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ΠPΩTAΘΛHMA...AIΣIO∆OΞIAΣ
Π ριν µερικά χρόνια κάποια στατι-

στικά στοιχεία ανέφεραν ότι το
80% των νεαρών Kινέζων ήταν αισιόδο-
ξοι για το µέλλον τους. O αριθµός
αυτός έχει ήδη ξεπεραστεί. Σήµερα το
93% της νεολαίας των Kινέζων δηλώνει
ότι βλέπει “ένα λαµπρό µέλλον για την
Kίνα”.

K οντινό (από την ανάποδη) είναι
και το ποσοστό των Iαπώνων, που

κατά 81% δηλώνουν απαισιόδοξοι. Bέ-
βαια τους ξεπερνά η γειτονική µας Iτα-
λία µε 90% απαισιοδοξία. 

K ατά την έρευνα, που πραγµατο-
ποιήθηκε σε 27 χώρες του πλα-

νήτη µέσα στο 2013, µετρήθηκε ο βαθ-
µός αισιοδοξίας 2.171 νέων ανθρώπων,
ηλικίας 18 έως 27 ετών. 

Π ρωταθλητές λοιπόν, και µε δια-
φορά, στην αισιοδοξία είναι οι

νέοι και οι νέες της Kίνας. Aκολουθούν
µε 81% οι  Iνδοί και µε 80% οι νέοι της
Λατινικής Aµερικής!

Π ροφανώς θα θέλατε να µάθετε
και ποιοί κατέχουν το ρεκόρ της

απαισιοδοξίας. Πρώτοι, όπως προεί-
παµε, οι νέοι της Iαπωνίας µε ποσοστό
81%. Aκολουθούν οι νέοι της Bορείου
Aµερικής µε ποσοστό 47% και τρίτοι οι
νέοι της Eυρώπης µε ποσοστό 41%. 

A ξίζει να σηµειωθεί ακόµα ότι, ό-
πως προέκυψε από την έρευνα,

το 70% των νεαρών Kινέζων πιστεύει
ότι έχει επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ενώ
η νεολαία της ∆ύσης χάνει καθηµερινά
τις ελπίδες της, όχι απλώς για το “επι-
χειρείν”, αλλά ακόµα και για µια καλή
θέση εργασίας.

∆ I A∆ I A Φ O P E T I K HΦ O P E T I K H
Σε µια διαδικτυακή ιστοσελίδα κάποιος ανέφερε ότι:

H Tεµπελιά σε συνδυασµό µε την ευφυά σκέψη είναι το µυστικό της επιτυ-

χίας. Tότε, αναρωτήθηκε, γιατί δεν υιοθετούν περισσότεροι αυτή την “τεµπέ-

λικη” οδό προς την επιτυχία;

Aυτή η άποψη παραγνωρίζει µια σηµαντική λεπτοµέρεια: H µεθοδική παρα-

γωγική σκέψη είναι σκληρή εργασία!

Για να αλλάξεις τον µη-παραγωγικό τρόπο σκέψης σε παραγω-
γικό χρειάζεται:

1. Nα αποδεχθείς ότι βρίσκεσαι εδώ που βρίσκεσαι λόγω
του τρόπου, µε τον οποÖον σκεπτόσουν µέχρι σήµερα.

Xρειάζεται να έχεις την επίγνωση ότι η τωρινή σου κατάσταση είναι αποτέλεσµα

του τρόπου σκέψης σου. ∆εν έχει να κάνει µε τον σύντροφό σου, τους γονείς

σου, την κυβέρνηση και άλλες βολικές δικαιολογίες.

2. Nα “εκθέσεις” τον εαυτό σου σε έναν καλύτερο/διαφορε-
τικό τρόπο σκέψης. Έναν τρόπο θεώρησης των πραγµά-

των, που θα σου προσφέρει µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτή-
σεις αυτά που χρειάζεσαι ή επιθυµείς.

Aκόµη πιο δύσκολο: αν δεν έχεις κάποιον σύµβουλο ή φίλους
µε ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες, θα χρειαστεί να ανακαλύ-
ψεις αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης τελείως µόνος.

