
Sudoku – Euler (ΟΙΛΕΡ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο) 

 

 

Tα µυστικά του Sudoku  

#1. Αυτό που αναζητείται είναι το πού δεν µπορεί να µπει ένας αριθµός ώστε να µην 
επαναλαµβάνεται. Απορρίπτοντας διάφορες θέσεις πρέπει να καταλήξετε στη 
µοναδική θέση που µπορεί να βρίσκεται. Η λύση ενός παζλ σουντόκου είναι 
µοναδική! 
 
 
#2. Μην αρχίσετε το παζλ µαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθµούς. Οι 
υποθέσεις µπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες 
ολόκληρες! Τοποθετήστε ένα αριθµό µόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει 
την σωστή θέση που µπορεί να µπει. Ξεκινήστε µε σύγκριση των τετραγώνων που 
έχουν τα περισσότερα στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες. 

καλή επιτυχία!  

  Λίγη ιστορία για το Sudoku...  

Όλα ξεκίνησαν 222 χρόνια πριν, όταν ο Ελβετός µαθηµατικός Leonard Euler σε 
ηλικία 76 ετών δηµιούργησε τα "µαγικά τετράγωνα" (carres magiques). Την ίδια 
χρονιά που "γεννήθηκε" η πρώτη µορφή του σηµερινού παιχνιδιού Σουντόκου, ο 
Ελβετός µαθηµατικός πεθαίνει και το παιχνίδι παραµένει στην αφάνεια για δυο 
περίπου αιώνες. Το 1979, ο εκδοτικός οίκος Dell επαναφέρει το δηµιούργηµα του 
Euler στους αµερικανούς αναγνώστες και λάτρεις των σταυρολέξων και παιχνιδιών 
λογικής. Παρόλο που το "Number Puzzle", όπως αρχικά ονοµάστηκε, δεν κατάφερε 
να κερδίσει το αµερικανικό κοινό, έτυχε µεγάλης ανταπόκρισης στη µακρινή Ιαπωνία 
όταν πρωτοκυκλοφόρησε από την εκδοτική εταιρεία Nikoli. Εκεί το παιχνίδι πήρε και 
τη σηµερινή του ονοµασία Sudoku (Suji wa dokushin ni kagiru) που µεταφράζεται 
σε : "Οι αριθµοί πρέπει να βγαίνουν µια µόνο φορά". 
 
Η εξάπλωση του παιχνιδιού στο δυτικό κόσµο οφείλεται σε ένα Νεοζηλανδό 
συνταξιούχο δικαστή, τον Γουέιν Γκουλντ, ο οποίος βρισκόταν στην Ιαπωνία και 
χαζεύοντας σε κάποιο βιβλιοπωλείο µια και δεν γνώριζε την ιαπωνική γλώσσα 
επέλεξε να αγοράσει ένα βιβλίο µε παζλ αριθµών, το Sudoku. Τα συγκεκριµένα παζλ 
τον συνεπήραν και γρήγορα εθίστηκε σε αυτά. Θέλοντας να λύνει όλο και 
περισσότερα παζλ δηµιούργησε ένα πρόγραµµα στον υπολογιστή που θα του 
δηµιουργούσε αµέτρητα Sudoku για να λύνει. Συνεπαρµένος από το παιχνίδι, ο 
Γκουλντ σκέφτηκε πως το παιχνίδι αυτό θα έπρεπε να γίνει γνωστό σε περισσότερο 
κόσµο. Μόλις τον περασµένο Νοέµβριο, εισέβαλε στα γραφεία των "Times" του 
Λονδίνου και παρουσίασε την ιδέα του για δηµοσίευση του παιχνιδιού στην 
εφηµερίδα. 
 
Η πρόταση του έγινε αποδεκτή και στις 12 Νοεµβρίου 2004, το παιχνίδι έκανε το 
ντεµπούτο του στην αγγλική εφηµερίδα. Η ανταπόκριση που έτυχε από το 



αναγνωστικό κοινό ήταν άνευ προηγουµένου µε αποτέλεσµα λίγες µέρες µετά κι 
άλλες αγγλικές εφηµερίδες, όπως η "Daily Mail" και η "Daily Telegraph" να 
ακολουθήσουν το παράδειγµα των "Times". Οι πωλήσεις των εφηµερίδων 
εκτινάχθηκαν στα ύψη και σύντοµα το παιχνίδι επανεµφανίστηκε στην Αµερική. Τον 
περασµένο Μάιο κυκλοφόρησε στην αγορά το βιβλίο του Μάικλ Μέαµ "The book of 
sudoku", το οποίο έγινε ανάρπαστο µέσα σε δυο µόλις εβδοµάδες πωλώντας 250 
χιλιάδες αντίτυπα. Σήµερα, έξι εκδόσεις µε παιχνίδια sudoku βρίσκονται ανάµεσα 
στα 150 best seller της Αµερικής. 
 
Από την ιστορια των µαθηµατικών.... 
 
Το όνοµά του ήρθε στην επικαιρότητα εξαιτίας του δηµοφιλούς παιχνιδιού Sudoku, 
το οποίο και δηµιούργησε. Αλλά ο Λέοναρντ Οϊλερ, ο Ελβετός µαθηµατικός που 
έζησε πριν από περίπου 250 χρόνια, ήταν ένας γίγαντας της επιστήµης, µια από τις 
µεγαλύτερες µορφές των µαθηµατικών όλων των εποχών. Αυτή εδώ είναι η ιστορία 
της πολυτάραχης και, γεµάτης υπολογισµούς..., ζωής του. 
 
Ο Οϊλερ γεννήθηκε το 1707 στην πόλη Βάσελ της Ελβετίας. Ο ιερωµένος πατέρας 
του ήλπιζε ότι ο γιος του θα ακολουθούσε τη δική του σταδιοδροµία στην εκκλησία 
αλλά το πρώιµο µαθηµατικό ταλέντο που επέδειξε ο µικρός Λέοναρντ, γρήγορα 
τράβηξε την προσοχή των «ειδικών» και οι διάφορες ακαδηµίες της Ευρώπης 
άρχισαν να τον προσεγγίζουν.  
 
Ανάµεσα στις πολλές προσφορές, ο Οϊλερ επέλεξε τελικά εκείνη που του έκανε το 
1726 η Ακαδηµία των Επιστηµών της Αγίας Πετρούπολης -η αιχµή του δόρατος της 
προσπάθειας του Μεγάλου Πέτρου για βελτίωση της εκπαίδευσης στη Ρωσία. Κι έτσι, 
τον Μάιο του 1727, ο Οϊλερ, ύστερα από ένα επίπονο ταξίδι 7 εβδοµάδων, φτάνει 
στην Αγία Πετρούπολη για να εκπληρώσει τα µαθηµατικά του όνειρα. 
 
Στα µέσα του 18ου αιώνα, στην προεπαναστατική Ευρώπη, το βασικό σύστηµα 
διακυβέρνησης είναι η πεφωτισµένη δεσποτεία: ο Φρειδερίκος ο Μέγας στο Βερολίνο, 
ο Μέγας Πέτρος και η Μεγάλη Αικατερίνη στην Αγία Πετρούπολη, ο Λουδοβίκος ΙΕ' 
και ο Λουδοβίκος ΙΣΤ' στο Παρίσι. Οι ακαδηµίες που στηρίζουν τον Διαφωτισµό 
λειτουργούν χάρη στις χορηγίες τους. Κι αυτοί, µε τη σειρά τους, θεωρούν σηµαντικό 
για το κύρος τους να φιλοξενούν στην Αυλή τους διανοούµενους, έχοντας 
ταυτόχρονα πλήρη συνείδηση της προοπτικής που ανοίγουν οι φυσικές επιστήµες και 
τα µαθηµατικά στη στρατιωτική και βιοµηχανική ισχύ των χωρών τους. 
 
