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ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ

Color Code Zones:

Προπτυχιακοί φοιτητές, Πτυχιούχοι

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Κάτοχοι μεταπτυχιακού
Διδακτορικοί φοιτητές, Διδάκτορες

Ειδικοί συνεργάτες

Ιστορικά - Αφιερώματα

07_Τα εν οίκω

11_90 χρόνια Α.Π.Θ.

17_Math.poll

31_Αφιέρωμα: Μουσείο Ελληνικής Παιδείας

41_Αν4λυσ3 το

47_Η άγνωστη σε πολλούς ομάδα Bourbaki

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, μερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση, ή διασκευή του
περιεχομένου του περιοδικού με
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό,
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια του
εκδότη.
Νόμοι 238/1970, 4301/1979,
Ν.100/1975, Ν.Δ 3565/1956 και 4254
και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

59_Οδηγός οργάνωσης και διεκπεραίωσης
παρουσιάσεων
67_Το success story ενός μαθηματικού:
Μαθηματικοί Συγγραφείς
83_ Θεωρία Παιγνίων

97_Περιζήτητες Δεξιότητες και Επαγγέλματα
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
103_The Enigma Machine
109_Brain’s anatomy

113_Χαλαρώνοντας με το μυαλό και το σώμα:
“Σφαιρικά κάτοπτρα, Επίπεδοι φόνοι”
127_Μετά το Μαθηματικό... τι;

139_Math Art by Coral Fang
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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.
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the.prime.magazine@gmail.com

ο

ρχισυνταξία:

Βασίλειος Καλέσης

υντακτική Ομάδα:

Νίκος Γρούσκος
Σωτηρία Γυλού
Ευάγγελος Ιωαννίδης
Ελένη Καλέση
Ιωάννης Καφετζής
Αθανάσιος Μπεσλίκας
Βύρων Μπουλούμης
Λάζαρος Μωυσής
Μυρτώ Παπαγεωργίου
Ίρις Παπαδοπούλου
Δέσποινα Τερζοπούλου
Παναγιώτα Τσαμτσακίρη
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ωτογράφος:

Γεωργία Ευαγγελίδη

κιτσογράφος:

Μάγδα Παπαθανασίου

ομική σύμβουλος:

Ελένη Βαρβαρούση
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Editorial

Αυτό το editorial θα ξεκινήσει εκφράζοντας ένα
μεγάλο “ευχαριστώ”... Ένα ευχαριστώ εκ μέρους
της ομάδας του prime magazine για την αγάπη
και την αποδοχή που δείξατε στο περιοδικό,
από το πρώτο κιόλας τεύχος. Όταν ξεκινάς
ένα νέο εγχείρημα, πάντα θέτεις στόχους. Και
εμείς θέσαμε ως στόχο, για το πρώτο τεύχος, να
διαβαστεί τουλάχιστον από τους φοιτητές του
Τμήματος. Ο στόχος επετεύχθη στο ακέραιο και
συγκεκριμένα σε θετικό ακέραιο πολλαπλάσιο
του αρχικού μας στόχου!
Μιλώντας με
αριθμούς, τις 15 πρώτες μέρες κυκλοφορίας
του, το περιοδικό “κατέβηκε” περισσότερες από
1500 φορές, αριθμός που ξεπέρασε και τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις. Εκτιμώ, ότι με το ρυθμό
που έχει, θα φτάσει τις 2000 downloads μέχρι
την κυκλοφορία του παρόντος τεύχους.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά
τους συναδέλφους και μη, που προσφέρθηκαν

να βοηθήσουν τεχνικά ή να συμμετάσχουν
συγγραφικά. Σκοπός του περιοδικού είναι να
φιλοξενεί στις σελίδες του, όσο το δυνατό
περισσότερα άρθρα και απόψεις των φοιτητών
και αποφοίτων του Τμήματος. Ήδη, η συγγραφική μας ομάδα μεγάλωσε, οπότε, λόγω
έλλειψης χώρου, στην 3η σελίδα θα βλέπετε
μόνο τα ονόματα των αρθρογράφων του
εκάστοτε τεύχους. Σ’αυτό το δεύτερο τεύχος
καλωσορίζουμε στην συντακτική οικογένεια
την Γιώτα, τον Λάζαρο και τον Γιάννη που
προσέφεραν ενδιαφέροντα και χρήσιμα άρθρα.
Τέλος, θα χαρούμε να λάβουμε διακρίσεις των
φοιτητών, αποφοίτων και αθλητικών ομάδων
του Τμήματος προς δημοσίευση στην στήλη “τα
εν οίκω”. Η δική σας διάκριση, ειδικά σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο για τη χώρα, εμπνέει όλους
εμάς και κάνει υπερήφανο όλο το Τμήμα.
Βασίλειος Καλέσης

the prime magazine_5

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43
τά ἐν οἴκῳ
4
01
10
51
15
99
21
7
26
11
Οι διακρίσεις

Συγχαρητήρια στους απόφοιτους του Τμήματος Ιωάννη
Καφετζή, μεταπτυχιακό φοιτητή Μαθηματικού ΑΠΘ,
Λάζαρο Μωυσή, διδακτορικό φοιτητή Μαθηματικού
Καλωσόρισμα
ΑΠΘ, Νικόλαο Χαραλαμπίδη, απόφοιτο Μαθηματικoύ
ΑΠΘ, Μιχαήλ Τσιαούση, απόφοιτο Μαθηματικού ΑΠΘ Η ακαδημαϊκή οικογένεια του Τμήματος καλωσορίζει
και Μαρία Ελιάδου, μεταπυχιακή φοιτήτρια Imperi- τους πρωτοετείς φοιτητές της και τους εύχεται καλή
al College London για τη συγγραφή του βιβλίου An σταδιοδρομία!
Introduction to Control Theory Applications with Matlab. Το βιβλίο συνεγράφη για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες διδασκαλίας του εργαστηρίου του μαθήματος
Κλασικής και Μοντέρνας Θεωρίας Ελέγχου. Διατίθεται
δωρεάν στην διαδικτυακή πλατφόρμα ResearchGate
στη διεύθυνση:
https://www.researchgate.net/publication/281374146_
An_Introduction_to_Control_Theory_Applications_
with_Matlab.
Γνώρισε, μάλιστα, επιτυχία ξεπερνώντας σε ένα χρόνο
τις 5000 αναγνώσεις με επισκέπτες από πανεπιστήμια
Εικόνα 1: Παρουσίαση του Τμήματος από τον αναπλ. καθ.
ολόκληρου του κόσμου.
Φαρμάκη Νικόλαο κατά τη διάρκεια της υποδοχής των
πρωτοετών φοιτητών.

Συγχαρητήρια στην απόφοιτο του Τμήματος κα.
Χριστίνα Ζουρνά, για την βράβευσή της στον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “La Vita e Bella” που αφορά
καινοτόμες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές στην
εκπαίδευση, κατάρτιση, επαγγελματική ανάπτυξη
και αξιολόγηση. Η κα. Ζουρνά κατέθεσε πρόταση με
τίτλο: “Το Εκπαιδευτικό Δράμα: Αποτελεσματική
πρακτική για την ανάπτυξη προσωπικών και
επαγγελματικών δεξιοτήτων” και βραβεύτηκε μεταξύ
των 6 καλύτερων προτάσεων από όλες τις χώρες της
Ευρώπης στο πλαίσιο της 7ης REVEAL Conference
που έλαβε χώρα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016 Εικόνα 2: Ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων καθ. Χιντήρογλου Χαρίτων - Σαρλ καλωσορίζει τους νέους
μαθηματικούς.
(ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ.
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Τα νέα

uΚατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2016-17 θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα τα σεμινάρια
με τίτλο:
α] “Συγγραφή Μαθηματικών Κειμένων με το σύστημα
στοιχειοθεσίας Latex” και
β] “Ιστορία των Μαθηματικών μέσω προβλημάτων”
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ενώ μετά
το πέρας των διαλέξεων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
uΕπίσης, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά θα
δοθεί η ευκαιρία σε 7 διδάκτορες να διδάξουν ισάριθμα
μαθήματα επιλογής στους φοιτητές του Τμήματος
μέσω της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
στο Α.Π.Θ.” ενώ σύντομα θα προκηρυχθούν 4 νέες
θέσεις ΔΕΠ.

uΌσον αφορά την εσωτερική αξιολόγηση του
Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν
πληροφορίες στο site του τμήματος:
http://www.math.auth.gr/el/internal-evaluation
uΣτις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016, στα Χανιά, θα
πραγματοποιηθεί το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: “Μαθηματικά,
θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης”. Στο συνέδριο θα
συμμετάσχουν και συντάκτες του prime magazine:
Ο Ευάγγελος Ιωαννίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει
την εργασία με θέμα: “Ευαισθησία Δικτύων Γνώσης”
σε συνεργασία με τον καθηγητή Ι. Αντωνίου, καθώς
και η Μυρτώ Παπαγεωργίου, η οποία θα παρουσιάσει
την εργασία με θέμα: “Εξοικείωση του κοινού με τις
εφαρμογές του Διαδικτύου: Η περίπτωση των εφαρμογών
φορολογίας, μέρος ΙΙ ” σε συνεργασία με τον αναπλ.
καθηγητή Ν.Φαρμάκη.
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“ Σ’αυτό το τεύχος, νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιας και το περιοδικό αποτελεί
δημιουργία των φοιτητών και των αποφοίτων του ιδρύματος, αλλά και για να
τιμήσουμε τα 90 χρόνια από τη λειτουργία του”.

Ιστορική Αναδρομή

Το 1924, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου αποφάσισε την ίδρυση του πανεπιστημίου και
ξεκίνησε τις διαδικασίες που ευδοκίμησαν το καλοκαίρι του 1925.
Ο ιδρυτικός νόμος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν. 3341/14-6-25) ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου 1925
από την τότε συντακτική συνέλευση έπειτα από πολλές και μακρές συζητήσεις και δημοσιεύθηκε στο
φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 22ας Ιουνίου 1925.
Από τις πρώτες ημέρες της ψήφισής του ο ιδρυτικός
νόμος πέρασε από πολλές περιπέτειες και δοκιμασίες, που
συνεχίστηκαν αδιάκοπα στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του
λόγω της πολιτικής αναταραχής εκείνης της εποχής. Ωστόσο,
το πανεπιστήμιο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1926 με
πρώτο πρόεδρο το Γεώργιο Xατζηδάκι και κατόπιν το Χρίστο
Tσούντα.
Στον ιδρυτικό νόμο μεγαλύτερη βαρύτητα δινόταν στην
ανάπτυξη των θεωρητικών επιστημών, κατεύθυνση που
συμβάδιζε άλλωστε με τις αντιλήψεις της εποχής. Τον πρώτο
χρόνο, το 1926, λειτούργησε η Φιλοσοφική Σχολή, που
στεγάστηκε στο κτίριο «Aλλατίνι», εκεί που στεγάζονται
σήμερα οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Σύντομα,
ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η επιλογή δεν ήταν η καλύτερη,
γι’ αυτό και αποφασίστηκε η μεταστέγασή του, τον Οκτώβριο
του 1927, στο μέγαρο της οδού Εθνικής Aμύνης, όπου
προηγουμένως στεγαζόταν το B΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Εικόνα 1: Είσοδος ιστορικού κτιρίου Φιλοσοφικής

Το κτίριο αυτό επισκευάσθηκε και λίγο αργότερα επεκτάθηκε με την προσθήκη και τρίτου ορόφου. Σήμερα
αποτελεί το ιστορικό κτίριο του πανεπιστημίου και στεγάζει ένα μέρος μόνο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Tο
1927
λειτούργησε
και
η
Φυσικομαθηματική Σχολή με πρώτο της
τμήμα το Τμήμα Δασολογίας, που το 1937
μαζί με το Τμήμα Γεωπονίας αποχωρίστηκαν
και δημιούργησαν τη Γεωπονοδασολογική
Σχολή. Tην ακαδημαϊκή χρονιά 1928 - 29
η Φυσικομαθηματική Σχολή δέχτηκε τους
πρώτους εισακτέους (βλ. αφιέρωμα 1ου
τεύχους) ενώ το 1929 άρχισε να λειτουργεί η
Εικόνα 2: Ανέγερση Φυσικομαθηματικής Σχολής
Σχολή Nομικών και Oικονομικών Eπιστημών.
H Iατρική και η Θεολογική Σχολή, που προβλέπονταν από τον ιδρυτικό νόμο, λειτούργησαν πολύ
αργότερα, το 1942. Mετά τον πόλεμο, το 1950 - 51, ιδρύθηκε η Kτηνιατρική Σχολή και στη συνέχεια με
χρονολογική σειρά τα Iνστιτούτα Ξένων Γλωσσών (1951), η Πολυτεχνική (1955) και η Oδοντιατρική (το
1959 ως τμήμα της Iατρικής και από το 1971 ως ανεξάρτητη σχολή).
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To 1982 με το νόμο 1268 για τη δομή
και λειτουργία των Α.Ε.Ι. επήλθε γενική
αναδιάρθρωση των δομών του Α.Π.Θ., όπως και
όλων των πανεπιστημίων, με την ανάδειξη του
τμήματος ως βάσικης ακαδημαϊκής μονάδας,
την ανασύσταση των σχολών και τη σύμπτυξη
τμημάτων σε νέες ως εξής: Θεολογική Σχολή,
Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών,
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών
Υγείας και Πολυτεχνική Σχολή.
Μετά το 1982 ιδρύθηκαν η Παιδαγωγική Σχολή(1983), η Σχολή Kαλών Tεχνών (1984) και τα αυτοδύναμα
τμήματα Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού (1983) και Δημοσιογραφίας και Mέσων Mαζικής
Eπικοινωνίας (1991), καθώς και η Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας (1993) που εντάσσεται πλέον στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας. Eπιπλέον όλα αυτά τα χρόνια προστέθηκαν και άλλα τμήματα στις
ήδη υπάρχουσες σχολές, όπως το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στη Σχολή Ν.O.Π.Ε, το Τμήμα Ψυχολογίας
στη Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Στα νεότερα τμήματα
ανήκουν και τα ανεξάρτητα τμήματα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στην Κοζάνη (1999),
στη Φλώρινα το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (1999) και η Παιδαγωγική Σχολή (1993), που έχουν ενταχθεί
πλέον όλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας, από 1η Ιανουαρίου 2004 (συνεδρίαση συγκλήτου
2753/28.8.2003).
Το 2004 ιδρύθηκαν δύο νέα τμήματα, το Τμήμα
Κινηματογράφου που υπάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών
και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (με
έδρα τη Βέροια) που υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή.
Σημειώνεται, τέλος, ότι με απόφαση της Συγκλήτου
καταργήθηκαν η Σχολή Επιστημών Υγείας και η Σχολή
Γεωτεχνικών Επιστημών και μετατράπηκαν τα αντίστοιχα
τμήματά τους σε μονοτμηματικές σχολές με εξαίρεση το
Τμήμα Φαρμακευτικής που παρέμεινε ως ανεξάρτητο
τμήμα.
πηγή: https://www.auth.gr/history
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γράφουν οι Σωτηρία Γυλού

Μαθηματικός M.Sc.
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Μυρτώ Παπαγεωργίου

Σε συνέχεια της έρευνάς μας, παρουσιάζουμε τα
αποτελέσματα των ερωτημάτων:

Μαθηματικός M.Sc.