Eπιπλέον, θα χρειαστείς εµπειρίες ζωής, σοφία και σύνεση, που να σου επι-

τρέψουν να αναγνωρίσεις ότι ο νέος τρόπος σκέψης είναι ανώτερος από τον

προηγούµενο. 

3. Nα ∆OKIMAΣEIΣ τον νέο τρόπο σκέψης. Nα ζήσεις σύµφωνα

µε αυτά που σου προτείνει, ώστε να δοκιµάσεις τί αποτελέσµατα σου

προσφέρει. Aυτό το βήµα τροµάζει τους περισσότερους. Συνήθως συνοδεύεται

από αµφιβολία και φόβο όταν καλείται κάποιος να κάνει πράγµατα µε διαφορε-

τικό τρόπο, από αυτό που είχε συνηθίσει, καθώς “δοκιµάζει” αυτόν τον νέο

τρόπο σκέψης.

4. H επιτυχία ∆EN θα έρθει άµεσα! Συνήθως απαιτείται χρόνος,

πίστη και υποµονή. Kαθώς θα δοκιµάζεις τον νέο τρόπο σκέψης, θα

κάνεις αλλαγές και βελτιώσεις. Στην πορεία θα χρειάζεται εµπιστοσύνη ότι -

τελικά - αυτή η διαδικασία θα σου φέρει αυτά που επιθυµείς, παρά το ότι στην

αρχή οι αποδείξεις µπορεί να προσπαθούν να σε πείσουν για το αντίθετο.

5. Tελικά θα έχεις σηµαντικές επιτυχίες από την νέα κατά-
σταση. Tότε µόνον θα είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο ταιριαστός σ’

εσένα νέος τρόπος σκέψης και δράσης. Όταν θα τον έχεις ZHΣEI!

Kι εδώ τελειώσαµε;... Όχι! Σ’ αυτό το στάδιο παραµένει κάποιος επιρρεπής

στο να επιστρέψει στον παλαιό και γνώριµο τρόπο. Xρειάζεται να επιµείνει να

εφαρµόζει την νέα συνήθεια, µέχρι να γίνει δευτέρα φύσις.

Tότε έχεις σταθεροποιηθεί σε ένα νέο επίπεδο. Aν θέλεις να πας ακόµη πιο

πέρα, επαναλαµβάνεις τα βήµατα από την αρχή. Στο σεµινάριο “7 βήµατα για
να θέτεις αποτελεσµατικούς στόχους” ξεκαθαριζεις τί πραγµατικά σου

ταιριάζει και τί εµπόδια µπορεί να σε σταµατήσουν από το να το αποκτήσεις.

Tα 7 βήµατα σε οδηγούν να ανακαλύψεις έναν νέο τρόπο σκέψης και δρά-

σης, µε µεγάλες πιθανότητες να πετύχεις τους στόχους σου.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�Eπιστήµονες επιβεβαιώνουν

πως οι λιγοµίλητοι και αινιγµατι-

κοί άνδρες έχουν όντως περισ-

σότερες επιτυχίες µε τις γυναίκες.

Bρεταννοί ερευνητές αναφέρουν

ότι άνδρες που µιλάνε πολύ δεν

είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί στο

αντίθετο φύλο, ενώ όσοι είναι

λακωνικιοί έχουν µεγαλύτερο...

σουξέ. Για τις ανάγκες της µελέ-

της τους γλωσσολόγοι ζήτησαν

από γυναίκες να ακούσουν ηχο-

γαφήσεις ανδρών εθελοντών,

που παρουσίαζαν τους εαυτούς

τους, και να τις κρίνουν. Kατέλη-

ξαν λοιπόν στο συµπέρασµα ότι

οι άνδρες που χρησιµοποιούσαν

µικρές και ευνόητες λέξεις θεω-

ρούντο πολύ πιο ελκυστικοί. 

�Γάλλοι ερευνητές, µετά από

πρόσφατη µελέτη τους, υποστηρί-

ζουν ότι τα περιστέρια “σκανά-

ρουν” τους ανθρώπους. Στο σχε-

τικό πείραµα επιστήµονες έβαλαν

ένα φιλικό τροφοδότη, ο οποίος

τάϊζε τα περιστέρια, και έναν

εχθρικό τροφοδότη, που τα έδιω-

χνε, σε κάποιο πάρκο του Παρι-

σιού. Tα περιστέρια έµαθαν µε

ταχύτητα να διακρίνουν κάθε

τροφοδότη και γλίτωναν χρόνο

από την αναζήτηση τροφής. 

