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Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες καί Κύριοι,
Τιμές καί τίτλοι, παρ’ ἀξίαν ἀποδιδόμενοι, δέν τιμοῦν οὔτε τούς λαμβάνοντες, ἀλλά οὔτε καί τούς
ἀποδίδοντες. Ἐάν λοιπόν σήμερα ὑπάρχει μία οὐσιώδης διαφορά στήν ἀπόδοση τιμῶν, εἶναι ὅτι
τιμῶντες τόν Δημήτριο Χριστοδούλου, ἀποδίδομε ὀφειλόμενες τιμές σ’ ἕναν κορυφαῖο ἐπιστήμονα,
τόν μεγαλύτερο ἕλληνα μαθηματικό τῆς ἐποχῆς μας, τόν θεωρούμενο μάλιστα, ὡς τόν κατ’ ἐξοχήν
σύγχρονο στοχαστή τῆς θεωρίας τῆς γενικῆς σχετικότητος τοῦ Einstein.
Τό σημαντικότατό του ἔργο προβάλλει τό ἑλληνικό ὄνομα, τήν ἑλληνική μαθηματική σκέψη καί μᾶς
δημιουργεῖ τήν πεποίθηση ὅτι τά Μαθηματικά ἐπιστρέφουν στόν τόπο πού γεννήθηκαν. Καί φυσικά
δέν ἔχει ἀνάγκη τῶν ἰδικῶν μας ἀναγνωρίσεων μέ λόγους καί τυπικές διακρίσεις. Τά οὐσιαστικά καί
πολυσχιδῆ ἐπιτεύγματά του στήν θεωρία τῶν μερικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων, τῆς διαφορικῆς
γεωμετρίας, τῆς θεωρίας τῆς γενικῆς σχετικότητος, τῶν ἐξισώσεων Einstein καί ἰδιαιτέρως στήν
μαθηματική ἑρμηνεία τῆς βαρυτικῆς καταρρεύσεως, τῶν μελανῶν ὀπῶν καί τῶν βαρυτικῶν κυμάτων,
ἔχουν πλέον καταστεῖ κτῆμα παγκόσμιο. Ἔχουν ἀδιαμφισβήτητα προαγάγει τήν Μαθηματική
Ἐπιστήμη, καί τόν καθιστοῦν τόν κορυφαῖο ἕλληνα μαθηματικό τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.
Θεωρῶ ἰδιαίτερη χαρά διότι ἔλαχε σέ μένα ἡ τιμή νά προσφωνήσω ἐκ μέρους τοῦ Συμβουλίου τῆς
Σχολῆς τῶν Θετικῶν καί Ἐφηρμοσμένων Ἐπιστημῶν, τόν καθηγητή Δημήτριο Χριστοδούλου,
ὑλοποιώντας ὁμόθυμη ἀπόφασή του, πού ἔτυχε καί τῆς ὁμοφώνου ἐγκρίσεως τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν
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τοῦ πανεπιστημίου μας. Ἐπιτρέψτε μου νά συμπληρώσω, ὅτι θεωρῶ τόν ἑαυτό μου εὐτυχῆ ἀλλά καί
εὐγνώμονα ἀπέναντί του, καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, αὐτή τήν φορά προσωπικό. Εἶχα τήν τύχη νά τόν
γνωρίσω στό Courant Institute τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ν. Ὑόρκης τό 1988 ὅπου ἦρθε ὡς καθηγητής
ὅταν ἐγώ ὁλοκλήρωνα τίς μεταπτυχιακές μου σπουδές, καί εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἀναπτύξω μία
καρποφόρα σχέση μαζί του.
Ἄς ἔλθουμε ὅμως στόν τιμώμενο. Ὁ Δημήτριος Λάμπρου Χριστοδούλου ἐγεννήθη στήν Ἀθήνα, στίς
19 Ὀκτωβρίου 1951. Ἡ μητέρα Μαίρη ἐγεννήθη στην Ἀθήνα. Ἡ καταγωγή τῶν γονέων τῆς μητρός του,
ἡ Σαμψοῦντα τοῦ Πόντου καί ἡ Ἰνέπολις τῆς Βιθυνίας. Ὁ πατέρας του Λάμπρος ἐγεννήθη στήν
Ἀλεξάνδρεια. Ο δέ τόπος καταγωγῆς τῶν γονέων τοῦ πατρός του, εἶναι οἱ Ἅγιοι Θεόδωροι για τον καί
ἡ Χοιροκοιτία τῆς Κύπρου. Μάλιστα, ὁ πατέρας τοῦ παπποῦ τοῦ Χριστοδούλου, ὀνομάζετο Λάμπρος
Παφίτης καί ἐγεννήθη στήν Λετύμπου τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Μετανάστευσε στούς Ἁγίους Θεοδώρους
τῆς ἐπαρχίας Λαρνάκος κατά τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, λόγω τῶν πολύ κακῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης στήν ἐπαρχία Πάφου, καί ἄλλαξε τό ἐπίθετό του σέ Χριστοδούλου.
Στό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Γυμνάσιο μέχρι τήν πέμπτη τάξη, ἤτοι μέχρι τόν Ἰανουάριο τοῦ 1968,
φοίτησε στήν Σχολή Μωραΐτη. Τότε ἀκριβῶς σήμανε καί τό τέλος τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως γιά τόν
Δημήτριο Χριστοδούλου. Ἤδη ἀπό τό 1966, κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ μεταξύ τρίτης καί
τετάρτης γυμνασίου καί πρίν συμπληρώσει τά 15 του χρόνια, εἶχε ἀσχοληθεῖ ἐντατικά μέ τήν
Εὐκλείδειο Γεωμετρία προσπαθώντας νά λύσει ἕνα ἄλυτο πρόβλημα. Κατά τήν διάρκεια τῆς τετάρτης
τάξεως μελετᾶ πλέον συγγράμματα τοῦ

