
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου και Αθλητικό Σωματείο

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων

συνδιοργανώνουν την Ημερίδα

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
Ο μεγάλος Έλλην μαθηματικός,

οραματιστής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κεντρικός ομιλητής: Νίκος Λυγερός
Επιστημονικός Σύμβουλος του Μουσείου Καραθεοδωρή

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 19.00
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης

Σελίδα από το βιβλίο των M. Zemansky και R. Dittman: Heat and 
Thermodynamics (Θερμότης και Θερμοδυναμική), όπου η φωτογραφία του 
Κ. Καραθεοδωρή (σημειώνεται με αστερίσκο) περιλαμβάνεται μεταξύ 
των φωτογραφιών των μεγάλων φυσικών που θεμελίωσαν τον κλάδο αυτό.

«Ό,τι παρήλθε, πέρασε και δεν ξαναγυρίζει.
Μα αν είχε λάμψη δυνατή, και πάλι θα φωτίζη»

*



19.00 Προσέλευση προσκεκλημένων
 
19.15 Έναρξη - Χαιρετισμοί
 Ουρανία Πανταζή, Γραμματέας του Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Σύρου
 Δημήτρης Μπάιλας, Νομάρχης Ν. Κυκλάδων

19.30 Ισαβέλλα Μπουρνιά, υπεύθυνη του Περιφερειακού Γραφείου
 Δημοσίων Σχέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου
 «Ο Καραθεοδωρή και η Χίος»
 
19.45 Σπύρος Βοσινάκης, Λέκτορας της Πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου
 «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Σμύρνης από τον
 Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή και η επίδραση του έργου  
 του σήμερα»

20.00 Ν. Λυγερός, Επιστημονικός Σύμβουλος του Μουσείου Καραθεοδωρή
 «Η θεωρία των SOMAS του Καραθεοδωρή για την τιμή
 του ανθρώπινου πνεύματος»
 
 Θα ακολουθήσουν χοροί της Θράκης από το Λύκειο Ελληνίδων  
 Σύρου και δεξίωση στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου
 Ερμούπολης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή 
υπήρξε ένας από τους κορυφαί-

ους μαθηματικούς παγκοσμίως και ο 
μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός 
από την αρχαιότητα. Γεννήθηκε στο 
Βερολίνο το 1873 και πέθανε στο Μό-
ναχο το 1950. Ο πατέρας του Στέφα-
νος Καραθεοδωρή απόγονος της με-
γάλης οικογένειας των Καραθεοδωρή, 
οποία πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες 
στον Ελληνισμό, ήταν από την Αν. 
Θράκη και η μητέρα του Δέσποινα 
Πετροκόκκινου, γόνος της πλούσιας 
χιώτικης οικογένειας Πετροκόκκινου, 
μέλη της οποίας μετά την καταστρο-
φή της Χίου εγκαταστάθηκαν και 
στη Σύρο. 

Η πολυμέρειά του Καραθεοδωρή 
επεκτεινόταν πολύ πέρα από την 
ειδικότητα των μαθηματικών. Εξαι-
ρετικός άνθρωπος με οικογενειακή 
παράδοση, με καλλιέργεια και πλού-
σια πείρα από τη ζωή, συνέθεταν μια 
χαρισματική και επιβλητική προσω-
πικότητα.

Το 1920 τον καλεί ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος να οργανώσει το Ιωνικό Πα-
νεπιστήμιο της Σμύρνης. Δυστυχώς 
και ενώ όλα ήταν έτοιμα ν’ αρχίσουν 
τα μαθήματα στο πρωτοποριακό Πα-
νεπιστήμιο, με έμβλημα το «Φως εξ 
Ανατολών», μπήκαν οι Τούρκοι στη 
Σμύρνη... 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο 
επανιδρύθηκε το 1984, αποτελεί συ-
νέχεια του οράματος του Κωνσταντί-
νου Καραθεοδωρή. Το σύγχρονο Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα από τα 
νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα 
και τα 18 τμήματά του είναι χωρο-
θετημένα σε έξι νησιά του Αιγαίου, 
με έδρα τη Μυτιλήνη. Κατατάσσεται 
δε ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπι-
στήμια της χώρας. 


