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Βιογραφικά στοιχεία

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1914  – Princeton, 29 Ιουνίου 1976



Έμπορος υφασμάτων

Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Οικία: Υπατίας και Απόλλωνος, Πλάκα

Πατρικό μητέρας: Θρασυβούλου 2, Χαλάνδρι 

(αργότερα μόνιμη κατοικία του)



Παιδεία

1927 - 1932: Βαρβάκειος Σχολή

Μεγάλη κλίση στα μαθηματικά

Σπουδές:

1932 - 1933: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

1933: Μετεγγραφή στην Φυσικομαθηματική Σχολή 

του Παν/μίου Αθηνών μετά από προτροπή του 

καθηγητή και μέντορά του Νικολάου Κριτικού



Ν. Κριτικός        D. Hilbert Κ. Καραθεοδωρή



Νικόλαος Κριτικός (1894 - 1986)
• 1894: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

• Σπούδασε στην Αθήνα, Göttingen, Ζυρίχη

• 1920: Διδακτορικό από Πανεπιστήμιο Ζυρίχης

• 1920-1922: Συνεργασία με Καραθεοδωρή (Πανεπιστήμιο Σμύρνης)

• 1928: Καθηγητής Μαθηματικών ΑΠΘ

• 1933: Καθηγητής Ανωτέρων Μαθηματικών ΕΜΠ

• 1935: Απολύθηκε μετά το βενιζελικό κίνημα αλλά επαναπροσελήφθη 
στο τέλος του έτους

• 1946: Απόλυση 

• 1951: Επαναπρόσληψη

• 1947-1952: Εργασία στο Γαλλικό Ινστιτούτο

• 1962: Παραίτηση από ΕΜΠ 

• 1964: Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

• 1967: Κατάργηση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

• Ερευνητικό έργο: Ανάλυση

• Ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής και μεγάλη συμβολή στη 
διαμόρφωση της μαθηματικής ορολογίας στα νέα Ελληνικά



1933 – 1937 (Μαθηματικό Παν. Αθηνών)

•Παρακολουθούσε το ερευνητικό σεμινάριο του καθηγητή Π. 

Ζερβού

•Επικεντρώνεται στην Γεωμετρική Τοπολογία από εργασία του Ν. 

Κριτικού (Δελτίο ΕΜΕ 1936) 

«Το Θεώρημα του Jordan περί επιπέδων κλειστών γραμμών» 

•Διαβάζει το βιβλίο “Topologie” των P. Alexandroff και Η. Hopf

(επιστολή προς Alexandroff)

•Συζητούσε με Νικόλαο Κριτικό, Παναγιώτη Ζερβό, Νικόλαο 

Χατζιδάκη και Νείλο Σακελλαρίου

•1937: Γνωριμία με Κ. Καραθεοδωρή, αποφοίτηση με άριστα

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Αλληλογραφία Καραθεοδωρή

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Στοιχεία προσωπικότητας

• Είχε πάθος για τα μαθηματικά

• Είχε μεγάλη μουσική παιδεία και αγάπη για το θέατρο

• Ήταν φιλικός, ευγενικός, δημοκρατικός, αξιοπρεπής, 
ευπροσήγορος, ήπιος

• Είχε ευαισθησία, συναίσθημα, προσήλωση στις 
παραδόσεις  

• Δε δημιουργούσε εύκολα φιλίες, ολιγόλογος, νευρώδης, 
ιδιόρρυθμος

• “Δεν θέλω να χάσω την ανεξαρτησίαν μου και την πλήρη 
ελευθερίαν την οποίαν έχω τώρα, τα οποία είναι και η 
βάσις της ευτυχίας μου και της ζωής μου”

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Φίλοι

• Δημήτρης Παπακυριακόπουλος, εξάδελφος

• Γεώργιος Παπαγιαννακόπουλος, δικηγόρος (γείτονας)

• Σοφοκλής Κυριαζάκος, δικηγόρος (του ανέθεσε την 
διαχείριση της περιουσίας του)  

• Κώστας Μαυρομμάτης, πολιτικός μηχανικός (συμμαθητής), 
σύζυγος της ηθοποιού Ασπασίας Παπαθανασίου

• Γιώργος Σεβαστίκογλου, σκηνοθέτης, σύζυγος της 
συγγραφέως Άλκης Ζέη

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Δημοσιεύσεις στο Δελτίο της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας



Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»





Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Εργασία στο Ε.Μ.Π. 
(Παράλληλα με διδακτορική διατριβή)

1939 – 1940: Εργασία ως άμισθος βοηθός του Ν. 
Κριτικού στην Α’ έδρα Ανωτέρων Μαθηματικών

