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►

Βλαντιμίρ Ιγκορέβιτς Άρνολντ

Vladimir Igorevich Arnold

Ο Άρνολντ ήταν σπουδαίος μαθηματικός ρωσικής καταγωγής.
Γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1937 στην Οδυσσό της Ουκρανίας και
πέθανε στις 3 Ιουνίου του 2010, σε ηλικία 72 ετών, στο Παρίσι της
Γαλλίας.

Ο Άρνολντ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας το 1959, όπου ήταν μαθητής του Αντρέι
Κολμογκόροφ. Στη συνέχεια εργάστηκε εκεί μέχρι το 1986 (ως καθηγητής από το 1965) και μετά
εργάστηκε στο Ινστιντούτο Στέκλοβ (Steklov) της Μόσχας. Το 1990, έγινε ακαδημαϊκός στην Ακαδημία
Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης.
Στη συνέχεια, έγινε γνωστός με το θεώρημα των Κολμόγκοροφ-Άρνολντ-Μόουζερ (Kolmogorov–Arnold–
Moser), που μελετά τη σταθερότητα των ολοκληρώσιμων συστημάτων του Hamiltonian.
Το έργο του Άρνολντ σε τομείς όπως τα δυναμικά συστήματα, θεωρία καταστροφών, τοπολογία,
αλγεβρική

γεωμετρία,

κλασσική μηχανική,

θεωρία

ιδιαζόντων

σημείων

και

ADE πρόβλημα

ταξινόμησης, είναι πολύ σημαντικό.
Το ADE πρόβλημα ταξινόμησης σχετίζεται με την πρώτη του εργασία, που ήταν η επίλυση του 13ου
προβλήματος του Hilbert το 1957, σε ηλικία μόλις 19 ετών.
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Ο Άρνολντ θεωρείται ο μαθηματικός που καθιέρωσε την θεωρία της συμπλεκτικής τοπολογίας
ως ξεχωριστό κλάδο των μαθηματικών. Επίσης, ο ισχυρισμός του Άρνολντ, που αφορά τον αριθμό των
σταθερών σημείων των μορφισμών του Χάμιλτον και των τομών του Lagrange, έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της ομολογίας του Floer (ο Αndreas Floer είναι μαθητής του Arnold). H ομολογία αυτή είναι
σημαντικό εργαλείο στους υπολογισμούς των τοπολογικών πολλαπλοτήτων, στις 3 και 4 διαστάσεις.
Πέραν αυτού, ο Άρνολντ είναι γνωστός για το διαυγές στυλ γραψίματος, συνδυάζοντας την
μαθηματική ακρίβεια και την διαίσθηση της φυσικής, καθώς και ένα διαλεκτικό τρόπο στη διδασκαλία.
Τα γραπτά του συχνά παρουσιάζουν μια γεωμετρική προσέγγιση μαθηματικών κλάδων, (όπως για
παράδειγμα οι διαφορικές εξισώσεις), και είναι κατα κοινή ομολογία αστήρευτη πηγή έμπνευσης για την
εξέλιξη νέων μαθηματικών κλάδων.
Πολλά βιβλία του Άρνολντ δέχθηκαν αρνητικές κριτικές, γιατί βασίζονται στην διαίσθηση, χωρίς να
παρουσιάζουν τα απαιτούμενα εργαλεία για τις αποδείξεις των προτάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τάχθηκε υπέρ της μαθηματικής αυστηρότητας και της αφαίρεσης, σε όλα
τα επίπεδα της διαδασκαλίας και έρευνας των μαθηματικών, κάτι που στη Γαλλία εκφράσθηκε με τη
σχολή των Bourbaki, και έπειτα σε πολλά εκαπιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, όπως και στην
Ελλάδα τις δεκαετίες '60 και '70.
Μαθητές του ήταν οι Alexander Givental, Askold Khovanskii, Boris Shapiro και Alexander Varchenko.
Ο Άρνολντ έχει βραβευθεί πολλές φορές. Το 1965 μοιράστηκε με τον Andrey Kolmogorov το βραβείο
«Λένιν», το 1982 μοιράστηκε με τον Louis Nirenberg το βραβείο «Crafood». Tο βραβείο «Harvey» του
απονεμείθηκε το 1994, τo 2001 το βραβείο «Dannie Heineman» για τη μαθηματική φυσική, το 2001 το
βραβείο «Wolf» και τέλος το βραβείο «State Prize» της Ρωσικής Δημοκρατίας το 2007. Ιδιαίτερα να
αναφέρουμε το βραβείο «Shaw» της Μαθηματικής επιστήμης τo 2008, που είναι ένα βραβείο για την
θετική επιρροή στα σύγχρονα μαθηματικά.
Ο αστεροειδής 10031, με το όνομα Vladarnolda, στον κατάλογο της Lyudmila Georgievna Karachkina,
φέρει το όνομά του απο το 1981.
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Πέιβελ Σέργκεγεβιτς Αλεξαντρόφ

P.S. Alexandrov

O Αλεξαντρόφ ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1896 και πέθανε
στις 7 Μαϊου του 1982, σε ηλικία 85 ετών.
Σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Μόσχας με δασκάλους τον Dmitri Egorov και Nikolai Luzin.
O Αλεξαντρόφ έγραψε πάνω απο 300 άρθρα στα μαθηματικά και εργάστηκε πάνω στη θεωρία συνόλων
και την τοπολογία. Στην τοπολογία, η συμπαγοποίηση Alexandroff και η τοπολογία Alexandrov φέρουν
το όνομά του. Μετά το διδακτορικό του, το 1927, συνέχισε να εργάζεται στο πανεπιστήμιο της Μόσχας.
O Αλεξαντρόφ συμμετείχε ενεργά στην πολιτική επίθεση ενάντια στον Nikolai Luzin, το 1936, που είναι
γνωστή ως υπόθεση Luzin.
Το 1953 έγινε μέλος της Ακαδημίας Επιστημών. Μεταξύ των μαθητών του είναι οι Aleksandr Kurosh, Lev
Pontryagin και Andrey Tychonoff.

Ντίμιτρι Βίκτοροβιτς Άνοσοφ

Dmitri Viktorovich Anosov

Ο Άνοσοφ είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1936, στη Μόσχα
της Ρωσίας.
Είναι γνωστός για την προσφορά του στη θεωρία των δυναμικών συστημάτων.
Ο Άνοσοφ είναι μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και του απονεμείθηκε το βραβείο «State
Prize» της Ρωσικής Δημοκρατίας. Ήταν μαθητής του Lev Pontryagin.
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Μάικλ Άτιγια

Michael Atiyah

Ο Άτιγια είναι μαθηματικός αγγλικής καταγωγής και ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς του
20ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1929, στο Λονδίνο.
Ο Άτιγια μεγάλωσε στο Σουδάν και την Αίγυπτο, και φοίτησε στην Oxford, το Cambridge και στο
Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών του Πρίνσετον.
Διετέλεσε πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας (1900-1995), Master στο κολλέγιο Trinity (το σχολείο του
Nεύτωνα), του Κέμπριτς (2005-2008), καγκελάριος του Πανεπιστημίου του Leicester (1995-2005) και
τέλος, πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας του Εδιμβούργου (2005-2008). Είναι επίτιμος καθηγητής του
πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.
Σαν φοιτητής ο Άτιγια ενδιαφέρθηκε για την κλασσική προβολική γεωμετρία και έγραψε ένα μικρό
άρθρο για τις περιστροφές των κωνικών. Στη διδακτορική του διατριβή (PhD), με καθηγητή τον Hodge,
διαπραγματεύτηκε μια προσέγγιση, μέσα από τη θεωρία δεσμών του Solomon Lefschetz’s, της θεωρίας
των ολοκληρωμάτων αλγεβρικών πολλαπλοτήτων. Παράλληλα εξάσκησε και τις δύο αγαπημένες του
ασχολίες, την αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία. Στα μεταπτυχιακά του επισκέφθηκε το Prinseton και
εργάσθηκε στις νέες, για την εποχή, θεωρίες του Grothendiec.
Ο Άτιγια συνεργάστηκε με πολλούς μαθηματικούς, ιδιαίτερα με τους

Raoul Bott, Friedrich

Hirzebruch και Isadore Singer. Μεταξύ των μαθητών του συγκαταλέγονται οι Graeme Segal, Nigel
Hitchin και Simon Donaldson (Fields Medal). Με τον Hirzebruch θεμελείωσαν την τοπολογική Κ-θεωρία,
ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία της αλγεβρικής τοπολογίας που μας βοηθά να κατανοήσουμε τον
τρόπο περιστροφής των χώρων μεγάλων διαστάσεων. Είναι επίσης γνωστός για το θεώρημα
υπολογισμού του δείκτη Atiyah–Singer, αποδειγμένο το 1963, με τον Singer. Πρόκειται για ένα πολύ
ενδιαφέρον αποτέλεσμα, που μετρά τον αριθμό των ανεξαρτήτων λύσεων διαφορικών εξισώσεων.
Τελευταία ασχολήθηκε με τη θεωρητική φυσική και ιδιαίτερα στον τομέα της κβαντικής θεωρίας.
Έχει λάβει το Fields Medal το 1966, το Copley Medal το 1988, και το Abel Prize το 2004.
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Μαρσέλ Μπερζέ

Marcel Berger

Ο Μπερζέ είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1927.
Φοίτησε στο Ινστιντούτο των Ανωτέρων Επιστημονικών Σπουδών της Γαλλίας, (IHES).
Είναι ο κορυφαίος της διαφορικής γεωμετρίας στη Γαλλία, και ο διευθυντής του Ινστιτούτου των
Ανωτέρων Επιστημονικών Σπουδών, (IHES) .

