό αυτό μπορεί
να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να έρθουμε όλοι μας
ακόμα πιο κοντά! Πιστεύω επίσης ότι το περιοδικό
αυτό μπορεί να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του
Τμήματος με τους απόφοιτούς του.

Όλοι όσοι αποφοίτησαν, νοσταλγούν τις ημέρες
που πέρασαν στο Τμήμα και είμαι σίγουρος ότι θα
βλέπουν με συγκίνηση το πώς εξελίσσεται η ζωή
στο Τμήμα σήμερα. Από την άλλη πλευρά, όλοι
οι νέοι φοιτητές μας θέλουν να δουν την εμπειρία
των αποφοίτων, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν
στην εύρεση εργασίας, τους δρόμους που επέλεξαν
ακολουθώντας τον κλάδο των Μαθηματικών, νέες
κατευθύνσεις που συνάντησαν κ.ά.. Όλοι μαζί
μπορούμε να ενωθούμε σαν μια γροθιά και να
δώσουμε την υπόσταση που θέλουμε στο περιοδικό
αυτό και, φυσικά, θα πρέπει να είμαστε ανοικτοί
σε όλους όσους ασχολούνται με τον όμορφο αυτό
κλάδο!
Όπως είπε ο Gauss, “Τα Μαθηματικά αποτελούν τη
Βασίλισσα των Επιστημών” και βλέπουμε σήμερα όσο
ποτέ άλλοτε τις εφαρμογές των Μαθηματικών σε
πολλές επιστήμες. Για τον σκοπό αυτό, το περιοδικό
θα πρέπει να δώσει το βήμα και σε άτομα από άλλες
επιστήμες που χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά ως
εργαλείο, δίνοντας σε όλους εμάς μια διαφορετική
προοπτική των Μαθηματικών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα
μεγάλη συγκίνηση βλέποντας το περιοδικό αυτό να
παίρνει σάρκα και οστά, μιας και ήταν ένας στόχος
που είχε τεθεί τα τελευταία δύο χρόνια και έψαχνε το
κατάλληλο έμψυχο δυναμικό για να τον υλοποιήσει.
Σήμερα, οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτό το
περιοδικό είναι εδώ και τους εύχομαι εγώ και οι
συνάδελφοι μου κάθε επιτυχία στη δύσκολη δουλειά
που έχουν να αντιμετωπίσουν, μιας και η έκδοση
αυτού του περιοδικού θέλει χρόνο από όλους εν όψει
πολλών άλλων παράλληλων ασχολιών. Για αυτόν
τον λόγο, καλώ όλους εσάς που διαβάζετε αυτή
τη στήλη να βοηθήσετε τη συντακτική επιτροπή
του περιοδικού με δικά σας άρθρα και, γιατί όχι, να
αποτελέσετε και εσείς μέλη της επιτροπής αυτής.
Γιατί όπως λέει μια αφρικάνικη παροιμία: “Αν θες
να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος σου, αν θες να πας
μακριά, πήγαινε με παρέα”. Και εγώ σας εύχομαι
να πάτε μακριά! Εμείς οι δάσκαλοι και συνάδελφοί
σας θα είμαστε εδώ, όποτε μας χρειαστείτε, για να
συνδράμουμε στην επίτευξη των στόχων σας.
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γράφει ο Βασίλειος Καλέσης

“Γίνονται δεκταί εις την Γραμματείαν του
Πανεπιστημίου αιτήσεις δια τας εισιτηρίους
εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους
δια τα τμήματα Φυσικών, Μαθηματικών και
Γεωπονικών μέχρι της 20ής Οκτωβρίου 1928.”

Οι επιτυχόντες στις εισιτήριες εξετάσεις του
Τμήματος ήταν μόλις 3 που ήρθαν να προστεθούν
στους 2 μεταγραφέντες φοιτητές και σε αυτό το
μικρό ακροατήριο των -μόλις- 5 ατόμων διδάχθηκαν
τα εξής μαθήματα:

Με αυτή τη σύντομη ανακοίνωση, ο τότε
αντιπρύτανης κ. Κοντός έδωσε το εναρκτήριο
έναυσμα στη νεοσυσταθείσα σχολή Φυσικών και
Μαθηματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, η οποία αρχικά στεγάστηκε στο
μέγαρο της οδού Εθνικής Αμύνης (το σημερινό
κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής).

Α’ Εξάμηνο
1] Συμπλήρωσιν Στοιχειωδών Μαθηματικών
και Aνωτέραν Άλγεβραν μετ’Ασκήσεων
2] Αναλυτικήν Γεωμετρίαν μετ’Ασκήσεων
3] Παραστατικήν Γεωμετρίαν μετ’Ασκήσεων

Τη 14η Μαΐου 1928, οι καθηγητές Π. Κοντός, Θρ.
Βλησίδης, Α. Οικονομόπουλος, Κ. Σκλαβούνος και
Κ. Γεωργικόπουλος, με τη διαδικασία της φανερής
ψηφοφορίας και έχοντας αιτιολογήσει την ψήφο
τους, εξέλεξαν τον Νικόλαο Κρητικό ως τον πρώτο
τακτικό καθηγητή της έδρας Μαθηματικών και
Μηχανικής. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ν. Κρητικός
ξεχώρισε από τους συνυποψηφίους του, μιας και
είχε συστηθεί για τη θέση από τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή.

Εικόνα 1: Από αριστερά προς τα δεξιά
Οι Ν. Κρητικός, D. Hilbert, Κ. Καραθεοδωρή
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Β’ Εξάμηνο
1] Διαφορικόν και Ολοκληρωτικόν Λογισμόν
μετ’Ασκήσεων
2] Συνέχειαν Παραστατικής Γεωμετρίας
μετ’Ασκήσεων
3] Συνέχειαν Ανωτέρας Άλγεβρας και
Αναλυτικής Γεωμετρίας μετ’Ασκήσεων

Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 1928-1929, το Τμήμα
στελεχώθηκε με περισσότερο επιστημονικό και
διδακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση
και ανάπτυξή του. Οι επιτυχόντες της Σχολής
πολλαπλασιάστηκαν, τα μαθήματα απλώθηκαν ανά
τα διδακτικά έτη και πλέον οι φοιτητές καλούνταν
να δώσουν προαγωγικές εξετάσεις για την είσοδό
τους στο επόμενο έτος.
Κατά τη δεκαετία που ακολούθησε έγιναν ριζικές
ανακατατάξεις στο επιστημονικό προσωπικό,
παγιώθηκε η δομή του προγράμματος σπουδών και
εκπονήθηκαν οι πρώτες διδακτορικές διατριβές.
Τα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής
Φρένο σ’αυτόν τον επιστημονικό “αναβρασμό” θα
βάλει η γερμανική κατοχή τον Απρίλιο του 1941,
αφού επιτάχθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου για να χρησιμοποιηθούν από τους
κατακτητές ως στρατιωτικό νοσοκομείο.
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Παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, το
Πανεπιστήμιο συνέχισε τη λειτουργία του καθ’όλη
τη διάρκεια της κατοχής, ενώ τα μαθήματα του
Τμήματος τελούνταν στον χώρο του σημερινού
Πειραματικού Σχολείου του Α.Π.Θ.. Οι δε φοιτητές
του Μαθηματικού ανέπτυξαν αντιστασιακή δράση
γράφοντας συνθήματα, μοιράζοντας δελτία ειδήσεων
και ετοιμάζοντας χειρόγραφες προκηρύξεις, τις
οποίες έριχναν κοντά στις γερμανικές μονάδες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο φοιτητής
του τμήματος Ηλίας Καπέσης (ή Κάπης), ο οποίος
καταδικάστηκε σε θάνατο όταν, μετά από έρευνα στο
σπίτι του, βρέθηκε παράνομο υλικό.

Η περίοδος της Επταετίας
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης πέρασε μεγάλη δοκιμασία, ίσως
μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας,
μιας και μόνο το 1968, παύτηκαν 28 αντιφρονούντες
καθηγητές και υφηγητές. Η κατάσταση χειροτέρεψε
το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 1968-1969, κατά τη
διάρκεια του οποίου η Υπηρεσιακή Επετηρίδα του
Πανεπιστημίου παρουσίασε 90 έδρες και θέσεις
καθηγητών και εντεταλμένων υφηγητών κενές. Η ίδια
κατάσταση επικρατούσε και στη Φυσικομαθηματική
Σχολή, όπου η απομάκρυνση των Ι. Αυδή και Θ.
Διαμαντόπουλου, η αποχώρηση των Γ. Γεωργανόπουλου και Γ. Καζαντζίδη με την εκλογή
τους ως καθηγητές
στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων καθώς
και το πάγωμα των
νέων
διορισμών
δημιούργησαν μεγάλο λειτουργικό
πρόβλημα. Παρ’όλα
αυτά, η κατάσταση
βελτιώθηκε
στο
διάστημα 1969-74
όταν και ενσωματώθηκαν στο διδακτικό προσωπικό
του τμήματος οι Κ. Λάκκης και Ε.-Α. Ηλιόπουλος,
ενώ θέσεις βοηθών ή επιμελητών ανέλαβαν οι Θ.
Ανδρέου, Γ. Στάμου, Π. Λαμπρινός, Φ. Γουλή, Ε.
Μπόρα, Χ. Καριοφύλλης, Θ. Κυβεντίδης, Θ. Θεοχάρη,
Δ. Δημητρακούδης, Κ. Κάλφα, Χ. Κωνσταντιλάκη,
Ε. Ψωμόπουλος και Γ. Τζιντζής.