«Η συμπεριφορά του ήταν η καλύτερη δυνατή. 
Ήταν ήρεμος και κατανοητός. Μπορούσε να συζητά 
απορίες για ώρες ολόκληρες» (Ν. Κριτικός)

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου

Με τον 
αδελφό του Νίκο 

1940

Νοέμβριος 1940 – Απρίλιος 1941: Αλβανικό μέτωπο, 
πολέμησε στην πρώτη γραμμή ως τυφεκιοφόρος
με ανδρεία και αυταπάρνηση



2-Ι-41

Σεβαστέ Κύριε Καθηγητά,

Έχω να πάρω αρκετές μέρες 
γράμμα σας. 

Δεν ξέρω πως τα περάσατε 
σεις στη Αθήνα τη πρωτοχρονιά, 
πάντως εμείς εδώ είχαμε 
σπουδαίο γλέντι με θαυμάσιο 
ψητό αρνί και εξαίρετο κόκκινο 
κρασί. Εγώ εμέθυσα. Γενικώς 
περάσαμε τόσο ωραία τις γιορτές 
που δεν μπορούσα να το σκεφτώ. 

Τα σέβη μου στον καθηγητή κ. 
Βασιλείου. Αν μπορείτε γράψτε 
μου τη διεύθυνσή του.

Με σεβασμό

Χ. Παπακυριακόπουλος



10/2/1941 Επιστολή προς Ν. Κριτικό



Νίκος Παπακυριακόπουλος
1915 – 1944

Έπεσε πολεμώντας στη μάχη του 
Ρίμινι στην Ιταλία

Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Οκτώβριος 1941: Διορισμός ως έκτακτος άμισθος 
επιμελητής επί διετή θητεία με πρόταση του Νίκου 
Κριτικού

Συμφωνεί με το διάγγελμα του Ε.Α.Μ., λαμβάνει μέρος 
σε διάφορες αντιστασιακές δράσεις

1942: Διορισμός ως επιμελητής στην έδρα 
Μαθηματικών του Ν. Κριτικού με διετή θητεία –
παρατάθηκε έως Αύγουστο 1945

Οργάνωση στο Ε.Α.Μ. Ε.Μ.Π. μαζί με τον Ν. Κριτικό, 
άρνηση να καταγεί ως αξιωματικός στον Ε.Λ.Α.Σ.

Εργασία στο Ε.Μ.Π. 
(Παράλληλα με διδακτορική διατριβή)



Οκτώβριος 1943: Διδακτορική διατριβή, 
Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 

«Περί μιας νέας μεθόδου αποδείξεως του 
αναλλοιώτου των ομολογικών συμπλεγμάτων ενός 

συμπλόκου»
Διατριβή επί Διδακτορία

– Εισηγητές Κ. Καραθεοδωρή, Π. Ζερβός, Ν. Κριτικός

– Πρώτη ελληνική εργασία στην αλγεβρική τοπολογία

Εκτύπωση 100 αντιτύπων (154 σελίδες) στο τυπογραφείο των Α. Σιδέρη 
και Γ. Μπάντη στην οδό Βερανζέρου

Δελτίο ΕΜΕ, Τόμος ΚΒ’ – Α’, Β’

Διδακτορική διατριβή







Πολιτική δράση

Ανήκε πολιτικά στο χώρο της αριστεράς

Στο δημοψήφισμα του 1935 ψήφισε ενάντια στην επάνοδο του 
Γεωργίου Β’ και το χαρακτήρισε νόθο

Κατοχή: Μετατροπή του υπογείου του σπιτιού της οδού Υπατίας σε 
καταφύγιο και σε τόπο συνεδριάσεων αντιστασιακών οργανώσεων

3 Δεκεμβρίου 1944: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο που είχε οργανώσει 
το Ε.Α.Μ.

25 Δεκεμβρίου 1944: Εγκατάλειψη Αθήνας και αποχώρηση για την 
ύπαιθρο με τους αντάρτες
• Διδασκαλία αριθμητικής για δύο μήνες σε Δημοτικό σχολείο στην 

Καρδίτσα

Φεβρουάριος 1945: Επιστροφή στην Αθήνα με τη Συνθήκη της 
Βάρκιζας



Αρχείο Παντελή Ρόκου

16 Ιουλίου 1945:  Απόλυση από το μεταδεκεμβριανό κράτος



Εργασία στο Ε.Μ.Π.