Τελευταία διαμένει στη Le Castera της Lasseube, στη

Γαλλία. Είναι αυτός που παρουσίασε τον Mikhail Gromov στη Γαλλία, με αποτέλεσμα ο Gromov σήμερα
να κατέχει δύο θέσεις μια στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και στο IHES.
Είναι ο συγγραφέας των περισσότερο γνωστών βιβλίων της γεωμετρίας παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών το
πολύ γνωστό βιβλίο: Geometry, New York: Springer-Verlag, 1987. 2 Vols.

Ενρίκο Μπέτι

Enrico Betti

Ο Μπέτι ήταν μαθηματικός ιταλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1823 στην Τοσκάνη
της Βόρειας Ιταλίας και πέθανε στις 11 Αυγούστου του 1892, σε ηλικία 68 ετών.
Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, το 1846. Είναι γνωστός κυρίως για ένα άρθρο του το 1871, πάνω
στη τοπολογία, που περιγράφει ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία της τοπολογίας, τους λεγόμενους
αριθμούς Betti. Εργάσθηκε επίσης στη θεωρία εξισώσεων της θεωρίας Galois. Έχει επίσης ανακαλύψει
το θεώρημα Betti στη θεωρία της

ελαστικότητας (ένας τομέας της μηχανική, της φυσικής και των

μαθηματικών).
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Το 1858 γύρισε την Ευρώπη με τον Francesco Brioschi και τον Felice Casorati και συνάστησε τον
Bernhard Riemann. Τελευταία ασχολήθηκε με τις θεωρίες του Riemann, στον τομέα της θεωρητικής
φυσικής.
Ο Μπέτι είχε επίσης αναμιχθεί έντονα σε θέματα ακαδημαικής πολιτικής και στη πολιτική του Ιταλικού
κράτους.

Ζεν - Μισέλ Μπιζμού

Jean-Michel Bismut

Ο Μπισμού είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1948 στην
Λισαβόνα της Πορτογαλλίας.
Φοίτησε στο Δυτικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όπου είναι καθηγητής εκεί από το 1981. Έχει συμβάλλει
στην επέκταση του θεωρήματος υπολογισμού του δείκτη Atiyah-Singer. Το 1990, του απονεμείθηκε το
βραβείο Ampere, της Ακαδημίας επιστημών. Το 1991, εκλέχθηκε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας
Επιστημών.

Αντρέι Μπόλιμπρουκ

Andrei Bolibrukh

Ο Μπόλιμπρουκ ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου το 1950 στη
Μόσχα της Ρωσίας και πέθανε στις 11 Νοεμβρίου του 2003, σε ηλικία 53 ετών, στο Παρίσι.
Έκανε τις βασικές μαθηματικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας με τους Mikhail
Mikhailovich Postnikov και Alexey Chernavskii. Έχει εργασθεί στις διαφορικές εξισώσεις και ειδικότερα
στο 21ο πρόβλημα του Hilbert, καθώς και στα συστήματα Fuchs.

8

Συνέντευξη του Βλαντιμίρ Ιγκορέβιτς Άρνολντ

Στη σύντομή του καριέρα έγινε διευθυντής στο Ινστιτούτο Μαθηματικών Steklov και καθηγητής του
Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας .

Ραούλ Μπότ

Raoul Bott

Ο Μπότ ήταν μαθηματικός ουγγρικής και αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του
1923 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου του 2005, σε ηλικία 82 ετών, στο
Σαν Ντιέγκο της Καλλιφόρνια. Έζησε στη Σλοβακία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.
Τελείωσε το διδακτορικό του, με τίτλο «Θεωρία Ηλεκτρικών Δικτύων», στο πανεπιστήμιο Carnegie
Mellon του Πίτσμπουργκ το 1949, με επιβλέποντα καθηγητή τον Richard Duffin. Έγινε καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Μίτσιγγαν και στο Χάρβαντ από το 1959 έως το 1999. Πήρε το βραβείο Wolf, το 2000.
Το 2005, εκλέχθηκε ως Υπερπόντιος εταίρος της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. Πέθανε στο Σαν
Ντιέγκο.
Είναι γνωστός για την προσφορά του στη γεωμετρία. Είναι γνωστός για τo θεώρημα της περιοδικότας
Bott, τις συναρτήσεις Morse-Bott, (γενικεύση των συναρτήσεων Morse), και το θεώρημα Borel-Bott-Weil.
Αρχικά δούλεψε στα ηλεκτρικά δίκτυα και μετά στράφηκε στα μαθηματικά. Συνεργάσθηκε με τον
Michael Atiyah, με αφορμή τη σχέση της περιοδικότητας με τη Κ-θεωρία. Τυποποίησε τα θεωρήματα
των σταθερών σημείων του δείκτη Atiyah-Singer, ειδικότερα στο θεώρημα σταθερού σημείο Woods-Hole,
μια σύνθεση του θεωρήματος Riemann-Roch και θεώρημα του σταθερού σημείου του Lefschetz.
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Νικολά Μπουρμπακί

Nicolas Bourbaki

Το ‘’Νικολά Μπουρμπακί’’ είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε μια ομάδα, Γάλλων κυρίως,
μαθηματικών του 20ου αιώνα, που δημιουργήθηκε το 1935. Η ομάδα αυτή έγραψε μια σειρά από βιβλία
που παρουσιάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα σύγχρονα μαθηματικά, βασισμένα στις ιδέες του
Χίλμπερτ. Οι ‘’Νικολά Μπουρμπακί’’, ως ομάδα, συνεχίζουν να κάνουν έρευνα στον τομέα των
μαθηματικών και να γράφουν άρθρα και βιβλία, διασκορπισμένοι σε διάφορα παννεπιστήμια της Γαλλίας.
Σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε τα νεότερα μέλη αυτής της ομάδας, τους Michael Demazure,
Francois Brhuat, Jean-Louis Verdier, Pierre Cartier, κυρίως στην

École Normale Supérieure του

Παρισιού.
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Ενρί Πόλ Καρτάν

Henri Paul Cartan

Ο Καρτάν ήταν μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1904 στη Νανσί της
Γαλλίας και πέθανε στις 13 Αυγούστου του 2008, σε ηλικία 104 ετών, στο Παρίσι.
Ήταν γιός του Ελί Καρτάν (1869 - 1951). ‘Οπως και ο πατέρας του, ήταν διακεκριμένος μαθηματικός,
συνέβαλλε στο χώρο των μαθηματικών της Γαλλίας και ενέπνευσε πολλούς Γάλλους μαθηματικούς.
Τελείωσε το Λύκειο Hoche στις Βερσαλίες και την École Normale Supérieure, και πήρε το διδακτορικό
του στα μαθηματικά. Δίδαξε στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από το 1931, έως την έκρηξη του Β’
παγκοσμίου πολέμου. Μετά διατέλεσε καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας.
Ο Καρτάν είναι γνωστός από τις εργασίες του στην αλγεβρική τοπολογία, στην ομοτοπία Killing, στη
θεωρία ομάδων και θεωρία συνομολογιακών ομάδων. Στα περίφημά του σεμινάρια στο Παρίσι, μετά το
1945, κάλυψε πολλούς κλάδους, ειδικότερα τον τομέα των συναρτήσεων πολλών μιγαδικών μεταβλητών,
την θεωρία φασμάτων και θεωρία δεσμών και ομολογιακή άλγεβρα. Όλα αυτά πάνω στο πνέυμα των
Jean-Pierre Serre, Armand Borel, Alexander Grothendieck και Frank Adams.
Αν και ο αριθμός των μαθητών του είναι μικρός, περιέχει ωστόσο τους λαμπρότερους γάλλους
μαθηματικούς του περασμένου αιώνα: Adrien Douady, Roger Godement, Max Karoubi, Jean-Pierre
Serre και René Thom.
Ο Καρτάν ήταν θεμελειωτής της ομάδας των Μπουρμπακί και ένας από τα πιο δραστήρια μέλη. Το
βιβλίο με τίτλο «Ομολογιακή Άλγεβρα», που έγραψε με τον Samuel Εilenberg το 1956, θεωρείται πολύ
ενδιαφέρον για το υψηλό επίπεδο αφαίρεσης.
Ο Καρτάν ασχολήθηκε και με ανθρωπιστικές αποστολές και οργανώσεις και για το λόγο αυτό έλαβε το
βραβείο Pagels, από την Ακαδημία Επιστημών της Νέας Υόρκης.
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Ογκουστίν – Λούις Κοσί

Augustin-Louis Cauchy

Ο Κοσί ήταν μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1789 στο Παρίσι και
πέθανε στις 23 Μαϊου του 1857, σε ηλικία 67 ετών, στη Σό της Γαλλίας. Έζησε στη Γαλλία.
Ήταν ο πρωτοπόρος μαθηματικός της ανάλυσης. Έχει τυποποιήσει και αποδείξει τα θεωρήματα του
απειροστικού λογισμού, με συστηματικό και ακριβή τρόπο. Μας έδωσε επίσης τα περισσότερα
ενδιαφέροντα θεωρήματα στην μιγαδική ανάλυση και εισήγαγε την μελέτη των ομάδων μεταθέσεων στην
αφηρημένη άλγεβρα. Ένας πραγματικός μαθηματικός που άσκησε βαθιά επιρροή στους συγχρόνους του
και στους μεταγενέστερους μαθηματικούς.
Ο Κοσί ήταν παραγωγικότατος. Τα γραπτά του καλύπτουν όλους τους μαθηματικούς τομείς και τη
φυσική. Έγραψε περίπου 800 άρθρα πάνω στα μαθηματικά και πέντε πλήρη βίβλια. Ήταν βαθιά
ρωμαιοκαθολικός, αυστηρά βασιλικός και συνεργαζόταν με το τάγμα των Ιησουιτών.

