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ααυτυτό πό που οι άλλου οι άλλοι οι 

∆ E N  Σ K E∆ E N  Σ K E ΦΦ T H K A NT H K A N
Ένα από τα σηµαντικώτερα συστατικά επιτυχίας για µία επιχείρηση, έναν

επαγγελµατία ή ακόµη και για την προσωπική µας ζωή, είναι η καινοτοµία. Oι

φρέσκες ιδέες, το να µπορεί κάποιος να προσφέρει κάτι µοναδικό, κάτι νέο, είναι

αυτό που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των άλλων.

H µοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα είναι αυτό το µαγικό στοιχείο, που

προκαλεί και, ταυτόχρονα, προσκαλεί για µία εξερεύνηση.

∆υστυχώς, ο τρόπος που εκπαιδευόµαστε στα σχολεία και στα πανεπιστήµια,

σκοτώνει την ικανότητά µας να δηµιουργοÜµε και να αναπτύσσουµε την φαντα-
σία και την διαφορετικότητά µας.

Mέσα από κάποιες έρευνες, που πραγµατοποιήθηκαν σε παιδιά νηπιακής ηλικίας,

καθώς και παιδιά του δηµοτικού και του γυµνασίου, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό

εκείνων, που είχαν την ικανότητα να εφευρίσκουν νέες δυνατότητες για ένα

συνηθισµένο αντικείµενο, µειώθηκε σταδιακά κατά 70% καθώς µεγάλωναν.

Πώς θα ήταν αν είχατε έναν τρόπο να ενεργοποιήσετε και πάλι την δηµιουρ-
γική σας σκέψη και να αφυπνίσετε τον µοναδικό σας, ιδιαίτερο εαυτό; Mε τις

παρακάτω νοητικές ασκήσεις, µπορείτε να καλλιεργήσετε σταδιακά την δηµιουργική

σας φαντασία και να αναπτύξετε την σκέψη σας.

Aρχίστε να παρατηρείτε τα αντικείµενα και τις ιδιαίτερες λεπτοµέρειές
τους. ∆οκιµάστε αυτή την άσκηση ακόµη και για καθηµερινά και συνηθι-

σµένα αντικείµενα και δείτε τα σαν να τα βλέπετε για πρώτη φορά.

Σκεφτείτε όσο περισσότερες χρήσεις ενός αντικειµένου µπορείτε. Για

παράδειγµα ο συνδετήρας έχει κατασκευαστεί για να κρατάει συνηµµένα

κάποια χαρτιά.  Mπορεί όµως να χρησιµεύσει και σαν µπρελόκ για κλειδιά. 

Bρείτε µε ποιόν τρόπο ένα αντικείµενο θα µπορούσε να γίνει καλύτερο.

Aφήστε το µυαλό σας ελεύθερο και σκεφτείτε ακόµα και παράδοξα πρά-

γµατα.

Όταν θέλετε να αντιµετωπίσετε ένα θέµα, µην επαναπαύεστε µόνο σε µία

λύση. Bρείτε περισσότερες από µία εναλλακτικές επιλογές, ακόµη κι

αν τελικά θα καταλήξετε σε κάποια πολύ συγκεκριµένη δράση.

Aγνοήστε τις φράσεις-στερεότυπα του τύπου “Aυτό δεν γίνεται”,

“Eίναι αδύνατον να συµβεί κάτι τέτοιο” κλπ.

Mελετήστε την ζωή και την δράση ανθρώπων, που έκαναν σπουδαίες
ανακαλύψεις στο παρελθόν, και πάρτε ιδέες από τον τρόπο σκέψης τους.

Nοιώστε αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σας. Eίστε ένας µοναδικός

άνθρωπος µε πολύ ιδιαίτερα χαρίσµατα και ικανότητες, ακόµα κι αν µέχρι

τώρα δεν σας δόθηκε η ευκαιρία να τα εκδηλώσετε!

Για περισσότερες ακόµη τεχνικές, παρακολουθήστε την σειρά πρακτικών σεµινα-

ρίων “Στρατηγική Eπιτυχίας και ∆ιαχείριση Xρόνου”, που θα πραγµατοποι-

ηθεί από Oκτώβριο έως ∆εκέµβριο.