30 Οκτωβρίου 1945: Επαναπρόσληψη από τον 
πρύτανη διότι θεωρούνταν απαραίτητος

1946: Υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία 
γίνεται δεκτή, προκειμένου να αποφύγει 
οριστική παύση από το Υπ. Παιδείας (κατόπιν 
εντολής της ασφάλειας)

1946: Απόλυση Ν. Κριτικού από το 
μεταδεκεμβριανό κράτος

Ιδιόχειρο κείμενο Παντελή Ρόκου



Ιδιόχειρο κείμενο Παντελή Ρόκου



Παντελής Ρόκος (1911 – 1995)

Αρχείο Παντελή Ρόκου

1931: Εισήχθη στη Μαθηματική Σχολή του 
Παν/μίου Αθηνών

1939 – 1941: Καθηγητής στην ιδιωτική 
εκπαίδευση

1941 – 1944: Έντονη αντιστασιακή δράση

1954: Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών

1961:  Εκλέγεται Καθηγητής του Παν/μίου 
Θεσ/νίκης 

1966: Έδρα Ανωτέρων Μαθηματικών Ε.Μ.Π.
1967: Τέθηκε σε διαθεσιμότητα
Μεταπολίτευση: Επανέρχεται στην έδρα 
του

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Άλγεβρα



1948: Θάνατος πατέρα του



Princeton

Σεπτέμβριος 1949: Αναχώρηση για Princeton
(πρόσκληση από Ralph Fox)

Φεβρουάριος 1950: Αναγκαστική επιστροφή 
λόγω ασθένειας της μητέρας του

Ιούλιος 1950: Θάνατος της μητέρας του



Αύγουστος 1952: Σύνταξη διαθήκης

“Καθιστώ γενικόν 
κληρονόμον μου το Εθνικό 
Μετσόβειον Πολυτεχνείον, 
εις το οποίον επιθυμώ να 
περιέλθη άπασα η κατά τον 
θάνατόν μου ευρεθησόμενη 
κινητή και ακίνητος 
περιουσία μου πλην ενός 
τμήματος του ακινήτου 
κτήματός μου του 
ευρισκομένου εν Αθήναις και 
επί της διασταυρώσεως των 
οδών Υπατίας 6-8...”
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Αρχείο Αικατερίνης Παπακυριακοπούλου – Παπαγεωργίου
(βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»)



Νοέμβριος 1952- Ιούνιος 1955: Θέση Επισκέπτη 
Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Princeton

Καλοκαίρι 1954: Επεξεργασία πρώτης εργασίας ‘On 
the ends of knots groups’

Δημοσίευση Σεπτέμβριος 1955 στο Annals of Mathematics

Ακαδημαϊκή καριέρα στο Princeton
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Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου
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Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου
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Συνάντηση με Albert Einstein

Σεπτέμβριος 1954: 

Επίσκεψη Einstein στο Ιντιτούτο Προχωρημένων 
Σπουδών (στο οποίο είχε εργαστεί)

Ζήτησε να γνωρίσει τον Παπακυριακόπουλο

"Η παρουσία σας τιμά το Ινστιτούτο μας"

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



17 Οκτωβρίου 1954: Επιστολή προς Κριτικό

Απάντηση Παπακυριακόπουλου σε πρόταση για επιστροφή στην Αθήνα το 

1954 από καθηγητή κ. Παπαϊωάννου

«Δυστυχώς δεν δύναμαι να αποδεχθώ την πρότασιν του καθηγητού κ.

Παπαϊωάννου. Αυτήν τη στιγμήν ευρίσκομαι εις μίαν καμπήν της μακράς

έρευνάς μου και δεν θέλω να την διακόψω τώρα. Από τη στιγμή που θα

επιστρέψω εις Αθήνας, θα αρχίσω να φθίνω επιστημονικώς. Προσπαθώ δε να

αναβάλω την στιγμή αυτήν όσον είναι δυνατόν. Βεβαίως μίαν ημέραν θα γίνει

αυτό που δεν επιθυμώ, αλλά προσπαθώ να το αναβάλω όσον δύναμαι.»

Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



Ακαδημαϊκή καριέρα στο Princeton

Καλοκαίρι 1955: Επεξεργασία εργασίας ‘On solid tori’

Δημοσίευση στο Proceedings of the London 
Mathematical Society τον Απρίλιο 1957





Ιούνιος 1955 – Σεπτέμβριος 1958: Μέλος του 
Institute of Advanced Study στο Princeton

Ανακοίνωση εκλογής μέλους του Ινστιτούτου

23 Φεβρουαρίου 1955 

Αγαπητέ Δρ Παπακυριακόπουλε, 

Κατόπιν προτάσεως του Συμβουλίου του Τμήματος 
Μαθηματικών, βρίσκομαι στην ευχάριστη Θέση, και επίσημα να σας 
ανακοινώσω ότι εξελέγητε ως μέλος του Ινστιτούτου Προχωρημένων 
Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 1955 - 1956. Ανυπομονούμε να μας 
επισκεφθείτε. 