Νικολάι Κωνσταντίνοφ

Nikolay Konstantinov

Ο Κωνσταντίνοφ είναι κορυφαίος μαθηματικός εκπαιδευτικός, ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 2
Ιανουαρίου του 1932, στη Μόσχα. Έχει οργανώσει σημαντικούς και πολυάριθμους μαθηματικούς
διαγωνισμούς παγκοσμίως, που απευθύνονται σε ταλαντούχους μαθητές.
Είναι γνωστός ως δημιουργός και κύριος οργανωτής του μεγάλου διαγωνισμού ‘’Tournament of the
Towns’’. Για το έργο του έχει βραβευτεί με το βραβείο ‘’Paul Erdοs’’, το 1992.
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Ο Κωνσταντινόφ τελείωσε το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Μόσχας το 1954 και αργότερα πήρε
το Διδακτορικό του στη Φυσική.
Το 1950, ξεκίνησε ένα μαθηματικό κύκλο σεμιναρίων στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και, από το 1960, σε
διάφορα σχολεία της Μόσχας. Συνέχισε να εργάζετε σε σχολεία, δημιουργώντας ειδικές τάξεις με
μαθηματικό προσανατολοσμό, πάντα με μια προσωπική προσσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές του
κέρδισαν πολλούς μαθηματικούς διαγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα και μερικοί από αυτούς γίναν μεγάλοι
μαθηματικοί.
Το 1990, ιδρύθηκε το Αναξάρτητο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, ένα από τα κορυφαία ινστιτούτα υψηλών
μαθηματικών γνώσεων στη Ρωσία. Ένας από τους συνιδρυτές του ήταν και ο Κωνσταντινόφ.
Ο Κωνσταντινόφ εργάζεται ακόμα στο υψηλών απαιτήσεων σχολείο 179 της Μόσχας, είναι ο εκδότης του
Kvant Magazine, ένα περιοδικό επιστημονικής εκλαίκευσης. Τέλος, είναι ένας μύθος στη χώρα του.

Ρίτσαρντ Ντέντεκαϊντ

Richard Dedekind

Ο Ντέντεκαϊντ ήταν μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1831 στο
Μπρόνσγειγκ της Γερμανίας και πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου του 1916, σε ηλικία 84 ετών, στην
γενέτειρά του.
Ο Ντεντεκαΐντ τελείωσε τις μαθηματικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Göttingen, το 1850.
Μελέτησε τη θεωρία αριθμών, με τον Moritz Stern. Επίσης ήταν ο τελευταίος μαθητής του Gauss. Το 1852,
πήρε το διδακτορικό του στη θεωρία των ολοκληρωμάτων του Euler. Δίδαξε στο Göttingen πιθανότητες
και γεωμετρία.
Επίσης ήταν αυτός που εισήγαγε τη θεωρία Galois στη Γερμανία. Τότε ήταν που κατανόησε τον ρόλο που
θα παίζουν οι ομάδες στην άλγεβρα και αριθμητική.
Έγινε

γνωστός για τη έννοια της τομής του Ντεντεκαΐντ, (Dedekind cut), ένας νέος ορισμός των

πραγματικών αριθμών.
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Η ιδέα είναι η εξής: μια τομή είναι ένας άρρητος αριθμός που χωρίζει του ρητούς σε δύο κλάσεις με όλα
τα μέλη της μιας κλάσης να είναι μεγαλύτερα της άλλης κλάσης.

Με αυτές τις τομές κατόρθωσε να ορίσει το συνεχές στην πραγματική ευθεία. Η θεωρία αυτή έπαιξε ρόλο
στη θεωρία Μοντέλων της δεκαετίας του 1980. Η συνεισφορά του στον ορισμό της έννοιας του ιδεώδους
στην άλγεβρα και στην αξιωματική θεμελείωση της θεωρίας συνόλων, είναι επίσης σημαντική.
Το 1880, έγινε μέλος της Ακαδημίας του Βερολίνου και της Ρώμης, και το 1900 μέλος της Ακαδημίας
Επιστημών του Παρισιού.

Λεζέν Ντιριζλέ

Lejeune Dirichlet

Ο Ντιριζλέ ήταν σπουδαίος μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του
1805 στο Ντούρεν της Γερμανίας (υπό τη Γαλλική κατοχή) και πέθανε στις 15 Μαϊου του 1859, σε ηλικία
54 ετών, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Έζησε στη Γερμανία.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, το 1827. Αργότερα, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Göttingen, στην θέση του Gauss. Το 1854, εκλέχθηκε μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της
Σουηδίας.
Το πρώτο του επιστημονικό άρθρο, ήταν μια απόπειρα απόδειξης της περίπτωσης n=5, του τελευταίου
θεωρήματος του Fermat (1), η οποία συμπληρώθηκε στη συνέχεια από τον Adrien-Marie Legendre. Ο
Ντιριζλέ διόρθωσε, την ίδια ακριβώς περίοδο με τον Legendre, την απόδειξή του και παρουσίασε μια νέα
για την περίπτωση n=14.
Παντρεύτηκε την αδελφή του μεγάλου γερμανού συνθέτη Felix Mendelssohn. Μαθητές του ήταν οι
διάσημοι μαθηματικοί Ferdinand Eisenstein, Leopold Kronecker, και Rudolf Lipschitz.

(1) To τελευταίο θεώρημα του Φερμάτ λέει ότι δεν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι, α,β και γ, έτσι ώστε α n+βn=γn,
για n αθετικό ακέριαο μεγαλύτερο του 2. Αποδείχτηκε από τον μαθητή του Andrew Wiles, Richard Taylor το
1993/4.
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Αντριέν Ντουαντί

Adrien Douady

Ο Ντουαντί ήταν μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1935 και πέθανε
στις 2 Νοεμβρίου του 2006. Ήταν μαθητής του Ενρί Καρτάν και ένας από τους συνεχιστές της ομάδας των
Mπουρμπακί.
Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 11 του Παρισιού και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών.
Ασχολήθηκε με την ομολογιακή άλγεβρα, τους μιγαδικούς αναλυτικούς χώρους, την αναλυτική
γεωμετρία και τα δυναμικά συστήματα. Τον συναντάμε στην μελέτη των συνόλων Mandelbort, μιγαδικά
δυναμικά συστήματα. Πέθανε το 2006 μετά από μια κατάδυση, το αγαπημένο του σπόρ, στη Μεσόγειο.

Γιουτζίν Μπόρισοβιτς Ντένκεν

Eugene Borisovich Dynkin

O Ντένκεν ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 11 Μαϊου του 1924, στο Λένινγκραντ
της Ρωσίας.
Ο πατέρας του κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού το 1935 και η οικογένεια εξορίσθηκε στο Καζακστάν.
Παρόλες τις δυσκολίες, κατόρθωσε να πάρει από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας το 1945 το δίπλωμά του
και το 1948, το διδακτορικό του. Παρα το ότι εργάσθηκε από το 1948 στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, δεν
κατόρθωσε να πάρει θέση καθηγητού έως το 1954, γιατί ηταν πολιτικά ανεπιθύμητος.
Το 1967, υπόγραψε μια επιστολή για την υπεράσπιση των Yuri Galanskov και Alexander Gizburg.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μεταφερθεί από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας στο Κεντρικό Ινστιτούτο
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Οικονομίας και Μαθηματικών της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης. Εργάσθηκε στην
οικονομική θεωρία της ανάπτυξης και της οικονομικής ισορροπίας. Το 1976, κατόρθωσε να φύγει στις
Ηνωμένες Πολιτίες της Αμερικής και είναι έκτοτε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell.
Εργάσθηκε στη θεωρία πιθανοτήτων, την Άλγεβρα, τις ομάδες Lie και τις αλυσίδες Markov.
Το διάγραμμα Dynkin, η θεωρία Lie, το σύστημα Dynkin και το λήμμα Dynkin στη θεωρία δυναμικών
συστημάτων, φέρουν το όνομά του.

Λούντβιχ Φάντιβ

Ludvig Faddeev

Ο Φάντιβ είναι μαθηματικός και θεωριτικός φυσικός, ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου
του 1934, στο Λένινγκραντ της Ρωσίας.
Κατάγεται από οικογένεια μαθηματικών. Ο πατέρας του είναι γνωστός αλγεβρίστας, του Πανεπιστημίου
του Λένιγκραντ.
Eίναι γνωστός για τις εξισώσεις Faddeev και για τις εργασίες του πάνω στις κβαντικές ομάδες.

