
Ημερίδα προς τιμήν Χ. Παπακυριακόπουλου στο Ε.Μ.Π. 
 

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του  Ε. Μ. Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  
ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα 
Μαθηματικού Χρίστου Παπακυριακόπουλου, την οποία διοργάνωσε ο Τομέας 
Μαθηματικών του ΕΜΠ. 

Ο Παπακυριακόπουλος εργάστηκε ως επιμελητής στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο 
και προσέφερε ως καθηγητής μέχρι το θάνατό του, στο Πανεπιστήμιο 
Princeton. Στον Τομέα Μαθηματικών ο αείμνηστος Χρ. Παπακυριακόπουλος 
έχει κληροδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής του περιουσίας 
για χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και για επιστημονικές δραστηριότητες. 

Μετά τους εισαγωγικούς χαιρετισμούς του Πρύτανη Ι. Γκόλια και του 
Διευθυντή του Τομέα Μαθηματικών Π. Ψαρράκου ακολούθησαν ομιλίες για 
τη ζωή και το έργο του Χρίστου Παπακυριακόπουλου καθώς και ομιλίες με 

μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον σε θέματα συναφή με το έργο του. Η καθηγήτρια Σ. Λαμπροπούλου 
(Ε. Μ. Πολυτεχνείο) και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α. Νικολακοπούλου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο του, ενώ ο καθηγητής  Δ. Χριστοδούλου  (ETH Zurich) και επίτιμος 
διδάκτορας του ΕΜΠ, αναφέρθηκε στις προσωπικές εντυπώσεις του και δώρισε το προσωπικό 
ημερολόγιο του Χρ. Παπακυριακόπουλου στον Τομέα Μαθηματικών του Ε. Μ. Π. Την προσωπική 
αλληλογραφία του αείμνηστου Π. Ρόκου με τον Παπακυριακόπουλο δώρισε επίσης στον Τομέα η κ. 
Ντόρα Ρόκου. Σύντομες παρεμβάσεις αναφερόμενοι στη γνωριμία τους με τον τιμώμενο έκαναν οι Σ. 
Παπασταυρίδης, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ και Θ. Ρασσιάς, καθηγητής ΕΜΠ. Διαβάστηκε επίσης 
μήνυμα της μεγάλης ηθοποιού κ. Α. Παπαθανασίου  που ο σύζυγός της διατηρούσε μακρόχρονη φιλία 
με τον τιμώμενο. 

Στη συνέχεια οι καθηγητές C. McA.Gordon (University of Texas at Austin) και L. H. Kauffman 
(University of Illinois at Chicago) έδωσαν ομιλίες με τίτλο: «Papakyriakopoulos and 3-Dimensional 
Topology» και «Papakyriakopoulos, Detecting Knots and the Jones Polynomial», αντίστοιχα. Τέλος οι 
νέοι μαθηματικοί Μ. Δαφέρμος (Princeton University, University of Cambridge) και Ι. Σακελλαρίδης 
(Rutgers University, ΕΜΠ) έδωσαν δύο ενδιαφέρουσες διαλέξεις με σε θέματα γενικότερου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία με πολυπληθή συμμετοχή συναδέλφων μαθηματικών από όλες 
τις βαθμίδες και πολλούς φοιτητές. Τα πρακτικά, μαζί με φωτογραφικό υλικό θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Τομέα Μαθηματικών ΕΜΠ. 

 

           

Ο Δ. Χριστοδούλου με φόντο τη φωτογραφία του Χρ. Παπακυριακόπουλου 

Α. Φελλούρης 