Φοιτητές:

Ποιον θεωρείτε ως
τον πιο μεταδοτικό καθηγητή;

Μεταδοτικότεροι καθηγητές, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις των φοιτητών του Μαθηματικού
ΑΠΘ, είναι οι κ. Μπετσάκος και Γαλανόπουλος
του τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης αμφότεροι
με ποσοστό 14%, ενώ έπονται οι κ. Πάπιστας
και Φωτιάδης του τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας
Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής
και
τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης αντίστοιχα, με
ποσοστό 10%.

Ποιος είναι ο αγαπημένος
σας καθηγητής;

Πρώτος σε προτίμηση είναι ο κ. Συσκάκης του
τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης με ποσοστό
13%, ενώ δεύτερος, με μικρή διαφορά, ο
κ. Γαλανόπουλος του τομέα Μαθηματικής
Ανάλυσης. Τρίτος ακολουθεί ο κ. Πάπιστας
του τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και
Μαθηματικής Λογικής, με ποσοστό 10,6%.

Εξαρτήσεις με άλλα ερωτήματα:
Από τους φοιτητές που δήλωσαν ως αγαπημένο
καθηγητή τον κ. Γαλανόπουλο, το 50% δήλωσε
ως αγαπημένο τομέα αυτόν της Ανάλυσης ενώ
το 75% ήταν άντρες.
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Ποιος καθηγητής θεωρείτε
ότι βαθμολογεί αυστηρότερα;

Ως αυστηρότερο βαθμολογητή, οι φοιτητές
διάλεξαν τον κ. Κάππο και στη συνέχεια τον κ.
Σταματάκη, του τομέα Γεωμετρίας αμφότεροι,
με ποσοστά 18,1% και 13,8% αντίστοιχα, ενώ
τρίτος ακολουθεί ο κ. Τζουβάρας του Τομέα
Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής
Λογικής με ποσοστό 12,5%.

Σκέφτεστε να συνεχίσετε τις σπουδές
σας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση εξειδικευμένων γνώσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας,
οι φοιτητές δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ότι
ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Εξάρτηση με άλλο ερώτημα:
Ένας στους δύο φοιτητές δηλώνει ότι θέλει να
συνεχίσει σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
εξωτερικού.

Οι προτιμήσεις των φοιτητών ως προς τον
τομέα εξειδίκευσης (μεταπτυχιακό) έχουν ως
εξής: Το 36,5% ενδιαφέρεται για τον τομέα
της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας,
το 23,5% για τον τομέα της Μαθηματικής
Ανάλυσης, το 20% για τον τομέα της Άλγεβρας,
Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής,
το 10,6% για τον τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης και τέλος το
9,4% για τον τομέα της Γεωμετρίας.
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Απόφοιτοι:

Ποιος είναι ο αγαπημένος
σας καθηγητής;

Πρώτος στην προτίμηση των αποφοίτων είναι
ο κ. Τσακλίδης του τομέα Στατιστικής και
Επιχειρησιακής Έρευνας με ποσοστό 13,9%,
δεύτερος ο κ. Ψωμόπουλος του τομέα Άλγεβρας,
Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής με
ποσοστό 11% και την τρίτη θέση μοιράζονται οι
κ. Πάπιστας του τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας
Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής και
Καραμπετάκης
του
τομέα
Επιστήμης
Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης με
ποσοστό 8%.

Ποιον θεωρείτε ως
τον πιο μεταδοτικό καθηγητή;

Μεταδοτικότερο καθηγητή με ποσοστό 12,5%
οι πτυχιούχοι ψήφισαν τον κ. Ψωμόπουλο
του τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και
Μαθηματικής Λογικής και αμέσως μετά ακολουθεί με ποσοστό 11,8% η κα. Κωνσταντιλάκη του
τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης.
Εξαρτήσεις με άλλα ερωτήματα:
Οι περισσότεροι από αυτούς που διάλεξαν τον
κ. Ψωμόπουλο απέκτησαν το πτυχίο τους στο 5ο
έτος (47,1%) και στο 6ο έτος (29,4%).
Ενώ οι περισσότεροι που ψήφισαν την κα.
Κωνσταντιλάκη απέκτησαν το πτυχίο τους στο
4ο έτος (40%) και στο 5ο έτος (26,7%).
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Ποιος καθηγητής θεωρείτε
ότι βαθμολογεί αυστηρότερα;
Αυστηρότερος βαθμολογητής σύμφωνα με τις
απαντήσεις των αποφοίτων είναι ο κ. Μπετσάκος
του τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης με ποσοστό
14,6%, ο κ. Σταματάκης του τομέα Γεωμετρία
με ποσοστό 12,5% και η κα. Κωνσταντιλάκη
του τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης με ποσοστό
11,8%.
Εξαρτήσεις με άλλα ερωτήματα:
Από τους απόφοιτους που δήλωσαν αυστηρότερο βαθμολογητή τον κ. Μπετσάκο, το 23,8%
χρειάστηκε
εξωπανεπιστημιακή
βοήθεια.
Από αυτούς που δήλωσαν τον κ. Σταματάκη
ως αυστηρότερο βαθμολογητή, το
16,7%
χρειάστηκε εξωπανεπιστημιακή βοήθεια ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για όσους δήλωσαν την κα.
Κωνσταντιλάκη είναι 17,6%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζουν την άποψη των φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος. (Βλέπε “ταυτότητα της
έρευνας”, τεύχος 1ο).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:
1] Στις απαντήσεις των ερωτήσεων που ανήκουν στην ίδια κλίμακα μέτρησης, υπάρχει αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας.
2] Στις περιπτώσεις που κάποιες κλίμακες εμφάνιζαν μικρό βαθμό εσωτερικής συνοχής, βελτιώθηκαν με την προσθήκη
προτάσεων ή με την επανεξέταση σαφήνειας των προτάσεών τους. (χρήση συντελεστή Cronbach Alpha, Kuder-Richardson κα)

Στο επόμενο τεύχος, θα διαπιστώσουμε σε τι βαθμό είναι ικανοποιημένοι οι φοιτητές και οι
απόφοιτοι του Μαθηματικού Α.Π.Θ. από:
το Διδακτικό προσωπικό
το Πρόγραμμα σπουδών
τις Κτιριακές εγκαταστάσεις
το Γραμματειακό - Διοικητικό προσωπικό
τα Συγγράμματα
τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
τα Πρόνομια και τις Παροχές των φοιτητών
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“Αγάπη για το

Βιβλίο και μεράκι.”

		
Λέξεις οι οποίες περιγράφουν
γρα
ν
φ ου
		
συνοπτικά τα συστατικά μιας
εξαιρετικής και όμορφα αξιοζήλευτης δουλειάς, που
μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες. Όλα ξεκίνησαν κατά τα
φοιτητικά του χρόνια –στη Νομική Σχολή Αθηνών–,
όταν και αποκτήθηκαν οι πρώτες του συλλογές. Ο
κύριος Παύλος Μπαλογιάννης, με καταγωγή λίγο έξω
από την πόλη των Γρεβενών και συμβολαιογράφος
στο επάγγελμα, θυμάται τον εαυτό του να περιμένει
καρτερικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες, έξω από τα
παλαιοπωλεία στο Μοναστηράκι για να ψαχουλέψει
και να ανακαλύψει ευρήματα τεράστιας ιστορικής
και λογοτεχνικής αξίας.

ή και τη δωρεά σπάνιων σχολικών εγχειριδίων σε
μαθητές και φοιτητές κάθε βαθμίδας –άγνωστους
σ’αυτόν–, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη για την
εκπόνηση εργασιών τους.
Η προσφορά του στον Πολιτισμό δε σταματά εδώ.
Ο Παύλος Μπαλογιάννης θέλει ακόμη να προσφέρει
στον καθένα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, την ευκαιρία
να θαυμάσει από κοντά, να αγγίξει σχολικά
αντικείμενα μιας άλλης εποχής, να ξεφυλλίσει
παλαιωμένα και κιτρινισμένα από τη λιγνίνη βιβλία.
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας Καλαμπάκας, το
οποίο ανοίγει τις πόρτες του τον Νοέμβριο του 2015,
στεγάζει το όραμά του για διαφύλαξη και διάδοση
της Παιδείας και των αξιών της, στους πρόποδες των
Μετεώρων.

Αφιέρωμα: Μουσείο Ελληνικής Παιδείας
γράφει η Ελένη Καλέση

Παιδαγωγός, Ph.D candidate

“Ο συλλέκτης
Παύλος Μπαλογιάννης,
εμπνευστής και δημιουργός του
εγχειρήματος, μοιράζεται μαζί
μας τις αναμνήσεις αυτής της
ιδιαίτερης «περιπέτειας» και μας
εξηγεί το όραμά του”

Η στέρηση του Βιβλίου στα παιδικά του χρόνια και η
δίψα για μάθηση και εξερεύνηση είναι αυτές που τον
ωθούν στην προσπάθειά του. Στην αρχή στα τυφλά,
έπειτα στοχευμένα. Κάπως έτσι, έπειτα από έρευνα
πολλών χρόνων στα παλαιοπωλεία της Ελλάδας
και του εξωτερικού και αγορές άλλοτε επιτυχημένες
και άλλοτε άστοχες, ιδίως στα πρώτα χρόνια λόγω
απειρίας, έφτασε σήμερα με μια ματιά να κατορθώνει
να εντοπίζει την παλαιότητα του βιβλίου και να
εκτιμά την πραγματική αξία του.
Στις αρχές του 2015 αποφασίζει να μοιραστεί με το
κοινό τις πολυάριθμες συλλογές του. Έτσι, ιδρύει
την «Κιβωτό Ελληνικής Παιδείας» δίνοντας στον
αναγνώστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά
στον ψηφιοποιημένο πια θησαυρό του. Ωστόσο,
η ανιδιοτελής συμβολή του στην Παιδεία έχει ήδη
χρόνια πριν την ίδρυση της Κιβωτού, με τον δανεισμό
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Στην κεντρική αίθουσα ο επισκέπτης βρίσκει
σχολικά εγχειρίδια όλων των σχολικών βαθμίδων
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Σχολαρχείο-ΓυμνάσιοΛύκειο) από την απαρχή του νεοϊδρυθέντος ελληνικού
Κράτους έως και σήμερα, καθώς και χειρόγραφα
τετράδια και ενδεικτικά μαθητών του 19ου αιώνα.
Ο ελληνισμός της διασποράς δε θεωρείται διόλου
αμελητέος από τον Συλλέκτη· σε περίοπτη θέση
βρίσκονται τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από
τα ελληνόπουλα των Η.Π.Α. και του Καναδά,
των πρώην Σοβιετικών χωρών της Ευρώπης, της
Κωνσταντινούπολης, της Αιγύπτου, της Κύπρου
και από την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας.
Δε λείπουν οι προθήκες με πλούσια συλλογή από
αντικείμενα μαθητών εποχής –άλλοτε μακρινής
και άλλοτε λιγότερο: λευκώματα, φυτολόγια,
κοντυλοφόροι και μελανοδοχεία, σχολικές ποδιές με
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κολλαρισμένους (!) γιακάδες, σχολικές σάκες και ο
αγαπημένος σε όλους «Μικρός Ήρως».
Ξεφεύγοντας από την αμιγώς σχολική εκπαίδευση,
συλλεκτικά «διαμάντια» αποτελούν οι αυθεντικές
εκδόσεις Μεγάλων Διδασκάλων του Ελληνικού
Διαφωτισμού (Α. Κοραής, Ε. Βούλγαρης, Ν. Δούκας),
αλλά και έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
(Πλάτωνας, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ισοκράτης,
Ξενοφών, Λουκιανός) στα ελληνικά, λατινικά και
γαλλικά, μεγάλων εκδοτικών οίκων σε Παρίσι, Λειψία
και Λονδίνο, μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας,
που χρονολογούνται την περίοδο 1500-1800 μ.Χ.

Αισώπου μύθοι
Ζωγραφισμένοι στους τοίχους από Έλληνες
καλλιτέχνες, δίνουν το έναυσμα για μια σειρά
ερωτοαποκρίσεων μεταξύ του Παιδαγωγού και του
μαθητή σχετικά με το νόημα του μύθου. Έπειτα, όλα
τα ερωτήματα λύνονται με την προβολή των μύθων
και την εξιστόρηση της ζωής του Αισώπου. Για τους
ενήλικες επισκέπτες υπάρχει προθήκη αφιερωμένη
στον μυθοπλάστη με βιβλία που εκδόθηκαν από
το 1600 έως το 1800 μ.Χ., τα οποία περιέχουν
γκραβούρες και κείμενα στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά και λατινικά.

