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2
η Γραπτή Εργασία 

 

 

Θέµα 1 (Αρχή του Περιστερώνα, 1.8 µονάδες) 

 

α) Σε ένα διάστηµα 120 ηµερών, µία αεροσυνοδός κάνει τουλάχιστον ένα ταξίδι κάθε 

ηµέρα, και όχι περισσότερα από 180 ταξίδια συνολικά. Να δείξετε ότι υπάρχει ένα 

διάστηµα (αποτελούµενο από διαδοχικές ηµέρες) όπου η αεροσυνοδός κάνει ακριβώς 

59 ταξίδια. 

 

Έστω ja το πλήθος των ταξιδιών που κάνει η αεροσυνοδός µέχρι την j  ηµέρα. 

Σχηµατίζω µία ακολουθία που αποτελείται από τα ja . Την 120321 ,...,,, aaaa . 

Ισχύει πως 120,...,2,1=∀ ja j  1801 ≤≤ ja . Ισχύει επίσης πως κανένας όρος της 

ακολουθίας δεν είναι ίσος µε τον άλλον. 

Σχηµατίζω επίσης µία νέα ακολουθία µε όρους 59+= ii ab . Γι’αυτήν ισχύει πως 

2396059180591 ≤≤⇒+≤≤+ jj bb . Και εδώ ισχύει πως κανένας όρος της 

ακολουθίας δεν είναι ίσος µε τον άλλον. 

Παίρνω τους όρους και των δύο ακολουθιών "Περιστέρια" και τους βάζω σε 239 

"Φωλιές" ανάλογα µε την τιµή τους. Εφόσσον οι όροι και των δύο ακολουθιών έχουν 

τιµές 240≤  δύο τουλάχιστον όροι ένας από κάθε ακολουθία θα πέσουν στην ίδια 

"Φωλιά". Και θα ισχύει 59+= lk aa .  

 

β) Θεωρούµε µια ακολουθία  θετικών ακεραίων η οποία περιέχει ακριβώς   

διαφορετικούς αριθµούς. Να δείξετε ότι υπάρχουν δύο ή περισσότερες διαδοχικές 

θέσεις της ακολουθίας τέτοιες ώστε το γινόµενο των αντίστοιχων αριθµών να είναι 

ένα τέλειο τετράγωνο. Π.χ. στην ακολουθία 7,5,3,5,7,5,3,7, να δείξετε το γινόµενο 

των έξι τελευταίων θέσεων είναι τέλειο τετράγωνο. 

  

Αρκεί να αποδείξουµε πως υπάρχουν διαδοχικές θέσεις στην ακολουθία που το κάθε 

στοιχείο που υπάρχει µέσα σε αυτές επαναλαµβάνεται άρτιο πλήθος φορών. 

Μετρούµε το πλήθος των εµφανίσεων κάθε στοιχείου από την αρχή της ακολουθίας 

έως τη θέση που βρισκόµαστε και συµπληρώνουµε στο διάνυσµα των εµφανίσεων 

των στοιχείων την τιµή 1 αν το πλήθος των εµφανίσεων του στοιχείου είναι περιττό 

και 0 αν είναι άρτιο.  

Όλοι αυτοί οι πιθανοί διαφορετικοί συνδυασµοί είναι n2  ενώ οι θέσεις στην 

ακολουθία είναι από 0 έως n2  άρα 12 +n .  

Αυτό σηµαίνει πως κάποιος συνδυασµός επαναλαµβάνεται. Στις θέσεις αυτές υπάρχει 

τέλειο τετράγωνο. Για το παράδειγµα που µας δίνετε: 7,5,3,5,7,5,3,7 

Στην αρχή δεν έχει έρθει κανένα στοιχείο.  

Άρα το διάνυσµα θα είναι ( )0,0,0 . 

Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται ( )1,0,0 . 

Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται ( )1,1,0 . 

Μετά έρχεται το 3. Και το διάνυσµα γίνεται  ( )1,1,1 . 



Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται ( )1,0,1 . 

Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται  ( )0,0,1 . 

