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Το Λεξικό Μαθηματικών Όρων του Νίκου Μυτιληναίου από αγγλικά σε ελληνικά αποτελεί ένα
εργαλείο για τους μαθητές που χρειάζονται τα μαθηματικά στις σπουδές τους. Όλοι όσοι δεν έχουν
ως μητρική γλώσσα την αγγλική μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία στις εξετάσεις
GCE και ΙΒ στον τομέα των Μαθηματικών. Είναι επίσης χρήσιμο για τη μετάβαση των μαθητών από
την ελληνική στην αγγλική εκπαίδευση, αλλά και για την εισαγωγή ξένων μαθητών σε αγγλικά
πανεπιστήμια.

Ο Νίκος Μυτιληναίος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι καθηγητής Μαθηματικών και έχει διδάξει σε
πολλά σχολεία, όπως Sevenoaks School, Campion School, Σχολή Μωραΐτη κ.ά. Επίσης εργάστηκε μέχρι
το 2008 ως διευθυντής σπουδών σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

“Σας συγχαίρω για την εξαιρετική και πρωτότυπη δουλειά που έχετε κάνει με βαθιά γνώση του αντικειμένου
της Άλγεβρας αλλά και της γλώσσας μας. Διαβάζοντας την ελληνική απόδοση των μαθηματικών όρων,
σκέπτομαι πόσο χρήσιμο και ουσιαστικά ωφέλιμο είναι το λεξικό σας και για τα Μαθηματικά και για την
Γλώσσα.”
Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Kαθηγητής Γλωσσολογίας

“Our respected colleague Nikos Mytilinaios, in his work, shares his valuable and long experience as a keen
Mathematician and the result is a brilliant, easy to understand, mathematical aid. I warmly congratulate
him and he deserves the best of praises.”
Konstantinos Stathakopoulos
Emeritus Professor, Faculty of Science, University of Athens

“This Dictionary in the way it has been compiled by the distinguished teacher of Mathematics Nikos
Mytilinaios, probably the first Greek publication of its kind, is a valuable aid in approaching mathematical
terms in both languages.”
Aris Sisouras
Professor of Operation Research, University of Athens

I have reviewed Mr. Mytilinaios’ new dictionary and find that the word ‘dictionary’ does not do full justice to
its interesting concept. This is a book which any enthusiastic student of mathematics should enjoy using.”
Evangelos Kladidis
Director of Studies, St. Lawrence College

“This dictionary fills a need in educational materials available to teachers and students of mathematics in
English. It is carefully structured for ease of use and the clarity of its approach is one of its major
advantages.”
George Drivas
Head of the G.C.E., I. B. and Foreign Languages Department of Doukas School