Αίθουσα Μετεώρων
Η τελευταία αίθουσα, αφιερωμένη στον τόπο των
Μετεώρων, φιλοξενεί μια σειρά από χαρακτικά
και γκραβούρες του 18ου και 19ου αιώνα, που
αναπαριστούν την απίθανη φυσική ομορφιά του
τοπίου. Ο επισκέπτης, με τη βοήθεια παλιών
στερεοσκοπικών μηχανών, μπορεί να θαυμάσει
τρισδιάστατα παλιές φωτογραφίες των Μετεώρων
και να παρακολουθήσει ειδική προβολή για το
γεωλογικό φαινόμενο των βράχων των Μετεώρων
και τη ζωή των πρώτων μοναχών στα μοναστήρια.
Η περιήγηση εντός του χώρου μπορεί να γίνει σε
τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα. Το
Δημοτικό Σχολείο άρτια οργανωμένο Μουσείο είναι εξοπλισμένο και με
Για τους μικρούς επισκέπτες του Μουσείου υπάρχουν tablets υψηλής τεχνολογίας για εικονική περιήγηση.
ειδικά διαμορφωμένοι διαδραστικοί χώροι, όπου
μαθαίνουν με βιωματική προσέγγιση. Στην αίθουσα Φιλοδοξία του συλλέκτη είναι να διαδώσει όχι μόνο
Δημοτικού σχολείου το παιδί γνωρίζει τον τρόπο την εκπαίδευση, με τη στενή έννοια των γραμμάτων,
λειτουργίας του σχολείου στα δύσκολα χρόνια της αλλά και την Παιδεία στο σύνολό της, καθιστώντας
σκλαβιάς: κάθεται στο παλιό ξύλινο θρανίο, γράφει με αυτόν τον τρόπο το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας
με κοντυλοφόρο και μελάνι ή με γραφίτη πάνω σε Καλαμπάκας λίκνο πολιτισμού.
πλάκα και μαθαίνει τη χρήση της αμμοδόχου. Έτσι, Γιατί αυτό το Μουσείο είναι αλλιώτικο από τα άλλα.
Είναι φτιαγμένο με προσωπικό κόπο και αγάπη.
μπαίνει στον ρόλο του μαθητή μιας παλαιότερης
εποχής. Το διαδραστικό πείραμα με την κούπα του
Πυθαγόρα προκαλεί απορία και συνάμα μαγνητίζει.
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προπτυχιακοι

(Αν4λυσ3)

τ0

γρα

γράφει ο Θάνος Μπεσλίκας

προπτυχιακός φοιτητής Μαθηματικού

Εναλλακτικές Αναπαραστάσεις Αναλυτικών και Ακέραιων Συναρτήσεων: Μέρος Α
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Αναφορές:
[1] J. Bak & D.J. Newman. (2004). Μιγαδική Ανάλυση. (μετάφραση Α. Γιαννόπουλου). Αθήνα: Leader Books
[2] Lars V. Alhors. (1996). Complex Analysis. New York: McGraw-Hill Book Company
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Bourbaki
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Η άγνωστη σε πολλούς, ομάδα των Bourbaki

γράφει η Παναγιώτα Τσαμτσακίρη
Μαθηματικός, M.Sc.

Ο δομισμός (ή στρουκτουραλισμός) είναι εκείνο
το ρεύμα που επηρέασε την δυτική αλλά και
την ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και
απασχόλησε κατά βάση την ομάδα των Bourbaki, τον βασικότερο εκπρόσωπο του δομισμού στα
Mαθηματικά. Πρόκειται για ένα είδος μεθοδολογίας
των κοινωνικών επιστημών χωρίς φιλοσοφική
προέκταση. Βασικές έννοιες του δομισμού είναι η
ολότητα και η διάδραση σε μια ιδανική μορφή που
επιδέχονται μια λογικο-μαθηματική διατύπωση.
Το 1923 ο Raoul Husson, ένας τριτοετής φοιτητής
μαθηματικών της école Normale Supérieure, διάβαζε
ιστορία και έτσι ήξερε για τον στρατηγό Bourbaki. Στην σχολή υπήρχε μια παράδοση. Κάθε χρόνο
οι τριτοετείς φοιτητές έκαναν μία φάρσα στους
πρωτοετείς που ήταν ανυποψίαστοι. Ο Husson,
λοιπόν, μπήκε σε μία αίθουσα που ήταν γεμάτη με
πρωτοετείς φοιτητές φορώντας μια στολή και μια
ψεύτικη γενειάδα και έγραψε στον πίνακα :
Θεώρημα Bourbaki:

Να αποδείξετε ότι .....................................
.....................................................................

Κανείς, όμως, από τους πρωτοετείς φοιτητές δεν
γνώριζε και δεν μπορούσε να αποδείξει το “Θεώρημα
Bourbaki”!
Την ίδια χρονική περίοδο οι φοιτητές
πραγματοποίησαν ακόμη μια φάρσα. Αυτή τη φορά
η φάρσα στόχευε τους ανυποψίαστους περαστικούς
της λεωφόρου Montparnasse του Παρισιού.
Ανακοίνωσαν ότι ο πρωθυπουργός της Πολδεβίας
θα πραγματοποίουσε ομιλία εκεί. O φοιτητής
που παρουσίασε τον πρωθυπουργό αυτού του
ανύπαρκτου κράτους περιέγραψε με θλιβερά λόγια
την οικονομική κατάσταση της χώρας, λέγοντας
πως είναι τόσο φτωχή που οι κάτοικοί της δεν έχουν
χρήματα ούτε για ένα παντελόνι και παρακαλούσε
τον κόσμο να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα. Μάλιστα, ο φοιτητής ο οποίος παρίστανε
τον πρωθυπουργό της Πολδεβίας παρουσιάστηκε
φορώντας μόνο τα εσώρουχά του!
Ο μαθηματικός Αntré Weil (1906-1998) ήταν ένας
από τους φοιτητές της école Normale Supérieure
και γνώριζε τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Το 1930
πρότεινε σε έναν ινδό μαθηματικό τον D. Kosambi
να γράψει ένα φανταστικό άρθρο που θα ασκούσε
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κριτική στο έργο ενός φανταστικού μαθηματικού
ονόματι Bourbaki, μέλους της Ακαδημίας Επιστημών
της Πολδεβίας. Έτσι προέκυψε το άρθρο με τίτλο
“Περί γενίκευσης του δεύτερου θεωρήματος του
Bourbaki”, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Δελτίο της
Ακαδημίας Επιστημών των Επαρχιών της Άγκρα του
Ουντ Αλαχαμπάντ. Ο Kosambi απέδωσε το θεώρημα
στον ελάχιστα γνωστό μαθηματικό D. Bourbaki ο
οποίος είχε δηλητηριαστεί κατά την διάρκεια της
επανάστασης. Αργότερα το D. αντικαθίσταται από
το Ν. εκ του “Nicola” και η Πολδεβία από τη Ρωσία.
Στις 10 Δεκεμβρίου 1934 ο Αntré Weil οργάνωσε μια
συνάντηση στο καφέ Capoulade στη λεωφόρο Saint
Michel. Εκεί συναντήθηκαν οι νεαροί μαθηματικοί
Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Delsarte,
Jean Dieudonné, René de Possel και Αntré Weil.
Αντιπροσώπευαν διάφορα πανεπιστήμια της Γαλλίας
και βρίσκονταν εκεί για ένα μαθηματικό συνέδριο
στο Ινστιτούτο Poincaré. Πιο συγκεκριμμένα, οι
Αntré Weil και Henri Cartan ήταν καθηγητές στο
πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Αυτή η ομάδα θα
γινόταν ο Nicola Bourbaki. Το όνομα δόθηκε στην
ομάδα, κατά μία εκδοχή, τυχαία από τον André Weil,
ο οποίος πηγαίνοντας καθημερινά στο πανεπιστήμιο
της Nancy, πέρναγε μπροστά από τον ανδριάντα του
στρατηγού Charles Denis Bourbaki. Κατά την πορεία
της ενεργοποίησης των Bourbaki πέρασαν από τις
συναντήσεις πολλοί διακεκριμμένοι μαθηματικοί
όπως ο Samuel Eilenberg, ο Jean Pierre Serre και ο
Alexander Grothendieck.

Εικόνα 1: Τα μέλη των Bourbaki σε νεαρή ηλικία, πριν
ενταχθούν στην ομάδα

Προϋποθέσεις ένταξης στην ομάδα Bourbaki

Για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα έπρεπε, όχι μόνο
να είναι αυθεντία σε έναν κλάδο των Μαθηματικών
αλλά να μπορεί να ασχοληθεί αποτελεσματικά
με όλους τους κλάδους. Όταν καταλάβαιναν πώς
κάποιος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον προσκαλού-
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σαν στις συναντήσεις τους. Για να παραμείνει στην
ομάδα έπρεπε όχι μόνο να καταλαβαίνει τι γίνεται
αλλά και να συμμετέχει ενεργά, διαφορετικά δεν τον
ξανακαλούσαν. Επίσης, για να μπει ένας μαθηματικός
στην ομάδα έπρεπε να είναι κάτω των 50 ετών αλλά
και όταν κάποιος έφτανε το πεντηκοστό έτος της
ηλικίας του έπρεπε να αποχωρήσει.

Εικόνα 2: Συγκέντρωση των Bourbaki το 1935
Henri Cartan, René de Possel, Jean Dieudonné, André Weil.
Καθισμένοι : Szolem Mandelbrojt, Claude Chevalley.

d’emploi de ce traité», το οποίο αφορούσε την σειρά
των πρώτων τους βιβλίων “Eléments de Mathematiques” (Στοιχεία των Μαθηματικών). Ο εκδότης των
βιβλίων ήταν ο Hermann.
Τα βιβλία τους ήταν κατά σειρά:
1] Θεωρία συνόλων,
2] Άλγεβρα,
3] Γενική Τοπολογία,
4] Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής
5] Τοπολογικοί Διανυσματικοί Χώροι,
6] Θεωρία Μέτρου,
7] Ομάδες και οι «Αλγεβρες του Lie»,
8] Μεταθετική Άλγεβρα,
9] To ένατο βιβλίο τους αφορούσε τις
Φασματικές Θεωρίες,
10] Στο δέκατο βιβλίο τους γίνεται λόγος για
τις Αναλυτικές και Διαφορικές
Πολλαπλότητες.

Τα παραπάνω βιβλία των στοιχείων γράφονταν έως
το 1973. Τα έτη 1948 και 1949 δημοσιεύτηκαν επίσης
Το έργο των Bourbaki
τα άρθρα “Η αρχιτεκτονική των Μαθηματικών”
Η ομάδα δημιούργησε νέους συμβολισμούς και
και “Τα θεμέλια των Μαθηματικών για τον ενεργό
εισήγαγε νέους ορισμούς όπως τα Barrel διαστήματα,
μαθηματικό”.
οι μορφισμοί, οι ισομορφισμοί, η ένεση (injection)
δηλαδή ‘1-1’, αμφίεση (bijection) δηλαδή ‘1-1’ και Η συνεισφορά σε άλλες επιστήμες
επί και πολλούς ακόμη. Τα μέλη της προσπάθησαν Επίσης υπάρχουν αναφορές των Bourbaki σε άλλες
να αποφύγουν όρους που κατά την αποψή τους δεν επιστήμες. Ο Jean Piaget αναφέρεται στο έργο τους
είχαν νόημα όπως για παράδειγμα “μη φθίνουσα” όταν μιλάει για τον δομισμό στα Μαθηματικά.
αντί για αύξουσα. Χρησιμοποίησαν, επίσης, τα αρχαία Εκφράζει τον θαυμασμό του κάνοντας αναφορά
Ελληνικά και πολλές λέξεις της καθομιλουμένης. στη συνάντηση που είχε με τον J. Dieudonné σε
Τέλος απέφυγαν την χρήση συντομαγραφιών και ένα συμπόσιο που είχε γίνει στο Μelun το 1952,
αρχικών καθώς προτιμούσαν να γράφουν όσο το όπου μίλησαν για τις ίδιες δομές χωρίς να γνωρίζει
δυνατόν πιο αναλυτικά.
ο ένας την δουλειά του άλλου. Στο βιβλίο του
Εργάστηκαν πάνω στις κλασσικές δομές, όπως για “Στρουκτουραλισμός” αναφέρεται στις μητρικές
παράδειγμα την Γραμμική και την Πολυγραμμική δομές και εξηγεί πως αυτές και η λογική με την
Άλγεβρα, την Γενική Τοπολογία, την Αντιμεταθετική οποία εξάγονται συμπεράσματα από αυτές δεν
και Μη Αντιμεταθετική Άλγεβρα, την Ομολογική αφορούν μόνο τα Μαθηματικά αλλά και ολόκληρο
Άλγεβρα, τις Ομάδες του Lie, τη Θεωρία το γνωστικό οικοδόμημα του ανθρώπινου νου.
Ολοκλήρωσης, τις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες, Ο γάλλος ανθρωπολόγος Claude Levi-Strauss,
τη Διαφορική Τοπολογία, την Αρμονική Ανάλυση, έγραψε για τις “Πρωταρχικές Δομές της Συγγένειας”:
την Αναλυτική Γεωμετρία, τη Ριμάνια Γεωμετρία,
τις Αναπαραστάσεις Ομάδων, την Θεωρία Αριθμών Αυτό το έργο περιλαμβάνει
και κάποιες Διαφορικές Εξισώσεις. Τα βιβλία τους ένα δοκίμιο που ανήκει στον
άρχισαν να εκδίδονται απο το 1939 και ύστερα. Το Αndré Weil, από τον οποίο
πρώτο τους δημοσίευμα ήταν το εγχειρίδιο «Mode ζήτησα ο ίδιος την συμβολή
του.