Μετά έρχεται το 5. Και το διάνυσµα γίνεται  ( )0,1,1 . 

Μετά έρχεται το 3. Και το διάνυσµα γίνεται ( )0,1,0 . 

Μετά έρχεται το 7. Και το διάνυσµα γίνεται ( )1,1,0 . 

Το διάνυσµα ( )1,1,0 εµφανίζεται δύο φορές. 

 



Θέµα 2 (Γραφήµατα - Βασικές Έννοιες, 1.5 µονάδες) 

 

α) Έστω ένα γράφηµα G  µε 3≥n κορυφές όπου κάθε κορυφή έχει βαθµό 

τουλάχιστον ( ) 12 +n .  Να δειχθεί ότι το G  περιέχει τρίγωνο (κύκλο µήκους3 ).   

 

Έστω κορυφές u  και v που συνδέονται µε ακµή. Θα δείξουµε ότι έχουν κοινό 

γείτονα w  εποµένως σχηµατίζεται τρίγωνο. Έστω ότι δεν έχουν. Εποµένως η κάθε 

µια έχει ( ) 12 +n  διαφορετικούς γείτονες. Και οι συνολικές κορυφές του γραφήµατος 

θα ήταν 1+n  (η u , η v , οι ( ) 112 −+n  γείτονες της u  εκτός της v  και οι 

( ) 112 −+n  γείτονες της v  εκτός της u ). Άτοπο. 

 

β) Σε ένα επίπεδο γράφηµα στο οποίο όλες οι όψεις έχουν βαθµό 5  ή 6  δείξτε ότι               

1. Αν ο βαθµός κάθε κορυφής είναι τουλάχιστον 3 τότε υπάρχουν τουλάχιστον 12 

όψεις βαθµού 5 και                                                                                                                                   

2. Αν όλες οι κορυφές έχουν βαθµό ακριβώς 3 τότε υπάρχουν ακριβώς 12 όψεις 

βαθµού 5. 

 

Συµβολίζουµε µε  f το πλήθος των όψεων µε 5f  το πλήθος των όψεων βαθµού 5 και  

6f  το πλήθος των όψεων βαθµού 6 και µε k  το πλήθος των συνεκτικών συνιστωσών.  

 

1. Ισχύει πως 1=k  (θεωρούµε συνεκτικό γράφηµα) και nm 32 ≥  (βαθµός κορυφής 

τουλάχιστον 3) 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) 12322663221*6632266
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2. Ισχύει πως nm 32 =  και συνεκτικό γράφηµα. Εποµένως 125 =f  

 

γ) Να αποδειχθεί πως αν τρία µονοπάτια 1P , 2P , 3P  ενός δέντρου είναι ανά δύο 

τεµνόµενα (δηλαδή κάθε δύο από αυτά έχουν µια κοινή κορυφή) τότε υπάρχει µια 

κορυφή του T που να ανήκει ταυτόχρονα και στα τρία.  

 

Συµβολίζουµε µε u  την τοµή των 1P  και 2P , µε v  την τοµή των 2P και 3P  και w  την 

τοµή των 1P  και 3P . Αν τα u , v , w  είναι διαφορετικά µεταξύ τους τότε θα 

σχηµατιζόταν κύκλος u →→ ... v  →→ ... w →→ ... u . Άτοπο γιατί πρόκειται για 

δέντρο.  Έστω δύο από τα u , v , w  ταυτίζονται. Χ.Β.Γ θεωρούµε πως αυτά είναι τα 

u  και v . Τότε τα τρία µονοπάτια έχουν κοινή κορυφή την vu ≡ .  

 

 



Θέµα 3 (∆ιµερή γραφήµατα, 1.8 µονάδες) 

 

α) Να δείξετε ότι για κάθε (απλό µη-κατευθυνόµενο) συνεκτικό διµερές γράφηµα 

( )EVG ,  υπάρχει µία µοναδική διαµέριση των κορυφών του V σε δύο ανεξάρτητα 

σύνολα. Πόσες διαφορετικές διαµερίσεις υπάρχουν αν το G έχει 2≥k συνεκτικές 

συνιστώσες; 

 

(α) Το G είναι διµερές γράφηµα και κατά συνέπεια υπάρχει µία διαµέριση των 

κορυφών του σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Θα δείξουµε πως είναι µοναδική. 

Θεωρούµε συνεκτικό γράφηµα, εποµένως υπάρχει µονοπάτι µεταξύ δύο 

οποιονδήποτε κορυφών.  Κάθε ζεύγος κορυφών που ανήκει στο ίδιο ανεξάρτητο 

σύνολο συνδέεται µε µονοπάτι άρτιου µήκους ενώ αν ανήκει σε διαφορετικό 

συνδέεται µε µονοπάτι περιττού µήκους. Εποµένως κάθε ζεύγος κορυφών θα 

συνδέεται µε 2 διαφορετικά µονοπάτια και θα είχα κύκλο περιττού µήκους. Άτοπο 

για διµερές γράφηµα.  Αν το γράφηµα έχει k συνεκτικές συνιστώσες και η κάθε µία 

από αυτές δίνει τις διαµερίσεις ( ) ( ) ( )kk BABABA ,2,21,1 ,...,,  για κάθε συνεκτική 

συνιστώσα έχουµε 2 επιλογές για να εισάγουµε τα ανεξάρτητα σύνολα στη τελική 

διαµέριση. Εποµένως έχουµε k2  διαµερίσεις και επειδή διπλοµετράµε διαιρούµε µε 

το 2 και έχουµε 12 −k  διαφορετικές διαµερίσεις. 

 

β) Θεωρούµε ένα απλό µη-κατευθυνόµενο συνεκτικό γράφηµα ( )EVG ,  µε 2≥n  

κορυφές και 1≥m  ακµές. Συµβολίζουµε µε ( )GY  το γράφηµα που προκύπτει από 

την υποδιαίρεση όλων των ακµών του G . Για την υποδιαίρεση µιας ακµής { },, vue =  

διαγράφουµε την e και προσθέτουµε µία νέα κορυφή ex που είναι γειτονική µόνο µε 

τα άκρα u και v  της ακµής e . (i) Να δείξετε ότι το ( )GY  είναι διµερές γράφηµα και 

να υπολογίσετε το πλήθος των κορυφών και των ακµών του (µε δεδοµένο ότι το 

G έχει n κορυφές και m ακµές). (ii) Να δείξετε ότι το ( )GY  έχει κύκλο Hamilton αν 

και µόνο αν το γράφηµα G  είναι ο κύκλος nC  µε n  κορυφές. 

 

(β)(i) Το πλήθος των κορυφών του ( )GY  είναι το άθροισµα των αρχικών και των 

νέων (αυτές που προστέθηκαν είναι όσες και οι ακµές). Άρα το ( )GY  έχει mn +  

κορυφές. Το πλήθος των ακµών του ( )GY  είναι διπλάσιο από το πλήθος των ακµών 

του αρχικού γραφήµατος. Εποµένως το ( )GY  έχει m2 ακµές. Οι κορυφές του 

γραφήµατος ( )GY  µπορούν να διαµεριστούν σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Το ένα 

περιλαµβάνει όλες τις κορυφές του αρχικού γραφήµατος G και το άλλο όλες τις 

κορυφές που προστεθήκαν για την υποδιαίρεση των ακµών. Εποµένως εκ 

κατασκευής το γράφηµα ( )GY  είναι διµερές. 

(ii) Το ( )GY  έχει κύκλο Hamilton ανν το G είναι το γράφηµα nC .  

Ευθύ ⇒    Αν G είναι το γράφηµα nC τότε το ( )GY  έχει κύκλο Hamilton.  

Το ( )GY  σε αυτή την περίπτωση είναι το nC2 και εποµένως έχει κύκλο Hamilton.  

Αντίστροφο ⇐  Αν ( )GY  έχει κύκλο Hamilton τότε το G είναι το γράφηµα nC . 

