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αο πξνζθαινύκε ζηελ νκηιία ηνπ θαζεγεηή-εξεπλεηή θπξίνπ 

Νίθνπ Λπγεξνύ, ν νπνίνο ζα κηιήζεη ζηνπο 

θηλεκαηνγξαθηζηέο ηεο ρνιήο Κηλεκαηνγξάθνπ ζηε 

ηαπξνύπνιε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ κέζα 

απν ηνλ Κηλεκαηνγξάθν ηνπ ρζέο, ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ 

κέιινληνο. Ζ νκηιία-ζπδήηεζε ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 

8/4/2011 θαη  ώξα 7 κε ζέκα «Κηλεκαηνγξάθνο θαη 

Σαπηόηεηα» ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ζην θηήξην ηεο ρνιήο.  

 

Βιογραφικό Σημείωμα: 

 Ο Νίθνο Λπγεξόο γελλήζεθε ην 1968 ζην Βόιν. Ωο 

εξεπλεηήο έρεη αζρνιεζεί κε ηνπο ηνκείο ηεο άιγεβξαο, 

ηεο ζεσξίαο αξηζκώλ θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο. Αλήθεη 

ζηηο νκάδεο ησλ εξεπλεηώλ πνπ αλαθάιπςαλ ην 1998, 

δέθα πξώηνπο δηαδνρηθνύο αξηζκνύο ζε αξηζκεηηθή 

πξόνδν θαη ην 2010 ηελ έθηε ιύζε ηεο εμίζσζεο η(p) = 

0 (mod p) (εμίζσζε ηνπ Ramanujan). Δίλαη θαζεγεηήο 

ζηελ ρνιή Δζληθήο Άκπλαο, επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία, ζηε 

ρνιή Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζηε ρνιή Δζληθήο 

Αζθάιεηαο θαη ζηε ρνιή ηξαηνινγηθνύ, είλαη αθόκε 

ζηξαηεγηθόο ζύκβνπινο, θαζεγεηήο πξνηθηζκέλσλ 

παηδηώλ, expert δηεξκελέαο θαη κεηαθξαζηήο ζηα 

γαιιηθά δηθαζηήξηα, ζπγγξαθέαο, ζθελνζέηεο, πνηεηήο, 

δσγξάθνο, επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ ζηε Ληόλ. Δπηπιένλ 

έρεη αζρνιεζεί εθηεηακέλα κε ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ γέλνπο Καξαζενδσξή όληαο 

επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηνπ πλδέζκνπ Φίισλ 

Καξαζενδσξή. 

 Ίδξπζε ην Ίδξπκα Αλτροσϊσμός στην Κύπρο, πνπ πξνσζεί 

ηηο καδηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Σνπξθίαο ζην 

Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ελώ 

ήηαλ απηόο πνπ δηάβαζε ην ζρέδην Αλάλ ησλ 10.000 

ζειίδσλ θαη εληόπηζε επαθξηβώο ηηο αληηθάζεηο θαη 

ζπλέηαμε κηα έθζεζε κνλνςήθησλ ζειίδσλ θαηαγξάθνληαο 

απηέο ηηο αληηθάζεηο, ηελ νπνία παξέδσζε ζηνλ 

πξόεδξν ηεο Κύπξνπ Σ. Παπαδόπνπιν απ’ όπνπ θαηλόηαλ 

όηη ζα εξρόηαλ ε απόξξηςή ηεο. Έρεη ηδξύζεη ηελ 

νξγάλσζε The Pi Society ζηελ νπνία γηα λα εγγξαθεί 

θάπνηνο πξέπεη λα έρεη IQ 176 θαη πάλσ, βαζκόο 

http://el.wikipedia.org/wiki/1968
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://en.wikipedia.org/wiki/Tau-function
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
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λνεκνζύλεο πνπ ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθέο αληηζηνηρεί ζ’ 

έλαλ άλζξσπν ζην εθαηνκκύξην.  

 Ο Νίθνο Λπγεξόο είλαη ν Έιιελαο πνπ θαηέρεη ηνλ 

πςειόηεξν δείθηε επθπΐαο (IQ) ζηελ θιίκαθα Stanford-

Binet, κε 189 βαζκνύο. 

Έρεη δεκνζηεύζεη πάλσ απν 3.600 άξζξα πάλσ ζε ζέκαηα 

θηινζνθίαο, λνεκνζύλεο, εθπαίδεπζεο, καζεκαηηθώλ, θπζηθήο, 

κπζνινγίαο, ζξεζθείαο, ηζηνξίαο, αξραηνινγίαο, 

θηλεκαηνγξάθνπ, δσγξαθηθήο, κνπζηθήο, πνιηηηθήο, 

θνηλσληνινγίαο, ζηξαηεγηθήο, management, νηθνλνκίαο. 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ: www.lygeros.org/ 

 

«Γηα λα παξακείλεη ν Κηλεκαηνγξάθνο δσληαλόο ζα 

πξέπεη λα επηλνεί ηα πάληα απν ηελ αξρή» 

 Εαλ Ρελνπάξ 


