
Μέρος Ι Ι Ι :  Προικισµένος αστρονόµος, πατέρας 
και οικογενειάρχης  (1798 – 1814) 

 
Διαφ.44   
Διαφ.45 
Διαφ.46  
Διαφ.47 
 

Ο Γκάους είναι ήδη 21 ετών. Επιστροφή στο Μπράουνσβαϊκ. -
Κουτσοµπολιά για τον εύρωστο νέο που δεν εργάζεται αλλά γεµίζει το 
δωµάτιο µε αλλόκοτα σύµβολα.- Τι θα απογίνει η µητέρα του όταν πεθάνει 
νέος όπως συµβαίνει συχνά µε τις ιδιοφυϊες;-Νέα συνάντηση µε τον Δούκα 
και νέα χορηγία για τη διδακτορική του διατριβή στο Χέλµστεντ (υπό την 
καθοδήγηση του Πφαφ). –Τα Μαθηµατικά είναι αποκλειστική απασχόληση 
πλέον (πόσοι άραγε είχαν αυτή τη δυνατότητα;) – Οριστική ρήξη µε τον 
πατέρα του-Σε ηλικία 22 ετών καταθέτει τη διδακτορική του διατριβή για 
το θεµελιώδες θεώρηµα της Άλγεβρας, εξηγώντας σε ποιο σηµείο έσφαλε ο 
Όϊλερ όπως και οι ντ’ Αλαµπέρ και Λαγκράνζ. Θρασύτητα ή πίστη στις 
απόψεις του;- Η θεωρία των αριθµών  είναι η Βασίλισσα των 
Μαθηµατικών.- Ολοκλήρωση του έργου «Πραγµατείες στη θεωρία των 
Αριθµών» 
 
Διαφ.48 
 

 
Ο αστρονόµος Πιάτσι και ο πλανητοειδής Δήµητρα. 
(Καλόγερος+αστρονόµος στο Παλέρµο) 

Κεφάλαιο 1:   Δρ Καρλ Φρίντριχ Γκάους 

Κεφάλαιο 2:   Ο Πλανητοειδής Δήµητρα 



 
Διαφ.49  
Διαφ.50 
Διαφ.51 
Διαφ.52  
Διαφ.53 
 
-Δηµοσιοποίηση της ελλειπτικής τροχιάς της Δήµητρας από τον Γκάους µε 
τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων το 1801[Ceres: ο µικρότερος νάνος 
πλανήτης του ηλιακού συστήµατος µε διάµετρο περίπου 950 Km] 
- Η φιλία και η συνεργασία µε τον Βίλχελµ Όλµπερς-Η Αγία Πετρούπολη 
προσφέρει στον Γκάους τη διεύθυνση του αστεροσκοπείου της. Το ίδιο και 
το Βερολίνο. Ο Γκάους δεν αποδέχτηκε τις προκλήσεις.-Νέα αύξηση της 
χορηγίας.-Στρέφεται κυρίως πλέον στην Αστρονοµία.-Τα πρώτα ατοµικά 
του αστρονοµικά εργαλεία.- Ο γεωδαιτικός τριγωνισµός του 
Μπράουνσβάϊκ. 
Διαφ.54 
 
Ζητάµε το x, αν ξέρουµε α, β, d. εφα = y/a, άρα y = a εφα 
Επίσης  y = (d-a) εφβ, από τις σχέσεις αυτές υπολογίζουµε  
το  a = d εφβ/(εφα + εφβ) και από το ορθ. τρίγωνο  
x = a συνα 
 
Διαφ.55 
 
 

 
Στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Η γνωριµία και ο γάµος µε τη 
Γιοχάννα Όστχοφ το 1824. – Η γέννηση του Γιόζεφ (προς τιµήν του Πιάτζι) 
 

