
TO BHMAscience
επιμελεια:χριστινα ψυχαρη

Ποιος νομίζετε ότι κάνει τα «μαγικά» που μας αφήνουν με το στόμα 
ανοιχτό; Πίσω από κάθε τρυκ κρύβεται ένας βασικός δράστης: ο ίδιος μας 
ο εγκέφαλος που, με συγκεκριμένες αδυναμίες του, αφήνεται να παρασυρθεί

Ε
νας επιδέξιος «μάγος» μπορεί να προκαλέσει τον θαυμασμό 
αλλά και το γέλιο σας. Μπορεί να μαγνητίσει το βλέμμα σας, 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας, να σας γεμίσει απορίες. Κυ-
ρίως όμως μπορεί να παίξει με το μυαλό σας. Χρησιμοποιώ-
ντας ένα σωρό μεθόδους κατορθώνει να εκμεταλλευθεί αδυναμίες του που καλά-καλά δεν ξέ-

ρετε ότι υπάρχουν. Και όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα από κάποιους λάτρεις αυτού του είδους των θε-
αμάτων. Είναι διαπιστώσεις στις οποίες έχουν καταλήξει οι νευροεπιστήμονες. Ορισμένοι από αυτούς βρί-
σκουν μάλιστα τα μαγικά κόλπα τόσο άρτια ώστε έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν ως «εργαλείο» για 
να εξερευνήσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα των ερευνών τους φαίνονται τελικά να… 
βγάζουν λαγούς από το εργαστήριο αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές ενός από τα πολυτιμότερα όργα-
να που διαθέτει ο άνθρωπος.

πρεσβυωπια

διατροφη

μετρα και σταθμα

βγάλτε  
τά  
γυάλιά!

το μενου  
του άστρονάυτη

το  
άλλο κιλο

Νέα μέθοδος εξάσκησης  
με υπολογιστή μπορεί  
να νικήσει την πρεσβυωπία! 
Σε λίγο και το σχετικό 
βιντεογκέιμ

Τι τρώνε αλήθεια  
στο Διάστημα; Ποιες  
τροφές προτιμώνται; 
Πίνουν ποτά  
με ανθρακικό; Θα 
εκπλαγείτε με το πόσα 
διαφέρουν εκεί επάνω

Το πρότυπο χιλιόγραμμο 
που φυλάσσεται στο  
Παρίσι δείχνει  
να «φυραίνει». Στη θέση του 
έχουμε μια θεωρητική 
κατασκευή που ζητεί 
πειραματική  
υποστήριξη
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Ετσι ήταν  
ο... Ετσι
Ο Ετσι, ο «Ανθρωπος των Πάγων» που απο-
τελεί μια από τις πιο αγαπημένες... μούμιες 
της επιστήμης, μπορεί να πέθανε στις Αλ-
πεις πριν από 5.300 χρόνια, ωστόσο οι από-
γονοί του ζουν ακόμη – στην Κορσική και 
στη Σαρδηνία, όσο περίεργο και αν ακού-
γεται αυτό. Η συγκεκριμένη πολύτιμη πλη-
ροφορία όπως και πολλές άλλες αποκαλύ-
φθηκαν μέσω της ανάλυσης του DNA του 
Ετσι ρίχνοντας φως όχι μόνο στα χαρακτη-
ριστικά του αλλά και στα «αδύναμα» ση-
μεία του οργανισμού του.
Τι έδειξε λοιπόν αυτή η ενδελεχής γενετική 
ανάλυση που δημοσιεύεται στην επιθεώρη-
ση «Nature Communications»; Οτι ο Ετσι, η 
μούμια του οποίου βρέθηκε το 1991 στους 
πάγους των Αλπεων μεταξύ Αυστρίας και 
Ιταλίας, είχε καφέ μάτια και μαλλιά, ότι η 
ομάδα αίματός του ήταν Ο, ότι εμφάνιζε 
δυσανεξία στη λακτόζη και ότι είχε προδι-
άθεση για καρδιοπάθεια.

Το κόκκινο 
«τρελαίνει»  
τους άνδρες 
Πιο ελκυστικές χαρακτη-
ρίζονται από τον ανδρι-
κό πληθυσμό οι γυναί-
κες που είναι ντυμένες 
στα κόκκινα, καθώς 
τους δημιουργούν 
την αίσθηση ότι δεν 
θα τους απορρίψουν. 
Αυτό προκύπτει από 
νέα μελέτη αμερικανών 
και αυστριακών ψυχολό-
γων των πανεπιστημίων Ρό-
τσεστερ και Ινσμπρουκ. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, το κόκκινο χρώμα μεταδίδει κρυ-
φά αλλά παρ’ όλα αυτά ισχυρά μηνύματα 
στους άνδρες ως προς το πόσο «διαθέσι-
μη» είναι μια γυναίκα στο ρομαντικό τους… 
κάλεσμα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα 
κόκκινα ρούχα και εσώρουχα έχουν συνδε-
θεί στη σύγχρονη κοινωνία με μια προκλη-
τική εικόνα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι 
οι άνδρες χαρακτήριζαν τις γυναίκες με τα 
κόκκινα ελκυστικές ακόμη και αν προηγου-
μένως, όταν τις είχαν ξαναδεί με ρούχα άλ-
λου χρώματος, δεν είχαν εκφράσει εξίσου 
θετική άποψη. Επίσης είδαν ότι το χρώμα 
του πάθους δημιουργούσε στους άνδρες την 
ψευδαίσθηση ότι είχαν περισσότερες πιθα-
νότητες επιτυχίας στο «παιχνίδι» του φλερτ 
με τις συγκεκριμένες γυναίκες.

«Ελα να παίξουμε!» λένε τα δελφίνια 
Τα δελφίνια μιλούν μεταξύ τους, αρθρώ-
νοντας μάλιστα ολόκληρες φράσεις, υπο-
στηρίζουν τώρα σκωτσέζοι ειδικοί στην 
επικοινωνία των ζώων. Αν και τα σφυ-
ρίγματα των δελφινιών μελετώνται εδώ 
και δεκαετίες σε κήτη που βρίσκονται 
υπό αιχμαλωσία, η νέα μελέτη των ερευ-
νητών του Πανεπιστημίου St. Andrews 
αποκαλύπτει ότι οι χαρακτηριστικοί ήχοι 

υποδηλώνουν ολοκληρωμένες προτά-
σεις. Υποδεικνύει μάλιστα τον τρόπο με 
τον οποίο τα ευφυή θηλαστικά χρησιμο-
ποιούν τα σφυρίγματα αυτά όταν συνα-
ντούν άλλα δελφίνια στον ωκεανό, για 
να συστηθούν μεταξύ τους ή για να επι-
κοινωνήσουν το πώς αισθάνονται. «Γεια, 
το όνομά μου είναι…», «Είμαι έτσι κι έτσι 
και ενδιαφέρομαι να γίνουμε φίλοι, δεν 

έχω επιθετικό σκοπό» είναι μερικές από 
τις φράσεις που φαίνεται ότι χρησιμο-
ποιούν τα δελφίνια. Τα κοινωνικά πρω-
τεύοντα έχουν ως σημείο αναγνώρισης 
μεταξύ τους τον ήχο της φωνής τους. 
Τα δελφίνια, από την άλλη πλευρά, δια-
θέτουν αντιπροσωπευτικά σφυρίγματα, 
τα οποία αρχίζουν να αναπτύσσουν από 
την ηλικία λίγων μόνο μηνών.     

Προσοχή στη λήψη υπνωτικών χαπιών συνιστούν 
αμερικανοί επιστήμονες από τα κέντρα Προληπτι-
κής Ιατρικής Jackson Hole και Yπνου Scripps Clinic 
Veterbi Family, καθώς όπως είδαν μέσα από 
μελέτη τους, τα σκευάσματα αυτά συνο-
δεύονται από αυξημένο κίνδυνο θανά-
του. Στη μελέτη τους οι ερευνητές εξέ-
τασαν τις περιπτώσεις 10.500 Αμερι-
κανών οι οποίοι λάμβαναν υπνωτικά 
χάπια ευρείας κατανάλωσης, συμπε-
ριλαμβανομένων εκείνων με τις δρα-
στικές ουσίες τεμαζεπάμη, διαζεπά-
μη και ζολπιδέμη. Είδαν λοιπόν ότι η 
τεμαζεπάμη και η ζολπιδέμη, που συνή-
θως χορηγούνται για τη βραχυπρόθεσμη 

αντιμετώπιση της αϋπνίας, συνδέονται με τετραπλά-
σιο κίνδυνο θανάτου.
Διαπίστωσαν ότι ακόμη και λιγότερες από 18 δόσεις 

υπνωτικών ουσιών τον χρόνο ήταν αρκετές για 
να αυξήσουν τον κίνδυνο θανάτου σε όσους 

τις είχαν λάβει, κατά τρεισήμισι φορές, σε 
σχέση με όσους δεν είχαν πάρει υπνωτι-
κά χάπια. Ο κίνδυνος θανάτου στις περι-
πτώσεις των ενηλίκων που είχαν λάβει 
18-132 δόσεις μέσα σε διάστημα ενός 
έτους ήταν τετραπλάσιος σε σχέση με 
εκείνο των υπολοίπων. Οσοι λάμβαναν 

περισσότερες από 132 δόσεις τον χρόνο, 
μάλιστα, αντιμετώπιζαν πενταπλάσιο ή με-

γαλύτερο ακόμη κίνδυνο θανάτου. 

Προσοχή στα υπνωτικά χάπια

ΑδύνΑτη στο μέλλον  
η ΑνΑβΑση στο έβέρέστ
Τα σημάδια της υπερθέρμανσης είναι πλέον αισθητά 
στο Εβερεστ. Τόσο ώστε ο άνθρωπος που έχει κατα-
κτήσει τη διάσημη κορυφή περισσότερες φορές από 
οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη, o Απα, γνωστός 

και ως Σούπερ Σέρπα, να λέει ότι 
σε λίγο κανείς δεν θα είναι 

πια σε θέση να επαναλά-
βει το κατόρθωμα. Αιτία, 
όπως υποστηρίζει, είναι 
η έλλειψη του χιονιού 
που «απογυμνώνει» 
το βουνό αποκαλύπτο-
ντας κακοτράχαλα βρά-
χια και δύσβατα ρήγμα-
τα τα οποία καθιστούν 

την ανάβαση εξαιρετικά 
επικίνδυνη, αν όχι αδύνατη.



τον ΦέβρούΑριο τού 2040  
ο ΑρμΑγέδδών

H NASA ανακοίνωσε 
ότι ένας αστεροειδής 
που θα πλησιάσει τη 
Γη σε 28 χρόνια απο-
τελεί κίνδυνο για τον 
πλανήτη μας. Ο 2011 
AG5 έχει διάμετρο 140 
μέτρων και σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς 

των επιστημόνων θα φθάσει στη διαστημική μας γειτο-
νιά στις αρχές του 2040. Η εκτίμηση των ειδικών είναι 
ότι υπάρχει μία στις 625 πιθανότητες ο αστεροειδής να 
πέσει στον πλανήτη μας και, αν τελικά αυτό συμβεί, 
η πτώση του θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου του 2040.
Οι ειδικοί θα παρακολουθούν τον αστεροειδή στενά ως 
το 2016 και θα κάνουν στη συνέχεια νέες εκτιμήσεις 
για το πόσο επικίνδυνος είναι για τον πλανήτη μας.          



Ε
τσι είναι η ζωή! Ερ-
χεται μια μέρα που 
διαπιστώνει κανείς 
ότι δεν μπορεί να 
διαβάσει τα μικρά 

γράμματα. Αλλά και τα λίγο με-
γαλύτερα, όταν το φως δεν είναι 
επαρκές, τον δυσκολεύουν. Γι’ 
αυτό και τα εστιατόρια (με τον 
απαλό φωτισμό τους) είναι ίσως 
τα μέρη όπου όλοι κάποια μέρα 
ερχόμαστε σε επαφή με τη σκλη-
ρή πραγματικότητα: ναι, αν δεν 
κρατήσουμε τον κατάλογο σε 
μια απόσταση, δεν θα μάθουμε 
ποτέ τι διαθέτει το μενού. Και 
ναι, έχουμε πρεσβυωπία! 

