ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ.: (2810) 393703, 393705, 393743, 393751, Fax: (2810) 393810, 393808
Ιστοσελίδα: www.math.uoc.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ιστορία των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας
Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης* ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο που εκπόνησε
υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και με την ευγενική χορηγία δράσης της
εταιρείας «Παγκρήτια Τράπεζα», το οποίο αφορούσε την καταγραφή και συγκέντρωση της
Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Το υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://history.math.uoc.gr, ο οποίος είναι πλέον
προσβάσιμος τόσο σε διανοούμενους ή ερευνητές που επιθυμούν βαθύτερη γνώση της
Ιστορίας των Μαθηματικών την εποχή της Τουρκοκρατίας, όσο και στο ευρύ κοινό που
επιθυμεί να καταρτιστεί σε θέματα τα οποία δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής. Το έργο
αποτελεί συμβολή στην Ιστορία της Παιδείας στον τόπο μας με ιδιαίτερη στόχευση σε
δασκάλους, καθηγητές και μαθητές.
Για την κατασκευή της ιστοσελίδας, η οποία θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται συνεχώς έχει
γίνει συλλογή κειμένων και σχετικού υλικού (χειρόγραφα, βιβλία), αρχειακή έρευνα και
αποδελτίωση πηγών ενώ για κάθε άτομο ή έργο που αναφέρεται υπάρχουν και συνδέσεις
(hyperlinks) σε πηγές ή εικόνες. Έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ενότητες για τους Λόγιους
και συγγραφείς της εποχής, για τα έργα -κυρίως μαθηματικού περιεχομένου, για σχετικού
θέματος ακαδημαϊκά άρθρα και σχετικές διατριβές. Επίσης υπάρχει εύχρηστο και
λειτουργικό γλωσσάριο που οδηγεί τον χρήστη σε αυτό ακριβώς που τον ενδιαφέρει.

*Το Σπουδαστήριο Θεωρητικών Μαθηματικών (https://labthemath.math.uoc.gr/) έχει ως αποστολή:
Την ανάπτυξη και προβολή των Θεωρητικών Μαθηματικών, σε συνεργασία και με άλλους
επιστημονικούς φορείς και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων μαθηματικού περιεχομένου όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης (από σχολικό μέχρι και μεταπτυχιακό επίπεδο) και εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις προς
το ευρύ κοινό.
Τη διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης με σχολεία και μαθητές-σπουδαστές, όπως υποδοχή
σχολείων, ξενάγηση στους χώρους του και διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε επιστημονικά
θέματα.