�Mέχρι πρόσφατα οι ειδικοί ανη-

συχούσαν µόνο για τις βελόνες

που χρησιµοποιούντο για να γίνει

το τατουάζ. Nέα έρευνα όµως

έδειξε ότι η µελάνη που χρησιµο-

ποιείται ίσως περιέχει τοξικά βα-

ρέα µέταλλα, όπως νικέλιο και

χαλκό. Oι αντιδράσεις των οργα-

νισµών σε αυτά τα µέταλλα ήταν

σε κάποιες περιπτώσεις  αλλεργι-

κές και σε κάποιες άλλες δερµα-

τικά εγκαύµατα.

�Πιο ευτυχισµένες είναι οι γυ-

ναίκες όσων οι άνδρες εργάζον-

ται πολλές ώρες, σύµφωνα µε

πρόσφατη έρευνα του Πανεπι-

στηµίου του Tέξας. Oι ειδικοί ε-

ξηγούν ότι αυτό συµβαίνει επειδή

οι άνδρες, που εργάζονται πολ-

λές ώρες, είναι πιθανότερο να

έχουν και υψηλότερους µισθούς

και έτσι η οικογένειεα να είναι

πιο άνετη οικονοµικά.
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Π ιστεύετε εσείς ότι το χαµόγελό
µας µπορεί να καθορίσει το πόσο

θα ζήσουµε και πόσο επιτυχηµένοι θα
είµαστε στην ζωή µας; Σύµφωνα µε τον
Pον Γκούτµαν, απόφοιτο του Πανεπι-
στηµίου του Στάνφορντ και νέο µέλος
της επιστηµονικής οµάδας του Xάρ-
βαρντ, που ασχολείται µε νέες τεχνο-
λογικές εφαρµογές στην ιατρική
(SMART Initiative), ο τρόπος και η
συχνότητα που χαµογελάµε καθορί-
ζουν σε µεγάλο βαθµό την πορεία της
ζωής και της υγείας µας. O Γκούτµαν
συνέδεσε στοιχεία από τις επιστήµες
της ιατρικής, της βιολογίας, της κοινω-
νιολογίας και της νευροφυσιολογίας
για ν’ ανακαλύψει τις κρυφές δυνάµεις
του... χαµόγελου.

T ο χαµόγελό µας, όπως φαίνεται,
επηρεάζει τόσο την δική µας

συµπεριφορά όσο και αυτή των γύρω
µας. O Γκούτµαν ανακάλυψε στις έρευ-
νές του ότι είναι στην φύση του ανθρώ-
που να χαµογελάει, ότι το χαµόγελο
µπορεί να επηρεάσει θετικά οποιαδή-
ποτε σχεδόν δραστηριότητα και ότι µας
κάνει καλό. Tα συµπεράσµατα του
Γκούτµαν επιβεβαιώνονται και από την
Iατρική Σχολή του Xάρβαρντ. Σε άρθρο
της έκδοσης του Harvard Health µε
τίτλο “H σύνδεση µεταξύ ευτυχίας και
υγείας” αναφέρεται ότι επιστηµονικά
στοιχεία υποδηλώνουν πως τα θετικά
συναισθήµατα µπορούν να βοηθήσουν
στο να ζήσουµε περισσότερο και πιο

υγιείς.

T ο χαµόγελο είναι ένα βασικό και
πολύ συχνό µέσο επικοινωνίας

του ανθρώπου. Nέες, τρισδιάστατες τε-
χνικές µάς επιτρέπουν να καταγρά-
ψουµε έµβρυα που χαµογελούν πριν
καν γεννηθούν.

T ο 30% των ανθρώπων χαµογε-
λούν πάνω από 20 φορές την

ηµέρα, ενώ λιγώτεροι από το 5% χα-
µογελούν κάτω από 5 φορές την
ηµέρα. Tα παιδιά όµως µπορούν να
χαµογελάσουν και 400 φορές την
ηµέρα. 

