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Γράφει ο Απόστολος Σπυράκης 

Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο που γράφει ο Ελπιδοφόρος 

Ιντζέμπελης για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή γεγονός που 

δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον του για τον σημαντικότερο έλληνα 

μαθηματικό της σύγχρονης εποχής που συνέχισε μια μακρά 

παράδοση η οποία ξεκινά από την εποχή του Θαλή, του Πυθαγόρα 

και του Ευκλείδη και συνεχίζεται την βυζαντινή περίοδο όταν ο 

περίφημος Λέοντας ο Μαθηματικός διεκδικούνταν επίμονα από 

τους άραβες για να φτιάξει σχολές στη Βαγδάτη. Δουλεύοντας 

σκληρά και χάρη στη φιλομάθεια και το ταλέντο του ο 

Καραθεοδωρή κατάφερε να ανέλθει τόσο ψηλά στην ακαδημαϊκή 

ιεραρχία ώστε συνδιαλέγονταν με διάσημους μαθηματικούς όπως ο 

Μαξ Πλανκ, ο Ντάβιντ Χίλμπερτ και φυσικά ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ο 

οποίος κατέφευγε στον Έλληνα επιστήμονα για να του εξηγήσει 

κάποιους ιδιαίτερα πολύπλοκους μαθηματικούς συλλογισμούς. 

Παρά την υψηλή επιστημοσύνη του ο Καραθεοδωρή δεν ξεχνούσε 

ποτέ την καταγωγή του και δεν δίστασε να αφήσει τη σταδιοδρομία 
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του στην Γερμανία όπου είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε μια 

σειρά από τομείς όπως η θερμοδυναμική, η συναρτησιακή ανάλυση 

και οι διαφορικές εξισώσεις που άνοιγαν καινούριους δρόμους 

στην επιστήμη. Εξαιτίας της αγάπης του για την μητέρα πατρίδα 

ήταν πρόθυμος να συνδράμει όποτε τον καλούσαν στην Ελλάδα 

ενώ κινδύνεψε αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της οργάνωσης 

του Ιωνικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης μέσα σε συνθήκες πολύ 

δύσκολες καθώς το μικρασιατικό μέτωπο ήταν ανοιχτό. 

Στο τρίτο βιβλιο του ο Ιντζέμπελης χρησιμοποιεί τη φόρμα του 

γκράφικ νόβελ, μια φόρμα πολύ δημοφιλή τα τελευταία χρόνια που 

φέρνει στην επικαιρότητα ένα είδος που αγαπήσαμε στην παιδική 

μας ηλικία όταν διαβάζαμε τις ωραιότερες ιστορίες μέσα από τις 

σειρές των κόμικ που κυκλοφορούσαν. Αποδείχτηκε ότι τούτη η 

φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφήγηση λογοτεχνικών 

έργων και μυθιστορηματικών βιογραφιών όπως αυτή καθιστώντας 

το κείμενο προσιτό σ’ ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό το οποίο 

μπορεί να έρθει ευχάριστα σε επαφή με τη ζωή ενός τόσο 

σημαντικού έλληνα που τίμησε την χώρα του σε όλο τον κόσμο . 

Ένα υπέροχο γκράφικ νοβελ, με τη ζωή και το έργο του 

Καραθεοδωρή που θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους. 
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