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Ο πατζρασ του Georg Friendrich Bernhard Riemann ιταν ο Friendrich Bernhard Riemann, 

λουκθρανόσ ιερζασ. Ο Bernhard ιταν το δεφτερο από τα 6 παιδιά τθσ οικογζνειάσ του. Το 

1840 μπικε κατευκείαν ςτθν τρίτθ τάξθ ςτο Λφκειο του Ανοβζρου και αργότερα μετακόμιςε 

ςε άλλθ πόλθ, ςτο Luneburg, όπου ςυνζχιςε το ςχολείο του. 

 

Ο Riemann φαινόταν να είναι ζνασ καλόσ μακθτισ που μελετοφςε ςκλθρά, ιδίωσ Εβραϊκά 

και Θεολογία. Ζδειχνε ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα μακθματικά, και ο διευκυντισ του 

ςχολείου του επζτρεψε ςτον να μελετιςει μακθματικά κείμενα από τθ δικι του 

βιβλιοκικθ. Σε μια περίπτωςθ δάνειςε ςτο Riemann ζνα βιβλίο του Legendre για τθ κεωρία 

των αρικμϊν, κι αυτόσ διάβαςε τισ 900 ςελίδεσ του βιβλίου ςε ζξι θμζρεσ! 

 

Τθν άνοιξθ του 1846 μπικε ςτο πανεπιςτιμιο του Gottingen. Ο πατζρασ του τον ενκάρρυνε 

να ςπουδάςει κεολογία. Ζτςι μπικε ςτο τμιμα τθσ Θεολογίασ. Όμωσ ο Riemann 

παρακολουκοφςε κάποιεσ διαλζξεισ για τα μακθματικά και ηιτθςε από τον πατζρα του εάν 

κα μποροφςε να μεταφερκεί ςτο τμιμα τθσ φιλοςοφίασ, ζτςι ϊςτε να μποροφςε να 

μελετιςει και μακθματικά. Ο πατζρασ του του το επζτρεψε, κι ζτςι ο Riemann πιρε 

μακιματα μακθματικϊν από τον Moritz Stern και τον Gauss. Αν και το Gottingen ιταν ζνα 

μζροσ που δε διακρινόταν για τθ δουλειά που ζκανε πάνω ςτα μακθματικά, ωςτόςο ο Stern 

ζλεγε αργότερα για το Riemann ότι "ιδθ κελαθδοφςε ςαν καναρίνι". 

 

Ο Riemann μετακόμιςε το 1847 ςτο πανεπιςτιμιο του Βερολίνου. Εκεί πζραςε μια 

ςθμαντικι εποχι για τθν επιςτθμονικι του διαμόρφωςθ. Ο κακθγθτισ που τον επθρζαςε 

περιςςότερο ιταν ο Dirichlet. Ο Riemann ιταν ςυνδεδεμζνοσ με τον Dirichlet λόγω μιασ 

ιςχυρισ ομοιότθτασ που είχαν ςτον τρόπο ςκζψθσ. Ο Dirichlet αγαποφςε να προςεγγίηει τα 

μακθματικά με ζνα διαιςκθτικό τρόπο, και ταυτόχρονα είχε τθν ικανότθτα να δίνει 

ακριβείσ, λογικζσ αναλφςεισ ςε κεμελιϊδθ ηθτιματα, αποφεφγοντασ μακριζσ και δυςνόθτεσ 

εξθγιςεισ και αναλφςεισ όςο ιταν δυνατόν. Αυτόσ ο τρόποσ ταίριαηε ςτο Riemann, κι ζτςι 

τον υιοκζτθςε και εργάςτθκε ςφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο. 

 

Η εργαςία του Riemann βαςίςτθκε ςε αυτιν τθ διαιςκθτικι λογικι, που άφθνε πολλζσ 

φορζσ πίςω το ςυνικθ τρόπο τθσ μακθματικισ ςυλλογιςτικισ και κόντευε να ξεφφγει από 

τα πλαίςια του επιςτθμονικά αποδεκτοφ. 