Μαικλ Φρίντμαν

Michael Freedman

Ο Φρίντμαν είναι σπουδαίος μαθηματικός, αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του
1951, στο Λος Άντελες της Καλιφόρνια.
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Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλευ της Καλιφόρνια και στο Πρίνσετον. Το 1986, πήρε το Fields Metal,
για ένα παράδειγμα στο ισχυρισμό Poincare, πάνω στην σφαίρα των 4 διαστάσεων. Σήμερα, εργάζεται
στον σταθμό Q της Microsoft, του Πανεπιστημίου Santa Barbara της Καλιφόρνιας, για την ανάπτυξη του
τοπολογικά κβαντικού υπολογιστή.

Γουόλφανγκ Φάξς

Wolfgang Fuchs

Ο Φάξς ήταν μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 19 Μαϊου του 1915 στο Μόναχο της
Γερμανίας και πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου του 1997, σε ηλικία 81 ετών.
Εργάσθηκε στην μιγαδική ανάλυση.

Ισραήλ Τζέλφαντ

Israel Gelfand

Ο Τζέλφαντ ήταν μαθηματικός ρωσικής και ουκρανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβριου του
1913 στην Ουκρανία (υπό τη Ρωσική κατοχή) και πέθανε στις 5 Οκτωβρίου του 2009, σε ηλικία 96 ετών,
στο Νιού Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εργάσθηκε στη θεωρία ομάδων, τη γραμμική άλγεβρα και τη θεωρία αναπαραστάσεων. Το 1989,
εγκαταστάθηκε στην Αμερική και έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rutgers, του Νιου Τζέρσευ.Το 2003,
με την ευκαιρία των 90ων γενεθλίων του, οι New York Times τον χαρακτήρισαν έναν από τους
μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Μεταξύ των μαθητών συγκαταλέγονται οι Endre Szemerédi,
Alexandre Kirillov, Joseph Bernstein και ο υιός του, Sergei Gelfand.
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Χέρμαν Γκράσμαν

Hermann Grassmann

Ο Γκράσμαν ήταν σπουδαίος μαθηματικός γερμανικής καταγωγής και ασχολήθηκε με πολλούς τομείς των
μαθηματικών. Γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1809 στο Στετίν της Πολωνίας και πέθανε στις 26
Σεπτεμβρίου του 1877, σε ηλικία 68 ετών, στη γενέτειρά του. Έζησε στη Γερμανία.
Ο Γκράσμαν εισήγαγε στα μαθηματικά αυτό που είναι γνωστό σήμερα ως «Γραμμική Άλγεβρα», και την
έννοια του διανυσματικού χώρου. Αξιοσημείωτη είναι μια κριτική που έγραψε ο Μοέμπιους (Mobius) για
τα κείμενα του Γκράσμαν. Συγκεκριμμένα τον επεκρίνει με τον τρόπο που εισάγει μια αφηρημένη έννοια,
χωρίς να δίνει στον αναγνώστη διαισθητικά εργαλεία για την κατανόηση της αξίας της.

Μάικλ Γκρόμοβ

Michael Gromov

Ο Γκρόμοβ είναι μαθηματικός γαλλικής και ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1943,
στη Ρωσία. Ζει στη Γαλλία.
Το 1973, πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ, με καθηγητή τον Vladimir
Rokhline. To 1974, πήγε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το 1981 στο Πανεπιστήμιο 6 του
Παρισιού, του Ινστιτούτου Ανωτέρων Επιστημονικών Σπουδών.
Είναι γνωστός για την προσφορά του σε πολλούς τομείς της Γεωμετρίας, ειδικά στην μετρική γεωμετρία,
τη σιμπλεκτική γεωμετρία και τη γεωμετρική θεωρία ομάδων. Κατέχει τα βραβεία Wolf (1993), Leroy P.
Steele (1997), Balzan (1999), Kyoto (2002), Nemmers (2004) και Abel (2009).
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Καρλ Άξελ Χάρνακ

Carl Axel Harnack

Ο Χάρνακ είναι μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 7 Μαϊου του 1851 στο Τάρτου της
Εσθονίας και πέθανε στις 3 Απριλίου του 1888, στη Δρέσδη της Γερμανίας.
Σπούδασε μεθηματικά στο Erlangen και ήταν μαθητής του Felix Klein. Ασχολήθηκε με τις σειρές Fourier,
τη θεωρία συνόλων και δίδαξε Ανάλυση στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης.

Μάικλ Ρόμπερτ Χέρμαν

Michael Robert Herman

Ο Χέρμαν ήταν μαθηματικός γαλλικής και αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1942 στη Νέα Υόρκη
των Ηνωμένων Πολιτειών και πέθανε το Νοέμβριο του 2000, στο Παρίσι.
Τελείωσε την Πολυτεχνική Σχολή του Παρισιού και είναι το πρώτο μέλος του Μαθηματικού Κέντρου
(Centre Mathematiques), που δημιούργησε ο Laurent Schwartz. Το 1976, πήρε το διδακτορικό του από
το Πανεπιστήμιο 11 του Παρισιού, με την επίβλεψη του Harold Dosenberg.

Μαθητής του ήταν ο Jean-Christophe Yoccoz (Fields Metal 1994). Ήταν κορυφαίος ερευνητής στη θεωρία
των δυναμικών συστημάτων.
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Ντέιβιντ Χίλμπερτ

David Hilbert

Ο Χίλμπερτ ήταν σπουδαίος μαθηματικός, γερμανικής καταγωγής. Μαζί με τον Poincare, θεωρείται από
τους πιο σημαντικούς και διακεκριμένους μαθηματικούς του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, που
σφράγισε με το έργο του τα σύγχρονα μαθηματικά. Γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 1862 στην επαρχία
της Πρωσίας και πέθανε στις 14 Φεβρουαρίου του 1943, σε ηλικία 81 ετών, στο Γκότινγκεν της
Γερμανίας. Έζησε στη Γερμανία.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Konigsberg, με καθηγητή τον Ferdinand von Lidemann. Το 1895, με την
προτροπή του Felix Klein, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Gottingen.
Ο Χίλμπερτ δημιούργησε και ανέπτυξε πολλές θεμελιώδεις ιδέες, όπως τη θεωρία αμεταβλητών, τη
θεωρία της αξιωματικοποίησης της Γεωμετρίας και την συναρτησιακή ανάλυση.
Το 1900, στο διεθνές Μαθηματικό συνέδριο του Παρισιού, παρουσίασε την γνωστή λίστα 23ών
μαθηματικών προβλημάτων, που επηρέασαν την μαθηματική έρευνα του 20ου αιώνα. Επίσης, ο ίδιος και
οι μαθητές του υποστήριξαν θερμά την κβαντική μηχανική και την θεωρία της γενικής σχετικότητας του
Einstein.
Πολύ γνωστό επίσης είναι το «Πρόγραμμα Hilbert», που αφορά την αξιωματικοποίηση των μαθηματικών,
που βρήκε μεγάλη απήχηση στην Γαλλία από την ομάδα Μπουρμακί. Σημαντική επίσης είναι η προσφορά
του στη θεωρία συνόλων του George Cantor, τη θεωρία αποδείξεων και τη μαθηματική λογική. Είναι από
τους μαθηματικούς που κατανόησε τη διαφορά μεταξύ μαθηματικών και μετα-μαθηματικών.
Η αξιωματικοποίηση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας που διδασκόμαστε, είναι έργο δικό του, που
περιγράφεται στο διάσημό του έργο «Grundlagen der Geometrie» (Βάσεις για την Γεωμετρία). Βοήθησε
πολλούς νέους μαθηματικούς, όπως την Emmy Noether. Στον κατάλογο των μαθητών του
περιλαμβάνονται οι Hermann Weyl, Emanuel Lasker, Ernst Zermelo, Carl Gustav Hempel και John von
Neumann. Μαζί με τον Έλληνα Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, ήταν συνεκδότες του μαθηματικού
περιοδικού «Grundlagen der Mathematik».
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Χεϊσούκ Χιρονάκα

Heisuke Hironaka

Ο Χιρονάκα είναι σπουδαίος μαθηματικός, ιαπωνικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1931,
στο Γιαμαγκούτσι-Κεν της Ιαπωνίας. Ζει στην Ιαπωνία.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα, που ασχολήθηκαν με τη γεωμετρία και
την άλγεβρα.
Το 1970, πήρε το Fields Metal για την εργασία του πάνω στις προβολικές πολλαπλότητες. Θεωρείται
μάλιστα το δυσκολότερο μαθηματικό άρθρο στην ιστορία της επιστήμης. Μαζί με τους David Mumford
και Michael Artin ήταν μαθητής του Oscar Zarinski.