ΕΜΠ, ἐνῶ ἀρχίζει νά προμηθεύεται βιβλία δύσκολων

ἀσκήσεων Φυσικῆς καί Μαθηματικῶν ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Ἐλευθερουδάκη καί λύνει ὅποια ἄσκηση
βρίσκει σέ αὐτά.
Μηχανολόγος τοῦ ΕΜΠ, ὁ Σπύρος Μιχαλόπουλος, φίλος τῆς οἰκογένειας Χριστοδούλου, μαθητής καί
γνωστός τοῦ διαπρεποῦς ἕλληνος θεωρητικοῦ φυσικοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου Henry Poincaré, Ἀχιλλέα
Παπαπέτρου, ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τόν τελευταῖο καί τοῦ ἀνέφερε τήν περίπτωση Χριστοδούλου. Ἡ
συνάντηση στό Παρίσι, γιά μία ἑβδομάδα, μέ τόν Παπαπέτρου καί μέ τόν ἐπίσης διαπρεπῆ φυσικό τῆς
θεωρίας τῆς βαρύτητος, John Wheeler, καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Princeton καί μαθητή τοῦ Niels
Bohr, ἐπέδρασαν δραστικά, ὥστε ὁ νεαρός Χριστοδούλου νά στραφεῖ κατ’ ἀρχάς πρός τήν Φυσική.
Μάλιστα, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1968, ὁ Δ. Χριστοδούλου, χωρίς νά ἔχει κἄν λάβει τό ἀπολυτήριο
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γυμνασίου, βρισκόταν στό Princeton καί παρακολουθοῦσε τό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικῆς. Οἱ
δέ τύποις «προπτυχιακές» του σπουδές, οἱ ὁποῖες εἶχαν προηγηθεῖ, εἶχαν διάρκεια μόλις ἑπτά μηνῶν,
μεταξύ τοῦ Φεβρουαρίου καί τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1968. Ἀπό τό τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Princeton ἔλαβε
τό Masters of Arts τό ἔτος 1970 καί τό διδακτορικό του στήν Φυσική τό ἔτος 1971.
Σέ ἠλικία 19 ἐτῶν, μόλις τρία ἔτη μετά τήν εἴσοδό του στό Princeton, συμπληρώνει διδακτορική
διατριβή ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητοῦ Wheeler. Ὁ τίτλος τῆς διατριβῆς του ἦταν: «Διερεύνηση
τῆς βαρυτικῆς καταρρεύσεως καί τῆς φυσικῆς τῶν μελανῶν ὀπῶν ». (Investigation in gravitational
collapse and the physics of black holes). Ἔχει δέ καί τήν πρώτη του δημοσίευση στό Physical Review
Letters, ὑπό τόν τίτλο: «Ἀντιστρεπτοί καί μή ἀντιστρεπτοί μετασχηματισμοί στήν φυσική τῶν μελανῶν