Kαι το κυριώτερο: Nα θυµάστε να είστε ο εαυτός σας!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

AYTO ΠOY OI AΛΛOI ∆EN ΣKEΦTHKAN

✔  ΠΛHPΩMENEΣ AΠANTHΣEIΣ 

✔  ∆IAΦOPA 

✔  O TEΛEIOΣ YΠNOΣ

✔  H KΛHPONOMIA TOY ΠAΠΠOY 

✔  TO ΠEIPAMA THΣ ΣYMMOPΦΩΣHΣ

MIA IΣTOPIA ΓIA NOHMONEΣ

✔  H ΦYΣH EINAI XPHMA 

✔  TEΣT 

Ό ταν ο Γκάντι σπούδαζε νοµικά
στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου

είχε έναν καθηγητή, τον κύριο Πήτερς, ο
οποίος δεν τον συµπαθούσε. Kάποια
ηµέρα ο Γκάντι πήγε να φάει στο εστια-
τόριο του Πανεπιστηµίου και κάθησε
δίπλα στον κ. Πήτερς. Eνοχληµένος ο
υπερόπτης καθηγητής τού είπε:
- Kύριε Γκάντι, δεν γνωρίζετε ότι ένα
γουρούνι και ένα περιστέρι δεν κάθονται
µαζί κατά τήν διάρκεια του φαγητού;
- Mην ενοχλείσθε, κ. καθηγητά, απάν-
τησε ο Γκάντι, θα πετάξω παραπέρα. Kαι
κάθησε σ’ ένα άλλο τραπέζι.
Tην εποµένη  ηµέρα, ο κ. Πήτερς, εξετά-
ζοντας τον φοιτητή του, θέλησε να πάρει
τό “αίµα του πίσω”, αλλά ο Γκάντι απάν-
τησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του.
Tέλος ο καθηγητής τον ρώτησε.
- Kύριε Γκάντι, τί θα κάνατε αν περπατών-
τας στον δρόµο βρίσκατε ένα πακέτο
γεµάτο σοφία και ένα άλλο γεµάτο
λεφτά; Ποιό από τα δύο θα παίρνατε;
- Σίγουρα το πακέτο µε τα χρήµατα, α-
πάντησε ο Γκάντι.
- Aν ήµουν στην θέση σας θα έπαιρνα
αυτό µε την σοφία, του είπε ο καθηγητής
µε ειρωνία.
- O καθένας παίρνει αυτό που του λείπει,
απάντησε ο Γκάντι µε απάθεια.
O καθηγητής, τρέµοντας από τα νεύρα,
λόγω της απάντησης του φοιτητή του,
έγραψε στην κόλλα του διαγωνίσµατος:
“Hλίθιος” και την έδωσε στον Γκάντι.
Eκείνος την πήρε και κάθησε κάτω. Λίγα
λεπτά αργότερα επέστρεψε το γραπτό
του στον καθηγητή λέγοντας:
- Kύριε Πήτερς, υπογράψατε το γραπτό
µου, αλλά ξεχάσατε να το βαθµολογή-
σετε! 

ΠΛHPΩMENEΣ AΠANTHΣEIΣ
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∆ιάφορα... 
� Aν γυµνάζεται η γυναίκα κατά

την περίοδο της εγκυµοσύνης, η

διανοητική λειτουργία του νεο-

γέννητου είναι πιο δραστήρια. Σ’

αυτό το συµπέρασµα κατέληξε

ερευνητική οµάδα από το Πανεπι-

στήµιο του Mόντρεαλ. Aκόµα και

ήπια άσκηση τρεις φορές την

εβδοµάδα κατά την διάρκεια της

κύησης επιφέρει θετικά αποτελέ-

σµατα στην διανοητική ανάπτυξη

του µωρού, η οποία µάλιστα διαρ-

κεί σε όλη του την ζωή. Oι ειδικοί

θεωρούν ότι µέσω της άσκησης

της µητέρας επιτυγχάνεται καλύ-

τερη οξυγόνωση των ιστών του

εµβρύου, άρα και του υπό ανά-

πτυξη εγκεφάλου του.

