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Πρόλογος ...................................  13

Άλαν Τούρινγκ ........................  18
23 Ιουνίου 1912 – 7 Ιουνίου 1954

Το αγόρι που παραλίγο να αποβληθεί από το 
σχολείο ως ανεπιθύμητο επινόησε τον σύγχρονο 
υπολογιστή και έσωσε εκατομμύρια ζωές.

Άλμπερτ Αϊνστάιν ...................  20
14 Μαρτίου 1879 – 18 Απριλίου 1955

Το αγόρι που ήταν τόσο κακό με τις λέξεις 
κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους 
ανθρώπους στην ιστορία των αριθμών.

Άλμπερτ Εσπινόσα .................  22
5 Νοεμβρίου 1973

Το αγόρι που έχασε ένα πόδι και κέρδισε 
εκατομμύρια καρδιές, λέγοντάς το.

Άλμπερτ Καζάλς .....................  24
18 Ιουλίου 1990

Το αγόρι που έκανε τον γύρο του κόσμου χωρίς  
τα δύο πιο απαραίτητα πράγματα: χρήματα...  
και περπάτημα.

Αντουάν  
ντε Σεντ-Εξιπερί......................  26
29 Ιουνίου 1900 – 31 Ιουλίου 1944

Το αγόρι που πέρασε όλη του τη ζωή  
στα σύννεφα έπλασε τον πιο αγαπημένο  
εξωγήινο της ιστορίας.

Αντρέ Αγκάσι............................  30 
29 Απριλίου 1970

Το αγόρι που έριχνε 2.500 μπαλιές τη μέρα  
και έγινε ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο.

Βιθέντε Φερέρ ..........................  32   
9 Απριλίου 1920 – 19 Ιουνίου 2009

Το αγόρι που δεν πίστευε στα ουρανοκατέβατα 
θαύματα βοήθησε δύο εκατομμύρια Ινδούς  
να βγουν από τη μιζέρια.

Βόλφγκανγκ Αμαντέους 
Μότσαρτ .....................................  34
27 Ιανουαρίου 1756 – 5 Δεκεμβρίου 1791

Το αγόρι που έπαιζε πιάνο με δεμένα  
τα μάτια και έγινε ο καλύτερος συνθέτης  
όλων των εποχών.

Γεώργιος Παπανικολάου .....  36
13 Μαΐου 1883 – 19 Φεβρουαρίου 1962 

Ο ανήσυχος επιστήμονας που ξεκίνησε  
από μια μικρή ελληνική πόλη, έφτασε  
στην Αμερική και κατάφερε να χαρίσει ζωή  
στις γυναίκες όλου του κόσμου.

Γιουσέιν Μπολτ .......................  38  
21 Αυγούστου 1986

Το αγόρι με το ένα πόδι κοντύτερο  
από το άλλο που κατέληξε να σπάσει  
όλα τα ρεκόρ ταχύτητας.
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Δαλάι Λάμα...............................  42
6 Ιουλίου 1935

Το αγόρι που δίδαξε την ειρήνη σε εκατομμύρια 
ανθρώπους του πλανήτη, παρόλο που του 
απαγόρευαν να γυρίσει σπίτι.

Ζακ-Ιβ Κουστό .........................  44
11 Ιουνίου 1910 – 25 Ιουνίου 1997

Το αγόρι που ονειρευόταν να γίνει πιλότος  
μάς μύησε στα υποβρύχια θαύματα.

Ικμπάλ Μασίχ ..........................  46
1982 – 16 Απριλίου 1995

Το αγόρι που δούλευε αλυσοδεμένο  
βοήθησε πάνω τρεις χιλιάδες σκλάβους  
να ξεφύγουν.

Ιούλιος Βερν .............................  48
8 Φεβρουαρίου 1828 – 24 Μαρτίου 1905

Το αγόρι που ο πατέρας του τον έβαλε  
να του υποσχεθεί πως δε θα ταξιδέψει  
ποτέ οδήγησε εκατομμύρια αναγνώστες  
από το κέντρο της Γης στη Σελήνη.

Ισαάκ Νεύτων ...........................  50
4 Ιανουαρίου 1643 – 31 Μαρτίου 1727

Ένα αγόρι τόσο εύθραυστο άλλαξε  
εκ βάθρων την επιστήμη.

