
11 μοναδικοί γρίφοι που θα σας 

κάνουν να σκεφτείτε πέρα από τα 

συνηθισμένα 

 
Για Δοκιμάστε.. 
 
 

 

 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν έναν τυποποιημένο τρόπο 

σκέψης και αυτό τους δυσκολεύει να βρουν μια άλλη λύση πέρα από την 

προφανή. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να σκέφτονται με πιο 

δημιουργικό τρόπο, επειδή έχουν αναπτύξει πλευρικές δυνατότητες 

σκέψης. 

 

 

 

Δείτε τους παρακάτω γρίφους και 

ανακαλύψτε τις δικές σας δυνατότητες. 

  



 

1.Ο άντρας στο ασανσέρ 

 

Ένας άνθρωπος ζει στον 10ο όροφο ενός κτιρίου. Κάθε μέρα παίρνει το 

ασανσέρ για το ισόγειο για να πάει στην δουλειά ή για ψώνια. Στην επιστροφή 

παίρνει το ασανσέρ μέχρι τον 7ο όροφο και μετά ανεβαίνει τις σκάλες για να 

φτάσει στο διαμέρισμά του στον 10ο όροφο. 

Γιατί το κάνει αυτό; 

Απάντηση: 
Ο άντρας πάσχει από νανισμό και μπορεί να φτάσει μόνο το κουμπί του 7ου 

ορόφου. 

  



 

2.Ο άντρας στο μπαρ 
Ένας άντρας μπαίνει μέσα σε ένα μπαρ και ζητάει από τον μπάρμαν ένα ποτήρι 

νερό. Ο μπάρμαν αρχίζει να ψάχνει για κάτι κάτω από το μπαρ. Ξαφνικά, 

βγάζει ένα όπλο και σημαδεύει τον άντρα. Ο άντρας τον ευχαριστεί και φεύγει. 

Απάντηση: 
Ο άντρας είχε λόξυγγα και ο μπάρμαν αποφάσισε να τον τρομάξει, για να του 

φύγει. 

3.Θάνατος στο χωράφι 

 

Ένας άντρας κείτεται νεκρός σε ένα χωράφι. Υπάρχει ένα κλειστό πακέτο 

δίπλα του και κανένα άλλο πλάσμα γύρω του. Πώς πέθανε; 

Βοήθεια: Ο άντρας ήξερε ότι θα πεθάνει, καθώς πλησίαζε το έδαφος. 

Απάντηση: 
Ο άντρας πήδηξε από ένα αεροπλάνο, αλλά το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε. 

Αυτό είναι το κλειστό πακέτο που βρέθηκε δίπλα του. 

  



 

4.Αντώνιος και Κλεοπάτρα 
Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα βρέθηκαν νεκροί στο πάτωμα της βίλας τους. 

Υπάρχουν κομμάτια σπασμένου γυαλιού κοντά. Ο μόνος μάρτυρας είναι ο 

σκύλος. Δεν δηλητηριάστηκαν, ούτε υπήρχαν σημάδια στο σώμα τους. 

Πώς πέθαναν; 

Απάντηση: 
Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα ήταν δυο χρυσόψαρα που πέθαναν όταν ο 

σκύλος έσπασε την γυάλα τους. 

5.Ο άνθρακας, το καρότο, το καπέλο 
Πέντε κομμάτια άνθρακα, ένα καρότο και ένα καπέλο βρίσκονται στο γκαζόν 

του κήπου. Κανείς δεν τα έβαλε εκεί, αλλά έχουν έναν πολύ λογικό λόγο που 

βρίσκονται εκεί. Ποιος είναι αυτός; 

Απάντηση: 
Ήταν μέρη ενός χιονάνθρωπου που έλιωσε. 

6.Μπελάδες με τους γιους 
Μια γυναίκα γέννησε 2 γιους, που γεννήθηκαν την ίδια ώρα της ίδιας μέρας 

της ίδιας χρονιάς. Αλλά δεν είναι δίδυμα. Πώς γίνεται αυτό; 

Απάντηση: 
Δεν ήταν δίδυμα, αλλά τρίδυμα. 