Οι κορυφές του G (πλήθους n ) που είναι και κορυφές του ( )GY  έχουν τον ίδιο 

βαθµό και στα δύο γραφήµατα. ∆εδοµένου πως το ( )GY  έχει κύκλο Hamilton όλες οι 

κορυφές του θα πρέπει να έχουν βαθµό 2≥ . Για να είναι όµως το G (συνεκτικό 



γράφηµα) διαφορετικό του nC  και θα πρέπει µία τουλάχιστον κορυφή να έχει βαθµό 

2> . Εποµένως το άθροισµα των βαθµών των κορυφών θα πρέπει να είναι n2> . 

Οπότε έχουµε mnmun
Gήu

<⇒=<∑ 2)deg(2
: τουκορυφ

. 

Το ( )GY  έχει κύκλο Hamilton και οι κορυφές του διαµερίζονται µε µοναδικό τρόπο 

σε δύο ανεξάρτητα σύνολα. Τα δύο σύνολα έχουν ίσο πλήθος στοιχείων mn = . 

Καταλήξαµε σε άτοπο. Άρα το G  είναι το nC . 

 



Θέµα 4 (Κύκλος Euler, Κύκλος Hamilton, 1.8 µονάδες) 

α) Να δείξετε ότι µπορούµε πάντα να προσανατολίσουµε όλες τις ακµές ενός µη 

κατευθυνόµενου συνεκτικού γραφήµατος G ώστε για κάθε κορυφή u , ο προς-τα-έσω 

βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός της u είτε να είναι ίσοι είτε να διαφέρουν κατά 1.  

 

Εξετάζουµε 2 περιπτώσεις. Να περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού και να 

µην περιέχει.  

Αν δεν περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού έχουµε γράφηµα µε κορυφές 

άρτιου βαθµού και εποµένως έχει κύκλο Euler. Σε αυτή την περίπτωση για κάθε ακµή 

που καταλήγει σε µια κορυφή υπάρχει και µια άλλη που αποµακρύνεται από την 

κορυφή και εποµένως το πλήθος των ακµών που έχουν κατεύθυνση προς την κορυφή 

ισούται µε το πλήθος αυτών που έχουν κατεύθυνση από την κορυφή προς άλλη 

κορυφή. Σε αυτή την περίπτωση ο προς-τα-έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός 

κάθε κορυφής είναι ίσοι. 

Αν περιέχει το γράφηµα ακµές περιττού βαθµού τότε αυτές είναι άρτιου πλήθους και 

µπορώ να τις “ζευγαρώσω”. Για κάθε 2 τέτοιες κορυφές ζωγραφίζω µια ακµή. Στο 

νέο γράφηµα που προκύπτει µπορώ να βρω κύκλο Euler και να ισχύει πως ο προς-τα-

έσω βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός κάθε κορυφής είναι ίσοι. Αν σβήσω αυτές τις 

ακµές κάθε τέτοια κορυφή θα έχει µία ακµή λιγότερη και εποµένως ο προς-τα-έσω 

βαθµός και ο προς-τα-έξω βαθµός διαφέρουν κατά ένα. Στις υπόλοιπες κορυφές (σε 

αυτές που στο αρχικό γράφηµα ήταν άρτιου βαθµού) ο προς-τα-έσω βαθµός και ο 

προς-τα-έξω βαθµός είναι ίσοι.  

 

β) Έστω µη-κατευθυνόµενο συνεκτικό γράφηµα G το οποίο έχει 2≥k κορυφές 

περιττού βαθµού. Να δείξετε ότι το σύνολο των ακµών του G µπορεί να διαµεριστεί 

σε 2k  µονοκονδυλιές που δεν έχουν κοινές ακµές µεταξύ τους.  

 

Κάθε γράφηµα  έχει άρτιο πλήθος κορυφών περιττού βαθµού. Εποµένως το 2k είναι 

ακέραιος. Παίρνω µία κορυφή περιττού βαθµού και σχεδιάζοντας µία µονοκονδυλιά 

που ξεκινά από αυτή καταλήγω στην πρώτη κορυφή περιττού βαθµού που θα 

συναντήσω. Επειδή το γράφηµα είναι συνεκτικό υπάρχει τέτοια µονοκονδυλιά. 