Νάιτζελ Χίτσιν

Nigel Hitchin

Ο Χίτσιν είναι μαθηματικός αγγλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1946, στο
Ντέρμπισαιρ της Αγγλίας.
Το 1972, πήρε το διδακτορικό του από το Wolfson College, με καθηγητή τον Sir Michael Atiyah.
Ασχολήθηκε με την διαφορική γεωμετρία, την αλγεβρική γεωμετρία και την μαθηματική φυσική.
Μαθητής του ήταν ο Simon Donaldson (Fields Medal).
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Λουκ Ιλουζί

Luc Illusie

Ο Ιλουζί είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1940. Ασχολείται με την αλγεβρική
γεωμετρία.

Αλεξάντρ Κίριλοβ

Alexandre Kirillov

Ο Κίριλοβ είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1936.
Το 1962, πήρε το διδακτορικό του, με καθηγητή τον Israel Gelfand. Ήταν ο νεότερος διαδάκτορας της
Σοβιετικής Ένωσης.
Εργάσθηκε μέχρι το 1994 στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και από το 1994 έως σήμερα διδάσκει στο
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εργάσθηκε στη θεωρία αναπαραστάσεων, τη θεωρία των τοπολογικών ομάδων και τις ομάδες Lie.

Φίλιξ Κλάιν

Felix Klein

Ο Κλάιν ήταν μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1849 στο Ρήνο της
Πρωσίας και πέθανε στις 22 Ιουνίου του 1925, σε ηλικία 76 ετών, στο Αννόβερο της Γερμανίας.
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Το 1868, πήρε το διδακτορικό του με καθηγητή τον Julius Plücker, από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το
1875, παντρέυτηκε την Άννα Χέγκελ, την μεγαλύτερη κόρη του φιλοσόφου Φριντριχ Χέγκελ.
Έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Erlangen σε ηλικία 23 ετών, το 1872. Εργάσθηκε πάνω στη
θεωρία ομάδων, τη θεωρία αριθμών, τη θεωρία συναρτήσεων, τις μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες και
αξιοσημείωτη είναι η εργασία του πάνω στη σχέση θεωρίας ομάδων και γεωμετρίας. Αποτέλεσμα αυτής
της τελευταίας θεώρησης είναι το περίφημο Πρόγραμμα Erlangen, το 1872, που είναι μια ταξινόμιση των
γεωμετριών βάσει των συμμετρικών ομάδων. Το πρόγραμμα αυτό έχει μεγάλη απήχηση στα μαθηματικά
σήμερα, καθώς και στο τρόπο διδασκαλίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. τη ταξινόμιση των
τετραπλεύρων).
Δημιούργησε ένα ερευνητικό κέντρο, οπού εισήγαγε εβδομαδιαίες συνεδριάσεις. Αυτό το ερευνητικό
κέντρο, που είχε μαθηματικό αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη, χρησίμευσε ως πρότυπο για τα επόμενα
ερευνητικά κέντρα.
Κάτω από την επιμέλεια του Klein, το περιοδικό «Mathematische Annalen» κατάφερε να γίνει το
καλύτερο περιοδικό μαθηματικών του κόσμου, εξειδικευμένο στην αλγεβρική γεωμετρία, τη μιγαδική και
πραγματική ανάλυση και τη θεωρία ομάδων.
Είναι γνωστός επίσης για την διάσημη φυάλη του Klein, μια τοπολογική πολλαπλότητα όπου η εξωτερική
και η εσωτερική επιφάνεια είναι η ίδια.
Μαθητές του Klein ήταν μεγάλοι μαθηματικοί όπως οι: Axel Harnack, Robert Fricke, Adolg Hurvitz,
Ferdinand von Lindemann, Hermann Rotte, Alexander Ostrowski, Grace Chisholm Young, Alexander
Witting και άλλοι.

Αντρέι Κολμόγκοροφ

Andrey Kolmogorov

Ο Κολμόγκοροφ ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1903 στην
Αυτοκρατορική Ρωσία και πέθανε στις 20 Οκτωβρίου του 1987, σε ηλικία 84 ετών, στη Μόσχα της Ρωσίας.
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Ήταν τους πλέον γνωστούς μαθηματικούς της Ρωσίας και ένας από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς
του 20ου αιώνα.
Το 1920, άρχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, με καθηγητή τον Νikolai Luzin. Τελείωσε
τις σπουδές του το 1925 και αμέσως ενδιαφέρθηκε για τη θεωρία πιθανοτήτων, δημοσιέυοντας
παράλληλα το πρώτο και διάσημο άρθρο στην διαισθητική λογική, με τον τίτλο «Η αρχή του
αποκλειομένου τρίτου». Το 1929, πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας.
Το 1930, αρχίζει ένα μακρύ ταξίδι ανα τον κόσμο όπου επισκέπτεται το Göttingen στο Μόναχο και το
Παρίσι.
Το 1931, δημοσιεύει την πρωτοποριακή εργασία «Θεμελείωση της Θεωρίας Πιθανοτήτων» και θεσπίζεται
παγκοσμίως ως ο κορυφαίος εμπειρογνώμωνας στον τομέα αυτόν (σε αυτόν οφείλεται η αξιωματική
θεμελείωση της θεωρίας πιθανοτήτων που θα διδαχθούμε στην 3η Λυκείου).
Το 1935, γίνεται καθηγητής ατο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και διδάσκει για πρώτη φορά τη θεωρία
πιθανοτήτων. Το 1938, δημοσιεύει ένα άλλο διάσημο άρθρο του, που αφορά τα βασικά θεωρήματα για
την εξομάλυνση και πρόβλεψη στη θεωρία των στοχαστικών ανελίξεων. Αυτό το άρθρο, είχε σημαντικές
εφαρμογές κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Ασχολήθηκε επίσης με τις σειρές Μαρκόφ και το 1941, με την ουράνια μηχανική.
Το 1954, δημοσιεύει με τον Arnold μια λύση στο 13ο πρόβλημα του Hilbert και θεμελειώνει ένα νέο
κλάδο των μαθηματικών: την θεωρία της αλγοριθμικής πολυπλοκότητας. Συχνά, αυτή η θεωρία
αναφέρεται ως θεωρία πολυπλοκότητας Kolmogorov.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τη φιλοσοφική διάσταση της σχέσης ανάμεσα στη
θεωρία πιθανοτήτων, σε αφηρημένους και συγκεκριμμένους τομείς.
Έχει πολλούς μαθητές, μεταξύ των γνωτότερων είναι οι: Vladimir Arnold, Eugene B. Dynkin, Boris V.
Gnedenko,

Per Martin-Löf, Vladimir Rokhlin, Anatolin Vituskin, Andrei Monin, Akiva Yaglom, Israel

Gelfand, Yakov Sinai και άλλοι.

24

Συνέντευξη του Βλαντιμίρ Ιγκορέβιτς Άρνολντ

Μαξίμ Κόντσεβιτς

Maxim Kontsevich

Ο Κόντσεβιτς είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής, με γαλλική υπηκοότητα. Γεννήθηκε στις 25
Αυγούστου του 1964, στη Ρωσία. Ζει στη Γαλλία.
Μετα την κατάκτηση του δευτέρου τίτλου στη Μαθηματική Ολυμπιάδα, εισήχθει στο Πανεπιστήμιο της
Μόσχας το 1985. Το 1992, πήρε το διδακτρικό του από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, με καθηγητή τον
Don Bernard Zagier. Σήμερα είναι καθηγητής στο Παρίσι, στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Επιστημινικών
Σπουδών.
Οι εργασίες του επικεντρώνονται στις γεωμετρικές ιδιότητες της μαθηματικής φυσικής, ειδικότερα στη
θεωρία κόμβων, αντανακλαστική συμμετρία. Το διασημότερο αποτέλεσμά του αφορά τις πολλαπλότητες
Poisson. Έχει εισάγει νέα αναλλοίωτα ανάλογα των ολοκληρωμάτων του Feymman.
Το 1998, τιμήθηκε με το Fields Metal, για τις εργασίες του πάνω στη θεωρία των τοπολογικών σωμάτων.

Πίτερ Κρόνχειμερ

Peter Kronheimer

Ο Κρόνχειμερ είναι μαθηματικός αγγλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Λονδίνο.
Πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με καθηγητή τον Sir Michael Atiyah.
Σήμερα είναι καθηγής στο Χάρβαρντ.
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Ασχολείται με την θεωρία βαθμίδων και την τοπολογία στις 3 και 4 διαστάσεις. Τα πρώτα του σημαντικά
αποτελέσματα είναι πάνω στις αναλλοίωτες των πολυωνύμων του Donaldson και σε εφαρμογές στα
προβλήματα ελαχίστου γένους των εμφυτεύσεων χώρων, σε πολλαπλότητες 4 διαστάσεων. Μαθητές
του είναι οι: Ian Dowker, Jacob Rasmussen, Ciprian Manolescu, and Olga Plamenevskaya.