Βιβλιογραφία:
[1] Βαϊνάς, Ανάλυση της Διδακτικής των μαθηματικών στην Ελλάδα, 1997
[2] Καστάνης Ν., Μια εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών, 1996
[3] Λευκοπούλου, Μυρτώ, Η Αρχιτεκτονική των Μαθηματικών και η επίδρασή
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[6] Hermann, Eléments de mathématiques, Paris 1939-1988
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Η διεκπεραίωση μιας παρουσίασης είναι μια εργασία
με την οποία όλοι οι φοιτητές πρέπει να εξοικειωθούν.
Και αυτό γιατί η παρουσίαση αποτελεσμάτων σε
κοινό γίνεται απαραίτητη από τα πρώτα χρόνια ενός
φοιτητή σε ειδικά θέματα και διπλωματικές εργασίες,
ενώ παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μετέπειτα
εργασιακή καριέρα ενός αποφοίτου, σε παρουσιάσεις
συνεδρίων ή επιχειρησιακές συναντήσεις. Επίσης
αποτελεί έναν άμεσο τρόπο διαβίβασης μιας μελέτης
στο κοινό, το οποίο μπορεί να αποτελείται από
άτομα που απλώς ενδιαφέρονται για το θέμα που
παρουσιάζετε, άτομα που θα κρίνουν τη μελέτη σας
ή άτομα που θα κληθούν να λάβουν επιχειρηματικές
-και όχι μόνο- αποφάσεις με βάση τα συμπεράσματά
σας.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να οργανώσετε
την παρουσίασή σας με σκοπό να μεταφέρετε την
πληροφορία που θέλετε στο κοινό, κάνοντας τους
στόχους, τη μεθοδολογία και τα συμπεράσματά σας
απολύτως κατανοητά. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει
να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να
είναι προσαρμοσμένη στους στόχους και το κοινό
σας. Στο άρθρο αυτό, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις
γενικές γραμμές που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε
παρουσίαση.
Αρχικά, παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά
που πρέπει πάντα να διαθέτει μια σωστά δομημένη
παρουσίαση:

Μαθηματικός, graduate student

Αρχή-Μέση-Τέλος:
Η εργασία σας ανεξαρτήτως του θέματος, θα πρέπει
να έχει αρχή, μέση και τέλος. Πρέπει επομένως
να αφιερώσετε στην αρχή μερικές διαφάνειες για
να περιγράψετε επιγραμματικά το θέμα σας, τους
στόχους, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα.
Πρέπει επιπλέον να έχετε στο τέλος μια διαφάνεια
για τα αποτελέσματά σας, μια ανασκόπηση της
εργασίας καθώς και επεκτάσεις που προκύπτουν από
αυτή.

tation

Λίγα λόγια και σαφή:
Είναι μεγάλο λάθος να φορτώνετε τις διαφάνειες σας
με πολλές πληροφορίες. Ένα πράγμα που πρέπει να
κατανοήσετε είναι πως σε μια παρουσίαση, κανένας
δεν πρόκειται να διαβάσει ολόκληρες παραγράφους
από το κείμενό σας. Άλλο η παρουσίαση και άλλο η
παράδοση μαθήματος. Στην παρουσίαση, η οθόνη
είναι ένα εργαλείο που θα βοηθάει εσάς και το κοινό
σας να εστιάζουν στα κύρια σημεία της μελέτης
σας. Ας επιστρέψουμε στην εργασία σας με τίτλο
“Εξισορρόπηση ανάστροφου εκκρεμούς με χρήση
της Χ μεθόδου”. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσετε για
τη μέθοδο Χ, θα πρέπει να εξηγήσετε με απλό τρόπο
γιατί επιλέξατε αυτή τη μέθοδο, πώς την αποδείξατε
(αν είναι απαραίτητο), πώς την υλοποιήσατε, και τι
αποτελέσματα πήρατε. Αυτά μπορεί να σας πάρουν
μια ή περισσότερες διαφάνειες, αναλόγως το που
θέλετε να εστιάσετε, ποτέ, όμως, μη γεμίζετε μια
διαφάνεια με ατελείωτες πληροφορίες. Δείτε για
Διασαφήνιση του θέματος:
Οποιοδήποτε και αν είναι το κοινό σας, είτε παράδειγμα τις Εικόνες 1 και 2.
αποτελείται από ειδικούς επί του θέματος είτε από
αδαείς, πάντοτε να ξεκινάτε την παρουσίαση σας
με την περιγραφή του θέματος. Ας πούμε πως η
εργασία σας έχει τίτλο “Εξισορρόπηση ανάστροφου
εκκρεμούς με χρήση της Χ μεθόδου”. Θα πρέπει
να αφιερώσετε τουλάχιστον μία διαφάνεια για να
περιγράψετε το πρόβλημα και τους στόχους του.
Δεν γίνεται να ξεκινήσετε αμέσως μιλώντας για τη
Χ μέθοδο. Πρέπει πρώτα να ορίσετε το πλαίσιο μέσα
Εικόνα: 1
Εικόνα: 2
στο οποίο θα χτίσετε την παρουσίασή σας.
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Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι
σημαντικό να προσέξετε μερικά επιπλέον στοιχεία
που αφορούν το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η
παρουσίασή σας.

Τήρηση του χρόνου:
Πάντοτε να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα που σας
έχουν επιβάλει. Είτε παρουσιάζετε σε συνέδριο, είτε
σε μια εταιρική συνάντηση, πάντοτε να παραμένετε
πιστοί στο πρόγραμμα που σας έχουν ορίσει. Δείχνει
σεβασμό στους υπόλοιπους ομιλητές και στο κοινό
σας.

Οπτική Επαφή με το Ακροατήριο:
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πρέπει να
διατηρείτε την οπτική επαφή με το ακροατήριό σας.
Είναι εκεί για να παρακολουθήσουν την παρουσίασή
σας και το να τους κοιτάτε δείχνει άνεση απέναντί
τους αλλά και βοηθάει στο να διατηρείτε το
ενδιαφέρον και τη προσοχή τους σε εσάς. Επίσης,
προσέχετε τις αντιδράσεις σας. Λάθη συμβαίνουν,
πρέπει, όμως, να τα διορθώνετε διακριτικά και να
μην αντιδράτε σε αυτά όσο και αν εκείνη τη στιγμή
σας αγχώνουν.

Προσαρμοστείτε στο κοινό σας:
Θα πρέπει να δώσετε βάση σε διαφορετικά σημεία
της παρουσίασής σας, αναλόγως το κοινό σας. Ας
επιστρέψουμε στην εργασία του εκκρεμούς. Αν το
κοινό σας είναι τελείως αδαές σχετικά με το θέμα, για
παράδειγμα ένα σχολείο, θα πρέπει να αφιερώσετε
χρόνο στο να εξηγήσετε το πρόβλημα του ανάστροφου εκκρεμούς, στη χρησιμότητα αντιμετώπισης
ενός τέτοιου προβλήματος και στις εφαρμογές του
στον πραγματικό κόσμο. Τη μαθηματική πλευρά του
θέματος θα την περιγράψετε πολύ γενικά, αφού το
κοινό δεν είναι σε θέση να την κατανοήσει. Αν από
την άλλη παρουσιάζετε την εργασία σε ένα συνέδριο
μηχανικών, δεν έχετε κανένα λόγο να χάσετε χρόνο
στην περιγραφή του προβλήματος. Το κοινό σας
το γνωρίζει καλά, θα πρέπει μόνο να εστιάσετε
στη μέθοδο Χ και τα αποτελέσματα. Τέλος, αν
παρουσιάζετε σε ένα μαθηματικό συνέδριο που το
κοινό γνωρίζει καλά τη μέθοδο Χ, θα πρέπει πάλι να
δώσετε χρόνο στην περιγραφή του εφαρμοσμένου
προβλήματος του ανάστροφου εκκρεμούς.

Μόνο όσες λεπτομέρειες χρειάζονται:
Οι λεπτομέρειες που θα δώσετε σε κάθε κομμάτι της
παρουσίασης, θα εξαρτηθούν από τους στόχους σας.
Κοιτώντας ξανά την εργασία του εκκρεμούς, αν το
κοινό σας είναι μια εταιρεία μηχανικών που παράγει
το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα δώσετε βάση στα
αποτελέσματά σας, ώστε να τους πείσετε για τη
λειτουργία της μεθόδου σας. Αν έχετε αποδείξει
μαθηματικά την ορθότητα της μεθόδου σας θα
το πείτε, όμως, μην κάνετε το λάθος να μπείτε σε
λεπτομέρειες, το κοινό σας δεν ενδιαφέρεται για κάτι
τέτοιο. Όσο ιδρώτα και αν ρίξατε για την απόδειξή
σας, τα αποτελέσματα είναι αυτά που τους αφορούν.
Όπως δήλωσε και ο M. Hochster, διευθυντής του
τμήματος Data Science του LinkedIn, πρέπει να
ξεκινάτε από το «Να τι βρήκα και να γιατί πρέπει να
σας ενδιαφέρει» [3]. Από την άλλη βέβαια, αν η
εργασία σας παρουσιάζεται σε ένα συνέδριο ανάλυσης και το κύριο αποτέλεσμα είναι ένα θεώρημα και
η απόδειξή του, τότε σαφώς αυτό θα είναι το κύριο
θέμα σας και θα πρέπει να εστιάσετε σε όλες τις
σημαντικές λεπτομέρειες.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να προετοιμάζεστε,
έχοντας κατά νου το στόχο που θέλετε να επιτύχετε
με την παρουσίασή σας. Να είστε σύντομοι και
περιεκτικοί. Επιπλέον, να προσαρμόζεστε στο
κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Στη διάρκεια της
παρουσίασης να κοιτάτε το ακροατήριο. Τελευταίο
αλλά σημαντικό είναι η προετοιμασία. Πολλές
επαναλήψεις ολόκληρης της παρουσίασης μόνοι
σας ή σε κοινό που είναι πρόθυμο να βοηθήσει στην
προετοιμασία σας.

Αναφορές:
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https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation. Προσπέλαση 23/09/2016.
[2] Linte, C. (2014). Improve your next presentation: Tips on effective presentation design and delivery.
IEEE Pulse, http://pulse.embs.org/may-2014/improve-next-presentation-tips-effective-presentation-design-delivery/. Προσπέλαση 23/09/2016.
[3] Shan, C., Chen, W., Wang, H., & Song, M. (2015). The Data Science Handbook: Advice and Insights
from 25 Amazing Data Scientists. The Data Science Bookshelf.
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Το success story ενός Μαθηματικού

γράφει ο Βασίλειος Καλέσης
Μαθηματικός

Μέρος 1ο: Μαθηματικοί Συγγραφείς

Το επάγγελμα του Μαθηματικού έχει συνδεθεί ασυναίσθητα από τον μέσο άνθρωπο, με τον αυστηρό
διοπτροφόρο καθηγητή που ταλαιπώρησε τη σχολική του ζωή. Ελάχιστοι γνωρίζουν πως ιδρυτές μεγάλων
εταιρειών, συγγραφείς, καλλιτέχνες, αστροναύτες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές ξεκίνησαν την καριέρα τους με
πρώτο εφόδιο το πτυχίο του Μαθηματικού.
Στην παρούσα στήλη θα συνομιλήσουμε με απόφοιτους Μαθηματικών τμημάτων που δεν ασχολήθηκαν
αποκλειστικά με την διδασκαλία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά με την τέχνη, τον πολιτισμό, την
έρευνα και θα μας αποκαλύψουν σε τι τους βοήθησαν τα Μαθηματικά και ο τρόπος σκέψης που διδάσκουν.

Τεύκρος
Μιχαηλίδης

γίνει αστροναύτης, πυροσβέστης, δεν θυμάμαι να
σκόπευα να γίνω κάτι άλλο από μαθηματικός. Και
φυσικά δεν έχω μετανιώσει.
Τι σας προσέφεραν οι μαθηματικές σας σπουδές;
Λέω πάντα στους ανθρώπους που με ρωτάνε αν
νομίζουν ότι μπορούν να είναι ευτυχείς και έξω
από τα Μαθηματικά, τότε κατά πάσα πιθανότητα
πρέπει να πάνε έξω από τα Μαθηματικά. Νομίζω
ότι ο μαθηματικός, ο ευτυχής μαθηματικός, ο
ικανοποιημένος μαθηματικός είναι αυτός που δεν θα
ήταν ικανοποιημένος με τίποτα άλλο στη ζωή. Γιατί
τα Μαθηματικά, αυτό που κυρίως προσφέρουν στον
άνθρωπο είναι αυτοσεβασμό.

Κατάγομαι από την Κύπρο, απ’ όπου ήρθαν οι γονείς
μου μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για
να σπουδάσουν στην Αθήνα, συνεπώς γεννήθηκα
και μεγάλωσα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου σπούδασε
Ιατρική, δεν άσκησε πότε το επάγγελμα γιατί
ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, ενώ η μητέρα
μου ήταν η πρώτη μου μαθηματικός. Σπούδασε
“Το Μαθηματικό το ήθελα σε μια περίοδο
Μαθηματικά σε μια εποχή που η σχολή είχε μόλις 9
που δεν ήξερα τι είναι και δεν μετάνιωσα
γυναίκες μαθηματικούς.
τώρα που ξέρω πολύ καλά τι είναι.”
Τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο της εποχής και μετά
από δική μου επιλογή πήγα στη Γαλλία για σπουδές. Εργαστήκατε ως φοιτητής;
Θυμάμαι, ήταν Σεπτέμβρης του ‘73 όταν έφυγα και Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα στη Γαλλία και στην
παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, οι Ελλάδα τα καλοκαίρια, γιατί τότε οι εισαγωγικές
γονείς μου με στήριξαν.
εξετάσεις ήταν Σεπτέμβριο. Επισήμως επέστρεψα
στην Ελλάδα το 1980 και τη χρονιά ‘80-81 δούλεψα
“Λέω συχνά ότι στην πρώτη φάση της
σε φροντιστήριο, ενώ από το ‘81 και μετά σε σχολείο
ζωή μου, που δήλωσα οτι θα σπουδάσω
μαθηματικά, ήταν ο θρίαμβος της μαμάς
μέσης εκπαίδευσης.
και μετά όταν έβγαλα το πρώτο μου
βιβλίο, πήρε ο μπαμπάς τη ρεβάνς του!”