Τα χρόνια της Ανασύνταξης
Το Τμήμα, έχοντας περάσει
δύσκολα χρόνια κατά τη
διάρκεια του πολέμου,
ξεκίνησε την ανασύνταξή
του μετά το 1951, η οποία
διήρκησε μια δεκαπενταετία.
Κάθε νέα αρχή απαιτεί
αναδιοργάνωση σε όλους
τους τομείς, ενέργεια η
οποία πραγματοποιήθηκε
στη Σχολή με την έκδοση
νέων πανεπιστημιακών εγχειριδίων (τη συγγραφή των
οποίων ανέλαβαν οι καθηγητές έδρας Μπρίκας και
Αναστασιάδης), αλλά και νέα στοιχεία στην υποδομή
και το πρόγραμμα σπουδών της. Δεν είναι τυχαίο που
την περίοδο εκείνη από το Μαθηματικό αποφοίτησαν
οι Γ. Γεωργανόπουλος, Κ. Εφραιμίδης, Θ. Καζαντζής,
Γ. Παντελίδης και Δ. Σαραφίδης, μαθηματικοί που
τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσουν στον
ακαδημαϊκό “στίβο” της χώρας. Η αναδιοργάνωση Από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα
Η έλευση της μεταπολίτευσης θα φέρει έναν
επισφραγίσθηκε με τη μεταφορά του Τμήματος
στις νέες του εγκαταστάσεις, το 1959, στη θέση που μεταρρυθμιστικό αέρα στην ανώτατη εκπαίδευση
της χώρας. Πρώτα απ’όλα, μπήκαν τα θεμέλια
βρίσκεται μέχρι σήμερα.
της αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων και του
πανεπιστημιακού ασύλου και άνοιξαν οι δρόμοι
συμμετοχής στα όργανα λήψης αποφάσεων σε
όλες τις ομάδες της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Το 1976, ξεφεύγοντας από την αυστηρά θεωρητική
πορεία που είχε ως τότε, το Τμήμα έκανε μια στροφή
προς τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, ενώ από το 1980
και έπειτα, νέες έδρες, όπως αυτή της Αριθμητικής
Ανάλυσης, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της
Επιστήμης των Υπολογιστών, της Στατιστικής
και των Πιθανοτήτων, έδωσαν στο Τμήμα μια πιο
ολοκληρωμένη δομή. Την περίοδο 1974-1979,
προσλήφθηκαν ως βοηθοί οι Π. Ταμία-Δημοπούλου,
Εικόνα 2: Υπό ανέγερση το κτίριο της Φυσικομαθηματικής
Μ. Γουσίδου, Π. Μωυσιάδης, Π. Κολτσάκη, Ν.
Σχολής, 1950. 66 χρόνια μετά, το κτίριο στεγάζει τη Σχολή
Φαρμάκης, Ε. Πουλέας, Φ. Κολυβά, Ν. Καστάνης,
Θετικών Επιστημών.
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Σ. Σταματάκης και Α. Τζουβάρας και ως επιστημονικοί
συνεργάτες οι Σ. Καλπαζίδου, Γ. Τσακλίδης, Δ.
Παπαδοπούλου και Μ. Παντέκη. Ακόμα, το 1982,
εξελέγησαν ως έκτακτοι καθηγητές στην Β΄ και Ε΄
τακτική έδρα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών οι Π.-Χ.
Βασιλείου και Α. Βαρδουλάκης αντίστοιχα. Πολλοί
από τους προαναφερθέντες καθηγητές, έχοντας
αφιερώσει τη ζωή τους στο Τμήμα, συνεχίζουν μέχρι
σήμερα το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο με
μεγάλη επιτυχία.

Μετά από 88 χρόνια προσφοράς στην Παιδεία,
το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει να εφοδιάζει
τους φοιτητές του με υψηλού επιπέδου μαθηματική
γνώση. Η αξία και το κύρος της Σχολής αναγνωρίζεται
ολοένα και περισσότερο μέσω των “καρπών” που
παράγει: οι απόφοιτοί του αποτελούν περιζήτητους
επιστήμονες και διαπρέπουν σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο.

Βιβλιογραφία:
1] Καστάνης, Ν. (1999). Η 70χρονη πορεία του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
2] 75 χρόνια ΦυσικοΜαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., (2003) επετειακός τόμος, συλλογικό έργο. Θεσσαλονίκη.
3] Tμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. Εισαγωγή. http://www.math.auth.gr/el/intro προσπελάστηκε 4/9/2016.
4] Πηγή φωτογραφιών: προσωπικό αρχείο καθ. Νικολάου Καραμπετάκη & έκθεση φωτογραφίας: “90
χρόνια ΑΠΘ”.
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

προπτυχιακοι

γράφει ο Βύρων Μπουλούμης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεωρία παιγνίων είναι ο επιστημονικός κλάδος
ο οποίος μελετάει συστηματικά και με τη χρήση
μαθηματικών εργαλειών τη συμπεριφορά των
ατόμων σε συνθήκες στρατηγικής αλληλεπίδρασης.
Η θεωρία παιγνίων μπορεί να εφαρμοστεί σε μια
ανταγωνιστική δραστηριότητα μεταξύ δύο παικτών,
για παράδειγμα δύο πολιτικών υποψηφίων, σε
εταιρείες που ανταγωνίζονται για δουλειές, στη
λήψη της απόφασης ενός στρατού για επίθεση στους
εχθρούς ακόμη και στη Βιολογία. Κάποιες ιδέες
της θεωρίας παιγνίων μπορούν να εντοπιστούν
ήδη από τον 18ο αιώνα, όμως, η κύρια ανάπτυξη
ξεκίνησε στη δεκαετία του 1920 από τους Emile
Borel, John von Neumann και Oskar Morgenstern.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο John F. Nash
ανέπτυξε μία βασική έννοια, την Ισορροπία Nash.
Το βραβείο Nobel του 1994 στις Οικονομικές
Επιστήμες απονεμήθηκε στους επιστήμονες της
θεωρίας παιγνίων John C. Harsanyi, John F. Nash
και Reinhard Selten.
Κύρια στοιχεία ενός παιγνίου είναι:
• οι παίκτες
• οι κανόνες
• οι στρατηγικές των παικτών
• η πληροφόρηση που έχει κάθε παίκτης όταν κληθεί
να λάβει κάποια απόφαση
• οι αποδόσεις (χρηματικές απολαβές ή επίπεδα ικανοποίησης).
Βασικό συστατικό πολλών μοντέλων στη θεωρία
παιγνίων είναι η έννοια της ορθολογικής επιλογής.
Όλοι οι παίκτες είναι ορθολογικοί με την έννοια ότι
έχουν τη δυνατότητα:
α) να κατατάξουν τις αποδόσεις σε περισσότερο και
λιγότερο επιθυμητές και
β) να προσδιορίσουν τις επιλογές που οδηγούν
στην πλέον επιθυμητή απόδοση.
Επιπλέον, κάθε παίκτης ξεχωριστά γνωρίζει ότι και
οι άλλοι είναι ορθολογικοί και λαμβάνει το στοιχείο
αυτό υπόψη του όταν κάνει τις δικές του επιλογές.

Ο John F. Nash απέδειξε ότι ορθολογική λύση
επιδέχονται όλα τα παίγνια με πεπερασμένο αριθμό
παικτών και πεπερασμένο αριθμό στρατηγικών για
κάθε παίκτη. Για την επιστήμη των αποφάσεων η
συνεισφορά του Nash θεωρείται τόσο σημαντική
όσο και η ανακάλυψη της έλικας του DNA για
τη Βιολογία. Η θεωρία παιγνίων αναγνωρίζει ότι
κάθε παίκτης ξεχωριστά προσπαθεί να προβλέψει
τι θα κάνουν οι άλλοι παίκτες και να αντιδράσει
με τον καλύτερο γι’ αυτόν τρόπο. Στη λύση ενός
παιγνίου οι προσδοκίες κάθε παίκτη σχετικά με
τη συμπεριφορά των υπολοίπων αποδεικνύονται
ορθές και οι αντιδράσεις με βάση τις προσδοκίες
αυτές είναι άριστες. Η λύση ονομάζεται ισορροπία
επειδή σε αυτή, με δεδομένες τις στρατηγικές των
υπολοίπων, κανείς από τους παίκτες δεν έχει κίνητρο
να αλλάξει τη δική του στρατηγική.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εργασίες των
ερευνητών επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της
έννοιας της ισορροπίας Nash επειδή η εφαρμογή της
φαινόταν να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιες
περιπτώσεις. Πραγματικά, σε κάποια δυναμικά
παίγνια οι λύσεις δεν ήταν λογικές αφού βασίζονταν
σε μη-πιστευτές απειλές κάποιων παικτών. Για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό ο Reihhard Selten
(1965) πρότεινε την έννοια της τέλειας κατά υπόπαίγνιο ισορροπίας Nash η οποία αποτελεί τόσο
αναγκαία όσο και ικανή συνθήκη για ορθολογική
συμπεριφορά στα δυναμικά παίγνια.
Τα παίγνια διακρίνονται σε στατικά, όπου οι
παίκτες κάνουν τις επιλογές τους ταυτόχρονα, και
σε δυναμικά, που εξελίσσονται στη διάρκεια του
χρόνου και κάθε παίκτης πρέπει να προβλέψει την
επίδραση που θα έχει η παροντική του επιλογή στη
συμπεριφορά των υπόλοιπων παικτών στο μέλλον.
η συνέχεια στο επόμενο τεύχος...
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γράφουν οι Σωτηρία Γυλού
Μυρτώ Παπαγεωργίου

Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από την 21η Ιουλίου έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2016. Σε αυτή συμμετείχαν 94
φοιτητές και 144 πτυχιούχοι του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Η συλλογή των στοιχείων έγινε
με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 22 ερωτήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας google drive. Σε κάθε τεύχος θα δημοσιεύονται τα στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων σε διαφορετικές
ερωτήσεις των ερωτηματολογίων.