Έντμουντ Λάνταου

Edmund Landau

Ο Λάνταου είναι σπουδαίος μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του
1877 στο Βερολίνο της Γερμανίας και πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 1938, σε ηλικία 61 ετών, στη
γενέτειρά του.
Η μητέρα του ήταν γόνος της γνωστής οικογένειας τραπεζιτών Jacoby και o πατέρας του ήταν ο γνωστός
γυναικολόγος Leopold Landau.
Ο Λάνταου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και πήρε το διδακτορικό του από το ίδιο
Πανεπιστήμιο το 1901, με καθηγητές τους George Frobenius και Lazarus Fuchs.
Αργότερα, το 1905, παντρεύτηκε την κόρη του νομπελίστα ψυχολόγου Paul Ehrlich.
Ασχολήθηκε με τη θεωρία των πρώτων αριθμών, την αναλυτική θεωρία αριθμών και την μιγαδική
ανάλυση.
Εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, του Göttingen και στο Εβραικό Πανεπιστήμιο της
Ιερουσαλήμ.
Μαθητές του είναι οι: Paul Bernays, Harald Bohr, Alaxander Ostrowski, Carl Ludwing Siegel, Arnold
Walfisz και άλλοι.
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Μπερνάρντ Μαλγκράνζ

Bernard Malgrange

Ο Μαλγκράνζ είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1928, στο Παρίσι.
Πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Henri Poincare της Νανσύ (Γαλλία) το 1955, με καθηγητή
τον Layrent Schwartz.
Είναι γνωστός από τις εργασίες του στη διαφορική γεωμετρία και θεωρία ιδιαζόντων σημείων. Έχει
αποδείξει το θεώρημα Ehrenpreis-Malgrange και το θεώρημα προετοιμασίας του Malgrange.

Τζόν Γουίλαρντ Μίλνορ

John Willard Milnor

Ο Μίλνορ είναι μαθηματικός αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1931, στο
Όραντζ του Νιού Τζέρσι.
Σπούδασε στο Πρίνσετον και το 1950 απόδειξε το θεώρημα Fary-Milnor. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στο Πρίνσετον με καθηγητή τον Ralph Fox και εργάσθηκε στις συνδετικές ομάδες.
Το 1962, τιμήθηκε με το Fields Metal για την εργασία του πάνω στη διαφορική τοπολογία. Έχει
βραβευθεί πολλές φορές: το 1967 πήρε το Εθνικό βραβείο Επιστήμης, το 1982 το βραβείο Έρευνας Leroy
P. Steel, το 1989 το βραβείο Wolf, το 2004 το βραβείο Leroy P. Steel για τα Μαθηματικά.
Είναι γνωστός για τις εξωτικές σφαίρες στη διαφορική τοπολογία, το 1952. Εργάζεται στο Πρίνσετον.
Μαθητές του είναι οι: Tadatoshi Akiba, Jon Folkman, John Mather, Laurent C. Siebenmann, Jonathan
Sondow and Michael Spivak.
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Σόλομ Μάντελμπροτζτ

Szolem Mandelbrojt

Ο Μάντελμπροτζτ ήταν γάλλος μαθηματικός, πολωνικής και λιθουανο-εβραϊκής καταγωγής. Γεννήθηκε
στις 10 Ιανουαρίου του 1899 στη Βαρσοβία της Πολωνίας και πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1983, σε
ηλικία 84 ετών, στο Παρίσι.
Ήταν θείος του Benoit Μάντελμπροτζτ, ο οποίος ανακάλυψε τα fractals.
Στην Βαρσοβία, παρακολούθησε μαθήματα μαθηματικών με τους Rene Baire, Emile Borel, George Cantor
και πάντα με τον Jacques Hadamard. To 1919, πήγε στην Kharkov της Ουκρανίας και ήταν ο μοναδικός
μαθητής του Serge Bernstein.
Το 1920, πήγε στο Παρίσι και παρακολούθησε στο Κολλέγιο της Γαλλίας μαθηματικά με τον Hadamard.
Εργάσθηκε στις σειρές Taylor και με την υποστήριξη του Paul Montel, πήρε το διδακτορικό του το 1932.
Πήρε την Γαλλική υπηκοότητα το 1926. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Μπουρμπακί και συνέχισε να
δουλεύει στην μαθηματική ανάλυση. Το 1938 διαδέχτηκε τον Hadamard στο Κολλέγιο της Γαλλίας.
Είχε πολλούς μαθητές, μεταξύ αυτών και τους: Français Jean-Pierre Kahane, Paul Malliavin, Shmuel
Agmon et Yitzhak Katznelson και τον U.N.Singh.
Στον Μάντελμπροτζτ λένε ότι οφείλετε το όνομα «Κυβερνητική» στη θεωρία του Norbert Wiener, to 1947
μετά από ένα συνέδριο στην αρμονική ανάλυση στο Νανσύ, στο οποίο ο Wiener ήταν προσκεκλημένος
του Μάντελμπροτζτ.

Γιούρι Μάνιν

Yuri Manin

Ο Μάνιν είναι μαθηματικός ρωσικής και γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του
1937, στη Ρωσία. Ζει στη Γερμανία.
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Πήρε το διδακτορικό του από το Ινστιτούτο Stelkov της Ρωσίας, με καθηγητή τον Igor Shafarevich.
Σήμερα, είναι καθηγητής στο Iνστιτούτο Max-Plank στη Βόννη.
Στην αρχή της καρριέρας του, εργάσθηκε στην αλγεβρική γεωμετρία, τη διοφαντική γεωμετρία, τη
μαθηματική λογική και τη θεωρητική φυσική. Μετά, ασχολήθηκε με τις αβελιανές πολλαπλότητες, τον
ισχυρισμό του Mordell σε συναρτισιακά σώματα και τις αλγεβρικές διαφορικές εξισώσεις. Επίσης,
ασχολήθηκε με τη θεωρία του Grothendieck. O Μάνιν έχει 40 περίπου διδακτορικούς φοιτητές μεταξύ
αυτών τους: Alexander Beilinson, Alexei Skorobogatov, Vladimir Drinfeld, Vyacheslav Shokurov, Arend
Bayer και Victor Kolyvagin.
Έχει βραβευθεί με το βραβείο Schock, το 1999 και το Cantor Medal, το 2002. Το 1994, πήρε το Nemmers
Prize, στα Μαθηματικά. Το 2010, πήρε το βραβείο Bolyai της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας.

Ισαάκ Νέυτων

Isaac Newton

Ο Νέυτων ήταν σπουδαίος φυσικός, μαθηματικός, αστονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος
αγγλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1643 στο Λίνκολσαϊρ της Αγγλίας και πέθανε στις
31 Μαρτίου του 1727, σε ηλικία 84 ετών, στο Μίντλσεξ της Αγγλίας. Έζησε στην Αγγλία.
Είναι από τις σημαντικότερες μορφές του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα, που σφάγισε με το έργο
του την σύγχρονη επιστήμη. Θεωρείται, μαζί με τον Πυθαγόρα και τον Αϊνστάιν, ο μόνος σοφός που
παρουσίασε κοσμολογικό μοντέλο.
Σπούδασε στο Παννεπιστήμιο του Cambridge.
Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά
και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών, διατύπωσε τους τρεις μνημειώδεις νόμους
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της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο της βαρύτητας» (που ο μύθος αναφέρει πως αναζήτησε μετά
από πτώση μήλου από μια μηλιά).
Μεγάλης ιστορικής σημασίας υπήρξαν ακόμη οι μελέτες του γύρω από την έννοια του φωτός καθώς
επίσης και η συμβολή του στη θεμελίωση των σύγχρονων μαθηματικών και συγκεκριμένα επί
του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

Βαϊοτσέσλαβ Νίκιουλιν

Viacheslav Nikulin

Ο Νίκιουλιν είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Ζει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.
Εργάζεται πάνω στην αλγεβρική γεωμετρία, τις Κ3 επιφάνειες και τις τετραγωνικές μορφές. Είναι
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ της Αγγλίας. Έχει συνεισφέρει επίσης στην επίλυση του
16ου προβλήματος του Hilbert.

Σέργκεϊ Πέτροβιτς Νόβικοφ

Sergei Petrovich Novikov

Ο Νόβικοφ είναι σπουδαίος μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1938, στη
Μόσχα.
Εργάζεται πάνω στην αλγεβρική τοπολογία.
Εργάζεται στο Ινστιτούτο Stelkov, είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας, και από το 1982,
κατέχει τη θέση της Τοπολογίας και Γεωμετρίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας.
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Μαζί με τους William Browder, Dennis Sullivan και Terry Wall, είναι πρωτοπόρος της γεωμετρικής
τοπολογίας, που ταξινομεί άτλαντες μεγάλων διαστάσεων. Έχει διατυπώσει επίσης ένα ισχυρισμό στην
τοπολογία, που φέρει το όνομά του.
Το 1967, βραβεύτηκε με το βραβείο Λένιν, το 1970 πήρε το Fields Metal, το 1981 πήρε το βραβείο
Lobachevsky και το βραβείο Wolf, το 2005.

Όλγα Όλεϊνικ

Olga Oleinik

Η Όλεϊνικ ήταν μαθηματικός ουκρανικής και ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1925
στην Ουκρανία και πέθανε στις 13 Οκτωβρίου του 2001, σε ηλικία 76 ετών, στη Μόσχα.
Θεωρείται πρωτοπόρος της θεωρίας των μερικών διαφορικών εξισώσεων.
Πήρε το διδακτορικό της και εργάζεται από τότε στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ήταν μαθήτρια του Ιvan
Petrovsky.
Πήρε το βραβείο Chebotarev το 1952, το βραβείο Lomonosov το 1988, το βραβείο Petrovsky το 1995 και
το βραβείο της Ρώσικης Ακαδημίας τo 1995.