Για ποιο λόγο επιλέξατε να σπουδάσετε Μαθηματικά;
Είναι σίγουρο ότι η επιρροή της μαμάς έπαιξε κάποιο
ρόλο, μιας και την αγάπη για τα Μαθηματικά τη ζούσα
μέσα στο σπίτι. Σαν μαθητής δεν είχα ποτέ φόβο για
τα Μαθηματικά, δεν ήμουν ο καλύτερος στην τάξη
μου, ήμουν από τους καλούς μαθητές, ας πούμε στους
5 καλύτερους. Είχα, εκτός από τη μητέρα μου και τους
συναδέλφους της -κάποιοι από τους οποίους ήταν
δυνατοί φροντιστές- με τους οποίους συζητάγαμε και
μου βάζανε τη σπίθα της δύσκολης άσκησης. Όταν
πέρασα το παιδικό στάδιο που θέλει κανείς να
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Πως ξεκίνησε η ενασχόληση με τη συγγραφή;

Το πρώτο βιβλίο που έγραψα ήταν το “Μαθαίνω
Μαθηματικά στον Υπολογιστή μου” τη δεκαετία
του ‘80. Μετά ακολούθησε ένα διδακτικό βιβλίο
Μαθηματικών για την Α Γυμνασίου, το οποίο
χρησιμοποιούνταν από το σχολείο που δίδασκα για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια μου
έγινε η πρόταση για να μεταφράσω “Το θεώρημα
του παπαγάλλου”. Πήγε και πάρα πάρα πολύ καλά
και μου “έκανε” μια θέση μεταφραστή τέτοιου είδους
βιβλίων. Μετέφρασα πάρα πολλά τέτοια και το 2004
είχα μια πρόταση από “Τα Νέα” να γράφω ένα άρθρο
κάθε Πέμπτη, στο οποίο σχολίαζα γεγονότα της
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επικαιρότητας με μαθηματικό τρόπο. Αυτά τα άρθρα,
όταν έκλεισε τον κύκλο της αυτή η στήλη, συνέχισα
να τα γράφω ως δοκίμια και αυτά αποτέλεσαν το
πρώτο μου βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 με
τίτλο “Μαθηματικά επίκαιρα - Συνειρμοί διαβάζοντας
την εφημερίδα”. Μετά άρχισα να σκέφτομαι ένα
μυθιστόρημα, το 2006 και από τότε κατά μέσο όρο
κάθε ενάμιση χρόνο άρχισε να “έρχεται” ένα νέο
βιβλίο. Το τελευταίο που έγραψα, το “Σφαιρικά
κάτοπρα - Επίπεδοι φόνοι” είναι το όγδοο.
Η συγγραφή καλύπτει εξ ολοκλήρου
βιοποριστικές ανάγκες ενός συγγραφέα;

Είχα την τύχη να το πετύχω σε αρκετές περιπτώσεις
γιατί έτυχε να βρίσκομαι στο Παρίσι την περίοδο της
μεγάλης ακμής. Επομένως, αυτό που μου αρέσει να
κάνω είναι να βάζω τους μυθοπλαστικούς μου ήρωες
να αλληλεπιδρούν με ιστορικά πρόσωπα. Στο πρώτο
βιβλίο οι ήρωές μου μιλάνε με τον Hilbert, το Picasso
και αυτό είναι κάτι που εμένα μου αρέσει. Και απ’ότι
φαίνεται αρέσει και στο αναγνωστικό μου κοινό.
Κοινώς θέλω να ζω τη ζωή των ηρώων μου, γιατί η
ζωή μου δεν μου φτάνει. Θέλω να ζήσω και άλλες
τις ζωές, σε άλλες εποχές και σε άλλους χώρους. Και τις
ζω μέσα από τα βιβλία μου.

Στην Ελλάδα όχι, στο εξωτερικό ναι. Δηλαδή, οι πιο
πολλοί έχουν και κάποια διδακτική σύνδεση, αλλά
σίγουρα οι πολύ πετυχημένοι, για παράδειγμα ο Denis Guedj ζούσε αποκλειστικά από τα συγγραφικά
δικαιώματα και όσα πήγαιναν μαζί με αυτό,
προσκλήσεις για ομιλίες σ’όλο τον κόσμο, αναθέσεις
κειμένων. Ήταν, όμως, και καθηγητής πανεπιστημίου.
Το ίδιο μπορεί να πεις κανείς και για τον Carlo Frabetti ή τον Marcus du Sautoy, πάντα, όμως, υπάρχει
και μια σύνδεση με διδακτική πρακτική.
Υπάρχει μυστική συνταγή της συγγραφής;

Οι συνταγές που υπάρχουν μέσα στα βιβλία μου
είναι οι δικές μου επιθυμίες. Ποιες είναι αυτές; Είναι
η επιθυμία μου να γνωρίζομαι και να είμαι φίλος με
σπουδαίους ανθρώπους. Αυτό δεν μπορείς να το
πετύχεις πάντα.

Τι θα συμβουλεύατε τους φοιτητές των Μαθηματικών
και γενικότερα τους νέους σ’αυτή τη δύσκολη εποχή;

Το πρώτο πράγμα που θα τους συμβούλευα είναι, εάν
βρίσκονται εκεί από επιλογή τους και αμφιβάλλουν
για αυτήν την επιλογή, να μην αμφιβάλλουν. Να
ψάξουν πραγματικά αυτό που έχουν γιατί είναι πάρα
πολύ σημαντικό και πάρα πολυ ωραίο. Αν βρίσκονται
εκεί και έχουν μια αίσθηση ήττας που βρίσκονται
εκεί, ενώ θα ήθελαν να βρίσκονται κάπου αλλού,
να πάρουν απόφαση ότι τώρα βρίσκονται εκεί και
να ανακαλύψουν τις ομορφιές αυτής της επιστήμης.
Υπάρχουν! Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον
κόσμο για τον οποίο να μην υπάρχει μια κρυμμένη
μαθηματική ομορφιά. Όσο για τους νέους... Είμαι
εκπρόσωπος μιας γενιάς “προδοτικής”. Που πρόδωσε
τα πάντα και κυρίως τον εαυτό της. Επομένως, δεν
έχω δικαίωμα να τους συμβουλέψω τίποτα.
Μόνο συγνώμη...

υποτροφία από το Λάτσειο Ίδρυμα λόγω αριστείας.
Τελικά, η Θεσσαλονίκη με κέρδισε, παντρεύτηκα,
έμεινα εδώ και απέκτησα δύο γιους, τον Πάνο και
Θανάσης
τον Αντρέα. Και οι δύο εργάζονται στο εξωτερικό, ο
Ξένος
Πάνος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Λονδίνο και
ο Αντρέας ως πληροφορικός στη Γενεύη.
Ως προς το αντικείμενό μου, οι κλάδοι των
Μαθηματικών που με συγκινούν ιδιαίτερα είναι η
Γεννήθηκα στην Κωστομέρα, ένα μικρό χωριό κοντά Θεωρία Αριθμών και η Ευκλείδεια Γεωμετρία, κλάδοι
στη Ζαχάρω του Ν. Ηλείας. Οι γονείς μου ήταν κατεξοχήν κριτικής σκέψης και φυσικά η Ανάλυση.
φτωχοί αγρότες που με δυσκολία μεγάλωναν τέσσερα
παιδιά, ωστόσο, μας εμφύσησαν από μικρή ηλικία Για ποιο λόγο επιλέξατε να σπουδάσετε Μαθηματικά;
την ανάγκη να σπουδάσουμε για να ξεφύγουμε από Η επιστήμη των Μαθηματικών θεωρώ ότι είναι η
την σκληροτράχηλη ζωή του χωριού. Μαθήτευσα πιο ελκυστική, διότι έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών και
μέχρι την Ε’ Γυμνασίου -σημερινή Β’ Λυκείου- στο σε κρατά σε διαρκή “επαγρύπνηση”. Τα Μαθηματικά
σχολείο της περιοχής και στην ΣΤ’ μετακόμισα στη άρχισαν να μου αρέσουν από την Γ’ Γυμνασίου. Ως
Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζε η αδερφή μου. Το τότε ήμουν ένας μέτριος μαθητής. Αποφάσισα να
απολυτήριο, θυμάμαι, το πήρα από το 3ο Γυμνάσιο γίνω Μαθηματικός στην Ε’ Γυμνασίου, χάρη στην
Θεσσαλονίκης. Μετά ήρθε το Πανεπιστήμιο. καθηγήτρια των Μαθηματικών, Κασσιανή Φαμέλου,
Πέρασα με επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στη που με ενέπνευσε με τον τρόπο διδασκαλίας της,
Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου, ενώ το μεράκι και την αγάπη της να μας μεταδώσει τις
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου έπαιρνα
γνώσεις της. Θα έλεγα ότι της οφείλω το “ευ ζην”
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και την ευχαριστώ από καρδιάς. Το όνειρο να
γίνω Μαθηματικός ήταν τόσο κυρίαρχο μέσα μου
που στο μηχανογραφικό ήταν η μοναδική μου
επιλογή. Η επόμενη επιλογή μου ήταν...αγρότης
στο χωριό! Αυτό που πραγματικά ήθελα, και τελικά
το πραγματοποίησα, ήταν να γίνω “Δάσκαλος” και
να μεταδώσω τις γνώσεις μου στους μαθητές. Έτσι,
αρνήθηκα την πολύ δελεαστική πρόταση από το
ίδρυμα Λάτση, να κάνω μεταπτυχιακό στο εξωτερικό
με δική του χρηματοδότηση και να δουλέψω
αποκλειστικά στις επιχειρήσεις του.
Τι σας προσέφεραν οι μαθηματικές σας σπουδές;

Τα Μαθηματικά μου ενίσχυσαν τη θετική σκέψη,
με βοήθησαν να μην παίρνω αποφάσεις “εν θερμώ”
και μου εξασφάλισαν επαγγελματική αποκατάσταση.
Εκτός απ’ αυτά, αποτελούν για μένα ένα διαρκές
χόμπυ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθώ με τα
Μαθηματικά, ακόμα και όταν βρίσκομαι σε διακοπές.
Είναι μία τονωτική ένεση στην καθημερινότητά μου.
Εργαστήκατε ως φοιτητής;

Παράλληλα με τις σπουδές μου εργαζόμουν
παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
γυμνασίου, λυκείου, ακόμα και σε φοιτητές. Δεν
μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αφού η οικονομική
μου κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί
ήμασταν τέσσερα αδέρφια που σπουδάζαμε με
πενιχρά μέσα.
Πως ξεκίνησε η ενασχόληση με τη συγγραφή;

Θυμάμαι τον εαυτό μου από τότε που ήμουν μαθητής
λυκείου να καθαρογράφω στο χαρτί ασκήσεις ιδιαίτερα δύσκολες που με εντυπωσίαζαν και μου άρεσε να
τις “καμαρώνω”. Από φοιτητής, κάνοντας μαθήματα,
είχα τις προσωπικές μου σημειώσεις για όλες τις
τάξεις και ιδιαίτερα για την τελευταία τάξη. Μάλιστα,
θυμάμαι ότι έφτιαχνα και εξώφυλλα σ’ αυτές, δίνοντας
τη μορφή βιβλίου, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα
γράψω ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που θα το βλέπω
στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων μου, παρατηρούσα ότι τα βιβλία που
κυκλοφορούσαν δεν με ικανοποιούσαν απόλυτα.
Επίσης, έβλεπα ότι η διδακτική μου προσέγγιση ήταν

Ιωάννης
Σαράφης
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ιδιαίτερα ελκυστική και κατανοητή από τους μαθητές
μου. Έτσι, άρχισα δειλά-δειλά να γράφω. Το πρώτο
μου “βιβλίο”, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, ήταν
χειρόγραφες σημειώσεις για πρωτοετείς φοιτητές
και πολλοί από τους μαθητές μου το προμηθεύονταν
και το μελετούσαν. Το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο
μου και αγαπημένο βιβλίο, οι Ακολουθίες. Ήταν
χειρόγραφο και έγινε αμέσως αποδεκτό από τους
συναδέλφους μου. Ακολούθησαν μια σειρά από άλλα
βιβλία για το Λύκειο, το Γυμνάσιο, το Δημοτικό και
το Πανεπιστήμιο. Συνολικά, μαζί με τις επανεκδόσεις,
έχω γράψει 85 βιβλία με στόχο να φτάσω τα 100 (αν
προλάβω!).
Η συγγραφή καλύπτει εξ ολοκλήρου
βιοποριστικές ανάγκες ενός συγγραφέα;

τις

Παλαιότερα ναι, σήμερα, όμως, με την οικονομική
κρίση ο κόσμος όλο και λιγότερο αγοράζει βιβλία.
Άλλωστε, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων,
είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα βιβλίο με
χαμηλό κόστος. Μην ξεχνάμε, όμως, ότι το καλό
βιβλίο είναι αναντικατάστατο.
Υπάρχει μυστική συνταγή της συγγραφής;

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει “μυστική συνταγή”, αλλά
σίγουρα τα “υλικά” για μια πετυχημένη συγγραφή,
κατά τη γνώμη μου, είναι η άριστη γνώση του
αντικειμένου συνδυασμένη με πολύ καλή γνώση
της γλώσσας, η μεταδοτικότητα των γνώσεων,
η ικανότητα δημιουργίας νέων και πρωτότυπων
ασκήσεων και φυσικά η αγάπη για αυτό που κάνεις.
Τι θα συμβουλεύατε τους φοιτητές των Μαθηματικών
και γενικότερα τους νέους σ’αυτή τη δύσκολη εποχή;

Θα τους συμβούλευα να μην εγκαταλείπουν ποτέ
τα όνειρά τους, παρ’όλες τις δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Η γνώση είναι ένα
δυνατό εφόδιο και όπλο που μπορεί να αποτελέσει
πυξίδα στη ζωή τους, ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι
μηχανισμοί προπαγάνδας και χειραγώγησης μπορούν
εύκολα να τους παρασύρουν. Επιπροσθέτως, η
θετική σκέψη των Μαθηματικών με την οποία πρέπει
να εφοδιάσουμε όλους τους νέους ανθρώπους θα
ενισχύσει την κριτική ικανότητα ώστε να κάνουν
ορθότερες επιλογές στη ζωή τους.