Ιωάννης Καποδίστριας ..........  54
10 Φεβρουαρίου 1776 – 9 Οκτωβρίου  
(27 Σεπτεμβρίου με το παλιό ημερολόγιο) 1831

Ο αριστοκράτης που μέσα από το χάος, τα ερείπια 
και τις αντιπαλότητες κατάφερε να δημιουργήσει 
ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Κάρολος Δαρβίνος ..................  56
12 Φεβρουαρίου 1809 – 19 Απριλίου 1882

Το αγόρι που πήγαινε για πάστορας ανακάλυψε  
την Καταγωγή των Ειδών και ήρθε σε ρήξη  
με την Εκκλησία.

Κέλβιν Ντο ................................  58
26 Οκτωβρίου 1996

Το αγόρι που δημιουργεί τις μεγαλύτερες 
καινοτομίες με υλικά που βρίσκει  
στα σκουπίδια.

Λεονάρντο ντα Βίντσι ............  60  
15 Απριλίου 1452 – 2 Μαΐου 1519

Το αγόρι που αναγκάστηκε να μορφωθεί  
μόνο του και έγινε η μεγαλύτερη διάνοια  
στην ιστορία.

Λίλι Έλμπε ...............................  62
28 Δεκεμβρίου 1882 – 13 Σεπτεμβρίου 1931

Το κορίτσι που γεννήθηκε σε ένα σώμα  
που δεν ήταν δικό του.

Λιονέλ Μέσι .............................  66 
24 Ιουνίου 1987

Το αγόρι που δεν μπορούσε να μεγαλώσει  
έγινε ένας από τους καλύτερους  
ποδοσφαιριστές της ιστορίας.

Λουί Μπράιγ ............................  68 
4 Ιανουαρίου 1809 – 6 Ιανουαρίου 1852

Το αγόρι που επινόησε μια γλώσσα  
για τυφλούς επειδή ήθελε να γράφει  
στην οικογένειά του.
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Λούντβιχ βαν Μπετόβεν .......  70
16 Δεκεμβρίου 1702 – 26 Μαρτίου 1827

Το αγόρι που το υποχρέωναν να παίζει  
πιάνο έγινε ο καλύτερος συνθέτης  
στην ιστορία.

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ...........  72 
15 Ιανουαρίου 1929 – 4 Απριλίου 1968

Το αγόρι που βίωσε τη βία στο ίδιο του  
το σπίτι και άλλαξε τον κόσμο υπερασπιζόμενο  
την ειρήνη.

Μασούντ Χασανί .....................  74 
1983 

Το αγόρι που κατάφερε να σώσει  
εκατομμύρια ζωές με τα παιχνίδια του.

Μαχάτμα Γκάντι ......................  78
2 Οκτωβρίου 1869 – 30 Ιανουαρίου 1948

Το αγόρι που δεν τολμούσε να μιλήσει  
δημόσια απελευθέρωσε μια ολάκερη χώρα.

Μπαράκ Ομπάμα .....................  80 
4 Αυγούστου 1961

Το αγόρι που αγωνιζόταν πάντα για  
την ισότητα και τη δικαιοσύνη και έγινε  
ο πρώτος μαύρος πρόεδρος  
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μπιλ Γκέιτς .............................  82 
28 Οκτωβρίου 1955

Το αγόρι που έγινε ο πλουσιότερος  
άνθρωπος στον κόσμο και εγκατέλειψε  
τα πάντα για να βοηθήσει την ανθρωπότητα.

Μπόμπι Φίσερ ..........................  84
9 Μαρτίου 1943 – 17 Ιανουαρίου 2008

Το εγκαταλειμμένο αγόρι που αφοσιώθηκε στο 
σκάκι και αγαπήθηκε από ολόκληρο τον κόσμο.

Νέλσον Μαντέλα .....................  86 
18 Ιουλίου 1918 – 5 Δεκεμβρίου 2013

Το αγόρι που, παρά τα τριάντα χρόνια  
φυλακής, έβαλε τέλος στον ρατσισμό  
στη Νότια Αφρική.

Νίκολα Τέσλα ..........................  90  
10 Ιουλίου 1856 – 7 Ιανουαρίου 1943

Το αγόρι με τις εκλάμψεις ιδεών που  
οι εφευρέσεις του έφεραν τα πάνω κάτω  
στην επιστήμη. 

Όσκαρ Σίντλερ .........................  92 
28 Απριλίου 1908 – 9 Οκτωβρίου 1974

Το αγόρι «ναζί» που ρίσκαρε τη ζωή του  
για να σώσει τους Εβραίους και έγινε  
ήρωας του Ισραήλ.