Ολοι όμως; Εντελώς όλοι! Πιο 
όλοι δεν γίνεται, λένε οι επιστή-
μονες, επισημαίνοντας ότι η 
ασθένεια αφορά το 100% του 
πληθυσμού άνω των 50 ετών. 
Οπως όμως λέει και η λέξη, η 
πρεσβυωπία αφορά τους πρε-
σβύτερους. Είμαστε πρεσβύτε-
ροι εμείς οι σαραντάρηδες; Ισως 
σήμερα που το προσδόκιμο επι-
βίωσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ 
να μη θεωρούμαστε πρεσβύτε-
ροι. Αλλά αν σκεφτείτε ότι στα 
μέσα του 19ου αιώνα το προσ-
δόκιμο ζωής στην πολιτισμένη 
Ευρώπη δεν ξεπερνούσε τα 45 
χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι η 
πρεσβυωπία ήταν όντως η νό-
σος των πρεσβύτερων. Πάντως 
η νόσος αρχίζει από πολύ νω-
ρίς και κάνει ορατή την ύπαρξή 
της εκεί γύρω στα 42, λένε πά-
λι οι ειδικοί. 

Ανάμεσα όμως σε όλα αυτά 
τα δυσάρεστα που λένε οι ειδι-
κοί υπάρχει και κάτι θετικό: μπο-
ρεί να μη γίνεται να αντισταθού-
με στις συνέπειες του χρόνου 
στο μάτι μας, αλλά έχουμε έναν 
εγκέφαλο με αξιοσημείωτες ικα-
νότητες και αυτόν μπορούμε να 
τον εκπαιδεύσουμε. Αυτό έκα-
ναν με τη βοήθεια αμερικανών 
και ισραηλινών ερευνητών 30 
εθελοντές που διεπίστωσαν ότι 
παρά την πρεσβυωπία τους δεν 
χρειάζονταν πια τα γυαλιά τους: 
ο εγκέφαλός τους μπορούσε να 
«βλέπει» χωρίς αυτά. Το «ΒΗ-
ΜΑScience» επικοινώνησε με 
τους ερευνητές προκειμένου να 
πληροφορηθούμε πώς θα μπο-
ρούσαμε να επιτύχουμε τα ίδια 
αποτελέσματα. 

Εκπαιδεύοντας  
τον εγκέφαλο
Το σκεπτικό των ερευνητών 
έχει ως εξής: στην πρεσβυωπία 
το οπτικό ερέθισμα που φθάνει 
στον φλοιό του εγκεφάλου πε-
ριορίζεται από την αδυναμία του 
ματιού που παύει πια να εντο-
πίζει λεπτομέρειες. Στους πρε-
σβύωπες, τόσο η οπτική οξύ-
τητα όσο και η ευαισθησία στις 
αντιθέσεις είναι χαμηλότερες του 
κανονικού. Καθώς η αντίθεση εί-
ναι πολύ σημαντική για τη νευ-
ρική ανταπόκριση στον οπτικό 
φλοιό του εγκεφάλου, συνέπεια 
του «θαμπού» ερεθίσματος είναι 

η αδυνατισμένη και καθυστερη-
μένη ανταπόκριση στον οπτικό 
φλοιό, πράγμα το οποίο οδηγεί 
σε μειωμένη ικανότητα αναγνώ-
ρισης των γραμμάτων και σε μει-
ωμένες δυνατότητες ανάγνωσης. 
Τι θα γινόταν όμως αν μπορού-
σε κανείς να ενισχύσει τα νευ-
ρικά σήματα από τη θαμπή ει-
κόνα του αμφιβληστροειδούς 
ή να τα κάνει να αξιοποιούνται 
πιο αποδοτικά από τον εγκέφα-
λο; Θα ήταν άραγε δυνατόν να 
αντισταθούμε ή τουλάχιστον να 
καθυστερήσουμε τα συμπτώμα-
τα της πρεσβυωπίας; 

Οι ερευνητές ετοίμασαν το 
εκπαιδευτικό υλικό (ένα είδος 
ασκήσεων με τη βοήθεια υπολο-
γιστή, όπου ο ασθενής καλείται 

να «κυνηγά» κουκκίδες που με-
τατοπίζονται σε ένα φόντο που 
αλλάζει με αυξομειούμενη φω-
τεινότητα και αντίθεση) και ζή-
τησαν από τους 30 πρεσβύω-
πες εθελοντές να εξασκούνται 

για 30 λεπτά, τουλάχιστον τρεις 
φορές την εβδομάδα (σε διαφο-
ρετικές ημέρες). Μετά την πα-
ρέλευση τριών μηνών οι ικανό-
τητες των εθελοντών μετρήθη-
καν από τους ερευνητές με τις 
κλασικές μεθόδους που χρησι-
μοποιούνται διεθνώς. 

Εφημερίδα  
χωρίς γυαλιά!
Πρώτη και σημαντική διαπίστω-
ση ήταν ότι όλοι οι εθελοντές 
μπορούσαν να διαβάζουν την 
εφημερίδα χωρίς να χρειάζονται 
τα γυαλιά τους, κάτι που δεν τους 
ήταν δυνατόν πριν από την εκ-
παίδευση. Αντίθετα, μια μικρή 
ομάδα εθελοντών που δεν έκα-
νε τις ασκήσεις και χρησιμοποι-

ήθηκε για έλεγχο της διαδικα-
σίας δεν είχε την ίδια τύχη. Επι-
προσθέτως, φάνηκε ότι η εκπαί-
δευση είχε ως αποτέλεσμα και 
την αύξηση της ταχύτητας ανά-
γνωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 
των ερευνητών στην επιθεώρη-
ση «Scientific Reports», οι εθε-
λοντές μπορούσαν να διαβάζουν 
κατά μέσον όρο 17 λέξεις το λε-
πτό περισσότερες από την προ 
εκπαίδευσης επίδοσή τους. 

Το σημαντικό όμως είναι ότι η 
αύξηση των επιδόσεων των εθε-
λοντών είχε να κάνει με τη βελ-
τίωση της αντιληπτικής ικανό-
τητας των εγκεφάλων τους και 
όχι με τη βελτίωση των επιδό-
σεων του ματιού τους. Για την 
ακρίβεια, οι επιδόσεις του μα-
τιού δεν γίνεται να βελτιωθούν 
και είναι καταδικασμένες να πη-
γαίνουν από το κακό στο χειρό-
τερο. «Τα αποτελέσματά μας κα-
ταδεικνύουν την απίστευτη ικα-
νότητα του εγκεφάλου να αυ-
ξάνει την αποτελεσματικότητα 
της νευρικής επεξεργασίας έτσι 
ώστε να ξεθαμπώνει ένα θαμπό 
οπτικό ερέθισμα» σημειώνουν οι 
ερευνητές. 

Σύντομα, παιχνίδι «κατά 
της πρεσβυωπίας»
Καλά όλα αυτά, αλλά τι πιθα-
νότητες έχουμε εμείς να ωφε-
ληθούμε από τις παρατηρήσεις 
τους και πόσο άμεσα; Σύμφω-
να με το άρθρο, θα χρειαστεί να 
πραγματοποιηθεί ευρύτερη κλι-
νική δοκιμή για να επιβεβαιω-
θούν τα αποτελέσματα της πρώ-
της. Οπως όμως σημείωσε στο 
«ΒΗΜΑScience» ο δρ Uri Polat 
της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου του Ισραήλ, «επειδή 
θέλαμε να είμαστε πάρα πολύ 
προσεκτικοί, επισημάναμε στο 
άρθρο μας ότι οι ομάδα ελέγ-
χου της μελέτης ήταν πολύ μι-
κρή. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε 
ότι η πρεσβυωπία δεν βελτιώ-
νεται με το πέρασμα του χρόνου 
και για τον λόγο αυτόν πιστεύ-
ουμε ότι τα ευρήματά μας είναι 
μεγάλης στατιστικής σημασίας. 
Παρ’ όλα αυτά σχεδιάζουμε επι-
πρόσθετες μελέτες βασισμένες 
σε αυτή την τεχνολογία, καθώς 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν και 
άλλες οπτικές παράμετροι που 
μπορούν να ενισχυθούν μέσω 
της ενίσχυσης της αντιληπτικής 
ικανότητας». 

Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, σύ-
ντομα θα μπορούμε όλοι να τύ-
χουμε εκπαίδευσης αντίστοιχης 
με εκείνη των εθελοντών της με-
λέτης. «Ως επιστήμονες, εστιά-
ζουμε στην έρευνα των υποκεί-
μενων μηχανισμών αυτού του 
ενδιαφέροντος φαινομένου, της 
ενίσχυσης δηλαδή των διανο-
ητικών ικανοτήτων μέσω της 
αντιληπτικής εκπαίδευσης. Αλλά, 
όπως πιθανώς θα έχετε δει και 
στο άρθρο μας, εγώ εμπλέκομαι 
και με μια εταιρεία η οποία ανα-
πτύσσει μια εκπαιδευτική εφαρ-
μογή για την πρεσβυωπία. Αυ-
τή η εφαρμογή θα είναι διαθέ-
σιμη για προσωπική χρήση στο 
εγγύς μέλλον».          

thσ ιωάννασ σουφλέρη 
soufleri@tovima.gr
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100%
του πληθυ-
σμού ηλικί-
ας άνω των 

50 ετών πά-
σχει από 

πρεσβυω-
πία 

1,2 
δισεκατομ-

μύρια άν-
θρωποι είναι 
σήμερα πρε-

σβύωπες  

9
ολόκληρα 

λεπτά λιγό-
τερο έκα-

ναν να δια-
βάσουν ένα 

κείμενο 
2.000 

λέξεων, τυ-
πωμένων με 
τους μικρό-
τερους χα-
ρακτήρες, 

οι πρεσβύω-
πες μετά την 
εκπαίδευσή 

τους και  
βεβαίως  

χωρίς 
 γυαλιά

Αν είμαστε 
καλοί και συνε-
πείς μαθητές 
και κάνουμε τις 
ασκήσεις μας 
τρεις φορές 
την εβδομάδα, 
μπορεί να μην 
ξαναχρεια-
στούμε «κοντι-
νά» γυαλιά για 
να διαβάσουμε 
την εφημερίδα, 
λένε ισραηλινοί  
ερευνητές που 
αναπτύσσουν  
το εκπαιδευτι-
κό υλικό

Μπορείτε και χωρίς τα γυαλιά σας!
Οι βλάβες που επιφέρει στο μάτι το πέρασμα του χρόνου δεν διορθώνονται, όμως ο εγκέφαλος μπορεί να 
εκπαιδευθεί. Και μάλιστα τόσο ώστε να μη χρειάζεστε γυαλιά για να βλέπετε όπως οι εικοσάρηδες!

n Τα μάτια μας διαθέτουν την ικανότητα να 
εστιάζουν σε διαφορετικές αποστάσεις. Προ-
κειμένου να εστιάσουμε κοντά, συσπάται ένας 
μυς (ακτινωτός μυς) και επιτυγχάνεται αύξη-
ση της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φα-
κού του ματιού. 
n Η πρεσβυωπία οφείλεται στην απώλεια της 
ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού 
του ματιού, ο οποίος όταν λειτουργεί κανονι-
κά μας επιτρέπει να εστιάζουμε σε όλες τις 
αποστάσεις, φαινόμενο το οποίο οι οφθαλμί-
ατροι περιγράφουν ως «προσαρμογή».
n Αμεση συνέπεια της απώλειας της ελαστι-
κότητας του κρυσταλλοειδούς φακού είναι η 
μείωση της ικανότητας προσαρμογής και η 

αδυναμία εστίασης σε κοντινές αποστάσεις.
n Η μείωση της ικανότητας προσαρμογής εί-
ναι μια βαθμιαία διαδικασία η οποία αρχίζει 
από την πρώτη δεκαετία της ζωής, αλλά τα 
συμπτώματά της εμφανίζονται μετά την ηλι-
κία των 40 ετών. 
n Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, ο 
αριθμός των ατόμων που πάσχουν από πρε-
σβυωπία σήμερα αγγίζει τα 1,2 δισεκατομ-
μύρια, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα 
προσεγγίσει τα 1,4 δισεκατομμύρια το 2020. 
n Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 4,3 
εκατομμύρια Ελληνες ήταν ηλικίας άνω των 
45 ετών και ως εκ τούτου καθ’ οδόν προς την 
απόκτηση πρεσβυωπίας. 