ὀπῶν». (Reversible and irreversible transformations in black hole physics, Phys. Rev. Letters, 25
(1970), pp. 1596-1597).
Τί εἶναι ὅμως οἱ μελανές ὀπές;
Εἶναι ὑλικά σώματα μέ ἰσχυρότατο βαρυτικό πεδίο, ἀπ' ὅπου δέν δύναται νά διαφύγει οὔτε κἄν τό
φῶς, προέρχονται δέ ἀπό τήν βαρυτική κατάρρευση τῶν ἀστέρων τήν ὀφειλόμενη στήν ἐξάντληση
τῶν θερμοπυρηνικῶν τους καυσίμων. Ἡ βαρυτική κατάρρευση τείνει νά τούς μετατρέψει σέ σημεῖα
μηδενικοῦ ὄγκου καί ἀπείρου πυκνότητος. Οἱ μελανές ὀπές ἀποτελοῦν κατ' οὐσίαν ἀνωμαλίες τοῦ
χωροχρόνου, μιᾶς καί τό κέντρο τους περιβάλλεται ἀπό μία νοητή μεμβράνη, τόν λεγόμενο «ὁρίζοντα
τῶν γεγονότων», ἐπί τῆς ὁποίας ἡ ταχύτης διαφυγῆς εἶναι ἡ ταχύτης τοῦ φωτός, ἐνῶ ἐντός αὐτῆς
ὑπερβαίνει τήν ταχύτητα τοῦ φωτός. Παγιδεύουν δέ ὁτιδήποτε διαπερνᾶ τήν μεμβράνη αὐτή, ἀκόμη
καί τό ἴδιο τό φῶς. Ἀπό πολλούς ἔχει διατυπωθεῖ μάλιστα ἡ εἰκασία ὅτι τό σύμπαν ἐγεννήθη ἀπό μία
μεγάλη ἔκρηξη ξεκινώντας ἀπό μία τέτοια ἀνωμαλία.
Στήν πρώτη καί κλασσική του δημοσίευση, ὁ Χριστοδούλου ἀποδεικνύει ὅτι ἀπειροστές διαταραχές
ἔχουν ὡς συνέπεια τήν αὔξηση τῆς ἐπιφάνειας τῶν μελανῶν ὀπῶν. Ὕστερα ἀπό ἕναν χρόνο, ὁ
Stephen Hawkins ἀπέδειξε ὅτι καί οἱ πεπερασμένες διαταραχές ἔχουν τό ἴδιο ἀποτέλεσμα. Στό
διδακτορικό του, ὁ Χριστοδούλου, ὑπολογίζει γιά πρώτη φορά τήν στροφορμή καί τήν ἐνέργεια τῶν
μελανῶν ὀπῶν, ἐνῶ παράλληλα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπιφάνεια τῆς μελανῆς ὀπῆς εἶναι ἀνάλογη τῆς
ἐντροπίας.
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Τά χρονικά πλαίσια τῆς παρουσιάσεως δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά ἀναλύσω λεπτομερῶς τήν σημασία τοῦ
ἔργου του στήν περιοχή τῆς Φυσικῆς. Ὡστόσο, παραμένοντας ὁ Δημήτριος Χριστοδούλου στήν
περιοχή αὐτή μέχρι τό τέλος τοῦ 1977, ἐδημοσίευσε πέραν τῶν 20 ἐργασιῶν ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου
καί κατέκτησε μέ τόν τρόπο αὐτό σημαντική θέση καί σεβαστό ἐπιστημονικό ὄνομα, ἐνῶ ἦταν μόλις
26 ἐτῶν. Ὡς ἐκ τούτου, διεφαίνετο ὅτι ὁ Χριστοδούλου ἀνήκει στήν Φυσική Ἐπιστήμη, καί ὅτι τό
μέλλον τοῦ ἐπιφυλάσσει μία ἀξιοζήλευτη ἀκαδημαϊκή καί ἐρευνητική σταδιοδρομία. Προσεκλήθη
μάλιστα τό 1976 ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Max Planck τῆς Θεωρητικῆς Ἀστροφυσικῆς τοῦ Μονάχου ὡς
ὑπότροφος τοῦ ἰδρύματος Humboldt. Ἐκείνη εἶναι ἀκριβῶς ἡ περίοδος πού ἀρχίζει μέ προτροπή τοῦ
τότε διευθυντοῦ Jürgen Ehlers, ἀλλά βεβαίως καί κατόπιν προσωπικῆς παρορμήσεως, νά μελετᾶ τήν
Μαθηματική Ἀνάλυση. Μάλιστα τό πρῶτο σημαντικό ἀποτέλεσμα πού ἐμελέτησε ἦταν τό Θεώρημα
Picard-Lindelöf περί Ὑπάρξεως καί μοναδικότητος λύσεων συνήθων διαφορικῶν ἐξισώσεων.
Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσομε ἐμφαντικά, γιά τούς μή εἰδικούς, ὅτι εἶναι τεραστία ἡ διαφορά μεταξύ τῆς
θεωρητικῆς Φυσικῆς, πού μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή ἐθεράπευε καί γιά τήν ὁποία ἔγραφε ἐπιστημονικές
σημαντικές πραγματεῖες ὁ Χριστοδούλου, καί τῶν Μαθηματικῶν. Παρά ταῦτα, ἐντός ὀλίγων μόνο
μηνῶν, μέ τόν γνωστό γοργό του ρυθμό, ἐκάλυψε τόν χαμένο χρόνο, ἀνεκάλυψε καί ἐσυνειδητοποίησε
ὅτι εἶναι γεννημένος μαθηματικός. Θά πρέπει νά σημειώσω ἐδῶ, ἐκεῖνο πού μοῦ εἶπε ὁ σπουδαῖος
Οὑγγρο-αμερικάνος καθηγητής μου στό Courant Institute τοῦ πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης, Peter
D. Lax, ἀναφερόμενος

