
TUESDAY 2 FEBRUARY 2016 Ο ΚΟΣΜΟΣ12 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1828 Ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστι-
κή Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τρά-
πεζα, και καθιερώνεται ο Φοίνικας 
ως εθνικό νόμισμα.
1922 Ο Οδυσσέας του Τζέιμς Τζό-
ις κυκλοφορεί στο Παρίσι σε 1.000 
αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις.
1937 Εγκαινιάζεται το νέο θέατρο 
της Μαρίκας Κοτοπούλη στον ουρα-
νοξύστη του ΡΕΞ επί της οδού Πανε-
πιστημίου.
1947 Μία φωτεινή επιγραφή με το 
σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» 
αναρτάται στην Ακρόπολη. Οι δρά-
στες συλλαμβάνονται και η αστυ-
νομία ανακοινώνει ότι πίσω από το 
εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός 
δάκτυλος.
1980 Ο πρωθυπουργός Κωνσταντί-
νος Καραμανλής, με επιστολή του 
στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, 
προτείνει τη μόνιμη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1985 Ο Νίκος Αλέφαντος διαγράφε-
ται από τον Σύλλογο Ελλήνων Προ-
πονητών για δηλώσεις του κατά του 
συναδέλφου του Γιάννη Ματζουρά-
κη («είναι για να πουλάει λεμόνια 
στην Ομόνοια») και για επίθεση στον 
δημοσιογράφο Κώστα Καίσαρη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1782 Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνύ), γάλλος 
ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλ-
λικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία 
του Ναβαρίνου. (Θαν. 6/11/1835)
1853 Γεώργιος Σουρής, σατιρικός 
ποιητής, δημοσιογράφος και εκδό-
της. («Ο Ρωμηός») (Θαν. 26/8/1919)
1977 Σακίρα, κολομβιανή τραγουδί-
στρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1950 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, 
έλληνας μαθηματικός, από τους κο-
ρυφαίους της επιστήμης του παγκο-
σμίως. (Γεν. 13/9/1873)
1970 Μπέρτραντ Ράσελ, άγγλος μα-
θηματικός, φιλόσοφος και διακεκρι-
μένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού 
κινήματος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ 
Λογοτεχνίας το 1950. (Γεν. 18/5/1872)
1996 Τζιν Κέλι, αμερικανός χορευ-
τής και τραγουδιστής. Πρωταγωνί-
στησε σε κλασσικές ταινίες, όπως 
«Τραγουδώντας στη Βροχή» και 
«Ένας Αμερικανός στο Παρίσι». (Γεν. 

23/8/1912)

Ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδω-
ρή (Βερολίνο, 13 Σεπτεμ-
βρίου 1873 – Μόναχο, 2 
Φεβρουαρίου 1950) ήταν 

