
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή 

Ο Κ.Καραθεοδωρή γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 
Σεπτεµβρίου του 1873. Ο πατέρας του Στέφανος 
(Φαναριώτης) η γενέτειρά είναι το Μποσνοχώρι της 
Ανδριανούπολης της Ανατολικής Θράκης, ήταν 
διπλωµάτης της Οθωµανικής κυβέρνησης, έτσι η 
οικογένεια του έζησε κυρίως στα κράτη της Δυτικής 
Ευρώπης. Το 1975 ο πατέρας του τοποθετήθηκε 
πρεσβευτής της Τουρκίας στις Βρυξέλλες. Σε ηλικία 6 ετών 
χάνει την µητέρα του και την ανατροφή του και της 
8χρονης αδελφής του Ιουλίας αναλαµβάνει η γιαγιά του 
Ευθαλία Πετροκοκκίνου. Σπουδάζει όπως ο ίδιος γράφει 2 
χρόνια στο ιδιωτικό σχολείο Βάντερστοκ, 2 χρόνια ζει για 
λόγους υγείας στην Γαλλική και Ιταλική Ριβιέρα και µετά 
πήγε 1 χρόνο σε Βελγικό γυµνάσιο, µέχρι το 1891 
σπούδασε στο Athenee Royal d' Ixelles, το 1890 και 1891 
πήρε µέρος σε µαθηµατικούς διαγωνισµούς που 
διεξάγονταν µεταξύ των µαθητών όλων των γυµνασίων του 
Βελγίου και πήρε και στις δύο φορές το πρώτο βραβείο, 
την δεύτερη µάλιστα πήρε µόνο αυτός βραβείο, διότι δεν 

έλυσε τις ασκήσεις κανείς άλλος. Το 1891 µετά από εξετάσεις γράφτηκε στην στρατιωτική 
σχολή Ecole Militaire de Belgique στο τµήµα των µηχανικών σαν αλλοδαπός µαθητής, 
απoφοιτεί το 1895 µε τον βαθµό του ανθυπολοχαγού του µηχανικού, τον βαθµό διατήρησε 
µια ηµέρα γιατί ήταν αλλοδαπός.  

Τον Ιούλιο του 1895 ο θείος του Αλέξανδρος Καραθεοδωρή που ήταν γενικός διοικητής της 
Κρήτης τον προσκαλεί στα Χανιά όπου γνωρίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο µε τον οποίο θα τον 
συνδέσει µια µακροχρόνια φιλία. Ακολούθως επισκέπτεται την Λέσβο, όπου ο µηχανικός 
εξάδελφός του Ιάκωβος Αριστάρχης πραγµατοποιούσε έργα οδοποιίας και µετά πάει στην 
Σάµο. Τον πόλεµο του 1897 τον παρακολουθεί από την Αθήνα και το επόµενο έτος 
προσλαµβάνεται από αγγλική εταιρεία σαν βοηθός µηχανικός για την κατασκευή του 
φράγµατος του Ασουάν, όπου και έµεινε 2 χρόνια εκεί µεταξύ των άλλων µυήθηκε σε θέµατα 
αρχαιολογίας. Αλλά πήρε και την απόφαση να σπουδάσει µαθηµατικά και, αφού εγκατέλειψε 
την εργασία του, πήγε σε ηλικία 27 ετών στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου και γράφτηκε στο 
µαθηµατικό τµήµα. Το 1902 σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Γκέτιγκεν κοντά στους Φ.Κλάιν 
και Ν.Χίλµπερτ, εκεί τελείωσε τις σπουδές του και έκανε την διατριβή του µε άριστα, σε 9 
µήνες παρουσίασε την υφηγεσία του που γίνηκε δεκτή από ακροατήριο µε παρατεταµένα 
χειροκροτήµατα, έτσι το 1905 έγινε υφηγητής στο Γκέτινγκεν, ενώ ήταν ακόµα στο 9ο εξάµηνο 
σπουδών του. Έκτοτε ταξίδεψε σε πολλά µέρη της Ευρώπης.  

