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Η ζωή και το έργο του μεγάλου Ελληνογερμανού μαθηματικού σε 

κείμενο Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη και εμπνευσμένες εικόνες του 

Pan Pan. 

Ένα graphic novel για τη ζωή του μεγάλου Ελληνογερμανού 

μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή κυκλοφόρησε αυτές τις 

μέρες από τις σταθερά ποιοτικές εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι 

το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη 

(κείμενα) και του εικονογράφου Παναγιώτη Πανταζή: ένα δείγμα 

της καινούργιας περιόδου ωριμότητας για τα ελληνικά κόμικς. Ο 

Παναγιώτης Πανταζής, γνωστός ως Pan Pan, εργάζεται στον χώρο 

των κόμικς επί είκοσι χρόνια με μια ιδιαίτερη, αναγωρίσιμη 

τεχνική που έχουμε δει στο «Μέρες λατρείας», στο «Lynch», στο 

«Τώρα πια ξυπνάω με τον ήλιο», στα εικονογραφημένα βιβλία του 

για την Αθήνα και στα έργα του σε πολλά τεύχη των Common 

Comics. Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης έχει ασχοληθεί και στο 

παρελθόν με τον Καραθεοδωρή: είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Η 

τελευταία εξίσωση , (2013) εκδόσεις Στοχαστής και μιας 

https://ixotisartas.gr/category/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac/


μυθιστορηματικής βιογραφίας που κυκλοφόρησε το 2019 από τις 

εκδόσεις Μένανδρος. 

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Konstantin 

Carathéodory) 

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Konstantin Carathéodory) 

γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1873 και πέθανε στο Μόναχο το 1950. 

Θεωρείται ιδιοφυής μαθηματικός με επιστημονικό έργο που 

επεκτείνεται και σε όλους τομείς της γνώσης, όπως τη Φυσική και 

την Αρχαιολογία. Ασχολήθηκε με τη μαθηματική ανάλυση, τη 

συναρτησιακή ανάλυση και τη θεωρίας του μέτρου και της 

ολοκλήρωσης. Ο πατέρας του ήταν νομικός από την 

Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από το Μποσνοχώρι (νομός 

Έβρου) ο οποίος εργαζόταν ως διπλωμάτης για την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Είχε ξεκινήσει ως γραμματέας και κατόπιν ως 

πρέσβης του Σουλτάνου στις Βρυξέλλες, στην Αγία Πετρούπολη 

και στο Βερολίνο. Η μητέρα του Καραθεοδωρή καταγόταν από τη 

Χίο. 

Το 1920, πάλι με πρόσκληση του Βενιζέλου, ανέλαβε να οργανώσει 

το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη έμεινε μέχρι την 

κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου τον Αύγουστο του 1922. 

Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη, ο 49χρονος Καραθεοδωρή 

κατόρθωσε να διασώσει τη βιβλιοθήκη και πολλά από τα 

εργαστηριακά όργανα του Ιωνικού Πανεπιστημίου και να τα 

μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δωρεά Καραθεοδωρή 

βρίσκεται μέχρι σήμερα στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το 1922 διορίστηκε καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1923 στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, αλλά δεν άργησε να απογοητευτεί από τη μίζερη 

κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων. Εγκατέλειψε ξανά την 

Ελλάδα το 1924, για να καταλάβει καθηγητική έδρα στο 

Πανεπιστήμιο του Μονάχου, που εκείνο τον καιρό ήταν το δεύτερο 

μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Τον Νοέμβριο του 1926, 

έγινε μέλος στη νεοϊδρυθείσα Ακαδημία Αθηνών και το 1928, μετά 

από πρόσκληση του Χάρβαρντ και της Αμερικανικής Μαθηματικής 

Εταιρείας, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ όπου έμεινε, μαζί με τη γυναίκα 

του, επί έναν σχεδόν χρόνο, δίνοντας διαλέξεις σε διάφορα 

αμερικανικά πανεπιστήμια: ανάμεσά τους το Πρίνστον, το 



Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Πανεπιστήμιο του Τέξας 

στο Όστιν. 

Το 1930, πάλι μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου, 

ανέλαβε καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει στην 

αναδιοργάνωση του πρώτου και στην οργάνωση του (νεοσύστατου) 

δεύτερου. Το 1932, επέστρεψε στην έδρα του στο Μόναχο όπου 

πέρασε τα δύσκολα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 