μαθηματικός ελληνικής καταγω-
γής, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το επιστημονικό έργο του 
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επε-
κτείνεται σε πολλούς τομείς των 
Μαθηματικών, της Φυσικής και της 
Αρχαιολογίας. Είχε σημαντικότατη 
συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς 
της πραγματικής ανάλυσης, συναρ-
τησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέ-
τρου και ολοκλήρωσης. 
Ο πατέρας του Καραθεοδωρή, Στέ-
φανος Καραθεοδωρή, ήταν νομικός 
από την Κωνσταντινούπολη με κατα-
γωγή από το Μποσνοχώρι ή Βύσσα 
(σήμερα μεταφέρθηκε στη Νέα Βύσ-
σα του Νομού Έβρου) της Δυτικής 
Θράκης. Εργάστηκε ως διπλωμάτης 
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
αρχικά ως γραμματέας και κατόπιν 
ως πρέσβης του Σουλτάνου στις Βρυ-
ξέλλες, την Αγία Πετρούπολη και το 
Βερολίνο. Η μητέρα του Καραθεο-
δωρή, Δέσποινα το γένος Πετροκοκ-
κίνου, κατάγονταν από τη Χίο.
Η μητέρα του πέθανε όταν ο Κων-
σταντίνος ήταν μόλις έξι ετών και ο 
νεαρός Καραθεοδωρή ανατράφηκε 
από την γιαγιά του, Ευθαλία Πετρο-
κοκκίνου. Μεγάλωσε σε ένα ευρω-
παϊκό, επιστημονικό και αριστοκρα-
τικό περιβάλλον. Πέρασε τα παιδικά 
του χρόνια στις Βρυξέλλες, όπου ο 
πατέρας του ήταν πρέσβης της Υψη-
λής Πύλης από το 1875, με αποτέ-
λεσμα να έχει ως μητρική γλώσσα τα 
ελληνικά και τα φλαμανδικά. 
Από το 1891 έως το 1895, σπούδα-
σε πολιτικός μηχανικός στη Στρατι-
ωτική Σχολή του Βελγίου στις Βρυ-
ξέλλες. Με την αποφοίτησή του, το 
1895, αποδέχτηκε την πρόσκληση 
του θείου του, Αλέξανδρου Στεφά-
νου Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν 
γενικός διοικητής της Κρήτης, και 
τον επισκέφθηκε στα Χανιά. Εκεί 
γνωρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέ-
λο. Στην συνέχεια πήγε στην Λέσβο, 
όπου μετείχε στην κατασκευή έργων 
οδοποιίας, ενώ το 1898 πήγε στην 
Αίγυπτο, για να εργαστεί ως μηχα-
νικός στην βρετανική εταιρεία που 
κατασκεύαζε το φράγμα στο Ασουάν. 
Στην Αίγυπτο, ο Καραθεοδωρή κατά-
λαβε πόσο μεγάλη γοητεία και επιρ-
ροή ασκούσαν επάνω του τα Μα-
θηματικά και συνειδητοποίησε πως 
η δουλειά του μηχανικού δεν ήταν 
εκείνη που αναζητούσε το ανήσυχο 
πνεύμα του. Έτσι το 1900, ο 27χρο-
νος πια Καραθεοδωρή, προς μεγάλη 
έκπληξη των δικών του, αποφάσισε 
να εγκαταλείψει το επάγγελμα του 

