ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΙΜΑΝ
(Η ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ)
του John Derbyshire (Εκδόσεις Τραυλός)

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
του Marcus du Sautoy (Εκδόσεις Τραυλός)
Γενικά
Υπόθεση Ρίµαν
Όλες οι µη τετριµµένες ρίζες της συνάρτησης ζ
έχουν πραγµατικό µέρος ½ .
Στο εξαιρετικό βιβλίο του J. Derbyshire, παρουσιάζεται στον αναγνώστη
η καταγωγή, η εξέλιξη, οι επιρροές και η σπουδαιότητα, της παραπάνω
περίφηµης υπόθεσης του Ρίµαν, διατυπωµένη στο Βερολίνο το 1859 .
Το αναγνωστικό ταξίδι πραγµατοποιείται σε δύο παράλληλες πορείες.
Μέσα στα περιττά κεφάλαια αναπτύσσεται το µαθηµατικό υπόβαθρο για
την κατανόηση του προβλήµατος, ενώ στα άρτια κεφάλαια βρίσκονται
ιστορικές και βιογραφικές πληροφορίες για το πρόβληµα. Στην πρώτη
πορεία συναντά κανείς εξαιρετικές ιδέες διδακτικού περιεχοµένου,
υπάρχουν όµως και προχωρηµένες µαθηµατικές έννοιες, ιδίως για τον µη
µαθηµατικό αναγνώστη, ο οποίος παρόλο που πιθανά θα δυσκολευτεί
στην κατανόησή τους, σίγουρα θα γοητευτεί από τον τρόπο παρουσίασής
τους. Την δεύτερη πορεία χαρακτηρίζει ένας θησαυρός πληροφοριών
αλλά και η διεισδυτική µατιά του συγγραφέα στις εποχές, τους
χαρακτήρες και τα γεγονότα που σηµάδεψαν την εξέλιξη του
προβλήµατος. Σε όλο το βιβλίο διαφαίνεται η βαθιά αγάπη και εκτίµηση
του συγγραφέα για τον µεγάλο Μαθηµατικό Ρίµαν.
Έγινα µαθηµατικός χάρη σ’ έναν καθηγητή µου του Γυµνασίου,
τον κ. Μπέιλσον, που πρώτος µου έδειξε λίγη από την µουσική που
κρύβεται πίσω από τη σχολική αριθµητική.
Marcus du Sautoy
Ο συγγραφέας µας χαρίζει µια συναρπαστική περιπλάνηση στον κόσµο
των πρώτων αριθµών, µένοντας πιστός στις πρώτες του, µαθηµατικά
φωτεινές, εµπειρίες που προκάλεσαν την ενασχόλησή του µε τα
µαθηµατικά. Μας µεταφέρεται η αίσθησή του (και όχι µόνο δικιά του)
πως οι πρώτοι και η κατανοµή τους µέσα στο σύνολο των φυσικών είναι
ένας καθρέπτης που αντικατοπτρίζει τις µουσικές νότες και την δοµή
µιας µουσικής σύνθεσης. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις του µας
πηγαίνουν ακόµα πιο µακριά. Παίζουν οι πρώτοι αριθµοί κάποιο ρόλο
στην δοµή του αντιληπτού κόσµου και σε ποιο βαθµό; Ταυτόχρονα
καθώς περιγράφει τα διάφορα στάδια της εξέλιξης της θεωρίας αριθµών,
της µάχης µε την κατανόηση της κατανοµής των πρώτων και τις
προσπάθειες να απαντηθεί η αλήθεια ή όχι της υπόθεσης του Ρίµαν µας
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ξεναγεί στις διαφορετικές, ανά τις εποχές και τους τόπους, αντιλήψεις για
τα µαθηµατικά. Διαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώστης θα ανακαλύψει την
σπουδαιότητα καθώς και την πρακτική χρησιµότητα των πρώτων στο
σύγχρονο πολιτισµό, θα γοητευθεί όµως περισσότερο από την µουσική
τους.