Έ χετε αλήθεια αναρωτηθεί γιατί
χαµογελάµε περισσότερο όταν

βλέπουµε τους άλλους να χαµογελούν;
∆υο µελέτες από το Πανεπιστήµιο της
Oυψάλας στην Σουηδία έδειξαν ότι το
χαµόγελο των άλλων καταστέλλει στην
πραγµατικότητα τον έλεγχο που εµείς
ασκούµε στους µύες του προσώπου
µας και µας ωθεί να χαµογελάσουµε.
Oι ίδιοι ερευνητές κατέγραψαν επίσης
ότι είναι πολύ δύσκολο να συνοφρυω-
θούµε, όταν κοιτάµε κάποιον που µας
χαµογελάει. Tο χαµόγελο είναι µεταδο-
τικό και, σύµφωνα µε τον Γκούτµαν, ένα
και µόνο χαµόγελο µπορεί να πυροδο-
τήσει έναν καταρράκτη από κοινωνικές,
συναισθηµατικές, συµπεριφορικές και
σωµατικές αλλαγές, που καθορίζουν
όχι µόνο το πώς αισθανόµαστε, αλλά
και το πώς µας βλέπουν και µας κρί-
νουν οι άλλοι.

X A M O Γ E Λ A T EX A M O Γ E Λ A T E
εεεε ίίίί νννν αααα ιιιι     µµµµ εεεε ττττ αααα δδδδ οοοο ττττ ιιιι κκκκ όόόό

M ια οικογένεια Άγγλων θα περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές στην Γερµανία και,
κατά την διάρκεια ενός περιπάτου, παρατήρησε ένα χαριτωµένο σπιτάκι, που τους

φάνηκε κατάλληλο για τις επόµενες διακοπές τους. Zήτησαν να µάθουν ποιός είναι ο ιδιο-
κτήτης του και έµαθαν ότι είναι ένας Πάστορας (διαµαρτυρόµενος παπάς). Tον βρήκαν και
έκλεισαν συµφωνία για τον επόµενο χρόνο. Γυρίζοντας όµως πίσω στην Aγγλία, η κυρία
θυµήθηκε ότι δεν είχε δει το W.C. (τουαλέττα). Έγραψε λοιπόν το ακόλουθο γράµµα:
“Aιδεσιµότατε Πάτερ. Eίµαι η κυρία που πρίν µερικές ηµέρες έκλεισα το σπιτάκι της εξοχής
για του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά δεν πρόσεξα το W.C. Θα ήθελα λοιπόν να µε πληροφο-
ρήσετε σχετικώς”.
Όταν πήρε το γράµµα ο Πάστορας δεν κατάλαβε τα αρχικά W.C. και, πιστεύοντας ότι πρό-
κειται για συντόµευση των λέξεων Wadlew Chappel (ένα εκκλησάκι αγγλικανών), απάντησε
στην κυρία:
“Aγαπητή κυρία. Σας πληροφορώ ότι ο τόπος που σας ενδιαφέρει βρίσκεται σε απόσταση
12 χλµ. από το σπίτι, απόσταση αρκετά µεγάλη, ιδίως γι’ αυτούς που συνηθίζουν να πηγαί-
νουν συχνά. Όποιος δε έχει την συνήθεια να παραµένει για πολύ στις διάφορες τελετές,
καλό είναι να παίρνει µαζί του και φαγητό, ώστε να µπορεί να παραµείνει όλη την ηµέρα. 
Eίναι καλύτερο να πηγαίνετε εγκαίρως για να µην διαταράσσετε την ησυχία όσων είναι ήδη
µέσα. Στην αίθουσα υπάρχουν θέσεις για 40 καθιστούς και 100 ορθίους. Yπάρχει και κλιµα-
τισµός ώστε η ατµόσφαιρα να µη γίνεται αποπνικτική. 
Στην είσοδο σας παραδίδεται ένα χαρτί και, αν δεν φτάσουν, τα χαρτιά χρησιµοποιούνται
ανά δυο άτοµα. Tα χαρτιά αυτά πρέπει να επιστρέφονται κατά την έξοδο, ώστε να χρησι-
µοποιηθούν για άλλη µια φορά.
Yπάρχουν επίσης µεγάφωνα, έτσι ώστε ό,τι ακούγεται µέσα να το ακούν και όσοι είναι έξω
και περιµένουν. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Tους χαιρετι-
σµούς µου στον σύζυγό σας”. 



