
ΓΚΑΝΤΕΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
 

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΟΣΜΟ 
 
 
Τι είναι η γκαντεµοδυναµική: Αυτό δυστυχώς µαθαίνεται µόνο µε την πρακτική. Γενικώς είναι η  
εφαρµοσµένη  επ ιστήµη  µελέτης  των  φυσ ικών  φα ινοµένων  που  εκπηγάζουν  από  την  εξα ιρετ ική  
ατυχ ία  (γνωστή  κα ι  ως  γαµηµένη  τύχη )  του  αντ ικε ιµένου  που  υφ ίστατα ι  τα  αποτελέσµατα  των  
εν  λόγω  φα ινοµένων . Ο όρος γκαντεµοδυναµική έχει ως ρίζα την αγγλική ρήση “God damn” 
(αυτολεξεί «Καταραµένος Θεός») που είναι η συνήθη επίκληση στη περίπτωση που το αντικείµενο είναι 
άνθρωπος και Άγγλος. Η σύνδεσή της µε τη δυναµική γίνεται για να υποδείξει ότι η γκαντεµιά δεν είναι 
στατική αλλά µεταβαλλόµενη. Από αυτή τη µεταβλητότητα εκπηγάζουν και τα αξιώµατά της. 
 
Αξίωµα της Γκαντεµοδυναµικής: «Αν είναι να σου τύχει γκαντεµιά τότε θα τύχει σίγουρα». Ειδικότερα, αν 
p είναι η πιθανότητα να υφίσταται γαµηµένη τύχη και p≠0, τότε p=1. ∆ηλαδή: 

10 =⇔≠∀ pp       (1) 
 
Θεωρήµατα Γκαντεµοδυναµικής: 
-Πρώτο Θεώρηµα της Γκαντεµοδυναµικής ή Θεώρηµα της Από Χέρι Χαµένης Πιθανότητας: 
Αν είναι µια γκαντεµιά να τύχει σε ένα από ν άτοµα και µέσα σε αυτά βρίσκεσαι και εσύ τότε σίγουρα θα 
τύχει σε σένα. 

Απόδειξη: 
Έστω ότι υφίσταται φυσικό φαινόµενο (Γ) το αποτέλεσµα του οποίου είναι συνάρτηση της 
γαµηµένης τύχης [Γ=Γ(p)], και ν ο αριθµός των ατόµων µιας οµάδας. Τότε: 

ν,...,2,1, =∃ ipi      (2) 
Αν ένα από τα µέλη (έστω k, δηλαδή εσύ) της οµάδας είναι γκαντέµης, τότε: 

{ } 0:,...,2,1, ≠∈∃ kk pkp ν     (3) 
Αν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας δεν είναι γκαντέµηδες (σαν κι’ εσένα), τότε: 

{ } 0}{,...,2,1, =⇒−∈∀ ii pkip ν     (4) 
Τότε για το φυσικό φαινόµενο ισχύει, λόγω (1), (3) και (4), ότι: 

( ) ( ) ( kvk ppppp )Γ=Γ=Γ≡Γ 0,...,1,...,0,0,...,,..., 21  ό.έ.δ.  (5) 
Προσέξτε ότι δεν υπάρχει περιορισµός στο ν. ∆ηλαδή ο αριθµός των µελών της οµάδας µπορεί να 
επιλεγεί έτσι ώστε να είσαι ο µόνος γκαντέµης, ακόµα δηλαδή ισχύει και ν=1.  

 
-∆εύτερο Θεώρηµα της Γκαντεµοδυναµικής ή Σχέση Γκαντεµιάς – Χρόνου: 
Αν είναι να σου τύχει µια γκαντεµιά τότε θα τύχει στη χειρότερη χρονική στιγµή. 

Απόδειξη: 
Έστω ότι υφίσταται φυσικό φαινόµενο (Γ) το αποτέλεσµα του οποίου είναι συνάρτηση της 
γαµηµένης τύχης [Γ=Γ(p)], και ότι το αποτέλεσµά του µεγιστοποιείται αναλόγως του χρόνου. 
Τότε, από το Θεώρηµα της Από Χέρι Χαµένης Πιθανότητας: 

( )kpΓ=Γ       (5) 
Ειδικότερα, αναφορικά για τη µεγιστοποίησή του, ισχύει: 

( ){ } { }( )kk pp maxmaxmax Γ=Γ=Γ     (6) 
Η pk είναι συνάρτηση του χρόνου. Φερ’ ειπείν όταν εσύ κοιµάσαι, και επειδή είσαι γκαντέµης, η 
τύχη σου δεν δουλεύει. Πέραν των ανωτέρω όριζεται και η χειρότερη στιγµή. Πρόκειται για τη 
στιγµή εκείνη που επικαλείσαι εξωτερικούς παράγοντες (Θεούλη µου, Μανούλα µου, κλπ) 
προκειµένου να µην συµβεί το Γ. Τότε για όλους τους γκαντέµηδες ισχύει ότι: 
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Από τον ορισµό της χειρότερης στιγµής, την (6) και (7) προκύπτει ότι: 
{ }( ) { }( ) { }( )⇔Γ=≠Γ=Γ 10,1,0maxmax kp  

( )2max tf ∆=Γ⇔    ό.έ.δ.  (8) 
Εφαρµογή :  Αν είναι Τρίτη και 13 και έχεις κανονίσει να βγεις έξω το βράδυ, φρόντισε να 
«αρρωστήσεις» γρήγορα. 
Πόρισµα :  Αφού η γκαντεµιά είναι ανάλογη του χρόνου, όσο πιο πολύ µεγαλώνεις τόσο λιγότερο 
να εµπιστεύεσαι την τύχη σου. 

