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Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού στην Άννα Κιόρογλου

Παραδόθηκαν στο μουσείο Καραθεοδωρή οι πρωτότυπεσ
επιστολέσ τησ αλληλογραφίασ του με τον Arthur Rozenthal
ρή είναι ακόµα εν ζωή! Αυτό
το περιστατικό δεν αποτελεί
αντιπαράδειγµα των εθνικιστικών απόψεων που κατηγορούν τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή;

Σε µια εκδήλωση στισ 29
Αυγούστου στην αίθουσα
∆ηµοτικών συµβουλίων
του ∆ηµαρχείου τησ Κοµοτηνήσ και παρουσία του
ίδιου του υπουργού Παιδείασ και Θρησκευµάτων,
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη καθώσ και του ∆ηµάρχου τησ
πόλησ, κ. Κοτσάκη και του
διευθυντή του Μουσείου
Καραθεοδωρή, κ. Σάκη Λιπορδέζη για την παράδοση
στο µουσείο Καραθεοδωρή των επιστολών Καραθεοδωρή - Rozenthal, η
συνεργάτησ µασ Άννα Κιόρογλου συνάντησε τον κ.
Νίκο Λυγερό, µε τον οποίο
είχε την παρακάτω συζήτηση:
Κύριε Λυγερέ, είναι η τρίτη φορά που φιλοξενούµε
στην εφηµερίδα συνέντευξή
σασ. Το καλό µε εσάσ είναι
ότι κάθε φορά που βρισκόµαστε, έχουµε κάτι να γιορτάσουµε και να νιώσουµε
υπερήφανοι. Αυτή τη φορά
τα νέα είναι πολύ ευχάριστα!
Αν πάµε πίσω στον χρόνο,
το πρώτο άρθρο που δηµοσιεύσατε στην εφηµερίδα
αφορούσε την τότε επιτυχία
του Υπουργείου Παιδείασ
και του ίδιου του υπουργού,
που αφορούσε στην αγορά
38 αυτόγραφων επιστολών
τησ αλληλογραφίασ Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή
– Arthur Rosenthal. Τώρα,
λοιπόν, έφτασε η ώρα αυτέσ
οι επιστολέσ να έρθουν στο
σπίτι τουσ! Και εννοώ βέβαια
το Μουσείο Καραθεοδωρή,
που για όσουσ δεν γνωρίζουν εδρεύει στην Κοµοτηνή. Σε µια εκδήλωση στισ 29
Αυγούστου στην αίθουσα
∆ηµοτικών συµβουλίων του
∆ηµαρχείου τησ Κοµοτηνήσ και παρουσία του ίδιου
του υπουργού Παιδείασ και
Θρησκευµάτων, κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη καθώσ και του
∆ηµάρχου τησ πόλησ, κ. Κοτσάκη και του διευθυντή του
Μουσείου Καραθεοδωρή, κ.
Σάκη Λιπορδέζη. Τι σηµαίνει
για εσάσ και το Μουσείο η
έλευση των επιστολών αυτών στον χώρο σασ;
Λ: Είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι πρέπει να θυµάστε
ότι µέχρι τώρα το µουσείο
δεν είχε καµία πρωτότυπη
επιστολή. Και τώρα έχουµε 39, δηλαδή 38 προσ
τον Arthur Rosenthal και 1
προσ την κυρία Rosenthal.
Είναι µία αλληλογραφία διαιρείται χρονικά σε 2 µέρη
µε κεντρικέσ ηµεροµηνίεσ
το 1916 και το 1938. Είναι
πολύ σπουδαία για µασ, διότι αφορά το πλαίσιο τησ συνεργασίασ τουσ αλλά και την
εξέλιξη του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή όσον αφορά
τη θεωρία πραγµατικών συ-

Λ:Άδικα έχει κατηγορηθεί ο
Κωνσταντίνοσ Καραθεοδωρή για συνεργασία µε τουσ
Nazi. Ενώ τώρα ξέρουµε
χειροπιαστά παραδείγµατα
ότι έχει βοηθήσει και συναδέλφουσ εβραϊκήσ καταγωγήσ να φύγουν στην Αµερική. Ο Arthur Rosenthal είναι
ένα από αυτά και µ’ αυτήν
την αλληλογραφία έχει µία
συµβολή και στην Ιστορία
των Μαθηµατικών αλλά και
απλά στη Μεγάλη Ιστορία. Γι’
αυτό έχει πολλαπλή σηµασία
αυτή η αλληλογραφία. ∆εν
αφορά µόνο το επιστηµονικό του έργο αλλά και την
ανθρώπινή του προσφορά.