Γ ιατί ξεχνάµε; H απάντηση κρύβεται στον εγκέφαλο,
αυτό το εκλεπτυσµένο και δραστικό όργανο, τόσο

ξεχωριστό και περίπλοκο όσο κανένα από τα άλλα όργανα
του ανθρώπου, το οποίο ελέγχει απόλυτα το σώµα.

Ό λοι οι υγιείς άνθρωποι ξεχνούν µερικές φορές, συνή-
θως ασήµαντες πληροφορίες. Mερικές φορές, όµως,

το µυαλό δεν συγκρατεί ούτε τις σηµαντικές. Tρεις είναι οι
πιο αποδεκτές θεωρίες, που επιχειρούν να ερµηνεύσουν τις
αιτίες και την εξέλιξη της φυσιολογικής απώλειας µνήµης: η
θεωρία της ανεύρεσης, της παρεµβολής και της εξασθένη-
σης. Mε πιο απλά λόγια, η πρώτη αναφέρεται στην ικανότητά
µας να ανακαλούµε πληροφορίες που έχουµε αποθηκεύσει
στην µακρόχρονη µνήµη. Aδυ-
νατούµε να συγκρατήσουµε µια
πληροφορία όταν, την στιγµή
της αποθήκευσής της, κάποιος
παράγων αποσπά την προσοχή
µας και δεν µπορούµε να
συγκεντρωθούµε. Aντίθετα, σύµ-
φωνα µε την δεύτερη θεωρία,
προβλήµατα εµφανίζονται όταν
µια νέα πληροφορία εξουδετε-
ρώνει κάποια παλαιότερη. Tέ-
λος, σύµφωνα µε την τρίτη θεω-
ρία, η µνήµη λειτουργεί σαν ένα
µονοπάτι στο δάσος. Όταν δεν
το χρησιµοποιούµε συχνά, το
µονοπάτι καλύπτεται από βλά-
στηση και τελικά εξαφανίζεται. 

Π ιθανότατα και οι τρεις αι-
τίες απώλειας µνήµης επη-

ρεάζουν περιστασιακά κάποιους
από εµάς. Tο σηµαντικό είναι
όµως να θυµόµαστε ότι υπάρ-
χουν πράγµατα που µπορούµε
να κάνουµε, προκειµένου να δια-
τηρήσουµε την µνήµη µας. 

TEΣT AΞIOΛOΓHΣHΣ
Για τον έλεγχο της λειτουργίας
των δύο επί µέρους τοµέων της
µνήµης, τον λεκτικό και τον οπτι-
κό, υπάρχει ένας απλός τρόπος. 
Λεκτική µνήµη: Zητήστε από
κάποιον να γράψει σε ένα χαρτί
τρεις διαφορετικές λέξεις (π.χ.
σπίτι, γάτα, πριόνι) και να τις
διαβάσει δυνατά. Aφήστε να
περάσουν πέντε λεπτά. Στην συνέχεια επαναλάβετε τις
λέξεις δυνατά και σηµειώστε πόσες καταφέρατε να θυµη-
θείτε σωστά. Mετά από δέκα λεπτά επαναλάβετε τις λέξεις
και σηµειώστε την επίδοσή σας. Tέλος επαναλάβετε την ίδια
διαδικασία µετά από µισή ώρα.
Oπτική µνήµη: Zητήστε από κάποιον να τοποθετήσει πέντε
αντικείµενα πάνω στο τραπέζι και στην συνέχεια να τα καλύ-
ψει ενώ εσείς κοιτάτε. Aφήστε να περάσουν δεκαπέντε λε-

πτά και µετά προσπαθήστε να γράψετε σ’ ένα χαρτί όσο
περισσότερα αντικείµενα θυµάστε.
Aποτέλεσµα: Kάποιος µε άριστη µνήµη θα είναι σε θέση να
θυµάται και τις τρεις λέξεις µε σχετική ευκολία έπειτα από
πέντε λεπτά. Aν κάποιος ξεχάσει µία από τις λέξεις, όταν τις
ξανακούσει ύστερα από δέκα λεπτά θα είναι σε θέση, φυσιο-
λογικά, να τις επαναλάβει. Aν κάποιος ακούει και τρίτη φορά
τις λέξεις και δεν µπορέσει να τις θυµηθεί έπειτα από µισή
ώρα, κατά πάσα πιθανότητα αντιµετωπίζει κάποια διαταραχή.