Γιατί παθαίνουμε πρεσβυωπία

Η ΑύξΗΣΗ  
των επιδόσεων 

των εθελοντών είχε να 
κάνει με τη βελτίωση της 
αντιληπτικής ικανότητας 
των εγκεφάλων τους και 
όχι με τη βελτίωση των 

επιδόσεων του μα-
τιού τους
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Τρώνε καλά 
οι αστροναύτες;
Με πόσες θερμίδες τα βγάζεις πέρα μέσα στον Διαστη-
μικό Σταθμό ή σε ένα διαστημόπλοιο με προορισμό 
τον Αρη; Και εδώ δεν πρόκειται για νηστεία που 
κρατάει μια Σαρακοστή αλλά τουλάχιστον χίλιες 
ημέρες. Μια ματιά στην κουζίνα των ανθρώ-
πων που ζουν εκτός Γης

Ε
να σάντουιτς με 
κορν-μπιφ που 
μπήκε λαθραία σε 
διαστημόπλοιο στις 
23 Μαρτίου 1965, 

με δύο αστροναύτες σε ολιγόω-
ρη πτήση στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Gemini ΙΙΙ,  έχει μεί-
νει στην Ιστορία. Οχι μόνο γιατί 
όλοι κατάλαβαν από τότε πως η 
διακίνηση τροφίμων στο Διάστη-
μα δεν είναι παίξε-γέλασε αλλά 
και γιατί έβαλε σε μπελάδες αρ-
κετό κόσμο. Την τριάδα αποτε-
λούσαν ο Γκρίσομ, ο Γιανγκ και ο 
Σίρα. Ο Σίρα που δεν θα πετούσε 
πήγε και αγόρασε ένα σάντου-
ιτς με κορν-μπιφ μέσα. Ηξερε ότι 
άρεσε στον Γκρίσομ και το έδω-
σε στον Γιανγκ με την υπόδειξη 
να το κρύψει και να του κάνει 
έκπληξη στη διάρκεια της πτή-
σης. Τότε οι πτήσεις αυτές δι-
αρκούσαν μερικές ώρες μόνο 
και εκείνη την ημέρα θα δοκί-
μαζαν και το πώς θα διαχειρίζο-
νταν σε συνθήκες έλλειψης βα-
ρύτητας το γεύμα τους αλλά και 
την τακτοποίηση των υπολειμ-
μάτων μετά. Και εκεί που ετοι-
μάζονταν να καταναλώσουν το 
προγραμματισμένο φαγητό, πό-
δι κοτόπουλου, χοτ ντογκ, μπι-
σκοτάκια με κομμάτια σοκολά-
τας και κομπόστα μήλου, όλα 
σε ομοιόμορφα, εντελώς λεία 
και άνοστα κυβάκια, βγαίνει το 
σάντουιτς, το κρυμμένο σε κά-
ποια τσέπη του Γκρίσομ. Μόνο 
που ήταν εντελώς ακατάλληλο 
για περιβάλλον με έλλειψη βα-
ρύτητας  και πριν αρχίσουν τα 
ψίχουλα και το κορν-μπιφ δια-
λυόμενα να δημιουργούν μεγα-
λύτερο πρόβλημα έσπευσαν να 
το πετάξουν, ενώ όμως ακουγό-

ταν ο σχετικός διάλογός τους 
από το Κέντρο Παρακολούθη-
σης. Ετσι στην επιστροφή έγινε 
χαμός. Εφθασε το θέμα στη Γε-
ρουσία και είπε μάλιστα κάποιος 
γερουσιαστής ότι ξοδεύουμε τό-
σα χρήματα και, αν δεν μπορείτε 
να ελέγξετε ούτε δύο αστροναύ-
τες, πώς θα διαχειριστείτε τα δι-
σεκατομμύρια που μας ζητάτε; 
Από τότε γίνεται αυστηρός έλεγ-
χος και στους αστροναύτες πριν 
από την πτήση για να αποφευ-
χθούν και άλλα τέτοια. 

Ο καλός  
ο αστροναύτης... 
Το φαγητό κάποτε ήταν κάτι δευ-
τερεύον διότι οι πτήσεις κρατού-
σαν λίγο. Μόλις 700 γραμμάρια 
τροφής ήταν η μερίδα για κά-
θε αστροναύτη. Και όπως έλε-
γαν κυνικά οι διατροφολόγοι στη 
NASA εκείνης της εποχής,  ο 
καλύτερος αστροναύτης είναι 
ένας που έχει δυσκοιλιότητα. Εί-
χαν μάλιστα κάνει μακροχρόνι-
ες έρευνες όχι μόνο ως προς το 
ποιες τροφές δίνουν το μικρότε-
ρο υπόλειμμα  που θα πρέπει να 
βγει διά της φυσικής οδού αλλά 
και το ποιες τροφές οδηγούν τον 
οργανισμό στην παραγωγή αερί-
ων διότι στις πρώτες πτήσεις με 
χώρο όχι μεγαλύτερο από αυτόν 
ενός σπορ αυτοκινήτου η κατά-
σταση μπορούσε να καταλήξει 
ως και ανυπόφορη. 

Ετσι έχουν εδώ και χρόνια κα-
ταλήξει ότι μια απόλυτα αποδε-
κτή από αυτή την άποψη τροφή 
είναι μια καλή μπριζόλα. Η ζω-
ική πρωτεΐνη και το λίπος χω-
νεύονται σχεδόν στον απόλυτο 
βαθμό, κάπου κοντά στο 90%. 
Κρέας ψητό σε μερίδα των 275 
γραμμαρίων αφήνει τελικό υπό-
λειμμα στα έντερα κάπου 27,5 
γραμμάρια. Εφθασαν μάλιστα 
οι διατροφολόγοι της NASA να 

συνεργάζονται και με τους κα-
τασκευαστές ζωοτροφών για-
τί διαπίστωσαν ότι είχαν κοινά 
προβλήματα! Και εκείνοι προ-
σπαθούν να μειώσουν τα από-
βλητα των κατοικιδίων και να 
ρυθμίσουν ακόμη και τον χρόνο 
εξαγωγής τους! Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι και οι δύο για παρά-
δειγμα, όταν θέλουν να βάλουν 
και άμυλο στη διατροφή, συν-
δυάζουν το κρέας με ρύζι (π.χ., 
αρνάκι με ρύζι είναι μια συνηθι-
σμένη κονσέρβα) και όχι με μα-
καρόνια, διότι από τα αμυλώδη 
το ρύζι δίνει τα λιγότερα στερεά 
υπολείμματα. Ακόμη καλύτερο 
από αυτή την άποψη είναι μό-
νο το αβγό που χωνεύεται σχε-
δόν ολοκληρωτικά. Γι’ αυτό και 
έχουν καταλήξει ότι το καταλ-
ληλότερο πρωινό πριν από μια 
εκτόξευση όπου ο αστροναύ-
της μπορεί να χρειαστεί να μεί-
νει ακόμη και οκτώ ώρες ακίνη-
τος περιμένοντας  για τους τελι-
κούς ελέγχους και τις τυχόν ανα-
βολές είναι μπριζόλα και αβγά. 

Το πρόβλημα 
της κόκα-κόλα
Υπάρχουν όμως και άλλα απρό-
οπτα στη διατροφή των ανθρώ-
πων όταν βρεθούν σε συνθήκες 
έλλειψης βαρύτητας. Αυτό μετα-
ξύ άλλων έμαθε και η εταιρεία 
Coca-Cola, που ξόδεψε 450.000 
δολάρια κάποτε για να φτιάξει 
ένα ειδικό δοχείο από όπου θα 
μπορούσες να πίνεις στο Διά-
στημα το αναψυκτικό της διότι 
η έλλειψη βαρύτητας εμποδίζει 
το διοξείδιο του άνθρακα να κά-
νει το δικό του αφρώδες και ευ-
φραντικό για πολλούς πέρασμα. 
Αλλά ακόμη και όταν τα κατά-
φεραν με το ειδικό δοχείο διαπί-
στωσαν πως το πρόβλημα ήταν 
πλέον βιολογικό. Διότι οι αστρο-
ναύτες δεν μπορούσαν να… ρευ-
τούν κανονικά. Στην προσπά-
θειά τους προηγείτο πάντα ένα 
σιντριβανάκι από το ποτό, που 
γέμιζε επιπλέον τον θάλαμο με 

αναρίθμητες μικρές και ενοχλη-
τικές σταγόνες. Και σταγόνες και 
ψίχουλα που περιφέρονται είναι 
ο φόβος και ο τρόμος των υπευ-
θύνων της πτήσης γιατί μπορύν 
να προκαλέσουν ακόμη και μη-
χανικές βλάβες.

Το ταξίδι 
 στον Αρη
Σήμερα όμως ο πρόεδρος Ομπά-
μα έχει ήδη δώσει το σύνθημα 
για… προσεδάφιση στον Αρη 
στα μέσα της δεκαετίας του 
2030 και εκεί βέβαια ένα από 
τα μεγάλα προβλήματα είναι και 
το πώς θα καταφέρεις να έχεις 
για 520+520 ημέρες προμήθειες 
για το πλήρωμα. Οι πρακτι-
κές που εφαρμόζονται 
στον Διαστημικό 
Σταθμό σήμερα 
δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν 
κατευθείαν και 
στην πτήση 
προς τον Αρη. 
Ναι μεν έχει αυ-
ξηθεί και η ποσό-
τητα, που από τα 700 
γραμμάρια στις απλές ολι-
γόωρες εκτοξεύσεις και 
επιστροφές έφθασε 
στις πτήσεις Απόλλων 
στα 1.100 γραμμάρια την ημέρα, 
ενώ για τον Διαστημικό Σταθμό 
είναι πλέον στα 1.800 γραμμάρια 
τουλάχιστον, αλλά και το διαιτο-
λόγιο των αστροναυτών  βελτι-
ώθηκε. Αφού χρησιμοποιούνται 
πλέον θερμο-σταθεροποιημένες 
τροφές. Δηλαδή, σούπες ή άλλα 
κανονικά πιάτα σφραγισμένα σε 
πλαστικές θήκες που έχουν πε-
ράσει θερμική επεξεργασία έτσι 
ώστε η υψηλή θερμοκρασία να 
έχει σκοτώσει τα μικρόβια αλ-
λά δεν τους έχει αφαιρεθεί το 
νερό, ενώ η γεύση κυρίως αλλά 
και το βάρος τους είναι μεγαλύ-
τερα. Ετσι όμως με έξι αστρο-
ναύτες για ένα ταξίδι μετ’ επι-
στροφής στον Αρη, που θα δι-
αρκεί κοντά στις 1.000 ημέρες, 

θα απαιτηθεί μια ποσότητα τρο-
φίμων κοντά στους 20 τόνους.

Το πρόβλημα δεν είναι εύκολο 
να λυθεί. Τα φρούτα και τα λα-
χανικά είναι καλά για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό, αλλά οι διατρο-
φολόγοι της NASA τρομάζουν 
όταν σκέπτονται πόσο λάχανο 
πρέπει να φάει ένας αστροναύ-
της για να φθάσει τις 2.000 θερ-
μίδες. Από την άλλη, η σοκολά-
τα είναι πυκνή σε θερμίδες αλλά 
φτωχή σε άλλα χρήσιμα συστα-
τικά. Στο πείραμα Mars 520, που 
έληξε τον περασμένο Νοέμβριο, 
είχαμε έξι ανθρώπους που εθε-
λοντικά έμειναν κλεισμένοι μέ-
σα σε έναν περιορισμένο χώρο 

για 520 ημέρες, όσο δηλα-
δή θα διαρκούσε ένα 

ταξίδι ως τον πλα-
νήτη Αρη. Εκεί 
βέβαια τους έδι-
ναν το φαγητό 
τους κάθε ημέ-
ρα, αλλά έγινε 
και κάποια προ-

σπάθεια να διαπι-
στωθεί αν θα μπο-

ρούσαν να παράγουν 
τροφή και από καλλι-

έργειες μέσα στον απελ-
πιστικά μικρό χώρο ενός δια-
στημοπλοίου.

