
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ !!! (2) 

 

Πολλοί λζνε ότι οι Μακθματικοί ηουν «ςτον κόςμο τουσ». Δεν ζχουν και πολφ άδικο 
γιατί εάν εξετάςουμε τα Μακθματικά μακριά από το άγχοσ του ςχολείου μάλλον κα 
καταλάβουμε ότι πρόκειται για τθν επιςτιμθ που μπορεί να εξελιχκεί ςε μια 
μεγάλθ αγάπθ για τον άνκρωπο και να τον επθρεάςει ςθμαντικά κυρίωσ ςτθν 
ςκζψθ του αλλά και ςτισ δραςτθριότθτζσ του. Ζτςι υπάρχουν φορζσ που ζνασ 
Μακθματικόσ δεν ανταποκρίνεται με τον «κοινωνικά» αποδεκτό τρόπο ςτισ 
διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ, αλλά με ζναν πιο «μακθματικό» και ακαταλαβίςτικο 
τρόπο που ξενίηει τουσ περιςςότερουσ. Αυτοφ του είδουσ τα φαινόμενα ζχουν 
αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ανεκδότων που ςατιρίηουν τζτοιεσ και όχι μόνο 
καταςτάςεισ. Παρακάτω ζχουν ςυγκεντρωκεί κάποια απ' αυτά που προκαλοφν 
γζλιο. 

  

 
 

Λάμπεσ 
  
Ερ. : Πόςοι Μακθματικοί χρειάηονται για να αλλάξουν μια λάμπα; 
Απ. : Κανείσ. Αφινεται ςτον αναγνϊςτθ ςαν άςκθςθ. 
Ερ. : Πόςοι Αναλφςτεσ χρειάηονται για να αλλάξουν μια λάμπα;  
Απ. : 3. Ζνασ για να αποδείξει τθν φπαρξθ, ζνασ τθν μοναδικότθτα και ακόμθ ζνασ 
για να φτιάξει ζναν αλγόρικμο. 
Ερ. : Πόςοι Λογικολόγοι χρειάηονται για να αλλάξουν μια λάμπα;  
Απ. : Κανείσ. Δεν μποροφν να τθν αλλάξουν αλλά μποροφν εφκολα να αποδείξουν 
ότι  μπορεί να γίνει. 

 
  

Μαθηματικά και μαγειρική 
  
Μια άλλθ φορά, μάηεψαν τουσ μακθματικοφσ και τουσ φυςικοφσ, και τουσ 
ανάκεςαν το εξισ πρόβλθμα: Ζςτω ότι ζχετε ςτθ διάκεςθ ςασ ζναν πλαςτικό κουβά 
με νερό, ζνα ςκεφοσ pyrex ικανό να χωρζςει το περιεχόμενο του κουβά και ζνα 
θλεκτρικό μάτι. Ποιοσ ο βζλτιςτοσ τρόποσ για να ηεςτάνετε το νερό; 
Οι φυςικοί, ςυςκζφτθκαν, ςυηιτθςαν, ζψαξαν τθ ςχετικι βιβλιογραφία, ζκαναν 
μερικά πειράματα, και τελικά είπαν: Αδειάηουμε το περιεχόμενο του κουβά ςτο 
pyrex, τοποκετοφμε το pyrex ςτο θλεκτρικό μάτι, ανάβουμε το μάτι και ηεςταίνεται 
το νερό. 
Οι μακθματικοί, με τθ ςειρά τουσ, ςυςκζφτθκαν, ςυηιτθςαν, ζψαξαν τθ ςχετικι 
βιβλιογραφία και τελικά είπαν: Αδειάηουμε το περιεχόμενο του κουβά ςτο pyrex, 



τοποκετοφμε το pyrex ςτο θλεκτρικό μάτι, ανάβουμε το μάτι και ηεςταίνεται το 
νερό. 
Καλϊσ, είπαν οι κριτικοί. Ζςτω τϊρα το εξισ πρόβλθμα: Δίνεται ζνα pyrex γεμάτο με 
νερό και ζνα θλεκτρικό μάτι. Ποιοσ ο βζλτιςτοσ τρόποσ για να ηεςτάνουμε το νερό; 
Οι φυςικοί, ςυςκζφτθκαν, ςυηιτθςαν, ζψαξαν τθ ςχετικι βιβλιογραφία και τελικά 
είπαν: Τοποκετοφμε το pyrex ςτο θλεκτρικό μάτι, ανάβουμε το μάτι και ηεςταίνεται 
το νερό. 
Οι μακθματικοί, με τθ ςειρά τουσ, ςυςκζφτθκαν, ςυηιτθςαν, ζψαξαν τθ ςχετικι 
βιβλιογραφία, κατάςτρωςαν και λφςανε μερικά ςυςτιματα διαφορικϊν εξιςϊςεων 
και τελικά είπαν: Αδειάηουμε το περιεχόμενο του pyrex ςτον πλαςτικό κουβά και το 
πρόβλθμα μασ ανάγεται ςτο προθγοφμενο. 
  