TEXNIKEΣ ENIΣXYΣHΣ THΣ MNHMHΣ
Άσκηση Aνάκλησης Aντικειµένων: Γράψτε σ’ ένα χαρτί και
διαβάστε δυνατά τις ακόλουθες λέξεις κάνοντας παύση ενός

δευτερολέπτου κάθε φορά: τη-
λέφωνο, βούτυρο, κουβέρτα, α-
σπιρίνη, συνδετήρες, µολύβι, κα-
τσίκα, σόδα, καλάθι, φωτογρα-
φία. Στην συνέχεια κλείστε τα
µάτια σας και µετρήστε µέχρι το
δέκα αργά. Kατόπιν, προσπαθή-
στε να θυµηθείτε όσο το δυνα-
τόν περισσότερες λέξεις, όχι
απαραίτητα µε την ίδια σειρά
που τις γράψατε.
Σηµ.: Ένας άνθρωπος µε καλή
µνήµη θα είναι σε θέση να θυµη-
θεί όλα τα αντικείµενα, ενώ όσοι
διαθέτουν µέτρια µνήµη θα µπο-
ρέσουν να ανακαλέσουν τέσ-
σερα. Aν δεν καταφέρετε να
βρείτε ούτε τέσσερα, υπάρχει
ενδεχόµενο να αντιµετωπίζετε
πρόβληµα στην λειτουργία της
οπτικής σας µνήµης, χωρίς όµως
να αποκλείεται η διάσπαση της
προσοχής σας από το άγχος ή
άλλους παράγοντες.
Mέθοδος Aνάκλησης Oνοµά-
των: Kάθε φορά που γνωρίζετε
ένα πρόσωπο, προκειµένου να
θυµηθείτε το όνοµά του, φροντί-
στε να µάθετε και την ιδιότητά
του, ώστε να τον φαντάζεστε
µε αυτήν σε ένα συγκεκριµένο
µέρος. Π.χ. γνωρίζετε κάποιον
που ονοµάζεται Aντώνης και
είναι λογιστής. Mπορείτε εκείνη
την στιγµή να τον φανταστείτε

µε ένα κοµπιουτεράκι στο χέρι να υπολογίζει φόρους.
Ύστερα από λίγο προσπαθήστε να θυµηθείτε το όνοµά του.
Έτσι θα σας έρθουν στο µυαλό η εικόνα και η ιδιότητά του,
φυσικά και το όνοµά του. Mπορείτε ακόµα να τον συνδέ-
σετε µε κάποιο αντικείµενο ή ένα στοιχείο ιδιαίτερα οικείο
σε εσάς. Π.χ. κάποιον Σωτήρη Περδίκα µπορείτε να τον
θυµάστε εύκολα, αν συνδυάσετε το όνοµά του µε το οµώ-
νυµο πουλί. �
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να µη ΞEXAΣΩ να... ΘYMHΘΩ

A™KH™H KAI Y°IEINH ¢IATPOºH 
°IA KA§H MNHMH

°˘ÌÓ¿ÛÙÂ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›ÙÂ ÙËÓ
ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·, ‰È·‚¿˙ÂÙÂ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
Î·È ‚È‚Ï›·, “Ù·ÍÈ‰¤„ÙÂ”ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. AÛ¯ÔÏË-
ıÂ›ÙÂ ÌÂ ÁÚ›ÊÔ˘˜, ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·, sudoku. ¶·›ÍÙÂ

ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È· ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜.
N· Â›ÛÙÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÂÓÂÚÁÔ›: BÁ·›ÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿
·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÁÚ·ÊÙÂ›ÙÂ ÛÂ Ï¤Û¯Â˜ Î·È Û˘ÏÏfi-
ÁÔ˘˜, ËÁ·›ÓÂÙÂ Ù·ÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ
Î·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÌÈÏ¿ÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. OÈ ÂÎ‰ÚÔÌ¤˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È·
·Ó·˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÂ ÊfiÚÌ· Ù· Î‡Ù-

Ù·Ú· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘.
°˘ÌÓ·ÛÙÂ›ÙÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿: H Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Â˘ÂÍ›·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ

·ÓÙÔ¯‹, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿
ÓÔÛ‹Ì·Ù· (ÂÌÊ¿ÁÌ·Ù·, ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È·,
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ¿ÓÔÈ·˜). ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿
ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÙÂ Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÛÙÂ. TÔ ÂÚ¿ÙËÌ·

Î·È Ë ÎÔÏ‡Ì‚ËÛË ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÏ‡.
AÔÊ‡ÁÂÙÂ ÙÈ˜ „˘¯ÔÈÂÛÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,
ÙÔ ÛÙÚÂ˜, ÙÈ˜ ÛÙÂÓfi¯ˆÚÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜: H Î·Ï‹

‰È¿ıÂÛË, Ë ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË, Ô ¯ÔÚfi˜, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È,
ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÂ ÊfiÚÌ·.

TÚÒÙÂ ÛˆÛÙ¿ ÎÈ ˘ÁÈÂÈÓ¿: T· ÊÚÔ‡Ù·, Ù· Ï·¯·-
ÓÈÎ¿, Ù· „¿ÚÈ·, ÔÈ ÍËÚÔ› Î·ÚÔ›, ÙÚÔÊ¤˜ ÏÔ‡-

ÛÈÂ˜ ÛÂ ·ÎfiÚÂÛÙ· ÏÈ·Ú¿ ÔÍ¤·, ÌÂ ÙÈ˜ ‚ÈÙ·Ì›ÓÂ˜,
Ù· È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›· Î·È Ù· ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¿ Ô˘

ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó, ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓÂ˘-
ÚÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 
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H διάδοση του ∆ιαδικτύου δεν έχει αλλάξει µόνο την
καθηµερινότηα των πολιτών του κόσµου, αλλά και

τον παγκόσµιο επιχειρηµατικό χάρτη. Στην πρώτη θέση
της λίστας των 10 αγαπηµένων πραγµάτων ή συνηθειών
που “σκότωσε” το ∆ιαδίκτυο βρίσκεται, όπως είναι άλ-
λωστε φυσικό, η αλληλογραφία! ∆εν είναι τυχαία η από-
φαση της κυβέρνησης της Nέας Zηλανδίας να µειώσει τις
ηµέρες λειτουργίας των ταχυδροµείων της σε τρεις
εβδοµαδιαίως. 

Γ ια τους λάτρεις της µουσικής το µεγαλύτερο πλή-
γµα είναι το σταδιακό κλείσιµο των δισκοπωλείων.

Aπό το 2000 ο αριθµός πωλήσεων άλµπουµ έχει µειωθεί
κατά 40% σε παγκόσµιο επίπεδο. Tην ίδια ώρα εξαφανι-
σµένο είδος θεωρούνται πλέον και οι εγκυκλοπαίδειες,
καθώς οι εκπρόσωποι της e-γενιάς σπάνια πιάνουν βιβλίο
στα χέρια τους. Tην θέση των βιβλίων έχει καταλάβει η
“µηχανή αναζήτησης” της Google, που δέχεται ένα τρισε-
κατοµµύριο κλικ ηµερησίως. 

Έ να από τα επόµενα θύµατα του ∆ιαδικτύου θα είναι
το ραδιόφωνο, καθώς την τελευταία δεκαετία ο αριθ-

µός των ακροατών µειώνεται σταθερά, ενώ οι χρήστες,
που σερφάρουν σε διαδικτυακές ραδιοφωνικές συχνότη-
τες, πολλαπλασιάζονται ηµέρα µε την ηµέρα. Tο ίδιο συµ-
βαίνει φυσικά και µε τα περιοδικά και τις εφηµερίδες.

T αυτόχρονα, οι “εχθροί” του κυβερνοχώρου δεν πα-
ραλείπουν να τονίζουν ότι οι άνθρωποι έχουν εθι-

στεί στην τεχνολογία και δεν µπαίνουν πια στον κόπο να
αποµνηµονεύσουν τηλέφωνα, αλλά ούτε και ιστορικές
ηµεροµηνίες. Mαζί µε την ανθρώπινη µνήµη φαίνεται ότι
πέθανε και η ορθογραφία µε τους περισσότερους έφη-
βους και νέους ενήλικες να επικοινωνούν µε σύµβολα ή
την διαδικτυακή αργκό. 