Κατά την περίοδο της παραµονής του Οϊλερ στην Αγία Πετρούπολη, η Μεγάλη 
Αικατερίνη φιλοξενεί τον ονοµαστό Γάλλο φιλόσοφο και άθεο Ντενί Ντιντερό, ο 
οποίος δεν σταµατά να λοιδορεί τα µαθηµατικά. Η Αικατερίνη γρήγορα κουράζεται 
από τον Ντιντερό, όχι τόσο εξαιτίας των απαξιωτικών σχολίων του για τα 
µαθηµατικά όσο για τις συνεχείς προσπάθειές του να υποσκάψει τη θρησκευτική 
πίστη των αυλικών της. Ζητά, λοιπόν, από τον Οϊλερ να συµβάλει στον περιορισµό 
της αθυροστοµίας του. Κι έτσι, µια ωραία µέρα, µπροστά στη συγκεντρωµένη Αυλή, 
ο Οϊλερ απευθύνεται µε απόλυτη σοβαρότητα στον Ντιντερό, λέγοντάς του: «Κύριε, 
( α + β ) / ν = χ, άρα ο Θεός υπάρχει. Απαντήστε!». Ο Ντιντερό µένει άφωνος και, 
αδυνατώντας να απαντήσει, αποσύρεται «ηττηµένος».  
 
Ο Οϊλερ αγαπούσε πολύ τη µουσική. Ύστερα από µια δύσκολη µέρα γεµάτη 



υπολογισµούς συνήθιζε να χαλαρώνει παίζοντας πιάνο. Πίστευε ότι πίσω από την 
οµορφιά ορισµένων ηχητικών συνδυασµών βρίσκονται οι πρώτοι αριθµοί ( βλ. και 
«Η µουσική των πρώτων αριθµών» του Αγγλου µαθηµατικού Μάρκους ντι Σοτόι, 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Τραυλός») και µάλιστα, 
κάποια στιγµή, συνέγραψε και µια πραγµατεία για τη θεωρία της µουσικής. Αλλά, 
από ειρωνεία της τύχης, η πραγµατεία του θεωρήθηκε ως υπερβολικά µαθηµατική 
από τους µουσικούς και υπερβολικά µουσική από τους µαθηµατικούς... 
 
Μια από τις πιο γνωστές επιτυχίες του υπήρξε η λύση του προβλήµατος µε τις 
γέφυρες του Κένιγκσµπεργκ.  
 
Ο ποταµός Πρέγκελ, γνωστός σήµερα ως Πρεγκόλια, διασχίζει το Κένιγκσµπεργκ, 
που την εποχή του Οϊλερ ήταν µέρος της Πρωσίας (σήµερα ανήκει στη Ρωσία και 
ονοµάζεται Καλίνινγκραντ). Ο ποταµός χωρίζεται και δηµιουργεί δύο νησάκια στο 
κέντρο της πόλης. Οι κάτοικοι του Κένινγκσµπεργκ είχαν κατασκευάσει επτά 
γέφυρες για να εξασφαλίσουν τη συγκοινωνία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της 
πόλης.  
 
Το πρόβληµα αν µπορούσε κάποιος να περιηγηθεί την πόλη, περνώντας από κάθε 
γέφυρα µία µόνο φορά και να επιστρέψει στο σηµείο απ' όπου είχε ξεκινήσει, ήταν 
ένα αίνιγµα που απασχολούσε για πολλά χρόνια τους κατοίκους.  
 
Τελικά, το 1735, ο Οϊλερ απέδειξε ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον -η απόδειξή του 
αναφέρεται συχνά ως η απαρχή της Τοπολογίας, ενός κλάδου των Μαθηµατικών για 
τον οποίο οι φυσικές λεπτοµέρειες του προβλήµατος δεν παίζουν κανέναν ρόλο.  
 
Στην απόδειξη του Οϊλερ, σηµασία έχει το δίκτυο των συνδέσεων µεταξύ των 
διαφόρων τµηµάτων της πόλης και όχι η συγκεκριµένη θέση τους, ή οι αποστάσεις 
µεταξύ τους. Ο χάρτης του Μετρό του Λονδίνου είναι ένα αντίστοιχο παράδειγµα. 
 
Τα τελευταία 17 χρόνια της ζωής του ο Οϊλερ ήταν σχεδόν τυφλός· αλλά αυτό δεν τον 
εµπόδισε να εργάζεται. Η εκπληκτική µνήµη του σε συνδυασµό µε τη διανοητική του 
διαύγεια, τού ήταν αρκετές για να πραγµατοποιεί προφορικά τους υπολογισµούς του, 
τους οποίους υπαγόρευε στη γραµµατέα του, ενίοτε διορθώνοντάς την... Μάλιστα, 
την περίοδο της τύφλωσής του παρήγαγε το µισό από το συνολικό του έργο!  
 
Οταν ο Οϊλερ πέθανε, το 1783, ο µαθηµατικός και φιλόσοφος Μαρκί ντε Κοντορσέ 
είπε: «Ο Οϊλερ σταµάτησε να ζει. Και να υπολογίζει...». 

 http://www.e-sudoku.gr/secrets.php  
 
 
 

Su Doku ! 
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Ο πιο κοσµοπολίτικος γρίφος των αριθµών απέκτησε χαρακτήρα παγκόσµιας 
επιδηµίας… 

  

Ο Ελβετός µαθηµατικός Όιλερ δηµιούργησε τους κανόνες τον 18ο αιώνα. Οι 
ΗΠΑ το πρωτοσύστησαν στον κόσµο στη δεκαετία του 1970. Ένας 
Γιαπωνέζος εκδότης τού έδωσε το όνοµα και οι βρετανικές εφηµερίδες το 
έκαναν «µόδα». Ύστερα από όλα αυτά το Sudoku δικαιούται να ονοµάζεται ο 
«πιο κοσµοπολίτικος γρίφος» του 21ου αιώνα... Πρόκειται για ένα απλό στη 
σύλληψή του παιχνίδι που απαιτεί από τον λύτη να χρησιµοποιήσει τη λογική 
του - και όχι αριθµητικές γνώσεις - για να τοποθετήσει τους αριθµούς από το 1 
έως το 9 µέσα στα κουτάκια ενός τετραγώνου, αποτελούµενου από 9 
µικρότερα. Ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας πάντως απαιτούνται λίγα λεπτά, 
ώρες ή και ηµέρες µέχρι την τοποθέτηση του τελευταίου αριθµού. Ο «κύβος 
του Ρούµπικ του 21ου αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε πρόσφατα, δεν είναι δα 
και το πιο αθώο παιχνιδάκι που έχουν δει τα µάτια σας.  

  

  

  

Ήταν µόλις τον περασµένο Νοέµβριο, όταν η «Daily Mail» µυρίστηκε από 
µακριά την επιτυχία που συνοδεύει το όνοµα Sudoku και έσπευσε να 
δηµοσιεύσει τις πρώτες αριθµητικές σπαζοκεφαλιές µε τον τίτλο «Κωδικός 
αριθµός». Τον Μάιο ήταν η σειρά της «Daily Telegraph», του «Independent», 
του «Guardian» και της «Sun» (όπου µάλιστα το παιχνίδι εµφανίστηκε ως Sun 
doku). Και ενώ οι Άγγλοι µετρούσαν ώρες λύνοντας Sudoku στο Μετρό, τα 
γραφεία και τα σπίτια τους, το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα παγκόσµιας... 
επιδηµίας. Μέχρι σήµερα έχει περάσει στις σελίδες µεγάλων εφηµερίδων σε 30 
χώρες του κόσµου, από τις ΗΠΑ ώς την Ταϊβάν και από την Ισλανδία ώς τη 
Νέα Ζηλανδία. Σαν να µην έφτανε αυτό, αποτελεί πλέον µέρος του 
προγράµµατος 179 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, όπου γνωστοί 
σταρ ή άσηµοι παίκτες καλούνται να λύσουν «ζωντανά» τις σπαζοκεφαλιές.  

  