Ουίλιαμ Σέξπιρ ........................  94
26 Απριλίου 1564 – 23 Απριλίου 1616

Το αγόρι που ονειρευόταν να ζήσει  
από το θέατρο και έγινε ο καλύτερος  
συγγραφέας του κόσμου.

Πολ Πουαρέ ..............................  96 
20 Απριλίου 1879 – 30 Απριλίου 1944

Το αγόρι που έραβε ρούχα για κούκλες  
έφερε επανάσταση στη μόδα της εποχής του.
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Πρίμο Λέβι ................................  98 
31 Ιουλίου 1919 – 11 Απριλίου 1987

Το αγόρι που επέζησε από τη μεγαλύτερη  
θηριωδία για να την καταγράψει όπως  
κανείς άλλος.

Ρόαλντ Αμούνδσεν .................  102     
16 Ιουλίου 1872 – 18 Ιουνίου 1928

Το αγόρι που τόλμησε να αψηφήσει τους 
μεγαλύτερους κινδύνους στον κόσμο,  
αλλά όχι την ίδια του τη μητέρα.

Ρούντολφ Νουρέγιεφ .............  104 
17 Μαρτίου 1938 – 6 Ιανουαρίου 1993

Το αγόρι που γεννήθηκε μέσα σ’ ένα τρένο  
διέφυγε από τη χώρα του για να γίνει  
ο καλύτερος χορευτής στον κόσμο.

Σεμπαστιάο Σαλγκάδο ..........  106 
8 Φεβρουαρίου 1944

Το αγόρι που έκανε σκοπό της ζωής του  
να φωτογραφίσει τη φύση για να τη σώσει.

Σιγκέρου Μπαν .......................  108
5 Αυγούστου 1957

Το αγόρι που έφτιαχνε ξύλινα σπιτάκια σήμερα 
σώζει ζωές με σπίτια από χαρτί.

Σπύρος Λούης ..........................  110
12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940

Ο γιος του νερουλά που δεν ήθελε να χάσει,  
και που έδωσε το όνομά του σε στάδια,  
σε δρόμους, και σε μια έκφραση.

Στιβ Άιρβιν ................................  114
22 Φεβρουαρίου 1962 – 4 Σεπτεμβρίου 2006

Το αγόρι που του χάρισαν ένα φίδι και έγινε  
ένας από τους πλέον ένθερμους υπερασπιστές  
της φύσης.

Στίβεν Σπίλμπεργκ ................  116
18 Δεκεμβρίου 1946

Το αγόρι που έκανε σπιτικές ταινίες  
με τα παιχνίδια του και έγινε ο πιο  
επιτυχημένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ.

Στίβεν Χόκινγκ ........................  118 
8 Ιανουαρίου 1942 – 14 Μαρτίου 2018

Το αγόρι που κατέκτησε το σύμπαν  
από ένα αναπηρικό αμαξίδιο.

Τένζινγκ Νοργκάι...................  120 
29 Μαΐου 1914 – 9 Μαΐου 1986

Το αγόρι που σκαρφάλωνε όπως κανείς άλλος, 
ώσπου πραγματικά άγγιξε τον ουρανό.

Τζέιμι Όλιβερ ...........................  122
27 Μαΐου 1975

Το αγόρι που έκοβε λαχανικά  
στο εστιατόριο του πατέρα του  
κατέληξε να μαγειρεύει  
για εκατομμύρια ανθρώπους.

Τζον Λένον ................................  126
9 Οκτωβρίου 1940 – 8 Δεκεμβρίου 1980

Το αγόρι που ξεπέρασε την οργή του  
και έγινε τραγουδιστής της ειρήνης.
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Τσε Γκεβάρα .............................  128
14 Ιουνίου 1928 – 9 Οκτωβρίου 1967

Το αγόρι που πέρασε την παιδική του ηλικία  
στο κρεβάτι πολέμησε για τη δικαιοσύνη  
σε όλες τις ζούγκλες της ηπείρου.

Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ .........  130
18 Απριλίου 1973

Το αγόρι που έτρεχε από το σπίτι στο σχολείο  
και έγινε ο καλύτερος μαραθωνοδρόμος  
της ιστορίας.

Χάρβεϊ Μιλκ ............................  132
22 Μαΐου 1930 – 27 Νοεμβρίου 1978

Το αγόρι που αναγκάστηκε να κρύψει  
την ομοφυλοφιλία του έγινε ο μεγαλύτερος 
υποστηρικτής της.