 

Η αγαπθμζνθ του μελζτθ ιταν πάνω ςτθ κεωρία των ςφνκετων μεταβλθτϊν, και ειδικά ςε 

αυτά που τϊρα αποκαλοφμε επιφάνειεσ Riemann. Ειςιγαγε τοπολογικζσ μεκόδουσ ςτθ 

κεωρία των ςφνκετων ςυναρτιςεων. 

 

Ταυτόχρονα, πολφ ςθμαντικι ιταν θ ςυνειςφορά του φυςικοφ Wilhelm Weber ςτθ μφθςθ 

του Riemann ςτον τομζα τθσ Φυςικισ. 

 

Το 1849 ξαναγφριςε ςτο Gottingen και αυτι τθ φορά κζρδιςε και τθν προςοχι του Gauss. Ο 



Gauss του εμπιςτεφτθκε μια διάλεξθ για τθ Γεωμετρία. Η ομιλία του εκείνθ (On the 

hypotheses that lie at the foundations of geometry) που ζδωςε τον Ιοφνιο του 1854 ζγινε 

κλαςικι ςτα μακθματικά. Υπιρχαν δφο μζρθ ςτθ διάλεξι του. Στο πρϊτο μζροσ ζκετε το 

πρόβλθμα του τρόπου με τον οποίο μποροφμε να προςδιορίςουμε ζνα χϊρο διαςτάςεων 

και τελείωνε δίνοντασ ζναν οριςμό αυτοφ που ςιμερα αποκαλοφμε χϊρο Riemann. O 

Riemann μπόρεςε να ξεφφγει από τα ςτενά πλαίςια τθσ Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ και να 

αποδείξει ότι υπάρχει και μια άλλθ Γεωμετρία εξίςου αλθκινι, όπου ο χϊροσ είναι 

καμπφλοσ. Σε αυτόν το γεωμετρικό χϊρο αλλάηει τελείωσ το 5ο Αξίωμα του Ευκλείδθ. 

 

Το 5ο Αξίωμα του Ευκλείδθ λζει ότι: 

«Αν κεωριςουμε μια ευκεία και ζνα ςθμείο ζξω από τθν ευκεία, τότε από αυτό το ςθμείο 

διζρχεται μια μοναδικι ευκεία, παράλλθλθ προσ τθν πρϊτθ ευκεία.». 

 

Στθ νζα Γεωμετρία του Riemann «από ζνα ςθμείο ζξω από μια ευκεία δε διζρχεται καμία 

παράλλθλθ προσ τθν ευκεία». Σε αυτιν τθ ςφαιρικι Γεωμετρία όλεσ οι ευκείεσ 

ςυναντϊνται κάπου. 

 

Στο δεφτερο μζροσ τθσ διάλεξθσ ζκεςε πιο βακιά ερωτιματα ςχετικά με τθ γεωμετρία και 

τον κόςμο που ηοφμε. Ζκεςε το ηιτθμα ποια ιταν θ διάςταςθ του αλθκινοφ χϊρου και ποια 

γεωμετρία περιγράφει τον πραγματικό χϊρο. 

 

Από όλο το ακροατιριο μόνο ο Gauss μπόρεςε να αντιλθφκεί το βάκοσ και τθν πρωτοπορία 

των κζςεων του Riemann. Οι κζςεισ αυτζσ του Riemann ιταν τόςο πρωτοποριακζσ που 

μόνο μετά από 60 χρόνια μπόρεςαν να αποδειχτοφν πόςο κεμελιϊδεισ είναι για τθν ίδια 

τθν φφςθ και τθ δομι του ςφμπαντοσ μζςα από τθ «Γενικι Θεωρία τθσ Σχετικότθτασ» του 

Αϊνςτάιν. Στθ Γεωμετρία του Riemann βρικε ο Αϊνςτάιν το πλαίςιο για να κζςει τισ δικζσ του 

ιδζεσ, τθν κοςμολογία του και τθν κοςμογονία του, και ζτςι το πνεφμα του Riemann βρικε 

επιτζλουσ τθ Φυςικι που του ταίριαηε. 

