
Emil Fischer – βιογραφία 

Το  Hermann  Emil  Fischer  γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 
1852,  στο  Euskirchen,  στην  περιοχή  της 
Κολωνίας.  Ο  πατέρας  του  ήταν 
επιτυχημένος  επιχειρηματίας.  Μετά  από 
τρία έτη με έναν ιδιωτικό δάσκαλο, ο Emil 
πήγε στο τοπικό σχολείο και πέρασε έπειτα 
δύο έτη στο σχολείο του Wetzlar, και δύο 
περισσότερα  στη  Βόννη  όπου  πέρασε  τις 
τελικές  εξετάσεις  του  το  1869  με  τη 
μεγάλη  διάκριση.  Ο  πατέρας  του 
επιθυμούσε να  τον βάλει στην  επιχείρηση 

οικογενειακής  ξυλείας,  αλλά  ο  Emil  επιθύμησε  να 
μελετήσει  τις  φυσικές  επιστήμες,  ειδικά  φυσική  και,  μετά 
από μια ανεπιτυχή προσπάθεια του Emil στις επιχειρήσεις, 
ο πατέρας του  που, σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του 
ιδίου,  είπε  ότι  ο  Emil  ήταν  πάρα  πολύ  ηλίθιος  ώστε  να 
ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και έπρεπε καλύτερα να είναι 
σπουδαστής    τον  έστειλε  το  1871  στο  πανεπιστήμιο  της 
Βόννης  για  να  μελετήσει  χημεία.  Εκεί  παρευρέθηκε  στις 
διαλέξεις  των  Kekulé,  Engelbach  και  Zincke,  και  επίσης 
των  August  Kundt  στη  φυσική,  και  Paul  Groth  στην 
ορυκτολογία. 

Το  1872,  εντούτοις,  ο  Emil,  που  επιθυμούσε  ακόμα  να 
μελετήσει τη φυσική, πείστηκε από τον ξάδελφό του Otto 
Fischer,  για  να πάει μαζί  του  στο  πρόσφατα  καθιερωμένο 
πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, όπου ο καθηγητής Rose 
εργαζόταν  στη  μέθοδο  Bunsen  ανάλυσης.  Εδώ  ο  Fischer 
συνάντησε το Adolf von Baeyer, κάτω από την επιρροή του 
οποίου  αποφάσισε  τελικά  να  αφιερώσει  τη  ζωή  του  στη 
χημεία. Το 1874 πήρε το Ph.D στο Στρασβούργο. Στο  ίδιο 
έτος  διορίστηκε  ως  βοηθός  στο  πανεπιστήμιο  του 
Στρασβούργου. 

Το 1875 κλίθηκε από το πανεπιστήμιο του Μονάχου όπου 
πήγε  και  έγινε  βοηθός  στην  οργανική  χημεία. 

Το 1879 ο Fischer διορίστηκε στο Μόναχο καθηγητής  της
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αναλυτικής χημείας. Στο ίδιο έτος του προσφέρθηκε, αλλά 
αρνήθηκε, την έδρα της χημείας στο AixlaChapelle. Το 
1881 διορίστηκε  καθηγητής της χημείας στο πανεπιστήμιο 
Erlangen και το 1883 κλήθηκε από το Badische Anilin und 
sodaFabrik  να  κατευθύνει  το  επιστημονικό  εργαστήριό 
του.  Ο  Fischer,  εντούτοις,  προτίμησε  την  ακαδημαϊκή 
εργασία. 

Το  1888  κλήθηκε  να  γίνει  καθηγητής  της  χημείας  στο 
πανεπιστήμιο  Würzburg  και  εδώ  παρέμεινε  μέχρι  1892, 
όταν  κλήθηκε  να  πάρει  την  προεδρία  της  χημείας  στο 
πανεπιστήμιο  του  Βερολίνου.  Εδώ  παρέμεινε  μέχρι  το 
θάνατό  του  το  1919. 

Στο  Erlangen  ο  Fischer  μελέτησε  τις  ενεργές  ουσίες  του 
τσαγιού, του καφέ και του κακάου, δηλαδή, της καφεΐνης 
και  θεοβρωμίνης,  και  καθιέρωσε  τη  δράση  μιας  σειράς 
ενώσεων  σε  αυτόν  τον  τομέα,  συνθέτοντας  τις  τελικά. 

