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Διαφ.1 
 

Οι βιογραφίες προσωπικοτήτων που έχουν διαπρέψει στο χώρο των 
Μαθηµατικών δίνουν, εκτός της αναφοράς των επιτευγµάτων τους, πολλές 
χρήσιµες πληροφορίες µέσα από την περιγραφή των βιογραφικών τους στοιχείων. 
Είναι πολύ σηµαντικό νοµίζω να µπορεί κάποιος να αντιληφθεί τα γεγονότα στο 
ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο. Να καταλάβει ποιες ήταν οι 
πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής, να συγκρίνει τις καταστάσεις µε το 
σήµερα, να πληροφορηθεί για τις προσπάθειες που κατέβαλαν αυτοί που πρώτοι 
διατύπωσαν µια ιδέα. Ίσως έτσι γίνει δυνατό να συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος 
και την αξία του κάθε επιτεύγµατος. Για τον Καρλ Φρίντριχ Γκάους οι πληροφορίες 
για τη ζωή του έρχονται κυρίως µέσα από διασπαρµένες εξιστορήσεις που 
αρκετές από αυτές είναι περιβεβληµένες µε το µανδύα του µύθου. Ίσως όχι άδικα, 
αφού πρόκειται για µια από τις  µεγαλύτερες προσωπικότητες στο µαθηµατικό 
χώρο. Τα επιτεύγµατα της παιδικής του ηλικίας ιδιαιτέρως, τον χαρακτήρισαν ως 
παιδί θαύµα. Η Μάργκαρετ Τέντ, µέσα από το µυθιστόρηµά της –γιατί περί 
µυθιστορήµατος πρόκειται- προσεγγίζει τουλάχιστον κατά φαντασία, µια 
αληθινή βιογραφία του Γκάους αναδεικνύοντας λεπτοµέρειες της ζωής του που 
είναι συναρπαστικές.  

Το βιβλίο προτείνεται ανεπιφύλακτα για µια λέσχη ανάγνωσης σε σχολικό 
επίπεδο και αποτελεί µια πολύ καλή αφορµή για ένα ενδιαφέρον ταξίδι όχι µόνο 
στα Μαθηµατικά αλλά και στη Φυσική και την Αστρονοµία.  

 
Έχει σηµασία λοιπόν να θυµηθούµε ποιες πολιτικές προσωπικότητες 

έπηρρέασαν άµεσα ή έµµεσα τη ζωή του Γκάους από τη µικρή ηλικία µέχρι τα 
γεράµατά του.  
  
 
 
 

Διαφ.2 H Αικατερίνη η 2α στη Ρωσία  
Διαφ.3  Στη Γαλλία λίγο αργότερα ξεκίνησε η γαλλική επανάσταση  

Διαφ.4 Ο κύριος είναι γνωστός…  

Διαφ.5  Στην Αµερική κυβέρνησε ο Τζωρτζ Ουάσιγκτον 
 

Διαφ.6    Ενώ στην Πρωσσία βασίλευε ο Φρειδερίκος ο 2ος 

Διαφ.7 Ενώ σηµαντικότατο ρόλο έπαιξε στη ζωή του Ο Δούκας του 
Μπράουνσβάϊκ  
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Διαφ.Όλοι αυτοί (και φυσικά πολλοί άλλοι) επηρέασαν όπως είπαµε τη ζωή 
του Κάρλ Φρίντριχ Γκάους) 

 
Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι πολλές σηµαντικές προσωπικότητες του 
επιστηµονικού κόσµου έζησαν κοντά σε εκείνη την εποχή. Μεταξύ αυτών ήταν   

Διαφ.9   
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 Διαφ.10  
 
 

  Ο Πρίγκιπας  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
 

HH  ��� ��� ��� ���   ���� �������� ���������� �������� ������     
  

Margaret Tent Margaret Tent   

 
                  

 
    

Διαφ.11   

Διαφ.12    
 
      

Δοµή της παρουσίασης 
Α.  Η συγγραφέας  
Β.  Καρλ Φρίντριχ Γκάους- ο ήρωας του βιβλίου 
Γ.  Το βιβλίο   
α) Γενική περιγραφή ( έκδοση, σελίδες, µεταφραστής κλπ.) 
β) Ενότητες (Εισαγωγή, Μέρη Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, V, Ευρετήριο) 
Δ.  Ερωτήµατα 
Ε.  Βιβλιογραφία 
 
 
Α. Η συγγραφέας 

Διαφ.13   
 

Για την Μάργκαρετ Τεντ δεν υπάρχουν στοιχεία πέραν αυτών που 
αναφέρονται στο συνοδευτικό έντυπο του βιβλίου. Γνωρίζουµε ότι είναι 
καθηγήτρια των Μαθηµατικών στην Αλαµπάµα των ΗΠΑ, αλλά τίποτε πιο 
συγκεκριµένο (δηλαδή βαθµίδα, σπουδές κ.α.) Εκείνο που έχει επί του 
παρόντος σηµασία είναι ότι διακρίθηκε για το ταλέντο της να ζωντανεύει 
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την ιστορία των Μαθηµατικών µέσα από τη διδασκαλία και τα βιβλία της 
(;)  