Ειλικρινά δικός σας 

Ρόμπερτ Οπενχάιμερ 

(Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Προχωρημένων Σπουδών)



Άνοιξη 1956: Επεξεργασία 
της εργασίας ‘On the 
ends of the fundamental 
groups of 3-manifolds 
with boundary’

Φθινόπωρο 1957:
Δημοσίευση στο 
Commentarii
Mathematici Helvetici



Καλοκαίρι 1956: 
Επεξεργασία εργασίας 

‘On Dehn’s lemma and 
the asphericity of knots’

Ιούλιος 1957:
Δημοσίευση στο Annals 
of Mathematics, με
αφιέρωση στο Νικόλαο 
Κριτικό



1958: Πρόσκληση στο 
Annual Meeting της 
American Mathematical 
Society

Ομιλία στο Annual 
Meeting της American 
Mathematical Society

«Ορισμένα προβλήματα επί 
των τρισδιάστατων 
πολλαπλοτήτων»



Ομιλία στο Annual Meeting της American 
Mathematical Society 1958



1958: Πρόσκληση από το 
Διεθνές Συνέδριο 
Μαθηματικών στο Εδιμβούργο

Ανάγνωση ομιλίας από τον J.H.C. 
Whitehead του Oxford University



– «Λήμμα του Dehn»

– «Θεώρημα Βρόγχου»

– «Θεώρημα Σφαίρας»

Τα τρία σπουδαία θεωρήματα 



Μονοδιάστατη πολλαπλότητα: καμπύλη χωρίς 
αυτοτομές

Δισδιάστατη πολλαπλότητα: επιφάνεια
– Σε κάθε σημείο της επιφάνειας υπάρχει μια περιοχή 

ομοιομορφική με δίσκο

Τρισδιάστατη πολλαπλότητα: 
– Σε κάθε σημείο της πολλαπλότητας υπάρχει μία 

περιοχή ομοιομορφική με σφαίρα

Τοπολογία τρισδιάστατων 
πολλαπλοτήτων



Η τρισδιάστατη σφαίρα είναι η 
συμπαγοποίηση του Ευκλείδειου χώρου



Η τρισδιάστατη σφαίρα ως ένωση 
από δύο μπάλες



Η τρισδιάστατη σφαίρα ως ένωση 
από δύο στερεούς τόρους

Κάθε 3-πολλαπλότητα μπορεί να κατασκευαστεί από 
στερεούς τόρους μέσω ‘χειρουργικής’



Η ταξινόμηση των 
δισδιάστατων πολλαπλοτήτων



Εικασία Poincaré

Ισοδύναμη με την ταξινόμηση των 
τρισδιάστατων πολλαπλοτήτων



Λήμμα του Dehn

• Σημαντικό βήμα για την απόδειξη της Εικασίας 
Poincaré

• Διατυπωμένο και ‘αποδεδειγμένο’ από τον Dehn
το 1910

• Max Dehn: φοιτητής του Hilbert (Göttingen)

• Hellmuth Kneser: ανακάλυψη σφάλματος στην 
απόδειξη του Dehn το 1929



Μ. Dehn 1910



Η. Kneser 1929



Το Λήμμα του Dehn



Αντίστοιχο Λήμματος Dehn σε 2 διαστάσεις

Εικόνα νέου μονοπατιού

ή



Δυσκολία απόδειξης: Ανάγκη για καθολική άρση 
της πολυπλοκότητας

•Dehn:

– Θεώρηση ενός δίσκου με αυτοτομές

– Ακολουθία τοπικών κινήσεων χωρίς να επηρεάζεται 
το σύνορο

– Κατάληξη σε έναν δίσκο χωρίς αυτοτομές

•Kneser: 

– Οι τοπικές κινήσεις δεν οδηγούν πάντα σε 
απλούστευση των αυτοτομών



Οι αυτοτομές του δίσκου μπορεί να 
είναι εξαιρετικά περίπλοκες



Παπακυριακόπουλος:
Απόδειξη του Λήμματος Dehn μέσω 

χώρων επικάλυψης 



Κατασκευή ενός πύργου από χώρους επικάλυψης



– Θεώρηση ενός δίσκου με αυτοτομές

– Εικόνα του σε μια 3-πολλαπλότητα

– Κατασκευή μιας κάλυψης της γειτονιάς του στην 3-
πολλαπλότητα

– Ανύψωση δίσκου στην κάλυψη

– Συνέχιση κατασκευής με τον ίδιο τρόπο

– Πρόβλημα ίδιου τύπου σε κάθε επίπεδο αλλά με μείωση 
των αυτοτομών

– Τελευταίο επίπεδο όπου δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
χώρος επικάλυψης