στόν Χριστοδούλου: «Εὐτυχῶς ὕστερα ἀπό 2300 χρόνια, οἱ ἕλληνες

ἐπέστρεψαν στά Μαθηματικά». (Fortunately, 2300 years later, Greeks came back to Mathematics.)
Τά βασικά καί θεμελιώδη ἐρωτήματα γιά τήν δομή τοῦ σύμπαντος, πού πάντοτε ἀπασχολοῦσαν τόν
Χριστοδούλου, ἀναβαθμιζόμενα καθίστανται Μαθηματικά. Ἀσχολεῖται πλέον μέ τήν Μαθηματική

Ἀνάλυση, τήν θεωρία τῶν Μερικῶν Διαφορικῶν Ἐξισώσεων καί τήν Διαφορική Γεωμετρία.
Τήν ἄνοιξη τοῦ 1978 ἐπισκέπτεται τό Παρίσι, καί ἀρχίζει μία γόνιμη συνεργασία μέ τήν κ. ChoquetBruhat καί τόν ἀείμνηστο Jean Leray καί τόν ἀπορροφᾶ πλέον, μέχρι τό 1981, ἡ μελέτη τῆς θεωρίας
τῶν Μερικῶν Διαφορικῶν Ἐξισώσεων. Τό 1980 δημοσιεύει τήν πρώτη σημαντική μαθηματική του
ἐργασία, ὅπου μελετᾶ τίς λύσεις τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων Yang-Mills. (Solutions globales des
équations de champ de Yang-Mills, Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris,
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293, Séries A (1981), 139-141.) Αὐτό ἀπετέλεσε καί τήν βάση γιά τήν μελέτη τοῦ μεγάλου του ἔργου,
τοῦ χωροχρόνου τοῦ Minkowski. Λίγο ἀργότερα δημοσιεύει κοινή ἐργασία μέ τήν κ. Choquet-Bruhat,
μέ τόν τίτλο: «Ὕπαρξη καθολικῶν λύσεων τῶν ἐξισώσεων πεδίου τῶν Yang-Mills τοῦ Higgs, καί τοῦ
πεδίου spinor στίς 3+1 διαστάσεις». (Existence of global solutions of the Yang-Mills, Higgs and spinor
field equations in 3+1 dimensions, Annales des École normale supérieure , 4th Series, 14 (1981), pp.
481-500.)
Κεφαλαιώδους σημασίας γιά τóν Χριστοδούλου ἦταν ἡ γνωριμία του μέ τόν μεγάλο γεωμέτρη,
τιμηθέντα μέ Fields medal, Shing Tung Yau, τήν περίοδο 1981-83, ὅταν ὁ Χριστοδούλου ἦταν
ἐπισκέπτης στό Courant Institute, ἀλλά διέμενε στό Princeton, καί ὁ Yau ἦταν καθηγητής στό Institute
for Advanced Study τοῦ Princeton. Ἡ σχέση τῶν δύο ἀνδρῶν ὑπῆρξε ἀμφίδρομη. Ὁ μέν
Χριστοδούλου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐμβαθύνει στήν Διαφορική Γεωμετρία, ὁ δέ Yau νά διδαχθεῖ
Φυσική. Ἡ σχέση τους ἐσυνεχίσθη καί ἀργότερα ὅταν τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 1986 βρίσκονταν καί οἱ
δύο στό πανεπιστήμιο τοῦ San Diego.
Tó 1983, ἀναζητώντας κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο πού νά περιγράφει τίς μελανές ὀπές, ἐξέτασε
τό μοντέλο πού καλεῖται νέφος σκόνης (τέλειο ρευστό μηδενικῆς πιέσεως). Τό μοντέλο αὐτό εἶχε ἤδη
ἐξετασθεῖ ἀπό τόν Tolman τό 1934 γιά μή ὁμοιογενῆ ρευστά καί ἀπό τούς Oppenheimer-Snyder τό
1939 γιά ὁμοιογενῆ ρευστά. Ἡ μελέτη τῶν τελευταίων, ἄν καί ἀνεφέρεται σέ ἕνα μή ρεαλιστικό, ἀπό
