ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡO ΤΗΝ ΑΧΑΙΟΤΗΤΑ
O Kωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι υπιρξε μία ςπανίηουςα μορφι ςτθν ιςτορία τθσ
επιςτιμθσ, όπου θ δυςκεϊρθτου φψουσ επιςτθμονικι του οντότθτα, ςυναγωνίηεται
αυτιν που αφορά τον άνκρωπο Καρακεοδωρι, τον φιλόςτοργο οικογενειάρχθ, τον
ςεμνό ϊριμο πολίτθ τθσ κοινωνίασ, τον φιλόπατρθ ςτο επίπεδο του άδολου και
ανιδιοτελοφσ οραματιςτι. Η ςυγκρότθςθ ενόσ τζτοιου αδαμάντινου χαρακτιρα ςε
ςυνδυαςμό με μια υγιϊσ αναπτυςςόμενθ φιλοδοξία, που είχε τα κεμζλιά τθσ ςτο
ταλζντο του και τον ευφυι νου, δεν μποροφςε παρά να προδιαγράψει λαμπρι
φωτοδότρα πορεία, άςτρου φωτεινοφ που μασ φωτίηει ακόμα και ςιμερα με φωσ
ελλθνικό και οικουμενικό και μασ κάνει περιφανουσ.
Είναι γόνοσ ενόσ ιςχυροφ μεγαλεπιβολου γενεαλογικοφ δζντρου με ρίηεσ ςτθν
Αδριανοφπολθ τθσ Ανατολικισ Θράκθσ.
Γενάρχθσ είναι ο Στζφανοσ Καρακεοδωρισ 1789-1867 ιατρόσ, λόγιοσ και μακθματικόσ, ιδρυτισ τθσ αυτοκρατορικισ ιατρικισ ςχολισ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ςτθν
οποία δίδαξε ωσ κακθγθτισ επί ςαράντα χρόνια. Υπιρξε προςωπικόσ ιατρόσ του
ςουλτάνου, ςφμβουλοσ του υπουργείου εκπαίδευςθσ, όπου ειςιγαγε και επζβαλε
ςτθ τουρκικι γλϊςςα πολλοφσ επιςτθμονικοφσ όρουσ με ελλθνικι ρίηα. Άλλωςτε
μιλοφςε και ζγραφε δεκαεφτά γλϊςςεσ. Γενικά οι Καρακεοδωρι κατελάμβαναν
ανϊτατα αξιϊματα ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία ωσ υπουργοί, πρεςβευτζσ,
θγεμόνεσ νιςων και διπλωματικοί υπάλλθλοι.
Μ’ αυτιν τθν δφναμθ κατόρκωςαν να υπθρετιςουν τα εκνικά ςυμφζροντα παραδίδοντασ το εμπόριο, τισ τζχνεσ και τισ επιςτιμεσ ςε ελλθνικά χζρια, δίχωσ όμωσ να
εκτίκενται απζναντι ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία.
Ο κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Μιχάλθσ Αναςταςιάδθσ ςε μνθμόςυνο
του Κ. Καρακεοδωρι είπε «ιταν ςφάλμα των Ελλινων που τθν ςϊφρονα πολιτικι
των Καρακεοδωριδων δεν εςκζφτθκαν να ακολουκιςουν εκατό χρόνια πριν. Θα
ιτο δυνατόν ζτςι θ Οκωμανικι Αυτοκρατορία να γίνει ελλθνικι. Άντ’ αυτοφ
παρακαλοφςαν ςτα ςουλτανικά χαρζμια και μάλωναν ποιοσ κα γίνει θγεμόνασ ςτισ

παραδουνάβιεσ χϊρεσ ϊςτε να είναι τφραννοσ για λογαριαςμό των τυράννων».
Ο Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι, διςζγγονο του Αντωνίου Καρακεοδωρι, αδερφοφ
του Στζφανου, ςτον οποίο αναφερκι-καμε προθγουμζνωσ, γεννιζται το 1873 ςτο
Βερολίνο ςτισ 13 Σεπτεμβρίου. Ο παπποφσ του ιταν ανεψιόσ του μαρτυρικοφ
Ρατριάρχθ Κφριλλου Στϋ, ενϊ θ μθτζρα του θ Δζςποινα Ρετροκόκκινου κατάγονταν
από τθ Χίο. Το γζνοσ Ρετροκόκκινου είναι επίςθσ ςθμαντικό ςτθν νεότερθ ελλθνικι
ιςτορία. Τζλοσ, ο πατζρασ του Στζφανοσ που γεννικθκε ςτθν Κωνςταντι-νοφπολθ το
1834 ιταν διπλωμάτθσ ςτο Βζλγιο, όπου υπιρξε και μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Διεκνοφσ
Δικαίου των Βρυξελλϊν.
Ραρότι χάνει τθ μθτζρα του ςτθν τρυφερι θλικία των ζξι ετϊν ανατρζφεται από τθν
Ευκαλία Ρετροκόκκινου, αρχόντιςςα του Αιγαίου με όλεσ τισ αρχζσ των νοικοκυραίων τθσ εποχισ εκείνθσ. Τα καλοκαίρια οι απανταχοφ Καρακεοδωριδεσ ςυγκεντρϊνονταν ςτθ Χίο δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτον Κωνςταντίνο να περνάει αξζχαςτα
καλοκαίρια με τα εξαδζλφιά του.