Κατάγομαι από τον Πυργετό Λαρίσης και στη
Θεσσαλονίκη μετακόμισα το 1984, ως φοιτητής,
για να σπουδάσω στο Μαθηματικό τμήμα του
Αριστοτελείου. Μπορώ να πω ότι έμπνευση για
να ακολουθήσω τις σπουδές των Μαθηματικών
αποτέλεσε ο μαθηματικός που μας δίδασκε στο
λύκειο. Όσον αφορά τα φοιτητικά μου χρόνια, από
νωρίς ακόμα με κέρδισαν τα Καθαρά Μαθηματικά.
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Θυμάμαι, ότι τα Εφαρμοσμένα λάμβαναν χώρα
στις μεγάλες αίθουσες ή τα αμφιθέατρα, λόγω του
πλήθους των φοιτητών που τα παρακολουθούσαν,
ενώ τα Καθαρά Μαθηματικά διδάσκονταν σε μικρές
αίθουσες και οι καθηγητές μας γνώριζαν με τα
ονόματά μας.
Για ποιο λόγο επιλέξατε να σπουδάσετε Μαθηματικά;

Απ’ όσο με θυμάμαι ήμουν θετικό μυαλό. Πάντα
μου άρεσε η ενασχόληση με τους αριθμούς. Ιδιαίτερη
θέση στην καρδιά μου είχε και η Γεωμετρία, λόγω της
ιδιότητας που έχει να συνθέτει διάφορες εικασίες
και θεωρήματα. Τα σχολικά βιβλία εκείνης της
εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά από
πλευράς όγκου ύλης και δυσκολίας των ασκήσεων.
Θυμάμαι ότι κάναμε ένα βιβλίο γεωμετρίας του
Παπανικολάου, όπου η Α ομάδα δεν αντιστοιχεί ούτε
με τις γενικές ασκήσεις των σημερινών σχολικών
βιβλίων. Σαφέστατα, ένας μαθητής που έλυνε τις
ασκήσεις εκείνου του επιπέδου είχε ένα φυσικό
“πλεονέκτημα” να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα
Μαθηματικά στο μέλλον. Θαρρώ πως η ομορφιά
επίλυσης των μαθηματικών προβλημάτων δεν
συγκρίνεται με τίποτα. Ίσως γι’αυτό ήθελα να γίνω
καθηγητής Μαθηματικών και στηρίζω ακράδαντα
τον διαχωρισμό των φοιτητών που θέλουν να
γίνουν καθηγητές μέσης εκπαίδευσης από αυτούς
που θέλουν να ασχοληθούν με τα Μαθηματικά σε
ερευνητικό επίπεδο.

Χάρη Βαφειάδη στο ημιυπόγειο της Δέλλιου. Εκεί,
σχεδόν κάθε βράδυ, με τις συζητήσεις που κάναμε με
τους Καζαντζή, Γκατζούλη και άλλους, προέκυπταν
συνεχώς νέες ιδέες για ασκήσεις. Έτσι, καταγράψαμε
όλο το προσωπικό μας υλικό, μαζί με τους Γιώργο
Μαυρίδη και Παναγιώτη Μυταρέλλη και εκδώσαμε
δύο βιβλία για την Α Λυκείου (Γεωμετρία και Άλγεβρα
- Στοιχεία Πιθανοτήτων). Μετά την ανταπόκριση
του πρώτου βιβλίου, συνέχισα με ένα βοήθημα
για τη Γ Λυκείου ως μέλος μιας αξιόλογης ομάδας
συναδέλφων. Εκδώσαμε τα Μαθηματικά Γ τάξης
Γενικού Λυκείου -δίτομο- από τις εκδόσεις Κανδύλα
και το επαναληπτικό βιβλίο της Γ λυκείου Θετικών
Σπουδών - Οικονομίας και Πληροφορικής. Επίσης
με τον συνάδελφο Σπύρο Δουκάκη εκδίδουμε το
ηλεκτρονικό περιοδικό “Περιοδική έκδοση για τα
Μαθηματικά Γυμνασίου”. Το περιοδικό επιλέχθηκε
μετά από κρίση ως βέλτιστη πρακτική διδασκαλίας
για τη βιωματική μάθηση των θετικών επιστημών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων του
Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης το
Μάρτιο του 2015.
Η συγγραφή καλύπτει εξ ολοκλήρου
βιοποριστικές ανάγκες ενός συγγραφέα;

τις

Όχι, η συγγραφή ενός βιβλίου δεν καλύπτει καμία
βιοποριστική ανάγκη και πηγάζει καθαρά από
το μεράκι και την αγάπη του συγγραφέα για το
αντικείμενο. Χρειάζεται πολύ κόπο και άλλο τόσο
Τι σας προσέφεραν οι μαθηματικές σας σπουδές;
χρόνο για τη συγγραφή ενός βιβλίου, που δυστυχώς
Βλέπεις τον κόσμο πιο απλά και ορθολογιστικά, δεν πληρώνεται.
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον αντιμετωπίζεις και
πεζά. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με τα Μαθηματικά Υπάρχει μυστική συνταγή της συγγραφής;
σου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεις λύσεις και σε Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστική συνταγή στη
καθημερινά προβλήματα, εκτός από το καθαρά συγγραφή. Σημαντικό ρόλο παίζει η διάθεση του
επιστημονικό πεδίο. Οι γνώσεις που αποκτά συγγραφέα να μοιραστεί τις εμπειρίες του με τους
κάποιος αποφοιτώντας από τη Σχολή χρειάζονται άλλους μαθηματικούς και να μεταδώσει γραπτώς και
περισσότερο σε όποιον ασχοληθεί με την έρευνα παρά με κατανοητό τρόπο τις γνώσεις του στους μαθητές.
με τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι θα συμβουλεύατε τους φοιτητές των Μαθηματικών
Όταν κάποιος ασχοληθεί με τη διδασκαλία στη και γενικότερα τους νέους σ’αυτή τη δύσκολη εποχή;
δευτεροβάθμια, πρέπει να συνεχίσει μόνος του τη
Να ζήσουν το όνειρό τους. Όταν κάποιος επιλέγει
μελέτη.
τη συγκεκριμένη Σχολή, σημαίνει ότι του αρέσουν
Εργαστήκατε ως φοιτητής;
πολύ τα Μαθηματικά. Η Σχολή δεν είναι εύκολη,
Εργάστηκα ως σερβιτόρος σε καφετέριες ενώ άρα απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και αγάπη. Η
παράλληλα παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα.
επαγγελματική αποκατάσταση ήταν πάντα δύσκολη,
όμως, τα τελευταία χρόνια έγινε δυσκολότερη.
Πως ξεκίνησε η ενασχόληση με τη συγγραφή;
Παρ’όλα αυτά, οι ευκαιρίες είναι περισσότερες λόγω
Ως ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, για να μπορώ να είμαι της παγκοσμοιοποίησης. Η αγορά έχει διευρυνθεί και
ανταγωνιστικός δημιουργούσα νέες ασκήσεις για τους το αντικείμενο των Μαθηματικών έχει συνδεθεί με
μαθητές μου και χρόνο με το χρόνο συγκεντρώθηκε πολλούς κλάδους, κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα.
αρκετό υλικό. Πολλές ιδέες και εμπνεύσεις προήλθαν Άρα, αν κάποιος είναι καταρτισμένος, έχει υπομονή
από τις συζητήσεις που κάναμε στο βιβλιοπωλείο του και επιμονή, σίγουρα θα βρει το δρόμο του.
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
γράφει ο Βύρων Μπουλούμης

προπτυχιακός φοιτητής Μαθηματικού
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ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ1
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Το πρώτο και κύριο βήμα για την επίλυση ενός
παιγνίου είναι η μοντελοποίηση του προβλήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εύρεση της στρατηγικής
μορφής του παιγνίου. Η στρατηγική μορφή είναι
ο απλούστερος τρόπος για την παρουσίαση ενός
στατικού παιγνίου πλήρους πληροφόρησης και
περιλαμβάνει:

1. Ένα σύνολο παικτών L = {1,2,...,i,...}
2. Το χώρο των διαθέσιμων στρατηγικών για

κάθε παίκτη Si (i = Α,Β,...,Ν,...). Ο χώρος των
αποτελεσμάτων S, είναι το καρτεσιανό γινόμενο
των ατομικών χώρων διαθέσιμων στρατηγικών
(S = XSi). Αυτός αποτελείται από όλες τις πιθανές
κατατομές στρατηγικών, όπου κατατομή είναι
ένας συνδυασμός στρατηγικών (μια στρατηγική
για κάθε παίκτη).

3. Τις συναρτήσεις αποδόσεων, μέσω των οποίων

γίνεται ο υπολογισμός των αποδόσεων για κάθε
στοιχείο του χώρου των αποτελεσμάτων (δηλαδή
για κάθε πιθανή κατατομή στρατηγικών).

Παράδειγμα 1ο
Το Δίλημμα Των Φυλακισμένων
Δύο ύποπτοι (τους ονομάζουμε Κ και Μ) για ένα
σοβαρό έγκλημα κρατούνται σε χωριστά κελιά
χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ο ένας με τον άλλο.
Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την καταδίκη του
καθενός από αυτούς για ένα μικρότερο παράπτωμα,
αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να
καταδικαστεί κανένας από αυτούς για το σοβαρό
έγκλημα εκτός κι αν ο ένας τουλάχιστον από αυτούς
ομολογήσει.
Κάθε ύποπτος έχει δύο επιλογές (στρατηγικές)
την ομολογία (Ο) και την άρνηση (Α). Αν κανείς
δεν ομολογήσει θα καταδικαστούν και οι δύο σε
3 χρόνια φυλακή για το μικρότερο παράπτωμα. Αν
ομολογήσει μόνο ο ένας από τους δύο, τότε αυτός
που ομολόγησε θα καταδικαστεί σε 1 χρόνο φυλακή
ενώ ο άλλος σε 25 χρόνια. Τέλος αν ομολογήσουν
και οι δύο θα καταδικαστεί ο καθένας σε 10 χρόνια
φυλακή.
Η στρατηγική μορφή του παιγνίου αυτού
είναι: λίστα παικτών L={Κ,Μ}, ατομικοί χώροι
διαθέσιμων στρατηγικών SK=SM={Ο,Α}, ο χώρος των
αποτελεσμάτων είναι S={(Ο,Ο),(Ο,Α),(Α,Ο),(Α,Α)},
η συνάρτηση απόδοσης για τον Κ είναι:

Κρίσιμη υπόθεση για την παρουσίαση ενός
παιγνίου σε στρατηγική μορφή είναι ότι η λίστα των
παικτών, οι χώροι των διαθέσιμων στρατηγικών και
οι συναρτήσεις αποδόσεων είναι γνωστές σε κάθε uK(Ο,Ο)= -10, uK(Ο,Α)= -1,
παίκτη που λαμβάνει μέρος σε αυτό. Επιπλέον, κάθε uK(Α,Ο)= -25, uK(Α,Α)= -3,
παίκτης γνωρίζει ότι όλοι οι παίκτες γνωρίζουν ενώ για τον Μ είναι:
τα παραπάνω, δηλαδή τα πάντα αποτελούν κοινή
uM(Ο,Ο)= -10, uM(Ο,Α)= -25,
γνώση.
uM(Α,Ο)= -1,uM(Α,Α)= -3.
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Η στρατηγική μορφή του παιγνίου μπορεί να
παρουσιαστεί συνοπτικά με τη βοήθεια του πίνακα
των αποδόσεων:
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Το Δίλημμα του Φυλακισμένου μοντελοποιεί
περιστάσεις στις οποίες υπάρχουν κέρδη από τη
συνεργασία (κάθε παίκτης προτιμά να επιλέξουν
και οι δύο Α παρά να επιλέξουν και οι δύο Ο), όμως
ο κάθε παίκτης έχει κίνητρο για αυτόνομη δράση
(να επιλέξει Ο) ό,τι κι αν κάνει ο άλλος παίκτης.
Στο επόμενο τεύχος θα δείξουμε πως πράγματι η
κατατομή (Ο,Ο) είναι η ισορροπία, καθώς καθένας
ξεχωριστά προσπαθεί να αποφύγει τη φυλάκιση για
25 χρόνια και άρα ομολογεί.
Το παίγνιο “Δίλημμα των Φυλακισμένων” ανήκει
σε μια κατηγορία παιγνίων που ονομάζονται
συμμετρικά. ΄Ενα παίγνιο με δύο παίκτες (Α και Β)
και με ατομικούς χώρους διαθέσιμων στρατηγικών SA
και SB, αντίστοιχα, είναι συμμετρικό όταν ικανοποιεί
δύο προϋποθέσεις:
1. οι ατομικοί χώροι των διαθέσιμων στρατηγικών
είναι ταυτόσημοι (δηλαδή SA = SB)
2. η ανταλλαγή στρατηγικών ανάμεσα στους παίκτες
οδηγεί σε ανταλλαγή αποδόσεων, δηλαδή:

Τα παίγνια μηδενικού αθροίσματος με δύο παίκτες
ανήκουν με τη σειρά τους σε μια ευρύτερη κατηγορία
παιγνίων που ονομάζονται σταθερού αθροίσματος
(δηλαδή παίγνια στα οποία υπάρχει ένα σταθερό
ποσό που μοιράζεται ανάμεσα σε δύο παίκτες).
Σε παίγνια μηδενικού ή σταθερού αθροίσματος
δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας (συντονισμού
επιλογών) ανάμεσα στους δύο παίκτες.
Το παίγνιο αυτό μπορεί να μοντελοποιήσει, για
παράδειγμα, την επιλογή για την εμφάνιση ενός
νέου προϊόντος από μια καθιερωμένη εταιρεία
και από μια νέα εταιρεία σε μια αγορά σταθερού
μεγέθους. Υποθέστε ότι η κάθε εταιρεία μπορεί
να επιλέξει μία από δύο δυνατές εμφανίσεις για το
προϊόν. Η καθιερωμένη εταιρεία προτιμάει να έχουν
διαφορετική εμφάνιση τα προϊόντα των δύο εταιρειών
(έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην δελεαστούν να
αγοράσουν το προϊόν της νεοφερμένης εταιρείας),
ενώ η νεοφερμένη προτιμάει να έχουν τα προϊόντα
παρόμοια εμφάνιση.

Παράδειγμα 2ο
Ταίριασμα Νομισμάτων

Στο παίγνιο αυτό κάθε παίκτης έχει ένα νόμισμα και
επιλέγει ταυτόχρονα με τον άλλον αν θα παρουσιάσει
το νόμισμα από την πλευρά Κεφάλι (Κ) ή την πλευρά
Γράμματα (Γ). Αν τα δύο νομίσματα ταιριάζουν
(δηλαδή εμφανιστούν δύο Κ ή δύο Γ) ο πρώτος
παίκτης (Α) κερδίζει 1 ευρώ από τον δεύτερο παίκτη
(Β). Αν τα δύο νομίσματα δεν ταιριάζουν ο παίκτης Β
κερδίζει ένα ευρώ από τον παίκτη Α. Η στρατηγική
μορφή του παιγνίου αυτού είναι:

Το παίγνιο “Ταίριασμα Νομισμάτων” ανήκει σε
μια κατηγορία παιγνίων που ονομάζονται παίγνια
μηδενικού αθροίσματος με δύο παίκτες. Στα παίγνια
αυτά, τα συμφέροντα των παικτών είναι διαμετρικά
αντίθετα καθώς το κέρδος για τον ένα είναι ίσο με
την απώλεια για τον άλλο.

