
Εκατό χρόνια ανεξάρτητης λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Παρουσίαση του 
Τµήµατος Μαθηµατικών.  

**************** 

Ιστορικά Στοιχεία 

 

Τα Μαθηµατικά στην αρχή (1837) ήταν µέρος των σπουδών της Φιλοσοφικής 
σχολής. Το ίδιο συνέβαινε για όλες τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες .Αυτό 
ήταν φυσιολογικό (για την εποχή και την κρατούσα εσωτερική κατάσταση του 
νεαρού ελληνικού κράτους) αποτέλεσµα της οργάνωσης του Πανεπιστηµίου 
κατά τα γερµανικά πρότυπα, σύµφωνα µε τα οποία οι νεοσύστατες φυσικές 
επιστήµες και η διδασκαλία τους όφειλαν να αποτελούν µέρος των 
γενικότερων φιλοσοφικών σπουδών. Αλλωστε και στον ευρύτερο ευρωπαικό 
χώρο οι φυσικές επιστήµες ,ως κατά βάση θεωρητικός λόγος για τη φύση,δεν 
είχαν εντελώς αποκολληθεί από το φιλοσοφικό πλαίσιο ,µέσα στο οποίο 
γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν.  
 
Ο κύριος σκοπός της Φιλοσοφικής Σχολής ήταν η στελέχωση της µέσης 
εκπαίδευσης.  
 
Οι δύο πρώτοι καθηγητές που διορίσθηκαν το 1837 στην τότε Φιλοσοφική 
σχολή σε έδρες Μαθηµατικών ήταν ο Κωνσταντίνος Νέγρης (1804-1880) από 
το 1837 ως το 1845 και ο Γεώργιος Κ.Βούρης από το 1837 περίπου ως το 
1845 , ο οποίος έγραψε την πεντάτοµη "Σειρά των Μαθηµατικών". Αλλοι 
µαθηµατικοί- αστρονόµοι , που διετέλεσαν καθηγητές ήταν ο Ιωάννης 
Παπαδάκης (1825-1876) ,Δηµήτριος Κροκίδης (1840-1896) και ο 
µαθηµατικός-φιλόλογος Βασίλειος Λάκων(1830-1900), που ήταν ο πρώτος 
διδ'ακτορας του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
διετέλεσε Πρύτανης (1880-1881).  
 
Η ανεξαρτησία του Μαθηµατικού και Φυσικού τµήµατος πραγµατοποιήθηκε το 
1904 µε τη συµβολή του καθηγητή της  Γενικής Πειραµατικής Χηµείας 
Αναστασίου Χριστοµάνου, ο οποίος είχε διτελέσει πρύτανης (1896-1897).Ετσι 
δηµιουργήθηκαν τα Τµήµατα Μαθηµατικών και Φυσικής, που απετέλεσαν και 
τα δύο πρώτα τµήµατα της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής.  
 
Η νεοελληνική παρουσία στην διεθνή έρευνα άρχισε µε τον καθηγητή Νικίλαο 
Χ. Νικολαίδη (1826-1880), που αρχικά ήταν αξιωµατικός του µηχανικού έγινε 
αριστούχος διδάκτορας d' Etat του Πανεπιστηµίου των Παρισίων και είχε λάβει 
µέρος ,επικεφαλής σώµατος εθελοντών, στην κρητική επανάσταση 
(1896).Καθηγητής µαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, διετέλεσε το 
διάστηµα 1861-1871. Χρονικά επόµενος καθηγητής µαθηµατικών ήταν ο 
Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917), που και αυτός ήταν αριστούχος 
διδάκτορας d' Etat του Πανεπιστηµίου των Παρισίων και διετέλεσε επίσης 
πρύτανης (1894-1895).  



 
Μαθητές του ήταν η επόµενη τριάδα καθηγητών:Παναγιώτης Ζερβός (1878-
1952), διετέλεσε Πρύτανης (1935-1936).Γεώργιος Ρεµούνδος (1878-1928) και 
Νικόλαος Ι.Χατζηδάκης (1872-1942).Εκτακτος καθηγητής είχε διατελέσει και ο 
Θεόδωρος Βαρόπουλος (1894-1957) που µετά έγινε τακτικός καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.  
 