Πώς φτάσαµε όµως ως εδώ; Την αρχική ιδέα πρέπει να τη χρεώσουµε σε έναν 
χαρισµατικό µαθηµατικό του 18ου αιώνα, τον Ελβετό Λέοναρντ Όιλερ, για τον 
οποίο η επινόηση αριθµητικών γρίφων ήταν απλώς µέρος της καθηµερινότητάς 
του. Φαίνεται ότι τη χαµένη επί αιώνες «κληρονοµιά» του επιστήµονα 
ανακάλυψε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ένας από τους δηµιουργούς των 
γρίφων στο περιοδικό «Μαθηµατικοί γρίφοι και προβλήµατα λογικής». Αν και 
το όνοµά του δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ - ίσως η νέα µανία ρίξει φως και ως προς 
αυτή την πτυχή - τα βρετανικά µέσα αποδίδουν το πρώτο παζλ στον Γουόλτερ 
Μακί. Αντιθέτως είναι πλέον πασίγνωστο το όνοµα του ανθρώπου που 
µετέφερε το παιχνίδι στην Ιαπωνία, όπου «βαφτίστηκε» επισήµως Sudoku που 
σηµαίνει «οι αριθµοί εµφανίζονται µόνο µια φορά». Πρόκειται για τον εκδότη 
του οργανισµού Nikoli, Κάτζι Μακί, ο οποίος λάνσαρε το νέο παιχνίδι τον 
Απρίλιο του 1984 µέσα από τις σελίδες των εφηµερίδων του. Αλλά ακόµη κι 
αυτό δεν θα ήταν αρκετό, αν τη σκυτάλη σ' αυτήν την πολυεθνική διαδροµή 
δεν έπαιρνε ένας Νεοζηλανδός δικαστής, ο Γουέιν Γκουλντ, που ανακάλυψε το 
Sudoku το 1997 σ' ένα γιαπωνέζικο βιβλιοπωλείο του Χονγκ Κονγκ. Έκτοτε 
αφοσιώθηκε επί έξι χρόνια στην ανάπτυξη προγραµµάτων µε Sudoku, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γνωρίζοντας 
µάλιστα ότι η παράδοση των σταυρόλεξων και των γρίφων τραβάει σαν 
µαγνήτης τις βρετανικές εφηµερίδες παρουσίασε µία εφαρµογή του Sudoku 
στους επικεφαλής των «Times», οι οποίοι τη δηµοσίευσαν στις 12 Νοεµβρίου 
2004 χωρίς πολλές τυµπανοκρουσίες. Τρεις ηµέρες µετά ακολούθησε η «Daily 
Mail» ποντάροντας περισσότερα στο σουξέ του παιχνιδιού. Χτύπησε φυσικά 
διάνα. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι µέσα στον Αύγουστο θα κυκλοφορήσει 
έκδοση Sudoku και για τα κινητά...  

  

  

  

Πώς παίζεται  

  

Elementary, που θα έλεγε και ένας πρόγονος των Άγγλων. Ουσιαστικά υπάρχει 
ένας βασικός κανόνας που διέπει το παιχνίδι: στα 81 κενά κουτάκια του 
τετραγώνου ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει αριθµούς µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
κάθε σειρά, στήλη και πλαίσιο 3x3 να περιλαµβάνει όλα τα ψηφία από το 1 ώς 
το 9. Τα τετράγωνα του Su Doku χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα 
µε το επίπεδο δυσκολίας.  

  

  



  

Στο παρακάτω Su Doku - το οποίο χαρακτηρίζεται «πολύ εύκολο» - ξεκινήστε 
µε τον αριθµό 7. Όπως βλέπουµε, ο αριθµός αυτός υπάρχει ήδη στην πρώτη 
σειρά του τετραγώνου (τρίτο πλαίσιο), αλλά και στη δεύτερη (δεύτερο 
πλαίσιο). Άρα µπορούµε να τοποθετήσουµε το 7 µόνο στην τρίτη σειρά του 
πρώτου πλαισίου (πάνω αριστερά). Παρατηρούµε ότι κενός χώρος γι' αυτό 
υπάρχει µεταξύ του 9 και του 2. Συνεχίζουµε µε τον αριθµό 9 για το δεύτερο 
πλαίσιο (στο µέσο της πάνω σειράς). Βλέπουµε ότι ο αριθµός υπάρχει ήδη 
στην τέταρτη στήλη (στο µεσαίο πλαίσιο της δεύτερης σειράς) και στην 
πέµπτη (προτελευταίο πλαίσιο). Άρα µπορούµε να τοποθετήσουµε το 9 µόνο 
στην έκτη στήλη. Εδώ υπάρχουν δύο «υποψήφιες» θέσεις: µία στην πρώτη 
σειρά και µία στην τρίτη. H τρίτη όµως ήδη περιέχει τον αριθµό 9, οπότε 
απορρίπτεται.  

  

Μπορείτε να λύσετε το υπόλοιπο; 

  

8 1         7   3 

      6   7     8 

9   2 3 1   6     

  4     7   5 6   

    7 9   1 2     

  6 3   4     9   

    4   9 2 1   6 

6     5   4       

7   8         5 9 

Η λύση        Κι άλλα Su doku puzzles… 

 Σχετικά links: 
  

http://www.sudoku.com/           http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku 

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/4469719.stm         