Η πρώτη επαφή του µε την ελληνική πραγµατικότητα 

Το 1908 ζήτησε από την Ελληνική πολιτεία εργασία στο Πανεπιστήµιο ή στην σχολή 
Ευελπίδων, οι αρµόδιοι του απάντησαν ότι θα µπορούσε να διοριστεί µόνο ελληνοδιδάσκαλος 
σε επαρχιακό σχολείο και τίποτα παραπάνω! Έφυγε απογοητευµένος στην Γερµανία όπου 
και έγινε τακτικός καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Ανόβερου, 2 χρόνια αργότερα τακτικός 
καθηγητής στο Πολυτεχνείου του Μπρεσλάου. Επιτέλους οι Έλληνες ξυπνούν και το 1911 η 
Ελληνική κυβέρνηση τον καλεί να µετάσχει στην κριτική επιτροπή των υποψηφίων καθηγητών 
της Φυσικοµαθηµατικής σχολής. Ο Καραθεοδωρή που ποτέ δεν έπαψε να ενδιαφέρεται και 
να αγαπά την Ελλάδα δέχεται. Το 1913 προτείνει να δηµιουργηθεί το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, η ιδέα προχωράει, αλλά το 1914 αρχίζει ο Α' Παγκόσµιος πόλεµος. Τα χρόνια 
που ακολουθούν επιτυγχάνει στην Γερµανία και καταλαµβάνει την µία µετά την άλλη θέση. 
Επισκέπτεται το ένα µετά το άλλο τα Πανεπιστήµια, από τα οποία δέχεται προσκλήσεις να 
διδάξει και στην Αµερική. αλλά και στην Ευρώπη. Κατά την άνοδο ναζισµού, τον µεσοπόλεµο, 
φυγαδεύει πολλούς Εβραίους κυρίως επιστήµονες στην Αµερική. Πέθανε το 1950 και τάφηκε 
στο νεκροταφείο του Μονάχου.  



Οργανωτής του Πανεπιστηµίου της Σµύρνης 

Όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει δεύτερο Πανεπιστήµιο στην Σµύρνη που 
είχε απελευθερώσει από τις 2-5-1919, υπέβαλε παράκληση στον Κ.Καραθεοδωρή να γίνει 
τακτικός καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και παράλληλα να οργανώσει το 
Πανεπιστήµιο της Σµύρνης. Ο Καραθεοδωρή, από φιλοπατρία µόνο, δέχεται την πρόταση του 
Ελ.Βενιζέλου, εγκαταλείποντας την λαµπρή καριέρα του. Το Πανεπιστήµιο θα περιελάµβανε:  

• Γεωπονικής και Φυσικών επιστηµών  
• Ανατολικών γλωσσών και πολιτισµού  
• Σχολή δηµοσίων υπαλλήλων  
• Εµπορική  
• Χωροσταθµών και εργοδηγών  
• Μουσουλµανικό ιεροδιδασκαλείο  
• Ινστιτούτο υγιεινής  
• Δηµόσια βιβλιοθήκη.  

Ήδη αγοράστηκαν σπουδαία συγγράµµατα που στάλθηκαν στην Σµύρνη σε 36 µεγάλα 
κιβώτια, που αργότερα προστέθηκαν και άλλα σπάνια βιβλία σχετικά µε την Μ.Ασία.  

Εν τω µεταξύ βρέθηκαν άξιοι καθηγηταί για την επάνδρωση των σχολών όπως:  

• ο Γεώργιος Ιωακείµογλου καθηγητής Πανεπιστηµίου Βερολίνου για την έδρα της 
Μικροβιολογίας.  

• ο επί 12ετία υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου δρ. J.Ausserer (ο 
οποίος ήξερε και Τούρκικα).  

• ο Φρίξος Θεοδωρίδης διπλωµατούχος του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης για την έδρα της 
Φυσικής.  

• ο Π.Κυρόπουλος για πολλά χρόνια βοηθός του σπουδαιότερου φυσικοχηµικού της 
εποχής Α.Tamann για την έδρα της Χηµείας.  

• ο Θεολόγος Κεσίσογλου από την Καισάρεια µε σπουδές στο Βέλγιο και είχε 
οργανώσει γεωργικές σχολές στην Κίνα, Κολοµβία και Ουραγουάη µε αξιόλογο 
συγγραφικό έργο, για την έδρα Αγρονοµικής Επιστήµης.  

• ο Ε.Πάσκεβιτς για µηχανουργός για την οργάνωση εργαστηρίων.  
• ο Νικόλαος Κριτικός, που τότε υπηρετούσε στην µεραρχία Κυδωνιών, για γραµµατέας 

του Πανεπιστηµίου.  
• η Κ.Γιωτούλα στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Πανεπιστηµίου.  