Κεφάλαιο 3:   Με γυναίκα και παιδί 



 
-Ο Δούκας σκέπτεται την κατασκευή αστεροσκοπείου στο Μπράουνσβάϊκ. 
-Ο Ναπολέων κατακτά την γύρω περιοχή της Πρωσίας. 
-Αναθερµαίνεται το ενδιαφέρον των Ρώσων για τον Γκάους. 
-Νέα αύξηση της χορηγίας (άµα  θέλεις να  κρατήσεις έναν παίχτη , τον 
κρατάς) 
- Ο θάνατος του Δούκα. Ο Ναπολέων καταλαµβάνει το Μπράουνσβάϊκ. 
Προστασία του Γκάους (αντιστοιχία µε στρατηγό Μάρκελλο-Συρακούσσες-
Αρχιµήδης)  
Διαφ.56 
Διαφ.57 
-Αλληλογραφία µε Μεσιέ Λεµπλάνκ   -Μετακόµιση στο Γκέτιγκεν όπου (Σοφί 
Ζερµαίν)           αναλαµβάνει τη διεύθυνση του 
                    αστεροσκοπείου. 
Διαφ.58     
Διαφ.59 
-Παράλληλα διδάσκει (Ντέντεκιντ)  
 

 
 
 
-Γεννιέται η κόρη του Βιλελµίνη – Μίνα.(Προς τιµήν του Βίλχελµ Όµπερς) 
- Πληροφορείται 
για την αξιοποίηση του 
ατµού στην Αµερική. 
- Συµµετέχει σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις, χαρακτηριστικές υποχρεώσεις ένός µέλους της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας. 
 

Κεφάλαιο 4:   Ο Δούκας και η Αγία Πετρούπολη 

Κεφάλαιο 5:   Καθηγητής Αστρονοµίας 

Κεφάλαιο 6:   Τραγωδία 



-1809: «Θεωρία της κίνησης των ουρανίων σωµάτων που περιφέρονται 
γύρω από τον ήλιο σε κωνικές τοµές. 
 
Διαφ.60 
-Πρίγιπας των Μαθηµατικών- πολλές τιµητικές διακρίσεις-βραβείο 
Λαλάντ (από το Ινστιτούτο της Γαλλίας), δεν δέχτηκε τα χρήµατα, 
παρέµβαση της Σ.Ζερµέν. 
-Γέννηση του τρίτου παιδιού Λούις (προς τιµήν του Καρλ Λούντβιχ 
Χάρντιγκ, που ανακάλυψε τον πλανητοειδή Ήρα).  
- Ο θάνατος της Γιοχάννα.  
- Ο θάνατος του ασθενικού Λούις λίγους µήνες αργότερα. 

 
-Το 1810 παντρεύεται τη φίλη της Γιοχάννα, Μίνα Βάλντεκ. 
 
Διαφ.61  
 
-Αποκτούν δύο παιδιά, τον Όιγκεν (1811) και τον Βίλχελµ(1813). 

Κεφάλαιο 7:   Ο γάµος µε τη Μίνα Βάλντεκ 



 
-Το 1812 δηµοσιεύει εργασίες στην αστρονοµία, οπτική, θεωρία αριθµών, 
άλγεβρα. (Εφαρµοσµένα – καθαρά Μαθηµατικά). Εξαιρετικά παραγωγικός. 
-Ταξίδι στο Μόναχο για αγορά τηλεσκοπίου. Το ταξίδι µε την άµαξα 
διήρκεσε 6 ηµέρες. (Περιστατικά του ταξιδιού). 
-Η αγορά των αστρονοµικών εργαλείων. Επιστροφή. 
- Γέννηση της Θηρεσίας. 
 
Διαφ.62 
 

 
 
 

-Η οικογένεια µεγαλώνει. Μετακόµιση στο νέο Αστεροσκοπείο. 
Διαφ.63  
 Διαφ64 
 
- Η Μίνα αρρωσταίνει. Η θεραπεία στο Μπαντ Εµς. 
 
 

 
- Η ιδιαίτερη σχέση µε τη µητέρα του, ένας άνθρωπος που τον βοήθησε 
πολύ, παρά την ελλειπή της µόρφωση.  
 

Κεφάλαιο 8:   Το ταξίδι στο Μόναχο 

Κεφάλαιο 9:   Το Νέο Αστεροσκοπείο 

Κεφάλαιο 10:   Η µητέρα του Γκάους 
Αστεροσκοπείο 