Φοιτητές:

Στην έρευνα συμμετείχαν 94 προπτυχιακοί φοιτητές του
Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ., εκ των οποίων 50 άντρες
και 44 γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 39 ετών. Το ηλικιακό
εύρος με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ήταν από 20
έως 23 ετών το οποίο αποτελεί το 72,4% του δείγματος
των φοιτητών. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής είχαν
οι τριτοετείς φοιτητές (27,7%)

“Ποια ήταν η πρώτη σας
επιλογή στο μηχανογραφικό;”

Απόφοιτοι:

Στην έρευνα συμμετείχαν 144 απόφοιτοι του Τμήματος
Μαθηματικών Α.Π.Θ., εκ των οποίων 77 άντρες και 67
γυναίκες, ηλικίας από 22 έως 66 ετών. Το ηλικιακό εύρος
με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ήταν από 23 έως
29 ετών το οποίο αποτελεί το 67,3% του δείγματος των
αποφοίτων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι 1 στους 12 πτυχιούχους της
σχολής δηλώνει πλέον ως τόπο διαμονής το εξωτερικό
(για συνέχιση σπουδών ή εργασία) και το 75% αυτών
έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του 6,5 (Λίαν Καλώς).

“Ποια ήταν η πρώτη σας
επιλογή στο μηχανογραφικό;”

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 58,9% όσων δήλωσαν ως
πρώτη επιλογή το Μαθηματικό είναι άντρες.

“Πιστεύετε ότι με τη σχολή που επιλέξατε θα
έχετε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση;”

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναλλαγή της άποψης των
φοιτητών σχετικά με την επαγγελματική αποκατάστασή
τους σε σχέση με την ηλικία τους. Στις ηλικίες από 18
έως 19 ετών οι φοιτητές δεν πιστεύουν ότι θα έχουν
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, κάτι που δείχνει να
αντιστρέφεται στην ηλικιακή ομάδα από 20 έως 22 ετών.
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Το 18,8% όσων δήλωσαν το Μαθηματικό ως πρώτη
επιλογή αποφοίτησε σε 4 έτη, το 24,6% σε 5 έτη και το
21,1% σε 6 έτη.

“Το πτυχίο σας βοήθησε
στην εύρεση εργασίας;”

Εξ αυτών που δήλωσαν πως το πτυχίο τους βοήθησε
στην εύρεση εργασίας, το 65,4% είναι πτυχιούχοι,
το 29% κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 5,6% κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος.
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Οι διακρίσεις

Στην École normale supérieure de Lyon θα συνεχίσει
Πανευρωπαϊκή διάκριση για το Ινστιτούτο
τις σπουδές της η αριστούχα απόφοιτη του Τμήματος
Βιοεπιστημών
αποτελεί
η
Κική Δαρίβα με καθηγητή τον, βραβευμένο με Fields Εφαρμοσμένων
επιτυχής
ερευνητική
πρόταση
CLLassify,
η
οποία
Medal το 2010, Cédric Villani.
βαθμολογήθηκε με 97% (Αριστεία: 4.8/5, Αντίκτυπος:
4.9/5, Εκτέλεση: 4.9/5), στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κάρτας δράσεων Marie Skłodowska-Curie Individual FelΚωνσταντίνος και Κατσετιάδης Φοίβος έλαβαν lowships IF-EF (MSCA-IF-2015-EF). Η πρόταση
χάλκινα μετάλλια στον 22ο Διεθνή Διαγωνισμό με αναλυτικό τίτλο «Καινοτόμος αποτίμηση του
Μαθηματικών για προπτυχιακούς φοιτητές (22nd κινδύνου με στόχο την εξατομίκευση της θεραπείας
IMC 2016).
στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία» υποβλήθηκε
από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ. Θεόδωρο
Μωυσιάδη (fellow), υπό την εποπτεία του Διευθυντή
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Τμήματος συνέχισε του ΙΝΕΒ, Δρ. Κώστα Σταματόπουλο (Superviτην παράδοση στις διακρίσεις (4 πρωταθλήματα σε 7 sor-Coordinator). Ο Θεόδωρος Μωυσιάδης είναι
συνεχόμενα final four) και έφτασε, για άλλη μια φορά, απόφοιτος του Τμήματος με μεταπτυχιακό τίτλο στη
στην τελική τετράδα του ενδοπανεπιστημιακού Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα και εκπόνησε
πρωταθλήματος.
τη διδακτορική του διατριβή κατά την περίοδο 20062010, στο ίδιο Τμήμα.

Οι διακρίσεις των φοιτητών του Τμήματος
συνεχίστηκαν και στους Πανεπιστημιακούς Βαλκανικούς Αγώνες της Αδριανούπολης: η Χατζηπέτρου
Άννα έλαβε αργυρό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερης,
χρυσό μετάλλιο στα 4 x 50μ. μικτής ομαδικής και
χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. ατομικής κολύμβησης,
ενώ ο Οικονόμου Γρηγόρης έλαβε χάλκινο μετάλλιο
στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

Τα νέα

Το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. εκφράζει
δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Ινστιτούτο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute) για την ευγενική δωρεά υπολογιστικού
εξοπλισμού προς το εργαστήριο Η/Υ του Τμ.
Μαθηματικών Α.Π.Θ. στο πλαίσιο σχετικής δράσης
του για την αξιοποίηση αποσυρόμενου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο εγκαταστάθηκαν
16 σύγχρονοι επιτραπέζιοι υπολογιστές καθώς
και 3 notebooks. Με το δωρηθέντα από το EIB
Institute εξοπλισμό λύνεται σε σημαντικό βαθμό
το πρόβλημα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού του
εργαστηρίου Η/Υ και μπορούν να υποστηρίζονται
αποδοτικά απαιτητικές εφαρμογές (όπως Matlab,
Mathematica, SPSS, κλπ.)

“αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων”
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προπτυχιακοι

τ0

γρα

γράφει ο Θάνος Μπεσλίκας

Καλωσήρθατε στην
ν στήλη Αν4λυσ3 τ0 του Prime
Magazine! Στη στήλη αυτή θα δημοσιεύονται
διάφορα άρθρα επιστημονικού περιεχομένου με
θεματικό κέντρο τη Μαθηματική Ανάλυση. Το
περιεχόμενο των άρθρων θα είναι κάθε φορά
ξεχωριστό. Θα παραθέτουμε διαφορετικές
.
απόδείξεις
σε θεωρήματα ή και προβλήματα
ανάλυσης που έχουν απασχολήσει τους
!
μαθηματικούς ανά τους αιώνες και θα δίνουμε
στο τέλος του άρθρου μερικά άλυτα προβλήματα.
Τις λύσεις των προβλημάτων μπορείτε να μας τις
στείλετε στο mail του περιοδικού (βλ. τρόπους
Το περιεχόμενο
επικοινωνίας σελ. 3) και η πιο εντυπωσιακή
-προφανώς και σωστή- θα δημοσιεύεται στο
επόμενο τεύχος, με τα ανάλογα εύσημα στον
τικές απόδείξεις σε θεωρήματα ή και
λύτη.
Στο σημερινό άρθρο θα παρουσιάσουμε μία
πασχολήσει τους μαθηματικούς ανα
αρκετά σύντομη απόδειξη του Θεωρήματος των
τους αιώνες και θα δίνουμε στο τέλος
Πρώτων Αριθμών η οποία βασίζεται στον τύπο
!
του Perron. Για αναλυτικότερες αποδείξεις του
ίδιου θεωρήματος σας παραπέμπουμε στο [1] της
ίτε να μας τις στείλετε στα στοιχεία
βιβλιογραφίας μας. Για περαιτέρω πληροφορίες
επικοινωνίας του περιοδικού και η πιο
για τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε σας
Θα
παραπέμπουμε στο [2] της βιβλιογραφίας. Ας
ξεκινήσουμε με τη διατύπωση του θεωρήματος
των πρώτων αριθμών:
με μία αρκετά σύντομη απόδειξη του
Θεωρήματος των Πρώτων Αριθμών η
Για αναλυτικότερες αποδείξεις του
ίδιου θεωρήματος σας παραπέμπουμε
ρεταίρω πληροφορίες για τις έννοιες
-

x
Ισχύει ότι: π(x) ∼ log(x)
όπου π(x)
είναι η συνάρτηση καταμέτρησης των
πρώτων μικρότερων του αριθμού x

Παρακάτω παραθέτουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στην απόδειξή μας:
 ψ(x) =

!

pm ≤x

log(p)
!

−s
 ΄Εστω f (s) = ∞
n=1 an n , s =
σ + it , x όχι ακέραιος και c > 0.
Τότε:
"
1 # c+i∞
xz
an =
f (s+z) dz
2πi c−i∞
z
n<x

Απόδειξη του Θεωρήματος: Θα
εφαρμόσουμε τον τύπο του P erron
για την
ν συνάρτηση ψ(x). Παρατηρούμε
ότι:
1 # c+i∞ " log(p) xz
ψ(x) =
dz
2πi c−i∞ m≥1 pmz z
$

ζ (z)
1 # c+i∞
−
=
2πi c−i∞
ζ(z)
′

%

xz
dz, Re(z) > 1
z

Για να δικαιολογήσουμε το παραπάνω
βήμα αρκεί να παρατηρήσουμε πως η
σύγκλιση του αθροίσματος είναι ομοιόμορφη, συνεπώς μπορούμε να αλλάξουμε την
νιι σειρά άθροισης και ολοκλήρωσης. Η καμπύλη ολοκλήρωσής
μας θα είναι ένα μεγάλο ημικύκλιο με
διάμετρο (c − iN, c + iN ) προς το
αριστερό ημιεπίπεδο ούτως ώστε να

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Μιγαδική Ανάλυση, D.N ewman,
J.Bak, Πανεπιστημιακά Μαθηματικά Κείμενα, Εκδόσεις L.B.
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Ποιοί είναι
τριμμένες και
συνάρτησης
ών υπολοίπων

ώρημα των ολοκληρωτικών υπολοίπων
περιέχει όλους τους πόλους της ολοσαν ένα
κληρωτέας συνάρτησης. Ποιοί είναι
εαυτοί οι πόλοι; Οι τετριμμένες και
μη τετριμμένες ρίζες
της
συνάρτησης
Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι:
ζήτα φυσικα! Θα εφαρμόσουμε
το θεαπό λήμμα
που μπορείτε να
ώρημα των ολοκληρωτικών υπολοίπων
και έτσι θα έχουμε
και έτσι θα έχουμε την ψ(x) σαν ένα
άθροισμα συνεχών συναρτήσεων , ενώ πριν ήτανΟι
μίαπόλοι
κλιμακωτή
συνάρτη- μας είναι
της συνάρτησής
ση. Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι:
ψ(x) ∼ x (από λήμμα που μπορείτε
΄Εύκολανα έχουμε ότι:
βρείτε στα [1],[2]) και έτσι θα έχουμε
.
την απόδειξή μας ολοκληρωμένη.

