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Μιχάλης Λάμπρου 
Ο Μιχάλης Λάμπρου γεννήθηκε στη Κένυα, όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς 
του. Τέλειωσε το Γυμνάσιο και το Λύκειο στην Αθήνα και τις Πανεπιστημιακές του 
σπουδές στο Λονδίνο, από όπου πήρε Πτυχίο, Μάστερ και Διδακτορικό στα 
Μαθηματικά. Με εξαίρεση τον διορισμό του για μερικά χρόνια σε Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, όλη την υπόλοιπη καριέρα του εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης μέχρι την αφυπηρέτησή του στην βαθμίδα του Καθηγητή. Έχει δημοσιεύσει 
25 ερευνητικές εργασίες στα Καθαρά Μαθηματικά, έχει ασχοληθεί ερευνητικά με 
την Ιστορία των Μαθηματικών, έχει συγγράψει  πλήθος σημειώσεων για φοιτητές, 
18 βιβλία για μαθητές σχολείου από τα οποία ένα ήταν το εγκεκριμένο από το 
Κράτος βιβλίο που παίρνουν όλοι οι μαθητές, έχει συγγράψει ένα Λεξικό 
Αγγλοελληνικών Μαθηματικών όρων, έχει μεταφράσει 5 βιβλία, έχει επιμεληθεί 
17, και έχει συγγράψει πλήθος από εκλαϊκευτικά άρθρα καθώς και λήμματα σε 
ξένες εγκυκλοπαίδειες. Επίσης ασχολήθηκε με Μαθηματικές Ολυμπιάδες, 
εκπροσωπώντας τέσσερις φορές την Ελλάδα ως αρχηγός της αποστολής. 
Τελευταία είναι o επιστημονικός υπεύθυνος στη χώρα μας του Διεθνούς 
Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό». Είναι έγγαμος με τρία παιδιά, τα οποία 
σήμερα έχουν τελειώσει τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές και εργάζονται.  

 

Χριστίνα Φίλη 
Η Χριστίνα Φίλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και  σπούδασε μαθηματικά  στο 
πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης και αργότερα του  
C.N.R.S. (Εθνικού Κέντρου ‘Έρευνας της Γαλλίας) συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ιστορία των μαθηματικών  στο Παρίσι με τον καθηγητή René Taton και 
λαμβάνει κρατικό διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat d’ Etat) με άριστα και τον έπαινο 
της επιτροπής. Η κρατική διδακτορική της διατριβή αφορά την αυστηρή θεμελίωση 
της Ανάλυσης. Διετέλεσε καθηγήτρια της Σχολής ΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. όπου δίδαξε 
Μαθηματικά και Ιστορία των Μαθηματικών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα  
εστιάζονται κυρίως στην ιστορία των Μαθηματικών του 19ου αιώνα. Είναι ένας από 
τους συγγραφείς πολλών συλλογικών βιβλίων όπως π.χ. L'Europe  Mathématique, 
Paris 1996, Constantin Caratheodory: His Life and Work.. Kluwer Academic 
Publishers Dordecht, Boston, London 2001; Descriptive Geometry, The spread of a 
Polytechnic Art. The Legacy of Gaspard Monge Springer 2019. Συγγραφέας των 
βιβλίων και μονογραφιών: La genèse et le développement de la théorie descriptive  
des ensembles Préface K. Kuratowski Russian Academy of Sciences 2010, Εξουσία και 
Μαθηματικά (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών2009), Οι Αρχαιοελληνικές Καταβολές των 
Συγχρόνων Μαθηματικών (2010). Τακτικό μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας της 
Ιστορίας των Επιστημών. To 2006 η Γαλλική κυβέρνηση της απένειμε τον τίτλο του 
Ιππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier des Palmes Académiques). 

 

 



Γεώργιος Βλαχάκης 

Ο Γιώργος Ν. Βλαχάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και 

της Φιλοσοφίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και φιλοξενούμενος 

ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ. Είναι αντεπιστέλλον μέλος 

της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας των Επιστημών, γραμματέας της Επιτροπής 

Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής και πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής για 

την Επιστήμη και τη Λογοτεχνία της International Union for the History of Science 

and Technology. Είναι ακόμα Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

"Επικοινωνία της Επιστήμης" του Ε.Α.Π. και του Αρχείου Ιστορίας των Επιστημών 

και της Φιλοσοφίας του Ε.Α.Π. Ένα μεγάλο μέρος του ερευνητικού του έργου 

αναφέρεται στις φυσικές επιστήμες κατά την περίοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. 

 

Ευθύμιος Νικολαΐδης  

Γεννηθείς στην Αθήνα το 1954, Baccalauréat στη Γαλλία, σπουδές φυσικής στο Paris 

XI-Orsay και διδακτορικό ιστορίας επιστημών στην École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (1982). Συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και από 

το 1984 ερευνητής στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (διευθυντής ερευνών από 2001). 

Επικεφαλής του προγράμματος Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των 

Επιστημών και της Τεχνολογίας από το 2005. Συντονιστής του έργου Hephaestus 

(Ε.Ε., Capacities) το οποίο είχε ως σκοπό να καταστήσει το πρόγραμμα ομάδα 

ευρωπαϊκής αριστείας. Συντονιστής πολλών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς φορείς (τελευταίο χρηματοδότηση από 

TWCF, http://project-sow.org/). Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιστορίας των 

Επιστημών και της Τεχνολογίας (2013-2017), γραμματέας της Διεθνούς Ακαδημίας 

Ιστορίας των Επιστημών (2017-2021). Δημοσιεύσεις σχετικές με τη διάδοση των 

νέων ευρωπαϊκών επιστημονικών ιδεών (17ος-19ος αι.), με τις επιστήμες και την 

τεχνολογία στον ελληνικό χώρο, με την ιστορία της αστρονομίας και με τις σχέσεις 

επιστημών και θρησκείας. 

http://project-sow.org/