 

Παρά τισ δυςκολίεσ που περνοφςε και τθ φυςικι του ντροπαλότθτα, τελικά κατάφερε να 

πάρει τθ κζςθ κακθγθτι το 1857. Τθν ίδια χρονιά εξζδωςε μια άλλθ εργαςία του (Θεωρία 

των Αβελιανϊν Συναρτιςεων) που ανζπτυξε ςε ακροατιριο ςε 3 άτομα μεταξφ 1855-1856. 

Μεταξφ αυτϊν ιταν ο Dedekind, ο οποίοσ κατάφερε να κάνει διακζςιμθ τθν ομορφιά των 

διαλζξεων του Riemann, μετά το κάνατό του, εκδίδοντασ ςε ζργο τισ διαλζξεισ αυτζσ. 

 

Η αςυμβατότθτα των μεκόδων ςκζψθσ του Riemann ζκανε τθν πλειονότθτα των 

μακθματικϊν τθσ εποχισ του να ςτραφεί εναντίον του. Ο Riemann όπωσ επζμενε ςτον 

τρόπο ςκζψθσ και ανάπτυξθσ των μεκόδων του, γνωρίηοντασ ότι δεν είναι αυςτθρά 

μακθματικοί ωσ προσ τθ ςυνικθ μεκοδολογία αλλά ότι οδθγοφν ςε μια ανϊτερθ 

μακθματικι αλικεια, αν και φαίνονται επιφανειακά αςτιριχτοι με μια μακθματικι 

ακριβολογία. Ο μθ ςυμβατικόσ διαιςκθτικόσ τρόποσ ςκζψθσ του Riemann ιταν όμωσ αυτόσ 

που του επζτρεψε να ξεφφγει από τα ςτενά «κλουβιά» ςκζψθσ τθσ εποχισ του και να 

τολμιςει να κζςει προβλιματα και ηθτιματα πολφ μπροςτά από τθ δικι του εποχι, όπωσ 

αυτό που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ «Υπόκεςθ Riemann». 

 



Ο Β. Reimann ζμελλε να κάνει μία μακθματικι υπόκεςθ που, ενϊ φαίνεται να 

επαλθκεφεται ςυνεχϊσ από τότε, ωςτόςο κανείσ δεν τθν ζχει αποδείξει ακόμα. Κι ακόμα 

χειρότερα, θ κεωρία αρικμϊν είναι γεμάτθ από αποδείξεισ που ξεκινάνε από τθ φράςθ: «αν 

θ υπόκεςθ του Riemann είναι ςωςτι, τότε ...». Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

κεωρθμάτων ζχει ςτθριχτεί ςε μία υπόκεςθ που δεν μπορεί ακόμα να επιλυκεί μετά από 

τόςο καιρό. 

 

Η υπόκεςθ Riemann ζχει να κάνει με αυτό που ζγινε αργότερα γνωςτό ωσ «ηιτα» 

ςυνάρτθςθ του Riemann. Αυτι θ «ηιτα» ςυνάρτθςθ λειτουργεί ζτςι ϊςτε, όταν τθν 

τροφοδοτείσ με αρικμοφσ από το ζνα μζροσ τθσ ςου εξάγει «μθδενικά». Σε αυτι τθ 

ςυνάρτθςθ, τα «μθδενικά» βρίςκονται όλα ςε μία γραφικι παράςταςθ, ςε μία ευκεία 

γραμμι. Λόγω τθσ πολφ εξειδικευμζνθσ μακθματικισ διατφπωςθσ αυτισ τθσ ςυνάρτθςθσ, 

δε κα εξθγιςουμε τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται αλλά κα μιλιςουμε μόνο για τισ 

ςυνζπειζσ τθσ ςτθ ςφγχρονθ Φυςικι, ςτα μακθματικά αλλά και ςτθ φιλοςοφία. Η υπόκεςθ 

Riemann μασ δείχνει ότι, αν και οι «πρϊτοι» αρικμοί είναι απρόβλεπτοι και τυχαίοι, γιατί 

δεν υπάρχει κάποια εξίςωςθ που να μασ δείχνει πϊσ παράγονται, παρόλα αυτά το πλικοσ 

τουσ, παραδόξωσ, κατανζμεται με αρμονικό τρόπο, όπωσ μασ δείχνει θ «ηιτα» ςυνάρτθςθ 

του Riemann. 

