
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ !!! (1) 

Ρολλοί 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. Ραρακάτω ζχουν ςυγκεντρωκεί κάποια απ' αυτά που προκαλοφν 
γζλιο. 

  

 
 

2 + 1 = 3 

  
Ζνασ Μακθματικόσ, ζνασ Βιολόγοσ και ζνασ Φυςικόσ κακόταν ςε ζναν τραπεηάκι ςε 
γνωςτό προάςτιο τθσ Ακινασ ζξω ςτον πεηόδρομο ζπιναν καφζ και κοιτοφςαν τουσ 
ανκρϊπουσ που μπαινόβγαιναν ςτο απζναντι κτίριο. Ρρϊτα βλζπουν 2 άτομα να 
μπαίνουν μζςα ςτο κτίριο. Ρερνάει λίγθ ϊρα και βλζπουν 3 άτομα να βγαίνουν από 
το κτίριο. Τότε λεει ο Φυςικόσ με φφοσ «θ μζτρθςθ δεν ιταν ακριβισ». Τον κοιτάει ο 
Βιολόγοσ όλο απορία και υποκζτει ότι μάλλον κα αναπαράχκθκαν. Ο Μακθματικόσ 
με ψιλό-αδιάφορο ςτυλ λεει ότι «αν τϊρα μπει ακόμθ ζνα άτομο μζςα ςτο κτίριο 
τότε κα αδειάςει».  
  

  

 
Πωσ ανοίγουν κονςέρβεσ οι Μαθηματικοί 

  
Μάηεψαν αντιπροςϊπουσ από τουσ Μακθματικοφσ, τουσ Φυςικοφσ και τουσ 
Χθμικοφσ και τουσ ζδωςαν το εξισ πρόβλθμα. Ρωσ κα μπορζςουν να ανοίξουν μια 
ςφραγιςμζνθ κονςζρβα;  
Ρρϊτοι είπαν κα ξεκινιςουν οι φυςικοί. Κλείςτθκαν μζςα ς’ ζνα μεγάλο 
αμφικζατρο και άρχιςαν να ψάχνουν τθ λφςθ. Ύςτερα από ζνα μιςάωρο, βγικαν 
όλοι χαροφμενοι και φϊναηαν: Βρικαμε τθ λφςθ, βρικαμε τθ λφςθ! 
Τουσ ρϊτθςε τότε θ επιτροπι ποια ιταν θ λφςθ που ζλεγαν, και οι φυςικοί 
απάντθςαν: «Θα κζςουμε τθν κονςζρβα ςε περιςτροφικι κίνθςθ γωνιακισ 
ταχφτθτασ 20m/sec. Κακϊσ κα ςτριφογυρνάει, κα τθ βομβαρδίςουμε με ςωματίδια 