Στα στατικά παίγνια οι παίκτες κάνουν τις επιλογές τους ταυτόχρονα δηλαδή όταν ένας παίκτης κάνει μία επιλογή δεν ξέρει τι
επιλογή έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Στα στατικά παίγνια απουσιάζει ο χρόνος, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα δυναμικά
παίγνια. ΄Ενα παίγνιο είναι πλήρους πληροφόρησης όταν οι αποδόσεις από τους πιθανούς συνδυασμούς στρατηγικών είναι
γνωστοί σε όλους τους παίκτες.
1
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ΔΙΔΑΚΤΟρικοι

Περιζήτητες Δεξιότητες και Επαγγέλματα
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση:

Ποια η αξία των Μαθηματικών;

Στο πρώτο τεύχος παρουσιάσαμε το πλαίσιο της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης [1] και την σχέση που
έχει με το «Network Effect» [2]. Πιο συγκεκριμένα,
είδαμε πως η διασύνδεση των συσκευών μεταξύ
τους, δηλαδή το «Internet of Things» [3], αναμένεται
να δημιουργήσει «Προστιθέμενη Αξία» [4]. Όμως, η
ραγδαία αύξηση των διασυνδεδεμένων συσκευών
[5] οδηγεί στην αύξηση της Πολυπλοκότητας και
αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην
αποτελεσματική διαχείριση την παραγόμενης
πληροφορίας. Οπότε γεννιέται το ερώτημα:
«Ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες που θα πρέπει να
χαρακτηρίζουν το μελλοντικό Ανθρώπινο Δυναμικό».
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γράφει ο Ευάγγελος Ιωαννίδης
Μαθηματικός, Ph.D candidate

Complex Problem Solving:
Οι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέδειξαν το «Complex
Problem Solving» ως τη δεξιότητα με την υψηλότερη
ζήτηση για το 2015, γεγονός το οποίο δεν αναμένεται
να αλλάξει, τουλάχιστον μέχρι και το 2020. Πιο
συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι το 36%
του συνόλου των θέσεων εργασίας σε όλους τους
κλάδους αναμένεται να απαιτεί δεξιότητες επίλυσης
πολύπλοκων προβλημάτων ως βασικό προσόν μέχρι
Οι δεξιότητες αποτελούν το «νόμισμα» σε μια και το 2020.
αγορά εργασίας. Στην πρόσφατη έκθεση του
Παγκόσμιου Οικονομικού Forum (WEF) με τίτλο Critical Thinking:
«The Future of Jobs» [6] παρουσιάζονται οι 10 πιο Eίναι η δεξιότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη
περιζήτητες Δεξιότητες για το 2015 και το 2020. λογική προκειμένου να αναλύσει και να συνθέσει
Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα περισσότερων δεδομένα. Η εν λόγω δεξιότητα αναμένεται να έχει
από 350 εργοδοτών, σε 9 βιομηχανίες και σε 15 ακόμα υψηλότερη ζήτηση, παρότι η αυτοματοποίηση
από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Το έχει ήδη αρχίσει να περνάει στα βαθύτερα επίπεδα
γεγονός ότι η Πολυπλοκότητα θα συνεχίσει να μας της παραγωγικής διαδικασίας.
απασχολεί σημαντικά για τουλάχιστον μέχρι το Creativity:
2020, αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι Η δημιουργικότητα αναμένεται να έχει ιδιαίτερη
το «Complex Problem Solving» παραμένει σταθερά σημασία στο μέλλον, αφού οι επιταχυνόμενοι ρυθμοί
η κυρίαρχη δεξιότητα. Επίσης, είναι ενδιαφέρον το αλλαγής θα επιβάλουν εντονότερα την ανάγκη για
γεγονός ότι το «Critical Thinking» και το «Creativity» δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
μετακινούνται στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Εικόνα 1: Οι 10 πιο περιζήτητες δεξιότητες για το 2015 και το 2020.
(Πηγή: WEF 2016)
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Επιπροσθέτως, στο προηγούμενο τεύχος, είδαμε
ότι κορυφαίο επάγγελμα για το 2016 είναι ο Data
Scientist, σύμφωνα με έρευνες των CareerCast
[7] και Glassdoor [8]. Η έκθεση «The Future of
Jobs» [9] προβλέπει επίσης ότι η ζήτηση των Data
Analysts όχι μόνο δεν θα είναι παροδική, αλλά
αναμένεται να αυξηθεί κιόλας! Και αυτό είναι κάπως
εύλογο, εάν αναλογιστεί κάνεις πόσο χρήσιμος
μπορεί να είναι ένας Αναλυτής Δεδομένων σε ένα
ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων που εκτείνεται
από τις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες μέχρι την διοίκηση επιχειρήσεων και
τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ένα γενικό συμπέρασμα
της έρευνας είναι ότι τα επαγγέλματα που σχετίζονται
με τα Μαθηματικά και την Ανάπτυξη Λογισμικού
(Software Development) θα γνωρίσουν περαιτέρω
άνθιση τα επόμενα χρόνια.

Εικόνα 2: Μεταβολή στις θέσεις εργασίας (σε χιλιάδες), ανά
oικογένεια επαγγελμάτων, από το 2015 έως το 2020.
(Πηγή: WEF 2016)

Όσον αφορά στις πιο τεχνικές δεξιότητες, σύμφωνα
με τα στατιστικά του LinkedIn για το 2015 [10], η «Statistical Analysis» και το «Data Mining» εμφανίζονται
στη 2η θέση μετά το «Cloud and Distributed Computing». To γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα
την σημασία της Στατιστικής και της Επιστήμης των
Δεδομένων (Data Science) στο σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλον. Γενικά, θα λέγαμε ότι η έρευνα του WEF
[9] συμφωνεί με τα στατιστικά στοιχεία του LinkedIn
[10], αφού παρατηρούμε ότι οι περισσότερες από τις
25 πιο περιζήτητες τεχνικές δεξιότητες για το 2015
σχετίζονται άμεσα με την Στατιστική, την Επιστήμη
των Δεδομένων και την Ανάπτυξη Λογισμικού.

Εικόνα 3: Οι 25 πιο περιζήτητες Τεχνικές Δεξιότητες για
το 2015. (Πηγή: LinkedIn 2016)
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The Enigma Machine

Η αρχή ενός σοβαρού μαθηματικού προβλήματος
τέθηκε την άνοιξη του 1940, κατά τη διάρκεια του Β
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πλέον απεγνωσμένα ο
πρωθυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης Winston
Churchill, έψαχνε τρόπους αποκρυπτογράφησης
μηνυμάτων - εντολών για επικείμενες επιθέσεις - που
αντάλλασσαν οι Γερμανοί μέσω της ξακουστής και
“ανίκητης” μηχανής Enigma.
Τι ήταν, όμως, αυτή η περιβόητη
μηχανή Enigma;

Η μηχανή Enigma κατασκευάστηκε από τον Γερμανό
μηχανικό Arthur Scherbius το 1918. Επρόκειτο για
μια ηλεκτρομηχανολογική μηχανή με ρότορα, σε
μέγεθος γραφομηχανής, που χρησιμοποιούνταν για
την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση
μηνυμάτων. Το 1925 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά από τον γερμανικό στρατό ενώ αργότερα
οι Ναζί δυσκόλεψαν την αποκρυπτογράφηση
της, κάνοντας πολλές παραλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας της. Έτσι κατάφεραν το πλήθος των
θεωρητικών συνδυασμών που παρήγαγε η μηχανή να
φτάνει τα 1016, κάτι που την καθιστούσε το απόλυτο
εργαλείο κρυπτογράφησης. Ο σχεδιασμός της
έμοιαζε με βελτιωμένη εκδοχή μιας γραφομηχανής.
Αποτελούνταν από ένα πληκτρολόγιο και πάνω
από αυτό υπήρχε ένα φωτιζόμενο πάνελ, στο οποίο
εμφανιζόταν το αλφάβητο. Η δακτυλογράφηση
ενός γράμματος φώτιζε στο πάνελ ένα διαφορετικό
γράμμα, δείχνοντας τον τρόπο κρυπτογράφησης του.
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γράφει ο Νίκος Γρούσκος

Συνδεδεμένοι ρότορες κρυπτογραφούσαν τους
αλφαβητικούς χαρακτήρες, οδηγώντας κάθε
πλευρικό σήμα σε μια καθορισμένη πορεία. Στο
πάτημα κάθε νέου γράμματος η πορεία άλλαζε,
οπότε αν πληκτρολογούσε κάποιος το ίδιο γράμμα,
αυτό θα κρυπτογραφούνταν με διαφορετικό τρόπο,
ώστε να αποφευχθούν τα επαναλαμβανόμενα
μοτίβα γραμμάτων, στα οποία βασίζονται συχνά
όσοι προσπαθούν να σπάσουν κωδικούς. Τα
κρυπτογραφημένα μηνύματα μεταδίδονταν με
σήματα Μορς και ο παραλήπτης με την ίδια μηχανή
και την ίδια ρύθμιση, ακολουθούσε την αντίστροφη
διαδικασία και αποκτούσε το κανονικό μήνυμα. Οι
ρυθμίσεις της μηχανής άλλαζαν κάθε μέρα από τους
διαχειριστές.

Ψάχνοντας λύση ο Churchill συγκάλεσε
μια επιστημονική ομάδα παρέχοντας όλα τα
δυνατά για την εποχή “εργαλεία”, με σκοπό την
αποκρυπτογράφηση της γερμανικής μηχανής. Ένας
από τους επιστήμονες της ομάδας κλήθηκε να είναι ο
μαθηματικός Alan Turing.
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Ο Alan Matheson Turing ήταν Βρετανός μαθηματικός,
καθηγητής λογικής και κρυπτογραφίας. Θεωρείται
“πατέρας” της επιστήμης των υπολογιστών, χάρη
στην συνεισφορά του στο πεδίο της θεωρίας
υπολογισμού κατά την δεκαετία του 1930, αλλά και
της τεχνητής νοημοσύνης. Εσωστρεφής και νευρικός
ο Turing γρήγορα χαρακτηρίστηκε από τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας ως “εγωκεντρικός”, καθώς δεν
συνεργαζόταν και δούλευε μόνος. Σκοπός του ήταν
να “σπάσει” τον κωδικό της μηχανής Enigma, κάτι
που από τους συναδέλφους του είχε θεωρηθεί εφικτό
μεν, λανθασμένο δε, καθώς αμφισβητούσαν τους
υπολογισμούς του Turing.

Μετά από πολλές προσπάθειες, κόπο και προστριβές
με την ομάδα του, ο Turing κατάφερε να “σπάσει”
τον κώδικα της μηχανής Enigma. Αυτό επετεύχθη
με τη βοήθεια του δημιουργήματός του, της
μηχανής Bombe, η οποία ουσιαστικά ήταν πολλές
μηχανές Enigma μαζί και λειτουργούσε με ανάλογη
φιλοσοφία. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε ο
στόχος του Churchill, καθώς η επιτυχία του Turing
στην αποκρυπτογράφηση της μηχανής σήμαινε και
την αρχή του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Churchill, πλέον, μάθαινε όλες τις επικείμενες
επιθέσεις των Ναζί και προέβαινε στην καταστολή
τους.

Μετά από έντονους διαπληκτισμούς και αφού είχαν
δοκιμάσει όλους τους υπόλοιπους κοινούς τρόπους
λύσης δέχτηκαν να συνεργαστούν και να επενδύσουν
τελικά στην αρχική ιδέα του Turing. Ο Turing
ισχυριζόταν ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξεταστούν
όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί για να σπάσουν τους
κωδικούς της μηχανής Enigma. Έτσι απέδειξε ότι
ήταν δυνατό να εξετάσει τις σωστές τοποθετήσεις
ενός συνόλου διακοπτών -περίπου ένα εκατομμύριο
συνδυασμοί- χωρίς να πρέπει να εξεταστούν οι
τοποθετήσεις ενός πίνακα συνδέσεων -περίπου
157 εκατομμύρια συνδυασμοί. Επίσης, εκτός των
μαθηματικών υπολογισμών, έδωσαν έμφαση στην
γνώση ότι ένα μήνυμα θα μπορούσε να αναφέρεται
ακόμη και στον καιρό. Στόχος του επιχειρήματος
αυτού ήταν μετά από αναλυτικές μελέτες να
καταφέρουν να αποσπάσουν τα κλειδιά ασφαλείας
των κωδικών, που καθημερινά άλλαζαν οι Ναζί.

