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ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 

Τον γρίφο αυτό μας έστειλε ο κύριος Carlo de Grandi 

 

Ένας μανάβης πούλησε τα καρπούζια του στη λαϊκή αγορά με τον εξής τρόπο: 

α) Στο πρώτο πελάτη πούλησε τα μισά από τα καρπούζια και μισό καρπούζι 

ακόμα. 

β) Στο δεύτερο πελάτη πούλησε τα μισά από τα καρπούζια που έμειναν και μισό 

καρπούζι ακόμα. 

γ) Στο τρίτο πελάτη πούλησε τα μισά από τα καρπούζια που έμειναν και μισό 

καρπούζι ακόμα. 

δ) Στο τέταρτο πελάτη πούλησε τα μισά από τα καρπούζια που έμειναν και μισό 

καρπούζι ακόμα. 

ε) Στο πέμπτο πελάτη πούλησε τα μισά από τα καρπούζια που έμειναν και μισό 

καρπούζι ακόμα. 

στ) Στον έκτο πελάτη πούλησε  τα μισά από τα καρπούζια που έμειναν και μισό 

καρπούζι ακόμα. 

ζ) Ο έβδομος πελάτης δεν βρήκε κανένα καρπούζι για ν’ αγοράσει. 

Ο μανάβης δεν έκοψε κανένα καρπούζι, άλλωστε δεν είχε κανένα μαχαίρι.  

Πόσα καρπούζια είχε αρχικά ο μανάβης και πόσα καρπούζια αγόρασε κάθε 

πελάτης; 

 

Λύση  

Έστω x τα καρπούζια που είχε ο μανάβης στην αρχή. Βάσει των δεδομένων της 

εκφώνησης του προβλήματος έχουμε: 

(α) Πρώτος Πελάτης: 

(x/2)+(1/2)=(x+1)/2 (1) 
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Υπόλοιπο Καρπουζιών:  

x-(x+1)/2 = (2x-x-1)/2 = (x-1)/2 (1a) 

(β) Δεύτερος Πελάτης: 

[(1/2)*(x-1)/2]+1/2=[(x-1)/4]+1/2=(x-1+2)/4=(x+1)/4 (2) 

Υπόλοιπο Καρπουζιών: 

[(x-1)/2]-[(x+1)/4]=[2*(x-1)-(x+1)]/4=(2x-2-x-1)/4=(x-3)/4 (2a) 

(γ) Τρίτος Πελάτης: 

[(1/2)*(x-3)/4]+1/2=[(x-3)/8]+1/2=(x-3+4)/8=(x+1)/8 (3) 

Υπόλοιπο Καρπουζιών: 

[(x-3)/4]-[(x+1)/8]=[2*(x-3)-(x+1)]/8=(2x-6-x-1)/8=(x-7)8 (3a) 

(δ) Τέταρτος Πελάτης: 

[(1/2)*(x-7)/8]+1/2=[(x-7)/16]+1/2=(x-7+8)/16=(x+1)/16 (4)  

Υπόλοιπο Καρπουζιών: 

[(x-7)/8]-[(x+1)/16]=[2*(x-7)-(x+1)]/16=(2x-14-x-1)/16=(x-15)/16 (4a) 

(ε) Πέμπτος Πελάτης: 

[(1/2)*(x-15)/16]+1/2=[(x-15)/32]+1/2=(x-15+16)/32=(x+1)/32 (5) 

Υπόλοιπο Καρπουζιών: 

[(x-15)/16]-[(x+1)/32]=[2*(x-15)-(χ+1)]/32=(2x-30-x-1)/32=(x-31)/32 (5α) 

(στ) Έκτος Πελάτης: 

[(1/2)*(x-31)/32]+1/2=[(x-31)/64]+1/2=(x-31+32)/64=(x+1)/64 (6) 

Υπόλοιπο Καρπουζιών: 

[(x-31)/32]-[(x+1)/64]=[2*(x-31)-(x+1)]/64=(2x-62-x-1)/64=(x-63)/64 (6a) 

Επειδή ό έβδομος πελάτης δεν βρήκε κανένα καρπούζι για ν’ αγοράσει έχουμε 

την εξίσωση: 

(x-63)/64=0  

x-63=0  

x=63 

 

Άρα ο μανάβης είχε στην αρχή 63 καρπούζια προς πώληση. 
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Επαλήθευση: 

(α) (x+1)/2=(63+1)/2=64/2=32 καρπούζια. 

(β) (x+1)/4=(63+1)/4=64/4=16 καρπούζια. 

(γ) (x+1)/8=(63+1)/8=64/8=8 καρπούζια. 

(δ) (x+1)/16=(63+1)/16=64/16=4 καρπούζια. 

(ε) (x+1)/32=(63+1)/32=64/32=2 καρπούζια. 

(στ) (x+1)/64=(63+1)/64=1καρπούζι. 

 

Προσπαθήστε τώρα να λύσετε την εξής παραλλαγή του γρίφου:  

Ένας μανάβης πούλησε τα καρπούζια του στη λαϊκή αγορά με τον εξής τρόπο: 

Σε τέσσερις πελάτες πούλησε τα μισά καρπούζια και ακόμα δύο καρπούζια στο 

καθένα. Ο πέμπτος πελάτης αγόρασε μόνο ένα καρπούζι, το τελευταίο που 

έμεινε. 

Πόσα καρπούζια είχε αρχικά ο μανάβης και πόσα καρπούζια αγόρασε κάθε 

πελάτης από τους τέσσερις; 

 

  