Η  εργασία,  εντούτοις,  για  την  οποία  κυρίως  φημίζεται  ο 
Fischer  ,  είναι  οι  μελέτες  του  πάνω  στις  πουρίνες  και  τα 
σακχάρα.  Άρχισε  να  μελετά  τις  πουρίνες  από  το  1881 
ανακαλύπτοντας τη σχέση ανάμεσα στα μόρια του ουρικού 
οξέος,  της  ξανθίνης,  της  καφεϊνης,  της  θεοβρωμίνης  και 
άλλων  αζωτούχων  οργανικών  ενώσεων,  με  το  μόριο  της 
απλής  πουρίνης.  Δυό  χρόνια  αργότερα  άρχισε  να  μελετά 
τους υδατάνθρακες, συνδέοντας  την στερεοχημεία με  την 
οργανική  χημεία  και  την  βιοχημεία.  Παρά  τις  σημαντικές 
δυσκολίες,  εξαιτίας  της  στερεοχημικής  δομής  τους, 
κατάφερε να προσδιορίσει τη μοριακή δομή της γλυκόζης, 
της  φρουκτόζης  και  πολλών  άλλων  υδατανθράκων, 
επαληθεύοντας  τα  αποτελέσματά  του    με  τη  σύνθεση 
αυτών των ενώσεων. Η συμβολή του ήταν επίσης τεράστια 
στην  ανάπτυξη  της  χημείας  των  πρωτεϊνών  και  των 
ενζύμων. 
Το  1890  τιμήθηκε  με  το  μετάλλιο  Davy  medal  της 
Βρετανικής  Βασιλικής  Εταιρείας  η  οποία  και  το  εξέλεξε 
αλλοδαπό  μέλος  της  το 1899.  Το  1902  του  απονεμήθηκε 
το  βραβείο  Νόμπελ  στη  χημεία  για  τις  εργασίες  του  στις 
συνθέσεις  σακχάρων  και  πουρινών.



Στην ηλικία 18 ετών, προτού να πάει στο πανεπιστήμιο της 
Βόννης,  ο  Fischer  έπασχε  από  γαστρίτιδα,  η  οποία  του 
επιτέθηκε πάλι προς το τέλος της διάρκειας αξιώματός του 
της έδρας στο Erlangen και τον ανάγκασε να αρνηθεί μια 
ελκυστική προσφορά να ακολουθήσει τον Victor Meyer στο 
ομοσπονδιακό  τεχνικό  πανεπιστήμιο  στη  Ζυρίχη  και  να 
πάρει  άδεια  ενός  έτους  προτού  να  πάει,  το  1888,  στο 
Würzburg.  Ενδεχομένως  αυτή  η  κατάθλιψη  ήταν  ο 
πρόδρομος  του  καρκίνου  από  τον  οποίο  πέθανε. 
Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  βοηθήθηκε  πολύ  από  την 
άριστη μνήμη του, η οποία του επέτρεψε , αν και δεν ήταν 
από  τη  φύση  καλός  ομιλητής,  να  απομνημονεύσει  τα 
χειρόγραφα  των  διαλέξεων  που  είχε  γράψει. 
Ήταν ιδιαίτερα ευτυχής στο Würzburg όπου απόλαυσε τους 
περιπάτους του μεταξύ των λόφων. 

Η  έντονη  κατανόηση  των επιστημονικών προβλημάτων, η 
διαίσθηση και η αγάπη για την αλήθεια και η επιμονή του 
στην  πειραματική  απόδειξη  των  υποθέσεων,  τον 
χαρακτήρισαν  ως  έναν  από  τους  αληθινά  μεγάλους 
επιστήμονες. 

Το  1888  Fischer  παντρεύτηκε  την  Agnes  Gerlach,  κόρη 
του J. von Gerlach, καθηγητή της ανατομίας στο Erlangen. 
Δυστυχώς  η  σύζυγός  του  πέθανε  επτά  έτη  μετά  από  το 
γάμο  τους.  Είχαν  τρεις  γιους,  ένας  από  τους  οποίους 
σκοτώθηκε  στον  πρώτο  παγκόσμιο  πόλεμο,  ο  άλλος 
αυτοκτόνησε  εξ’  αιτίας  της  υποχρεωτικής  στρατιωτικής 
θητείας  σε  ηλικία  25  ετών.  Ο  τρίτος  γιος,  Hermann  Otto 
Laurenz Fischer, που πέθανε το 1960, ήταν καθηγητής της 
βιοχημείας στο πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ. 

Ο Emil Fischer πέθανε στις 15 Ιουλίου 1919. 

Από  τις  διαλέξεις  Νόμπελ,  χημεία  19011921, 
Elsevier Publishing Company, Άμστερνταμ, 1966 

Αυτή η αυτοβιογραφία/η βιογραφία γράφτηκε κατά 
την  διάρκεια  του  βραβείου  και  δημοσιεύθηκε 
αργότερα στις σειρέςLes Prix Nobel/Nobel Lectures.
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