Υπολογίζεται ότι, από τότε που ο Turing κατάφερε
να “σπάσει” τον κωδικό της Enigma, έσωσε 14 έως 21
εκατομμύρια ζωές. Επίσης, χάρη στα κατορθώματα
του Turing ο πόλεμος διήρκησε 2 έως 3 χρόνια
λιγότερο από ότι θα διαρκούσε χωρίς την συμβολή
του. Κατά προσέγγιση, κάθε εμπόλεμη χρονιά
κόστιζε στην Ευρώπη την ζωή 7 εκατ. ανθρώπων.
Η επιστημονική συνεισφορά του στον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο δεν αναγνωρίστηκε δημόσια όσο ήταν εν
ζωή, αφού η εργασία του αφορούσε θέματα εθνικής
ασφάλειας και ήταν απόρρητη. Σήμερα, θεωρείται
ο εφευρέτης της πρώτης υπολογιστικής μηχανής,
η οποία αποτελεί προάγγελο του σημερινού
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προς τιμήν της
συνεισφοράς του στην επιστήμη των υπολογιστών
και της κρυπτογραφίας, η ACM (Association for
Computing Machinery) απονέμει από το 1966 και
κάθε χρόνο το βραβείο ACM Turing Award.
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“Τυφλή” Δικαιοσύνη

γράφει ο Βασίλειος Καλέσης
Μαθηματικός

Ο κρατούμενος, αλυσοδεμένος, εισέρχεται
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Το ακροατήριο
σιωπά για να ακουστεί το κροτάλισμα της
αλυσίδας που σέρνεται πάνω στο ξύλινο στασίδι
του κατηγορούμενου. Ο δικηγόρος του, όντας
αδιάφορος, αναμένει το τυπικό της διαδικασίας.
Εκείνη τη στιγμή πέρασαν από το μυαλό τα λόγια
του συγκρατούμενού του:
“Κάποιος σε θέλει νεκρό. Κάποιος με αρκετά
μεγάλη επιρροή, ώστε να επηρεάσει και τον πιο
αμερόληπτο δικαστή. Σε οδηγούν σε μια στημένη
δίκη...”.
Με συνοπτικές διαδικασίες ο δικαστής εξετάζει
τους μάρτυρες ενώ οι μορφασμοί του προϊδεάζουν
την ετυμηγορία... Παρ’ όλα αυτά, δεν θέλει να φανεί
εξόφθαλμα διαβλητός, οπότε στο τέλος προτείνει
κάτι ανορθόδοξο στον κρατούμενο:
“Θα γράψω σε δύο όμοια χαρτάκια τις λέξεις ΖΩΗ
και ΘΑΝΑΤΟΣ και θα σε αφήσω να διαλέξεις τη
μοίρα σου”.
Αποσύρεται στο γραφείο του για να ετοιμάσει αυτήν την αυτοσχέδια μέθοδο απόδοσης
δικαιοσύνης. Όμως, και στα δύο χαρτάκια γράφει
ΘΑΝΑΤΟΣ.
Εξέρχεται από το γραφείο, τοποθετεί διπλωμένα
τα χαρτάκια σε ένα σκουρόχρωμο αδιαφανές δοχείο
και αφήνει την μοίρα στα χέρια του κρατούμενου.
Ο κρατούμενος ανασηκώνει τα μανίκια, διαλέγει
ένα χαρτάκι ... και τελικά επιβιώνει!
Τι, όμως, έκανε και ξέφυγε της παγίδας του
διεφθαρμένου δικαστή που ήθελε να τον εκτελέσει;

Λύση γρίφου προηγούμενου τεύχους: ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΟΣ
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Ταξιδεύοντας... με το σώμα και το μυαλό

γράφει η Ίρις Παπαδοπούλου
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Μαθηματικός Ph.D.

Μετά το πρώτο μας ταξίδι με το σώμα, επανέρχομαι
με ένα νοερό ταξίδι, σε έναν ιδεατό, παράλληλο
κόσμο... αυτόν του βιβλίου. Έναυσμα της ενασχόλησής μου με το βιβλίο “Σφαιρικά κάτοπρα, επίπεδοι
φόνοι” αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου από
τον ίδιο τον συγγραφέα, κ.Τεύκρο Μιχαηλίδη,
στην οποία είχα την τύχη να παρακολουθήσω. Τον
συγγραφέα προλόγισαν οι συγγραφείς Σαράντης
Ηλιόπουλος και Κρίτων Σαλπιγκτής, η αγαπημένη
συνάδελφος Κατερίνα Καλφοπούλου καθώς και οι
μαθηματικοί Άκης Λουκάς και Γιώργος Μπαλόγλου.
Η παρουσίαση έγινε σε ένα ζωντανό και -τολμώ
να πω- διασκεδαστικό κλίμα, γεμάτο οξυδέρκεια,
ευφάνταστες ατάκες και αστείρευτο χιούμορ του
πάντα εύστοχου Τεύκρου Μιχαηλίδη και των
συνομιλητών του.
Από πλευράς βιβλίου, διαβάζοντάς το ταξίδεψα με
το μυαλό στην Κύπρο, σε δύο διαφορετικές χρονικές
περιόδους. Από τη μια στο 1191 και από την άλλη
στα μέσα της δεκαετίας του 1950.
Την άνοιξη του 1191 ο νεόνυμφος βασιλιάς της
Αγγλίας Ριχάρδος Α΄ ο Λεοντόκαρδος έχει μόλις
κατακτήσει το νησί της Κύπρου. Ο γάμος του,
όμως, με την βασίλισσα Βερεγγάρια δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί, διότι η ραδιούργα Λωρ ντε Γκρεναντίν
Μπουατέζ, ακόλουθος της βασίλισσας Βερεγγάριας,
παλλακίδα του βασιλιά και (αρχικά) έμπιστη
της βασιλομήτορος Ελεονώρας της Ακουϊτανίας
γνωρίζει ένα μυστικό για τον βασιλιά και έχει
βλέψεις για τον θρόνο. Η Δόνα Εστεφάνα, γιατρός
και ουσιαστικά φίλη της βασίλισσας Βερεγγάριας,
για χάρη του αγαπημένου της Αλέξιου, Κύπριου
μοναχού και γιατρού, έχει ξεκινήσει να μεταφράζει το
Κιτάπ αλ Μαναζίρ1. Το Κιτάπ αλ Μαναζίρ αποτελεί
θαυμαστό χειρόγραφο του Ιμπν αλ Χαϊτάμ2 και ήταν
το τελευταίο δώρο του δασκάλου της Ιμπν Ρούσντ3
στην Ανδαλουσιανή Δόνα Εστεφάνα. Ένα βράδυ,
αφότου η Λωρ ντε Γκρεναντίν Μπουατέζ έχει πιει το
αγαπημένο της ρόφημα, πεθαίνει. Αν και πολλοί είχαν
κίνητρο για να την δολοφονήσουν, η δόνα Εστεφάνα
είναι η βασική ύποπτος. Θα καταφέρει να σωθεί;

Εγχειρίδιο της Οπτικής/ Οράσεως.
Άραβας μαθηματικός από τη Βασόρα του σημερινού Ιράκ, ο οποίος
πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αίγυπτο, όπου
προσπάθησε να κατευθύνει έργα ρύθμισης της ροής των υδάτων του
Νείλου.
3
Είναι γνωστός και ως Αβερρόης. Άραβας πολυμαθής της Ανδαλουσίας
που ασχολήθηκε με την ιατρική, τα μαθηματικά, τη φυσική και την
αστρονομία.
1

2

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, και πιο συγκεκριμένα το 1956, η Κριστίν Άγκατ, Αγγλίδα βυζαντινολόγος, ο Ζυλ Γκρασουγιέ, Γάλλος παλαιογράφος
και ο Μάριος Ιωάννου, νεαρός Έλληνας μαθηματικός, καλούνται από τον Τζόναθαν Νίκολς,
συνταγμα-τάρχη και υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων
της βρετανικής διοίκησης Κύπρου, να μεταβούν
στην Κύπρο για να αξιολογήσουν ένα χειρόγραφο
της περιόδου της Τρίτης Σταυροφορίας. Για την
αξιολόγηση του εν λόγω χειρογράφου η παρουσία
και των τριών ατόμων κρίνεται απαραίτητη μίας
και σε αυτό, μεταξύ άλλων, γίνονται αναφορές και
σ’ ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα της εποχής
του Πτολεμαίου. Το πρώτο βράδυ παραμονής τους
στο νησί της Αφροδίτης γίνονται, όμως, αυτόπτες
μάρτυρες ενός φόνου. Το παλιό χειρόγραφο θα
βοηθήσει στη λύση του νέου μυστηρίου;
Στο βιβλίο γίνεται αριστοτεχνική μίξη ιστορικών
και μη προσώπων με τον κύριο ήρωα του βιβλίου
ο οποίος είναι το σπάνιο χειρόγραφο. Τα περιττά
κεφάλαια, μέσω της αφήγησης της όμορφης,
έξυπνης, μορφωμένης, αφοσιωμένης, δυναμικής και
παθιασμένης Δόνας Εστεφάνα, μας ταξιδεύουν στην
εποχή των Σταυροφοριών ενώ τα άρτια κεφάλαια,
μέσω ενός τριπρόσωπου παντογνώστη αφηγητή, στα
μέσα της δεκαετίας του 1950.
Διαβάζοντας απνευστί το βιβλίο είχα την ευκαιρία
να μάθω πολλά για την ιστορία της Κύπρου και τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων τόσο κατά την περίοδο
των Σταυροφοριών όσο και κατά την περίοδο της
αγγλικής κατοχής της. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα
βιβλίο που τα έχει όλα: δολοπλοκίες, μηχανορραφίες,
δολοφονίες, ίντριγκες, μυστήριο, αγωνία, έρωτες,
ζήλιες, ομοφυλοφιλία, θρησκεία, αναφορές στην
πολιτική κατάσταση της Κύπρου και της Ελλάδας,
σπάνια αραβικά χειρόγραφα για την οπτική, δύσκολα
μαθηματικά προβλήματα της εποχής, αναφορά στον
Ευκλείδη, μυστικά περάσματα ακόμα και συνταγές
μαγειρικής. Εντύπωση μου προκάλεσαν οι ιατρικές
μέθοδοι και συνταγές του μεσαίωνα αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο ένα χειρόγραφο αξιολογούνταν
ως σπάνιο.
Ο συγγραφέας μου αποκάλυψε ένα teaser του
επόμενου βιβλίου του, αλλά δεν θα σας το
αποκαλύψω... Ανυπομονώ να το διαβάσω σύντομα!
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Μετά τ Μαθηματικ ... τι;

γράφει η Δέσποινα Τερζοπούλου

Μαθηματικός, M.Sc.

Στο δεύτερο τεύχος θα αναφερθούμε στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των τμημάτων Μαθηματικών της ημεδαπής.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σε συνεργασία του τμήματος Μαθηματικών με τα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και
Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. λειτουργεί το εξής Δ.Π.Μ.Σ. :

Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 3 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε με γνώμονα
τα σύγχρονα ερευνητικά προβλήματα της πολυπλοκότητας, τα οποία συνδυάζονται
με εφαρμογές και ανάπτυξη νέων αναλυτικών εργαλείων, άμεσα εφαρμόσιμων στην
σύγχρονη διαδικτυωμένη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Η καινοτομία των
εργαλείων αυτών είναι: η εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων και των επιρροών (network
analytics), η εκτίμηση της αβεβαιότητας και του ρίσκου στην λήψη αποφάσεων (systemic
risk - financial networks), η διαχείριση μεγάλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (big
data analytics). Οι εφαρμογές αφορούν τις 3 μεγάλες κατηγορίες πραγματικών δικτύων:
δίκτυα επικοινωνίας και γνώσης, βιοιατρικά δίκτυα, κοινωνικο-οικονομικά δίκτυα. Οι
απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως: αναλυτές δεδομένων (data analysts), κατασκευαστές
λογισμού (software developers), σύμβουλοι-στελέχη επιχειρήσεων (consultants), ερευνητές,
εκπαιδευτικοί.
http://cosynet.auth.gr/

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στα εξής Δ.Π.Μ.Σ. :

Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
Aπό κοινού με το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. και των σχολών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μ.Δ.Ε.
ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

http://mpla.math.uoa.gr/el/

Βιοστατιστική

Aπό κοινού με την Ιατρική σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. για
απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι 4 εξάμηνα

http://biostatistics.med.uoa.gr/

Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Aπό κοινού με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το
τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα είναι
12μηνης διάρκειας, μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως μερικής φοίτησης (με 24μηνη
διάρκεια).
http://map.aueb.gr/
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Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Aπό κοινού με τα τμήματα «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας»
και «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Ε.Κ.Π.Α.
αφ’ενός και αφ’ετέρου με τα τμήματα «Μαθηματικών και Στατιστικής» και
«Επιστημών Αγωγής» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ελάχιστος χρόνος για
την ολοκλήρωση των σπουδών είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο μέγιστος
6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

http://www.math.uoa.gr/me/

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών, και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
Οπτική και Όραση
Η χρονική διάρκεια σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 4 εξάμηνα σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση 2
εξαμήνων.

http://www.optics-vision.gr/optics/greeting-tsilimbaris.html

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πάτρας συμμετέχει στα εξής Δ.Π.Μ.Σ.:
Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων

Από κοινού με το τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και
απονέμουν Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις:
 Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή
Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
 Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

 Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών είναι 4 διδακτικά εξάμηνα.

http://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=144
Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Aπό κοινού με τα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των
Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η χρονική διάρκεια
του προγράμματος για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

http://www.geology.upatras.gr/files/diatmhmatiko/DIATMHMATIKO.pdf
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

του Ε.Κ.Π.Α. για τη λειτουργία των κατευθύνσεων:

 Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
 Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα.

http://business-analytics-is.econ.uoa.gr/

http://metaptyxiakes-spoydes.econ.uoa.dclick.gr/

Στο επόμενο τεύχος θα παρουσιαστούν μεταπτυχιακά στα Οικονομικά, κλάδος άμεσα
συνδεδεμένος με τα Μαθηματικά.
the prime magazine

ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ §¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©
•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ §¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©
•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ §¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©
•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•
ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞
ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•
ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞ ƒ©˙ˆ¨∑¥®ø≤Ωµ˜√ç√…øˆπø∑´˙˜Ω√≤µ˜∆≤∂µƒø¨∑´®•ª£§¢•¶™§¡–ª•ºª¶ª¥∆˙˚∆√˜πø¨£¢•ª†¥¨˙ƒµ≤ç˜Ωµ≤˜≈ç≥≤µ…å¬ƒß∆©ºª¨£†•¶
¥£¢ª•†¶™£¢º¨˙∆˚˜√¬˚∆∑´®¥©¨ª•π¢∞¥©˙˙∆∑˚√¬∆∑π“¢∞ª¨©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜∆√“∞¢•ª¥©˙πª∑¢∞©¨√˚˙∆√•ª∑¢∞˙√∑ˆ¨¢∞•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜•ª™¥¢∞©
˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©•ª™¥¢∞©˙∆˚∂ƒ¬˜©˙∆˜˚ø∑≤≥∂

§ Δίκτυα Ιδιοκτησίας:
Οι 147 εταιρείες που ελέγχουν τον πλανήτη
§ Γυναίκα & Θετικές Επιστήμες
§ Αn ordinary day @ math.auth
§ Μath.poll

§ Αφιέρωμα: Ramanujan

§ Μαθηματικοί χωρίς Σύνορα

§ Οδηγίες σύνταξης διπλωματικής εργασίας
και επιστημονικών άρθρων
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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
467 479 487 491 499 503 509 521
523 541 547 557 563 569 571 577
587 593 599 601 607 613 617 619 631
641 643 647 653 659 661 673 677 683
691 701 709 719 727 733 739 743 751
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