μηχανικού και να πάει στην Γερμα-
νία για να σπουδάσει Μαθηματικά. 
Στο Βερολίνο ο Καραθεοδωρή είχε 
την τύχη να παρακολουθήσει μαθή-
ματα από μεγάλους μαθηματικούς 
όπως ο Χέρμαν Σβαρτς (Herman 
Schwarz), ο Γκέοργκ Φρομπένιους 
(Georg Frobenius), ο Έρχαρντ Σμιτ 
(Erhard Schmidt) και ο Λάζαρος 
Φουξ (Lazarus Fuchs). Ο Σμιτ το 
φθινόπωρο του 1901 έφυγε για το 
πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και πα-
ρακίνησε τον Καραθεοδωρή να απο-
φασίσει να εγκατασταθεί κι εκείνος 
εκεί. Έτσι το 1902, ο Καραθεοδω-
ρή μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο 
του Γκέτινγκεν για να κάνει διδα-
κτορική διατριβή υπό την επίβλεψη 
του Χέρμαν Μινκόβσκι (Hermann 
Minkowski).
Ο Καραθεοδωρή αναγορεύτηκε δι-
δάκτορας στο Πανεπιστήμιο του 
Γκέτινγκεν το 1904 και αμέσως μετά 
ζήτησε να εργαστεί στην Ελλάδα. Οι 
αρμόδιοι όμως του απάντησαν ότι 
είχε ελπίδες να διοριστεί μόνο σαν 
δάσκαλος σε σχολεία της επαρχί-
ας. Τότε γύρισε στη Γερμανία, όπου 
τον επόμενο χρόνο (Μάρτιος 1905) 
αναγορεύτηκε υφηγητής των Μα-
θηματικών στο Πανεπιστήμιο του 
Γκέτινγκεν. Στο ίδιο πανεπιστήμιο 
δίδαξε μέχρι το 1908. Την ίδια χρο-
νιά παντρεύτηκε την τότε 24χρονη 
Ευφροσύνη, με την οποία απέκτησε 
δύο παιδιά, τον Στέφανο και τη Δέ-
σποινα.
Ιδιαίτερη ήταν η σχέση που συνέδεε 
τον Καραθεοδωρή με τον Άλμπερτ 
Αϊνστάιν. Οι δύο άνδρες γνωρίσθη-
καν το 1915 διατήρησαν μια επι-
στημονική σχέση, στηριγμένη στην 
αλληλοεκτίμηση και σεβασμό. Τότε 
άρχισε και το ενδιαφέρον του Καρα-
θεοδωρή για τη Θεωρία της Σχετικό-
τητας.
Το 1911, μετά από πρόσκληση του 
Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Καραθε-
οδωρή συμμετείχε στην επιτροπή 
επιλογής καθηγητών για το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Το 1913 έγινε κα-
θηγητής της Α΄ έδρας της μαθημα-
τικής επιστήμης του Πανεπιστημίου 
του Γκεντινγκεν, θέση στην οποία 
παρέμεινε μέχρι το 1918. Το 1920, 
πάλι με πρόσκληση του Βενιζέλου, 
ανέλαβε να οργανώσει το Ιωνικό 
Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη.
Στην Σμύρνη ο Καραθεοδωρή έμει-
νε μέχρι την κατάρρευση του μικρα-
σιατικού μετώπου τον Αύγουστο του 
1922. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν 
στην πόλη, ο 49χρονος Καραθεο-
δωρή κατόρθωσε να διασώσει τη 
βιβλιοθήκη και πολλά από τα ερ-
γαστηριακά όργανα του Ιωνικού 
Πανεπιστημίου και να τα μεταφέρει 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δω-
ρεά Καραθεοδωρή βρίσκεται μέχρι 
τις μέρες μας στο Μουσείο Φυσικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Το 1922 διορίστηκε καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
το 1923 διορίσθηκε καθηγητής στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Μάλλον απογοητευμένος από την 
μίζερη κατάσταση των ελληνικών 
πανεπιστημίων, εγκατέλειψε την 
Ελλάδα το 1924, για να αναλάβει 
καθηγητική θέση στο Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου, που εκείνο τον καιρό 
ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπι-
στήμιο της Γερμανίας και δίδασκαν 
σ’ αυτό κορυφαία ονόματα. Το Νο-
έμβριο του 1926, έγινε μέλος στη 
νεοϊδρυθείσα Ακαδημία Αθηνών 
για την τάξη των Θετικών Επιστη-
μών. Το 1928, ανταποκρινόμενος 
σε πρόσκληση από το Πανεπιστή-
μιο Χάρβαρντ και την Αμερικανική 
Μαθηματική Εταιρεία, επισκέφθηκε 
τις ΗΠΑ μαζί με την γυναίκα του για 
έναν σχεδόν χρόνο, για να δώσει 
διαλέξεις σε διάφορα αμερικανικά 
πανεπιστήμια, ανάμεσά στα οποία 
το Πανεπιστήμιο Πρίνστον, το Πα-
νεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το Πα-
νεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και 
άλλα.
Το 1930, πάλι μετά από πρόσκληση 
του Ελευθέριου Βενιζέλου, ανέλαβε 
καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να 
βοηθήσει στην αναδιοργάνωση του 
πρώτου και στην οργάνωση του (νε-
οσύστατου) δεύτερου.
Το 1932, επέστρεψε στην έδρα του 
στο Μόναχο και παρέμεινε στην 
πόλη αυτή, ακόμα και μέσα στα δύ-
σκολα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αμφιλεγόμενος είναι ο 
ρόλος του κατά τη διάρκεια του Γ’ 
Ράιχ και η στάση του απέναντι στο 
ναζιστικό καθεστώς, ενώ άλλοι επι-
στήμονες στάθηκαν κριτικά απένα-
ντι στον Χίτλερ. Διετέλεσε επίτροπος 
της Εκκλησίας του Σωτήρος στο Μό-
ναχο, διορισμένος από το ναζιστικό 
καθεστώς. Το 1945, διάφορα αμε-
ρικανικά πανεπιστήμια τον προσκά-
λεσαν για να εγκατασταθεί και να 
διδάξει στις ΗΠΑ, αλλά προτίμησε 
να μείνει στη Γερμανία, αφού ήταν 
ηλικιωμένος και είχε ήδη χάσει την 
σύντροφό του. Τον Δεκέμβριο του 
1949 έδωσε την τελευταία του διά-
λεξη στο Μόναχο. Πέθανε δύο μή-
νες αργότερα. Η σορός του ενταφιά-
στηκε στο Κοιμητήριο Waldfriedhof 
του Μονάχου.

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή


