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Ο ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

 

Μπορείς να σχεδιάσεις το διάγραμμα της παρακάτω εικόνας με τρεις μη 

συνεχόμενες γραμμές (δηλαδή, σηκώνοντας μόνον δύο φορές το μολύβι); Δεν 

επιτρέπεται να περάσεις πάνω από την ίδια γραμμή δύο φορές.  

 

Στο παρακάτω σχήμα, βλέπουμε μια λύση του προβλήματος, αλλά με τέσσερις 

μη συνεχόμενες γραμμές, την πράσινη, την κόκκινη, την μπλε και την μωβ 

(δηλαδή, σηκώνοντας τρεις φορές το μολύβι).  

 

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν μπορεί να σχεδιαστεί με τρεις μόνο μη συνεχόμενες 

γραμμές. Αν μπορεί, σχεδιάστε τη λύση. Αν δεν μπορεί, εξηγήστε γιατί.  

 

Λύση  

 

 

Η τοπολογία είναι ένας από τους δυσκολότερους κλάδους των μαθηματικών και 

φυσικά δεν διδάσκεται στη σχολική ύλη.  
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Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται τοπολογικό γιατί τα μεγέθη και τα σχήματα των 

τούβλων δεν παίζουν ρόλο στη λύση του. Αν παραμορφώσουμε την εικόνα, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 2, το πρόβλημα παραμένει το ίδιο και έχει τις ίδιες 

ακριβώς λύσεις. Οποιαδήποτε λύση του σχήματος 1 θα ήταν και λύση του 

σχήματος 2 και αντίστροφα, οποιαδήποτε λύση του σχήματος 2 θα ήταν και 

λύση του σχήματος 1.  

 

Σχήμα 1 

 

 

Σχήμα 2 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο 

διάσημους τοπολογικούς γρίφους που υπήρχε πολύ παλιά σε σχολικά βιβλία.  Ο 

Martin Gardner στο βιβλίο του Entertaining Mathematical Puzzles που 

γράφτηκε το 1961, αναφέρει ότι είναι πιθανόν οι παππούδες των αναγνωστών 

να εργάστηκαν πάνω σε αυτό το πρόβλημα όταν μελετούσαν το βιβλίο της 

Ιστορίας. Αναγνωρίζει, όμως, τη δυσκολία του προβλήματος αφού αναφέρει ότι 

«Ακόμη και σήμερα, ούτε ένα στα χίλια άτομα μπορεί να πει με σιγουριά αν 

μπορεί ή δεν μπορεί να σχεδιαστεί ο τοίχος».  

 

Η απάντηση, λοιπόν, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ο τοίχος με τα 

πέντε τούβλα με τρεις μόνο μη συνεχόμενες γραμμές όταν δεν επιτρέπεται να 

περάσουμε πάνω από την ίδια γραμμή δύο φορές. Η απόδειξη βασίζεται στην 

εξής ιδέα:  

Όταν τρία τμήματα συναντιούνται σε ένα σημείο, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα 3, τότε είναι προφανές ότι αυτό το σημείο πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

το τέλος μιας, τουλάχιστον, από τις τρεις γραμμές (εφόσον δεν επιτρέπεται να 

περάσουμε πάνω από την ίδια γραμμή δύο φορές), όπως φαίνεται στα σχήματα 

4, 5 και 6.  
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Σχήμα 3 Σχήμα 4 Σχήμα 5 Σχήμα 6 
 

Είναι πιθανόν, αυτό το σημείο να είναι το τέλος τριών γραμμών, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα 7, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ, ενδιαφερόμαστε 

μόνον για την περίπτωση που μία από τις τρεις γραμμές τελειώνει σε αυτό το 

σημείο.  

 

Σχήμα 7 

 

Ας μετρήσουμε λοιπόν, στο σχήμα 1, τον αριθμό των σημείων στα οποία 

συναντιούνται 3 γραμμές. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν 8 τέτοια σημαία. Καθένα 

από αυτά τα 8 σημεία θα πρέπει να είναι το τέλος μιας τουλάχιστον γραμμής, 

άρα ολόκληρο το σχήμα μας θα έχει οκτώ τελειώματα γραμμών. Αφού κάθε 

γραμμή έχει δύο τελειώματα (ας πούμε μία αρχή και ένα τέλος), άρα το σχήμα 

μας δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστεί με λιγότερες από 4 γραμμές όταν σε αυτό 

υπάρχουν οκτώ τελειώματα.   

Με τρεις μη συνεχόμενες γραμμές θα μπορούσαμε μόνο να κάνουμε έναν τοίχο 

με τέσσερα τούβλα, σαν αυτόν στο σχήμα 8: 

 

Σχήμα 8 

Αλλά για να επιτύχουμε τον τοίχο με τα πέντε τούβλα, χρειάζεται οπωσδήποτε 

και μία τέταρτη γραμμή, όπως δικαιολογήσαμε παραπάνω και όπως φαίνεται 

στο σχήμα 9:  

 

Σχήμα 9 
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Η μέθοδος επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιήσαμε για να δικαιολογήσουμε 

το συμπέρασμά μας είναι ένα απλό παράδειγμα αυτού που στα μαθηματικά 

ονομάζουμε «απόδειξη της αδυνατότητας» (impossibility proof ή proof of 

impossibility). Ένα είδος τέτοιας απόδειξης είναι η ευρέως γνωστή «απαγωγή σε 

άτοπο». Πολύ συχνά στην ιστορία των μαθηματικών σπαταλήθηκε πολύς 

χρόνος στην προσπάθεια να λυθούν κάποια προβλήματα όπως ο τετραγωνισμός 

του κύκλου ή η τριχοτόμηση μιας γωνίας (με κανόνα και διαβήτη) που στη 

συνέχεια αποδείχθηκαν άλυτα. Μία από τις πιο διάσημες τέτοιες αποδείξεις 

έγινε το 1882, από τον Ferdinand von Lindemann, ο οποίος απέδειξε ότι το 

αρχαίο πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου δεν μπορεί να λυθεί γιατί ο 

αριθμός π είναι υπερβατικός (δηλαδή όχι αλγεβρικός) και μόνον ένα σύνολο 

αλγεβρικών  αριθμών μπορεί να κατασκευαστεί με κανόνα και διαβήτη. Έχει, 

λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη σημασία η αναζήτηση «αποδείξεων της 

αδυνατότητας».  

 

 

Carl Louis Ferdinand von Lindemann 

 

 

 

  