Διαφ.14   
Καρλ Φρίντριχ Γκάους-“ο ήρωας του βιβλίου” 
 

Ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους γεννήθηκε το 1777 στο Μπράουνσβάϊκ. Ήταν γιος 
του βιοπαλαιστή Γκέµπχαρντ Γκάους και της Δωροθέας Μπέντσε. ο Καρλ Φρίντριχ 
εκδήλωσε τα χαρίσµατά του σε πολύ νεαρή ηλικία. Το έτος 1791 έτυχε χορηγίας 
από το Δούκα του Μπρούνζβικ, Καρλ Βίλχελµ Φέρντιναντ. Σπούδασε Μαθηµατικά 
και Αστρονοµία  “στο εξωτερικό”, δηλαδή στο Πανεπιστήµιο του Γκέτινγκεν στο 
Ανόβερο, κατά το χρονικό διάστηµα 1795-1798. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του 
διατριβή στα Μαθηµατικά στο Κρατικό Πανεπιστήµιο του Μπρούνζβικ. Έγινε 
αρχικά διάσηµος όταν δηµοσίευσε το 1801 το έργο του Αριθµητικές έρευνες. Τον 
ίδιο χρόνο επαναπροσδιορίζει µε µαθηµατική µέθοδο τη θέση της Δήµητρας, του 
µεγαλύτερου από τους µικρούς πλανήτες.  

Διαφ.15   
 
Το 1807 αναγορεύτηκε καθηγητής της Αστρονοµίας στο Γκέτινγκεν και 

ανέλαβε τη διεύθυνση του Αστεροσκοπείου του οµώνυµου Πανεπιστηµίου. Όπως 
οι περισσότεροι αστρονόµοι της εποχής- όχι µόνο εργαζόταν αλλά και διέµενε 
στο Αστεροσκοπείο. Όπως ήταν σύνηθες στη φιλοσοφική κοινότητα, ο Γκάους 
δίδασκε και εργαζόταν και σε άλλους τοµείς, ιδιαιτέρως στα Μαθηµατικά, στην 
τοπογραφία, στη γεωδαισία και στη φυσική συνεισφέροντας σηµαντικότατα σε 
καθέναν από αυτούς. Σε συνεργασία µάλιστα µε τον κατά πολύ νεώτερο 
συνάδελφό του Βίλχελµ Βέµπερ, επινόησε και έθεσε σε λειτουργία τον πρώτο στον 
κόσµο ηλεκτροµαγνητικό τηλέγραφο.  

Έκανε δύο γάµους και απέκτησε 6 παιδιά. (Γιοχάννα Όστχοβ-Τζόζεφ, Μίνα, 
Λούις/Μίνα Βάλντεκ-Γιουτζίν,Βίλχελµ,Θηρεσία) 

Διαφ.16         
Πέθανε το 1855 σε ηλικία 77 ετών σε αρκετά καλή     

οικονοµική κατάσταση, κατ’ αντίθεση µε τα µίζερα πρώτα του χρόνια.  
 

Γ. Το βιβλίο           
 
Διαφ.17  
 

α) Γενική περιγραφή  
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  Πρόκειται για ένα βιβλίο 300 περίπου σελίδων. Εκδόθηκε από τον 
εκδοτικό οίκο ΤΡΑΥΛΟΣ τον Νοέµβριο του 2006. Τη µετάφραση από τα 
Αγγλικά έκανε ο Στάµος Τσιτσώνης και το βιβλίο έχει επιµεληθεί 
επιστηµονικά ο Δρ. Θεοφάνης Γραµµένος. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα 
βιβλίο «µαθηµατικής λογοτεχνίας» χαρακτηρισµός που συνήθως 
απονέµεται σε βιβλία που δεν περιέχουν την αυστηρότητα και τη λιτότητα 
ενός µαθηµατικού κειµένου. Είναι νοµίζω ένα ιδανικό βιβλίο για λέσχη 
ανάγνωσης σε µαθητές λυκείου ίσως και σε παιδιά της τρίτης γυµνασίου 
αν παραλειφθούν ορισµένες έννοιες όπως του λογαρίθµου ή του τρόπου 
υπολογισµού του πλήθους των πρώτων αριθµών, της ηµεροµηνίας του 
Πάσχα κλπ. 
Εξ’ άλλου η Μάργκαρετ Τεντ γράφει στην εισαγωγή: «Κατά το µεγαλύτερο 
µέρος της, αυτή η βιογραφία είναι αποτέλεσµα της συναναστροφής µου µε 
τους µαθητές. Εκείνοι ήθελαν να πληροφορηθούν περισσότερα και εγώ µε 
τη σειρά µου αναγκάστηκα να µάθω περισσότερα. Ελπίζω ότι η ιστορία 
αυτή του πλέον διάσηµου παιδιού – θαύµα στα µαθηµατικά, που έζησε 
ποτέ στον κόσµο και που  
 
όταν ενηλικιώθηκε αναγνωρίστηκε από άκρου σε άκρο της Ευρώπης ως ο 
Πρίγκιπας των Μαθηµατικών, θα παρακινήσει τους αναγνώστες να 
εξερευνήσουν τον κόσµο των Μαθηµατικών. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, θα είµαι 
πραγµατικά ευτυχής.» 
  