  



 

7.Ο άντρας και το αμάξι 

 

Ένας άντρας σπρώχνει το αυτοκίνητό του. Σταματάει μπροστά από ένα 

ξενοδοχείο και ακριβώς εκείνη την στιγμή χρεοκοπεί. Γιατί; 

Απάντηση: 
Ο άντρας παίζει Μονόπολη. 

  



 

8.Αδάμ και Εύα 
Ένας άντρας πεθαίνει και πηγαίνει στον παράδεισο. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες 

άνθρωποι και είναι όλοι γυμνοί. Κοιτάζει τριγύρω μήπως αναγνωρίζει 

κανέναν. Βλέπει ένα ζευγάρι και αμέσως καταλαβαίνει ότι είναι ο Αδάμ και η 

Εύα. Πώς έγινε αυτό; 

Απάντηση: 
Ήταν οι μόνοι άνθρωποι χωρίς ομφαλό. 

9.Πέντε άντρες 
Πέντε άντρες περπατάνε και αρχίζει να βρέχει. 4 από αυτούς επιταχύνουν το 

βήμα τους. Ο πέμπτος άντρας δεν κάνει καμία προσπάθεια να ξεφύγει από την 

βροχή, αλλά παραμένει στεγνός. Οι άλλοι 4 αντίθετα βρέχονται. Οι πέντε τους 

φτάνουν μαζί στον προορισμό τους. Πώς γίνεται αυτό; 

Βοήθεια: Δεν ήταν όλοι οι άντρες με τα πόδια. 

Απάντηση: 
Οι τέσσερις άντρες κρατούσαν το φέρετρο, ενώ ο πέμπτος ήταν μέσα του. 

  



 

10.Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

 

Κατά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η στολή των Βρετανών 

στρατιωτών περιελάμβανε ένα καφέ καπέλο. Καθώς συνεχιζόταν ο πόλεμος, οι 

Βρετανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για τον 

αυξανόμενο αριθμό στρατιωτών που υπέφεραν από τραύματα στο κεφάλι. 

Αποφάσισαν να αντικαταστήσουν το καφέ καπέλο με μεταλλικό κράνος. 

Ωστόσο, προς έκπληξή τους, ο αριθμός των στρατιωτών με τραύματα στο 

κεφάλι αυξήθηκε παρά το γεγονός ότι η ένταση του πολέμου παρέμεινε ίδια. 

Γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματισμών στο κεφάλι, ακόμη και όταν τα 

καφέ καπέλα αντικαταστάθηκαν από μεταλλικά κράνη; 

Απάντηση: 
Ο αριθμός των τραυματισμών στο κεφάλι αυξήθηκε, γιατί μειώθηκε ο αριθμός 

των θανάτων. Πριν τα μεταλλικά κράνη, αν ένας στρατιώτης δεχόταν μια 

σφαίρα στο κεφάλι, πέθαινε. Αυτό καταχωρούταν ως θάνατος και όχι τραύμα. 

Όταν μπήκαν τα μεταλλικά κράνη, οι σφαίρες προκαλούσαν τραυματισμούς 

και όχι θανάτους. 

  



 

11.Η μογγολική ταχυδρομική υπηρεσία 
Η μογγολική ταχυδρομική υπηρεσία έχει έναν πολύ αυστηρό κανόνα σχετικά 

με τα αντικείμενα που αποστέλλονται: το μήκος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το ένα μέτρο. Τα πιο μακριά αντικείμενα πρέπει να αποστέλλονται με ιδιωτική 

εταιρία, που είναι πιο ακριβή. Ο Μπόρις έπρεπε να στείλει ένα πολύτιμο 

αρχαίο φλάουτο μέσω μιας ταχυδρομικής υπηρεσίας. Δυστυχώς, ήταν 1,4 

μέτρο και δεν μπορούσε να αποσυναρμολογηθεί. Τελικά, το έστειλε μέσω της 

Μογγολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Πώς το έκανε αυτό; 

Απάντηση: 
Ο Μπόρις έβαλε διαγώνια το φλάουτο στο κουτί του ενός μέτρου. Αυτό το 

κουτί ήταν αποδεκτό από την ταχυδρομική υπηρεσία. Από άκρη σε άκρη είχε 

μήκος 1.414 μέτρα: την τετραγωνική ρίζα του δυο. 
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