– Κάθοδος πύργου μέσω της ακολουθίας των καλύψεων 

– Κατασκευή δίσκου στο κατώτερο επίπεδο



Θεώρημα βρόγχου

Θεώρημα σφαίρας

Ομοτοπικός με ένα σημείο



Τα ‘big problems’

Ενασχόληση Παπακυριακόπουλου με την Εικασία Poincaré για 
πολλά χρόνια μέχρι και το θάνατό του

Τα τρία θεωρήματα: ενδιάμεσα στάδια για την προσέγγιση της 
απόδειξης της Εικασίας

Μετέπειτα εργασίες: Χρήση της τεχνικής του πύργου των χώρων 
επικάλυψης
Οι προσπάθειές του δεν έφτασαν στην απόδειξη της Εικασίας

Απόδειξη τελικά τον Αύγουστο του 2006 από τον Ρώσο 
μαθηματικό Grigori Perelman



Σεπτέμβριος 1958 – Σεπτέμβριος 1959:  Research 
associate, IAS

Σεπτέμβριος 1959 – Σεπτέμβριος 1962: Senior
research associate, IAS
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Επιστολή προς 
Παντελή Ρόκο

Princeton, 15 Μαρτίου 1958

“Επληροφορήθηκα ότι ο 
Tarski είναι συμπαθής 
άνθρωπος, απαντά εις ότι 
τον ερωτούν και στέλνει 
ανάτυπα. Λοιπόν, γράψε 
του για ανάτυπα αν σου 
χρειάζονται... 
Καλόν είναι να γράφης 
εσύ ο ίδιος, γιατί έτσι 
αποκτάς γνωριμίες, που 
μπορούν να σου φανούν 
πολύ χρήσιμες μιαν 
ημέραν. Η διεύθυνση του 
Tarski είναι...”



21/06/1961: Πρόταση από Ν. Κριτικό για θέση στο Ε.Μ.Π. 

«Πάνε ένα δυο μήνες τώρα που ωρίμασε μέσα μου η απόφαση ν’ αποχωρήσω από την

καθηγεσία του Πολυτεχνείου για ν’ αφοσιωθώ στην πραγματοποίηση μερικών

συγγραφικών σχεδίων κατά τα υπόλοιπα για μένα χρόνια ζωής τα οποία δεν μπορούν πια

να είναι πολλά μια που κλείνω το 67ο έτος...

Έχω λοιπόν αποφασίσει ν’ αποσυρθώ από τις υποχρεώσεις του εν ενεργεία καθηγητού

ήδη από το προσεχές έτος. Προκύπτει έτσι για το Πολυτεχνείο η ανάγκη να ανιχνεύση

τον ορίζοντα για έναν κατάλληλο διάδοχό μου. Εμείς οι καθηγητές των Μαθηματικών, ο

κ. Βασιλείου, ο κ. Παπασπύρου, εγώ, υποθέτω δε και ο κ. Κριεζής (λέγω υποθέτω, διότι

δεν του μιλήσαμε ακόμα σχετικώς) αποβλέπουμε σε εσάς ως τον αναγνωρισμένο

εξαίρετο επιστήμονα που παλιότερα εργάστηκε ως επιμελητής με τόσην επιτυχία στο

Ίδρυμα και που δεν αμφιβάλλουμε ότι θα συνεχίσει την υψηλή μαθηματική του

Πολυτεχνείου την οποία εγνώρισε από κοντά και έμαθε να εκτιμά.»

Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



21/06/1961: Πρόταση από Ν. Κριτικό για θέση στο Ε.Μ.Π. 

«Θα ηθέλαμε λοιπόν να μάθουμε τη γνώμη σας πάνω σ’ αυτό το θέμα της διαδοχής μου,

για να προβούμε σε ορισμένες υποδείξεις προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος ούτως ώστε να

προκηρυχτεί η έδρα που θ’ αφήσω ως τακτική και να μην μετατραπή σε έκτακτη, όπως

αυτό έγινε τελευταία για την έδρα της Μηχανικής του κ. Γεωργικόπουλου

(αποχωρήσαντος από την ενεργό υπηρεσία πέρυσι το καλοκαίρι), επειδή δεν υπήρχε στον

ορίζοντα καμιά εξέχουσα επιστημονική φυσιογνωμία για τη διαδοχή.»

Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



01/07/1961: Άρνηση Παπακυριακόπουλου

«Το γράμμα σας στις 21/6 με συνεκίνησε βαθύτατα. Γιατί βλέπω πως μια

ολόκληρη εποχή παρέρχεται. Μια εποχή στην οποίαν αναπτύχθηκα και έζησα.

Επιπλέον με συνεκίνησε το γεγονός ότι με θεωρήτε ως τον αντάξιον διαδοχόν

σας. Αυτό με τιμά εξαιρετικά. Κατωτέρω σας γράφω μερικά πράγματα τα

οποία εξηγούν εκείνο που θα σας γράψω περί το τέλος του γράμματος μου. ....

Αισθάνομαι τον εαυτό μου σωματικά κουρασμένον, είμαι 47 ετών και βλέπω ότι,

δεν μπορώ να ανταποκριθώ στους κόπους που απαιτούν οι θέσεις αυτές

συνεχίζοντας και την έρευναν μου. Γι΄ αυτό παραιτούμαι θέσεων, τίτλων και

μισθών, για να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό που έχω κατά νου.»

Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



01/07/1961: Άρνηση Παπακυριακόπουλου

«Επί πλέον έχω αναλάβη μερικές ερευνητικής φύσεως υποχρεώσεις και φυσικά

πρέπει να τις τελειώσω. Το πότε όμως θα τις τελειώσω δεν μπορώ να το

προβλέψω. Οι άνθρωποι εδώ με έχουν βοηθήσει, όσο δεν φαντάζεται κανείς. Δεν

μπορώ δε να τους αφήσω στη μέση.

Λοιπόν αν και με συγκινεί βαθύτατα η πρότασις σας, αν και με τιμά εξαιρετικά,

με λύπην μου σας γράφω ότι δεν δύναμαι να ανταποκριθώ σε αυτήν.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, δηλαδή την αντικατάσταση

των απερχομένων με νέους, το αντιμετωπίζουν και εδώ. Π.χ. προ τριετίας

παρητήθη ο Professor E. Artin από το Department of Mathematics του Princeton

University. Λοιπόν, μέχρι στγμής δεν έχουν βρη αντικαταστάτην του εδώ και το

Department περιορίζετε σε έναν Assistant Professor για το βασικό μάθημα της

αλγεύρας»

Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



Επιστολές προς Παντελή Ρόκο (1962 και 1965)

Αρχείο Παντελή Ρόκου



Σεπτέμβριος 1962 – Ιούνιος 1976:  Senior research 
mathematician, ΙAS

– Τίτλος ομότιμος ενός καθηγητή 
– Μισθός λιγότερο του μισού μισθού ενός καθηγητή
– Καθόλου διδακτικά καθήκοντα 



Βραβείο Veblen για τη Γεωμετρία (1964) 

– «Σχετικά με τους στερεούς τόρους» (1957)

– «Σχετικά με το Λήμμα του Dehn και την 
ασφαιρικότητα των κόμβων» (1957)

Βραβείο Veblen 



Επιστολή προς Κριτικό

"Σεβαστέ μου Κύριε Καθηγητά,

Μετα συγκινήσεως μεγάλης έλαβον την 12ην Σεπτεμβρίου 
επιστολήν από την American Mathematical Society συμφώνως με την 
οποίαν μου απονέμεται το καθιερωθέν διά πρώτην φοράν βραβείον 
προς τιμήν του μεγάλου γεωμέτρη Oswald Veblen. To βραβείον 
απονέμεται επίσης και εις τον καθηγητήν Raoul Bott. Η βράβευσίς μου 
οφείλεται εις τα papers "On solid tori" και "On Dehn's lemma and the 
asphericity of knots".

μετά φιλίας και 

εξαιρέτου ευγνωμοσύνης

Χ. Παπακυριακόπουλος"

Από το βιβλίο του Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Βραβείο Veblen 

Συγχαρητήριες επιστολές από αρκετούς καθηγητές για τη βράβευσή του 



Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Εισήγηση κ. Παπαϊωάννου 1964



Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»
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Επιστολή από παλιά συμφοιτήτρια και φίλη, 

Ιωάννα Φερεντίνου - Νικολακοπούλου



Ιωάννα Φερεντίνου – Νικολακοπούλου
(1916 – 1991)

1935 – 1936: Σπουδές στο ΕΜΠ

1936 – 1940: Μαθηματικό τμήμα 

1940 – 1945: Εργασία ως αναλογίστρια
Υπουργείο Εργασίας

1948 – 1953: Εξόριστη

1958-1975: Φροντιστήριο Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης

1964: Διδακτορική διατριβή

Συνολικά 11 εργασίες

1975: Εργασία στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών
1981 – 1985: Θέση ειδικού επιστήμονα
Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο 
Κρήτης



"Έχω ακούσει πολλά για την 
εξαιρετική εξέλιξή σου και όπως 
καταλαβαίνεις οι επιτυχίες σου 
γεμίζουν χαρά τους φίλους σου."