Τα δύο αυτά βιβλία µπορούν να διαβαστούν σε µία λέσχη ανάγνωσης
από µαθητές των τελευταίων τάξεων λυκείου µε ιδιαίτερη κλίση στα
µαθηµατικά ή µε έντονο ενδιαφέρον για αυτά. Σε µια λέσχη ανάγνωσης
ενηλίκων ή φοιτητών µπορούν να αποτελέσουν το απαραίτητο έναυσµα
για µια διαφορετική θεώρηση της κατεχόµενης γνώσης, θέτοντας κρίσιµα
ερωτήµατα για τη φύση των Μαθηµατικών, της έρευνας για την αλήθεια
και της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους.
Τα προτείνουµε µε θέρµη.
Ιδέες για µια λέσχη ανάγνωσης
Αν για την λέσχη της επόµενης χρονιάς διαλέξετε ένα από τα βιβλία
αυτά, πιθανόν οι παρακάτω ιδέες να σας βοηθήσουν, σίγουρα όµως θα
σας δώσουν έναυσµα για την περαιτέρω, δική σας, εξερεύνηση του
θέµατος που πραγµατεύονται. Κατά την ανάγνωση, ή µετά την
ολοκλήρωσή της, θεωρούµε σηµαντικό να συζητηθεί στην λέσχη το
πνεύµα που διατρέχει κάθε βιβλίο. Αυτό το νόηµα έχει και ο τίτλος
“Κεντρικές εργασίες”.
Κεντρικές εργασίες
« Η πιο συναρπαστική επιδίωξη είναι να ακολουθήσεις τις σκέψεις ενός
µεγάλου άνδρα » A.S. Pushkin. Σχολιάστε την παραπάνω φράση. B.
Riemann : ένας µεγάλος µαθηµατικός. Σκιαγράφηση της
προσωπικότητάς του.
Μαθηµατικά και Μουσική. Μελετήστε το πνεύµα που διαπνέει το βιβλίο
του Du Sautoy.
Προτεινόµενες εργασίες
Στο τέλος κάθε µίας από τις παρακάτω προτάσεις, µέσα στις
παρενθέσεις, αναγράφονται ενδεικτικά κάποιες σελίδες των βιβλίων που
συναντάµε τα σχετικά θέµατα, πρώτα στην ΥΡ και µετά στην ΜΠΑ.
(27,103/32) σηµαίνει σελ. 27 και 103 στην ΥΡ και σελ. 32 στην ΜΠΑ.
Επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες θα βρείτε στα βιβλία σηµειωµένα µε
τον αριθµό σε αγκύλες [#] της βιβλιογραφίας (και όχι µόνο). Μπορείτε
να ανατρέξετε στις σηµειωµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή να κάνετε
την δική σας αναζήτηση στο διαδίκτυο.
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• Βασικές αιτίες ύπαρξης των µαθηµατικών : Αναζήτηση
κανονικότητας, κανόνων της φύσης, πρόβλεψη του επόµενου
βήµατος, εργαλείο εξέλιξης επιστηµών. (-/17,31,45,87,92)
Δείτε : [59], [16], [09], [64], [06], [48], [19], [62]
• Μαθηµατικά . Δηµιουργία ή ανακάλυψη; Ανάγνωση : Απολογία ενός
µαθηµατικού του Hardy και τα Τετράδια του Henry James σχετικά µε
το τι σηµαίνει να είναι κανείς δηµιουργικός καλλιτέχνης. (486/60,61)
Δείτε : [31], [16], [33], [50], [51]
• Τα τέσσερα στάδια της µαθηµατικής δηµιουργίας. Προετοιµασία,
εκκόλαψη, φώτιση, επαλήθευση. (-/210)
Δείτε : [31], [16], [50], [51]
• Τα µαθηµατικά ως γλώσσα και η συνεισφορά των γλωσσών στην
µαθηµατική κατανόηση. Hardy : Οι γλώσσες πεθαίνουν όχι όµως και
οι µαθηµατικές ιδέες. Μέτρηση και αρίθµηση. (121 έως
132/19,452,35)
Δείτε : [21]
o Υπόθεση – Εικασία. Διαφορές µεταξύ τους, παραδείγµατα. (485/24)
Δείτε : [60], [04], [02]
o Η απόδειξη στα µαθηµατικά Ι. Η βοήθεια του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στους µαθηµατικούς υπολογισµούς. Weil : Η αυστηρότητα
είναι για τον µαθηµατικό ότι και το ήθος για τον άνθρωπο. Απόσυρση
της σκαλωσιάς. Αποδείξεις ύπαρξης, ευρετικές αποδείξεις.