Tο λυκαυγζσ τθσ εμβζλειασ το ςυναντοφμε ςτα μακθτικά του τετράδια. Διαβάηουμε
ςε αυτόγραφθ ςθμείωςθ του Ιουλίου Βερν που του γράφει: Στον κ. Kostia Καρακεοδωρι πανευτυχισ που μπόρεςα, περνϊντασ από τισ Βρυξζλλεσ, ν’ αφιςω αυτιν
τθ μαρτυρία όλθσ μου τθσ ςυμπάκειασ. 24–9ου–1887.
Σε άλλο τετράδιο ο κακθγθτισ του Bourgaults τοφ γράφει : ςτον νεαρό μου φίλο
Kostia, ο οποίοσ κα γίνει, αν ςυνεχίςει ζτςι, ζνασ μοντζρνοσ Ευκλείδθσ. 1-5-1888.
Ενϊ ο διάςθμοσ νεοελλθνιςτισ Legrand ςθμειϊνει: «Η ανκρϊπινθ γλϊςςα, με τισ
άπειρεσ ποικιλίεσ τθσ, είναι θ απόδειξθ θ πιο πειςτικι τθσ ελευκερίασ μασ».
Οι πρϊτεσ διακρίςεισ ζρχονται για τον Κωνςταντίνο ςε θλικία δεκαζξι ετϊν όπου
παίρνει το πρϊτο βραβείο ςε εκνικό διαγωνιςμό Μακθματικϊν του Βελγίου επί δφο
ςυνεχι ζτθ.
Οι πρϊτεσ ςπουδζσ του είναι ςτθ ςτρατιωτικι ςχολι μθχανικϊν του Βελγίου τισ
οποίεσ ενιςχφει ςτο Ραρίςι και το Λονδίνο. Το 1898 καταλαμβάνει ςπουδαία κζςθ
με προοπτικι ςε μεγάλα αρδευτικά ζργα του Νείλου, όπωσ το φράγμα του Αςιοφτ
και του Αςουάν.
Ζνα βράδυ, ενϊ μελετά τα αγαπθμζνα του Μακθματικά, προςπακεί να λφςει
κάποια απορία που του δθμιουργικθκε. Τθν επόμενθ ζπρεπε να κάνει κάποιεσ
μετριςεισ ςτθν πυραμίδα του Χζοποσ. Πμωσ το μυαλό του ιταν ςτθν αναηιτθςθ τθσ
λφςεωσ του προβλιματοσ. Τότε ςυνειδθτοποιεί οριςτικά τθν μεγάλθ γοθτεία που
αςκοφν πάνω του τα μακθματικά. Ζτςι παίρνει τθν μεγάλθ απόφαςθ να εγκαταλείψει το επάγγελμα του μθχανικοφ και τθν ςπουδαία εργαςία. Αυτι ιταν και θ
ςθμαντικότερθ καμπι ςτθν ιςτορία του Κ. Καρακεοδωρι, τθν οποία ο ίδιοσ περιγράφει ωσ εξισ ςτισ αυτοβιογραφικζσ του ςθμειϊςεισ.
«Η οικογζνεια μου, οι παλιοί μου φίλοι, Δθμιτριοσ Βικζλασ και Μάρκοσ Δραγοφμθσ,
ζβριςκαν το ςχζδιό μου, να εγκαταλείψω μια εξαςφαλιςμζνθ κζςθ με πολλζσ
δυνατότθτεσ για το μζλλον, περιςςότερο από κωμικό. Εγϊ ο ίδιοσ δεν ιμουν
ουδόλωσ πεπειςμζνοσ, ότι αυτό το ςχζδιο κα πετφχει και κα αποφζρει καρποφσ. Δεν
μποροφςα όμωσ να αντιςτακϊ ςτθν καταναγκαςτικι ιδζα, ότι μόνον θ ανεμπόδιςτθ
εναςχόλθςθ με τα Μακθματικά ζδινε ςτθν ηωι μου το περιεχόμενό τθσ».
Ζτςι ςτθν θλικία των εικοςιεπτά ετϊν λαμβάνει τθν μεγάλθ απόφαςθ τθσ ηωισ του
που ςυνοδεφεται από μία επίςθσ ςπουδαία: να ςπουδάςει Μακθματικά ςτο Βερολίνο και κατόπιν ςτθ Γοττίγγθ που ιταν το δεςπόηον μακθματικό κζντρο ανά τον
κόςμο.

Ο ίδιοσ ο Κ. Καρακεοδωρι γι’ αυτιν τθν απόφαςι του είπε πωσ «επρόκειτο περί τθσ
μεγαλυτζρασ, εισ ολκιν ςυνεπειϊν, αποφάςεωσ, ιν ποτζ ζλαβον εισ τθν ηωιν μου».
Άλλωςτε αρκετοί και μεγάλοι επιςτιμονεσ μελλοντικά αναφζρκθκαν ςε ομιλίεσ
τουσ και ςθμειϊςεισ τουσ ςτθν ςθμαντικι αυτι απόφαςθ του Καρακεοδωρι που
ζμελλε να προςφζρει τόςα πολλά ςτθν επιςτιμθ, αναδεικνφοντάσ τον ζτςι ζναν εκ
των επιφανζςτερων επιςτθμόνων του εικοςτοφ αιϊνα.