 

Οι «πρϊτοι» αρικμοί μοιάηουν πολφ απλοί, με τθν πρϊτθ ματιά. Είναι αυτοί οι αρικμοί 

όπωσ 2,3,5,7 κ.α., που είναι διαιρετοί μόνο με το 1 και τουσ εαυτοφσ τουσ, αν και ο 1 δε 

ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτοφσ. Οι «πρϊτοι» αρικμοί είναι τα άτομα του αρικμθτικοφ 

ςυςτιματοσ, διότι κακζνασ άλλοσ αρικμόσ μπορεί να καταςκευαςτεί πολλαπλαςιάηοντασ 

τουσ «πρϊτουσ» μεταξφ τουσ. Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει περιοδικόσ πίνακασ για αυτοφσ τουσ 

αρικμοφσ( αυτοί είναι τρελά απρόβλεπτοι), και το να βρεισ νζουσ «πρϊτουσ» αρικμοφσ 

μοιάηει περιςςότερο ςαν ζνα είδοσ δοκιμισ ςωςτοφ και λάκουσ. 

 

Ενϊ είναι δυνατόν να προβλζψεισ με μάλλον καλι ακρίβεια το πλικοσ των «πρϊτων» 

αρικμϊν, από τθν άλλθ θ κατανομι των «πρϊτων» αρικμϊν ςε μικρά διαςτιματα δείχνει 

ζνα είδοσ ενυπάρχουςασ τυχαιότθτασ. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ τθσ «τφχθσ» με τθν 

«πρόβλεψθ» αποφζρει ςτθν ίδια ςτιγμι τακτικι διευκζτθςθ κι ζνα ςτοιχείο ζκπλθξθσ ςτθν 

κατανομι των «πρϊτων». Σφμφωνα με τον Schroeder (1984), ςτο ενδιαφζρον βιβλίο 

«Number Theory in Science and Communication», αυτά είναι βαςικά ςυςτατικά τθσ τζχνθσ. 

Πολλοί μακθματικοί πολφ γριγορα κα ςυμφωνοφςαν ότι αυτό το κζμα ζχει μια 

ακαταμάχθτθ αιςκθτικι ζλξθ" P. Ribenboim, "The Book of Prime Number Records, 2nd ed. 

(Springer-Verlag, 1989), ςελ. 153 

 

«Για μζνα, το γεγονόσ ότι θ κατανομι των «πρϊτων» αρικμϊν μπορεί να αναπαραςτακεί 

με τζτοια ακρίβεια ςε μια τζτοια αρμονικι ανάλυςθ που είναι απόλυτα καταπλθκτικι και 

απίςτευτα όμορφθ. Μασ μιλάει για μια μυςτικι μουςικι και μια μυςτικι αρμονία που 

ςυντίκεται από τουσ πρϊτουσ αρικμοφσ." 

E. Bombieri από το "Prime Territory" (The Science, Sept/Oct, 1992) 

 

 

Αυτό που ζχει κάνει τθ «ηιτα» ςυνάρτθςθ του Riemann τόςο διάςθμθ είναι ότι ςυνδζει 



τουσ πρϊτουσ αρικμοφσ με νζεσ επιςτιμεσ, όπωσ του Χάουσ και των Κβάντα, όπωσ μασ 

δείχνουν νεϊτερεσ ζρευνεσ. 

 

Η απόδειξθ του κεωριματοσ του Riemann ζχει γίνει τόςο αναγκαία για τουσ μακθματικοφσ, 

που είναι ζνασ ςτόχοσ ηωισ για πάρα πολλοφσ από αυτοφσ. 