Υδροπονικοί  
πρωταθλητές
Στη διάρκεια της παραμονής των 
αστροναυτών στον Διαστημικό 
Σταθμό έγιναν πολλές προσπά-
θειες καλλιέργειας φυτών που δί-
νουν τροφή στον άνθρωπο. Καλ-
λιέργειες χωρίς χώμα βέβαια και 
με τη βοήθεια μόνο του νερού 
(υδροπονία). Τα φυτά που κερ-
δίζουν την προτίμηση των ειδι-
κών είναι προς το παρόν μαρού-
λι, σπανάκι, καρότα, ντομάτες, 
κρεμμυδάκια, ραπανάκια, πιπε-
ριές, φράουλες, χόρτα και λάχα-
νο. Επίσης σε ένα γράφημα που 
έχουν καταρτίσει με άξονες την 
πυκνότητα ενέργειας σε χιλιο-
θερμίδες ανά γραμμάριο τροφής 

Θερμοκήπια 
στον Αρη. 

Συγκαταλέγονται  
μέσα στα σχέ-

δια μιας μελλο-
ντικής επανδρω-

μένης αποστο-
λής στον 
Κόκκινο 

Πλανήτη.
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5
χρόνια εγγύ-
ηση και δια-

τήρηση σε 
θερμο- 

κρασίες 

-80 
βαθμών  
Κελσίου  

θα πρέπει να 
προσφέρουν 
οι συσκευα-

σίες των  
τροφών  

στο ταξίδι 
για τον Αρη

του a. γαλδαδα
algaldadas@yahoo.gr

ΤΟ ΑνΘΡΑ-
κΙκΟ της Coca-Cola 

δεν ανεβαίνει σε συνθή-
κες έλλειψης βαρύτητας. 

Αλλά και το ειδικό δοχείο που 
κατασκευάστηκε απεδείχθη 

άχρηστο: οι αστροναύτες 
δεν μπορούσαν να... 

ρευτούν το ποτό



και περιεκτικότητα σε απαραίτη-
τα ιχνοστοιχεία προς το παρόν 
φαίνεται ότι πιο καλά συμπερι-
φέρονται οι ξηροί καρποί. Και λέ-
με «προς το παρόν» διότι ακόμη 
ψάχνουν για καλύτερες προτά-
σεις και συνδυασμούς. 

Εχουν γίνει μάλιστα και πειρά-
ματα για να δουν πόσο μια πτώ-
ση της πίεσης μέσα στο διαστη-
μόπλοιο θα μπορούσε να επηρε-
άσει την υγεία των φυτών. Αν, 
δηλαδή, κάποια στιγμή από βλά-
βη στα συστήματα η τεχνητή 
εσωτερική πίεση από τα 98 κιλο-
Πασκάλ έπεφτε για τριάντα λε-
πτά, ώσπου να αποκατασταθεί η 
βλάβη, στο 1,5 κιλο-Πασκάλ. Δι-

ότι τότε, εκτός των άλλων, έχου-
με και ένα «βράσιμο» (χωρίς αύ-
ξηση της θερμοκρασίας) στο νε-
ρό που βρίσκεται μέσα στις ρί-
ζες και αυτό δεν είναι καλό αλ-
λά, όπως αποδείχθηκε, δεν εί-
ναι και μοιραίο. Δηλαδή, τα φυ-
τά παρουσίασαν μια τάση να μα-
ραθούν αλλά τελικά κατάφεραν 
να επιβιώσουν. 

«Χρωματοθεραπεία»  
στις καλλιέργειες
Ενα άλλο πρόβλημα όμως σε 
πραγματικές συνθήκες θα είναι 
το ότι πρέπει το νερό να φθάνει 
στις ρίζες και ο φωτισμός να εί-
ναι ο κατάλληλος. Ετσι έχουν 

επινοήσει ένα σύστημα με πο-
λύ λεπτούς σωλήνες που εκμε-
ταλλεύονται το τριχοειδές φαι-
νόμενο όπου το νερό μπορεί να 
προχωρεί σε έναν σωληνίσκο 
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα 
προωθούμενο από άλλες δυνά-
μεις (δυνάμεις συναφείας), ενώ 
για τον φωτισμό έχουν καταλή-
ξει ότι ο καταλληλότερος είναι 
από διόδους που καταναλώνουν 
ελάχιστη ενέργεια, με το μπλε 
χρώμα να βοηθάει στον καλύ-
τερο προσανατολισμό των φυ-
τών ως προς τη φωτεινή πηγή 
και το κόκκινο για να διεγείρει 
πιο αποτελεσματικά την παρα-
γωγή της χλωροφύλλης. 
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n Η έλλειψη βαρύτητας παρα-
μορφώνει εντελώς την αίσθη-
ση που έχουμε για τις τροφές 
εδώ στη Γη διότι τα περισσό-
τερα αρωματικά συστατικά δι-
ασκορπίζονται.
n Τα μικρόβια παρουσιάζο-
νται πιο ανθεκτικά σε συνθή-
κες έλλειψης βαρύτητας. Υπο-
θέτουν πως συμβάλλει σε αυ-
τό και η αυξημένη εξωτερική 
ακτινοβολία που δέχονται στο 
Διάστημα.
n Προτιμώνται φαγητά ανά-
λατα για αστροναύτες που πα-
ραμένουν επί μακρόν στο Διά-
στημα. Διότι το πολύ αλάτι ευ-
νοεί την αύξηση στην πίεση και 
την αποβολή του ασβεστίου με 
τα ούρα. 
n Για τον ίδιο λόγο ευνοούσαν 
μια εποχή την πρόσληψη κα-
λίου μέσα από αυξημένες δό-
σεις εσπεριδοειδών, αλλά δι-
αμαρτυρήθηκαν οι αστροναύ-
τες διότι τους δημιουργούσαν 
ανυπόφορη κατάσταση τα αέ-
ρια που παράγονταν.
n Για το θέμα των αερίων έγιναν 
από τη NASA εκτενείς μελέτες 
που έδειξαν ότι περίπου οι μισοί 
άνθρωποι λόγω της ύπαρξης 
ορισμένων βακτηριδίων στο 
έντερό τους δεν παράγουν με 
την αποικοδόμηση των τροφών 
μεθάνιο. Αυτοί θεωρητικά είναι 
πιο ευπρόσδεκτοι για συνεπι-
βάτες σε ένα διαστημόπλοιο.
n Ενα μέρος από το νερό που 
πίνουν οι αστροναύτες προέρ-
χεται από ανακύκλωση των ού-
ρων τους.
n Οι λιπαρές τροφές ευνοού-
νται διότι πιάνουν λιγότερο 
χώρο και δίνουν περισσότε-
ρες θερμίδες.

Παράξενα 
και  
απρόβλεπτα

ΔιΑΣτημιΚη 
ΔιΑτροφη

η 
αστρο-

ναύτις και 
μηχανικός 
Πέγκι 
Γουάιτσον 
(αριστερά) 
και ο 
επικεφαλής 
της 
αποστολής 
κοσμο-
ναύτης 
Βαλέρι 
Κορζούν 
απολα-
μβάνουν 
χάμπου-
ργκερ και 
ιπτάμενες 
ντομάτες

το γεύμα 
στον 

Διαστημικό 
Σταθμό 
περιλα-
μβάνει 

πολλές... 
κολλητικές 

ταινίες. 
Διαφορετικά 
δεν υπάρχει 

τρόπος να 
παρατα-

χθούν τα 
τρόφιμα 
ώστε να 

θυμίζουν 
τραπέζι!

Συσκευασίες  
υπέρψυξης
Προς το παρόν θεωρούν ότι για 
το μακρινό αυτό ταξίδι θα χρει-
αστεί το πλήρωμα να τρώει και 
λαχανικά δικής του παραγωγής 
αλλά και τροφές έτοιμες από 
πριν. Για τις έτοιμες όμως από 
πριν τροφές προκύπτουν άλλα 
προβλήματα, όπως αυτό της συ-
σκευασίας. Ως σήμερα η εγγύη-
ση που δινόταν ήταν για 18 μή-
νες. Τώρα θα απαιτείται εγγύη-
ση για την καλή τους κατάστα-
ση ως και πέντε χρόνια. Πώς 
θα αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο; 
Μάλλον θα βελτιωθούν οι συν-
θήκες δημιουργίας κενού, ενώ 
για τη συσκευασία πιο κατάλλη-
λος φαίνεται να είναι ένας συν-
δυασμός πλαστικού ανάμεικτου 
με οξείδιο του αλουμινίου. Επει-
δή όμως υπάρχει η ιδέα πως για 
λόγους ψύξης τα τρόφιμα θα 
είναι εκτεθειμένα στις θερμο-
κρασίες του Διαστήματος, πρέ-
πει όλες αυτές οι συσκευασίες 
να αντέχουν για χρόνια σε -80 
βαθμούς Κελσίου περίπου και 
αυτό ακόμη πρέπει να περάσει 
χρόνος για να μπορεί να διαπι-
στωθεί και να εξασφαλιστεί. Και 
βέβαια πέρα από όλα αυτά είναι 
και ένας εντελώς ανθρώπινος 
παράγοντας που ακόμη μένει να 
αντιμετωπιστεί: η πλήξη του να 
τρως για μήνες και μήνες τα ίδια 
ακριβώς πράγματα ενώ η επο-
χή του σάντουιτς με κορν-μπιφ 
έχει παρέλθει. Γι’ αυτό γράφτη-
κε και ότι οι αστροναύτες που 
θα ξεκινήσουν για την περιπέ-
τεια του Αρη θα πρέπει να είναι 
και... γαστροναύτες.





λούν τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί το οπτικό μας σύ-
στημα. Οι δεύτερες επιτελούν 
το πιο σημαντικό ίσως έργο – 
χειραγωγούν την προσοχή και 
τη μνήμη μας με τρόπο στον 
οποίο συχνά μας είναι αδύνα-
τον να αντισταθούμε.

Οι μάγοι χρησιμοποιούν τον 
όρο «παραπλάνηση» όταν ανα-
φέρονται στην προσπάθειά 
τους να αποσπάσουν την προ-
σοχή των θεατών από μια συ-
γκεκριμένη ενέργεια – όταν, 

όπως λένε στη «γλώσσα» 
τους, θέλουν να τους κάνουν 
να προσέχουν το «αποτέλε-
σμα» και όχι τη «μέθοδο» 
που ακολουθούν για να το 

επιτύχουν. Οπως μας εξηγεί η 
κυρία Μαρτίνεθ Κόντε, μελετώ-
ντας τις πρακτικές τους οι επι-
στήμονες έχουν διακρίνει δύο 
είδη αυτής της παραπλάνησης. 
Η «απροκάλυπτη παραπλάνη-
ση» είναι αυτή στην οποία o 
μάγος αποσπά το βλέμμα του 
κοινού από την κίνηση που θέ-
λει να κρύψει, οδηγώντας το 
κάπου αλλού – είτε δημιουρ-
γώντας έναν αντιπερισπασμό, 
όπως τα λευκά περιστέρια που 
πετάνε μέσα από ένα καπέλο ή 
ένας συνεργάτης που εμφανί-
ζεται ξαφνικά στη σκηνή, είτε 
απλώς ζητώντας από τους θε-
ατές να κοιτάξουν ένα συγκε-
κριμένο αντικείμενο.