Στην απόδειξή μας αντικαθιστούμε το
T με ένα t ∈ [T, T + 1]. Από γνωστό λήμμα στο [1] έχουμε ότι για T ≤
|γ| < t υπάρχουν << log(T ) ρίζες
και κάθε μία από αυτές συνεισφέρει
συνισφέρει
στο
..
x
άθροισμα κατα T . Συνεπώς η προηγούμενη ισότητα ισχύει για κάθε T ≥ 2
κατι που ουσιαστικά μηδενίζει τη λογαριθμίκή συνάρτηση στην ισότητα αφου το 1/2 είναι μικρότερο από το δοθέν σφάλμα. ΄Ετσι έχουμε:
ψ(x) = x −

Οι πόλοι της συνάρτησής μας είναι
στο 0 και σε κάθε ρίζα της συνάρτησης ζήτα.΄Εύκολα έχουμε ότι:
′

2m

Res(f, −2n) = − x2m ΄Αρα
ψ(x) = x −

xρ
−
ρ
ζ(ρ)=0
!
#

$

1 " −N +i∞
ζ (z) xz
ζ (0)
+
dz
−
ζ(0)
2πi −N −i∞
ζ(z) z
Παίρνοντας το N → ∞ το ολοκλήρωμα επί της ημικυκλικής καμπύλης μηδενίζεται και έτσι έχουμε:
′

′

%

&

1
1
ψ(x) = x − log 1 − 2 −
2
x
′

xρ ζ (0)
−
ρ
ζ(0)
ζ(ρ)=0
!

Συνδυάζοντας όλες τις εκτιμήσεις ,
έχουμε:
ψ(x) = x −

%

&

1
1
log 1 − 2 −
2
x
′

xρ ζ (0)
−
ρ
ζ(0)
ζ(ρ)=0
!

#

#

$

x log(x) log(T )
+ log(x)
O
T

ρ

(0)
Res(f, 0) = − ζζ(0)
Res(f, ρ) = − xρ .

xρ
−
ρ
ζ(ρ)=0
!

dz Και τώρα μένει να εκτιμήσουμε το
άθροισμα που αφορά τους όρους που
- έχουν ρίζες της συνάρτησης ζήτα για
- να έχουμε την τελική εκτίµηση.
εκτίμιση.
Για να
Text
γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε ένα
έτα
2
T μεγαλύτερο περίπου από log (x) ούτως ώστε ο όρος του σφάλματος να
είναι o(x). ΄Ετσι θα έχουμε:
! xRe(ρ)
xρ
≤
ρ
|ρ|
ζ(ρ)=0
ζ(ρ)=0
!

,

≤ x1−1/71 log(T )

#

$

(log(T )2 )
+ O(1)
2π

Επιλέγοντας T = exp 19 (log(x)1/2 )
και χρησιμοποιώντας την παραπάνω
εκτίμηση στην προηγούμενη ισότητα ! , λαμβάνουμε:
ψ(x) = x +
"
1
− 10
(log(x))1/2
O xe
και η απόδειξη είναι
πλήρης.

$

x log(x) log(T )
O
+ log(x)
T

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ:

1. Δείξτε ότι:

2. Δείξτε ότι:
e

′
ζ (s)
− ζ(s)

!∞

n=1

"

1+

!∞

1
p2n

n=1 (pn )

$

#

=

1
ps
n −1

15
π2

=
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Όταν η Διασύνδεση δημιουργεί Προστιθέμενη Αξία:

Μια «Δικτυο-κεντρική» ερμηνεία της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

H 4 Βιομηχανική Επανάσταση
και το «Internet of Things»
η

Το κεντρικό θέμα του Παγκόσμιου Οικονομικού
Forum (WEF) για το 2016 ήταν η λεγόμενη
«4η Βιομηχανική Επανάσταση» [1]. Η 1η Βιομηχανική
Επανάσταση έχει ως κύρια γνωρίσματα την
εφεύρεση της ατμομηχανής και την εκμηχάνιση
της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ στη 2η
Βιομηχανική Επανάσταση έχουμε την ανακάλυψη
του ηλεκτρισμού, τον
εξηλεκτρισμό της
παραγωγικής διαδικασίας και τη μαζική παραγωγή.
Στην 3η Βιομηχανική Επανάσταση δεσπόζουν οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η αυτοματοποίηση
της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ εμφανίζεται για
πρώτη φορά ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, που επίκεται,
χαρακτηρίζεται από τα λεγόμενα «Cyber Physical Systems» (CPS) και το «Internet of Things» (IoT) [1,2].
Τα CPS είναι ευφυώς διασυνδεμένα συστήματα
τα οποία επεξεργάζονται γνώση και λαμβάνουν
αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Τα CPS
συγκροτούνται από μηχανολογικά και ηλεκτρικά
μέρη, τα λεγόμενα «Mechatronics» (Mechanical
and Electronic devices), και τα οποία μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο.

Εικόνα 1: Από την 1η στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
(Πηγή: DFKI 2011)

ΔΙΔΑΚΤΟρικοι
γρα

ν

φ ου

γράφει ο Ευάγγελος Ιωαννίδης

Αυτή η διασύνδεση των πραγμάτων ορίζει το IoT, το
οποίο, όντας σε συνεχή ανατροφοδότηση (Feedback)
από έμβια (ανθρώπους) και μη-έμβια όντα (μηχανές),
οδηγεί στην οργάνωση «έξυπνων» Οικοσυστημάτων
(Smart Ecosystems). Με άλλα λόγια, στην 4η
Βιομηχανική Επανάσταση, αναμένεται η «συμβίωση»
ανθρώπων και μηχανών, μέσω της διασύνδεσής τους
και της συνεχούς ροής πληροφορίας μεταξύ αυτών, με
σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
παραγωγική διαδικασία [3]. Μεγάλες εταιρείες, όπως
η Intel [4] και η General Electric [5], επενδύουν
ήδη σημαντικά στις τεχνολογίες της 4ης
Βιομηχανικής
Επανάστασης,
γεγονός
που
αποδεικνύει έμπρακτα την αξία που αναμένεται
να δημιουργήσει η διασύνδεση των μηχανών
μεταξύ τους, αλλά και ανθρώπων με τις μηχανές.

To «Network Effect» και ο Νόμος του Metcalfe

Το «Network Effect» είναι το φαινόμενο που
εκδηλώνεται όταν η αξία ενός αγαθού ή μιας
υπηρεσίας εξαρτάται άμεσα από το πλήθος Ν των
χρηστών που κατέχουν το συγκεκριμένο αγαθό ή
χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία [6]. Για
παράδειγμα, ένα κουτάλι έχει μια συγκεκριμένη
χρηστική αξία ανεξάρτητα από το πόσα άτομα
κατέχουν ή χρησιμοποιούν κουτάλι. Από την άλλη,
η χρηστική αξία του τηλεφώνου εξαρτάται άμεσα
από το πόσα άτομα έχουν και χρησιμοποιούν
τηλέφωνο. Αν μόνο ένα άτομο σε ολόκληρο τον
κόσμο χρησιμοποιεί τηλέφωνο, τότε η αξία του είναι
μηδενική. Εάν δύο άτομα χρησιμοποιούν τηλέφωνο,
τότε η αξία του τηλεφώνου αυξάνεται. Όσα πιο πολλά
άτομα χρησιμοποιούν τηλέφωνο, τόσο αυξάνεται
η αξία του. To «Network Effect» γίνεται πιο εμφανές
όταν οι διασυνδεδεμένοι χρήστες ξεπεράσουν ένα
συγκεκριμένο κατώφλι, το λεγόμενο «critical point».
Το «critical point» ορίζεται ως το σημείο εκείνο στο
οποίο η αξία που λαμβάνει ο κάθε διασυνδεδεμένος
χρήστης, όντας μέσα στο δίκτυο, είναι ίση με την
αξία που πλήρωσε για να έχει πρόσβαση στο δίκτυο.

Αναφορές:
[1] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond

[2] http://reports.weforum.org/industrial-internet-of-things/

[3] https://hbr.org/sponsored/2015/06/why-interconnectedness-matters-for-industrial-companies
[4] http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html
[5] http://www.ge.com/stories/industrial-internet
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To «Network Effect» σχετίζεται με τον Νόμο του
Metcalfe, ο οποίος λέει ότι η αξία του δικτύου
είναι ανάλογη του τετραγώνου Ν2 του πλήθους
των διασυνδεδεμένων χρηστών [6]. Ασυμπτωτικά,
δηλαδή για μεγάλο πλήθος χρηστών Ν, έχουμε ότι
το Ν2 είναι ανάλογο του πλήθους των συνδέσεων
Ν∙(Ν-1)/2 που ορίζουν οι Ν χρήστες. Ως εκ τούτου,
έχουμε το συμπέρασμα ότι η αξία του δικτύου
είναι ανάλογη του πλήθους των συνδέσεων.

Εικόνα 2: Το «Network Effect»

Έχοντας, πλέον, στον νου μας το «Network Effect», μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί την
προστιθέμενη αξία που αναμένεται να δημιουργήσει
η διασύνδεση των μηχανών μεταξύ τους. Όσο πιο
πολλές διασυνδεδεμένες συσκευές στο ΙοΤ, τόσο
πιο μεγάλη η αξία μιας διασυνδεδεμένης συσκευής.
Για τον λόγο αυτό, αναμένουμε ραγδαία αύξηση των
διασυνδεδεμένων συσκευών τα επόμενα χρόνια [7].