Ππωσ ιταν επόμενο, θ πρόοδόσ του ιταν ραγδαία και θ αναρρίχθςθ ςτα αξιϊματα
τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ανεμπόδιςτθ.
Το ότι είναι αςτζρι λαμπερό ςτον ουρανό τθσ επιςτιμθσ το παρατθροφμε με τθν
διδακτορικι του διατριβι με τίτλο «Ρερί αςυνεχϊν λφςεων ςτο λογιςμό των μεταβολϊν» θ οποία ςυνοδεφεται, με ζπαινο που γράφει «αγχίνοια του εφευρίςκειν
περιφανισ».
Ο επιβλζπων κακθγθτισ Minkowski ςτθν αξιολόγθςι του γράφει: «Η εργαςία
ανικει ςτισ καλφτερεσ μακθματικζσ διατριβζσ που ζχουν υποβλθκεί ςτθ ςχολι».
Ο Felix Klein πριν ακόμθ εξεταςτεί για το διδακτορικό του, του προτείνει να γράψει
και υφθγεςία ενϊ με πρόταςθ του David Hilbert πριν από τισ προβλεπόμενεσ
θμερομθνίεσ, αποκτά το δικαίωμα «του διδάςκειν».
Είναι τόςο ςπουδαίοι οι τρεισ προαναφερκζντεσ μακθματικοί και ακόμθ ςπουδαιότεροι οι πρόδρομοι αυτισ τθσ κεωρίασ όπωσ ο Bernoulli, Euler και Gauss ϊςτε θ
αξιολόγθςι τουσ για τθν διατριβι του Κ. Καρακεοδωρι να αποκτά πολφ μεγάλο
κφροσ και φψιςτθ αξία.
Ενϊ του δίδεται άμεςα μια τόςο ςθμαντικι κζςθ ςτο περίφθμο μακθματικό κζντρο
τθσ Ευρϊπθσ το Göttingen, ο φιλόπατρισ Ζλλθνασ αναηθτά τθν καταξίωςθ ςτθν
πατρίδα του θ οποία αγνοεί τθν αξία του και του προςφζρει κζςθ ςε ζνα ςχολείο
τθσ Μακεδονίασ ωσ Ελλθνοδιδάςκαλοσ οφτε καν ωσ μακθματικόσ. Ζτςι ξεκινάει τθν
λαμπρι φωτοδότρα πορεία του προσ τον ουρανό τθσ επιςτιμθσ ςτθν Γερμανία.
Ταυτόχρονα δθμιουργεί μια καταπλθκτικι οικογζνεια. Το 1908 και ςε θλικία
τριάντα πζντε ετϊν παντρεφεται τθν εικοςιτετράχρονθ Ευφροςφνθ. Τθν επόμενθ
χρονιά γεννιζται ο Στζφανοσ και αργότερα θ εν ηωι κόρθ του Δζςποινα. Ππωσ θ ίδια
μασ πλθροφορεί, ωσ οικογενειάρχθσ υπιρξε υποδειγματικόσ, ςεμνόσ, διακριτικόσ,
εφόςον ποτζ δε μίλθςε ςτα παιδιά του για το μζγεκοσ τθσ αξίασ του και το φψοσ
των αξιωμάτων που κατείχε. Τρία χρόνια πριν από το κάνατό του ςυνειδθτοποίθςαν
το μζγεκόσ του ωσ διάνοια. Επεδίωκε τθν ηωντανι τουσ μόρφωςθ μζςα από ταξίδια,
ενϊ μετά από τον εκκλθςιαςμό τθσ Κυριακισ φρόντιηε να πθγαίνει τα παιδιά του ςε
μουςεία, εκκζςεισ και αξιόλογεσ εκδθλϊςεισ.
Επεδίωκε να είναι ποιοτικόσ ο χρόνοσ που αφιζρωνε ςτθν οικογζνειά του. Διαρκϊσ
τουσ δίδαςκε να ζχουν αξίεσ, ιδανικά, να αγαπάνε τθ δουλειά και πάνω από όλα τθν
Ελλάδα. Ριςτόσ ςτα ελλθνοχριςτιανικά ιδεϊδθ ανζκρεψε τα παιδιά του με τισ
παραδόςεισ και τισ αρχζσ που ανατράφθκε αυτόσ από τθν αρχόντιςςα τθσ Χίου.
Ωσ δάςκαλοσ χάραξε τθν ανεξίτθλθ φυςιογνωμία ςτθν μνιμθ των μακθτϊν του,
γιατί, όπωσ και ςτα παιδιά του, ιξερε να ςυνδυάηει τζλεια τθν αγάπθ με τθν
παιδαγωγικι αυςτθρότθτα. Πταν αναχωροφςε από τθ Γοττίγγθ για το Βερολίνο, οι
μακθτζσ του που τον φϊναηαν χαϊδευτικά «Cara», οργάνωςαν ειδικι τελετι, ςτθν
οποία του ζγραψαν και του απάγγειλαν ποίθμα τριάντα οκτϊ ςτροφϊν, εξυμνϊντασ
τα μεγάλα προτεριματα του δαςκάλου τουσ και περιζγραφαν τθν λφπθ τουσ για τον
αποχωριςμό.