 Η «συγκεκαλυμμένη πα-
ραπλάνηση» είναι πιο περίτε-

χνη και θεωρείται από τους 
μάγους πολύ πιο «κομ-

ψή». Εδώ δεν αποσπά-
ται το βλέμμα: ο θε-

ατής μπορεί να κοι-
τάζει τη «μέθοδο», 
όμως δεν τη βλέ-
πει πραγματικά, 
είναι σαν να είναι 
«τυφλός» απένα-
ντί της επειδή αυ-
τή διαφεύγει της 
προσοχής του. 
Η επιστήμη έχει 
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Ο 
μάγος Αϊζενχάιμ 
αυτοσυγκεντρώ-
νεται ακίνητος 
στη σκηνή. Ολοι 
τον παρακολου-

θούν προσηλωμένοι. Ξαφνικά 
ανοίγει το χέρι και στην παλά-
μη του φυτρώνει μια μικρή πορ-
τοκαλιά. Το κοινό παραληρεί. 

Ε, εντάξει, θα πείτε, αυτή εί-
ναι μια σκηνή σε μια ταινία, τα 
κινηματογραφικά εφέ κάνουν 
πραγματικά θαύματα. Παρ’ όλα 
αυτά εκατοντάδες «μάγοι» ανά 
τους αιώνες βγάζουν περιστέ-
ρια και κουνέλια από άδεια κα-
πέλα ή τεμαχίζουν καλλονές οι 
οποίες στη συνέχεια εμφανίζο-
νται αρτιμελείς επί σκηνής αφή-
νοντας τους θεατές άφωνους 
να αναρωτιούνται: Μα πώς γί-
νεται αυτό;

Οσο και αν σε κάποιους η 
πεζή πραγματικότητα προκα-
λεί μια μικρή απογοήτευση, η 
«μαγεία» των θεαμάτων αυτού 
του είδους δεν έχει καμία σχέ-
ση με τη μεταφυσική. Βασίζε-
ται πάντα σε μια άψογα οργα-
νωμένη στρατηγική και στο τα-
λέντο του «θαυματοποιού» να 
μαγνητίζει την προσοχή και να 
παραπλανά το κοινό του. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στα αγγλικά οι 
«μάγοι» του είδους λέγονται 
«illusionists» – δημιουργοί ψευ-
δαισθήσεων. 

Για να στήσουν αυτές τις 
ψευδαισθήσεις, εκτός από την 
ταχύτητα των δαχτύλων τους 

χρησιμοποιούν πολλά τεχνικά 
μέσα – από λιγότερο ως περισ-
σότερο εξελιγμένα «μηχανήμα-
τα», όπως τα κουτιά με διπλούς 
πάτους ή διάφορες κατασκευ-
ές, ως ειδικά εφέ, όπως οι ει-
δικοί φωτισμοί ή ο καπνός. Το 
πιο εξελιγμένο – και εκλεπτυ-
σμένο – όπλο τους είναι όμως 
η θαυμαστή ικανότητά τους να 
«παίζουν» με τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος. Και μάλιστα χωρίς 
να έχουν συνήθως καμία σχετι-
κή επιστημονική γνώση.

Αυτό ακριβώς ώθησε ορισμέ-
νους νευροεπιστήμονες στο να 
αντλήσουν μυστικά από αυτόν 
τον «θησαυρό» εμπειρικής σο-
φίας για να βελτιώσουν τις με-
λέτες τους. Η Σουσάνα Μαρ-
τίνεθ Κόντε, διευθύντρια του 
Εργαστηρίου Οπτικών Νευροε-
πιστημών στο Νευρολογικό Ιν-
στιτούτο Μπάροους στο Φίνιξ 
της Αριζόνας, είναι μάλλον από 
τους πλέον «μυημένους» στα 
μαγικά μυστικά. Μαζί με τον 
σύζυγό της Στίβεν Μάκνικ, 

διευθυντή του Εργαστηρίου Συ-
μπεριφορικής Νευροφυσιολο-
γίας στο ίδιο ινστιτούτο, όχι μό-
νο υπήρξαν από τους πρώτους 
που εξέτασαν τις τεχνικές των 
μάγων στον εγκεφαλικό τομο-
γράφο αλλά επιπλέον, για να 
αποκτήσουν καλύτερη συναί-
σθηση των πραγμάτων, έμα-
θαν την ίδια την τέχνη. 

«Οταν αρχίσαμε να συνεργα-
ζόμαστε με τους επαγγελματίες 
μάγους, συνειδητοποιήσαμε ότι 
εμείς, ως επιστήμονες, βλέπα-
με τα πράγματα από άλλη οπτι-
κή γωνία» λέει μιλώντας στο 
«Βήμα». «Γι’ αυτό θελήσαμε 
να μάθουμε πώς θα ήταν “από 
μέσα”». Πήγαν λοιπόν για έναν 
χρόνο σε μια σχολή μάγων και 
στη συνέχεια έδωσαν εξετάσεις 
στο «Magic Castle», την Ακα-
δημία των Μαγικών Τεχνών, 
όπου και έγιναν δεκτοί ως μέ-
λη – από τους λίγους νευροε-
πιστήμονες που έχουν ένα τέ-
τοιο «πτυχίο».

 Η επιστήμη φυσικά δεν εν-
διαφέρεται για το καθαρά «τε-
χνολογικό» μέρος ενός θεά-
ματος τέτοιου είδους – δηλα-
δή τα ειδικά εξαρτήματα και 
τα οπτικά εφέ. Αυτό το οποίο 
μελετά, με τη συνεργασία ορι-
σμένων επαγγελματιών μάγων 
και ταχυδακτυλουργών που δέ-
χθηκαν να μοιραστούν με τους 
ερευνητές τα μυστικά τους, εί-
ναι οι οφθαλμαπάτες που πολ-
λοί από αυτούς έχουν επινοή-
σει και, ακόμη περισσότερο, οι 
«γνωσιακές απάτες» ή «γνωσι-
ακές ψευδαισθήσεις» όπως τις 
ονομάζουν. Οι πρώτες ξεγε-

Τα μαγικά 
του εγκεφάλου
Μπροστά στα κόλπα των «μάγων» μένουμε συχνά με το 
στόμα ανοιχτό. Εκείνο όμως που θα έπρεπε να μας εντυ-
πωσιάζει δεν είναι τόσο το εξαιρετικό ταλέντο τους όσο 
οι «τρύπες» της δικής μας αντίληψης τις οποίες 
εκμεταλλεύονται για να μας «τη φέρουν»
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

50%
 των ανθρώ-
πων υποκύ-

πτει στην 
τύφλωση 

της αλλαγής 
και στην τύ-
φλωση της 

προσοχής 
- δεν βλέ-

πει τον γο-
ρίλα μπρο-

στά στα μά-
τια του.

70% 
εμφανί-

ζει «τύφλω-
ση της επι-

λογής»: δεν 
θυμάται 

ποια ήταν η 
επιλογή του 

αλλά την 
υπερασπίζε-

ται, ακόμη 
και ψευδώς

της λαλίνας φαφούτη
lalina@tovima.gr

ΤΟ πΙΟ 
ισχυρό όπλο των 

μάγων είναι η ικανότητά 
τους να παίζουν με τον 

τρόπο με τον  
οποίο λειτουργεί  

ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος

Οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι 

πορτοφολάδες είναι 
ίδιες με αυτές των 

ταχυδακτυλουργών

Τα τρυκ στα οποία ο μάγος καλεί έναν θεατή στη σκηνή 
και, χωρίς ο τελευταίος να έχει αντιληφθεί την «αφαίρε-
ση», επιδεικνύει ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
του κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, όπως τα γυα-
λιά που είχε στην τσέπη ή το ρολόι που φορούσε στο 
χέρι του, είναι πολύ συνηθισμένα. Αν και επί σκηνής εί-
ναι πάντοτε αθώες, οι ίδιες «μαγικές» μέθοδοι επιστρα-
τεύονται επίσης από τους πορτοφολάδες. Είναι αποτε-
λεσματικές γιατί εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα πολλά 
«κενά» της αντίληψής μας – όπως π.χ. η τύφλωση της 
προσοχής και η τύφλωση της αλλαγής. 

Εκτός από τα παραπάνω που αποτελούν τη βάση 
πολλών μαγικών τρυκ, τα συγκεκριμένα «κόλπα» δί-
νουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο «ξεγέλασμα» των 
σωματοαισθητικών συστημάτων μας. Για να πάρει επί 
παραδείγματι το ρολόι σας χωρίς εσείς καν να υπο-
πτευθείτε τις προθέσεις του, εκτός του ότι θα στρέ-
ψει την προσοχή σας αλλού και θα προσπαθήσει να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, διαλύοντας κάθε πι-
θανή καχυποψία, ένας επιδέξιος στα δάχτυλα μάγος-

πορτοφολάς θα εφαρμόσει επίσης το αξίωμα «Η με-
γάλη κίνηση κρύβει τη μικρή»: θα φροντίσει να πιέ-
σει με αριστοτεχνικό τρόπο τον καρπό σας εν πλήρη 
επίγνωσή σας και ενώ το ρολόι σας βρίσκεται ακό-
μη στη θέση του. Η πίεση αυτή προκαλεί μια σω-
ματοαισθητική εντύπωση υψηλής αντίθεσης, 
η οποία λειτουργεί με δύο τρόπους. Κατ’ αρ-
χήν στέλνει ένα έντονο ερέθισμα στους υπο-
δοχείς της αφής στο δέρμα σας, κάνοντάς 
τους έτσι λιγότερο ευαίσθητους στα επό-
μενα ελαφρά αγγίγματα που θα ακολουθή-
σουν με το λύσιμο και την απομάκρυνση 
του ρολογιού. Παράλληλα δημιουργεί ένα 
σωματοαισθητικό μετείκασμα: οι νευρώ-
νες της αφής στο δέρμα και στη σπονδυ-
λική σας στήλη εξακολουθούν να «αισθά-
νονται» την πίεση για λίγο διάστημα αφότου 
αυτή έχει σταματήσει, προκαλώντας σας την 
ψευδαίσθηση ότι το ρολόι «αγκαλιάζει» ακόμα 
τον καρπό σας, ενώ αυτό έχει κάνει φτερά. 

Πώς σας κλέβουν οι πορτοφολάδες
ΤΟ ΤΡΥΚ

Ακόμη και το πιο απλό κόλπο με 
τραπουλόχαρτα «παίζει» με βασικούς 
μηχανισμούς του εγκεφάλου σας
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εντοπίσει και έχει αρχίσει να με-
λετά τρεις τέτοιου είδους «τυ-
φλώσεις» της προσοχής και 
της μνήμης μας: την τύφλω-
ση της αλλαγής, την τύφλωση 
της προσοχής και την τύφλω-
ση της επιλογής. Η τελευταία 
μάλιστα αποδείχθηκε με ένα 
πείραμα εμπνευσμένο από 
τα μαγικά «κόλπα» (βλ. «Ο 
αόρατος γορίλας»). 

«Επίσης» συμπληρώνει η 
νευροεπιστήμονας «χρησιμο-
ποιούν πολύ έξυπνα αυτό που 
ονομάζουμε “κοινή προσοχή”, 
την τάση μας να προσέχουμε 
ό,τι προσέχουν οι άλλοι». Για 
παράδειγμα, εξηγεί, όταν ένας 

μάγος θέλει να κάνει τους 
θεατές να έχουν το βλέμ-
μα καρφωμένο επάνω 
του και πουθενά αλλού, 

κοιτάζει κατά πρόσωπο το κοι-
νό. Αν θέλει να μην τον κοιτά-
ζουν, τότε προσποιείται ότι ο 
ίδιος κοιτάζει με έντονο ενδι-
αφέρον κάποιο σημείο ή κά-
ποιο αντικείμενο. «Το κοινό 
τείνει να κάνει το ίδιο» λέει η 
ερευνήτρια.