 
-Τρίτο Θεώρηµα της Γκαντεµοδυναµικής ή Σχέση Γκαντεµιάς – Χώρου: 
Αν είναι να σου τύχει µια γκαντεµιά τότε αυτή θα τύχει σε οπoιονδηποτε χώρο. 

Απόδειξη: 
Από το (7) προκύπτει ότι η γκαντεµιά είναι ανεξάρτητη του χώρου (x,y,z). Για να το αποδείξουµε 
αυτό έστω ότι υπάρχει χώρος τέτοιος (xΓ,yΓ,zΓ)1 όπου η pk≠0.  
Εάν τον χώρο αυτό τον µοιράζεσαι µε άλλους ανθρώπους, γρήγορα θα γίνει σε αυτούς αντιληπτή η 
δυσµενής του επίδραση πάνω σου, και θα σε προστατέψουν απαγορεύοντάς σου τη χρήση του. 
Εάν τον χώρο δεν το µοιράζεσαι µε άλλους, αργά ή γρήγορα θα καταλάβεις ότι «δεν σε πάει» και 
θα τον αποφεύγεις από µόνος σου, γιατί δεν είσαι ηλίθιος γκαντέµης είσαι. 
Άρα δεν ισχύει η αρχική µας υπόθεση, έτσι δεν υπάρχει «γκατεµόχωρος». ό.ε.δ.   
Εφαρµογή :  Στον ιερό χώρο της τουαλέτας, και µετά από ένα πολυπόθητο υγρής υφής 
ξαλάφρωµα, ισχύουν τα ακόλουθα, εφ’ όσον δεν σου έχει τύχει γκαντεµιά όλη µέρα (δηλαδή ν=1 
και δεν έχει περάσει το ∆t2): 
• Το τηλέφωνο κτυπά 
• Το καζανάκι είναι χαλασµένο 
• ∆εν έχεις χαρτί υγείας 
• Κτυπά το κουδούνι της πόρτας, για 5η φορά, ο εκνευρισµένος αλβανόφωνος πιτσαδόρος µε το 

βραδινό που παρήγγειλες 
• ∆εν έχει νερό ούτε το µπάνιο ούτε ο µπιντές 

 
-Τέταρτο Θεώρηµα της Γκαντεµοδυναµικής ή Σχέση Γκαντεµιάς – Κωλοφαρδίας: 
Αν (Γ) η γκαντεµιά και Wω η κωλοφαρδία, ισχύει η σχέση: 

ωW−=Γ 1       (9) 

Απόδειξη: 
Ορίζουµε την κωλοφαρδία  (Wω) ως την πιθανότητα να µην συµβεί γκαντεµιά όλη µέρα. 
∆ηλαδή: 

( ) ραµωω έtpW Η=≡ ,0      (10) 
Από απλή αντιπαραβολή των (7) και (10) προκύπτει ότι: 

( ) ( ) ⇔=+⇔∀ 1tptpέ kωραηµ  
( ) ( )tptp k−=⇔ 1ω      (11) 

Από την (5) και την (10), η (11) µας δίνει την (9).    ό.ε.δ.   
 

Συµπεράσµατα Γκαντεµοδυναµικής:  
• Η Γκαντεµιά είναι ανάλογη του χρόνου, συµπληρωµατική της κωλοφαρδίας και δεν εξαρτάται από το 

περιβάλλον.  
• Η πολλή κωλοφαρδία δεν οδηγεί πουθενά. 
 
Μαθηµατική ∆ιερεύνηση της Συνάρτησης Γκαντεµιάς: 
Είµαστε πλέον σε θέση να χαράξουµε τις γραφικές παραστάσεις τόσον της γκαντεµιάς όσον και της 
κωλοφαρδίας: 

                                                 
1 Ο χώρος αυτός είναι γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία ως γκαντεµόχωρος (goddamn space). 
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Η κλίση της γκαντεµοκαµπύλης ορίζει την γκαντεµοταχύτητα, που για τους συνηθισµένους ανθρώπους 
µπορεί να θεωρηθεί σταθερή και ίση µε 1,5 [γαµοσταυρίδια/ηµέρα]. Στη περίπτωση αυτή η 
γκαντεµοκαµπύλη προσεγγίζεται µε δύο καµπύλες α’ βαθµού (γνωστές ως γαµηµένες ευθείες). Στη γενική 
της βέβαια µορφή η γκαντεµοκαµπύλη είναι πολυωνυµική κλασµατική συνάρτηση (γνωστή ως γαµηµένη 
κλασµενοσυνάρτηση). 
 
Ερευνητικό Πεδίο Γκαντεµοδυναµικής: 
Η «κόψη» της σύγχρονης γκαντεµοδυναµικής έχει έδω και χρόνια εστιάσει τις ερευνητικές της 
δραστηριότητες στην ερµηνεία του φαινοµένου της γκαντεµοµηδεν ικής  ηµέρας , ή «τυχερής»  
ηµέρας , ή «Gastone Duck» . Ειδικότερα, από εργαστηριακά πειράµατα, παρατηρήθηκε ότι στη 
χρονική διάρκεια ενός µηνός η γκαντεµιά µειώνεται επικίνδυνα και µηδενίζεται για 1 µόνο ηµέρα, που 
συµβολίζεται ως (Dayω). Το φαινόµενο αυτό παρέχεται στο κατωτέρω σχήµα. 
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