Πλοσ ο βίοσ και θ πολιτεία του Κ. Καρακεοδωρι διζπονται από διαρκι δράςθ με
ςεμνότθτα, ταπείνωςθ, ανιδιοτζλεια και μεγαλοψυχία που εκπλιςςει κυριολεκτικά
τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.
Μζςα από αυτι τθ λαμπρι επιςτθμονικι καριζρα ξεχωρίηει και θ ςχζςθ του με τον
Αϊνςτάιν, όπου μζςα από τθν αλλθλογραφία των δφο αυτϊν ανδρϊν που αρχίηει τον
Σεπτζμβρθ του 1916 προκφπτει θ μεγάλθ ςυμβολι του Κ. Καρακεοδωρι ςε 3
δυςκολίεσ που ςυνάντθςε ςτθν διατφπωςθ τθσ γενικισ κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ. Ο
Αϊνςτάιν αναγνϊριςε τθν βοικεια που δζχτθκε από τον Κ. Καρακεοδωρι, όπωσ
προκφπτει από τθν αλλθλογραφία των δφο επιςτθμόνων. Σε μία επιςτολι
αντίγραφο τθσ οποίασ βρίςκεται ςτα αρχεία του μουςείου Κ. Καρακεοδωρι γράφει:
«Αξιότιμε κφριε ςυνάδελφε!
Θεωρϊ τθν παράγωγό ςασ υπζροχθ.
Αρχικά με δυςκόλεψε ζνα μικρό γραφικό λάκοσ που βριςκόταν ςτθν δεφτερθ
ςελίδα. Τϊρα όμωσ κατανοϊ τα πάντα. Θα ζπρεπε να δθμοςιεφςετε τθν κεωρία μ’
αυτιν τθν μορφι ςτo Αnnalen der Physik, γιατί οι Φυςικοί ςυνικωσ δεν γνωρίηουν
τίποτε για το αντικείμενο αυτό, όπωσ και εγϊ άλλωςτε. Θα πρζπει να ςασ φάνθκα
με τθν επιςτολι μου ςαν τον Βερολινζηο εκείνο, ο οποίοσ μόλισ τϊρα ανακάλυψε το
Γκροφνεβαλντ και ρωτάει αν υπιρξαν ποτζ άνκρωποι εκεί μζςα.
Αν κζλετε δε να κάνετε τον κόπο να μου αναπτφξετε και τουσ κανονικοφσ μεταςχθματιςμοφσ κα βρείτε ςτο πρόςωπό μου ζναν ευγνϊμονα και ςυνειδθτό ακροατι. Και αν επιπλζον λφςετε το πρόβλθμα των κλειςτϊν χρονικϊν γραμμϊν, τότε
προςκυνϊ ςασ. Εδϊ κρφβεται κάτι, με το οποίο αξίηει να αςχολθκοφν οι κορυφαίοι.
Τουσ εξαιρετικοφσ μου χαιρετιςμοφσ
Δικόσ ςασ Α. Αϊνςτάιν».
Σε κάποια άλλθ επιςτολι ο Αϊνςτάιν παρακαλεί τον Καρακεοδωρι : «Θα κζλατε να
ςκεφτείτε τον χρόνο ; Εδϊ βρίςκεται ο πυρινασ αυτοφ του άλυτου ζωσ τϊρα
προβλιματοσ του χϊρου χρόνου.
Σασ χαιρετά ο όλοσ δικόσ ςασ Α. Αϊνςτάιν».
Ο Καρακεοδωρι φυςικά απαντά άμεςα και κατατοπιςτικά ςτον Αϊνςτάιν ενϊ όταν ο
Καρακεοδωρι δθμοςιεφει τθν εργαςία του επί των Αξιωμάτων τθσ Ειδικισ κεωρίασ
τθσ ςχετικότθτασ, το πρϊτο ςυγχαρθτιριο τθλεγράφθμα κα το πάρει από τον
Αϊνςτάιν «ΑΓΑΡΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΕ ΚΑΤΑΡΛΗΞΑΤΕ».
Η εμβζλειά του ανδρϊνεται με το ζργο του που τον κατατάςςει ςτουσ αςτζρεσ του
ουρανοφ τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ.
Γι’ αυτό το ζργο ο κακθγθτισ Lars του Harvard ςθμειϊνει: «Ο Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι ιταν ζνασ από τουσ αρχθγοφσ μακθματικοφσ οι οποίοι ςτο πρϊτο μιςό
του 20ου αιϊνα δθμιοφργθςαν τα κεμζλια για τθν μελλοντικι ανάπτυξθ των μακθματικϊν που κινδφνευαν να παραμείνουν ςτάςιμα».
Ο κακθγθτισ Hantrix Tietze γράφει: «Η αντίλθψι του κατά τθν οποία το περιεχόμενο τθσ επιςτιμθσ δεν είναι μόνο θ εποπτεία των αποτελεςμάτων, αλλά κατά
πρϊτο ι αρχιτεκτόνθςθ άρτιου κεωρθματικοφ οικοδομιματοσ, παρακίνθςαν τον
Καρακεοδωρι ςτθν ανάπτυξθ τθσ διαρκρϊςεωσ τθσ κερμοδυναμικισ κατά τρόπο
που επιτρζπει τθν διαυγζςτατθ κεϊρθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν».
