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_ Θέματα

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Ο ΠΙΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
Ημερομηνία καταχώρησης 24092008 09:34

Συσχετιζόμενοι
Σύνδεσμοι

· Περισσότερα για
«Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών» και ενδιαφέρουσα εκδήλωση

Πολιτισμός

Ομιλητής στην πόλη των Σερρών ο πιο ευφυής Έλληνας

Πιο δημοφιλής είδηση
για Πολιτισμός:
ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2008

Αξιολόγηση άρθρου
Μέση βαθμολογία: 5
Ψήφοι: 1

Αφιερώστε λίγο χρόνο
και αξιολογήστε το
άρθρο

_Συμβαίνει τώρα
·ΑΕΚ - φουλ επίθεση με
...φρέσκο "αίμα"
·ΑΕ λάρισας 1964 ανεβάζει ρυθμούς
·Πανελλήνιος - Ρεπό και
ξεκούραση
·Λίβερπουλ δυσαρεστημένος ο
Αγκερ
·Αθλέτικ Μπιλμπάο ΣΤΑ... πιτς ο Γιορέντε
·Ζενίτ Αγίας
Πετρούπολης Αντβοκατ: "συνήθισα να
χάνω παίκτεςκλειδιά"
·Στίβος - τέλος η χρόνια
στον κλειστό για
Ρόμπλες
·ο Ν. Βεζυρτζής στο
sportnet
·Ϋμνοι για Ντιέγκο και
εθνική - ντελίριο από
τον τύπο της
Αργεντινής
·Πανιώνιος - τι
σκέφτεται ο Γιαννούλης;
Διαβάστε περισσότερα ...
_ Προτάσεις

«Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών « και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Σερρώνοργανώνει εκδήλωση στην οποία ξεχωρίζει η ομιλία του κ. Νίκου Λυγερού, επίσκέπτη
καθηγητή πανεπιστημίου.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο ,27
Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα,στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Σερρών,και θέμα της ομιλίας του κ.Λυγερού θα είναι: «Ο ελληνικός πυρήνας των ευρωπαϊκών
γλωσσών». Την Κυριακή στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ημέρας θα γίνει στην πλατεία
Ελευθερίας των Σερρών η «Γιορτή των γλωσσών» στις 5:30 το απόγευμακαι θα ακολουθήσει
rock ΄n rol συναυλία με το συγκρότημα Free Poul
Ποιος είναι ο Νίκος Λυγερός
Ο Νίκος Λυγερός είναι ο Έλληνας που κατέχει τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας (IQ) στην
κλίμακα StanfordBinet, με 189 βαθμούς. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο, σύντομα όμως η
οικογένειά του μεταφέρθηκε στη Γαλλία.
Ως ερευνητής κατέχει διάφορα παγκόσμια ρεκόρ στους τομείς της άλγεβρας, της θεωρίας
αριθμών και της συνδυαστικής (βλέπε www.lygeros.org). Είναι επισκέπτης καθηγητής στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή
Εθνικής Άμυνας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, στη Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Στρατολογικού, στρατηγικός σύμβουλος, Πρόεδρος
Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων (Υπουργείο Παιδείας), καθηγητής προικισμένων παιδιών,
expert διερμηνέας και μεταφραστής στα γαλλικά δικαστήρια, συγγραφέας, σκηνοθέτης,
ποιητής, επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και του Συνδέσμου φίλων
Καραθεοδωρή που έχει στόχο την ανάδειξη της επιστημονικής μορφής του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή, του μεγαλύτερου μαθηματικού της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ιδρύσει την
οργάνωση «The Pi Society» στην οποία για να εγγραφεί κάποιος πρέπει να έχει IQ 176 και
πάνω, βαθμούς νοημοσύνης που σύμφωνα με στατιστικές αντιστοιχεί σ’ έναν άνθρωπο στο
εκατομμύριο.
Δημοσίευσε περισσότερα από 4100 άρθρα πάνω σε θέματα φιλοσοφίας, νοημοσύνης,
εκπαίδευσης, μαθηματικών, φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, αρχαιολογίας,
κινηματογράφου, ζωγραφικής, μουσικής, πολιτικής, κοινωνιολογίας, στρατηγικής,
management, οικονομίας. Έχει ποιητικές συλλογές (Πηγή ρωμιοσύνης, Φωτεινή νοσταλγία,
Το χρώμα του αοράτου, Le souvenir du dragon, La croix du dragon), σενάρια (Οι σκιές του
Πύργου, Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου), κωμωδίες (Autoréférence, Alter Ego, Un Deux
pièces), δράματα (Les démiurges, Les chacals, Les toques noires, Les lumières noires,
Dialogues oubliés, Ludwig, Οι χορδές του χρόνου, Cinq mouvements pour un silence,
L’homme qui n’existait pas, Formidabiles Homines, O άνθρωπος χωρίς όνειρα), τραγωδίες
(Ορέστης και Ηλέκτρα, Αχιλλέας και Πενθεσύλια, Οδυσσέας και Καλυψώ), ορατόριο
(Προμηθέας και Αθηνά), όπερα (Ο Κένταυρος και ο Τιτάνας), μυθιστορήματα (Le chevalier
sans armure, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου), διηγήματα (Les Caméléons, Les condamnés à
vivre, Sous l’olivier, le soleil, Révolutions Humaines) και δοκίμια (Leonardo da Vinci: Le génie
universel, Νοητική Στρατηγική, Pensée stratégique européenne, Eléments de stratégie
contemporaine, Humanitas et Tempus, Codex, Νοητική Γεωστρατηγική).
Συσχετιζόμενοι σύνδεσμοι
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