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Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης (κείμενο) – Παναγιώτης Πανταζής 

(εικονογράφηση), Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, ο σπουδαίος Έλληνας 

μαθηματικός, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Με την πολυσχιδή προσωπικότητα και το βίο του Κωνσταντίνου 

Καραθεοδωρή καταπιάνεται χρόνια ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, 

παραδίδοντας στο αναγνωστικό κοινό το μυθιστόρημα Η τελευταία 

εξίσωση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (Στοχαστής, 2013) και την 

πιο πρόσφατη μυθιστορηματική βιογραφία Κωνσταντίνος 

Καραθεοδωρή (Μένανδρος, 2019). Όπως εξομολογείται  ο ίδιος 

«Πρέπει να ήταν 13 Νοέμβρη του 2003 όταν «πρωτοσυναντήθηκα», με 

τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Η γνωριμία μας ξεκίνησε μέσα από 

το ένθετο «Ιστορικά» της κυριακάτικης 

εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Η εφημερίδα τον σύστηνε ως τον 

«Έλληνα Αϊνστάιν». Δεν ξέρω για ποιόν λόγο, αυτό το αφιερωματικό 

τεύχος με γοήτευσε. Ύστερα από έναν μήνα το ξαναδιάβασα. Άρχισα 

να ψάχνω για τον σπουδαίο μαθηματικό.» 

Το συγγραφικό ταξίδι του Ιντζέμπελη στον βίο του Καραθεοδωρή, 

συνεχίζεται και φέτος, παρουσιάζοντας ένα πολύ φροντισμένο 

graphic novel, με την σύμπραξη του εξαιρετικά ταλαντούχου κομίστα 

Παναγιώτη Πανταζή, απ’ όπου και η εισαγωγή που παραθέσαμε πιο 

πάνω. Το graphic novel με τον τίτλο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ο 

σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός απευθύνεται σε παιδιά από 9 ετών 

και πάνω και φυσικά σε όλους τους ενήλικες φαν των κομικ. 

Σ’ αυτό θα συναντήσουμε τον Καραθεοδωρή σε πολλές στάσεις του 

βίου του: από την εργασία του ως μηχανικός στο φράγμα του Ασουάν 

στην Αίγυπτο, τις σπουδές του στη στο Βερολίνο και στην Γοτίγγη και 

την ανάληψη καθηκόντων καθηγητή ανωτέρων μαθηματικών στο 

πανεπιστήμιο του Ανόβερου. Τις γνωριμίες του με τον Αλμπέρτο 

Αϊνστάιν και τον Ελευθέριο Βενιζέλο που ήταν καθοριστικές για τα 

επόμενα βήματα του, το κάλεσμα του τελευταίου στο να συνδράμει 

στην ίδρυση ενός νέου πανεπιστημίου, το οποίο θα ιδρυθεί στη Σμύρνη 

και θα κληθεί να το οργανώσει, αλλά τα μεγαλόπνοα σχέδια θα 

ναυαγήσουν μαζί με την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Την 

μετάβαση κατόπιν στην Αθήνα, όπου διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Την 



προσπάθεια αναδιοργάνωσης του πανεπιστημίου, έπειτα από την 

ανάληψη εκ νέου της εξουσίας στην Ελλάδα από τον Βενιζέλο αλλά 

και την έντονη αμφισβήτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπου θα 

τον οδηγήσουν στην παραίτηση και στην φυγή στην Γερμανία. Τέλος 

την συνταξιοδότηση και την μέγιστη αναγνώριση του έργου του με 

τιμές από την πανεπιστημιακή κοινότητα του Μονάχου. 

Το graphic novel Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ο σπουδαίος Έλληνας 

μαθηματικός είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους νεαρούς 

αναγνώστες και όχι μόνο να συστηθούν με αυτή τη σπουδαία 

προσωπικότητα. Το κείμενο του Ιντζέμπελη με τρόπο απλό μας 

οδηγεί στις στάσεις ζωής του Καραθεοδωρή και το πάντρεμα της 

καθαρής και μινιμαλιστικής εικονογράφησης σε άπρο-μαύρο του 

Πανταζή δίνουν ένα αποτέλεσμα που είναι απολαυστικό για τον 

αναγνώστη. 
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