Ιβάν Πετρόβσκι

Ivan Petrovsky

Ο Πετρόβσκι ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1901 στο Σέβσκ
της Ρωσίας και πέθανε στις 15 Ιανουαρίου του 1973, σε ηλικία 71 ετών, στη Μόσχα της Ρωσίας.

31

Συνέντευξη του Βλαντιμίρ Ιγκορέβιτς Άρνολντ

Ασχολήθηκε με επιτυχία με το 19ο και 16ο πρόβλημα του Χίλπερτ. Ασχολήθηκε επίσης με το πρόβλημα
των οριακών τιμών, την θεωρία πιθανοτήτων, την τοπολογία των αλγεβρικών καμπυλών και επιφανειών
και τις μερικές διαφορικές εξισώσεις.
Μαθητές του είναι ο Nτιμίτρι Εγκόροφ, η Όλγα Λαντιζένκαγια, ο Γιεβγένη Λαντί, η Όλγα Ολιένικ και ο
Σεργέι Γκοντούνοβ. Εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Στελκόβ της Μόσχας και έγινε μέλος της Ακαδημίας
Επιστημών το 1946.

Ανρί Πουανκαρέ

Henri Poincaré

Ο Πουανκαρέ ήταν σπουδαίος μαθηματικός, θεωριτικός φυσικός και φιλόσοφος, γαλλικής καταγωγής.
Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1854 στη Νανσί της Γαλλίας και πέθανε στις 17 Ιουλίου του 1912, σε
ηλικία 58 ετών, στο Παρίσι. Έζησε στη Γαλλία.
Μαζί με τον Χίλμπερτ, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς και διακεκριμένους μαθηματικούς του 19ου
και των αρχών του 20ου αιώνα, που σφράγισε με το έργο του τα σύγχρονα μαθηματικά. Εργάσθηκε σε
πολλούς τομείς της Μαθηματικής επιστήμης, ιδιαίτερα στην τοπολογία, που ανακάλυψε νεα εργαλεία και
διατύπωσε εικασίες, όπως αυτήν που έλυσε ο Grigory Perelman, το 2006.

Λέβ Ποντριάγκιν

Lev Pontryagin

Ο Ποντριάγκιν ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής.
Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1908 στη Μόσχα και πέθανε στις 3 Μαϊου του 1988.
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Οφείλει στη μητέρα του το γεγονός οτι έγινε μαθηματικός, η οποία του διάβαζε μαθηματικά βιβλία όπως
του Hopf, του Whitehead και του Whitney.
Το έργο του καλύπτει όλους του μαθηματικούς τομείς και ιδιαίτερα την τοπολογία. Εργάσθηκε στην
θεωρία ηομολογιών από μαθητής. Θεμελείωσε την αφηρημένη θεωρία των μετασχηματισμών, που τώρα
ονομάζεται δυικότητα του Ποντριάγκιν. Θεμελείωσε επίσης την θεωρία των κλάσεων, που φέρει το
όνομά του το 1940.
Τελευταία ασχολήθηκε με την θεωρία ελέγχου. Η αρχή μεγιστοποίησης που βρήκε, είναι θελειώδης στην
μοντέρνα θεωρία βελτιστοποίησης.
Στην προσωπική του ζωή ήταν μαχητικός αλλά αντι-σημίτης, παρα το ότι είχε πολλούς φίλους εβραίους.
Μαθητές του είναι οι D. Αnosov, V. Boltyansky και V. Rokhlin.

Βλαντιμίρ Ρόκχλιν

Vladimir Rokhlin

Ο Ρόκχλιν ήταν σπουδαίος μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1919 στο
Βακού του Αζερμαϊτζάν και πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984.
Το 1941, τον συνέλαβαν οι Γερμανοί και φυλακίσθηκε στις γερμανικές φυλακές . Μετά την αποφυλάκισή
του στράφηκε στα μαθηματικά και το 1952 είχε το πρώτο του μαθηματικό αποτέλεσμα στην τοπολογία.
Εργάσθηκε πάνω στην τοπολογία, γεωμετρία και εργοδική θεωρία. Δούλεψε στο διδακτορικό του με
τους Κολμογκόροφ και Ποντριαγκιν.
Από το 1959, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης και θεωρείται ένας εμπνευσμένος δάσκαλος.
Μαθητές του είναι οι Y. Eliashberg, M. Gromov, A. Vershik και O. Viro.
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O γυίος του, Βλαδίμιρος Ρόκχλιν, είναι πολύ γνωστός μαθηματικός και επίσης γνωστός ερευνητής της
πληροφορικής. Ο θείος του Kόρνει Χουκόβσκι ήταν ένας πολύ γνωστός συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Νταβίντ Πιέρ Ρούελ

David Pierre Ruelle

Ο Ρούελ είναι φυσικός μαθηματικός βελγικής και γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου
του 1935, στη Γάνδη του Βελγίου.
Σπούδασε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και πήρε το 1959 το διδακτορικό του. Έγινε
καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Επιστημονικών Σπουδών (ΙΗΕS) στην Γαλλία. Εργάζεται στην
στατιστική φυσική και τα δυναμικά συστήματα. Με τον Floris Takens θεμελείωσαν μια νέα θεωρία των
στροβίλων.
Το 1986, πήρε το βραβείο Boltzmann για την προσφορά του στην στατιστική μηχανική, το 2004 το
βραβείο Matteucci και το 2006 το βραβείο Poincare.

Τακιούρο Σιτάνι

Takuro Shintani

Ο Σιτάνι ήταν μαθηματικός ιαπωνικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1943 και πέθανε
το 1980.
Εργάσθηκε στην θεωρία αριθμών και εισήγαγε τις ζήτα συναρτήσεις, που φέρουν το όνομά του.
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Kαρλ Λάντβιγκ Σίτζελ

Carl Ludwig Siegel

Ο Σίτζελ ήταν μαθηματικός γερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1896 στο Βερολίνο
της Γερμανίας και πέθανε στις 4 Απριλίου του 1981, σε ηλικία 84 ετών, στο Γκότινγκεν της Γερμανίας.

Το 1915, πήγε στο Πανεπιστήμιο του Χούμπολτ, όπου παρακολούθησε μαθηματικά, αστρονομία και
φυσική. Μεταξύ των καθηγητών του ήταν οι Μαξ Πλάνκ και Φερδινάνδρος Φρομπένιους, που τον
επηρέασαν βαθύτατα έτσι ώστε να εγκαταλείψει τις σπουδές στην αστρονομία και να ασχοληθεί με την
θεωρία αριθμών.
Το 1917, αρνήθηκε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία και προσέφερε τις υπηρεσίες του σε μια
ψυχιατρική κλινική. Το 1920, με την υποστήριξει του Έντμουντ Λαντάου, έκανε το διδακτορικό του στο
Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν. Διαδέχτηκε επίσης τον Κωνσταντίνο Καραθεωδορή στο Πανεπιστήμιο του
Μονάχου. Ήταν φίλος του Μαξ Ντλεν και του Ερνστ Χέλλινγκερ.
Ασχολήθηκε με την θεωρία αριθμών και τις διοφαντικές εξισώσεις, την ουράνια μηχανική. Το 1978, του
απονεμείθηκε το βραβείο Wolf των Μαθηματικών. Ο Αντρέ Βείλ έλεγε ότι ο Σίτζελ ήταν ο μεγαλύτερος
μαθηματικός του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

Γιάκοβ Σίναϊ

Yakov Sinai

Ο Σίναϊ είναι μαθηματικός ρωσικής και αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του
1935, στη Μόσχα της Ρωσίας. Ζει στο Νέο Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Το 1960, ο Σίναϊ έκανε το διδακτορικό του με τον Αντρέι Κολμογκόροβ, στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ο
παππούς του ήταν καθηγητής γεωμετρίας, γι’αυτό το λόγο προόριζαν τον Σίναϊ για ιατρικές και
βιολογικές επιστήμες.
Το 1971, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και ερευνητής στο Ινστιτούτο Λαντάου
Θεωρητικής Φυσικής. Από το 1993, διδάσκει στο Πρίνσετον στο Νέο Τζέρσεϊ.
Είναι γνωστός για τις εργασίες του στα δυναμικά συστήματα, την μαθηματική και στατιστική φυσική, την
θεωρία πιθανοτήτων.
Του έχουν απονεμηθεί το 1986 το βραβείο Boltzmann, το 1990 το βραβείο Dannie Heineman, το 1992 το
βραβείο Dirac, το 1997 το βραβείο Wolf, το 2002 το βραβείο Νemmers και τo 2009 το βραβείο Poincare.