Τελικώς νοµίζω ότι το βιβλίο και όσα το συνοδεύουν µπορεί να 
παρουσιαστεί: 
 
Α. Σε µαθητές των µεγαλυτέρων τάξεων του Λυκείου, µε κατάλληλη 
επιλογή ερωτηµάτων που παρατίθενται στο τέλος ή φυσικά και άλλων που 
θα προστεθούν.  
Β. Σε ευρύτερη του σχολικού περιβάλλοντος λέσχη ανάγνωσης. 
 
Είναι αυτονόητο ότι τα λήµµατα που έχω παραθέσει, υπάρχουν στο βιβλίο, 
σε δικτυακούς τόπους που ταξίδεψα και στη βιβλιογραφία  που 
παραπέµπει. Έτσι, αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή αµφισβητήσεις και θα 
υπάρξουν σίγουρα σε ένα τόσο ευρύ πεδίο που πραγµατεύεται, ας κριθεί η 
συγγραφέας του βιβλίου.  
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β) Ενότητες  
 
(Εισαγωγή, Μέρη Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, V, Ευρετήριο) 

 
 
 

 Διαφ.18  
 
 
 

Στα εισαγωγικά µέρη µπορεί να ανακαλύψει ο αναγνώστης τα 
ερεθίσµατα της συγγραφέως, τον τρόπο που έκανε την έρευνα όπως και τη 
βοήθεια και τις διευκολύνσεις που της παρασχέθηκαν από την υπηρεσία 
της. Ακόµη µπορεί να κατανοήσει πως η συγγραφή ενός έγκυρου ιστορικού 
βιβλίου δεν είναι µια απλή διαδιακασία, αλλά απαιτεί χρόνο και 
συνδυασµένη προσπάθεια του συγγραφέα και µιας οµάδας που ελέγχει, 
συµβουλεύει και προτείνει.  

 

Μέρος Ι: Το παιδί θαύµα  (1777 – 1788) 
 
 
 

       
   

Διαφ.19  

 
 

Περιγράφονται ορισµένα επεισόδια από τα πρώτα χρόνια του µικρού 
Καρλ. Παράλληλα διαφαίνονται η αρνητική στάση του πατέρα και η 
υποµονετική της µητέρας, όπως και του αδελφού της, ο ο ποίος υπήρξε ο 
πρώτος που είχε τη διάθεση, αλλά και τη δυνατότητα να βοηθήσει τον 
µικρό Γκάους. 
 

 

Εισαγωγή-Πρόλογος- Ευχαριστίες 

Κεφάλαιο 1:   Λογαριασµοί 
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Διαφ.20 

Αναπτύσσεται µια ιδιαίτερη πνευµατική σχέση µε τον θείο Φρίντριχ. 
Αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ικανότητα του µικρού Καρλ να µετρά και να 
λογίζεται µε τους αριθµούς.  

  

Διαφ.  22  

 Διαφ.21 

 
 

Η πρώτη επαφή µε τον Δούκα του Μπράουνσβαϊκ. Το επεισόδιο µε 
την άµαξα.   

 

Οι πρώτες σπουδές στο δηµοτικό σχολείο της περιοχής. Ο αυστηρός 
δάσκαλος Μπίτνερ. Το πρώτο δώρο - µια σβούρα. 

Διαφ.23  

 

 

Η ανακάλυψη του τύπου του αθροίσµατος 1 + 2 + 3 + . . . + 100.  

Κεφάλαιο 3:   Ο Δούκας του Μπράουνσβάϊκ 

Κεφάλαιο 4:   Η Αίθουσα Διδασκαλίας 

Κεφάλαιο 2:   Αθροίσµατα 

Κεφάλαιο 5:   Αριθµητική 
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Η φιλία µε τον Μάρτιν Μπάρτελς. Ο Μπίτνερ επισκέπτεται τον πατέρα 
Γκάους. 

Διαφ.24  

 

 

Η µελέτη των Στοιχείων του Ευκλείδη. Το 5ο αίτηµα. Ο Όιλερ και το 
θεµελιώδες θεώρηµα της Άλγεβρας. Τα άπειρα αθροίσµατα. Το παράδοξο 
του Ζήνωνα. 

Διαφ.25  

Κεφάλαιο 6:   Πρώιµα Μαθηµατικά 