ηιτα, με αποτζλεςμα να λιϊςει το μζταλλο και να μθν πάκει τίποτα απολφτωσ το 
περιεχόμενο τθσ κονςζρβασ». 
Ρολφ ωραία, είπαν οι κριτζσ, ασ δοκιμάςουν οι χθμικοί τϊρα. Ρράγματι μπικαν οι 
χθμικοί ςτο αμφικζατρο και προςπακοφςαν να λφςουν με τθ ςειρά τουσ κι αυτοί, 
αυτό το δφςκολο πρόβλθμα. Ππωσ και οι φυςικοί, ζτςι και οι χθμικοί μετά από κάνα 
μιςάωρο βγικαν κι αυτοί με χαρζσ και πανθγφρια και φϊναηαν: Το βρικαμε! Το 
βρικαμε! 
Τουσ ρϊτθςε κι αυτοφσ θ επιτροπι για τθ λφςθ. Και οι χθμικοί ζδωςαν τθν εξισ 
απάντθςθ: «Θα βάλουμε τθν κονςζρβα μζςα ς’ ζνα κουβά με νερό. Θα 
προςκζςουμε μια χθμικι ζνωςθ του ςιδιρου και κα βάλουμε και θλεκτρόδια από 
βανάδιο. Θα εφαρμόςουμε τάςθ 200 μVolt ανάμεςα ςτα θλεκτρόδια με 
αποτζλεςμα να διαλυκεί το μζταλλο. Στο μεταξφ κα ζχει εξατμιςτεί και το νερό, 
οπότε μασ μζνει μόνο το περιεχόμενο τθσ κονςζρβασ κακαρό και ζτοιμο για 
φάγωμα». 
Ράρα πολφ ωραία, είπαν οι κριτζσ, για να δοφμε όμωσ και τουσ μακθματικοφσ. 
Μπικαν και οι μακθματικοί ςτο αμφικζατρο και άρχιςαν να ςυηθτοφν το πρόβλθμα. 
Ζμειναν μζςα ςτον αμφικζατρο τρεισ και μιςι ϊρεσ και οι κριτζσ είχαν αρχίςει να 
ανθςυχοφν Ύςτερα από τρεισ και μιςι ϊρεσ ςυνεχόμενθσ ςφςκεψθσ, βγικαν 
επιτζλουσ οι μακθματικοί καταϊδρωμζνοι, κουρα-ςμζνοι, ξεκεωμζνοι, φωνάηοντασ: 
Επιτζλουσ το βρικαμε! Επιτζλουσ! 
Και πριν προλάβει να τουσ ρωτιςει θ επιτροπι, αυτοί άρχιςαν να μιλάνε: «Είχαμε 
τθ λφςθ μπροςτά μασ και δεν τθ βλζπαμε! Η λφςθ που βρικαμε ιταν τόςο απλι ςτθ 
χριςθ αλλά και τόςο δφςκολθ ςτθ ςφλλθψθ!  Λοιπόν; τουσ ρϊτθςαν οι κριτζσ, ποια 
είναι αυτι θ λφςθ; 
Και οι μακθματικοί είπαν : «Ζςτω μια ανοιχτι κονςζρβα!».   
  

 
  

Είςαι μαθηματικόσ; 
  
Ίςωσ είςαι Μακθματικόσ εάν: 
 

Είςαι ξετρελαμζνοσ με τθν εξίςωςθ . 
 
Ξζρεισ απ' ζξω και ανακατωτά τα πρϊτα 50 ψθφία του αρικμοφ π. 
 
Στον φπνο ςου βλζπεισ «άξονεσ» να ςε κυνθγάνε. 
 
Το άκροιςμα των ψθφίων του αρικμοφ του τθλεφϊνου ςου είναι πρϊτοσ αρικμόσ. 
 
Ξζρεισ τουλάχιςτον 15 τρόπουσ για να αποδείξεισ το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα. 
 
Λεσ ςτον πωλθτι αυτοκινιτων ότι κα αγοράςεισ το μπλε ι το άςπρο μοντζλο και 
αιςκάνεςαι τθν ανάγκθ να ςυμπλθρϊςεισ "αλλά όχι και τα δφο". 
 
Ζχεισ ςκφλο που τον φωνάηεισ  Gοdel. 
  



 
  

  
Επίθεςη από τισ Παραγώγουσ 

  
Ήταν οι Συναρτιςεισ παρζα και τα ζπιναν άςχθμα ςε ζνα καπθλειό.  
Φαςαρία, μεγάλεσ πιλινεσ κοφπεσ με κραςί, κουβζντεσ για το ποιοσ ζχει το πιο 
μεγάλο πεδίο οριςμοφ, τισ πιο κομψζσ κλίςεισ και άλλα τζτοια. Πταν ξαφνικά μζςα 
ςτο καπθλειό, μπουκάρει πανικόβλθτοσ ο Λογάρικμοσ, φωνάηοντασ: Φφγετε 
γριγορα, μασ βρικαν οι Ραράγωγοι και ζρχονται να μασ παραγωγίςουν. Φφγετε, 
ςασ λεω κα γίνει ςφαγι. 
Ρανικόσ, φωνζσ, τραπζηια να αναποδογυρίηουν και οι Συναρτιςεισ να προςπακοφν 
να φφγουν όςο πιο γριγορα μποροφν. Μόνο μία ςυνάρτθςθ ζχει αράξει ατάραχθ ςε 
ζνα τραπεηάκι και κοιτάει ανζμελα τα ςθμεία τομισ τθσ με τον άξονα των ψ. 
-Καλά, δεν άκουςεσ, τθσ λεει ο Λογάρικμοσ, φφγε γριγορα, κα γίνει ςφαγι, 
ζρχονται οι Ραράγωγοι. 
-Δεν μαςάω, λεει θ ςυνάρτθςθ ατάραχθ. Εγϊ είμαι θ ex.   
  

 