 

Ο μακθματικόσ Charles Ryavec διθγείται ζνα διάλογό του με ζναν άλλο μακθματικό: 

«Μιλϊντασ με ζναν άλλο μακθματικό κάποτε τον ρϊτθςα. «Υπζκεςε ότι γίνεται μια 

καταςτροφι και μζνεισ μόνοσ ςου ςτον κόςμο. Θα προςπακοφςεσ να βρεισ τθ λφςθ ςτθν 

υπόκεςθ του Riemann;» Συμφωνιςαμε και οι δφο ότι αυτό δε κα το κάναμε. Μετά τον 

ξαναρϊτθςα: «Αλλά τι κα γίνει αν επιβιϊςετε 5 άνκρωποι ςτθ Γθ και όλοι αυτοί είναι 

μακθματικοί;» Αυτόσ μου απάντθςε: «Με πζντε ι δζκα πικανϊσ κα το προςπακοφςα!!!». 

 

Και μερικά ακόμθ λόγια για αυτι τθ κεμελιϊδθ προςφορά τθσ ςκζψθσ του Riemann: 

"Παραμζνει άλυτθ αλλά, αν είναι αλθκινι, θ υπόκεςθ Riemann κα μασ πάει ςτθν καρδιά 

αυτοφ που κάνει τόςουσ μακθματικοφσ να τρζμουν: τουσ "πρϊτουσ" αρικμοφσ. Αυτοί οι 

αδιαίρετοι αρικμοί είναι τα άτομα τθσ αρικμθτικισ. Κάκε αρικμόσ μπορεί να δομθκεί με 

τον πολλαπλαςιαςμό των "πρϊτων" αρικμϊν. Οι "πρϊτοι" ζχουν εντυπωςιάςει γενιζσ 

μακθματικϊν και μθ-μακθματικϊν παρόμοια, αλλά ακόμθ οι ιδιότθτζσ τουσ παραμζνουν 

βακιά μυςτθριϊδεισ. Οποιοςδιποτε αποδείξει ι διαψεφςει τθν υπόκεςθ Riemann κα 

ανακαλφψει το κλειδί για πολλά από τα μυςτικά τουσ και για αυτό ανεβαίνει πάνω από το 

κεϊρθμα του Fermat ωσ το κεϊρθμα, για του οποίου τθν απόδειξθ, πολλοί μακθματικοί κα 

πουλοφςαν τθν ψυχι τουσ ςτο διάβολο. 

 

Αν και θ υπόκεςθ Riemann δεν ζγινε γνωςτι ςτον κόςμο ωσ το Γκράαλ των μακθματικϊν, οι 

"πρϊτοι" αρικμοί από μόνοι τουσ εμφανίηονται περιοδικά ςτουσ τίτλουσ των ειδιςεων. 

Αλλά για τουσ μακθματικοφσ, τζτοια νζα είναι χωρίσ μεγάλθ ςθμαςία. Οι μακθματικοί 

περιςςότερο αναηθτοφν πρότυπα, και οι "πρϊτοι" αρικμοί αποτελοφν αυτιν τθ μεγάλθ 

πρόκλθςθ. Όταν τουσ παρατθρείσ ςε μια λίςτα τείνοντασ προσ το άπειρο, μοιάηουν 

χαοτικοί, ςαν τα ηιηάνια που αναπτφςςονται ςε μια ζκταςθ από γραςίδι, το οποίο 

αναπαριςτά όλουσ τουσ αρικμοφσ. Για αιϊνεσ οι μακθματικοί ζχουν αγωνιςτεί να βρουν 

οποιαδιποτε αρμονία και λογικι μζςα ςε αυτόν τον κυκεϊνα. Υπάρχει κάποια μουςικι που 

μποροφμε να ακοφςουμε μζςα ςε αυτόν το κόρυβο; Υπάρχει ζνασ γριγοροσ τρόποσ να 

εντοπίςουμε ότι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ είναι "πρϊτοσ"; Όταν ζχει ζναν "πρϊτο" 

αρικμό, πόςο μακριά πρζπει να μετριςεισ μζχρι να βρεισ τον επόμενο ςτθ λίςτα; Αυτά είναι 

τα είδθ των ερωτιςεων που ζχουν ταλανίςει γενιζσ" M. du Sautoy, "The Music of Primes", 

Science Spectra 11 (1998) 

 

Το 1862 παντρεφεται τθν Elise Koch, που ιταν φίλθ τθσ αδελφισ του, και κάνουν μια κόρθ. 