Σε αυτά ακριβώς τα προβλήματα
καλούνται να δώσουν λύση τα Μαθηματικά

Οι μαθηματικοί αποκτούν πλέον κεντρικόστρατηγικό ρόλο στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης, αφού τα Big Data [8], τα Business Analytics [9], τα Web Analytics [10], αποτελούν εφαρμογές
των Μαθηματικών στα σύγχρονα προβλήματα
της αγοράς. Μια έμπρακτη απόδειξη της αξίας
των αποφοίτων Μαθηματικού Τμήματος στο νέο
εργασιακό περιβάλλον είναι ότι 4 από τα 10 καλύτερα
επαγγέλματα για το 2016 έχουν άμεση σχέση με
Μαθηματικά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της CareerCast [10]. Ειδικότερα, το Νούμερο 1 Επάγγελμα
για το 2016 είναι ο Data Scientist. Το ίδιο ισχύει και
στην Αμερική, όπου επίσης ο Data Scientist φιγουράρει
στην 1η θέση, σύμφωνα με έρευνα της Glassdoor [12].
Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των περιζήτητων
επαγγελμάτων και δεξιοτήτων που αναμένονται τα
επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και της σχέσης τους
με τους διάφορους κλάδους των Μαθηματικών,
θα παρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος του Prime
Magazine.

Ένα απλό παράδειγμα για να αντιληφθούμε
καλύτερα την «Προστιθέμενη Αξία» που
δημιουργεί η διασύνδεση είναι να φανταστούμε
δύο πανομοιότυπα κινητά τηλέφωνα, από τα
οποία μόνο το ένα έχει πρόσβαση στο Internet.
Ας σκεπτούμε λίγο πόσο μειώνεται αμέσως η
αξία του τηλεφώνου που κρατάτε στα χέρια
σας, όταν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet.

Η εκθετική αύξηση της Πολυπλοκότητας, ένεκα του
πλήθους των διασυνδεδεμένων συσκευών, αναμένεται
να δημιουργήσει προβλήματα στην αποτελεσματική
διαχείριση την παραγόμενης Πληροφορίας.

Εικόνα 3: Πλήθος διασυνδεδεμένων συσκευών μέχρι το 2020.
(Πηγή: Cisco 2015)

[6] Carl Shapiro and Hal R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy,
Harvard Business Review Press, 1998.
[7] https://www.weforum.org/agenda/2015/11/is-this-future-of-the-internet-of-things/

[8] Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live,
Work, and Think, Mariner Books, 2014
[9] Foster Provost and Tom Fawcett, Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and
Data-Analytic Thinking, O’Reilly Media, 2013
[10] Avinash Kaushik, Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity,
Sybex, 2009
[11] http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2016
[12] https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
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Το Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου

γράφουν οι Νίκος Γρούσκος
Βασίλειος Καλέσης

Guantánamo, 12 Ιουνίου 2016

Κατά τις ώρες κατάκλισης, το σκοτάδι είναι τόσο
πυκνό, που θαρρώ πως τρυπώνει στους πνεύμονές
μου. Το μόνο που ηχεί μες στη νύχτα είναι το φτηνό
ρολόι τοίχου του δεσμοφύλακα –σε λίγη ώρα θα
τον λυτρώσει από τη βάρδια του. Σ’ εμένα οι χτύποι
του ανά δευτερόλεπτο φαντάζουν μαρτύριο της
σταγόνας...
Τη μονοτονία της σιωπής σπάει η ευθυγράμμιση των τριών δεικτών τα μεσάνυχτα, με έναν
διαφορετικό από τους άλλους χτύπο, πιο μπάσο,
πιο δυνατό. Σήμανε η ώρα μου για ύπνο. Λίγα
δευτερόλεπτα μετά, ακούγεται ένας ήχος από
κάποιο διπλανό κελί της απομόνωσης, σαν
χτύπημα μεταλλικού αντικειμένου στο πάτωμα.
Ο ήχος δε σταματά, αλλά επαναλαμβάνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Δε δίνω ιδιαίτερη
σημασία, ωστόσο το γεγονός με βάζει σε σκέψη.
Αν συνεχιστεί και αύριο, δε θα είναι τυχαίο.

Guantánamo, 13 Ιουνίου 2016

Με προσμονή περιμένω τα μεσάνυχτα. Μετράω 5
δευτερόλεπτα και ακούω τον πρώτο ήχο. Άλλα 4
και ακούγεται ο δεύτερος, άλλα 3 και ακούγεται ο
τρίτος. Αύριο βράδυ θα είμαι πιο προετοιμασμένος.

Guantánamo, 14 Ιουνίου 2016

Με την κιμωλία ανά χείρας, είμαι έτοιμος να
σημειώσω αριθμούς στο πάτωμα. Ελπίζω το πρώτο
φως της μέρας να μου αποκαλύψει αριθμούς
και όχι μουντζούρες. Μεσάνυχτα και μετράω
δευτερόλεπτα. Οι χτύποι ακούγονται ως εξής:

στο 5ο δευτερόλεπτο, στο 9ο, στο 12ο, στο 61ο, στο
69ο, στο 121ο, στο 128ο, στο 144ο, στο 195ο και στο
198ο.
Τι να σημαίνει άραγε;
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Περί πνευματικής
ιδιοκτησίας συγγραμμάτων

γράφει η Ελένη Βαρβαρούση

Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά κανόνες με τους
οποίους προστατεύονται οι δημιουργοί ορισμένων δημιουργημάτων
που χαρακτηρίζονται ως έργα. Ως έργα μεταξύ άλλων είναι και τα
κάθε μορφής κείμενα, όπως άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις κλπ..

Ο δημιουργός του κάθε κειμένου
έχει καταρχάς το περιουσιακό
δικαίωμα επί του έργου, όπως
αναφέρεται ρητά στο άρθρο 3
Ν.2121/1993, που δίνει τη
δυνατότητα στον δημιουργό να
εκμεταλλευθεί το έργο καθώς
και το ηθικό δικαίωμα, δηλαδή
το δικαίωμα της προστασίας του
προσωπικού του δεσμού προς
αυτό.

Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει
στους δημιουργούς ιδίως την
εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν:
α) την εγγραφή και την
αναπαραγωγή των έργων τους με
οποιοδήποτε μέσο,
β) τη μετάφραση,
γ) τη διασκευή, την προσαρμογή ή
άλλες μετατροπές των έργων τους,
δ) όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα
αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων
τους, τη διανομή τους στο κοινό
με οποιαδήποτε μορφή πώλησης ή
με άλλους τρόπους κ.ά..

Το ηθικό δικαίωμα δίνει στον
δημιουργό τη δυνατότητα:
α) της απόφασης για τον χρόνο,
τον τόπο και τον τρόπο κατά τους
οποίους το έργο θα γίνει προσιτό
στο κοινό (δημοσίευση),
β) της αναγνώρισης της πατρότητάς
του πάνω στο έργο και ειδικότερα
την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο
του δυνατού, τη μνεία του ονόματός
του στα αντίτυπα του έργου του
και σε κάθε δημόσια χρήση του ή,
αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία
του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο,
γ)
της
απαγόρευσης
κάθε
παραμόρφωσης,
περικοπής
ή
άλλης τροποποίησης του έργου
του καθώς και κάθε προσβολής
του δημιουργού οφειλομένης στις
συνθήκες παρουσίασης του έργου
στο κοινό.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται
όταν κριθεί αναγκαίο για την
προστασία της προσωπικότητας
του δημιουργού ή συγγραφέα λόγω
μεταβολής των πεποιθήσεών του
ή λόγω εξαιρετικών περιστάσεων
και εφόσον έχει καταβληθεί η
απαιτούμενη αποζημίωση στον
αντισυμβαλλόμενό του για την
θετική ζημία που θα υποστεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ
να αναφέρεται ότι το έργοσύγγραμμα αποτελεί πρωτότυπη κι
αυθεντική (original) εργασία του.
Η Πράξη Κατάθεσης Εγγράφων
φέρει υποχρεωτικά έναν αριθμό
και την πλήρη ημερομηνία και
χρονολογία, από τις οποίες κι έπειτα
προστατεύεται το εκάστοτε έργο ως
πνευματικό δημιούργημα.

Η πράξη κατάθεσης εγγράφων
γίνεται προκειμένου ο δημιουργός
ενός βιβλίου, συγγράμματος κλπ. να
αποκτήσει ένα αποδεικτικό στοιχείο:
ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία
και χρονολογία κατάθεσης του
έργου
στον
συμβολαιογράφο
δηλώνει επίσημα ότι έχει ο ίδιος
δημιουργήσει ένα πρωτότυπο έργο
και αυτός έχει την κυριότητα επάνω
σε αυτό. Αυτή η απόδειξη πρέπει να
υπάρχει σε περίπτωση που κάποιος
θελήσει να οικειοποιηθεί ένα βιβλίο
ή σύγγραμμα του αυθεντικού
συγγραφέα και να το παρουσιάσει
ως δικό του και, ως εκ τούτου να το
εκμεταλλευτεί οικονομικά.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ, ΟΜΩΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ;

Αυτό που πρέπει είναι να εκτυπώσει το σύγγραμμά του και να το
καταθέσει σε συμβολαιογράφο. Στον συμβολαιογράφο, ο δημιουργός
θα προβεί σε Πράξη Κατάθεσης Εγγράφων -στην οποία θα προσαρτάται
και το έργο του. Στην Πράξη Κατάθεσης Εγγράφων θα αναφέρονται
όλες οι λεπτομέρειες αυτού, όπως πόσες σελίδες είναι, ο τίτλος, από
πόσα κεφάλαια αποτελείται και διάφορα άλλα στοιχεία.
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Ταξιδεύοντας... με το σώμα και το μυαλό
γράφει η Ίρις Παπαδοπούλου

ΔΙΔΑΚΤΟρεσ
γρα

ν

φ ου

Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Βιστούλα.