Μετά την προσοχή η μνήμη 
είναι ίσως η δεύτερη κατά σειρά 
γνωσιακή λειτουργία που οι μά-
γοι προσπαθούν να παραπλανή-
σουν με κάθε τρόπο. Οχι μόνο 
για να επιτύχουν τα τρυκ τους 
αλλά και επειδή έτσι εμποδίζουν 
το κοινό, όταν αργότερα προ-
σπαθήσει να ανασυνθέσει τα 
όσα έγιναν επί σκηνής, να εντο-
πίσει τη «μέθοδο». «Ο τρόπος 
με τον  

Η «τύφλωση της αλλαγής» και η «τύφλωση της προσοχής» 
εισήλθαν με θεαματικό τρόπο στο προσκήνιο της γνωσια-
κής ψυχολογίας και των νευροεπιστημών την τελευταία δε-
καετία με δύο διάσημα πειράματα. Το ένα εξ αυτών μάλι-
στα – αυτό με τον «αόρατο» γορίλα – χάρισε στον Ντάνιελ 
Σάιμονς του Πανεπιστημίου του Ιλινόι και στον Κρίστο-
φερ Τσάμπρις του Union College της Νέας Υόρκης το Ig 
Νομπέλ Ψυχολογίας το 2004, ενώ χρησιμοποιήθηκε κατά 
κόρον σε αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές όπως οι «CSI» αλ-
λα και σε μια διαφήμιση του BBC για την αποφυγή των τρο-
χαίων ατυχημάτων με ποδηλάτες. (Δείτε τα σχετικά βίντεο 
στο  www.theinvisiblegorilla.com και περισσότερες πληρο-
φορίες στο βιβλίο τους «Ο αόρατος γορίλας ή πώς αλλιώς 
μας ξεγελά η διαίσθησή μας».)

Το λεγόμενο «πείραμα της πόρτας» (http://www.youtube.
com/watch?v=FWSxSQsspiQ) ήταν ένα από τα πρώτα που 
απέδειξαν το φαινόμενο της «τύφλωσης της αλλαγής» το 
1998. Ο Ντάνιελ Λέβιν και ο Ντάνιελ Σάιμονς, ψυχολόγοι 
τότε αντίστοιχα στα πανεπιστήμια Kent State και Χάρβαρντ, 
έβαλαν έναν φοιτητή να σταματάει περαστικούς στον δρόμο 
κρατώντας έναν χάρτη και ζητώντας πληροφορίες για τη δι-
εύθυνση που έψαχνε. Ενώ συζητούσαν, δύο άτομα που κου-
βαλούσαν μια πόρτα περνούσαν ανάμεσά τους και ο φοιτη-
τής έξυπνα άλλαζε θέση με τον έναν «μεταφορέα»: περίπου 
στο μισό των περιπτώσεων μετά το πέρασμα της πόρτας 
η συζήτηση συνεχιζόταν κανονικά χωρίς ο περαστικός να 
αντιληφθεί την αλλαγή του προσώπου του συνομιλητή του.
Το πείραμα του «αόρατου γορίλα» (http://www.youtube.
com/watch?v=vJG698U2Mvo), το οποίο δημοσιεύθηκε το 
1999, καταδεικνύει το φαινόμενο της «τύφλωσης της προ-
σοχής». (Αν θέλετε να υποβληθείτε και εσείς σε αυτό, στα-
ματήστε να διαβάζετε από εδώ ως το τέλος της παραγρά-
φου.) Πρόκειται για ένα βίντεο στο οποίο δύο ομάδες παί-
ζουν κάτω από μια μπασκέτα. Ο θεατής καλείται να μετρή-
σει πόσες πάσες αλλάζουν οι παίκτες της μιας ομάδας με-
ταξύ τους. Σε κάποια στιγμή ένας άνδρας μεταμφιεσμένος 
σε γορίλα περνάει αργά αργά ανάμεσά τους. Ωστόσο σχε-
δόν το 50% όσων κάνουν το τεστ, προσηλωμένοι στο μέ-
τρημα των μπαλιών, δεν αντιλαμβάνονται καν την παρου-
σία του. Αλλες μελέτες που διεξήχθησαν στη συνέχεια από 
νευροεπιστήμονες έχουν δείξει μάλιστα ότι ο «προβολέας» 
της προσοχής των θεατών είναι τόσο έντονα εστιασμένος 
στην μπάλα ώστε αυτοί δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία 
του γορίλα ακόμη και όταν – όπως αποδεικνύεται από την 
καταγραφή των κινήσεων των ματιών τους – στην ουσία τον 
βλέπουν. Σε όλες αυτές τις γνωσιακές ψευδαισθήσεις άλλω-
στε η «τύφλωση» δεν αφορά τα μάτια αλλά τον εγκέφαλο.

Η «τύφλωση της επιλογής» αποτελεί μια πιο πρόσφατη 
ανακάλυψη και εμπίπτει σε ένα φαινόμενο γνωσιακής ψευ-
δαίσθησης το οποίο οι ειδικοί ονομάζουν «ψευδαίσθηση 
της ενδοσκόπησης» – την εσφαλμένη, δηλαδή, πεποίθηση 
ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την πνευματική και ψυχική μας 
κατάσταση ενώ οι άλλοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τόσο κα-
λά τη δική τους.

Αποδείχθηκε από τον Πέτερ Γιόχανσον του Πανεπιστη-
μίου του Λουντ και τον Αντρέας Ολσον του Πανεπιστημί-
ου της Νέας Υόρκης σε ένα πείραμα εμπνευσμένο από τις 
«μαγικές» τεχνικές το 2005. Οι ερευνητές έδειξαν σε εθε-
λοντές μια σειρά φωτογραφίες προσώπων ανά ζεύγη ζη-
τώντας τους κάθε φορά να πουν ποιο από τα δύο πρόσω-
πα – το αριστερό ή το δεξιό – τους φαινόταν πιο ελκυστικό 
και για ποιον λόγο. Στη συνέχεια έδειξαν για δεύτερη φο-
ρά τα ζεύγη των φωτογραφιών αλλάζοντας με ταχυδακτυ-
λουργικές τεχνικές σε ορισμένα από αυτά τη θέση των ει-
κόνων (φέρνοντας δηλαδή τη δεξιά φωτογραφία στα αρι-
στερά και το αντίστροφο). Περισσότεροι από το 70% των 
εθελοντών όχι μόνο δεν αντιλήφθηκαν την αλλαγή αλλά 
απάντησαν ότι βρήκαν πιο ελκυστικό το πρόσωπο που εί-
δαν στην ίδια θέση που είχαν προτιμήσει την πρώτη φορά, 
παρ’ ότι αυτό ήταν το πρόσωπο που τότε βρισκόταν στην 
άλλη θέση και είχαν βρει λιγότερο γοητευτικό. Ακόμη πιο 
εκπληκτικό ήταν το γεγονός ότι πρόβαλαν και πάλι από μια 
«ατράνταχτη» αιτιολογία – π.χ., «μου θυμίζει τη μητέρα μου» 
(όταν στην προηγούμενη φάση υποτίθεται ότι το άλλο πρό-

σωπο ήταν εκείνο που τη θύμιζε) ή «προτιμώ τις ξανθές» 
(όταν στην προηγούμενη φάση ο ίδιος εθελοντής εί-

χε προτιμήσει στο ίδιο ζεύγος τη μελαχρινή γυναίκα).  
Η συγκεκριμένη ψευδαίσθηση είναι τόσο ισχυρή ώστε 
το 84% των ερωτηθέντων δήλωσε με απόλυτη βε-
βαιότητα ότι, αν οι φωτογραφίες είχαν αλλαχθεί, 
θα το καταλάβαινε αμέσως. Αποδεικνύει, σύμφωνα 
με τους ερευνητές, πόσο έντονη είναι η τάση μας 
να δικαιολογούμε τις επιλογές μας, ακόμη και όταν 
δεν τις έχουμε κάνει ποτέ στην πραγματικότητα.

Ο αόρατος γορίλας 
ΤΥφλωση ΑλλΑγησ / πΡΟσΟχησ

στο βιβλίο «Ο αόρατος γορίλας ή πώς 
αλλιώς μας ξεγελά η διαίσθησή μας » ο 

Κρίστοφερ Τσάμπρις και ο Ντάνιελ σάιμονς 
περιγράφουν πώς μπορεί να μη βλέπουμε 
έναν γορίλα ακόμη και όταν αυτός βρίσκεται 
μπροστά στα μάτια μας
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Το «λιωμένο» κουτάλι
ΤΟ ΤΡΥΚ

Το «λύγισμα» αντικειμένων μόνο με το βλέμμα και την αυτοσυγκέντρωση είναι ένα 
από τα αγαπημένα και πολύ παλιά μαγικά τρυκ. Ο μάγος επιδεικνύει ένα μεταλλικό 
αντικείμενο, συνήθως ένα κουτάλι, το κοιτάζει επίμονα για λίγη ώρα και ύστερα το 
κουνάει πέρα-δώθε: προς έκπληξη του κοινού η λαβή του κουταλιού είναι σαν να 
έχει «λιώσει» και να έχει γίνει εύκαμπτη και μαλακή σαν λάστιχο. Το τρυκ βασίζε-
ται σε μια γνωστή οφθαλμαπάτη που οι ειδικοί ονομάζουν «Μπάρα που χορεύει» ή 
«Λαστιχένιο δέντρο» (στις περιπτώσεις αυτές μια μπάρα ή ένα δέντρο μοιάζουν 
να λυγίζουν όταν ταλαντεύονται πολύ γρήγορα). Η οφθαλμαπάτη αυτή εκμεταλ-
λεύεται το γεγονός ότι το οπτικό μας σύστημα περιλαμβάνει διάφορα «είδη» 
νευρώνων οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με διαφορετικά καθήκοντα ή, για να 
είμαστε ακριβέστεροι, διεγείρονται από διαφορετικά «χαρακτηριστικά» των ερε-
θισμάτων. Οι νευρώνες του πρόσθιου οπτικού φλοιού (γνωστού και ως V1) και 
της μέσης χρονικής οπτικής περιοχής (ΜΤ ή V5) που έχουν ως «καθήκον» να 
ανιχνεύουν ταυτόχρονα την κίνηση και την κατάληξη των άκρων ενός οπτικού 
ερεθίσματος (π.χ. τις γωνίες ενός αντικειμένου ή το τέλος μιας γραμμής) αντι-
δρούν διαφορετικά από τους άλλους στα ερεθίσματα που ταλαντεύονται. Αυτή η 
διαφορά στις νευρωνικές αντιδράσεις μάς κάνει να βλέπουμε τις άκρες των αντικει-
μένων σε διαφορετική θέση σε σχέση με το κέντρο τους, δημιουργώντας την εντύ-
πωση ότι η απολύτως στερεή στην πραγματικότητα λαβή του κουταλιού έχει «ρευ-
στοποιηθεί» και έχει γίνει εύκαμπτη στη μέση της.
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οποίο οι μάγοι χειραγωγούν 
τη μνήμη μάς έχει εντυπωσι-
άσει ιδιαίτερα» λέει η ειδικός. 
Οπως εξηγεί, οι βασικές στρα-
τηγικές που ακολουθούν είναι 
δύο. Κατ’ αρχήν κατά τη διάρ-
κεια της παράστασης φροντί-
ζουν η προσοχή να μη στρέ-
φεται προς τα κρίσιμα σημεία 
που αργότερα θα επιτρέψουν 
την ανασύνθεση των γεγονό-
των. «Αν δεν αντιληφθείς κά-
τι, δεν μπορείς φυσικά και να 
το θυμάσαι» επισημαίνει.

 «Δεν σταματούν όμως εδώ» 
προσθέτει. «Βασίζονται επίσης 
στη δημιουργία ψευδών ανα-
μνήσεων. Για παράδειγμα, πο-
λύ συχνά, όταν έχουν καλέσει 
κάποιον θεατή στη σκηνή, συ-
νηθίζουν να του μιλάνε ανακε-
φαλαιώνοντας, σαν να υπενθυ-
μίζουν τι έχουν κάνει ως εκείνη 
τη στιγμή. Η περιγραφή αυτή 
όμως δεν είναι ακριβής». Οπως 
εξηγεί, υπάρχουν σε αυτήν κά-
ποιες διαφοροποιήσεις, ακριβώς 
τόσες ώστε να μην υποψιάσουν 
το κοινό αλλά κρίσιμες ώστε να 
το επηρεάσουν. Αργότερα, όταν 
ο θεατής θα προσπαθήσει να κά-
νει την ανασύνθεση, δεν θα θυ-
μάται τι έγινε πραγματικά: θα 
θυμάται αυτά που είπε ο μάγος. 
«Ετσι, με τις δύο αυτές στρατη-
γικές, δεν υπάρχουν μόνο κομ-
μάτια που λείπουν από το παζλ 
αλλά και κομμάτια που δεν ται-
ριάζουν» λέει.