Ιζαντόρ Σίνγκερ

Isadore Singer

Ο Σίνγκερ είναι μαθηματικός αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1924, στο
Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Το 1950, πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το
Πανεπιστήμιο του ΜΙΤ και από τότε μέχρι και σήμερα εργάζεται εκεί.
Έγινε γνωστός για την συνεργασία του με τον Ατιγιά, σχετικά με το θεώρημα του δείκτη Atiyah-Singer
που ανοίγει τον δρόμο για την νέες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καθαρών μαθηματικών και θεωρητικής
φυσικής.
To 1996, βραβευτηκε με το βραβείο Bôcher, το 1983 ο Εθνικό βραβείο Επιστημών, το 1988 με το βραβείο
Winger, το 2000 με το βραβείο Steel και το 2004 με το βραβείο Abel.
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Στέφεν Σμέιλ

Stephen Smale

Ο Σμέιλ είναι μαθηματικός αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1930, στο Φλίντ του
Μίσιγκαν.
Το 1948, έγινε δεκτός από το Πανεπιστήμιο του Mίσιγκαν. Ήταν άριστος μαθητής και πέρασε με επιτυχία
όλα τα στάδια εξέτασης της πυρινικής φυσικής του πανεπιστημίου. Έγινε δεκτός στο Μαθηματικό τμήμα
του πανεπιστημίου και τελείωσε το διδακτορικό του το 1957, με τον Raoul Bott. Ασχολήθηκε με την
εικασία του Poincare στις διαστάσεις μεγαλύτερες των 5. Εργάσθηκε με επιτυχία στην τοπολογία και στη
θεωρία των δυναμικών συστημάτων. Έγινε γνωστός επίσης για την εφαρμογή της θεωρίας του Morse,
στην οικονομία.
Το 1988, δημοσίευσε μια λίστα 18 προβλημάτων, όπως η περίφημη λίστα του Χιλμπερτ το 1900, γνωστή
ως Λίστα των Προβλημάτων του Σμειλ. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την υπόθεση του Riemann, το 16ο
πρόβλημα του Χίλμπερτ, την εικασία του Poincare (λύθηκε από τον Γ. Πέρλεμαν το 2006), το πρόβλημα
P=NP, και η λύση των εξισώσεων Navier-Stokes. Αυτή η λίστα ανακυρήχθηκε ως το πρόβλημα της
χιλιετίας από το Ινστιτούτο Clay.
Έχει πάρει το Fields Metal το 1966, το Εθνικό βραβείο Επισημών το 1966 και το βραβείο Wolf το 2006.
Μαθητές του είναι οι R. Bowen, J. Guckenheimer, J. Palis και ο έλληνας Θεμιστοκλής Ρασσιάς.

Αντρέι Σόσλιν

Andrei Suslin

Ο Σόσλιν είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής.
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Γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1950, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
Τελείωσε το Πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ το 1974 και πήρε το διδακτορικό του με τον Ivan Panin.
Ασχολήθηκε με την άλγεβρα, την Κ-θεωρία, και την αλγεβρική γεωμετρία. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο
του Northwestern στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2000 πήρε το βραβείο Cole.

Τζόρτζ Στόουκς

George Stokes

Ο Στόουκς ήταν σπουδαίος μαθηματικός και φυσικός βρετανικής και ιρλανδικής καταγωγής. Γεννήθηκε
στις 13 Αυγούστου του 1819 στο Σλίγκο Κάουντι της Ιρλανδίας και πέθανε στις 1 Φεβρουαρίου του 1903,
στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας.
Διετέλεσε γραμματέας και πρόεδρος της Βασιλική Ακαδημίας. Έγινε γνωστός με το θεώρημα που φέρει
το όνομά του. Ο Στόουκς ήταν ο μεγαλύτερος από το τρίο των φυσικών φιλοσόφων του 19 ου αιώνα στην
Αγγλία: του Τσέιμς Μάξγουελ και του Λόρδου Κέλβιν.

Ζακ Στέρμ

Jacques Sturm

Ο Στέρμ ήταν μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1803 στη Γενέβη
της Ελβετίας και πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1855, στο Παρίσι.
Το 1819, έχασε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να παραδίδει μαθήματα σε μαθητές. Το 1823, έγινε
καθηγητής του υιού της διάσημης Μαντάμ ντε Σταελ.
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Τo 1829, βρήκε τον τρόπο να υπολογίζει το πλήθος των πραγματικών ριζών πολυωνύμων και έγινε
γνωστός από αυτό το θεώρημα που φέρει το όνομά του.
Το 1836 έγινε ακαδημαικός και το 1840 καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή.

Ντένις Σουλιβάν

Dennis Sullivan

Ο Σούλιβαν είναι μαθηματικός αμερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1941.
Πήρε το διδακτορικό του το 1966 από το Πανεπιστήμιο του Πρίνσετον στην ομοτοπική θεωρία
τριγωνοποίησης, με καθηγητή τον William Browder. Από το 1974 έως το 1997, ήταν καθηγητής στο
Ινστιτούτο Ανωτέρων Σσπουδών (IHES) στην Γαλλία. Εργάσθηκε στην θεωρία Ομοτοπίας και είναι
γνωστός επίσης για τον ισχυρισμό Σουλιβαν, ο οποίος αφορά την ταξινόμιση πεπερασμένων ομάδων.
Το 2004, πήρε το βραβείο των Επιστημών, το 2006 βραβείο Leroy P. Steele και το 2010 το βραβείο Wolf.
Μαθητές του είναι οι Η. Αbelson, C. T. McMullen και E. Winkelnkemper.

Ρότζερ Μέιερ Τέμαμ

Roger Meyer Temam

Ο Τέμαμ είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 19 Μαϊου του 1940.
Το 1967, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, με τον Zακ-Λουί Λιό. Το 2007, έγινε
ακαδημαϊκός, ενώ ήταν στο Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης.
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Από το 1967 έως το 2003, ο Tέμαμ εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Νότυ του Παρισιού (Ορσαί), στην
Γαλλία. Έγινε γνωστός από την θεωρία εξισώσεων Navier-Stokes. Κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στον
αριθμό των διδακτορικών (103) που έχει διευθύνει.

Ρενέ Τομ

René Thom

Ο Τομ ήταν σπουδαίος γάλλος μαθηματικός. Γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1923 στο Μοντμπελιαρ
της Γαλλίας και πέθανε στις 25 Οκτωβρίου του 2002, σε ηλικία 79 ετών, στο Bures-sur-Yvette της
Γαλλίας.
Ο Τομ άρχισε τις σπουδές του από το Λύκειο του Αγίου Λουδοβίκου και μετά συνέχισε στην Ecole
Normale Superieure. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ και του Στρασβούργου και από το 1963,
στο Ινστιτούτο Ανωτάτων επιστημονικών σπουδών στο Παρίσι.
Το 1968, θεμελείωσε την θεωρία καταστροφών και το 1958 πήρε το Fields Metal για τις ανακαλύψεις στη
διαφορική τοπολογία. Θεωρείται μαζί με τον Jules Vuillemin, ένας από τους μεγαλύτερους
επιστημολόγους του 20ου αιώνα.

Νικολάι Βασίλιεφ

Nicolai Vasiliev

Ο Βασίλιεφ ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1880 και πέθανε στις
29 Ιουνίου του 1940.
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Το 1910, δημοσιέυει μια εργασία του, όπου για πρώτη φορά θέτει την ιδέα για τη δημιουργία μιας μηαριστοτελικής λογικής, ελεύθερης από τον νόμο του αποκλειομένου τρίτου και τις αντιφάσεις.
Επηρεασμένος από την «φανταστική» γεωμετρία του Λομπατσιέφσκι, ονομάζει το σύστημά του
φανταστική λογική. Διακρίνει επίσης επίπεδα στην λογική και εισήγαγε επίσης την ιδέα της μετα-λογικής.
Το 1912 και το 1913, δημοσιεύει τα δύο βασικά του έργα: το «Λογική και Μετα-λογική» και «Φανταστική
(αντι-αριστοτελική) λογική», που θεωρήθηκαν οι πρόδρομοι της λογικής των πολλών τιμών (δηλαδή ότι
δεν υπάρχει μόνο Αλήθεια-Ψεύδος).

Aνατόλι Βέρσικ

Anatoly Vershik

Ο Βέρσικ είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1933 στη
Πετρούπολη της Ρωσίας.
Το 1974, πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ με καθηγητή τον Βλαδίμιρο
Ρόκχλιν. Έγινε γνωστός για την συνεργασία του με τον Σεργέι Κερόβ, πάνω στον τομέα των
αναπάραστάσεων απείρων συμμετρικών ομάδων.

Έρνεστ Βίνγκμπεργκ

Ernest Vinberg

Ο Βίνγκμπεργκ είναι μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Είναι γνωστός για την θεωρία των
αναπαραστάσεων. Έχει πάρει το βραβείο Humboldt.
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Ανατόλι Βιτούσκιν

Anatoli Vitushkin

Ο Βιτούσκιν ήταν μαθηματικός ρωσικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1931 στη Μόσχα και
πέθανε στις 9 Μαϊου του 2004, σε ηλικία 72 ετών, στη γεννέτειρά του.
Είναι γνωστός για την θεωρία του πάνω στην μαθηματική ανάλυση.

Ζαν – Κριστόφ Γιόκοζ

Jean-Christophe Yoccoz

Ο Γιόκοζ είναι μαθηματικός γαλλικής καταγωγής. Γεννήθηκε στις 29 Μαίου του 1957 στη Γαλλία.
Το 1975, έγινε δεκτός στην École normale supérieure, πρώτος στη σειρά επιλογής. Το 1977, τελείωσε το
διδακτορικό του με τον Michael Herman και του απονεμείθηκε το βραβείο Salem το 1988.
Είναι γνωστός για τις εργασίες του στα δυναμικά συστήματα. Το 1994, του απονεμείθηκε το Fields Μetal
στη Ζυρίχη.
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