φυσικῆς ἀπόψεως, μοντέλο, εἶναι πολύ σημαντική, διότι εἰσάγει τήν ἔννοια τῆς μελανῆς ὀπῆς, καθώς
καί τήν συναφῆ ἔννοια τῆς παγιδευμένης ἐπιφανείας, τῆς ὁποίας οἱ φωτεινοί κῶνοι συστέλλονται ἀντί
να διαστέλλονται καί ἡ ἐπιφάνειά τους φθίνει. Τό ἐνδιαφέρον ὅμως τοῦ Χριστοδούλου προσήλκυσε τό
πρῶτο μή ὁμοιογενές μοντέλο, ὅπου ἐξέτασε τίς συνθῆκες τῆς βαρυτικῆς καταρρεύσεως καί
ἀνακάλυψε μία εἰκόνα ριζικά διαφορετική ἀπό τήν τότε τρέχουσα.
Τό 1987 ἐδημοσίευσε τήν πρώτη σχετική ἐργασία, ἐξόχως πρωτότυπη καί ἐξαιρετικῆς τεχνικῆς
δυσκολίας, γιά τό βαθμωτό πεδίο μέ τόν τίτλο: «A mathematical theory of gravitational collapse”
(Comm. Math. Phys. 109, no. 4, pp. 613--647). Τó 1991 συμπληρώνει τήν θεωρία μέ τήν ἐργασία του:
«The formation of black holes and singularities is spherically symmetric gravitational collapse”
(Comm. Pure Appl. Math. 44, no. 3, pp. 339--373). Ὁλοκληρώνει δέ τήν θεωρία του γιά τήν ὕπαρξη
τῶν μελανῶν ὀπῶν τό 1993 μέσω μιᾶς νέας μεθόδου γεωμετρικῆς θεωρήσεως πού ἀνέπτυξε ὁ ἴδιος
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καί παρουσίασε στήν ἐργασία του: “Bounded variation solutions of the spherically-symmetric
Einstein-scalar field equations” (Comm. Pure Appl. Math. 46, no. 8, pp. 1131--1220).
Κατά τήν περίοδο 1985-1990 συνεργάζεται μέ τόν Sergiu Klainerman, καθηγητή στό Courant καί
ἀργότερα στό Princeton, ὁ ὁποῖος εἶχε μελετήσει προβλήματα μικρῶν διαταραχῶν σέ μή γραμμικές
ὑπερβολικές ἐξισώσεις. Προϊόν τῆς συνεργασίας τους ἡ κατά μέτωπον ἐπίθεση (μέ θετική κατάληξη)
στό κεντρικό πρόβλημα τῆς θεωρίας τῶν ἐξισώσεων Einstein τοῦ κενοῦ, ἤτοι, ἡ ἀπόδειξη ὑπάρξεως
καθολικῶν λύσεων. Ἡ κοινή ἐμπειρία τῶν δύο ἀνδρῶν σέ προβλήματα μικρῶν διαταραχῶν ὁδήγησε
καί στήν θετική ἀπάντηση τοῦ ἐρωτήματος κατά πόσον ὁ χωροχρόνος τοῦ Minkowski (ἤτοι, ἡ μόνη
μέχρι τότε γνωστή καθολική λύση τῶν ἐξισώσεων Einstein) εἶναι εὐσταθής, κάτι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ
μείζονα θρίαμβο τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης τῶν τελευταίων ἐτῶν καί ἐδημοσιεύθη τό 1993 σέ ἕνα
ὀγκῶδες σύγγραμμα 514 σελίδων μέ τόν τίτλο: “The global non-linear stability of the Minkowski
space” (Princeton Mathematical Series, 41, Princeton University Press).
Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον γιά τήν πρωτοτυπία πού τίς χαρακτηρίζει, παρουσιάζουν καί δύο ἄλλες
ἐργασίες του στό Annals of Mathematics γιά τίς γυμνές ἀνωμαλίες (Examples of naked singularity
formation in the gravitational collapse of a scalar field, Ann. Math., 140 (1994), pp. 607-653) καί τήν