 
  

Απόδειξζ το 

Πρόβλημα  

  

Μαθηματικόσ: το 3 είναι πρϊτοσ, το 5 είναι πρϊτοσ, το 7 είναι πρϊτοσ, το 9 δεν 
είναι, άρα ο ιςχυριςμόσ δεν είναι αλθκισ. 

  

Φυςικόσ: το 3 είναι πρϊτοσ, το 5 είναι, το 7 είναι, το 9 είναι πειραματικό λάκοσ, το 
11 είναι, κλπ.  

  

Προγραμματιςτήσ: το 3 είναι, το 5 είναι, το 7 είναι, το 7 είναι, το 7 είναι, το 7 είναι 
κ.λ.π  

  

Βιολόγοσ: το 3 είναι, το 5 είναι, το 7 είναι, το 9 (δεν ζχουν βγει τα αποτελζςματα 
ακόμθ) κ.λ.π 

  

Πωλητήσ Η/Y: το 3 είναι, το 5 είναι, το 7 είναι, το 9 κα γίνει ςτθν επόμενθ version .  

 

Μια « εφκολη » διάλεξη 



Ζνασ Μακθματικόσ (ΜΑΘ) και ζνασ Μθχανικόσ (ΜΗΧ) παρακολουκοφςαν μια 
διάλεξθ που ζδινε ζνασ Φυςικόσ. Το κζμα αφοροφςε τισ κεωρίεσ Kulza-Klein 
περιλαμβανομζνων των φυςικϊν διαδικαςιϊν ςε 11, 12 και ανωτζρου βακμοφ 
διάςτατουσ χϊρουσ. Ο Μακθματικόσ κακόταν και φαινόταν να διαςκεδάηει τθν 
διάλεξθ τθν ϊρα που ο Μθχανικόσ κατςοφφιαηε, και ιταν εμφανϊσ μπερδεμζνοσ. 
Στο τζλοσ τθσ διάλεξθσ ο Μθχανικόσ είχε ζνα τρομερό πονοκζφαλο ενϊ ο 
Μακθματικόσ ζκανε κάποια κετικά ςχόλια για τθν ομιλία. Τότε ο Μθχανικόσ 
γυρνάει ςτον Μακθματικό και τον ρωτάει: «Πϊσ μπορείσ και καταλαβαίνεισ αυτά τα 
πράγματα»;  

ΜΑΘ: «Απλϊσ φαντάηομαι νοερά τθν διαδικαςία».  

ΜΗΧ: «Μα πωσ είναι δυνατόν να φαντάηεςαι νοερά κάτι με 11, 12 διαςτάςεισ»;  

ΜΑΘ: «Απλά πρϊτα ςκζφτομαι το πρόβλθμα ςε Ν-διάςτατο χϊρο και μετά κζτω 
όπου Ν=12».  

 

« Ψυχολογικά » μαθηματικά 

Ζνασ Μακθματικόσ και ζνασ Φυςικόσ ςυνεννοοφνται να επιςκεφκοφν ζναν 
ψυχολόγο ϊςτε να κάνουν τα απαραίτθτα τεςτ. Ο ψυχολόγοσ καλεί πρϊτα τον 
(πειναςμζνο ωσ ςυνικωσ) Μακθματικό και τον βάηει ς’ ζνα άδειο δωμάτιο. Τον 
βάηει να κάτςει ςε μια καρζκλα που βρίςκεται ςτθ μια γωνία του δωματίου και ςτθν 
άλλθ γωνία τοποκετεί το αγαπθμζνο του φαγθτό τζλεια ςερβιριςμζνο πάνω ς’ ζνα 
τραπζηι. Του εξθγεί κατόπιν ότι απαγορεφεται να ςθκωκεί απ' τθ κζςθ του αλλά 
κάκε λεπτό κα τον μετακινεί ακριβϊσ ςτθν μζςθ τθσ απόςταςθσ με το τραπζηι. Τότε 
ο Μακθματικόσ κοιτάει όλο αθδία τον ψυχολόγο και λεει: «Τίίίίίί;;;;; Δεν πρόκειται 
να το κάνω αυτό το πείραμα!!! Αφοφ το ξζρεισ ότι ποτζ δεν κα φκάςω ςτο 
φαγθτό!!!». Σθκϊνεται απ' τθ κζςθ του βαράει τθν πόρτα με δφναμθ και φεφγει. 
Κατόπιν ο όλο απορία ψυχολόγοσ καλεί τον Φυςικό και αφοφ του εξθγιςει τθ 
διαδικαςία τον ρωτάει: «Συνειδθτοποιείσ ότι ποτζ δεν κα φκάςεισ το φαγθτό»; Και 
του απαντάει ο Φυςικόσ με ζνα μεγάλο χαμόγελο: «Φυςικά! Αλλά κα είμαι αρκετά 
κοντά για πρακτικοφσ λόγουσ»!  