�Mπορεί οι περισσότεροι άνδρες

να παραπονιούνται ότι οι γυναίκες

τους παραµελούν τον εαυτό τους

µετά τον γάµο, ωστόσο νέα µε-

λέτη του Πανεπιστηµίου της Mινε-

σότα επιβεβαιώνει ότι το “ισχυρό”

φύλο έχει 20% περισσότερες πι-

θανότητες να σταµατήσει να α-

σχολείται µε την εξωτερική του

εµφάνιση µετά τον γάµο. Σύµ-

φωνα µε την έρευνα το 58,5% των

ανδρών εθελοντών ήταν υπέρβα-

ροι µετά τον γάµο, ενώ το αντί-

στοιχο ποσοστό για τις γυναίκες

δεν ξεπερνάει το 38,9%. Mάλιστα

οι παντρεµένοι ζύγιζαν κατά µέ-

σον όρο 13% περισσότερο από

τους άνδρες που ήταν ακόµα ερ-

γένηδες ή δεν είχαν µακροχρόνια

σχέση.

� H κακοποίηση στην παιδική

ηλικία σηµαδεύει για πάντα την

ζωή του θύµατος, λένε οι επιστή-

µονες και διευκρινίζουν ότι τα µεν

αγόρια γίνονται πιο επιθετικά και

έχουν παραβατική συµπεριφορά,

ενώ τα κορίτσια γίνονται αυτοκα-

ταστροφικά. Oι πιο συνηθισµένες

µορφές κακοποίησης είναι η σω-

µατική, η σεξουαλική, η συναισθη-

µατική, αλλά και η παραµέληση ή η

έκθεση σε κίνδυνο. Tέλος, σύµ-

φωνα µε τα τελευταία στοιχεία του

Iνστιτούτου Yγείας του παιδιού, 2

στους 3 Έλληνες γονείς χρησιµο-

ποιούν το ξύλο ως µέσο για την

“συµµόρφωση” των παιδιών τους.
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NN έα έρευνα από το Πανεπι-
στήµιο της Aριζόνα στο Φοί-

νιξ καταρρίπτει τον µύθο, που θέλει
τις οκτώ ώρες ύπνου να αποτελούν
χρυσό κανόνα, φανερώνοντας πως
ασπίδα για την υγεία είναι τελικά οι
επτά ώρες ύπνου.

O O πως εξηγούν οι ερευνητές,
το επτάωρο του βραδινού

ύπνου συνδέεται µε την χαµηλότερη
θνησιµότητα και νοσηρότητα, ενώ
παλαιότερες έρευνες καθορίζουν
ως κατώτερο αποδεκτό όριο στον
ύπνο τις πέντε ώρες, µε όσους κοι-
µούνται συστηµατικά λιγώτερο από
πέντε ώρες να παρουσιάζουν αυξη-
µένο κίνδυνο καρδιοπαθειών, σακχα-
ρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας και
κάποιων εκφυλιστικών νοσηµάτων.

OO καθηγητής δρ Σον Γιανγκ-
στεντ, από το Πανεπιστήµιο

της Aριζόνα επισηµαίνει ότι ο ελλι-
πής ύπνος είναι το ίδιο βλαβερός µε
τον υπερβολικό ύπνο, ενώ τα ευρή-
µατα της νέας µελέτης συνάδουν µε
εκείνα µιας άλλης αντικαρκινικής
έρευνας από το Πανεπιστήµιο της
Kαλιφόρνια, που έδειξε ότι όσοι κοι-
µούνται ανάµεσα σε 6,4 ώρες και
7,4 ώρες το βράδυ παρουσιάζουν
την χαµηλότερη θνητότητα από καρ-
κίνο. 

OO µεγαλύτερος “κλέφτης” του
ύπνου στην εποχή  µας -

εκτός από το άγχος για τα χρέη και
τον φόβο της ανεργίας - είναι η
υπερβολική καλωδίωση µε κοµπιού-
τερ, social media, smartphones και
iPads, καθώς όλα αυτά τα απαραί-
τητα στην δουλειά γκάτζετ αναστα-
τώνουν το βιολογικό µας ρολόϊ.

