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Περιπέτειες 

του μυαλού 
 

1η περιπέτεια 

νας αριθμός βακτηρίων 

τοποθετούνται σε ένα δοκιμαστικό 

σωλήνα. Ένα δευτερόλεπτο 

αργότερα το κάθε βακτήριο διαιρείται σε 

δύο βακτήρια, στο επόμενο δευτερόλεπτο 

καθένα από τα βακτήρια που έχουν 

προκύψει διαιρείται πάλι σε δύο, κ.ο.κ. 

Ακριβώς μετά από ένα λεπτό, ο σωλήνας 

έχει γεμίσει. Πότε ήταν ακριβώς μισογεμάτος;  

2η περιπέτεια 

 

 

3η περιπέτεια 

 κύριος Οζ πρόσθεσε επτά αριθμούς και βρήκε άθροισμα 2023. Ο ένας 

από τους αριθμούς ήταν ο 21. Μετά έσβησε τον 21 και στην θέση του 

έβαλε τον 12. Πόσο θα βρει αν προσθέσει τώρα τους επτά αριθμούς; 

Έ 

Ο 

Τα πόδια μας είναι 18 

περισσότερα από τις ουρές 

μας. Πόσα σκυλάκια είμαστε 

στη παρέα; 
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4η περιπέτεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά πόσα μολύβια έχει ο καθένας; 

 

5η περιπέτεια 

Ο κύριος Τσαντίλας έσκισε μερικά 

συνεχόμενα φύλλα από ένα βιβλίο. Ο αρι-

θμός της πρώτης σελίδας που έσκισε ήταν 

183, και γνωρίζουμε ότι ο αριθμός της 

τελευταίας σελίδας που έσκισε έχει τα ίδια 

ψηφία με διαφορετική σειρά. Πόσες σελίδες 

έσκισε ο κύριος Τσαντίλας από το βιβλίο;  

 

6η περιπέτεια 

ε ένα καφενείο υπάρχουν 10 τραπέζια και 36 καρέκλες. Σε κάθε τραπέζι 

χωριστά υπάρχουν είτε τρεις είτε τέσσερεις καρέκλες. Πόσα τραπέζια 

έχουν τρεις καρέκλες; 

 

 

Σ 

Αν μου 

δώσεις ένα 

από τα 

μολύβια 

σου, τότε θα 

έχουμε τα 

ίδια 

μολύβια. 

Αν μου δώσεις ένα 

από τα μολύβια σου, 

θα έχω διπλάσια 

από σένα. 



 

 3 

7η περιπέτεια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να βοηθήσετε τον μπαμπά σπουργίτι να απαντήσει στον γιο του; 

 

8η περιπέτεια 

Έντεκα γρανάζια είναι τοποθετημένα σε ένα επίπεδο , διατεταγμένα σε μια 

κλειστή αλυσίδα όπως φαίνεται στο σχήμα. Μπορούν να περιστραφούν όλα τα 

γρανάζια ταυτόχρονα; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Διέγραψε από τον αριθμό 1234512345123451234512345 δέκα 

ψηφία έτσι ώστε ο αριθμός που θα απομείνει να είναι ο 

μεγαλύτερος δυνατός. 

Άρχισε πάλι 

τις 

εξυπνάδες 

του 

Πάντως, σίγουρα στα 

αυτοκίνητα δεν έχουμε 

δει τέτοιες αλυσίδες. 
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9η περιπέτεια 

 Ιανουάριος κάποιου συγκεκριμένου έτους είχε ακριβώς τέσσερεις Πα-

ρασκευές και ακριβώς τέσσερεις Δευτέρες. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει τρόπος ο Αστερίξ να βρει την ημέρα; 

 

10η περιπέτεια 

ρεις από τις γάτες του 

πάρκου, η Ασπρούλα, η 

Ψιψίνα και η Χρουχρού, 

γέννησαν γατάκια. Η κάθε 

μία γέννησε διαφορετικό αριθμό 

από γατάκια. Η Ασπρούλα και η 

Ψιψίνα μαζί γέννησαν 

6 γατάκια. Η Ασπρούλα και η 

Χρουχρού μαζί γέννησαν 4 

γατάκια. 

