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Σειρά Συναντήσεων: «Διασταυρώσεις» 
 

Από την πήλινη πινακίδα και τον πάπυρο στον κώδικα και από εκεί στο έντυπο βιβλίο: Ένα 
ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών της Μεσογείου 

 

με τον Γιάννη Χριστιανίδη 
στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 

 
 

 
Mε την παρουσίαση του θέματος: «Από την πήλινη πινακίδα και τον πάπυρο στον κώδικα 
και από εκεί στο έντυπο βιβλίο: Ένα ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών της Μεσογείου» 
και εισηγητή τον Γιάννη Χριστιανίδη ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 
19:30 η σειρά συναντήσεων «Διασταυρώσεις», στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 
(Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο, είσοδος από οδό Πεντέλης 11).  
 

Ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: 

 Τι είδους ήταν τα Μαθηματικά που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην αρχαία 
Μεσοποταμία; 

 Πώς ήταν τα Μαθηματικά στη χώρα των Φαραώ;  

 Πρέπει να υποστηρίζουμε ότι τα Μαθηματικά γεννήθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα; Τι 
σήμαινε να είσαι μαθηματικός την εποχή της Ύστερης Αρχαιότητας;  

 Ποιος είναι ο ρόλος των Αράβων στην ιστορία των Μαθηματικών; Πώς μεταδόθηκαν τα 
Μαθηματικά από την Αλεξάνδρεια στη Βαγδάτη και από εκεί στον κόσμο της 
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης;  

 Γιατί τα νεότερα Μαθηματικά γεννήθηκαν στην Ευρώπη;  

 Με τι ασχολείται σήμερα ένας ιστορικός των Μαθηματικών;  
 
θα μας δώσουν την ευκαιρία για ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών 
που αναπτύχθηκαν στους πολιτισμούς οι οποίοι άνθησαν γύρω από τη Μεσόγειο. 

 
Ο Γιάννης Χριστιανίδης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του 
Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ). Είναι επίσης 
ερευνητής (chercheur associé) στο Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Κοϋρέ» (Centre de 
Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques “Alexandre Koyré”) του Παρισιού, και 
μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Ιστορίας των Μαθηματικών (ICHM). Στις Ελληνικές 
δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα βιβλία Θέματα από την Ιστορία των 
Μαθηματικών, Διαμάχες από την ιστορία των αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, Η 
αναγέννηση του Αρχιμήδη: Πώς ένα μεσαιωνικό βιβλίο του 10ου αιώνα ανατρέπει παγιωμένες 
απόψεις για τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Επίσης, ο Γ. Χριστιανίδης διευθύνει το 
εξαμηνιαίο περιοδικό ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών και της τεχνολογίας Νεύσις. 
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Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η 
κράτηση θέσης στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου: 210 9469 631 και 
632 (Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.30-20.00, Παρασκευή και Σάββατο: 8.30-15.30). 
 
Οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι σε ανθρώπους με κινητική 
αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο 6936 177143 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr 
 

Διασταυρώσεις:  
Η ιστορία και η φιλοσοφία συναντούν – για δεύτερη χρονιά – την επιστήμη 
και την τεχνολογία στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 
 
Η ιστορία και η φιλοσοφία διασταυρώνονται με την τεχνολογία και τις επιστήμες στον 
φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, προκειμένου να θέσουν 
ερωτήματα και να αναζητήσουν απαντήσεις σε μερικά από τα πιο γοητευτικά και επίκαιρα 
ζητήματα του σύγχρονου πολιτισμού. Και όλα αυτά σε μία εποχή, όπου ο κριτικός στοχασμός 
για την ανθρώπινη κατάσταση, η οποία ορίζεται όλο και περισσότερο από την «ορμή» των 
τεχνολογικών καινοτομιών και την εξουσία του επιστημονικού λόγου, είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρος. 
 
Οι «Διασταυρώσεις» αποτελούν μία σειρά συναντήσεων, που πραγματοποιούνται μία φορά 
τον μήνα, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα, το οποίο θα αποτελεί ευκαιρία για δημιουργικό 
διάλογο.   
 
Οι εισηγητές, άνθρωποι που ασχολούνται με την πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας 
και της φιλοσοφίας των επιστημών, παρουσιάζουν τις νέες τάσεις στον δημόσιο λόγο περί 
επιστήμης και τεχνολογίας, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία στα ελληνικά ενός ή 
περισσοτέρων σχετικών βιβλίων.  
 
Η Βιβλιοθήκη παράλληλα με τις διαλέξεις οργανώνει μια μικρή, σχετική με τα θέματα έκθεση 
βιβλίων, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται οι παριστάμενοι μετά το πέρας της 
κάθε εκδήλωσης. 
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