
Ο Ντενί Γκετζ (Denis Guedj), είναι καθηγητής Μαθηµατικών και Ιστορίας της Επιστήµης 
στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού (Paris VIII) και συγγραφέας. 
Ο 68χρονος Ντενί Γκετζ (Denis Guedj) είναι µαθηµατικός, καθηγητής Ιστορίας της 
Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο Paris VIIΙ, ερευνητής, συγγραφέας και σεναριογράφος για τον 
κινηµατογράφο. Έχει γράψει πολλά µυθιστορήµατα µε θέµα τα µαθηµατικά και είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για την τεράστια επιτυχία που σηµείωσε σε πολλές χώρες του κόσµου το 
µυθιστόρηµά του «Το θεώρηµα του παπαγάλου» (εκδόσεις Πόλις, 1999). Ως 
σεναριογράφος έχει τιµηθεί µε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου 1987 για την ταινία «Η 
τελευταία Παρασκευή του Σεπτέµβρη». Επίσης, ο Ντενί Γκετζ έχει γράψει άλλες πέντε 
ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους, δύο θεατρικά έργα µε πρωταγωνιστή? τα µαθηµατικά 
και αρκετά δοκίµια.  
 
Όσο για τα µυθιστορήµατά του, στην Ελλάδα έχουν µεταφραστεί σχεδόν όλα, µε πρώτο και 
διασηµότερο το «Θεώρηµα του παπαγάλου», που µυεί µε διασκεδαστικό τρόπο µεγάλους και 
µικρούς στον κόσµο των αριθµών και τη λογική τους. Η υπόθεσή του; Ένα γράµµα κάποιου 
φίλου από τα παλιά, ένα φορτίο πολύτιµων βιβλίων και ένας φλύαρος παπαγάλος έρχονται 
να κάνουν άνω κάτω την ήρεµη ζωή των ενοίκων της οδού Ραβινιάν στους πρόποδες της 
Μονµάρτης. Προσπαθώντας να εξιχνιάσουν τον περίεργο θάνατο του φίλου τους, οι ήρωες 
του βιβλίου αναζητούν τη λύση του µυστηρίου µέσα στις σελίδες µαθηµατικών 
συγγραµµάτων. Έτσι, η παρέα των ηρώων κάνει ένα συναρπαστικό ταξίδι στους αιώνες 
µέσα από τον µαγικό κόσµο των Μαθηµατικών.  
 
Τα άλλα βιβλία του Ντενί Γκετζ στα ελληνικά είναι το «Επιχείρηση Μεσηµβρία» (εκδ. 
Τραυλός, 2002), «Το µέτρο του κόσµου» (εκδ. Τραυλός, 2002), «La bela η αυτοβιογραφία 
µιας καραβέλας» (εκδ. Τραυλός, 2003), «Τα αστέρια της Βερενίκης» (εκδ. Ψυχογιός, 
2005), «Μηδέν» (εκδ. Ψυχογιός, 2006) και «Το δωρεάν δεν αξίζει πλέον τίποτα» (εκδ. 
Κέδρος, 2007).  
 
Για τον Ντενί Γκετζ τα µαθηµατικά είναι ένας τρόπος να σκεφτόµαστε, να συλλογιζόµαστε 
και να επιχειρηµατολογούµε και µάλιστα, υποστηρίζει, η απόδειξη σε αυτό είναι το γεγονός 
ότι τα µαθηµατικά γεννήθηκαν στην Ελλάδα, µέσα από ένα δηµοκρατικό όραµα του κόσµου. 
Για εκείνον, τα µαθηµατικά είναι βέβαια ένα εργαλείο επιλογής, µια γλώσσα που πρέπει να 
µάθουµε να µιλάµε και ένα αυστηρό σχολείο.  
 
 
Για τον Ντενί Γκετζ ο κόσµος της λογοτεχνίας και ο κόσµος της επιστήµης είναι 
αλληλένδετοι. Πώς οι επιστηµονικοί τοµείς, ιδιαίτερα το πεδίο των µαθηµατικών, µπορούν 
να φανούν χρήσιµοι στους µυθιστοριογράφους; Μπορούν οι έννοιες και οι ιδέες της 
επιστήµης να λειτουργήσουν λογοτεχνικά και να µεταµορφωθούν σε ενδιαφέροντα 
µυθιστορηµατικά πρόσωπα; Στις 6 Μαΐου, στην εκδήλωση του Megaron Plus, ο Ντενί Γκετζ 
θα λύσει τις απορίες µας για τον τρόπο µε τον οποίο η επιστήµη εισχωρεί στον κόσµο της 
λογοτεχνίας! 