Η Κρακοβία δεν αποτελεί για
τους Έλληνες έναν «κλασικό»
ευρωπαϊκό τουριστικό προορισμό
- αυτός ήταν, άλλωστε, και ο
λόγος για τον οποίο αποφάσισα
να κάνω αυτό το ταξίδι.
Πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2000 και πρωτεύουσα
της
Πολωνίας
κατά
τους
μεσαιωνικούς αιώνες, η Κρακοβία
αποτελεί σήμερα πνευματικό,
θρησκευτικό και πολιτιστικό
κέντρο της χώρας. Πρόκειται για
μια πόλη που σφύζει από ζωντάνια,
μιας και φιλοξενεί περίπου 170.000
φοιτητές. Το 1978 η Παλαιά Πόλη
της εντάχθηκε στα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO. Σε αντίθεση με την
τωρινή πρωτεύουσα της χώρας,
Βαρσοβία, η οποία ισοπεδώθηκε
σε ποσοστό 90% κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
η Κρακοβία υπέστη ελάχιστες
καταστροφές.
Στη μοντέρνα πόλη ο επισκέπτης
έχει την ευκαιρία να δει το πολύ
εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο,
το οποίο βρίσκεται στον λόφο
Βαβέλ, να θαυμάσει τη θέα καθώς
και να επισκεφτεί τη μητρόπολη,
όπου γινόταν η στέψη και η ταφή
των πολωνών βασιλέων. Αξίζει,
ακόμη, να περπατήσει κανείς την
παλιά Εβραϊκή συνοικία Kazimierz, αλλά και το παλιό εργοστάσιο
του Σίντλερ, μουσείο στις μέρες
μας, όπου γυρίστηκαν σκηνές της
ιστορικής ταινίας «Η Λίστα του
Σίντλερ»1.		

Δε γίνεται κανείς να πάει στην
Κρακοβία και να μη σεργιανίσει
στην Παλαιά της Πόλη. Το
ιστορικό της κέντρο, το οποίο
είναι σχεδόν όλο πεζοδρομημένο,
έχει μεταμορφωθεί σε υπαίθριο
μουσείο. Η βόλτα με την άμαξα
αποτελεί αξέχαστη εμπειρία από
κάθε άποψη. Κατά τη διάρκειά
της, δραπετεύεις για λίγο από
τη συνήθη πραγματικότητα και
μεταφέρεσαι –νοερά πάντα– σε
μιαν άλλη εποχή. Ωστόσο, η
τιμή της είναι αναμφισβήτητα
«τσιμπημένη» για τον μέσο
επισκέπτη. Στο κέντρο της πολύ
εντυπωσιακής πλατείας Rynek
Glόwny βρίσκεται το Sukiennice, παλιά αγορά υφασμάτων.
Στις μέρες μας η ίδια αγορά
είναι γεμάτη από κοσμήματα και
διακοσμητικά φτιαγμένα από
κεχριμπάρι, τα οποία μπορούν

οι τουρίστες να προμηθευτούν
σε προσιτές τιμές. Εκεί, δεσπόζει
και η εκκλησία της Αγίας
Μαρίας, όπου ο Πάπας Ιωάννης
Παύλος ΙΙ εξέτισε την ιερατική
θητεία του πριν την εκλογή του
ως Ποντίφικας. Στα πέριξ της
κεντρικής πλατείας υπάρχουν
πολλά γραφικά καφενεδάκια και
εστιατόρια, στα οποία επιβάλλεται
κανείς να καθίσει για καφέ ή ποτό.
Είναι, πράγματι, μια πλατεία
βγαλμένη από άλλη εποχή η οποία
αφήνει μια αξέχαστη αίσθηση!
Σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από
το κέντρο της πόλης βρίσκονται τα
αλατωρυχεία Wieliczka, Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO από το 1978. Τα
αλατωρυχεία αυτά αποτελούν ένα
πολύ εντυπωσιακό μνημείο σε
βάθος 327 μέτρων κάτω από την
επιφάνεια της γης.

Εικόνα 1: Η βασιλική της Αγίας Μαρίας
(Bazylika Mariacka)

1
Schindler’s List (1993). Ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, έσωσε τις ζωές χιλιάδων Εβραίων Πολωνών στο Ολοκαύτωμα, προσλαμβάνοντάς τους
στα εργοστάσιά του.
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Οι στοές, οι υπόγειες λίμνες,
τα γλυπτά από αλάτι, αλλά
και το εκπληκτικό καθεδρικό
«Παρεκκλήσι της Ευλογημένης
Κίνγκα»,
όπου
τελούνται
διάφορες εκδηλώσεις και γάμοι,
μαγνητίζουν τον επισκέπτη.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι όλα τα αντικείμενα του ναού,
ακόμα και οι πολυέλαιοι, είναι
κατασκευασμένα από αλάτι του
ορυχείου.
Σε απόσταση μιάμισης περίπου
ώρας από την Κρακοβία, στην
πόλη Oswiecim βρίσκεται το
παγκοσμίως γνωστό μνημείο του
Άουσβιτς2 , μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς
της
UNESCO
από το 1979. Κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
οι παλαιότερες στρατιωτικές
εγκαταστάσεις μετατράπηκαν σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης και
έπειτα μαζικής εξόντωσης ψυχών
από τους Γερμανούς Ναζί. Εκεί,
βρήκαν φρικτό θάνατο πάνω
από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι
περισσότεροι από τους οποίους
ήταν Εβραίοι (ένας σημαντικός
αριθμός εκ των οποίων προήλθε
από την εβραϊκή κοινότητα της
Θεσσαλονίκης).
Μόνο ανατριχίλα και φρίκη
μπορεί να προκαλέσει το θέαμα:
προσωπικά
αντικείμενα
–
βαλίτσες, γυαλιά, παπούτσια,
κατσαρόλες, ακόμα και μαλλιά–
ενηλίκων, αλλά και μικρών
παιδιών, που οδηγήθηκαν και
εκτελέστηκαν εκεί με τη βία.
Ως πού μπορεί να φτάσει η
ανθρώπινη κτηνωδία; Δυστυχώς,
η ιστορία του Άουσβιτς αποτελεί
πραγματικότητα.
Είναι
ένα
κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας
μας, το οποίο μας επιτάσσει να
αναλογιζόμαστε τα λάθη του
παρελθόντος, ώστε να μην τα
επαναλαμβάνουμε μελλοντικά.

2

Εικόνα 2: Εσωτερική όψη αλατωρυχείου

Για πολλούς η Κρακοβία είναι η ωραιότερη πόλη της
Πολωνίας. Για ’μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη,
καθώς είχα την τύχη να επισκεφτώ, μέσα σε όμορφες
οικογενειακές στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης, μια
πόλη που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ενδιαφέροντα
αξιοθέατα με τον «αέρα» μίας άλλης εποχής.

Εικόνα 3: Είσοδος του Άουσβιτς

Auschwitz είναι η γερμανική ονομασία της πολωνικής πόλης Oswiecim.
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Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή

γράφει ο Βασίλειος Καλέσης

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (ΚΚ) γεννιέται στις
13 Σεπτεμβρίου του 1873 στο Βερολίνο, μιας και ο
πατέρας του είναι διπλωματικός εκπρόσωπος της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκείνη την περίοδο,
στη Γερμανία. Η μητέρα του, Δέσποινα, γόνος της
αρχοντικής οικογένειας Πετροκόκκινου, κατάγεται
από τη Χίο. Δυστυχώς, ο ΚΚ τη χάνει στην ηλικία των
6 ετών και ανατρέφεται από τη γιαγιά του, Ευθαλία
Πετροκόκκινου, σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον.
Οι πρώτες διακρίσεις έρχονται για τον Κωνσταντίνο
στα 16 του χρόνια όταν παίρνει το πρώτο βραβείο
σε εθνικό διαγωνισμό Μαθηματικών του Βελγίου
επί δύο συναπτά έτη. Οι πρώτες σπουδές του
πραγματοποιούνται στη Στρατιωτική Σχολή
Μηχανικών του Βελγίου, τις οποίες ενισχύει στο
Παρίσι και στο Λονδίνο. Το 1898, καταλαμβάνει
σπουδαία θέση σε μεγάλα αρδευτικά έργα του
Νείλου, όπως το φράγμα του Ασιούτ και του Ασουάν
καθώς και στην πυραμίδα του Χέοπα.
Στην προσπάθειά του να επιλύσει ένα γεωμετρικό
πρόβλημα, που προκύπτει στην πυραμίδα του Χέοπα,
συνειδητοποιεί οριστικά τη μεγάλη γοητεία που
ασκούν πάνω του τα Μαθηματικά. Έτσι, στην ηλικία
των 27 ετών λαμβάνει τη μεγαλύτερη απόφαση
της ζωής του: να ασχοληθεί με την επιστήμη των
Μαθηματικών.

“Επρόκειτο περί της μεγαλυτέρας,
εις ολκήν συνεπειών, αποφάσεως,
ήν ποτέ έλαβον εις την ζωήν μου.”