Ενα άλλο, επίσης ισχυρό, ερ-
γαλείο γνωσιακής ψευδαίσθη-
σης είναι ο λεγόμενος «απα-
τηλός συσχετισμός». Η ψευ-
δαίσθηση αυτή εκμεταλλεύεται 
την τάση μας να ακολουθούμε 
την αρχή του αιτίου και του αι-
τιατού. Οταν το γεγονός Β έπε-
ται του γεγονότος Α, θεωρούμε 
ότι το Α προκάλεσε το Β. Οι μά-
γοι φροντίζουν με ιδιαίτερη τέ-
χνη το γεγονός Α που θα προ-
ηγηθεί να μην έχει καμία σχέ-

ση με την «αιτία» του γεγονό-
τος Β. Χύνουν για παράδειγμα, 
χωρίς λόγο, νερό σε ένα μπαλά-
κι προτού το εξαφανίσουν: αν 
και το νερό δεν έχει καμία σχέ-
ση με την «εξαφάνιση», ο θε-
ατής συσχετίζει εσφαλμένα τα 
δύο γεγονότα στο μυαλό του. 
Η «μαγική» αυτή τεχνική χρη-
σιμοποιήθηκε πριν από μερικά 
χρόνια από νευροεπιστήμονες 
στη Βρετανία για τον εντοπι-
σμό περιοχών του εγκεφάλου 
που σχετίζονται με την ερμηνεία 
των αιτιωδών σχέσεων: τα πει-
ράματα έδειξαν ότι ένα κέντρο 
της βρίσκεται μάλλον στον πρό-
σθιο φλοιό του προσαγωγίου.

Η τελευταία ανακάλυψη της 
Σουσάνα Μαρτίνεθ Κόντε και 
του Στίβεν Μάκνικ, η 
οποία δημοσιεύ-
θηκε πρόσφατα 
στην επιθεώρη-
ση «Frontiers 
o f  H u m a n 
Neuroscience», 
έγινε με τη βοή-
θεια του Απόλο 
Ρόμπινς, γνω-
στού ταχυδακτυ-
λουργού-πορτοφολά 
ο οποίος συνεργάζεται μαζί 
τους. «Ο Απόλο μάς εί-
πε ότι είχε την εντύπω-
ση, όταν προσπαθούσε για πα-
ράδειγμα να πάρει κάτι από την 
τσέπη κάποιου, πως έπαιζε ρό-
λο αν η κίνηση του χεριού του 
ήταν ευθεία ή καμπύλη» εξηγεί. 
«Μας είπε ότι πίστευε πως όταν 
η κίνηση ήταν καμπύλη το κοινό 
εστίαζε περισσότερο στην πορεία 
της κίνησης ενώ όταν ήταν ευ-
θεία εστίαζε περισσότερο στην 
αρχή και στο τέλος της». 

Για να το ελέγξουν στο εργα-
στήριο, ο κ. Ρόμπινς εκτέλεσε 
ένα τρυκ στο οποίο εξαφάνιζε 
ένα νόμισμα με τους δύο τρό-
πους – με καμπύλη και ευθεία 
κίνηση –, ενώ οι ερευνητές κα-
τέγραφαν τις κινήσεις των μα-
τιών των εθελοντών που παρα-

κολουθούσαν. «Διαπιστώσα-
με ότι ο Απόλο είχε δίκιο» λέει 
η ερευνήτρια. «Οταν η κίνηση 
ήταν καμπύλη, οι θεατές ακο-
λουθούσαν το χέρι που κινού-
νταν και δεν κοίταζαν το άλλο 
χέρι, στο οποίο και κρυβόταν το 
νόμισμα που υποτίθεται ότι εί-
χε εξαφανιστεί. Αντίθετα, όταν 
η κίνηση ήταν ευθεία, το βλέμ-
μα τους πήγαινε συνεχώς από 
το ένα χέρι στο άλλο». (Δείτε 
τη σχετική μελέτη και τα βίντεο 
με τις κινήσεις των ματιών των 
εθελοντών στο http://www.
frontiersin.org/human%20
neuroscience/10.3389/
fnhum.2011.00133/abstract.)

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν 
ότι οι δύο τύποι κινήσεων ενερ-

γοποιούν δύο διαφορε-
τικούς μηχανισμούς 

του οφθαλμικού 
κινητικού συ-
στήματος – η 
καμπύλη ενερ-
γοποιεί τη λε-
γόμενη κίνη-
ση ομαλής πα-

ρακολούθησης 
των ματιών, την 

οποία χρησιμοποι-
ούμε όταν παρακολου-

θούμε ένα αντικείμενο που 
κινείται, ενώ η ευθεία προκα-
λεί σακκαδικές κινήσεις των 
ματιών, τις οποίες χρησιμο-
ποιούμε όταν πηγαίνουμε από 
ένα σημείο ενδιαφέροντος σε 
ένα άλλο. «Η ανακάλυψη αυτή 
σχετικά με το πώς οι κινήσεις 
επηρεάζουν την προσοχή μέ-
σω του οφθαλμικού κινητικού 
συστήματος μπορεί να έχει ση-
μαντικές εφαρμογές σε πολ-
λούς τομείς, από τα σπορ και 
τις στρατιωτικές τακτικές ως 
το μάρκετινγκ» καταλήγει η κυ-
ρία Μαρτίνεθ Κόντε. Αν θέλετε 
να μάθετε περισσότερα, διαβά-
στε το βιβλίο «Sleight of Hand» 
(http://www.sleightsofmind.
com) που έχουν γράψει οι δύο 
ερευνητές.

Ο μάγος ρίχνει προς τα επάνω ένα 
μπαλάκι και αυτό εξαφανίζεται σαν 
να έχει εξαϋλωθεί στον αέρα. Αυτό 
το κόλπο ξεκινάει πάντα με πολλές 
«μπαλιές» και στηρίζεται σε μια αρι-
στοτεχνικά στημένη γνωσιακή απά-
τη. Αρχικά ο μάγος πετάει το μπαλά-
κι πολλές φορές προς τα επάνω πιά-
νοντάς το. Στην κίνηση του «κλου», 
εκεί που το μπαλάκι θα πρέπει να 
εξαφανιστεί, ο μάγος στην πραγμα-
τικότητα δεν το πετάει – απλώς το 
κρύβει. Φροντίζει όμως να σηκώσει 
το κεφάλι και τα μάτια του προς τα 
επάνω, σαν να ακολουθεί την κίνηση 
που θα έκανε το μπαλάκι αν το πε-
τούσε – στοιχεία εξαπάτησης που οι 
επιστήμονες βρήκαν στα πειράματά 
τους ότι είναι απολύτως απαραίτητα 
για να δημιουργηθεί στους θεατές η 
ψευδαίσθηση της εξαφάνισης.

Για τον λόγο αυτόν οι ειδικοί θεω-
ρούν ότι κύρια αιτία της ψευδαίσθη-

σης είναι η συγκεκαλυμμένη καθο-
δήγηση του «προβολέα» της προσο-
χής των θεατών προς το σημείο όπου 
υποτίθεται ότι θα πρέπει να πάει το 
μπαλάκι – σε μια «υπονοούμενη κί-
νηση» όπως την ονομάζουν. Η ανα-
κάλυψη αυτή που προέκυψε από τα 
μαγικά τρυκ, σε συνδυασμό με άλ-
λες μελέτες, υποδηλώνει ότι ο εγκέ-
φαλος επιστρατεύει διαφορετικούς 
μηχανισμούς για την αντίληψη και 
διαφορετικούς για τον οπτικοκινη-
τικό έλεγχο. Μετρήσεις που έγιναν 
έδειξαν άλλωστε ότι οι θεατές στο 
συγκεκριμένο τρυκ δεν κοιτάζουν 
στην πραγματικότητα στο σημείο 
όπου νομίζουν πως «βλέπουν» την 
μπάλα να εξαφανίζεται.

Μια θεωρία (από τον Μάικλ Λαντ 
του Πανεπιστημίου του Σάσεξ και τον 
Γκούσταβ Κουν του Πανεπιστημί-
ου Μπρουνέλ) υποστηρίζει ότι η κα-
θοδήγηση της προσοχής επιτυγχά-
νεται μεταξύ άλλων μέσω της «αντι-
προσωπευτικής ορμής» ή, πιο απλά, 
μέσω ενός είδους κεκτημένης ταχύ-
τητας: όταν ένα αντικείμενο κινείται, 
αυτή μας κάνει να βλέπουμε την τε-
λική θέση του πιο πέρα – προς την 
κατεύθυνση της κίνησής του – από 
το σημείο στο οποίο έχει σταματή-
σει στην πραγματικότητα. Οι ειδικοί 
θεωρούν ότι οι νευρώνες που επι-
στρατεύονται για την αντίληψη της 
«υπονοούμενης κίνησης» – η οποία 
έχει επίσης τεράστια εφαρμογή στα 
κινούμενα σχέδια – χρησιμοποιούν 
ενδεχομένως τα ίδια κυκλώματα με 
εκείνους που αντιλαμβάνονται την 
πραγματική κίνηση οδηγώντας συ-
χνά σε ψευδαισθήσεις.

Πώς εξαφανίζεται το μπαλάκι
ΤΟ ΤΡΥΚ

Οι κινήσεις που γίνονται σε ένα κόλπο 
με νομίσματα ενεργοποιούν κάθε 
φορά διαφορετικές κινήσεις των 
ματιών και άλλους μηχανισμούς  
του εγκεφάλου

ΟΙ 
«γνωσΙΑκέσ 

απάτες» των μάγων 
χειραγωγούν την προσοχή 
και τη μνήμη μας με τρόπο 

στον οποίο συχνά μάς 
είναι αδύνατον να 

αντισταθούμε

Τα περιστέρια αποτελούν 
κλασικό αντιπερισπασμό 
που τραβάει την προσοχή 
του θεατή μακριά από τη 
«μέθοδο» του μάγου
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Κ
άποτε ο κόσμος 
του ανθρώπου 
ήταν απλός: ο 
ουρανός και τα 
καιρικά φαινό-

μενα ήταν στο χέρι των θε-
ών, αλλά η γη ήταν επίπεδη 
όσο και η παλάμη του χεριού 
του. Τη μετρούσε με δρασκε-
λιές, ζύγιζε τους καρπούς της 
με κομμάτια σίδερου και με-
τρούσε τον χρόνο του πάνω 
της με τη σκιά του ήλιου ως 
το λιόγερμα. Και όταν η κυρι-
αρχία των μηχανών απλώθη-
κε παντού, ο άνθρωπος έβα-
λε τα μέτρα και τα σταθμά του 
σε γυάλινα κουτιά και τα σι-
γούρεψε σε ένα κτίριο για να 
έχουν όλοι σ’ αυτόν τον πλα-
νήτη ένα κοινό σημείο αναφο-
ράς. To κτίριο φύλαξης των 
προτύπων αυτών μέτρων και 
σταθμών βρέθηκε στο Παρίσι 
και η εποπτεύουσα αρχή ονο-
μάστηκε Bureau International 
des Poids et Mesures (Διεθνές 
Γραφείο Σταθμών και Μέτρων, 

ελληνιστί). Από το 1960 η συ-
ναίνεση αυτή έγινε καθολι-
κή, με την ίδρυση του Διε-
θνούς Συστήματος Μονάδων 
(Le Système Ιnternational d’ 
Unites, εν συντομία SI).  Και 
αν ο κόσμος συνέχιζε να είναι 
απλός, δεν θα μας απασχολού-
σε ξανά το θέμα. Στις 21 Οκτω-
βρίου 2011, όμως, οι σοφοί τού 
SI αποφάνθηκαν πως επείγει 
να επαναπροσδιοριστεί το κι-
λό! Τι στο καλό τους έπιασε 
– και γιατί δεν μας κάνει πια 
το παλιό; 