E E πειδή η εργασία αποτελεί βα-
σικό παράγοντα κούρασης και

άγχους, αρχίζει να γίνεται διεθνώς
αποδεκτή και επιτρεπτή η σύντοµη
σιέστα εν ώρα εργασίας, προκειµέ-
νου να αυξηθεί η παραγωγικότητα
των εργαζοµένων. Ήδη στις Hνωµέ-
νες Πολιτείες έχουν δηµιουργηθεί
“ησυχαστήρια” σε αρκετούς χώρους
εργασίας. Στην Nότιο Kορέα, όπου
υπάρχει η πιο σκληρή εργασιακή
ρουτίνα, µε τις περισσότερες ώρες
εργασίας καθηµερινά στον κόσµο, η
κυβέρνηση της Σεούλ επέβαλε την

σιέστα µε ειδικό διάταγµα! Kάθε
εργαζόµενος θα µπορεί να κοιµάται
µέχρι και µία ώρα σε “δωµάτια
ύπνου”, που δηµιούργησε ο δήµαρ-
χος µέσα στην πόλη.

EE πί τη ευκαιρία, να επισηµά-
νουµε ότι πρόσφατες έρευ-

νες ανέδειξαν τους Έλληνες ως
τους εργαζόµενους τις περισσότε-
ρες ώρες στην Eυρώπη, αφήνοντας
πίσω τους Γερµανούς και όσους  µας
χαρακτηρίζουν.... τεµπέληδες.

ο T E Λ E I O Σ  Y Π N O Σ

XPHΣIMEΣ  ΣYMBOYΛEΣ

1. Mην βάζετε τηλεόραση στο
υπνοδωµάτιο, αλλά κι αν έχετε,
κλείστε την πριν να κοιµηθείτε.

2. ∆ιατηρήστε µια ρουτίνα στην
ώρα που ξυπνάτε και στην ώρα
που πηγαίνετε για ύπνο. Aυτή η
ρουτίνα βοηθά το βιολογικό µας
ρολόϊ να λειτουργεί σωστά.

3. Eπιλέξτε ανατοµικό µαξιλάρι
και στρώµα.

4. ∆ιατηρήστε δροσερό το υπνο-
δωµάτιό σας χειµώνα-καλοκαίρι
και σκοτεινό το βράδυ.

5. Mην πίνετε καφέ, τσάϊ ή ανα-
ψυκτικά τύπου κόλα µετά τις 8 το
βράδυ, γιατί η καφεΐνη είναι διε-
γερτική. Aποφύγετε επίσης το
αλκοόλ.

6. Nα τρώτε ελαφρά το βράδυ,
αποφεύγοντας τα λιπαρά και πι-
κάντικα φαγητά, που είναι δύσπε-
πτα. Tο ιδανικό βραδινό αποτελεί-
ται από σύνθετους υδατάνθρακες
ή λαχανικά.

7. H γυµναστική βοηθά να κοιµά-
στε καλύτερα. Aποφύγετε όµως
την έντονη άσκηση µετά τις 8 το
βράδυ, γιατί προκαλεί υπερέν-
ταση.

8. Kλείστε το κινητό και µην το
αφήνετε κοντά στο κρεββάτι σας.

9. Mην κάθεστε στον υπολογιστή
µέχρι αργά το βράδυ. 

10. Tέλος, µην αναλογίζεστε τις
εκκρεµότητες της εποµένης ηµέ-
ρας, την ώρα που πηγαίνετε για
ύπνο.



ΈΈ
νας παππούς άφησε σαν δώρο στα πέντε εγ-
γόνια του τις παρακάτω συµβουλές για την

ζωή τους. Tα λόγια του είναι σοφά και αξίζει τον κόπο
να τα διαβάσετε.

1. Kάθε ένας από εσάς είναι ένα θαυµάσιο δώρο
του Θεού, τόσο για την οικογένειά σας όσο και

για τον κόσµο ολόκληρο. Nα το θυµάστε πάντα αυτό,
και ειδικά όταν οι “ψυχροί άνεµοι” της αµφιβολίας και
της αποθάρρυνσης πλήξουν την ζωή σας.

2. Nα µη φοβάστε όταν πρόκειται να ζείτε την
ζωή σας ολοκληρωτικά. Nα ζήσετε τα όνειρά

σας. ∆εν έχει σηµασία πόσο δύσκολα ή διαφορετικά
µπορεί να φαίνονται στους άλλους. Πολλοί άνθρωποι
δεν κάνουν αυτό που θέλουν, λόγω του ότι φαντά-
ζονται τί µπορεί να σκεφθούν ή να πουν οι άλλοι.
Πάρτε το ρίσκο, κάντε λάθη.

3. O καθένας στον κόσµο είναι απλώς ένα συνη-
θισµένο άτοµο. Mερικοί άνθρωποι µπορεί να

φορούν φανταχτερά ρούχα ή να έχουν µεγάλους
τίτλους ή (προσωρινά) να έχουν δύναµη και να
θέλουν να νοµίζουν ότι είναι πάνω από τους υπολοί-
πους. Mην τους πιστεύετε. Έχουν τις ίδιες αµφιβο-
λίες, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ελπίδες. Tρώνε,
πίνουν και κοιµούνται όπως όλοι οι άλλοι. Nα αµφι-
σβητείτε πάντα τις αρχές, αλλά να είστε προσεκτικοί
σχετικά µε τον τρόπο που το κάνετε.

4. Kάντε µια Λίστα Zωής µε όλα εκείνα τα πρά-
γµατα που θέλετε να κάνετε: Nα ταξιδέψετε

σε άλλα µέρη; Nα αποκτήσετε µια νέα δεξιότητα; Nα
µάθετε µια νέα γλώσσα; Nα συναντήσετε το άλλο
σας µισό; Kάντε την λίστα µεγάλη και να πραγµατο-
ποιείτε κάποια απ’ αυτά που έχετε συµπεριλάβει σ’
αυτήν κάθε χρόνο. Mην πείτε “θα το κάνω αύριο” (ή
τον επόµενο µήνα, ή τον επόµενο χρόνο). Aυτός είναι
ο πιο σίγουρος τρόπος για να µην κάνετε κάτι. ∆εν
υπάρχει αύριο και δεν υπάρχει “σωστή” ώρα για να
ξεκινήσετε κάτι, εκτός από τώρα.    

5. Nα εφαρµόσετε την ιρλανδική παροιµία: “Moi
an Olge aus tiocfaidh si” (∆όξασε το παιδί κι

αυτό θα ανθίσει). 

6. Φροντίστε να καλλιεργήσετε την ψυχή σας. Nα
είστε διακριτικοί και ευγενικοί στην συµπερι-

φορά και στα λόγια σας και µη διστάζετε να φεύγετε
από τον δρόµο και τα σπουδαία προγράµµατά σας,
προκειµένου να βοηθήσετε ανθρώπους - ιδιαίτερα
τους αδυνάτους, τους δειλούς, τους αποκαµωµέ-
νους, τoυς περιθωριακούς και τα παιδιά.

7. Mην ενταχθείτε στον στρατό ή οποιαδήποτε
οργάνωση, που εκπαιδεύει κόσµο να σκοτώνει.

O πόλεµος είναι κακός. Όλοι οι πόλεµοι ξεκίνησαν
από γέροντες, που αναγκάζουν ή ξεγελούν τους

νέους να µισούν και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον.
Oι γέροι επιβιώνουν και, όπως ακριβώς ξεκίνησαν τον
πόλεµο µε το στυλό και το χαρτί, θα τον τελειώσουν
µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, πολλοί καλοί και αθώοι
άνθρωποι πεθαίνουν. Aν οι πόλεµοι είναι τόσο καλοί
και ευγενικοί, γιατί δεν πάνε αυτοί οι ηγέτες, που
αρχίζουν πολέµους, στο πεδίο της µάχης να αγωνι-
στούν;

8. ∆ιαβάστε βιβλία, όσα µπορείτε. Eίναι µια θαυ-
µάσια πηγή απόλαυσης, σοφίας και έµπνευσης.

∆εν χρειάζονται µπαταρίες για να λειτουργήσουν και
πάνε παντού...

9. Nα είστε ειλικρινείς, όχι µόνο µε τους άλλους,
αλλά και απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό.

10. Tαξιδέψτε: πάντα, αλλά κυρίως όταν είστε
νέοι. Mην περιµένετε να αποκτήσετε

αρκετά χρήµατα ή µέχρι να τακτοποιήσετε την ζωή
σας όπως θέλετε. Aυτό δεν συµβαίνει ποτέ. Πάρτε το
διαβατήριό σας και ξεκινήστε σήµερα.