Ποια γέννησε 3 γατάκια;  

 

 

  

 

Ο 

Τ 

20η Ιανουαρίου έχω τα 

γενέθλια μου και έχουμε 

κανονίσει ένα μεγάλο 

τσιμπούσι. 

Τι μέρα «πέφτει»; 

 

Που θες να ξέρω; 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

1η περιπέτεια 
Πολλές φορές σκεφτόμαστε αντίστροφα: αν ο σωλήνας είναι γεμάτος μετά από 

60 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να ήταν μισογεμάτος ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: μετά από 59 δευτερόλεπτα. 

 

2η περιπέτεια 

Για κάθε σκύλο έχουμε τρία περισσότερα πόδια από τις ουρές. Το σκυλάκι μας 

πληροφορεί ότι έχουν 18 πόδια περισσότερα από τις ουρές τους. 

Αφού 18:3=6, σημαίνει ότι έχουμε 6 σκυλάκια. Μία επαλήθευση σιγουρεύει 

την απάντηση μας: τα 6 σκυλιά έχουν 6 × 4 = 24 πόδια και 6 ουρές. Οπότε 

24 − 6 = 18. 

 

3η περιπέτεια 

Χωρίς τον 21 που έσβησε ο κ. Οζ το άθροισμα είναι 2023−21 = 2002. 

Αν τώρα σε αυτό προσθέσουμε τον νέο αριθμό 12 θα βρούμε 2002 + 12 = 2014. 

 

4η περιπέτεια 
Από τα λεγόμενα του κυρίου με την βαλίτσα συμπεραίνουμε ότι το πλήθος των 

μολυβιών τους διαφέρουν κατά 2. Έτσι, μπορούμε να γράψουμε όλες τις δυνα-

τές περιπτώσεις και να δούμε ποια από αυτές ικανοποιεί τα λεγόμενα του κυ-

νηγού 

 

Μολύβια του κυρίου με την 

βαλίτσα 

Μολύβια του κυνηγού 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

 

Η περίπτωση που ικανοποιεί και τα λεγόμενα του κυνηγού είναι η τελευταία,  

5 μολύβια ο κυνηγός και 7 μολύβια ο κύριος με τη βαλίτσα. 

Βέβαια οι γνώστες των γραμμικών συστημάτων θα πρότειναν μια αλγεβρική 

λύση: 

Αν χ είναι το πλήθος των μολυβιών του κύριου με την βαλίτσα και y το πλήθος 

των μολυβιών του κυνηγού( με x,y θετικοί ακέραιοι) , τότε παίρνουμε το γραμ-

μικό σύστημα: 
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{
𝑥 + 1 = 𝑦 − 1

2(𝑥 − 1) = 𝑦 + 1
 η λύση του οποίου μας δίνει 𝑥 = 5 𝜅𝛼𝜄 𝑦 = 7. 

 

5η περιπέτεια 

Το βασικό που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι ότι αν η πρώτη σελίδα έχει 

αριθμό περιττό , τότε η τελευταία σελίδα που θα σκίσει θα έχει άρτιο αριθμό. 

Εφόσον γνωρίζουμε ότι η τελευταία σελίδα έχει αριθμό με ψηφία 1, 8, 3 και 

βέβαια αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από την πρώτη σελίδα που έσκισε 

(183), συμπεραίνουμε ότι η τελευταία σελίδα που έσκισε θα έχει τον αριθμό 

318. Έτσι το πλήθος των σελίδων που έσκισε θα είναι 318−183 + 𝟏=136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η περιπέτεια 
Αν καθένα από τα 10 τραπέζια είχε 3 καρέκλες, τότε θα είχαμε σύνολο 

(καρεκλών) 10 × 3 = 30. Αλλά αυτό είναι 36 − 30 = 6 λιγότερο από το πλήθος 

των καρεκλών. Άρα υπάρχουν 6 τραπέζια που έχουν από 4 καρέκλες και όχι 

από 3 που υποθέσαμε. Έτσι υπάρχουν  6 τραπέζια με 4 καρέκλες, τα υπό-

λοιπα τραπέζια που είναι 10 − 6 = 𝟒 έχουν από 3 καρέκλες. 