Ιδιαίτερα σηµαντική ,αν και βραχεία (1922-1923), ήταν η παρουσία του 
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (1872-1950) , που είχε κληθεί από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο να διοργανώσει το Πανεπιστήµιο της Σµύρνης.Ο 
Καραθεοδωρής ήταν µαθηµατικός του απόδηµου Ελληνισµούµε παγκόσµια 
αίγλη και ήταν ο βασικός συντάκτης του νόµου 5343/1932 , µε τον οποίον 
λειτούργησαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα της χώρας µας για µιά 
πεντηκονταετία.  
 
Πρίν τη δηµιουργία αυτοτελών τµηµάτων µε το νόµο 1268/1982, η Θεωρητική 
Μηχανική ήταν ένα από τα βασικά µαθήµατα του Μαθηµατικού.Καθηγητής της 
Μηχανικής διετέλεσε ο Κωνσταντίνος Παπαιωάννου .  
 
Κατά τη σύγχρονη περίοδο µέχρι το 1974, διετέλεσαν καθηγητές των 
µαθηµατικών οι Νείλος Σακελαρίου(Γεωµετρία), Σπύρος Σαραντόπουλος 
(Γεωµετρία), Χρήστος Φουσιάνης (Αλγεβρα), Μαυρίκιος 
Μπρίκας(Γεωµετρία).Αξίζει να αναφερθεί εδώ ο Δηµήτριος Κάππος  
(1904-1985) που ήταν καθηγητής της Μαθηµατικής Ανάλυσης (1935-1970) 
που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του Τµήµατος µε πολλούς 
µαθητές και το αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο.  

Ιστορικό Τµηµάτων - Τµήµα Μαθηµατικών 

Η αρχική (1837) υπαγωγή του Μαθηµατικού Τµήµατος και γενικότερα των φυσικοµαθηµατικών 
σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή ήταν το φυσιολογικό (για την εποχή και την κρατούσα εσωτερική 
κατάσταση του νεαρού ελληνικού κράτους) αποτέλεσµα της οργάνωσης τον Πανεπιστηµίου κατά τα 
γερµανικά πρότυπα, σύµφωνα µε τα οποία οι νεοσύστατες φυσικές επιστήµες και η διδασκαλία τους 
όφειλαν να αποτελούν µέρος των γενικότερων φιλοσοφικών σπουδών. Άλλωστε, και στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο οι φυσικές επιστήµες, ως κατά βάση θεωρητικός λόγος για τη φύση, δεν είχαν εντελώς 
αποκολληθεί από το φιλοσοφικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν. Οι πρώτοι 
καθηγητές του Μαθηµατικού Τµήµατος στις αντίστοιχες δύο έδρες που δηµιουργήθηκαν ήταν ο 
Κωνσταντίνος Νέγρης ( 1804-80), τακτικός καθηγητής των Μαθηµατικών από το 1837 ως το 1845, και ο 
Γεώργιος Κ. Βούρης από το l837 περίπου έως το 1845 τακτικός καθηγητής των Μαθηµατικών. Το 
πρώτο πανεπιστηµιακό µαθηµατικό σύγγραµµα ήταν το πεντάτοµο έργο "Σειρά των Μαθηµατικών", που 
δηµοσιεύτηκε κάτω από δύσκολες εκδοτικές συνθήκες. Οι παρεχόµενες σπουδές στους φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής, που παρακολουθούσαν τις φυσικές επιστήµες ή τα Μαθηµατικά, παρά τη σχετικά 
σαφή διάκριση µαθηµάτων και καθηγητών, δεν είχαν καθαρά µαθηµατικό ή φυσικό χαραχτήρα, αλλά 
ανήκαν σε έναν ενιαίο κύκλο. Ο κύκλος αυτός ήταν σχετικά περιορισµένης εµβέλειας, πράγµα που 
οφειλόταν σε δύο παράγοντες στην όχι πάντοτε υψηλή στάθµη των διδασκόντων και στο γεγονός ότι 
κύριος σκοπός της Φιλοσοφικής Σχολής ήταν η εκπαίδευση των φοιτητών για την επάνδρωση των 
γυµνασίων. 