Ο κακθγθτισ και φίλοσ του Erhard Schmidt ςυχνά τόνιηε ςτισ ςυναντιςεισ των κακθγθτϊν πωσ ο Καρακεοδωρι είναι άνκρωποσ απαλλαγμζνοσ από τα διαδεδομζνα
ςτο χϊρο των επιςτθμόνων πάκθ, ενϊ για το ζργο του ζλεγε «χάρθ ςτισ βακιζσ και
εκτεταμζνεσ εργαςίεσ του περί του λογιςμοφ των μεταβολϊν και των γειτονικϊν

περιοχϊν αυτοφ, οι οποίεσ αναπτφχκθκαν ςτο ομϊνυμο ζργο του πάνω ςτο αντικείμενο αυτό, ο Καρακεοδωρι μπόρεςε να ειςχωριςει και ςτθ γεωμετρικι οπτικι,
τθσ οποίασ λαμπρό αποδεικτικό βάκρο αποτελεί θ κεωρία του για το κατοπτρικό
τθλεςκόπιο του Β. Schmidt, θ οποία είναι ακόμα και αρικμθτικϊσ άρτια.
Εδϊ πρζπει να ςκεφκοφμε και τθ ςυμβολι ςτθ κεωρθτικι φυςικι, τόςο γόνιμθ για
τθν αποςαφινιςθ των λογικϊν κεμελιωδϊν βάςεων, τθν οποία προςζφερε ο Καρακεοδωρι με τισ εργαςίεσ του για τισ κεμελιϊδεισ βάςεισ τθσ κερμοδυναμικισ και
τθν αξιωματικι τθσ ειδικισ κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ. Επίςθσ, πρζπει να κυμθκοφμε και τθν ανυπζρβλθτθ ςε διαφγεια και απλότθτα απόδειξι του, για το κεϊρθμα
τθσ επανόδου του Poincare».
Το ανκολόγιο των υπζροχων κριτικϊν για το ζργο του μεγάλου Ζλλθνα μακθματικοφ
είναι μεγάλο και γραμμζνο από τουσ καλφτερουσ και ςπουδαιότερουσ επιςτιμονεσ
του 20ου αιϊνα.
Εμείσ κα κλείςουμε αυτζσ τισ επιλογζσ με τθ γνϊμθ και ενόσ Ζλλθνα κακθγθτι του
Μιχάλθ Στεφανίδθ δίχωσ τοφτο να ςθμαίνει ότι υπερτερεί των κριτικϊν των κακθγθτϊν Ν. Κριτικοφ, Δθμ. Χόνδρου, Νείλου Σακελάριου, Γ. Ιωακείμογλου, Ι. Καλιτςουνάκθ και άλλων.
«Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ του Καρακεοδωρι που αναφζρονται κυρίωσ ςτθ μακθματικι ανάλυςθ και τθν γεωμετρία, ςτο λογιςμό των μεταβολϊν και τθ μακθματικι
απεικόνιςθ, ςτθν κερμοδυναμικι και τθν γεωμετρικι οπτικι, ςτθν κεωρία των
ςυνόλων και τθν κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, είναι κεμελιϊδεισ ζρευνεσ εξαίρετθσ
ζμπνευςθσ, οι οποίεσ τον αναδεικνφουν από τουσ λίγουσ ςτθν παγκόςμια επιςτιμθ
ρυμοτόμουσ τθσ μακθματικισ διανόθςθσ».
Η εμβζλεια του Καρακεοδωρι αποδεικνφεται και αναδεικνφεται αφενόσ από τισ
ςπουδαίεσ επιςτθμονικζσ του εργαςίεσ που φιλοξενοφνται ςτα πλζον φθμιςμζνα
επιςτθμονικά περιοδικά τθσ Ευρϊπθσ και αφ’ ετζρου από τθ ςχζςθ του και αλλθλογραφία με τουσ καλφτερουσ επιςτιμονεσ ςτο παγκόςμιο ςτερζωμα τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ.
Το 1919 ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ απελευκερϊνει τθν Ιωνία και οι Ελλθνικζσ αρχζσ
εγκακίςτανται ςτθ Σμφρνθ. Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ καλεί τον Κ. Καρακεοδωρι ςτο
ςπίτι του για να του ανακζςει τθν οργάνωςθ του πανεπιςτθμίου τθσ.
Τον καιρό εκείνο ο Κ. Καρακεοδωρι μεςουρανοφςε ςτθ Γερμανία εν μζςω των τότε
αυτοκρατόρων τθσ επιςτιμθσ όπωσ Max Plank, Albert Einstein, Herman Schwarz,
George Fobenius, Erhard Schmit, Arnold Sommerfeld, Felix Klein, Hermann
Minkowski, Arthur Rosenthal, David Hilbert, και πολλϊν άλλων ςθμαντικϊν που
ξεπερνοφν τουσ 50.
Πμωσ ο κερμόσ Ζλλθν πατριϊτθσ γευςιγνϊςτθσ του Ελλθνο-χριςτιανικοφ ιδεϊδουσ
δεν αφινει ςτο ποτιρι το ποτό τθσ νίκθσ, τθσ χαράσ και του εκνικοφ ενκουςιαςμοφ
που επικρατεί. Ζτςι εγκαταλείπει τθν λαμπρι καριζρα, τθν αξιοηιλευτθ κζςθ του
κακθγθτι ςτο πανεπιςτιμιο του Βερολίνου και αςκαρδαμυκτί υπακοφει ςτθν
πρόςκλθςθ του Ζλλθνα πρωκυπουργοφ. Ο Βενιηζλοσ τον καλεί ςτο ςπίτι του και με
ηωθρότθτα και πολλι χαρά κουνϊντασ το δείκτθ του δεξιοφ χεριοφ λζγει προσ τον Κ.
