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1889, Ερλάνγκεν, Γερµανία, στο σπίτι των Νέδερ. 
«Μπαµπά... τι κάνεις όλη την ηµέρα;» 
«Τι παράξενη ερώτηση από το επτάχρονο κοριτσάκι µου! Είµαι µαθηµατικός. Διαβάζω και διδάσκω 
µαθηµατικά», απάντησε ο καθηγητής Νέδερ.  
«Θέλω κι εγώ να γίνω µαθηµατικός.» 
«Όχι, Έµι. Η ζωή του µαθηµατικού είναι προορισµένη για τα αγόρια. Εσύ θα γίνεις µια υπέροχη 
γυναίκα και θα περνάς τις ηµέρες σου µαγειρεύοντας, ράβοντας και ανατρέφοντας τα παιδιά σου. Θα 
πρέπει να αφήσεις τις σοβαρές σπουδές για τους άντρες. Έτσι γινόταν ανέκαθεν.» 
 
1917, στο Πανεπιστήµιο του Γκέτινγκεν. 
«Κύριοι», φώναξε ο Χίλµπερτ, «µιλάµε για µια θέση σε πανεπιστήµιο, όχι σε δηµόσια λουτρά. Το φύλο 
του αιτούντος δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο.» 
«Είναι ευφυέστατη, ίσως πιο ευφυής απ’  όλους µας», συµπλήρωσε ο Κλάιν. «Ναι, έχει εβραϊκή 
καταγωγή, όπως πολλοί σ’  αυτό το πανεπιστήµιο -και δεν νοµίζω ότι θεωρείται µειονέκτηµα το ότι 
είναι ειρηνόφιλη.» 
 
 

 

 



«Χθες συζητούσα µε τη Fräulein Δόκτορα Νέδερ. Η µαθηµατική απόδειξη της θεωρίας µου, ακόµη και 
για εµένα, είναι µεγάλη αγγαρεία. Οι επαναστατικές τεχνικές της Νέδερ στην αφηρηµένη άλγεβρα 
οδηγούν στην τέλεια µαθηµατική διατύπωση της σχετικότητας», πρόσθεσε ο Αϊνστάιν. 
 
1922, στο Μαθηµατικό Ινστιτούτο του Γκέτινγκεν. 
Η Νέδερ διέθετε µια αφοσιωµένη οµάδα φοιτητών, ανδρών και γυναικών.  
Την ακολουθούσαν παντού και ονοµάζονταν «τα αγόρια της Νέδερ». Ήταν πρωτοπόρος σε ένα πεδίο 
που θα αποτελούσε το µέλλον των µαθηµατικών –  στο εξής η άλγεβρα δεν θα ήταν ποτέ πια η ίδια. 
 
1933, Κολέγιο Μπριν Μορ, στην Πενσιλβάνια της Αµερικής. 
Το Ίδρυµα Ροκφέλερ χρηµατοδοτεί τη συνεργασία της εξόριστης καθηγήτριας µε το Ινστιτούτο 
Ανωτέρων Μελετών του Πρίνστον. Η δεσποινίς Νέδερ είναι η σπουδαιότερη γυναίκα µαθηµατικός 
που γνώρισε ποτέ ο κόσµος –  είναι η µητέρα της σύγχρονης αφηρηµένης άλγεβρας. 
 
1935, στο Νοσοκοµείο του Μπριν Μορ. 
Μετά την εγχείρηση, η Έµι πέφτει σε κώµα και πεθαίνει. Δεν υπήρξε παιδί-θαύµα. Τουναντίον, 
ξεκίνησε όψιµα και η παραγωγικότητά της αύξαινε καθώς µεγάλωνε. Έφυγε αναπάντεχα, στο απόγειο 
της δηµιουργικής της δύναµης. 
 
Μια εξαιρετική βιογραφία για την πιο σηµαντική γυναίκα µαθηµατικό του εικοστού αιώνα. Πρόκειται 
για ένα έργο µοναδικό, ιστορικά τεκµηριωµένο, ευχάριστο και προσιτό σε όλους, γραµµένο από τη 
συγγραφέα του best seller Καρλ Φρίντριχ Γκάους, Ο Πρίγκιπας των Μαθηµατικών. 
 

 
M. B. W. Tent 
Είναι καθηγήτρια των µαθηµατικών στην Αλαµπάµα των Η.Π.Α. Διακρίθηκε για το ταλέντο της να 
«ζωντανεύει» την ιστορία των µαθηµατικών µέσα από τη διδασκαλία και τα βιβλία της.  
Για το βιβλίο της Έµι Νέδερ, η Κυρία της Άλγεβρας δήλωσε: «Αξιοποίησα όλες τις προφορικές και 
γραπτές πηγές, ώστε να συµπληρώσω τα κενά ανάµεσα στα γεγονότα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ζωής στη 
Γερµανία εκείνης της εποχής καθώς και σύµφωνα µε το πώς τα ιδιοφυή παιδιά εξερευνούν τα µαθηµατικά. Το 
βιβλίο µου είναι µια βιογραφία της Νέδερ, µολονότι έχει και µια µυθιστορηµατική υφή. Ελπίζω ότι 
κατόρθωσα να αναδείξω την ακαταµάχητη γοητεία της και την εξαιρετική της οξύνοια. Αγάπησα πολύ την Έµι 
Νέδερ καθώς σχεδίαζα την ιστορία της. Ήταν θερµή και ζωηρή, ολοκληρωτικά ανιδιοτελής, και όσο ωρίµαζε 
παθιαζόταν όλο και πιο πολύ µε τα µαθηµατικά. Η ύπαρξή της έδωσε ένα νέο νόηµα στην έκφραση 
θεωρητικά µαθηµατικά.» 
Το προηγούµενο βιβλίο της Καρλ Φρίντριχ Γκάους, Ο πρίγκιπας των µαθηµατικών, έγινε best seller και 
κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ. 

 
 
  
 
 

 

 

                                                   

              