Αρχικά, μεταβαίνει στο Βερολίνο για να
παρακολουθήσει μαθήματα από τους σπουδαίους
μαθηματικούς Herman Schwarz, Georg Frobenus,
Erhard Schmidt και Lazarus Fuchs. Η συνέχεια
των σπουδών του γίνεται στη Γοτίγγη (Göttingen),
σε διδακτορικό πλέον επίπεδο, με θέμα διατριβής:
“Περί των ασυνεχών λύσεων στον λογισμό των
μεταβολών”. Παρά τη συνεργασία του με τους David
Hilbert και Felix Klein, η διατριβή του τελεί υπό την
επίβλεψη του Hermann Minkowski, ο οποίος εξαίρει
την εργασία του ΚΚ και τη χαρακτηρίζει
ως μια από τις καλύτερες μαθηματικές
διατριβές που έχουν εκπονηθεί στη
Σχολή.
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Αμέσως μετά την αναγόρευσή του ως διδάκτορας
των Μαθηματικών, και ενώ του δίνεται σημαντική
θέση στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Γοτίγγης, ο
ΚΚ επιθυμεί να γυρίσει στην πατρίδα του. Εκεί, του
προτείνουν θέση Ελληνοδιδάσκαλου σε σχολείο της
Μακεδονίας, όμως δεν την αποδέχεται.
Το 1905, αναγορεύεται υφηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Γοτίγγης, όπου και διδάσκει ως το 1908, ενώ την
ίδια χρονιά παντρεύεται την Ευφροσύνη, με την οποία
αποκτά δύο παιδιά, τον Στέφανο και τη Δέσποινα. Στη
συνέχεια της ακαδημαϊκής του καριέρας, μεταβαίνει
στη Βόννη, στο Ανόβερο και στο Μπρέσλαου,
προτού επιστρέψει στη Γοτίγγη το 1913 ως τακτικός
καθηγητής. Η ιλιγγιώδης ανέλιξή του στη γερμανική
ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί, βεβαίως, άμεση
αναγνώριση της πολυσχιδούς και γονιμότατης
συνεισφοράς του στη θεωρία των συναρτήσεων, στη
θεωρία του μέτρου, στις μερικές διαφορικές εξισώσεις
πρώτης τάξεως, στον λογισμό των μεταβολών και
στη θεμελίωση της θερμοδυναμικής.
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Μέσα από τη λαμπρή επιστημονική καριέρα του
ξεχωρίζει και η σχέση του με τον Αϊνστάιν. Η
αλληλογραφία των δύο ανδρών, που αρχίζει τον
Σεπτέμβρη του 1916, μαρτυρά τη μέγιστη συμβολή
του ΚΚ στη διατύπωση της γενικής θεωρίας
της σχετικότητας. Ο ίδιος, μάλιστα, ο Αϊνστάιν
αναγνωρίζει τη βοήθεια που δέχτηκε από τον ΚΚ:
“Αξιότιμε κύριε συνάδελφε,

Θεωρώ την παράγωγό σας υπέροχη.
Αρχικά, με δυσκόλεψε ένα μικρό
γραφικό λάθος που βρισκόταν στη
δεύτερη σελίδα. Τώρα, όμως, κατανοώ
τα πάντα. Θα έπρεπε να δημοσιεύσετε
τη θεωρία μ’αυτήν τη μορφή στο Annalen der Physik, γιατί οι Φυσικοί
συνήθως δεν γνωρίζουν τίποτε για
το αντικείμενο αυτό, όπως και εγώ
άλλωστε. (...) Κι αν, επιπλέον, λύσετε
το πρόβλημα των κλειστών χρονικών
γραμμών, τότε προσκυνώ σας.
Εδώ κρύβεται κάτι, με το οποίο αξίζει
να ασχοληθούν οι κορυφαίοι.
Τους εξαιρετικούς μου χαιρετισμούς.
Δικός σας, Α. Αϊνστάιν”

Προς τη δύση της ζωής του η Γερμανική Ακαδημία,
έχοντας αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του έργου
του ΚΚ, θεωρεί αναγκαία μια έκδοση με τα Άπαντά
του. Αξιοσημείωτο είναι πως τα Άπαντα του ΚΚ
εκδίδονται όσο αυτός είναι ακόμα εν ζωή. Το 1938,
ξεκινά να επιμελείται ο ίδιος την έκδοση, με τη
βοήθεια του γερμανού μαθηματικού, Arthur Rosenthal, όπως διαπιστώνεται και στις επιστολές εκείνης
της εποχής.

Εικόνα 1: Τα Άπαντα του Κ. Καραθεοδωρή σε
απλή και συλλεκτική έκδοση.

Μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου,
το 1920, αναλαμβάνει την οργάνωση του Ιωνικού
Πανεπιστημίου στη Σμύρνη και, μάλιστα, κατορθώνει
να διασώσει πολύτιμο εργαστηριακό υλικό και βιβλία
του Πανεπιστημίου από την Καταστροφή του 1922,
μεταφέροντάς τα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
“Ήμουν έτοιμος να αποπλεύσω με
μια κατάμεστη βάρκα, όταν είδα στην
προκυμαία τον καθηγητή. Του έκανα
νόημα να έρθει, αλλά αυτός προσπαθούσε
να παρηγορήσει μια γριούλα. Σχεδόν
σηκωτό τον πήγα στη βάρκα. Μέχρι να
φτάσουμε στο «Νάξος», είχε στραμμένη
την κεφαλή του προς τη μεριά της
Σμύρνης που καιγόταν. Ήταν αμίλητος
και δακρυσμένος…”,
ο Θ. Δανιηλίδης γράφει στο προσωπικό του
ημερολόγιο.

Δύο χρόνια αργότερα, διορίζεται καθηγητής
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
εν συνεχεία, καθηγητής Μηχανικής στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τέλος, το 1924, επιστρέφει
στο Μόναχο για να αναλάβει θέση καθηγητή στο
ομώνυμο Πανεπιστήμιο, όπου και παραμένει μέχρι
τον θάνατό του.

Εικόνα 2: Η αλληλογραφία του Κ. Καραθεοδωρή
με τον A. Rosenthal.
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Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του
Κωνσταντίνου Kαραθεοδωρή

• Το επίθετο του Καραθεοδωρή, χωρίς το τελικό
σίγμα, προκύπτει από την αρχική δράση του στον
γαλλόφωνο χώρο (εξού και ο τόνος Carathéodory) σε
παράλληλο συνδυασμό με την κλητική προσφώνηση
του επιθέτου του στην ελληνική γλώσσα.

• Ο ΚΚ τοποθέτησε ξεκάθαρα την Επιστήμη πάνω
από την Πολιτική και την Πατρίδα πάνω από την
Επιστήμη. Όταν χρειάστηκε, επέλεξε χωρίς δισταγμό
την Ελλάδα.

• Ανάλογα με τον βαθμό οικειότητας του ΚΚ με
τον εκάστοτε παραλήπτη των επιστολών του,
διαμορφώνεται και η υπογραφή του στο τέλος
του γράμματος. “Carathéodory” για επίσημες
περιστάσεις, η οποία γίνεται “Cara” ή “C” για τα
οικεία του πρόσωπα.

• Ο ΚΚ υπήρξε θρησκευόμενος πιστός και ενεργός
μέλος της Ελληνικής Εκκλησίας της Γερμανίας,
όπου και διετέλεσε εκκλησιαστικός επίτροπος. Ως
Έλληνας του εξωτερικού βασίστηκε στη γλώσσα,
στη θρησκεία και στην παροικία για να διατηρήσει
την ελληνικότητά του.

• Το 1930, αναλαμβάνει την αναδιάρθρωση του
Πανεπιστημίου Αθηνών και την οργάνωση του
νεοσύστατου, τότε, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χρονολογικά

1922: Με την Καταστροφή της Σμύρνης κατάφερε
να επιβιβάσει σε πλοίο 38 κιβώτια με 60.000
τόμους σπουδαίας γνώσης από τη Βιβλιοθήκη
της Σμύρνης και να τα στείλει στην Αθήνα. Τα
παρέδωσε στον καθηγητή Δημήτρη Χόνδρο και
έκτοτε, βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στα υπόγεια
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1930: Ο ΚΚ είχε στενή φιλία με τον Adolf Kneser,
γερμανό μαθηματικό. Όταν ο Kneser πέθανε, άφησε
τον διδακτορικό του φοιτητή χωρίς επιβλέποντα
καθηγητή. Έτσι, ο ΚΚ ενημερώθηκε για την
πορεία και το αντικείμενο έρευνας του φοιτητή
για να μπορέσει να αντικαταστήσει τον εκλιπόντα
καθηγητή και φίλο του και να μην εγκαταλείψει
τον φοιτητή κατά την έρευνά του.

1936: Ως εκπρόσωπος της Γερμανικής Σχολής
Μαθηματικών, αποτέλεσε ομιλητή και μέλος της
Επιτροπής του βραβείου Fields. Ήταν αυτός που
απένειμε το βραβείο στον Φινλανδό Lars Ahlfors.

1973: Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
διοργάνωσε διεθνές συμπόσιο για τα 100 χρόνια
από τη γέννηση του ΚΚ, ενώ το 2000 το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργάνωσε
παγκόσμιο συνέδριο Μαθηματικών για τα 50
χρόνια από τον θάνατό του.

Εικόνα 3: Το εγχειρίδιο για την
Αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Ο ΚΚ δεν υπέγραψε το μανιφέστο του Χίτλερ.
Ο τελευταίος, μη θέλοντας να έρθει αντιμέτωπος
με τη Γερμανική Μαθηματική Σχολή –της οποίας ο
ΚΚ γνώριζε τεράστια αποδοχή–, “σεβάστηκε” την
απόφασή του. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο ΚΚ
βοήθησε Εβραίους μαθηματικούς και φοιτητές να
σωθούν από βέβαιο θάνατο (“ανέβαλλε διακριτικά”
τα μαθήματα εκ των προτέρων όταν γνώριζε ότι θα
γίνει έφοδος από τους Ναζί).
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2009: Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν
σειρά γραμματοσήμων στην οποία απεικονίζεται
ο ΚΚ δίπλα στον μεγάλο αρχαίο Έλληνα
φυσικομαθηματικό και αστρονόμο Θαλή τον
Μιλήσιο (643 - 548 π.Χ.).