Καρακεοδωρι: «Θα πάτε εισ τθν Σμφρνθν, κα ςασ παράςχουν όλασ τασ ευκολίασ, το
ζργο ςασ είναι ςπουδαίον, θ Ελλάσ πρζπει εκπολιτίςει τθ Μ. Αςία».
Ζτςι ο υψθλόφρων, φιλόπατρθσ και μζγασ επιςτιμων ςυλλαμβάνει, το όραμα για τθ
δθμιουργία του πανεπιςτθμίου που όπωσ τονίηει ο ίδιοσ κα αποτελζςει το «ΦΩΣ ΕΞ
ΑΝΑΤΟΛΩΝ».

Με πολφ μεράκι ο εργαςιομανισ επιςτιμων εργάηεται νφχτα μζρα για τθν οργάνωςθ και τον εξοπλιςμό του πανεπιςτθμίου.
Το όνειρο όμωσ αυτό για το οποίο ζκανε τόςεσ κυςίεσ δεν αξιϊκθκε να δει να
πραγματοποιείται. Το καταςτρζφουν τα γεγονότα του 1922. Υπάρχουν ζγραφεσ και
μθ, μαρτυρίεσ τθσ εποχισ εκείνθσ που αναφζρουν ότι ο Κ. Καρακεοδωρι αναχϊρθςε κυριολεκτικά τελευταία ςτιγμι και με κίνδυνο τθσ ηωισ του προκειμζνου να
επιβιβάςει ςε πλοίο τα όςα με τόςθ επιμζλεια μετζφερε από τθν Ευρϊπθ για το
πανεπιςτιμιο τθσ Σμφρνθσ.
Πταν ζρχεται θ καταςτροφι είναι από τουσ τελευταίουσ που προλαβαίνει να ςωκεί.
Από τισ ςχετικζσ Ελλθνικζσ μαρτυρίεσ που υπάρχουν για το γεγονόσ αυτό ο Θ.
Δανιθλίδθσ ςτο προςωπικό του θμερολόγιο ζγραφε:
«Ήμουν ζτοιμοσ να αποπλεφςω με μία κατάμεςτθ βάρκα, όταν είδα ςτθν προκυμαία τον κακθγθτι. Τον ζκανα νόθμα να ζρκει, αλλά αυτόσ προςπακοφςε να
παρθγοριςει μία γριοφλα. Σχεδόν ςθκωτό τον πιγα ςτθν βάρκα ενϊ αυτόσ ςτιγμι
δεν ζπαψε να ζχει ςτραμμζνθ τθν κεφαλι του προσ τθ μεριά τθσ Σμφρνθσ αμίλθτοσ
και δακρυςμζνοσ».
Ο Χριςτοσ Αγγελομάτθσ 40 χρόνια μετά ςτθν εφθμερίδα «Εςτία» ςε άρκρο του με
τίτλο «Μικρό Χρονικό τθσ μεγάλθσ τραγωδίασ» κα γράψει: «Εκινδφνεψε και ο
οργανωτισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Σμφρνθσ, Καρακεοδωρι, να πζςθ εισ τα χζρια
των Τοφρκων. Ζμεινεν ο λαμπρόσ αυτόσ Ζλλθν μζχρι τθσ τελευταίασ ςτιγμισ εισ το
Ρανεπιςτιμιο δια να ςϊςθ το εργαςτθριακόν υλικόν, που είχε ολίγον προ τθσ καταςτροφισ μεταφερκι από τθν Γερμανίαν».
Τα επόμενα χρόνια διορίηεται κακθγθτισ ςτο πανεπιςτιμιο Ακθνϊν όπου γεφεται
τα άγνωςτα εισ αυτόν αλλά διαδεδομζνα ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα πάκθ κακϊσ
και τθν αχαριςτία τθσ Ελλάδοσ που τον αναγκάηει να επιςτρζψει κακθγθτισ ςτο
Μόναχο. Το 1928 ανταποκρινόμενοσ ςτθν πρόςκλθςθ που του ζγινε από το Ρανεπιςτιμιο του Harvard και από τθ Μακθματικι Εταιρεία, ο Καρακεοδωρι φκάνει
ςτισ ΗΡΑ, μαηί με τθν γυναίκα του, ςτισ 25 Ιανουαρίου 1928.
Στο Harvard τθσ Μαςαχουςζτθσ, δίδαξε για ζνα ολόκλθρο εξάμθνο και για ζνα
δίμθνο ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Καλιφόρνιασ. Επίςθσ ζδωςε μια ςειρά διαλζξεων ςε
20 Ρανεπιςτιμια, ςτο Cambridge, ςτο Berkley ςτο San Francisco, ςτο Λοσ Άντηελεσ,
ςτθν Ουάςιγκτον, ςτθ Νζα Ορλεάνθ, ςτθν Ν. Υόρκθ κ.ά.
Σε όλα τα Ρανεπιςτιμια τον υποδζχονταν με μεγάλο ενκουςιαςμό.
Κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ του επικρατοφςε δζοσ και νεκρικι ςιγι.