ἀρχή τῆς διχοτομίας (The instability of naked singularities in the gravitational collapse of a scalar
field, Ann. Math., 149 (1999), pp. 183-217).

Γενικῶς οἱ ἀνωμαλίες ἀποτελοῦν σημεῖα ἀπείρου

πυκνότητος πού δημιουργοῦνται ὅταν ἡ ὕλη ἤ ἡ ἐνέργεια τοῦ πεδίου καταρρέει καί τέτοιες ὑποτίθεται
ὅτι ὑπάρχουν ἐντός τῶν μελανῶν ὀπῶν. Ὁ Χριστοδούλου ἀπέδειξε ὅτι τέτοιες ἀνωμαλίες δύνανται νά
ὑπάρχουν καί ἐκτός τῶν μελανῶν ὀπῶν, ἤτοι, ἀνωμαλίες οἱ ὁποῖες εἶναι ὁρατές καί ἀπό τό ἄπειρο. Ἡ
ἐργασία αὐτή κατέρριψε τήν εἰκασία τῶν Penrose-Hawkins περί κοσμικῆς λογοκρισίας. Ἡ δέ ἀρχή τῆς
διχοτομίας, δηλοῖ ὅτι μικρές διαταραχές στίς ἀρχικές συνθῆκες πού δημιουργοῦν τίς

γυμνές

ἀνωμαλίες, προκαλοῦν εἴτε δημιουργία μελανῆς ὀπῆς εἴτε μή δημιουργία ἀνωμαλίας, ὅπερ καί
ἀποτελεῖ ἀναδιατύπωση τῆς κοσμικῆς λογοκρισίας.
Ἀπέδειξε τέλος στήν ἐργασία μέ τόν τίτλο: “The non-linear nature of gravitational wave experiments”
(Phys. Rev. Letters, 67 (1991), 1486-1489), ὅτι, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ χωροχρόνος εἶναι ἐπίπεδος, οἱ
ἀσυμπτωτικοί νόμοι πού διέπουν τήν καμπυλότητα δέν εἶναι γραμμικοί. Λόγω τῆς ἐργασίας αὐτῆς,
πιστοῦται μέ τήν ἀνακάλυψη αὐτοῦ πού εἶναι γνωστό ὡς Christodoulou Permanent Displacement ἤ
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Christodoulou Memory Effect, συμφώνως μέ τό ὁποῖο οἱ ἐκρήξεις βαρυτικῶν κυμάτων δημιουργοῦν
μόνιμη μετατόπιση, ἤ διαφορετικά μία μνήμη, στό κυματικό πεδίο.
Κυρίες καί Κύριοι,
Εἶναι φανερό, ὅτι στόν περιορισμένο χρόνο πού διατίθεται στήν σημερινή τιμητική ἐκδήλωση, εἶναι
ἀδύνατον νά ἐκθέσομε τό τεράστιο ἔργο καί