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων
Καραθεοδωρή, κ. Αθανάσιο Λιπορδέζη, και τον επιστημονικό
σύμβουλο του Μουσείου Καραθεοδωρή, κ. Νίκο Λυγερό, για τις
πληροφορίες που μοιράστηκαν μαζί μας σχετικά με τις άγνωστες
πτυχές της ζωής του ΚΚ, κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο
Μουσείο Καραθεοδωρή στην Κομοτηνή.
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Οι Μαθηματικοί συγγραφείς προτείνουν:

	
  

	
  

ởử ửποỰựư̆χƯ̆ựί ότư̆ υπάρχựư̆ φυσư̆₫ός ửρư̆Ư̆μός 𝜿𝜿 > 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 τέτοư̆ος, ώστự
ữư̆ử ₫άƯ̆ự φυσư̆₫ό ửρư̆Ư̆μό 𝝂𝝂 > 𝜿𝜿 νử ư̆σχύựư̆:
𝟑𝟑 𝟑𝟑
𝟏𝟏 𝝂𝝂
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> 𝒆𝒆 𝝂𝝂 !𝝂𝝂 ! 𝝂𝝂 !𝟏𝟏
𝝂𝝂
Ớửνάσỷς Ỡένος, ỞửƯ̆ỷμửτư̆₫ός
ỉư̆ử ₫άƯ̆ự	
  𝜈𝜈 ∈ ℕ,	
  μự	
  𝜈𝜈 ≥ 2	
  νử Ựựίξựτự ότư̆:  
𝒆𝒆
𝝂𝝂 + 𝟐𝟐
𝝂𝝂
𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍  𝒅𝒅𝒅𝒅 < 𝒆𝒆 −
                            
𝝂𝝂 + 𝟏𝟏
𝟏𝟏
	
  

ểƯ̆ỷνά Ờửλửμπό₫ử, ỞửƯ̆ỷμửτư̆₫ός

Οι μαθητές προτείνουν:

Ỏίνựτửư̆ 𝑓𝑓 πửρửữωữίσư̆μỷ ₫ửư̆ πρửữμửτư̆₫ή συνάρτỷσỷ , πρửữμửτư̆₫ής
μựτửỮλỷτής, ữư̆ử τỷν οποίử ư̆σχύựư̆ 𝑓𝑓 " 𝜅𝜅 < 𝛩𝛩 < 𝑓𝑓 " 𝜆𝜆 	
  μự 𝜅𝜅, 𝜆𝜆 ∈ ℝ
1] ởử Ựựίξựτự ότư̆ υπάρχựư̆ 𝑥𝑥, ∈ 𝜅𝜅, 𝜆𝜆 τέτοư̆ο, ώστự 𝑓𝑓 " 𝑥𝑥, = 𝛩𝛩

(Ư̆ựώρỷμử Darboux)

2] ởử Ựựίξựτự ότư̆ υπάρχựư̆	
  𝛿𝛿 ∈ 𝜅𝜅, 𝜆𝜆 τέτοư̆ο, ώστự
𝜈𝜈 + 1 𝑓𝑓 𝛿𝛿 =

4

𝑓𝑓 𝜅𝜅 𝑓𝑓 𝜆𝜆 𝑓𝑓(𝑥𝑥, )	
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𝜆𝜆 − 𝜅𝜅
	
  
2

μự 𝜈𝜈 ∈ ℝ

3] ởử Ựựίξựτự ότư̆ υπάρχουν 𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 ∈ (0,1) τέτοư̆ử, ώστự
2016 − 𝛼𝛼
2017< 2017= 𝑙𝑙𝑙𝑙@ 2017 =
	
  	
  
1 − 𝛼𝛼

4] Ỏίνựτửư̆ ότư̆: 𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 2017B , μự 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 ₫ửư̆ έστω πολυωνυμư̆₫ή συνάρτỷσỷ
𝑔𝑔: ℝ → ℝ μự ρίỶựς μονής πολλửπλότỷτửς. ểν τử ử₫ρότửτử τỷς 𝐶𝐶H	
   ορίỶουν
μονửỰư̆₫ό ựπίπựỰο, ựνώ τử σỷμựίử ₫ửμπής τỷς	
  ορίζουν	
  μη	
  πεπερασμένο	
  αριθμό	
  
επιπέδων	
  και	
  επίσης	
  ισχύουν:	
  
∎	
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ởử ορư̆στựί ỷ 𝑔𝑔 ₫ửư̆ νử υπολοữư̆στựί το ựμỮửỰόν που πựρư̆₫λựίựτửư̆ ửπό τỷν 𝐶𝐶H ,
τỷν 𝐶𝐶U ₫ửư̆ τư̆ς ựυƯ̆ựίựς 𝜀𝜀N : 𝑥𝑥 = −2	
  ₫ửư̆ 𝜀𝜀@ : 𝑥𝑥 = −1

ểƯ̆ửνάσư̆ος Ờουρούπỷς, μửƯ̆ỷτής ỉ ờυ₫ựίου
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
γρα

Μετά τ Μαθηματικ ... τι;

υν

φο

γράφει η Δέσποινα Τερζοπούλου

Αναμφίβολα η ημέρα της ορκωμοσίας κάθε φοιτητή
μένει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του και
αυτό λόγω των ανάμικτων συναισθημάτων που
αφήνει... Από τη μια, ο εξοπλισμός με γνώσεις και
δεξιότητες, η απελευθέρωση από το άγχος των
μαθημάτων και της εξεταστικής, αλλά και από την
πίεση της οικογένειας, και εν τέλει η κάρπωση
κόπων και στερήσεων τόσων ετών στον στίβο του
πανεπιστημίου.
Από την άλλη εγκαταλείπει την ανέμελη φοιτητική
ζωή και έρχεται αντιμέτωπος με την προσπάθεια
αξιοποίησης των σπουδών του στην αγορά εργασίας.
Εκεί είναι που συναντά το ερώτημα:
Μετά το πτυχίο... τι; και εν προκειμένω, μετά το
Μαθηματικό, τι;

Tο πτυχίο Μαθηματικών προσφέρει πολλές
δυνατότητες σε διαφορετικούς εργασιακούς
τομείς· ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό κλάδο –
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια βαθμίδα, ιδιωτική ή
δημόσια εκπαίδευση–, ή και τον τομέα της έρευνας,
και καταλήγοντας σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση,
τράπεζα ή βιομηχανία.
Στη στήλη αυτή θα γίνει παρουσίαση των
μεταπτυχιακών διεξόδων ενός απόφοιτου του
μαθηματικού, σύμφωνα με το τι ισχύει σήμερα.
Στο πρώτο τεύχος θα αναφερθούμε στα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των
τμημάτων Μαθηματικών της ημεδαπής.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος
Μαθηματικών του Α.Π.Θ. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε 3 ειδικεύσεις σπουδών:
 Θεωρητικά Μαθηματικά
 Στατιστική και Μοντελοποίηση
 Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Ως ελάχιστη διάρκεια ορίζονται τα τρία (3) εξάμηνα και ως μέγιστη
διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα. Στη συνέχεια, για όσους ενδιαφέρονται
και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, το τμήμα απονέμει
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα Μαθηματικά.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://www.math.auth.gr/el/content/master-mathematics
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Π.Μ.Σ. του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αθηνών απονέμει Μ.Δ.Ε. σε 3 ειδικεύσεις:
 Θεωρητικά Μαθηματικά
 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://noether.math.uoa.gr/Graduate
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Π.Μ.Σ. του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου απονέμει Μ.Δ.Ε. στις “Σπουδές στα Μαθηματικά”
στις κατευθύνσεις:
 Θεωρητικά Μαθηματικά
 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα από τη στιγμή της πρώτης εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://www.math.aegean.gr/pms/index.html
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στο τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν 2
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους” Το Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά
έχει 5 κατευθύνσεις:
Μαθηματικά” έχει 3 κατευθύνσεις:
 Θεωρητικά Μαθηματικά
 Μαθηματική Μοντελοποίηση
και Τεχνικές Υπολογισμού
 Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής
 Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

 Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 Μοντελοποίηση και Ανάλυση
στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες
 Ανάλυση και Εφαρμογές

Η χρονική διάρκεια απονομής Μ.Δ.Ε.και για τα δύο προγράμματα ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://www.math.uoc.gr/el/grad.php
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Π.Μ.Σ. του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων προσφέρει Μ.Δ.Ε. στους εξής 4 κλάδους:

 Μαθηματικά (Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία)
 Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
 Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

(κατ’εξαίρεση, ο κλάδος αυτός δε θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα
πλήρους φοίτησης και πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://www.math.uoi.gr/GR/studies/postgraduate.html
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2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 29 31 37 41
4
67 71 73 79 83 89 97
10
3 127 131 137 139 149
15
73 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251
257 263 269 271 277 281 283 293 307
311 313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409 419
421 431 433 439 443 449 457 461
Στο επόμενο τεύχος:
463 467 479 487 491 499 503 50 9
521 523 541 547 557 563 569 571 577
587 593 599 601 607 613 617 619 63 1
641 643 647 653 659 661 673 677 683
691 701 709 719 727 733 739 743 75
75
769 773 787 797 809 811 82
Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο
πλαίσιο του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Μαθηματικά και Σύγχρονες
Εφαρμογές” απονέμει Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:

 Θεωρητικά Μαθηματικά
 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη
 Διδακτική Μαθηματικών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η φοίτηση διαρκεί
τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα έξι (6).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου:
http://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=142

Στο επόμενο τεύχος, θα ακολουθήσει παρουσίαση των Διατμηματικών Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων καθενός από τα παραπάνω τμήματα.
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§ Ιστορικό: 90 χρόνια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
§ Η άγνωστη σε πολλούς ομάδα των Bourbaki

§ Περιζήτητες Δεξιότητες και Επαγγέλματα στην 4 Βιομηχανική
Επανάσταση: ποια η αξία των Μαθηματικών;
§ Αφιέρωμα στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας
§ the enigma machine

§ Το success story ενός μαθηματικού
§ math.poll
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43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
101 103 107 109 113 127 131 137 139 149
151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251
257 263 269 271 277 281 283 293 307
311 313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409 419
421 431 433 439 443 449 457 461
463 467 479 487 491 499 503 50 9
521 523 541 547 557 563 569 571 577
587 593 599 601 607 613 617 619 63 1
641 643 647 653 659 661 673 677 683
691 701 709 719 727 733 739 743 75
757 767 769 773 787 797 809 811 82