 

7η περιπέτεια 

Θα θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 5 στα αριστερά. Αυτό μπο-

ρούμε να το πετύχουμε διαγράφοντας την αρχική ακολουθία 1234, αφήνοντας 

ένα 5, και έπειτα διαγράφοντας άλλη μία ακολουθία 1234.Ωστόσο , δεν μπορού-

με να πάρουμε άλλο ένα 5, αφού μπορούμε να διαγράψουμε μόνο δύο ψηφία. 

Επομένως διαγράφουμε τα επόμενα δύο μικρά ψηφία, το 1 και το 2. Οπότε το 

μέγιστο δτνατό αποτέλεσμα είναι το 553451234512345. Δηλαδή: 

Προσέξατε το +1 στην τελευταία 

παράσταση; Δεν κάναμε λάθος. 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

8η περιπέτεια 
Ας υποθέσουμε ότι το πρώτο γρανάζι περιστρέφεται με τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού ( θα την λέμε αρνητική φορά).Τότε το δεύτερο γρανάζι θα πρέπει να 

περιστρέφεται με την αντίθετη από αυτή των δεικτών του ρολογιού ( θετική φο-

ρά).Συνεχίζοντας με ανάλογους συλλογισμούς , το εντέκατο γρανάζι θα πρέπει 

να περιστρέφεται με την αρνητική φορά. Έτσι το πρώτο και το εντέκατο θα πρέ-

πει να περιστρέφονται με την ίδια φορά. Δηλαδή τα γρανάζια περιστρέφονται ε-

ναλλάξ με αρνητική και θετική φορά. Συμπέρασμα: δεν μπορούν όλα τα γρανά-

ζια να περιστρέφονται ταυτόχρονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553451234512345 

Η λύση πολλών προβλημάτων βασίζεται στην ιδέα της 

εναλλαγής αντικειμένων. 
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9η περιπέτεια 
Κάθε μήνα η 1η , η 8η  , η 15η , η 22η και η 29η μέρα είναι η ίδια μέρα της 

εβδομάδας ( μετά την πάροδο μιας εβδομάδας έχουμε την ίδια μέρα). Ο μήνας 

Ιανουάριος έχει 31 μέρες. Αν ο μήνας ξεκινήσει κάποια συγκεκριμένη μέρα, θα 

έχει πέντε τέτοιες μέρες, και επίσης πέντε από τις επόμενες δύο μέρες της ε-

βδομάδας. Επομένως ,ο Ιανουάριος δεν θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει από 

Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα ( αφού τότε θα υπήρχαν πέντε Δευτέρες), ούτε  

από Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή (αφού τότε θα υπήρχαν πέντε Παρασκευές) 

Επομένως, η 1η Ιανουαρίου ήταν Τρίτη και έτσι η 20η Ιανουαρίου ήταν 

Κυριακή. 

 

10η περιπέτεια 
Αφού η Ασπρούλα και η Χρουχρού γέννησαν μαζί 4 γατάκια, αλλά όχι το ίδιο 

πλήθος, η μία τους γέννησε 1 και η άλλη 3 γατάκια. Αν η Ασπρούλα γέννησε τα 

3 γατάκια, τότε αφού μαζί με την Ψιψίνα γέννησαν 6 θα έπρεπε και η Ψιψίνα 

να γέννησε 3 γατάκια, δηλαδή όσα και η Ασπρούλα, που δεν είναι δυνατόν. Ε-

πομένως 3 γατάκια γέννησε η Χρουχρού. Τελικά: η Χρουχρού γέννησε 3, η 

Ασπρούλα γέννησε 3, η Ασπρούλα 1 και η Ψιψίνα 5 γατάκια. 

 