νά ἀποδώσομε ἱκανοποιητικῶς τήν συμβολή τοῦ

Δημητρίου Χριστοδούλου στά Μαθηματικά. Στά πενῆντα δύο του χρόνια ἔχει νά παρουσιάσει ἕνα
τεράστιο καί μεγαλοφυές ἔργο. Καί ἐκτός ἀπό τήν ἀρχική του, οὐδόλως δευτερεύουσα, καρποφόρα
ἐνασχόλησή του μέ τήν Φυσική, ἡ ὁποία μέχρι καί σήμερα τοῦ παρέχει πολύτιμη φυσική διαίσθηση,
ἔχει ἐργασθεῖ ὡς ἐρευνητής στίς ἀκόλουθες περιοχές τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης: Μερικές
Διαφορικές Ἐξισώσεις, Διαφορική Γεωμετρία, Γενική Σχετικότης καί Ρευστοδυναμική. Ἐπιπροσθέτως,
ἔχει διδάξει ἤ ὑπῆρξε ἐρευνητής στά ἀκόλουθα ἰδρύματα:
● 1971-1972 Caltech, Research Fellow
● 1972-1973 Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Καθηγητής
● 1973-1974 CERN, Γενεύη, Visiting Scientist
● 1974-1976 International Center for Theoretical Physics, Τεργέστη
● 1976-1981 Max Planck Institute, Μόναχο, Humboldt Fellow
● 1981-1983 Courant Institute, Visiting Member
● 1983-1985 Syracuse University, Ἀναπληρωτής Καθηγητής
● 1985-1987 Syracuse University, Καθηγητής
● 1988-1992 Courant Institute, Καθηγητής Μαθηματικῶν
● 1992-2001 Princeton University, Καθηγητής Μαθηματικῶν
● 2001-

ETH , Ζυρίχη, Καθηγητής Μαθηματικῶν καί Φυσικῆς.

Τριάντα δύο ἔτη μετά τήν συγγραφή τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς δέν σταμάτησε οὔτε στιγμή τήν
διεξαγωγή δημιουργικῆς ἔρευνας. Τά ἀποτελέσματά της παρουσιάζονται ἀφ’ ἑνός μέν στά δύο μεγάλα
του συγγραφικά ἔργα, τó πρῶτο καί ὀγκῶδες, 514 σελίδων, πού ἤδη ἀναφέραμε, μέ τήν συνεργασία
τοῦ Sergiu Klainerman: “The Global Non-linear Stability of the Minkowski Space” καί τό δεύτερο,
319 σελίδων: “The Action Principle and Partial Differential Equations” (Ἡ Ἀρχή τῆς ἐλάχιστης
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δράσεως καί Μερικές Διαφορικές Ἐξισώσεις) καί ἀφ’ ἑτέρου στίς πολυάριθμες ἀξιόλογες
δημοσιεύσεις, ἀνακοινώσεις καί διαλέξεις του.
Ἀπό τό 1985 ἔως σήμερα ἔχει ἐπιβλέψει τήν ἐκπόνηση 8 διδακτορικῶν διατριβῶν. Ἰδιαίτερης μνείας
ἀξίζει ἡ τελευταία, ἡ ὁποία ἀπενεμήθη τό 2001 στόν Μιχάλη Δαφέρμο, υἱό τοῦ Κωνσταντίνου
Δαφέρμου, καθηγητοῦ Μαθηματικῶν στό πανεπιστήμιο Brown, ὁ ὁποῖος (Μιχάλης) ἔχει μελετήσει τίς
σφαιρικά συμμετρικές λύσεις τῶν ἐξισώσεων Einstein-Maxwell καί τά φαινόμενα τῆς βαρυτικῆς
καταρρεύσεως, παρουσίᾳ ἠλεκτρικοῦ φορτίου. Σέ ἐντελῶς πρόσφατη καί ἀδημοσίευτή του ἐργασία, ὁ
Μιχάλης Δαφέρμος, ἀνεκάλυψε τόν ρυθμό μειώσεως τοῦ βαθμωτοῦ πεδίου, ὅταν δημιουργεῖται ἡ
μελανή ὀπή, τό ὁποῖο ἦταν ἐπί 19 ἔτη ἀνοικτό πρόβλημα.
Γιά τήν τεράστια, σπουδαία καί ἀνεκτίμητη προσφορά του στήν Ἐπιστήμη, Φυσική καί κυρίως
Μαθηματική, ὁ Δημήτρης Χριστοδούλου ἔχει ἐπανειλημμένως τιμηθεῖ.
Συγκεκριμένα, ἔχει ἀναγορευθεῖ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῶν πανεπιστημίων Ἀθηνῶν
( τόν Ἰούνιο τοῦ 1996), ΕΜΠ (τόν Μάιο τοῦ 2000), Brown (τόν Μάιο τοῦ 2001).
Τοῦ ἔχουν ἀπονεμηθεῖ τά ἀκόλουθα βραβεῖα καί διακρίσεις:
● Ἰούνιος 1981 Otto Hahn Medal (Μαθηματική Φυσική), Max Planck Gesellschaft
● Νοέμβριος 1991 Βραβεῖο Β. Ξανθόπουλος (Γ. Σχετικότης), ἀπό τό Παν. Κρήτης
● Ἰούνιος 1993 MacArthur Fellows Award (Μαθηματικά καί Φυσική), AMS
● Μάρτιος 1996 Ἀριστεῖο Θετικῶν Ἐπιστημῶν, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
● Ἀπρίλιος 1998 John Simon Guggenheim Fellow, Guggenheim Foundation
● Ἰανουάριος 1999 Bôcher Memorial Prize (mathematical analysis), AΜS
● Ἰανουάριος 2000 Βραβεῖο Ζήνων, Κυπριακή Μαθηματική Ἑταιρεία
● Ἰούλιος 2000 Ταξιάρχης τῆς τάξεως τοῦ Φοίνικος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς

Δημοκρατίας

● Ἀπρίλιος 2001 Ἐκλέγεται μέλος τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας Τεχνῶν καί Ἐπιστημῶν
Κυρίες καί Κύριοι,
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Τήν ἔκθεση τοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου Δημητρίου Χριστοδούλου, πού μᾶς τιμᾶ μέ τήν παρουσία του,
προσπάθησα νά συμπυκνώσω ἐντός ὀλίγων σελίδων καί εἰλικρινῶς αἰσθάνομαι ἔνοχος ἀπέναντί του
γιατί τόν ἀδίκησα παραλείποντας λόγω χρονικῶν περιορισμῶν πολλά καί σημαντικά ἐπιστημονικά
στοιχεῖα πού μόνον οἱ ἐπαΐοντες θά ἠδύναντο νά παρακολουθήσουν.
Τό Συμβούλιο τῆς Σχολῆς Θετικῶν καί Ἐφηρμοσμένων Ἐπιστημῶν, ἡ Σύγκλητος καί τό Συμβούλιο
τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, μέ τήν ὁμόφωνη ἀπόφασή τους, θέλησαν νά ἐκδηλώσουν τήν ἀπέραντη
καί εἰλικρινῆ τους χαρά, ἀλλά καί νά ἀποδώσουν τήν ὀφειλόμενη τιμή, ἀναγορεύοντάς τον, Ἐπίτιμο
Διδάκτορα τῆς Σχολῆς μας.
Γιά ἕναν ἐπιστήμονα τοῦ κύρους, τοῦ ἐπιπέδου καί τῆς σεμνότητος τοῦ Δημητρίου Χριστοδούλου, ἡ
πρόσθεση μιᾶς ἀκόμη τιμητικῆς διακρίσεως δέν θά εἶχε καμία σχεδόν σημασία, ἄν δέν προήρχετο ἀπό
τούς ὅμαιμους καί ὁμοεθνεῖς συμπατριῶτες του. Ἀλλά ἡ τιμή εἶναι καί δική μας, καί γι' αυτό σᾶς
εὐχαριστοῦμε κ. Χριστοδούλου, πού θελήσατε νά ἔλθετε καί νά δεχθεῖτε τήν τιμητική ἀναγόρευσή
σας, σέ Πανεπιστήμιο καί σέ τόπο δικό σας.
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