
Βασικά βιογραφικά στοιχεία του Σωτήρη Λουρίδα 
• Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στην Διαφορική Γεωμετρία.  
• Διδάσκων και θεματοδότης των Εθνικών Ομάδων των Μαθηματικών που 

συγκροτούνται από την Ε.Μ.Ε. (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία) για να λάβουν 
μέρος σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς για μαθηματικά ταλέντα. 

• Επιμορφωτής της Ε.Μ.Ε. για μαθηματικούς σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου 
των μαθηματικών.  

• Επιμορφωτής της Ε.Μ.Ε., στο Γνωστικό Αντικείμενο για την προετοιμασία των 
συναδέλφων για τους διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό τους στην Δημόσια 
Εκπαίδευση.  

• Γραμματέας της συντακτικής επιτροπής του έγκριτου μαθηματικού περιοδικού 
Ευκλείδης Β’ της Ε.Μ.Ε.  

• Βασικός θεματοδότης και coordinator σε Διεθνείς Μαθηματικούς διαγωνισμούς για 
μαθητές με χάρισμα στα μαθηματικά.  

• Έχει εύφημο μνεία από το Μ.Ι.Τ. (Massachusetts Institute of Technology- USA).  
• Εισηγητής επιστημονικών εργασιών σε μαθηματικά συνέδρια κύρους και 

αρθρογράφος σε Ελληνικά και Ξένα έγκριτα μαθηματικά περιοδικά (Ευκλείδης της 
ΕΜΕ, Crux, Gazeta, Octogon, A.M. Monthly , News letter της E.M.S., .  

• Συγγραφέας των βιβλίων: 1) Problem – Solving and selected topics in Euclidean 
Geometry in the spirit of the mathematical Olympiads (από τις διεθνείς εκδόσεις 
Springer), 2)Ολοκληρώματα Ι για φοιτητές ΑΕΙ (από τις εκδόσεις Πατάκη), 3) 
Ολοκληρώματα Ι Ι για φοιτητές ΑΕΙ (από τις εκδόσεις Πατάκη), 4) Μαθηματικά για 
Εκπαιδευτικούς (από τις εκδόσεις Μπόνια), 5) Μαθηματικές Ολυμπιάδες (από τις 
εκδόσεις Ε.Μ.Ε.), 6) Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες (από τις εκδόσεις 
Ε.Μ.Ε.), 7) Μαθηματικοί διαγωνισμοί για Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (από τις 
εκδόσεις Πατάκη), 8) Πρακτική Αριθμητική για Δασκάλους (από τις εκδόσεις 
Λιβάνη). 9) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις από τις εκδόσεις Πατάκη, 10) Άλγεβρα 
(Θεωρία ομάδων, Διανυσματικοί χώροι) από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», 11) 
Αναλυτική Γεωμετρία από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία». 

• Έχει εργαστεί ως επόπτης των Μαθηματικών από το Δημοτικό έως το Λύκειο στους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1) Νέα Γενιά Ζηρίδη, 2) Νέα Παιδεία. 

• Είναι συνεργάτης στον Μαθηματικό Όμιλο για Μαθηματικούς διαγωνισμούς στα 
Λεόντεια Εκπαιδευτήρια.  

• Είναι επί σειρά ετών Καθηγητής Μαθηματικών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 


