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απόψεις 

Aπό  την  ιστορία  του  Mαθηµατικού  Tµήµατος   
 

Τα εγκαίνια του κτηρίου Μαθηµατικών θυµίζουν ότι η 
Πανεπιστηµιούπολη υπήρξε, πρώτιστα, έργο Πρύτανη 
µαθηµατικού, του ακαδηµαϊκού Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου 
(1899-1979). (Καίρια ήταν και η συµβολή του στην απόκτηση του 
αντιδραστήρα του «Δηµόκριτου», το 1955). Στην πρυτανεία του 
το 1965 (που, µεταθανάτια, το «Βήµα» αποκάλεσε χρυσή) 
κινήθηκε µε το δηµιουργικό, µεθοδικό και διαυγές πνεύµα µε το 
οποίο έγραψε την τρίτοµη «Μηχανική» και την «Θερµοδυναµική» 
του, έργα κλασικά. Την χρονικά πρώτη µαθηµατική παράδοσή µας 
ευρωπαϊκού επιπέδου, από την οποία προήλθε, θεµελίωσαν οι 
Νικόλαος Νικολαΐδης (1826-1889), Ιωάννης Χατζιδάκης (1844-
1921), Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917), Νικόλαος Ι. 
Χατζιδάκης (1872-1942), Γεώργιος Ρεµούνδος (1878-1928), 
Παναγιώτης Ζερβός (1878-1952). Ενδεικτικά επιπέδου έρευνας: O 
διάσηµος γεωµέτρης Μπλάσκε αποκαλεί τους Νικολαΐδη και 
Στέφανο εξαίρετες ιδιοφυΐες. Το περιώνυµο θεώρηµα Κινηµατικής 
του Νικολαΐδη γενίκευσε, το 1932, ο Παπαϊωάννου.  
 
Σε σηµερινά διεθνή βιβλία Διαφορικής Γεωµετρίας αναφέρονται οι 
«µετασχηµατισµοί Ι. Χατζιδάκη». O µέγιστος διαφορογεωµέτρης 
Ελί Καρτάν αρχίζει έτσι την περιώνυµη εργασία του, του 1914: 
«Σε µια πρόσφατη ανακοίνωση ο κ. Ζερβός γενικεύει ένα 
θεώρηµα του Χίλµπερτ». Η προπολεµικά περιώνυµη γαλλική σειρά 
µονογραφιών «Μεµοριάλ» περιλαµβάνει, στην Ανάλυση, 
µονογραφίες των Π. Ζερβού και Ρεµούνδου. Επιγραµµατικά 
αναφέρουµε: Ν. Χατζιδάκης: «Κινητική θεωρία επιφανειών». 
Ρεµούνδος: «Αλγεβροειδείς συναρτήσεις». Π. Ζερβός: «Μερικές 
διαφορικές εξισώσεις - Oµάδες Λι» (κεντρικό θέµα το 2002). 
Συγγράµµατα: η «Ευκλείδειος Γεωµετρία» του µαθηµατικού και 
φιλολόγου Βασιλείου Λάκωνος (1830-1900), ο «Oλοκληρωτικός 
Λογισµός» του Ι. Χατζιδάκη, καθώς και τα συγγράµµατα του γιού 
του, οι «Διαφορικές Εξισώσεις» του Ρεµούνδου, όλα ακόµη και 
σήµερα χαρακτηρίζονται πολύτιµα. O σηµερινός Απειροστικός 
Λογισµός θα έλθει το 1926 µε το οµώνυµο βιβλίο του Π. Ζερβού - 
η επανάσταση της Θεωρίας των Συνόλων. Θαυµαστής του ο 
µελετητής του και αργότερα κορυφαίος Έλληνας µαθηµατικός της 
γενιάς του Χρήστος Παπακυριακόπουλος (1913-1976), που 
εργάσθηκε αρχικά στο Ε.Μ.Π., µε καθηγητή του τον αγαπηµένο 



παλιό βοηθό του διάσηµου Καραθεοδωρή, τον Νικόλαο Κρητικό.  
 
Πρωτοβουλίες αξιοσηµείωτες των Π. Ζερβού και Ν. Ι. Χατζιδάκη: 
ίδρυση Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (1932), Α' Διαβαλκανικό 
Μαθηµατικό Συνέδριο (1934), το περιοδικό της Διαβαλκανικής 
Μαθηµατικής Ενώσεως το διευθύνει ο Π. Ζερβός (1936-1941). 
Την Ένωση επανασυστήνει, το 1965, ο Παπαϊωάννου, της οποίας 
και υπήρξε πρώτος πρόεδρος, το 1966.  
 

 