"Όπως ξέρεις, από τότε που 
βρισκόσουνα στην Αθήνα, είχα 
κάμει εκείνην την εποχή ένα 
ωραίο ταξιδάκι. Ήταν τόσο 
μαγευτικό που δεν αποφάσιζα να 
το διακόψω και το απόλαυσα 4 1/2 
ολόκληρα χρόνια."
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"Καταλαβαίνω πως θα χαρείς που 
ξαναβρήκα τον εαυτό μου και 
κατόρθωσα, έστω με καθυστέρηση, 
ν' αφοσιωθώ στη μελέτη και την 
έρευνα"
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Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου





“Τον Ιούλιον 1954 
επέθανε η Γιαγιά μου 
στην Αθήνα, Μητέρα της 
Μητέρας μου. Ήτανε το 
τελευταίο μέλος της 
οικογένειάς μου. Έκτοτε 
δεν έχω οικογένειαν.”







“Και μία τελευταία 
πληροφορία, τον 
περασμένον Ιούλιον 
έγινα 50 ετών”



Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου



Αναγνώριση

Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο των Μαθηματικών 
(Αύγουστος 1966, Μόσχα)

Δεν πήγε γιατί ήταν απασχολημένος με τη συγγραφή ενός 
βιβλίου για τις τρισδιάστατες πολλαπλότητες (δεν ολοκληρώθηκε) 

Επίτιμο μέλος Ένωσης Μαθηματικών του Καναδά

Επίτιμος Διδάκτορας από το 1964 πολλών 
πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και της Ευρώπης 

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Joan Birman: 

• Τότε διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Κουράντ της Νέας 
Υόρκης

• Τον συνάντησε σε ένα σεμινάριο και ζήτησε υποδείξεις 
για το τι να διαβάσει (επιθυμούσε να εργαστεί στις 
τρισδιάστατες πολλαπλότητες)

• Μια εβδομάδα αργότερα ο Πάπα είχε έτοιμο ένα 
βιβλιογραφικό κατάλογο δώδεκα σελίδων

• Αργότερα διάσημη στη θεωρία κόμβων/πλεξίδων και 
τοπολογία 

(ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια) 

Ενδιαφέρον για τους νεαρούς συναδέλφους

Από το βιβλίο του G. G. Szpiro “H “εικασία” του Πουνακαρέ”



14 Ιανουαρίου 1968: Επιστολή προς Δ. Κάππο 

«Αλλ’ όμως, αν και δεν θα τον αναλάβω ως 
μαθητήν μου, θα είμαι πρόθυμος να του δώσω 
γενικές συμβουλές. Δηλαδή τι να κάνη και τι να 
μην κάνη.»

Ενδιαφέρον για τους νεαρούς συναδέλφους

Από αρχείο Ασπασίας Παπαθανασίου, Ε.Λ.Ι.Α.



Papakyriakopoulos, C.D., The theory of three-dimensional manifolds since 
1950. Proc. Int. Congr. Math., 1958, 433-440 (1960).

Papakyriakopoulos, C.D., A reduction of the Poincaré conjecture to other 
conjectures. Bull. Am. Math. Soc.,68 (1962) 360-366.

Papakyriakopoulos, C.D., A reduction of the Poincaré conjecture to other 
conjectures. II. Bull. Am. Math. Soc.,69 (1963) 399-401.

Papakyriakopoulos, C., A reduction of the Poincaré conjecture to group 
theoretic conjectures. Ann. Math., II. Ser., 77 (1963) 250-305.

Papakyriakopoulos, C., Attaching 2-dimensional cells to a complex. Ann. 
Math., II. Ser., 78 (1963) 205-222.