 
  

Φωτιά! 
  
Ζνασ Μακθματικόσ, ζνασ Φυςικόσ και ζνασ Μθχανικόσ διανυκτερεφουν ςϋ ζνα 

ξενοδοχείο. Ο Μθχανικόσ κάποια ςτιγμι ξυπνάει και μυρίηει καπνό. Σθκϊνεται πάει 
ςτθν πόρτα και βλζπει πωσ υπάρχει φωτιά ςτον διάδρομο. Τότε παίρνει ζναν κουβά 
που είχε ςτο δωμάτιό του για τα ςκουπίδια τον γεμίηει νερό, καταβρζχει τθν φωτιά 
και επιςτρζφει ιςυχοσ ςτο δωμάτιό του. Μετά από λίγθ ϊρα θ φωτιά 
αναηωπυρϊνεται. 
Ξυπνάει αυτι τθ φορά ο Φυςικόσ, μυρίηει καπνό, οπότε ανοίγει τθν πόρτα του 



δωματίου του και βλζπει τθ φωτιά ςτον διάδρομο. Πλθςιάηει με προςοχι, βγάηει το 
κομπιουτεράκι απ' τθν τςζπθ του και αφοφ υπολογίςει τθν ταχφτθτα των φλογϊν, 
τθν απόςταςθ, τθν πίεςθ του νεροφ, τθν τροχιά κλπ ςβινει τθν φωτιά με τθν 
ελάχιςτθ ποςότθτα νεροφ και ενζργειασ που απαιτείται. Κατόπιν γυρνάει ιςυχοσ 
ςτο δωμάτιό του και ςυνεχίηει τον φπνο του. Η φωτιά παρολ’ αυτά αναηωπυρϊνεται 
ξανά.  
Τζλοσ ξυπνάει ο Μακθματικόσ μυρίηεται καπνό και κατευκφνεται ςτον διάδρομο. 
Εκεί βλζπει τθν φωτιά, βλζπει τον πυροςβεςτιρα πιο δίπλα οπότε ςκζφτεται και 
λεει «α, υπάρχει λφςθ»! Γυρνάει ςτο δωμάτιό του και ςυνεχίηει τον φπνο.  

  

 

Μεταξφ μαθητών 

Ξζρεισ, θ μαμά μου είναι Μακθματικόσ. Είναι πολφ καλι ςτθν «επαγωγι» τθσ 
ςυμπεριφοράσ: «Στο είπα μια φορά, ςτο είπα ν φορζσ, ςτο είπα ν+1, εεε! αμάν 
πια!».  

 

Μεταξφ φίλων 

Ερ: Ζχεισ ακοφςει ποτζ για κάποιον Στατιςτικολόγο;  

Απ: Πικανότατα!  

Ο κακθγθτισ που κάνει Γεωμετρία άλλοτε είναι οξφσ και άλλοτε αμβλείοσ αλλά 
πάντα ορκόσ.  

Το ιξερεσ ότι ζνασ Στατιςτικολόγοσ που το κεφάλι του είναι μζςα ςε φοφρνο και 
το πόδι του μζςα ςτθν κατάψυξθ, υποςτθρίηει ότι ςτθ μζςθ νοιϊκει υπζροχα;  

Οι γζροι Μαθηματικοί δεν πεκαίνουν, απλϊσ χάνουν μερικζσ από τισ ςυναρτιςεισ 
τουσ.  

Οι Μηχανικοί πιςτεφουν ότι οι εξιςϊςεισ τουσ είναι μια προςζγγιςθ τθσ 
πραγματικότθτασ.  

Οι Φυςικοί πιςτεφουν ότι θ πραγματικότθτα είναι μια προςζγγιςθ των εξιςϊςεων 
τουσ.  

Οι Μαθηματικοί δεν ενδιαφζρονται.  

 

 



Γιατί οι μηχανικοί ζχουν λεφτά 

Γιατί οι Μθχανικοί βγάηουν λεφτά; Λοιπόν υπάρχει μια αυςτθρά Μακθματικι 
απόδειξθ για τον ιςχυριςμό αυτόν. Αρκεί πρϊτα απ' όλα να δεχκοφμε τα παραπάνω 
αξιϊματα:  

Αξίωμα 1: Η γνϊςθ είναι ιςχφσ  (1)  

Αξίωμα 2: Ο χρόνοσ είναι χριμα  (2)  

 Ζχουμε λοιπόν:  

Ο κάκε Μθχανικόσ ξζρει: Ιςχφσ = (Ζργο) / (Χρόνο)  

(Γνϊςθ)  (3)  

Άρα λοιπόν, όταν θ Γνϊςθ τείνει ςτο μθδζν το Χριμα τείνει ςτο άπειρο, κακϊσ 
ζχει γίνει Ζργο. Επομζνωσ αποδείξαμε γιατί οι Μθχανικοί ςιμερα βγάηουν λεφτά.  

  

 

 