Χάρι Χουντίνι ...........................  134
24 Μαρτίου 1874 – 31 Οκτωβρίου 1926

Το αγόρι που ξέφυγε άπειρες φορές 
από τον θάνατο και έγινε ο διασημότερος  
μάγος του κόσμου.

Η βιογραφία μου ......................  137

Τα όνειρά μου ...........................  141 

Μαθήματα έμπνευσης ............  145 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΩ
Ο ΝΕΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ;

Από τις απαρχές του κόσμου υπήρχαν μεγάλοι δημιουργοί και πρω-

τοπόροι. Και, ευτυχώς, διότι χάρη σε αυτούς τους οραματιστές φτάσα-

με εδώ που είμαστε. Διαφορετικά, θα βρισκόμασταν ακόμη στο ξεκίνη-

μα του κόσμου!

Ορισμένες ιδιοφυΐες υπήρξαν πηγή έμπνευσης για κάποιες άλλες: ο 

Μπετόβεν έγινε ο Μπετόβεν γιατί ήθελε να είναι ο Μότσαρτ. Ο Τσε Γκε-

βάρα γιατί ονειρευόταν να ζήσει τις περιπέτειες του θαυμαστού Ιούλιου 

Βερν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πάτησε πάνω στα βήματα του ήρωά του, 

του Μαχάτμα Γκάντι…

(Και αυτά μόνο μεταξύ των πενήντα ανθρώπων που βρίσκονται σε 

αυτό το βιβλίο· η συντριπτική πλειονότητα των μεγαλύτερων μυαλών 

της ιστορίας εμπνεύστηκε από άλλες προηγούμενες ιδιοφυΐες και αυ-

τή, με τη σειρά της, ενέπνευσε τις μελλοντικές.)

* * *

Ορισμένοι γεννήθηκαν πλούσιοι· κάποιοι άλλοι πάμφτωχοι.

Ορισμένοι αναγκάστηκαν να παλέψουν σκληρά για τις ιδέες τους· για 

κάποιους άλλους ήταν πολύ πιο εύκολο.

Ορισμένοι βίωσαν την αναγνώριση και το χειροκρότημα όσο ζούσαν· 

άλλοι έμειναν παρεξηγημένοι αρκετό καιρό μετά τον θάνατό τους.

Όλοι τους είναι αληθινοί υπερήρωες. Προσωπικότητες που άφησαν 

τον κόσμο πολύ καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαν.

Προσωπικότητες που εκφράστηκαν από ανάγκη, παρά από επιθυ-
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μία. Διότι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Είτε γίνονταν αποδε-

κτοί από το κοινό είτε όχι.

Άτομα που απέδειξαν ότι δημιουργικότητα δεν είναι μόνο η τέχνη: 

μπορείς να καινοτομήσεις και να εμφυσήσεις ομορφιά σε οποιονδήπο-

τε τομέα.

* * *

Οι ήρωες αυτού του βιβλίου δεν έχουν τίποτε κοινό: δεν είναι απαραί-

τητα όμορφοι ή έξυπνοι, δε μοιράζονται τον ίδιο χαρακτήρα ή προσω-

πικότητα ούτε κάνουν τα ίδια πράγματα, ενώ, μερικές φορές, δε συνει-

δητοποιούν καν τη σημασία των πράξεών τους.

Ένα μόνο στοιχείο έχουν κοινό: τους κινεί μια ακαταπόνητη θέληση 

που τους κάνει να μη σταματάνε για να σκεφτούν: Είναι δυνατό αυτό ή 

αδύνατο; Απλώς ρίχνονται σε αυτό.

Ξέρουν να αναγνωρίζουν τα χαρίσματά τους και να τα αξιοποιούν 

στο έπακρο, χωρίς να επιτρέπουν σε φυσικά ελαττώματα ή περιστάσεις 

να τους ανακόπτουν. 

Και εργάζονται ακατάπαυστα. Επειδή μόνο στην πράξη διακρίνεσαι. 

Γιατί, όπως λένε, «αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν είναι πλέον δου-

λειά». Χωρίς να το αφήνουν για την επόμενη μέρα, να τα παρατούν ή να 

περιμένουν πως θα γίνουν όλα σε πέντε λεπτά.

Αα… και να μαθαίνουν από εκείνους που γνωρίζουν περισσότερα. 

Αν σε ενδιαφέρει ένα θέμα, ρώτα, διάβασε, άκου. Ενημερώσου: το πι-

θανότερο είναι ότι υπάρχουν κι άλλοι με παρόμοιες ανησυχίες. Και ένα 

καλό μέρος για να ξεκινήσεις είναι η πλησιέστερη βιβλιοθήκη.

