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Ενημέρωση για τον πανελλήνιο μαθηματικό διαγωνισμό “Ο ΘΑΛΗΣ”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, έχοντας 97 χρόνια λειτουργίας, πραγματοποιεί το διαγωνισμό αυτό και 
τους  επόμενους  «ο  Ευκλείδης»,  «ο  Αρχιμήδης»,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Παιδείας,  για  τη 
δημιουργία  εξαμελούς  ομάδας  μαθητών  που  θα  εκπροσωπήσει  τη  χώρα  μας  σε  Διεθνείς  Μαθηματικές 
διοργανώσεις  διαγωνισμών  (Διεθνής  Μαθηματική  Ολυμπιάδα  (ΙΜΟ),  Διεθνής  Βαλκανική  Ολυμπιάδα 
(ΒΜΟ) και άλλους.).
Θεωρούμε ότι η συμμετοχή είναι τιμητική, και καταξιώνει  τόσο ατομικά το μαθητή όσο και συνολικά το 
σχολείο, ως συλλογική προσπάθεια στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα. Οι μαθητές που βραβεύονται στις 
Διεθνείς Διοργανώσεις μπαίνουν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις σε όποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα επιθυμούν,  
αρκεί αυτό να έχει στο πρόγραμμα σποδών του ως μάθημα τα Μαθηματικά. Δέχονται επίσης προτάσεις για  
υποτροφία από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. (Μ Ι Τ, Princeton, Yale, Cambridge, και άλλα).
H Ελληνική  Μαθηματική  Εταιρεία  θέλοντας  να  συμβάλει  ακόμα  περισσότερο  στην  προετοιμασία  των 
μαθητών για αυτούς τους διαγωνισμούς σας, ενημερώνει ότι:

• Εκδίδει τρία περιοδικά:
Μικρός Ευκλείδης για το Δημοτικό
Ευκλείδης Α για το Γυμνάσιο
Ευκλείδης Β για το Λύκειο

Τα περιοδικά κυκλοφορούν ετησίως κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε 4 τεύχη με επίκαιρη σχολική 
ύλη για τα Μαθηματικά, θέματα διαγωνισμών, πρωτότυπες παρουσιάσεις και προσεγγίσεις μαθηματικών 
εννοιών κ.α.
Οι μαθητές ή η Σχολική επιτροπή μπορούν να  προμηθευτούν τα περιοδικά, επικοινωνώντας με την ΕΜΕ, με  
ετήσια συνδρομή 10 ευρώ. 

• Διοργανώνει δωρεάν μαθήματα  στα γραφεία της ΕΜΕ κάθε Σάββατο, από τις 3 Οκτωβρίου και 
μετά (Αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα, στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ 
http://www.hms.gr/node/985). 

• Στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http  ://  www  .  hms  .  gr  ), στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη υπάρχει πλούσιο 
υποστηρικτικό μαθηματικό υλικό περασμένων τευχών και εκδόσεων της ΕΜΕ, τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Αλεξανδρής

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης  Τυρλής

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υ.Γ Ενημερώνουμε τους μαθητές ότι η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού «ο Θαλής» θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.
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