∆ιαγράφω τις ακµές της µονοκονδυλιάς και το γράφηµα που αποµένει αποτελείται 

από συνεκτικές συνιστώσες. Οι κορυφές περιττού βαθµού είναι τώρα 2−k διότι οι 2 

πρώτες έχουν γίνει πλεόν άρτιου βαθµού. Κάθε συνεκτική συνιστώσα έχει άρτιο 

πλήθος κορυφών περιττού βαθµού. Ξεκινώ από συνιστώσα που έχει τουλάχιστον 2 

κορυφές περιττού βαθµού και επαναλαµβάνω την ίδια διαδικασία. Εφόσσον οι 

κορυφές είναι k η διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί 2k φορές. Οι συνεκτικές 

συνιστώσες που αποµένουν έχουν κορυφές άρτιου βαθµού και εποµένως έχουν κύκλο 

Euler. Σχεδιάζω ένα τέτοιο κύκλο για κάθε συνιστώσα και τον συνδέω µε µία 

µονοκονδυλιά. ∆εδοµένης της συνεκτικότητας του αρχικού γραφήµατος µπορώ να το 

κάνω αυτό. Έτσι καµία ακµή δεν θα µείνει εκτός µονοκονδυλιάς και το σύνολο 

κορυφών του γραφήµατος διαµερίζεται σε 2k  µονοκονδυλιές που δεν έχουν κοινές 

ακµές µεταξύ τους.  

 

γ) Έστω γράφηµα G και έστω x µια κορυφή του G τέτοια ώστε το xG −  να έχει 

κύκλο Hamilton. Υποθέτουµε ότι το G έχει δύο κορυφές u και v  που έχουν βαθµό 3 

και είναι γειτονικές µε την x . (i) Να δείξετε ότι αν οι u και v συνδέονται µεταξύ 



τους, τότε και το G  έχει κύκλο Hamilton. (ii) Να δείξετε ότι αν οι u και v δεν 

συνδέονται µεταξύ τους, τότε το G  δεν έχει απαραίτητα κύκλο Hamilton. 

 

 (i) 

 

Η κορυφή u συνδέεεται µε τον κύκλο Hamilton του γραφήµατος xG −  µέσω των 

ακµών uu1  και uv (η τρίτη ακµή που προσπίπτει στην u δεν ανήκει στο γράφηµα). 

Εποµένως ο κύκλος περνά διαδοχικά από τις ακµές 11uvvu . Μπορώ να φτιάξω τον 

ίδιο κύκλο µε µόνη αλλαγή να µην περνά από την ακµή uv και να παρεµβάλω την 

κορυφή x . Έτσι ο κύκλος θα φτάνει στην u θα επισκέπτεται την x και στη συνέχεια 

την v .  

(ii) Στην περίπτωση που οι u και v δεν είναι γειτονικές δεν έχω απαραίτητα κύκλο 

Hamilton. Όπως για παράδειγµα το παρακάτω γράφηµα. Αρχικά έχει κύκλο hamilton 

ενώ µε την προσθήκη της x δεν έχει. 
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Θέµα 5 (Ισοµορφισµός 1.3 µον.) 

 

α)  Να σχεδιάσετε όλα τα αυτοσυµπληρωµατικά γραφήµατα µε 7 κορυφές το πολύ. 

 

Αυτοσυµπληρωµατικά υπάρχουν µόνο αν το n ή το 1−n  πολλαπλάσιο του 4. 

Εποµένως αυτοσυµπληρωµατικά έχω µόνο για 1=n , 4=n , 5=n . 

 

Για 1=n  έχω το γράφηµα µε µία κορυφή χωρίς ακµή.  

 

Για  4=n  έχω το µονοπάτι µήκους 3: 

 

Για  5=n  έχω δύο: 

 

 

 

 

 

 

β) Μεταξύ 1990 πληροφορικών, όπου καθένας συνεργάζεται µε τουλάχιστον 1327 

άλλους πληροφορικούς, δείξτε ότι υπάρχουν 4 πληροφορικοί οι οποίοι είναι ανά δύο 

συνεργάτες. 

 

΄Εχουµε απλό µη κατευθυνόµενο γράφηµα µε 1990 κορυφές (οι πληροφορικοί) και 

ελάχιστο βαθµό κορυφής 1327 και αναζητούµε το πλήρες υπογράφηµα 4 κορυφών 

(κλίκα 4K ). 

Έστω κορυφή Α µε τουλάχιστον 1327 γειτονικές κορυφές. Έστω Β µία από αυτές. Η 

Β έχει επίσης 1327 γειτονικές κορυφές. Εποµένως οι δύο κορυφές έχουν τουλάχιστον 

1326 – (1988 -1326) =664 κοινούς γείτονες. Έστω Γ ένας από αυτούς. Τώρα οι 

κορυφές Α και Β έχουν πέρα από την κορυφή Γ τουλάχιστον 663 κοινές γειτονικές 

κορυφές. Η κορυφή Γ πέρα από τις Α και Β έχει τουλάχιστον 1325 ακόµη γείτονες. 

Εποµένως το πολύ 1987-1325=662 κορυφές του γραφήµατος δεν είναι γειτονικές 

της. Αλλά οι Α και Β έχουν πέρα από τη Γ τουλάχιστον 663 κοινές γειτονικές 

κορυφές. Αναγκαστικά αποµένει 1 κορυφή γειτονική των Α και Β που θα είναι 

γειτονική και της Γ. Σχηµατίστηκε έτσι η κλίκα 4K . 

 



Θέµα 6 (Επιπεδότητα, Χρωµατικός αριθµός, 1.8 µονάδες) 

 

α) Έστω G  γράφηµα που δεν είναι επίπεδο. Να αποδειχθεί πως ( ) 3≥∆ G  (µέγιστος 

βαθµός). Να αποδειχθεί επίσης πως δεν ισχύει το αντίστροφο. 

 

Θα δείξουµε ότι αν ( ) 3<∆ G  τότε το γράφηµα είναι επίπεδο. 

Εφαρµόζουµε επαγωγή στο πλήθος των ακµών. 

Βάση: Για γραφήµατα µε 1 (ή 0) ακµές το γράφηµα είναι επίπεδο. 

Υπόθεση: Έστω τα γραφήµατα µε k  ακµές και ( ) 3<∆ G  είναι επίπεδα. 

Βήµα: Θα αποδείξουµε πως κάθε γράφηµα µε 1+k  ακµές και ( ) 3<∆ G είναι επίπεδο. 

Επιλέγω τυχαία 2 κορυφές βαθµού 1 ή 2 που συνδέονται µε ακµή. Κάνω σύµπτυξη 

ακµής, συγχωνεύω δηλαδή τα δύο άκρα της ακµής σε µια καινούρια κορυφή που 

συνδέεται µε όλους τους γείτονες των κορυφών της ακµής. Αυτοί θα είναι το πολύ 

δύο. Παίρνω έτσι γράφηµα µε k  ακµές και ( ) 3<∆ G το οποίο από επαγωγική 

υπόθεση είναι επίπεδο. Αν προσθέσω την ακµή που είχα συµπτύξει αρχικά το 

γράφηµα παραµένει επίπεδο.  

Το αντίστροφο δεν ισχύει. Για παράδειγµα η κλίκα 4 κορυφών είναι επίπεδο γράφηµα 

µε ( ) 3=∆ G . 

 

β) Να αποδειχθεί πως κάθε επίπεδο γράφηµα είναι η ένωση 5  δασών το πολύ. Η 

ένωση δύο γραφηµάτων ( )111 , EVG  και ( )222 , EVG  είναι το γράφηµα 

( )2121 , EEVVG UU . Στο σχήµα που ακολουθεί, το επίπεδο γράφηµα στα αριστερά 

(Α) είναι η ένωση των τριών δασών στα δεξιά (b,c και d). 