ναρτήσεων στην οποία συνέβαλε πολύ ουσιαστικά και
πρακτικά, αρχικά γράφοντασ
ένα βιβλίο για διδακτικούσ
λόγουσ και σιγά – σιγά µε
την έρευνά του, το αποκορύφωµά τησ συµπίπτει
µε τον θάνατό του, το ’50,
αλγεβροποίησε όλη αυτή τη
θεωρία µέσω τησ θεωρίασ
συνόλων µερικήσ διάταξησ, η οποία είναι δύσκολη
και είναι όµωσ θεµελιακή.
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι
αυτή η αλληλογραφία µάσ
επιτρέπει να καταλάβουµε
και την προϊστορία τησ επιλογήσ του Arthur Rosenthal

για την επιµέλεια των απάντων του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή, η οποία είναι πολύ σηµαντική γιατί ο
Κωνσταντίνοσ Καραθεοδωρή ζούσε και πάντοτε όταν
ένασ µαθηµατικόσ αυτήσ τησ
εµβέλειασ «επιλέγει» τον
διάδοχό του, διότι ήξερε ότι
τα άπαντα δεν µπορούσαν
να δηµοσιευτούν όλα πριν
τον θάνατό του. Άρα θα
συνέχιζε αυτή η διαδικασία
και µετά, µε συνέπεια αυτή
η νέα αλληλογραφία στην
οποία δεν είχαµε πρόσβαση
διότι ήταν ιδιωτική συλλογή
στην Αµερική, καταλαβαί-

νουµε καλύτερα την επιλογή
του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, διότι δεν ήταν µόνο
ένασ ικανόσ µαθηµατικόσ
αλλά υπήρχε µία χηµεία µεταξύ τουσ.
Αν υποθέσουµε ότι γνωρίζουµε λίγο ωσ πολύ ποιοσ
ήταν ο Κωνσταντίνοσ Καραθεοδωρή, θα µπορούσατε
να µασ πείτε ποιοσ ήταν ο
Arthur Rosenthal;
Λ: Ο Arthur Rosenthal γεννήθηκε το 1887 και πέθανε
το 1959. Ήταν ένασ µεγάλοσ
Γερµανόσ µαθηµατικόσ εβρα-

ϊκήσ καταγωγήσ περίπου τησ
ίδιασ εποχήσ του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Το γεγονόσ ότι ένασ Έλληνασ
που ζει στην Γερµανία, ο
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, αναπτύσσει αλληλογραφία και φιλική σχέση µε έναν
Εβραϊκήσ καταγωγήσ γερµανό επιστήµονα, εξακολουθεί
να επικοινωνεί µαζί του παρόλο την ύπαρξη του Ναζιστικού Καθεστώτοσ. Και στη
συνέχεια είναι αυτόν που
επιλέγει για να καταγράψει
τα άπαντά του, ενόσω ο
Κωνσταντίνοσ Καραθεοδω-

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε την έλευση των
επιστολών αυτών ωσ το
τελευταίο βήµα πριν τα επίσηµα εγκαίνια του Μουσείου
Καραθεοδωρή;
Λ: Θα πρέπει να γίνει ένασ
µεγάλοσ συντονισµόσ διότι όπωσ το είπε ο ίδιοσ ο
Υπουργόσ, θα είναι παρών
και ο Πρωθυπουργόσ και
εκπρόσωποι από τα Αρχεία
του Einstein στο Ισραήλ και
τησ Ακαδηµίασ τησ Βαυαρίασ
στη Γερµανία. Μπορώ όµωσ
να σασ υποσχεθώ ότι µόλισ
µάθουµε την ακριβή ηµεροµηνία, σίγουρα θα ξαναµιλήσουµε.
Θα µπορούσατε να µασ αποκαλύψετε τι άλλο έχουµε να
περιµένουµε από το Μουσείο Καραθεοδωρή και από
τουσ ανθρώπουσ που δρουν
για αυτό; Πιο συγκεκριµένα, ποια είναι τα σχέδιά σασ
προσεχώσ σχετικά µε τον
εµπλουτισµό του µουσείου
µε περισσότερο υλικό;
Λ: Πέρα από αυτέσ τισ επιστολέσ το Μουσείο µέσο
τησ χορηγίασ του ∆ήµου τησ
Κοµοτηνήσ έχει εξασφαλίσει
από τισ 18 Ιουνίου ακόµα 2
επιστολέσ του όπου και πάλι
βλέπουµε το ήθοσ του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Αυτήν την φορά αλληλογραφεί µε έναν φοιτητή τησ
Ελλάδοσ - στα ελληνικά, ενώ
οι προηγούµενεσ επιστολέσ
ήταν στα γερµανικά - ο οποίοσ ήθελε να πάει για σπουδέσ στη Γερµανία και ζητάει
την βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

Από αριστερά: ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ εκ των πρωτεργατών για την απόκτηση των επιστολών,
ο διευθυντήσ του Μουσείου κ. Λιπορδέζησ, ο ∆ήµαρχοσ Κοµοτηνήσ κ. Κοτσάκησ και ο
Υπουργόσ Παιδείασ κ. Στυλιανίδησ κατά τη διάρκεια τησ συνέντευξησ τύπου.
Επάνω οι ίδιοι κατά την περιήγηση τουσ στουσ χώρουσ του µουσείου Καραθεοδωρή στην Κοµοτηνή

Φτάνοντασ στο τέλοσ θα
ήθελα να σασ ευχαριστήσω
για τον χρόνο σασ και εισ το
επανειδείν στα εγκαίνια του
Μουσείου. Ευχαριστώ.