Στο διεκνζσ Μακθματικό ςυνζδριο τθσ Ν. Υόρκθσ του δίδεται θ τιμθτικι προεδρία.
Και ερχόμαςτε ςτο 1929 όπου ο Βενιηζλοσ ξανακαλεί αυτι τθ φορά από το Μόναχο
τον Κ. Καρακεοδωρι για τθν διοργάνωςθ των πανεπιςτθμίων Αιγαίου, Ακθνϊν –
Θεςςαλονίκθσ. Ραρότι ο ςυνάδελφόσ του και φίλοσ κακθγθτισ Sommerfeld κα τον
ςυμβουλζψει να «μθ βάλει ξανά ςτο κεφάλι του ςτζφανο εξ ακανκϊν για τθν Ελλάδα», ο κερμόσ πατριϊτθσ λάτρθσ του αρχαίου Ελλθνικοφ ιδεϊδουσ και οραματιςτισ τθσ μεγάλθσ ζνδοξθσ Ελλάδασ δε μποροφςε να μθ κζςει εαυτόν εισ τθν διάκεςι
τθσ. Λίγο πριν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ βουλισ των Ελλινων τον Δεκζμβρθ του 1929 ο
τότε υπουργόσ παιδείασ Γεϊργιοσ Ραπανδρζου κα αναφερκεί για τον Κ. Καρακεοδωρι με τα εξισ λόγια «κεωροφμε ευτυχζσ το γεγονόσ για τα πανεπιςτιμια Ακθνϊν και τθσ Θεςςαλονίκθσ, και ενόσ τρίτου που ενδεχομζνωσ είναι το πανεπιςτιμιο
Αιγαίου με ζδρα Μυτιλινθ ι Χίο, διότι ο Ζλλθν Επιςτιμων, ο οποίοσ τιμά το Ελλθνικόν όνομα εισ τθν ξζνθ ζςτρεξε να προςφζρει τα φϊτα του προσ τθν πατρίδα του ».

Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ ο πρωκυπουργόσ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ κα πει τα εξισ: «Ππωσ
γνωρίηετε ο Κ. Καρακεοδωρι δεν είναι μόνο μια μεγάλθ Μακθματικι εξοχότθσ,
αλλά και ο κατ’ εξοχιν διακεκριμζνοσ οργανωτισ ανωτζρων ςχολϊν τθσ Ευρϊπθσ
ολοκλιρου. Οφείλω να ςασ είπω ότι θ μεγάλθ Γερμανία ανζκεςε εισ αυτόν τθν
οργάνωςθ του πολυτεχνείου του Breslau».
Στα επόμενα 2 χρόνια εργάηεται ωσ Κυβερνθτικόσ επίτροποσ με βακμό πρυτάνεωσ
για τθν οργάνωςθ των πανεπιςτθμίων Ακθνϊν – Θες/κθσ. Μ’ αυτό τον κανονιςμό
τα πανεπιςτιμια λειτοφργθςαν επί 50 χρόνια ζωσ το 1982. Η Ελλάδα που με τόςο
ενκουςιαςμό εκάλεςε τον Κ. Καρακεοδωρι με τρόπο απογοθτευτικό και με ζγγραφο που ζφερε τθν υπογραφι γραμματζωσ γϋ τάξθσ τον παφει από τθ κζςθ αυτι.
Ζτςι επιςτρζφει ςτθν ζδρα του ςτο Μόναχο ςυνεχίηοντασ ταυτόχρονα το ςυγγραφικό του ζργο. Εν τω μεταξφ τον καλοφν να διδάξει ςτα μεγαλφτερα πανεπιςτιμια
του κόςμου.
Τo 1936 κεςπίηεται το βραβείο Fields για τα μακθματικά. Είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνο το κφροσ του βραβείου Fields ςτα Μακθματικά και θ ςυμβολι του ςτθν
ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ επιςτιμθσ.
Το βραβείο Fields απονζμεται κάκε τζςςερα χρόνια κατά τθ διάρκεια διεκνοφσ ςυνεδρίου. Αποδζκτεσ είναι μακθματικοί κάτω των ςαράντα χρόνων, ενϊ θ επιτροπι
αξιολόγθςθσ απαρτίηεται από κορυφαίουσ μακθματικοφσ αναγνωριςμζνου κφρουσ.
Το πολφ ςθμαντικό για μασ τουσ Ζλλθνεσ είναι ότι ο Κ. Καρακεοδωρι ιταν ο πρόεδροσ τθσ κριτικισ επιτροπισ ςτθν πρϊτθ απονομι, παρότι δεν υπιρξε ποτζ μζχρι
ςιμερα κάποιοσ Ζλλθνασ που να πιρε το βραβείο Fields. Αυτό καταδεικνφει το
ανυπζρβλθτο κφροσ του μεγάλου Ζλλθνα μακθματικοφ.
Άλλοι κριτζσ ιταν ο Eli Cartan ( φίλοσ του Καρακεοδωρι ), ο George Brikhoff,
Francesco Severi και Teigi Takagi.
Το 1936 ςε μία εκδιλωςθ για τα 400 χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ μακθματικισ
εταιρείασ ςτθν Αμερικι θ παρουςία του Καρακεοδωρι ςυγκεντρϊνει ενκουςιϊδεσ
ακροατιριο 1000 ατόμων όπου γίνεται και ειδικι εκδιλωςθ προσ τιμιν του.