Τθν ίδια χρονιά αρρωςταίνει βαριά και πακαίνει φυματίωςθ. Προςπακεί να βελτιϊςει τθν 

υγεία του με ταξίδια ςτθν Ιταλία, αλλά τελικά ποτζ δε κα αναρρϊςει πλιρωσ, κι ζτςι ο 

κάνατοσ τον βρίςκει ςτθν Selasca τθσ Ιταλίασ το 1866. O Dedekind μασ διαςϊηει ότι, αν και 

ο Riemann ζβλεπε ότι το τζλοσ του είναι κοντά, ωςτόςο μία θμζρα πριν το κάνατό του 

αναπαυόταν κάτω από ζνα δζνδρο, ευτυχιςμζνοσ μπροςτά ςτο όμορφο ιταλικό τοπίο, και 

εργαηόταν πάνω ςε μια εργαςία που δυςτυχϊσ τθν άφθςε ατελείωτθ. 



 

Αμζςωσ μετά το κάνατό του, πολλοί μακθματικοί άρχιςαν να αναγνωρίηουν τθ μεγαλοφυία 

του και αγωνίςτθκαν να βάλουν μια πιο ςτζρεα, επιςτθμονικι δομι ςτισ κεωρίεσ του. Αυτι 

που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ "Αρχι Dirichlet" και που ο Riemann τθν ζπαιρνε ωσ δεδομζνθ 

για να αναπτφξει τισ κεωρίεσ του, ιταν ζνα αγκάκι για τουσ ακριβολόγουσ μακθματικοφσ, 

γιατί δε ςτθριηόταν ςε μια ςτζρεα απόδειξθ. Χρόνια αργότερα, το 1901, ο Hilbert μπόρεςε 

να βρει μια ορκι απόδειξθ τθσ "Αρχισ Dirichlet" και ζτςι ο Riemann δικαιϊκθκε πλιρωσ. 

Εντωμεταξφ πολλοί μακθματικοί, προςπακϊντασ να αποδείξουν αυτιν τθν Αρχι, 

ανακάλυψαν πολλζσ ιδζεσ ςτθν Άλγεβρα που βοικθςαν τθν ανάπτυξθ τθσ Μακθματικισ 

Επιςτιμθσ. 

 

Όπωσ ζγραψε ο Monastyrsky: 

"Είναι δφςκολο να κυμθκοφμε κάποιο άλλο παράδειγμα ςτθν ιςτορία των μακθματικϊν 

του 19ου αιϊνα, όπου ο αγϊνασ για αυςτθρι απόδειξθ οδιγθςε ςε τόςο παραγωγικά 

αποτελζςματα" 

 

Η ςυνειςφορά του Riemann ιταν κεμελιϊδθσ ςε πολλοφσ τομείσ. 

 

Αυτό όμωσ που πρζπει να κρατιςει κανείσ από τθ γνωριμία του με τθ ςκζψθ αυτοφ του 

μεγάλου επιςτιμονα είναι ότι πολλζσ φορζσ θ αλικεια που εμείσ αναηθτοφμε να βροφμε - 

κι αυτι αναηθτά εμάσ για να εκφραςτεί - δε βρίςκεται ςε αυτό που ςυνθκίηουμε να λζμε 

ορκολογιςμό. 

 

Πολλζσ φορζσ βρίςκεται εκεί που θ φανταςία ενϊνεται με τθν αγάπθ για τθ ςοφία. Και αν 

ςυνεπικουρείται από τθν τόλμθ για πρωτοτυπία, τθν πρωτοπορία ςκζψθσ και τθν 

ελευκερία από τα ςτενά πλαίςια του ςυνθκιςμζνου τρόπου ςκζψθσ, τότε ζχουμε τθ 

γζννθςθ τζτοιων μεγαλοφυϊϊν, όπωσ ιταν ο B. Riemann. 


