
                  
                

     

                                   

 
 

 

_________________________________ 
 

                                                  Ο εγκέφαλος του Γκάους συγκαταλέγεται µεταξύ των  
                                             σηµαντικότερων θησαυρών της ανθρώπινης νόησης.  

                                    Σήµερα, διατηρείται στη φορµαλδεΰδη και αποτελεί ένα από τα  
πολύτιµα   κειµήλια της  ιατρικής κλινικής του  Πανεπιστηµίου του Γκέτινγκεν.  

_______________________________ 
 

	  
 

1777: δουκάτο του Μπράουνσβαϊκ: γεννιέται ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους, το πιο διάσηµο παιδί-θαύµα των 
µαθηµατικών, που έζησε ποτέ. 
Σκηνές, όπως αυτή του τρίχρονου Γκάους να διορθώνει τους αριθµητικούς υπολογισµούς του πατέρα του ή 
εκείνη του δεκάχρονου Γκάους να υπολογίζει εν ριπή οφθαλµού στο σχολείο το άθροισµα των 100 πρώτων 
ακεραίων αριθµών, είναι πλέον κλασικές και αποτελούν τον ορισµό της ιδιοφυΐας. 
 
1800: Πανεπιστήµιο του Μπράουνσβαϊκ: ο Γκάους σε ηλικία 23 ετών ολοκληρώνει το έργο του σχετικά µε τη 
Θεωρία Αριθµών, τη «Βασίλισσα των Μαθηµατικών», όπως την αποκαλούσε. 
 
1801: Ένα παιδικό όνειρο γίνεται πραγµατικότητα. Ο µικρούλης Καρλ, που ήθελε να γίνει κάποτε σαν τον 
πρίγκιπα του τόπου του, αναγνωρίζεται απ’ άκρου εις άκρον της Ευρώπης ως «ο Πρίγκιπας των Μαθηµατικών». 
 



1855: Ο µεγάλος µαθηµατικός, ο επαγγελµατίας αστρονόµος, ο καινοτόµος τοπογράφος, ο εφευρετικός φυσικός, 
λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, καταµετρά τις ηµέρες που είχε ζήσει. Οι αριθµοί κάθε είδους τον 
γοήτευαν µέχρι την τελευταία στιγµή. 
 
Η πατρίδα του, η Γερµανία τίµησε τον µεγάλο επιστήµονα, εκδίδοντας το χαρτονόµισµα των 10 µάρκων, επί 
του οποίου ήταν εκτυπωµένη η προτοµή του, µε τον χαρακτηριστικό βελούδινο σκούφο του. 
 
 
«…...Με τον στενό µου φίλο, τον Βόλφγκανγκ Μπολιάι, πίναµε τις µπίρες µας στα καπηλειά συζητώντας 
ατελείωτες ώρες για τους πρώτους αριθµούς, τη γεωµετρία και τη συναρπαστική Θεωρία Αριθµών. Την 
τελευταία νύχτα της φοιτητικής µας ζωής, υψώσαµε τα ποτήρια, ευχηθήκαµε να πετύχουµε ως 
επιστήµονες, ανταλλάξαµε τις πίπες µας και χωρίσαµε για πάντα. 
...Όταν τα στρατεύµατα του Ναπολέοντα κατέλαβαν το Μπράουνσβαϊκ, ο στρατιωτικός διοικητής ήρθε 
στο σπίτι µου µε µια αλλόκοτη εντολή από το Παρίσι: «Δεν µας ενδιαφέρει ο θάνατος του Δούκα, 
βεβαιωθείτε πως ο διάσηµος µαθηµατικός Γκάους είναι ζωντανός.» 
Μόλις ο στρατηγός Περνετί δήλωσε ότι ερχόταν εκ µέρους της Μαντµαζέλ Σοφί Ζερµέν, έµεινα άφωνος. 
Πώς να το φανταστώ ότι ο γάλλος µαθηµατικός Μεσιέ Λεµπλάνκ, µε τον οποίο αλληλογραφούσα τόσα 
χρόνια, δεν ήταν άνδρας αλλά γυναίκα, και µάλιστα είχε απαιτήσει από τον Ναπολέοντα την προστασία 
µου!» 
 
«Ο Πρίγκιπας των Μαθηµατικών» ή Princeps Mathematicorum (στα Λατινικά), όπως προτιµούσε ο Γκάους να 
τον αποκαλούν, είναι ένα συναρπαστικό µαθηµατικό µυθιστόρηµα· ταυτίζεται µε µια αληθινή αυτοβιογραφία, 
την οποία ο Γκάους δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γράψει. Ιστορικά τεκµηριωµένο, ευχάριστο και προσιτό σε 
όλους, µεταδίδει µε µοναδικό τρόπο τη γοητεία των µαθηµατικών. 
 
 
 
Η  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 
M. B. W. Tent: Η Μάργκαρετ B.W. Τεντ 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 Ο Πρίγκιπας των Μαθηµατικών δήλωσε: «Aυτή η βιογραφία είναι αποτέλεσµα 
της συναναστροφής µου µε τους φοιτητές. Εκείνοι ήθελαν να πληροφορηθούν περισσότερα και εγώ µε τη 
σειρά µου έψαξα και έµαθα όλες τις λεπτοµέρειες. Ελπίζω ότι η ιστορία του Γκάους θα παρακινήσει τους 
αναγνώστες να εξερευνήσουν τον κόσµο των µαθηµατικών. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, θα είµαι πραγµατικά 
ευτυχής». 
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