Παραδείγµατα. (81,251/56,59,178,89)
Δείτε : [46], [64], [39], [67], [01]
o Απόδειξη στα µαθηµατικά ΙΙ. Χίλµπερτ,Ντε µπουά Ρειµόν. Κρόνεκερ,
Γκόρνταν. Θεωρία συνόλων, Γκέντελ, θεώρηµα µη πληρότητας.
Τιούρινγκ.Υπολογιστές, αποφασισιµότητα, πολυπλοκότητα.
(252,267,312,348,349/323,178,278,274)
Δείτε : [46], [60], [04], [61], [01], [03], [20]
o Μαθηµατικές δηµοσιεύσεις. Προτεραιότητα, πατρότητα, συνεργασία
κατά ζεύγη ή οµάδες και συνεργασία από απόσταση.
(213/267,195,197,476,119,266)
Δείτε : [64], [04]
 Μαθηµατικοί :Διαισθητικοί – Λογικοί. (Riemann-Weierstrass) (208/-)
Δείτε : [16], [39]
 Γυναίκες και µαθηµατικά (-/304,297)
Δείτε : [05], [03], [36], [56]
 Μαθηµατικά και µακροζωία, µαθηµατικά και ψυχική υγεία.
(483,212/230)
Δείτε : [01], [02]
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 Η αντιστροφή στα µαθηµατικά. Μελετήστε µαθηµατικές έννοιες και
τις αντιστρόφους τους. (67,68/-)
Δείτε : [09]
 Η έννοια του απείρου. Απείρως µεγάλο και απείρως µικρό. Τάξεις
απείρου. Ρητοί και άρρητοι. Cantor. Άπειρες διαστάσεις. (33,151/-)
Δείτε : [13], [16], [09], [70]
 Χάος και τάξη. (429/-)
Δείτε : [52], [22], [21]
 Μαθηµατικά και εκπαίδευση. Κλάδοι µαθηµατικών, γέφυρες µεταξύ
τους, τύποι εκπαίδευσης, Ακαδηµίες και Πανεπιστήµια. Ναπολέων
και εκπαίδευση. Αυλικές χορηγίες.
(35,44,51,52,88/466,73,398,193,98)
Δείτε : [05], [28], [29], [58], [64], [39], [17]
 Μαθηµατικά και κρυπτογραφία, η απαρχή των ηλεκτρονικών
υπολογιστών . (-/27,295,297,383,326,349)
Δείτε : [60], [61]
 Οι επτά του Γκέτινγκεν. Γκρότεντικ. 2ος Παγκόσµιος πόλεµος. Βέιλ.
Μαθηµατικά και πολιτική. Υπόθεση Ντρέιφους.