11. Eπιλέξτε το επάγγελµά σας, επειδή αυτό
είναι που σας αρέσει να κάνετε. Eνδεχοµέ-

νως να υπάρξουν κάποια µειονεκτήµατα σ’ αυτό,
αλλά µια εργασία πρέπει να είναι χαρά. Προσέξτε να
µην εµπλακείτε σε µια εργασία για τα χρήµατα και
µόνον - θα ακρωτηριάσουν την ψυχή σας.

12. Mην φωνάζετε. Aυτό δεν λειτουργεί ποτέ
και πονάει τόσο τον εαυτό σας, όσο και

τους άλλους. Kάθε φορά που φώναξα, απέτυχα.

13. Πάντα να κρατάτε τις υποσχέσεις σας στα
παιδιά. Mην λέτε “θα δούµε”, όταν εννοείτε

“όχι”. Tα παιδιά περιµένουν την αλήθεια. ∆ώστε  την
σε αυτά µε αγάπη και καλωσύνη.

14. Ποτέ µην πείτε σε κανέναν πως τον αγα-
πάτε όταν δεν το εννοείτε.

15. Zήστε σε αρµονία µε την φύση: ζήστε έστω
και για κάποια διαστήµατα σε δάση, σε

βουνά, στην θάλασσα, στην έρηµο. Eίναι σηµαντικό
για την ψυχή σας.

16. Aγκαλιάστε τους ανθρώπους που αγαπάτε.
Πείτε τους πόσα σηµαίνουν για σας τώρα.

Mην περιµένετε µέχρι να είναι πολύ αργά.

17. Nα είστε ευγνώµονες. Yπάρχει µια παροι-
µία που λέει: “Aυτή είναι µια ηµέρα στην

ζωή, που δεν θα έρθει ξανά”. Zήστε κάθε ηµέρα µε
αυτό κατά νου.

18. O λόγος σας να έχει κύρος. Mην σκορπάτε
λόγια δεξιά και αριστερά. Aυτό που λέτε,

να το εννοείτε και να το κάνετε πράξη, όσο κι αν σας
κοστίζει. Στο τέλος θα ανακαλύψετε ότι η ζωή σάς
αντάµειψε και οι άνθρωποι γύρω σας σάς εµπιστεύ-
ονται.                                                                  �
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MM ια οµάδα επιστηµόνων έβαλε πέντε πιθή-
κους σ’ ένα κλουβί, στην µέση του οποίου

τοποθέτησαν µια σκάλα και πάνω από την σκάλα
ένα κλαδί από µπανάνες. Όταν κάποιος πίθηκος
ανέβαινε την σκάλα για να πάρει τις µπανάνες, οι
επιστήµονες κατάβρεχαν µε παγωµένο νερό τους
υπόλοιπους πιθήκους, που ήταν στο έδαφος.

M M ετά από λίγο καιρό, όταν ένας πίθηκος
πήγαινε να ανεβεί την σκάλα, οι άλλοι, για

να γλιτώσουν την ψυχρολουσία, έκαναν επίθεση
σ’ εκείνον που πήγαινε να πάρει την µπανάνα και
τον ξυλοφόρτωναν. Λίγο αργότερα, κανείς πίθη-
κος δεν ανέβαινε τις σκάλες, παρά την λαχτάρα
τους να φάνε τις µπανάνες. Eίχαν συµµορφωθεί!

T T ότε οι επιστήµονες αντικατέστησαν έναν
από τους πιθήκους. Tο πρώτο πράγµα που

πήγε να κάνει ο νεοφερµένος ήταν, φυσικά, να
ανεβεί την σκάλα για να πάρει τις µπανάνες. Aµέ-
σως έπεσαν πάνω του οι υπόλοιποι τέσσερεις,
που ήξεραν τί τους περίµενε, και τον ξυλοφόρτω-
σαν. Aφού επιχείρησε αρκετές φορές να ανεβεί
την σκάλα και πάντοτε έτρωγε ξύλο, ο νεοφερµέ-
νος σταµάτησε πια να προσπαθεί κι ας µην ήξερε
γιατί. Aφού συµµορφώθηκε κι αυτός, οι επιστή-
µονες έφεραν και δεύτερο πίθηκο, και φυσικά
έγιναν πάλι τα ίδια. Tα ίδια έγιναν και µε τον τρίτο
και µε τον τέταρτο, µέχρι και µε τον τελευταίο.

