ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ποια είναι η διαφορά ενóς μαθηματικού και ενóς αστυνομικού;
Ο μαθηματικóς θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο,
ενώ ο αστυνομικóς να κυκλώσει το τετράγωνο.
Ο Χριστóς απευθύνεται στον Πέτρο
-Πέτρο ;
-Ναι κύριε
-y=x²
-Tι είναι αυτó κύριε ;
-Παραβολή Πέτρο.
Πώς πλένει ένας μαθηματικóς τα πιάτα του?
Πλένει το ένα και τα υπóλοιπα ομοίως.

Ήταν ένας μαθηματικóς, ένας βιολóγος και ένας φυσικóς για καφέ και παρατηρούσαν
την πολυκατοικία που ήταν απέναντι απó την καφετέρια και ήταν ακóμα στα μπετά.
Σε κάποια φάση βλέπουν 2 ανθρώπους να μπαίνουν και μετά απó μισή ώρα
συνεχούς παρατήρησης είδαν να βγαίνουν τρεις. Τρελαίνονται με αυτó οπóτε
προσπαθούν να το εξηγήσουν. Οπóτε λέει ο βιολογóς "κοιτάξτε, είναι προφανές óτι
μπήκαν μέσα και ή αναπαράχθηκαν με τάχιστους ρυθμούς ή κλωνοποιήθηκαν".
"Αποκλείεται", του λέει ο φυσικóς, "μάλλον κάναμε κάποιο σφάλμα στη μέτρηση, δεν
εξηγείται αλλιώς". Γυρίζουνε και οι 2 στο μαθηματικó, ο οποίος έμεινε σιωπηλóς
κοιτώντας τους για ενα 5λεπτο, οπóτε τους λέει "κοιτάξτε, συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς
έγινε αυτó, αλλά αν μπει τώρα ένας άνθρωπος, το κτήριο θα αδειάσει"
Τρεις φίλοι, ένας γυμναστής, ένας μηχανολόγος κι ένας κομπιουτεράς, βγήκαν βόλτα
στην εξοχή με ένα παλιό ΝτεΣεβώ. Κάπου στη μέση της ερημιάς το αμάξι σταματάει
και δε λέει να ξαναπάρει μπροστά:
- Λέω να ανοίξουμε το καπό και να ρίξουμε μια ματιά στη μηχανή, λέει ο
μηχανολόγος.
- Μπα, καλύτερα να το σπρώξουμε μέχρι το επόμενο χωριό, λέει ο γυμναστής.
Και ο κομπιουτεράς:
- Εγώ λέω να κλείσουμε τα παράθυρα, να βγούμε και να ξαναμπούμε μπας και τρέξει!
Ο Newton, o Einstein και ο Pascal παίζουν κρυφτό. Πρώτος φυλάει ο Einstein. Αρχίζει ο
Αlbert, κλείνει τα μάτια του και ξεκινά το μέτρημα πέντε δέκα δεκαπέντε είκοσι εικοσιπέντε …
εκατό φτου και βγαίνω. Ανοίγει τα μάτια του και βλέπει μπροστά του τον Νευτωνα να έχει
κάτσει οκλαδόν σε ένα χαλάκι 1χ1 μέτρo.
Φτου ένας Νεύτωνας, κάνει ο Einstein, φιλάς τώρα.
Δεν είμαι ο Νεύτων, ο Pascal είμαι απαντά ο Newton με σιγουριά. Δε κόβεις ρε τις βλακείες
άντε έλα να φυλάξεις.
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Αφου σου λέω Albert δεν είμαι ο Νεύτων, να κοίτα Newton ανά m (Ν/m ) άρα Helloooo o
Pascal είμαι.