(47,220,226/99,462,466,242,243,287)
Δείτε : [05], [60], [61]
 Μπελ Επόκ. (216/-)
Δείτε : [04]
..και άλλες ακόµα…
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Μαθηµατικά και ηλικία
Πως έγινε ο υπολογισµός της τροχιάς της Δήµητρας
Αριθµητική του ρολογιού. Παραδείγµατα της καθηµερινότητας
Άρτιοι και περιττοί. Δοξασίες στον αρχαίο κόσµο
Παραγοντοποίηση µε ορθογώνια
Μαθηµατικά και επιστηµονική φαντασία
Αριθµοί Φιµπονάτσι, χρυσή τοµή
Μαθηµατικά βραβεία
Μαθηµατικά ιδρύµατα
Απόψεις για τα µαθηµατικά
Πρώτοι του Φερµά, πρώτοι του Μερσένν
Μη Ευκλείδειες Γεωµετρίες
Ιδιοτροπίες Μαθηµατικών
Ρήσεις Μαθηµατικών
Μαθηµατικά ανέκδοτα

Συνθετικές εργασίες
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• Κατασκευή χρονικού δενδροδιαγράµµατος µε τα πρόσωπα που
έπαιξαν ή παίζουν ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης του Ρίµαν. Ο
βαθµός λεπτοµέρειας του δέντρου και οι τοµές του µε παράλληλα
εξελισσόµενα δέντρα (π.χ. Άλγεβρα) εξαρτάται από τις διαθέσεις των
κατασκευαστών.
• Κατασκευή γεωγραφικού χάρτη µε σηµειωµένες µόνο τις τοποθεσίες
που διαδραµατίστηκαν µαθηµατικές εξελίξεις σε σχέση µε το θέµα.
Διαφορετικά χρώµατα για διαφορετικές εποχές. Σηµειώστε
κοινωνικοπολιτικά στοιχεία. Μπορείτε να φτιάξετε έναν χάρτη που το
εµβαδόν κάθε περιοχής να αντιστοιχεί στην (κατά την γνώµη σας)
σπουδαιότητα του µαθηµατικού βήµατος που πραγµατώθηκε;
• Παρουσίαση (σε µορφή περιοδικού) επιλεγµένων βιογραφιών
µαθηµατικών που συναντήσατε και σας εντυπωσίασαν. Εναλλακτικά
επιλέξτε έναν από τους ήρωες. (π.χ. Poincare, Ramanujan,..)
• Φτιάξτε ένα εγχειρίδιο/βοήθηµα διδακτικής µαθηµατικών θεµάτων µε
τα παραδείγµατα που περιέχονται στην ΥΡ. Οι µαθητές και οι
µαθήτριες των λεσχών πάντα είναι ένας καλός δείκτης για τις
πετυχηµένες εναλλακτικές διδασκαλίες.
• Προτεινόµενα θεατρικά δρώµενα :
Renyi A.: Διάλογοι για τα µαθηµατικά, Διογένης, 1979,
Δοξιάδης Α.: Από την παράνοια στους αλγόριθµους, Ίκαρος, 2006,
Brisville J-C.: Διάλογος του κυρίου Ντεκάρτ µε τον νεαρό κύριο
Πασκάλ, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1996
• Φτιάξτε ένα παραµύθι µε ήρωες, µάγους, εµπόδια, λαβύρινθους,
εξωτικά τοπία που να παραπέµπει στην ιστορία που διαβάσατε. Ας
έχει την µορφή της αναζήτησης ( π.χ. Ιερό Δισκοπότηρο). Προσοχή
στην επιλογή των ηρώων. Αν προτιµάτε δώστε χρώµα Επιστηµονικής
Φαντασίας.
…και κάτι διαφορετικό…
Με αφορµή την παρουσίαση των δύο αυτών βιβλίων που έχουν, υπό µια
έννοια, κοινό θέµα, προτείνουµε λέσχη ανάγνωσης όχι µε ένα
συγκεκριµένο βιβλίο αλλά µε ένα συγκεκριµένο θέµα, που για την
µελέτη του θα χρησιµοποιηθούν διάφορα βιβλία.

Για τον Θαλή και τους Φίλους του
Αρετή Παπαδογιαννάκη
Περικλής Παυλάκος
Σκιάθος, Ιούλιος 2008
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