Ελλείψει χϊρου θ εκδιλωςθ γίνεται ςτον προαφλιο χϊρο. Το 1945 τρία πανεπιςτιμια των ΗΡΑ μεταξφ αυτϊν και του Harvard του προςφζρουν κζςθ αλλά ιδθ ιτο
72 ετϊν ενϊ θ ηωι ςτθν Γερμανία μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ ζχει δυςκολζψει
αρκετά.
Ράρ’ αυτά όπωσ ξεκίνθςε τθν καριζρα του με το εκπλθκτικό φαινόμενο να ξεκινιςει
ςπουδζσ μακθματικϊν ςε θλικία 27 ετϊν ζτςι και τελειϊνει τθν καριζρα του
γράφοντασ κριτικζσ και αξιόλογεσ εργαςίεσ ζωσ και 7 μζρεσ πριν τον κάνατό του ςε
θλικία 77 ετϊν!!!
Ρρωτόγνωρο, αξιοκαφμαςτο, μοναδικό που μασ κάνει πραγματικά περιφανουσ.
Στισ 2 Φεβρουαρίου το 1950 αναγγζλλεται επίςθμα ςτθν ολομζλεια τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνϊν ο κάνατόσ του. Ο τότε πρόεδροσ τθσ Ακαδθμίασ μεταξφ άλλων κα πει: «Μία
εξζχουςα φυςιογνωμία τθσ διεκνοφσ επιςτιμθσ εξζλιπε».
Ο ακαδθμαϊκόσ Ιωάννθσ Καλιτςουνάκθσ μεταξφ άλλων είπε τα ακόλουκα: «…Η
απϊλεια του Κ. Καρακεοδωρι είναι απϊλεια για τθν Ελλάδα και για τθ διεκνι
επιςτιμθ. Τθν Ελλάδα τίμθςε ςτο εξωτερικό κατά τθ μακροχρόνια παραμονι του,
τθν τίμθςε ωσ άνκρωποσ πολιτιςμζνοσ, ωσ επιςτιμονασ και ωσ Ζλλθνασ πατριϊτθσ».
Ο ακαδθμαϊκόσ και φίλοσ του Γιϊργοσ Ιωακείμογλου κα εκφωνιςει για τον
εκλιπόντα αδάμαντα τθσ επιςτιμθσ: «Π,τι παριλκε, πζραςε και δε ξαναγυρίηει.
Μ’ αν είχε λάμψθ δυνατι, και πάλι κα φωτίηθ».

Ενϊ ςτο ςυλλυπθτιριο τθλεγράφθμά του προσ το γιο του μεταξφ άλλων γράφει: «
Είχα τότε τθν ευκαιρία να γνωρίςω εκ του πλθςίον τον μεγάλο επιςτιμονα, τον
τζλειον άνκρωπον και τον ακραιφνι Ζλλθνα πατριϊτθ. Κατά τασ πολλάσ ςυναντιςεισ μασ εν Ακιναισ και Μονάχω κατά τα προπολεμικά ζτθ εκαφμαηα πάντοτε τα
ςπάνια προτεριματα του ανδρόσ».
Ο αείμνθςτοσ κακθγθτισ Νείλοσ Σακελλαρίου γράφει για τον άνκρωπο Καρακεοδωρι: «Η ανατροφι και θ οικογενειακι μόρφωςισ του Καρακεοδωρι ιςαν
Ελλθνοπρεπείσ. Καίτοι ζηθ εν Γερμανία, όπου και ζλαβε και διετιρθςε το αξίωμα
τακτικοφ Κακθγθτοφ του Ρανεπιςτθμίου και του Ακαδθμαϊκοφ και του Geheimrat
(Μυςτικοςυμβοφλου) διετιρθςεν ακμαίον και αμάραντον τον καυμαςμόν του και
τθν αγάπθν του προσ τθν Ακάνατο Ελλάδα, τθν οποίαν και ετίμα εξαιρετικωσ διά τθσ
προςωπικισ του αξίασ και ικανότθτοσ. Ταφτα διαπιςτοφμεν εξ ιδίασ και αυτοπροςϊπου αντιλιψεωσ».
Ο ακαδθμαϊκόσ τισ Βαυαρικισ Ακαδθμίασ επιςτθμϊν Oscar Perron όταν πλθροφορικθκε τον κάνατό του είπε: «Ζνασ από τουσ λαμπρότερουσ μακθματικοφσ, ζχει
ουςιαςτικά εμπλουτίςει και επθρεάςει αποφαςιςτικά τθν Eπιςτιμθ. Ζνασ άνδρασ
με αςυνικιςτθ και πλατιά παιδεία, ωσ ανικων ςτο ελλθνικό ζκνοσ με το υψιπετζσ
πνεφμα του και τθν αδιάκοπθ αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ ςυνζχιςε τθν παράδοςθ και
τθν κλθρονομιά τθσ Κλαςςικισ Ελλάδασ».
Αυτόσ είναι ο Κων/νοσ Καρακεοδωρι και από τζτοια πρότυπα ζχουν ανάγκθ οι
μακθτζσ, τα παιδιά για να ηυμϊςουν τα όνειρά τουσ, τουσ ςτόχουσ τουσ και τθ ηωι
τουσ.
Ο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ►