* * *

Λοιπόν, μπορείς να γίνεις κι εσύ ιδιοφυΐα, όπως ο Γιουσέιν Μπολτ ή ο 

Στίβεν Σπίλμπεργκ; 
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Θα θέλαμε αυτό το βιβλίο να σε βοηθήσει να σκεφτείς: Και γιατί όχι;

Για παράδειγμα, μικρός, ο Ζακ-Ιβ Κουστό όχι μόνο δεν υποψιαζόταν 

πως θα γινόταν διάσημος σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ούτε καν ότι θα 

αφιέρωνε τη ζωή του στην εξερεύνηση του βυθού των θαλασσών.

Όταν ο Μπιλ Γκέιτς ήταν παιδί, κανείς δε σκεφτόταν: Μια μέρα αυτό το 

παιδί θα γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σκέψου ότι σε αυτό το βιβλίο επιλέξαμε πενήντα ήρωες από μια λί-

στα άνω των πεντακοσίων. Υπάρχει υλικό και για άλλα, πολλά βιβλία. 

Πολλοί άντρες και γυναίκες έχουν γίνει υπερήρωες με σάρκα και 

οστά. Οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία, ο κόσμος ήταν γεμάτος από 

μεγαλοφυΐες.

Και δεν είναι απαραίτητο να γίνει κανείς ιδιοφυΐα! Πολλοί από εμάς 

αρκούμαστε και είμαστε απόλυτα ευτυχείς στο να κάνουμε καλά αυτό 

που ξέρουμε, να εκμεταλλευόμαστε το ταλέντο μας και να βοηθάμε με 

μικρές αλλαγές, χωρίς απαραίτητα να θέλουμε να περάσουμε στην 

ιστορία.

* * *

Αν αυτοί οι πενήντα χαρακτήρες σε εμπνεύσουν να αγωνιστείς για να 

κάνεις τις ιδέες σου πραγματικότητα, αν αυτό το βιβλίο σε βοηθήσει να 

πειστείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, αν σου χρησιμεύσει στο να ακο-

λουθήσεις την κλίση σου ή να σκεφτείς ότι και οι δικές σου ιδέες μπο-

ρεί να είναι τόσο δυνατές και πρωτότυπες όπως του Αϊνστάιν ή εκείνες 

του Μέσι… θα είμαστε πανευτυχείς.

Να θυμάσαι ότι το καθετί, πριν γίνει πραγματικότητα, είναι ένα όνειρο. 

Γιατί να μην πραγματοποιηθεί και το δικό σου;
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«Αυτοί που επιμένουν πως κάτι είναι αδύνατον 

ας μην ενοχλούν εκείνους που το κάνουν».

Άλμπερτ Αϊνστάιν
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ΑΛΑΝ ΤΟΥΡΙΝΓΚ

Το αγόρι που παραλίγο να αποβληθεί από το σχολείο ως ανεπιθύμητο 
επινόησε τον σύγχρονο υπολογιστή και έσωσε εκατομμύρια ζωές.

Ηνωμένο Βασίλειο, 23 Ιουνίου 1912 – 7 Ιουνίου 1954

Ο Άλαν δεν υπήρξε ποτέ το «φυσιολογικό» παιδί που τόσο επιθυμούσαν οι γονείς του. 

Το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που τον απασχολούσε ήταν να είναι φυσιολογικός και 

να μπορέσει να προσαρμοστεί.

Στο σχολείο ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του, που την πρώτη μέρα, βλέποντας ότι 

απεργούσαν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, αποφάσισε να καλύψει μια απόσταση εκατό χι-

λιομέτρων με ποδήλατο.

Μόνο που του Άλαν δεν του άρεσε το σχολείο. Τον ενδιέφεραν μόνο τα μαθηματικά και, 

όσο απίστευτο κι αν φαίνεται σήμερα, παραλίγο να τον διώξουν γι’ αυτό: «Αν πρόκειται 

απλώς να γίνει τεχνίτης, χάνει τον καιρό του εδώ μέσα».

Πολύ σύντομα όμως συνέβη κάτι σημαντικό. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου, οι Γερμανοί είχαν ένα σύστημα για να επικοινωνούν μεταξύ τους, τον μυστικό κώδι-

κα Enigma. Ο Άλαν ήταν ο μόνος που κατάφερε να τον «σπάσει». Για να τα καταφέρει, 

χρειάστηκε να εφεύρει μια ειδική μηχανή: τον πρώτο σύγχρονο υπολογιστή.