 

 
 

Θα το αποδείξουµε µε επαγωγή στο πλήθος των κορυφών του γραφήµατος. 

Για τη βάση της επαγωγής, κάθε γράφηµα µε το πολύ 5 κορυφές µπορεί να γραφτεί 

σαν ένωση 5 δέντρων: για κάθε κορυφή σχηµάτισε το δέντρο µε όλες τις ακµές της 

κορυφής.  

Έστω για γράφηµα µε 5≥k  κορυφές η υπόθεση ισχύει κι έστω επίπεδο γράφηµα µε 

1+k  κορυφές. Στο γράφηµα αυτό υπάρχει κορυφή βαθµού το πολύ 5 αφού 

διαφορετικά οι συνολικές ακµές του θα ήταν 63
2
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−> n

n
, που δεν µπορεί να ισχύει 

σε επίπεδα γραφήµατα. Αν αφαιρέσουµε µια κορυφή u µε βαθµό το πολύ 5 τότε το 

(επίπεδο) γράφηµα που µένει µπορεί να γραφτεί σαν ένωση 5 δασών. Προσθέτοντας 

σε κάθε δάσος την u  και µια ακµή της u  (διαφορετική ακµή για κάθε δάσος, αν είναι 

δυνατόν) παίρνουµε 5 δάση, η ένωση των οποίων µας δίνει το επίπεδο γράφηµα των 

1+k  κορυφών. 

 



γ) Να αποδειχθεί πως για κάθε γράφηµα G  υπάρχει διαµέριση των κόµβων του σε 

δύο σύνολα 1V  και 2V τέτοια ώστε για τα επαγόµενα υπογραφήµατα 1G  και 2G  να 

ισχύει  ( ) ( ) ( )GGG χχχ =+ 21 . Αν το γράφηµα δεν είναι πλήρες τότε υπάρχει άλλη 

διαµέριση τέτοια ώστε ( ) ( ) ( )GGG χχχ >+ 21 . 

 

Για την πρώτη διαµέριση: 

Παίρνουµε έναν ελάχιστο χρωµατισµό του γραφήµατος. Αυτός χρησιµοποιεί 

τουλάχιστον δυο χρώµατα a και b (υποθέτουµε πως υπάρχει τουλάχιστον µια ακµή 

στο γράφηµα, αλλιώς το ζητούµενο ισχύει µόνο για VV =1  που δεν το θεωρούµε 

διαµέριση). Έστω 1V  οι κορυφές µε το χρώµα a και 12 \VVV = . Είναι ( ) 11 =Gχ  και  

( ) ( ) 12 −≤ GG χχ  γιατί ο ελάχιστος χρωµατισµός του G δίνει και χρωµατισµό του 

2G .  Είναι τελικά ( ) ( ) 12 −≤ GG χχ  αφού χρωµατισµός του 2G  µε λιγότερα από 

( ) 1−Gχ  χρώµατα θα έδινε χρωµατισµό του G  µε λιγότερο από ( )Gχ  χρώµατα.  

Για την δεύτερη διαµέριση: 

Έστω u  και v  δυο κορυφές που δεν συνδέονται µε ακµή. Θέτω 1V  το σύνολο που 

περιέχει ακριβώς την u  και τους γείτονές της. Έτσι η v  θα ανήκει στο 12 \VVV =  και 

άρα θα έχω διαµέριση. Χρωµατίζω το 1G  µε ( )1Gχ  χρώµατα και το 2G  µε ( )2Gχ  

διαφορετικά από το 1G  χρώµατα. Επιλέγω τυχαίο χρώµα από το χρωµατισµό του 2G  

και το δίνω στην κορυφή u  του 1G . Με αυτό τον τρόπο χρωµατίζω σωστά τον G  µε 

( ) ( ) 121 −+ GG χχ  χρώµατα και άρα ( ) ( ) ( )GGG χχχ >+ 21 . 

 