Δηλαδή όρισε ότι καλύτερο ήταν διαθέσιµο στην Ευρώπη από προσωπικό για το 
Πανεπιστήµιο που ονόµασε ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Όταν καταστράφηκε το Μικρασιατικό 
όνειρο, συντεταγµένα φυγάδεψε το υλικό της σχολής, που θα ήταν το στολίδι της Ανατολής, 
πήρε το κλειδί, το οποίο συµβολικά αργότερα παρέδωσε στον Ν.Πλαστήρα, και έφυγε από 
την πόλη από τους τελευταίους, µε κίνδυνο ένας τέτοιος επιστήµονας να πέσει στα χέρια των 
Τούρκων. Τα βιβλία και τα όργανα του πανεπιστηµίου της Σµύρνης φυλάσσονται στο µουσείο 
του Πανεπιστηµίου των Αθηνών.  

Ο αναδιοργανωτής των Ελληνικών Πανεπιστηµίων 

Το 1930 η Ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να οργανώσει το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 
νεοσύστατο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, πάντα πρόθυµος στα καλέσµατα της πατρίδας 
ήρθε στην Αθήνα και για 2 χρόνια έφτιαξε µελέτη που αποτέλεσε την βάση του Ν. 5343/32.  

Ο χαρακτήρας του από διηγήσεις 

Χαρακτηριστικά στοιχεία του Κ Καραθεοδωρή: Πηγαία και άδολη ευγένεια, σεµνότητα, 
µετριοφροσύνη, πραότητα, χιούµορ, αξιαγάπητος και γλυκοµίλητος, πατριώτης λάτρης της 
µεγάλης Ελλάδος και των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, ευσεβής Χριστιανός, εξαίρετος 



άνθρωπος, µε ανατροφή ελληνοπρεπή.  

• Στις 10-12-1923 δίδασκε σε πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν 
αδιάφορα, ένας φοιτητής γιος ναυάρχου κληρονόµος µεγάλης περιουσίας τον διέκοψε 
µε την φράση Noch ein mal (ακόµα µια φορά). Τότε ο ήρεµος και ευγενέστατος αυτός 
άνθρωπος κυριολεκτικά εξεµάνη και κραυγάζοντας «Είµαι Έλλην, είµαι Έλλην» βγήκε 
από το αµφιθέατρο.  

• Την περίοδο 1938-1944 περιορίστηκε µόνο στην επιστηµονική του εργασία, 
αρνήθηκε να υπηρετήσει το ναζιστικό καθεστώς και δεν έκρυβε την αντίθεσή του 
προς τον ναζισµό.  

• Κατά την διάρκεια του πολέµου όταν οι σειρήνες κτηπούσαν συναγερµό ποτέ δεν 
διέκοπτε την εργασία του για να πάει σε καταφύγιο.  

• Το 1922 µετά την Μικρασιατική καταστροφή εισηγείται την ίδρυση του Πανεπιστηµίου 
µε την ονοµασία Πανεπιστήµιο του Αιγαίου µε έδρα την Μυτιλήνη ή την Σάµο, σκέψη 
που πραγµατοποιήθηκε πολλές δεκαετίες αργότερα.  

• Αρνήθηκε την πρόσκληση του Πανεπιστηµίου του Μπέρκλεϊ γιατί δεν ήθελε να 
«αµερικανοποιηθούν» τα παιδιά του Δέσποινα και Στέφανος.  

• Όταν µιλούσε για το θεώρηµα Καραθεοδωρή έλεγε «σύµφωνα µε το θεώρηµα που 
έχω την τιµή να φέρω το όνοµα του».  

• Κάθε φορά που µάθαινε ότι στο Πανεπιστήµιο που δίδασκε φοιτούσε Έλληνας, τον 
καλούσε στο σπίτι του και πατριωτικό και πατρικό ενδιαφέρον του παρείχε πάσα 
δυνατή διευκόλυνση, στις συνοµιλίες του εξεφράζετο µε θαυµασµό για την αιωνία 
Ελλάδα, για τις προόδους της και τις επιτυχίες στους διαφόρους πολέµους.  

• Στον Α' Παγκόσµιο πόλεµο, αν και έµενε στην Γερµανία, αρνήθηκε να υπογράψει 
µανιφέστο υπέρ των θέσεων του Γερµανικού µιλιταρισµού, προέβλεψε την ήττα της 
Γερµανίας, πίστευε στην είσοδο της Ελλάδος µε την Αντάντ και µιλούσε µε θαυµασµό 
για τον Ελληνικό στρατό που τον θεωρούσε καλύτερο του Πρωσσικού.  