A A υτό που είχε αποµείνει πλέον στο κλουβί
ήταν µια οµάδα πιθήκων, που ενώ δεν είχαν

καταβρεχτεί ποτέ, ωστόσο ξυλοκοπούσαν οποι-
ονδήποτε επιχειρούσε να φτάσει τις µπανάνες,
“γιατί έτσι είχαν τα πράγµατα σ’ αυτό το κλουβί”,
χωρίς κανείς να γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο
επιτίθεται στον καινούργιο πίθηκο και χωρίς κα-
νείς να θυµάται ότι κι εκείνος είχε πρσπαθήσει να
ανεβεί στο κλαδί.

Tα γράµµατα στις πιο κάτω λέξεις είναι ανακατεµένα. Bρείτε τις
λέξεις και µετά αποµακρύνετε από κάθε µία στήλη την λέξη, που

δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες: Έξι ηµέρες. O αριθµός των
ηµερών αργίας πρέπει να
είναι 48 : 12 = 4/πλάσιος
των εργασίµων ηµερών. 
Eποµένως, οι ηµέρες που
δούλεψε ο εργάτης είναι
το 1/5 των συνολικών ηµε-
ρών.
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Σ ε µια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν
την διεθνή κοινή γνώµη, οι ερευνητές του

OHE έβαλαν τιµή στην αξία κάθε εκπροσώπου
της βιοποικιλότητας του πλανήτη. H έκθεσή του
OHE µετατρέπει την φύση σε... χρήµα, δείχνον-
τας πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η βιοποικιλότητα
στην οικονοµία.

H τεράστια οικονοµική αξία των δασών, για
παράδειγµα, ή του πόσιµου νερού, καθώς

και οι αντίστοιχες οικονοµικές συνέπειες που θα
προκληθούν από την απώλειά τους, αποδεικνύ-
ουν ότι η φύση αξίζει τρισεκατοµµύρια ευρώ.

Σ υγκεκριµένα, τα οφέλη της ανθρωπότητος
από τους κοραλλιογενείς υφάλους κυµαί-

νονται ανάµεσα στα 22 και 124 δισεκατοµµύρια
ευρώ ετησίως. H καταστροφή τους, λοιπόν,
εκτός από το γεγονός ότι βλάπτει ανεπανόρθωτα
το θαλάσσιο οικοσύστηµα, µπορεί να επηρεάσει
και τις ζωές 30 εκατοµµυρίων ανθρώπων, που
βασίζονται οικονοµικά στα κοράλλια.

Σ’ ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγµα, η έκ-
θεση του OHE υποστηρίζει ότι η αξία των

εντόµων, που χρησιµεύουν στην επικονίαση των
καλλιεργειών, αγγίζει τα 153 εκατοµµύρια ευρώ
τον χρόνο παγκοσµίως.

A πό την άλλη πλευρά, η καταστροφή των
δασών, των υγροτόπων και των λιβαδιών

ζηµιώνει την παγκόσµια οικονοµία κατά 2 µε 3
τρισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως!

H κίνηση αυτή του OHE, αν και αναγκαία,
χαρακτηρίστηκε από πολλούς άνευ σηµα-

σίας, αφού ο οργανισµός έχει ήδη αποτύχει στην
προσπάθειά του να σταµατήσει την καταστροφή
της βιοποικιλότητας.

ηηηη ΦYΣHΦYΣH εεεε ίίίί νννναααα ιιιι     XPHMAXPHMA

PE™ANIO

¶IPETZA

AMINE™

O¶OI£H™O

AINTIA

¢IAKIONTI

E¶¶ION

KNIMIO

XI§A¢A

AºO§YPA

¶ANKAMA

KINKOKO

AMYPO

TPAKO¶I§O

TPINIKO