Η χρονική περίοδος που ακολούθησε ως την ανεξαρτητοποίηση του Μαθηµατικού και του Φυσικού 
Τµήµατος από τη Φιλοσοφική Σχολή και τη δηµιουργία από τα δύο αυτά Τµήµατα της 
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής (1904), χαρακτηρίζεται από βαθµιαία βελτίωση της ποιότητας του 
Μαθηµατικού και του Φυσικού Τµήµατος, τόσο ως προς τις ερευνητικές του δραστηριότητες, όσο και ως 
προς τις παρεχόµενες σπουδές. Στην προσπάθεια για την ανεξαρτητοποίηση των δύο Τµηµάτων 
σηµαντικό ρόλο έπαιξε ο Αναστάσιος Χρηστοµάνος(1841-1906), τακτικός καθηγητής της Γενικής 
Πειραµατικής Χηµείας. Aπό την πλευρά του Μαθηµατικού Τµήµατος, την πρώτη γενιά καθηγητών 
διαδέχτηκε µια δεύτερη, αποτελούµενη σε πρώτη φάση από απόφοιτους του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
που είχαν ακολουθήσει ειδικές περαιτέρω σπουδές στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν ο 



τακτικός καθηγητής της Καθαράς και Εφηρµοσµένης Μαθηµατικής Βασίλειος Λάκων, πρώτος 
διδάκτορας των Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι επιφανέστεροι καθηγητές αυτή της 
περιόδου ήταν οι Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917),Ιωάννης Ν. Χατζηδάκης (1844-1920) και Γεώργιος 
Ρεµούνδος (1878-1928). Άξιος µνείας για την επιστηµονική του κατάρτιση και τους δηµοκρατικούς του 
αγώνες είναι επίσης o καθηγητής Νικόλαος Χ. Νικολαΐδης (1826-80). 

Η µετέπειτα πορεία του Μαθηµατικού Τµήµατος χαρακτηρίζεται από µία βραδεία µεν, αλλά ουσιαστική 
βελτίωση του επιπέδου, των παρεχοµένων σπουδών. Η ιδιαίτερα ταραγµένη για την Ελλάδα ιστορική 
περίοδος από τους βαλκανικούς πολέµους µέχρι του εθνικό διχασµό είχε βέβαια τις επιπτώσεις της στη 
λειτουργία και στην πορεία βελτίωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικότερα του Μαθηµατικού 
Τµήµατος. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγµα, ότι οι εγγραφές στο Μαθηµατικό Τµήµα αυξήθηκαν 
από τον αριθµό των κατά µέσο όρο 33 φοιτητών κατ' έτος στα έτη 1904-05 έως 1922-23 στον αριθµό 
των κατά µέσον όρο 180 φοιτητών κατ' έτος στα έτη 1922-23 έως 1932-33. Η αύξηση, όµως αυτή του 
αριθµού των φοιτητών δεν συνοδεύτηκε από ουσιώδη αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των 
διδασκόντων. Παρά ταύτα, η βελτίωση του Μαθηµατικού Τµήµατος, λιγότερο ίσως ταχεία και 
οµοιόµορφη από όσο θα επιθυµούσε κανείς, συνεχίστηκε µέχρι τις ηµέρες µας. Η ερευνητική 
δραστηριότητα των µελών του, επεκτάθηκε και τα Μαθηµατικά παγιώθηκαν ως αυτόνοµος κύκλος 
σπουδών στα πλαίσια της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. Ιδιαίτερα σηµαντική, αν και βραχεία, ήταν η 
παρουσία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (1873-1950) στο Μαθηµατικό Τµήµα, ως τακτικού καθηγητή 
της Μαθηµατικής Ανάλυσης κατά το διάστηµα 1922-23. Ο Καραθεοδωρής, ο οποίος αρχικά είχε κληθεί 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να οργανώσει το Πανεπιστήµιο Σµύρνης, ήταν από τις σηµαντικότερες 
µαθηµατικές µορφές του εικοστού αιώνα, και αποτέλεσε µεγάλο ατύχηµα για την εξέλιξη της 
Μαθηµατικής Επιστήµης στην Ελλάδα ότι οι τότε συνθήκες δεν επέτρεψαν τη µονιµότερη παραµονή του. 
Πάντως, ο Καραθεοδωρής συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα και ήταν ο βασικός 
συντάκτης τον νόµου 5343/1932, µε τον οποίο λειτούργησαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
χώρας µας για µια πεντηκονταετία. Κατά τη σύγχρονη περίοδο, ο Δηµήτριος Κάππος (1904-85), 
καθηγητής από το 1953-70 της Α' έδρας Μαθηµατικής Ανάλυσης, συνέβαλε αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη του Μαθηµατικού Τµήµατος µε το αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο. 

 