Διακρίσεις 

• 3-7-1919: Γίνεται µέλος της Πρωσσικής Ακαδηµίας.  
• Το 1927 του απενεµήθηκε ο πολύ τιµητικός τίτλος του Μυστικοσύµβουλου του 

Πανεπιστηµίου του Μονάχου (Geheimrat).  
• Το 1932 διορίζεται Κυβερνητικός επίτροπος στα Πανεπιστήµια Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Βερολίνου από το 1919.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Γκέτινγκεν από το 1920.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Μονάχου από το 1925.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Μπολόνιας από το 1926.  
• Μέλος της Παπικής Ακαδηµίας από το 1928.  
• Μέλος της Ακαδηµίας Ρώµης από το 1929.  
• Στο Πολυτεχνείο Βροσλάβ της Πολωνίας (Μπρεσλάου) ιδρύθηκε έδρα Καραθεοδωρή 

(είχε οργανώσει το Πανεπιστήµιο όταν ήταν στην Γερµανία).  

Επιστηµονική Εργασία 

• Το 1904 γράφει την διατριβή του: «Για τις ασυνεχείς λύσεις του Λογισµού των 
Μεταβολών» που παραδίδει στον Χ Μινκόφσκι τον θεµελιωτή της ειδικής θεωρία της 
σχετικότητας.  

• Το 1905 γράφει την υφηγεσία του : «Ισχυρά µέγιστα και ελάχιστα των απλών 
ολοκληρωµάτων».  

• Το 1919 αποδεικνύει το θεώρηµα του Α.Πουανκαρέ.  
• Ασχολείτο µε τα µαθηµατικά των Πλατωνικών διαλόγων.  
• Το 1924 παρουσιάζει στην Πρωσική Ακαδηµία Επιστηµών την Αξιωµατικής της 

Θεωρίας της Σχετικότητας.  
• Μαθηµατική ανάλυση της Γεωµετρίας.  
• Μαθηµατικές απεικονίσεις στη Θερµοδυναµική  
• Μελετά την Γεωµετρική Οπτική που οδήγησε σε εφαρµογές αξιόλογες, ώστε ένα 



σύστηµα τηλεσκοπίων στο αστεροσκοπείο του Πάλοµαρ έχει βασιστεί σε θεωρίες του 
Κ.Καραθεοδωρή.  

• Μελέτησε και παρουσίασε θεώρηµα που έφερνε το όνοµα του (θεώρηµα 
Καραθεοδωρή).  

Τι είπαν για τον Κ.Καραθεοδωρή 

• Αν όµως λύσετε και το πρόβληµα των κλειστών γραµµών του χρόνου θα σταθώ 
µπροστά σας µε σταυρωµένα τα χέρια. Σας χαιρετά ο όλος δικός σας (Α.Αϊνστάιν).  

• Er ist ein feiner Mensch - Είναι ένας υπέροχος 'Ανθρωπος (Α.Αϊνστάιν).  
• Κύριοι ζητήσατε να σας απαντήσω σε χίλια δύο πράγµατα, κανείς όµως δεν θέλησε 

να ρωτήσει ποιος ο δάσκαλός µου, ποιος µου έδειξε και µου άνοιξε τον δρόµο προς 
την ανώτερη µαθηµατική επιστήµη και έρευνα. Και για να µην σας κουράσω, σας λέω 
απλά, χωρίς λεπτοµέρειες, ότι µεγάλος µου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπεραστος 
Έλληνας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, στον οποίο, εγώ προσωπικά αλλά και η 
µαθηµατική επιστήµη, η φυσική, η σοφία του αιώνα µας χρωστάµε τα πάντα 
('Αλµπερτ Αϊνστάιν στην τελευταία συνέντευξη τύπου το 1955).  

• Δράττοµαι της ευκαιρίας να σηµειωθώ της υµετέρας περισπούδαστου εντιµότιτος, 
φίλος πιστός και πρόθυµος εν παντί (Χρυσόστοµος Σµύρνης).  

• Η πολυµέρεια του Καραθεοδωρή επεκτείνεται πολύ πέρα από την ειδικότητά του 
(Χ.Τίτσε).  

• Ένας από τους λαµπρότερους µαθηµατικούς, έχει ουσιαστικά εµπλουτίσει και 
επηρεάσει αποφασιστικά την επιστήµη. Ένας άνδρας µε ασυνήθιστη και πλατιά 
παιδεία, ως ανήκων στο Ελληνικό έθνος µε το υψιπετές πνεύµα του και την 
ουσιαστική αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονοµιά της 
κλασικής Ελλάδος (ακαδηµαϊκός Oscar Perron).  

 