T έλος το ∆ιαδίκτυο θα τοποθετήσει σύντοµα στο
χρονοντούλαπο της Iστορίας τα φωτογραφικά άλ-

µπουµ, τις ατζέντες και τα κοµπιουτεράκια.

ΣΩΣTO - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των εκφράσεων και λέξεων, που ακολουθούν, βρείτε ποιά

από τις δύο είναι η σωστή:
1) Tο ποσό εκπίπτεται από την φορολογία - Tο ποσό εκπίπτει από την φορο-
λογία. 2) O συγγραφέας επεξεργάζεται τα κείµενά του - Tα κείµενα έχουν

επεξεργαστεί από τον συγγραφέα. 3) Λοιδωρώ - Λοιδορώ. 4) Θα αποταθώ -
Θα αποτανθώ. 5) Eξασκώ το επάγγελµα του δικηγόρου - Aσκώ το επάγ-

γελµα του δικηγόρου. 6) O αθλητής ασκείται καθηµερινά - O αθλητής εξα-
σκείται καθηµερινά. 7) Tέθηκε ως θέµα αρχής - Eτέθη ως θέµα αρχής. 8)
Θα συµβάλω κάθε φορά που χρειάζεται στην τήρηση της τάξης - Θα συµ-

βάλλω όσο µπορώ στην πραγµατοποίηση του σχεδίου σου.

1) Έρρεα. 2) Έραβα. 3)
Eτοιµόρροπος. 4) Φεραί-
ος. 5) Kοµµένος. 6) Kαµέ-
νος. 7) Aσπρόρουχα. 8)
Σύρριζος. 9) Ξεριζώνω.
10) Έριξα. 11) Aπέρριψα.
12) Aρρυθµία.13) Eυρυθ-
µία. 14) Aµφίρροπος. 

§Y™H ¶POH°OYMENOY
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N ευρολόγοι του Πανεπιστηµίου της
Oξφόρδης εντόπισαν έναν “διακό-

πτη” στον εγκέφαλο, που ρυθµίζει το αί-
σθηµα της νύστας και µας στέλνει στο κρεβ-
βάτι για ύπνο, εφ’ όσον ενεργοποιηθεί.  Tα
ευρήµατά τους ανοίγουν ένα νέο επιστηµο-
νικό πεδίο για την αντιµετώπιση των διατα-
ραχών του ύπνου. Παρ’ ότι δεν έχει κατα-
στεί ακόµα σαφές πώς δρα αυτός ο “διακό-
πτης”, οι ερευνητές από το Πανεπιστήµιο
της Oξφόρδης πιστεύουν ότι ελέγχει την
λειτουργία συγκεκριµένων νευρώνων στον
εγκέφαλο. 

O καθηγητής Nευρολογίας Tζέρο Mί-
σενµπεκ, επικεφαλής της έρευνας,

σηµειώνει πως το πιθανότερο είναι πως δύο
µηχανισµοί ελέγχουν τον ύπνο. O πρώτος
µηχανισµός, γνωστός εδώ και πολλά χρό-
νια, αφορά τον κιρκάδιο ρυθµό (αυτό που
ονοµάζουµε βιολογικό µας ρολόϊ) και µας
συντονίζει σε έναν 24ωρο κύκλο ηµέρας και
νύχτας. O δεύτερος µηχανισµός άρχισε
τώρα να διερευνάται και αφορά στον νεοα-
νακαλυφθέντα “υπνοστάτη”, που καταγρά-
φει πόσες ώρες είµαστε ξύπνιοι και στέλνει
το µήνυµα ότι ήρθε η ώρα να κοιµηθούµε,
Όπως όταν ο θερµοστάτης του σπιτιού µας
πιάσει την επιθυµητή θερµοκρασία κλείνει
την κεντρική θέρµανση, έτσι  και ο υπνοστά-
της, όταν καταγράψει πως είµαστε πολλές
ώρες στο  πόδι, στέλνει ένα ηλεκτρικό σήµα
σε εξειδικευµένα νευρικά κύτταρα, που
δίνουν την εντολή στο µυαλό και στο σώµα
να ...κατεβάσουν ρολά.ττττ οοοο
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