Εκτιμάται ότι, χάρη σε αυτόν, ο πόλεμος μειώθηκε κατά δύο χρόνια και ότι σώθηκαν 

δεκατέσσερα εκατομμύρια ζωές. Το έργο του ήταν τόσο σημαντικό, που ένα μέρος του πα-

ρέμεινε απόλυτα μυστικό μέχρι το 2012!

Υπήρξε επίσης ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ορισμός του εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται ως σήμερα: αυτό που μια μηχανή «σκέφτεται» δεν ξεχωρίζει από αυτό 

που σκέφτεται κάποιος.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο έλειψε να καταλήξει στη φυλακή για κάτι που (αν και σήμερα φαί-

νεται απίστευτο) τότε θεωρούνταν έγκλημα στην Αγγλία: αντί για τις γυναίκες, του άρεσαν 

οι άντρες.

Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές μεγαλοφυΐες του 20ού αιώνα. Η αγγλι-

κή κυβέρνηση ζήτησε μάλιστα δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά της. Και, με τόσες 

αντιξοότητες που αντιμετώπισε ο Άλαν στη ζωή του, ποιος θα μπορούσε να τον κατηγο-

ρήσει πως τον ενδιέφεραν περισσότερο οι αριθμοί παρά οι άνθρωποι;

© Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milano 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

18  



© Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milano 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019



ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

Το αγόρι που ήταν τόσο κακό με τις λέξεις  
κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους  

ανθρώπους στην ιστορία των αριθμών.

Γερμανία, 14 Μαρτίου 1879 – 18 Απριλίου 1955

Δεν έβγαζε λέξη. Ο μικρός Άλμπερτ δεν εννοούσε να μάθει να μιλάει. Προβληματισμέ-

νοι, οι γονείς του αναγκάστηκαν να τον πάνε στον γιατρό. Ούτε στο σχολείο οι δάσκαλοί 

του ήταν αισιόδοξοι. Μάλιστα, ένας από αυτούς είπε κάποτε: «Δεν πρόκειται ποτέ να κα-

ταφέρει τίποτε».

Και παρότι ποτέ δεν ήταν εύκολο να εναντιωθεί κανείς στις νόρμες αμφισβητώντας 

την εξουσία, στη Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα κάτι τέτοιο ισοδυναμούσε με καθαρή 

τρέλα.

Αλλά το ότι ο Άλμπερτ δε μιλούσε τον έκανε ίσως πιο παρατηρητικό στο περιβάλλον 

του και το ελεύθερο πνεύμα του του επέτρεψε να αμφισβητήσει τους κανόνες του σπου-

δαιότερου επιστήμονα στην ιστορία: του Ισαάκ Νεύτωνα.

Ή μπορεί να ήταν τόσο απλό όσο το έθεσε ο Άλμπερτ· αφού τελικά ζούσε σ’ έναν δικό 

του κόσμο, όφειλε να τον κατανοήσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Σε ηλικία δέκα ετών, άρχισε να τον ενδιαφέρει η επιστήμη και η φιλοσοφία. Στα δεκα-

τέσσερα, αφομοίωνε ήδη έννοιες που οι καθηγητές του δεν καταλάβαιναν. Κι όταν άρχι-

σε να εργάζεται, ο προϊστάμενός του έπρεπε να είναι υπομονετικός κάθε φορά που έβρι-

σκε τον Άλμπερτ να κάνει τους υπολογισμούς του αντί για εκείνο που του είχε αναθέσει.

Όλα αυτά όμως σύντομα βρήκαν την ανταμοιβή τους: στα είκοσι έξι του μόλις χρόνια 

κλόνισε την επιστήμη, με τη Θεωρία της Σχετικότητας, σύμφωνα με την οποία η ενέργεια 

και ο χρόνος είναι σχετικά. Λίγο αργότερα του απονεμήθηκε Βραβείο Νόμπελ.

Και, σε αντίθεση με πολλούς άλλους σπουδαίους επιστήμονες, ο Άλμπερτ είχε την τύ-

χη να αναγνωριστεί (η μεγαλοφυΐα του) εν ζωή. Το πρόσωπό του ήταν πιο διάσημο κι από 

αυτό πολλών κινηματογραφικών αστέρων.

Εκείνος όμως μπορεί να ήταν ακόμη πιο περήφανος για το ότι μέχρι σήμερα, σε ολό-

κληρο τον πλανήτη, τους εξυπνότερους της τάξης τούς αποκαλούν «Αϊνστάιν».
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