Papakyriakopoulos, C.D., Planar regular coverings of orientable closed 
surfaces. Knots, Groups, 3-Manif.; Pap. Dedic. Mem. R.H. Fox, 1975, 261-292

Δημοσιεύσεις - Συνέχεια



Ζωή στο Princeton

Αυστηρό καθημερινό πρόγραμμα:

– 8:00 Πρωινό στο εστιατόριο της σχολής

– 8:30 Έναρξη εργασίας στο γραφείο του

– 12:00 Μεσημεριανό 

– 12:30 Επιστροφή στο γραφείο

– 15:30 Τσάι στην καφετέρια της σχολής

– 16:00 Μικρή βόλτα στην πόλη του Princeton

– 19:00 Επιστροφή στο γραφείο

«Δεν έχω ούτε διδακτικά ούτε διοικητικά καθήκοντα, τα οποία και δεν 
συμπαθώ καθόλου. Από αυτής της απόψεως είμαι πολύ ευτυχής»    

(Επιστολή προς Δ. Κάππο, Ιανουάριος 1968)      

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



1968: Υπογραφή ενός μανιφέστου κατά της δικτατορίας
– Πρόβλημα ανανέωσης του διαβατηρίου

1972: Θάνατος Ralph Fox (σε ηλικία 60 ετών)

1974: Έκδοση διαβατηρίου

Δεν θέλησε να πάρει την αμερικανική υπηκοότητα

1976: Προγραμματισμός επίσκεψης στην Ελλάδα

Ζωή στο Princeton

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Αρχείο Ιωάννας Φερεντίνου-Νικολακοπούλου

Επιστολή Δ. Μάγειρου 
προς Ν. Κριτικό

Αρχείο Παντελή Ρόκου

29 Ιουνίου 1976



“The year 1957, when Papakyriakopoulos got his three big 
theorems, is a landmark in the history of 3-dimensional 
topology. Only little, fragmentary knowledge was available 
before, and plenty of things became accessible afterwards. One 
can very safely say that there has not been any progress in the 
field of 3-manifolds, after 1957, which did not make use, in one 
form or other, of Papakyriakopoulos's work.
…
In this light Papakyriakopoulos's work looks even deeper and 
more impressive today than it looked in 1957, and we appreciate 
even more the three jewels he has left us.”

V. Poenaru



«Ο Πάπα ανήκει στην πλειάδα των μεγάλων 
εργατών της μαθηματικής επιστήμης. Θα μείνει 
στα μαθηματικά στην πρώτη γραμμή των 
ερευνητών των πολύ ικανών, οι οποίοι με τη 
δύναμη της μεγαλυφυϊας τους πέτυχαν 
καταπληκτική επέκταση του συνόρου της 
επιστήμης αυτής»

A.Flett
Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας

Οκτώβριος 1976

Από το βιβλίο Ε. Σπανδάγου: «Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον»



Ασπασία Παπαθανασίου
Ηλεκτρονική επιστολή προς Μιχάλη Λουλάκη

"Ήταν συμμαθητής και φίλοι με τον άντρα μου Κώστα Μαυρομμάτη. Την 
επιστημονική του αξία την ξέρετε εσείς καλλίτερα από μένα.Πολύ πριν πάει 
στην Αμερική κάθε μέρα ερχότανε σπίτι για να πει στον άντρα μου ποιο 
μαθηματικό πρόβλημα τον απασχολεί κτλ.Θυμάμαι ότι εργαζότανε ακούγοντας 
μουσική Βάγκνερ. Στο τελευταίο του γράμμα έγραφε στον άντρα μου να το 
κρατήσει γιατί θα το χρειαστεί.Ποτέ δεν μας έγραψε ότι ήταν άρρωστος. Στη 
διάρκεια της δικτατορίας τον συνάντησα στη Νέα Υόρκη και μου είχε πει ότι σε 
καμιά περίπτωση δεν τον ενδιέφερε να γίνει καθηγητής σε πανεπιστήμιο γιατί 
αυτό θα τον έβγαζε από τον κύκλο της έρευνας. Θα ήταν αναγκασμένος να κάνει 
μαθήματα -διαλέξεις κτλ.όταν έλυσε κάποιο πρόβλημα που κανένας μέχρι τότε 
δεν το είχε κατορθώσει ,το έστειλε στον άντρα μου και ήταν πανευτυχής. Κάποτε 
όταν πέρασε από την Αθήνα ο Καραθεωδωρή τον συνάντησε ο Χρήστος και ο 
Καραθεδωρή είπε στους δασκάλους του Χρήστου  να τον προσέξουν αυτόν το νέο. 
Ήταν σαν άνθρωπος έξοχος ειλικρινής.
Και κάτι που θυμήθηκα τώρα. Όταν ήταν σπουδαστής στο Πολυτεχνείο όταν 
έδινε εξετάσεις πήγαινε και ο άντρας μου για να τον συγκρατεί γιατί ήταν 
ικανός να διακόψει το καθηγητή και να του πει ότι αυτά που λέει δεν είναι 
σωστά. Ήταν ένας ανεπανάληπτος άνθρωπος.
Ασπασία Παπαθανασίου"



Γιατί εμείς;



Γιατί εμείς;
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