Το κιλό μας έχει φύρα
Το πρότυπο του κιλού που βρί-
σκεται στο Παρίσι χυτεύθηκε 
σε κύλινδρο πλατίνας και ιρι-
δίου το 1879 και υιοθετήθη-
κε επισήμως ως πρότυπο χι-
λιόγραμμο (kg) το 1889. Για 
όλους εμάς το κιλό αυτό πα-
ρέμεινε έκτοτε αναλλοίωτο 
και βάσει αυτού ζυγίζουμε τα 

πάντα. Για τους επιστήμονες, 
όμως, το πρότυπο κιλό «εί-
χε φύρα» στα 113 χρόνια που 
ακολούθησαν, είτε από χημι-
κές αλληλεπιδράσεις της επι-
φανείας του είτε από διαφυ-
γή των φυσαλίδων αζώτου και 
οξυγόνου που είχαν παγιδευ-
τεί μέσα στον κύλινδρο κατά 
τη χύτευσή του. Αρα πρέπει 
να επαναπροσδιορισθεί – αλ-
λά πώς;

Επειτα από διελκυστίνδες 
χρόνων για το θέμα, οι με-
τρολόγοι του SΙ κατέληξαν 
ότι πρέπει να αποδεσμεύσουν 
τον ορισμό του κιλού από μια 
φυσική υπόσταση και να τον 
συσχετίσουν με μια φυσική 
σταθερά. Ετσι τον περασμέ-
νο Οκτώβριο πρότειναν τον 
εξής νέο ορισμό του κιλού: 
«Το χιλιόγραμμο είναι τόσο 
ώστε η σταθερά Πλανκ να εί-
ναι ακριβώς 6,6260693 x 10-
34 joule-seconds». Ενας άλλος 
τρόπος για να διατυπωθεί αυ-
τός ο ορισμός είναι ότι «χιλιό-
γραμμο είναι η μάζα ενός σώ-
ματος εν αδρανεία, του οποί-
ου η ισοδύναμη ενέργεια ισού-
ται με την ενέργεια φωτονίων 

των οποίων οι συχνότητες εί-
ναι αθροιστικά 135,639,274 x 
1042 Hz».  

Από τη θεωρία στο ζύγισμα 
Η σταθερά Πλανκ h – που 
οφείλει το όνομά της στον 
ιδρυτή της κβαντομηχανικής 
Max Planck – δίνει την ανα-
λογία μεταξύ της ορμής και 
του κβαντικού μήκους κύμα-
τος κάθε στοιχειώδους σω-
ματιδίου. Οι μετρολόγοι επέ-
λεξαν να την εμπλέξουν στον 
νέο ορισμό λόγω της υψηλής 
ακρίβειάς της και της αποδέ-
σμευσής της από την υπόστα-
ση του υλικού. Ποια πειραματι-
κή μέθοδος όμως είναι η καλύ-
τερη για να μετρήσει το «νέο 
κιλό»; Στην τελική ευθεία για 
την πρόκριση της «καλύτερης 
ζυγαριάς» έχουμε δύο υποψη-
φίους: τη «ζυγαριά βατ» (Watt 
balance) και τη «μέτρηση ατό-
μων» (atom counting). 

του τάσου καφαντάρη
a.kafantaris@gmail.com
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

113 
ετών είναι 

το πρότυπο 
κιλό που 

φυλάσσεται 
στο Παρίσι 

και φαίνεται 
πως... 

γέρασε

Ποιο  
θα είναι  
το νέο 
κιλό;
Το πρότυπο χιλιόγραμμο χάνει... 
βάρος. Τη θέση του έχει ήδη 
καταλάβει ένας θεωρητικός ορισμός 
του κιλού με τη βοήθεια 
της σταθεράς Πλανκ. 
Ποια πειραματική μέθοδος  
όμως θα προκριθεί ως άξια 
να υποστηρίξει τη νέα  
θεωρητική κατασκευή;

Οπτικός του 
Αυστραλιανού 
Κέντρου Οπτικών 
Ακριβείας (ACPO) 
επιδεικνύει τη 
σφαίρα πυριτίου 
που προτείνει να 
υποκαταστήσει το 
νυν μεταλλικό 
κιλό

H «ζυγαριά βατ» πρωτοπρο-
τάθηκε το 1975 από τον ερευ-
νητή Brian Kibble του βρετανι-
κού Εθνικού Εργαστηρίου Φυ-
σικής (NIST). Συσχετίζει την 
ηλεκτρική με τη μηχανική ισχύ 
και επιτρέπει επακριβή μέτρη-
ση της σταθεράς Πλανκ. Το 
ζύγισμα γίνεται σε δύο φάσεις 
και, περιγραφικά, έχει περίπου 
ως εξής: φανταστείτε ένα με-
γάφωνο ηχείου ανάσκελα, πά-
νω στον κώνο του οποίου τί-
θεται μια μάζα. Το βάρος της 
θα ωθήσει τον μαγνητικό κώνο 
και εκείνος θα επανέλθει στη 
θέση του αφού στείλει ένα ηλε-
κτρικό σήμα στο σύρμα του. Η 
δύναμη που γεννά το ηλεκτρι-
κό ρεύμα μετρείται με το δυνα-
μικό του. Το γινόμενο του δυ-
ναμικού και της έντασης του 
ρεύματος, δηλαδή η ηλεκτρική 
ισχύς (P = IV), ισούται με το γι-
νόμενο βάρους και ταχύτητας. 
Ετσι η μέτρηση μένει ανεπηρέ-
αστη από τις φυσικές ιδιότητες 
του μαγνήτη και του σύρματος 
του μεγαφώνου αφήνοντας τη 
μέτρηση του βάρους της μάζας 
«καθαρή». Οπότε μια τέτοια 
ζύγιση θα μπορούσε να ανα-
παράγεται οπουδήποτε στον 
πλανήτη και σε όποιον χρόνο.

Η ακρίβεια της μέτρησης με 
τη ζυγαριά βατ του NIST αφή-
νει περιθώριο λάθους μόλις 
δύο μερών στο ένα εκατομ-
μύριο. Αν αντίστοιχες μετρή-
σεις, με την ίδια διάταξη, στον 
Καναδά και στις ΗΠΑ, δώσουν 
τα ίδια αποτελέσματα, η μέθο-
δος αυτή μάλλον θα πάρει την 
πρόκριση. 

Avogadro Project 
Ωστόσο υπάρχει και μια μέ-
θοδος μέτρησης των ατόμων 
σε σφαίρα κρυστάλλων πυρι-
τίου που διεκδικεί σθεναρά το 
τρόπαιο, η λεγόμενη Avogadro 
Project. Κατ’ αυτήν, μια σφαί-
ρα ισοκατανεμημένων ατόμων 
πυριτίου και διαμέτρου 93,6 
χιλιοστών θα αρκούσε για να 
μας δώσει ένα «κιλό χωρίς 
φύρα». Αυτό θα ισούταν με 
35,74374043 σταθερά γραμ-
μομόρια (moles) ατόμων 28Si 
και ο προτεινόμενος νέος ορι-
σμός του θα γινόταν: «Χιλιό-
γραμμο είναι η μάζα ενός σώ-
ματος εν αδρανεία, της οποί-
ας το γραμμομόριο είναι τέτοιο 
ώστε η σταθερά Avοgadro να 
ισούται με 6.0221415 x 1023 
ανά γραμμομόριο». Η σταθερά 
Avogadro μάς δίνει τον αριθ-
μό των ατόμων σε ένα μόριο 
και το γραμμομόριο είναι η πο-
σότητα στοιχειωδών σωματι-
δίων που ισούται με τον αριθ-
μό των ατόμων σε 12 γραμμά-
ρια άνθρακα 12 (12C).  Ομως 
οι δυσκολίες – και οι διαφωνί-
ες – για τον τρόπο παραγωγής 
τέτοιων ολόιδιων σφαιρών κά-
νουν το Avogadro Project λι-
γότερο πιθανό νικητή.

Πολύ σύντομα τα νέα απο-
τελέσματα των μετρήσεων της 
ζυγαριάς βατ θα ανακοινωθούν, 
οπότε θα γνωρίζουμε αν αυτές 
παραμένουν ανεπηρέαστες από 
τις διαφορές του πεδίου βαρύ-
τητας του πλανήτη και διατη-
ρούν την ακρίβειά τους. Το σί-
γουρο είναι ότι εφεξής ο ορι-
σμός του βάρους θα γίνεται μέ-
σω των μονάδων χρόνου και 
χώρου. Αρα το κιλό μας θα έχει 
«διαστημική ισχύ», για όσο του-
λάχιστον ο χωροχρόνος είναι 
αυτός που γνωρίζουμε...

Ενας 
μετρολόγος 

των 
Εργαστηρίων 

Sandia στις 
ΗΠΑ εξετάζει 
δείγμα κιλού 

σε έναν 
συγκριτή 

μάζας

Ενα κιλό 
χωροχρόνου
Η σταθερά Πλανκ ορίζει 
το κιλό με όρους χρόνου 
(δευτερόλεπτο) και χώρου 
(μέτρο). Με τη σειρά 
τους, ο μεν ορισμός του 
δευτερολέπτου εξαρτάται από 
μια άλλη φυσική σταθερά (τη 
συχνότητα διάσπασης του 
ατόμου καισίου - 133Cs), ο δε 
ορισμός του μέτρου από την 
πασίγνωστη φυσική σταθερά 
της ταχύτητας του φωτός (c = 
299.792.458 m/s). Επομένως, 
ορίζοντας το κιλό μέσω 
αυτών, οι ατέλειες της μάζας 
στο πρότυπο κιλό παύουν να 
παίζουν ρόλο.
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Το «ασχη-
μόπαπο» 
που βγαί-
νει από 
το αβγό 
του δεν εί-
ναι παρά 
η κάμπια 
του εί-
δους Pieris 
brassicae. 
Δέκα μέ-
ρες αργό-
τερα και 
αφού φάει 
πολλά από 
τα φύλ-
λα του λά-
χανου που 
τη φιλοξε-
νεί θα γίνει 
πεταλού-
δα

Τι είναι ,.

FoodChain

«Αν καταλαβαίνεις από ένζυμα, καταλαβαίνεις 
και από κύτταρα» είναι μια φράση που, αν και 

υπερβολική, έχει και μια δόση αλήθειας. Τόση ώστε 
να αξίζει τον κόπο να μάθουμε κάποια πράγματα για 
τα ένζυμα, έστω και στα γρήγορα. Στο υγρό που βρί-
σκεται μέσα σε κάθε κύτταρο περίπου το 30% είναι 
διάφορα ένζυμα, έτοιμα να δράσουν. Και η δράση 
τους παίρνει διάφορες μορφές. Χημικοί εισβολείς με-
τατρέπονται σε πιο ήπιες ουσίες ή και αδρανοποιού-
νται εντελώς για να φύγουν τελικά μέσα από το σύ-
στημα… αποχέτευσης υγρών που διαθέτουμε. Τα σάκ-
χαρα που είναι ενωμένα μεταξύ τους σχηματίζοντας 
ζεύγη (όπως  η γλυκόζη και η φρουκτόζη στην κρυ-
σταλλική ζάχαρη) ή και μεγαλύτερες ομάδες (όπως 
στα άμυλα) δεν μπορούν (= δεν χωρούν) να περάσουν 
από τους πόρους του τοιχώματος των εντέρων στο 
αίμα. Εκεί και πάλι τα ένζυμα παίζουν τον καταλυτι-
κό τους ρόλο. Η φρουκτόζη και η γλυκόζη στο ζαχα-
ροκάλαμο ή στα τεύτλα ήταν δύο δακτύλιοι που συν-
δέθηκαν διώχνοντας ένα μόριο νερού. 
Αντίστροφα, όταν έχουμε φάει κάτι που περιείχε ζά-
χαρη πρέπει από τον οργανισμό μας να δοθεί στο κά-
θε ζευγάρι εκείνο το χαμένο μόριο νερού για να χω-
ρίσουν η γλυκόζη και η φρουκτόζη και έτσι να πε-
ράσουν στο αίμα δίνοντας ενέργεια με την καύση 
τους όταν χρειαστούμε κάτι τέτοιο. Οπως σχηματι-
κά λέγεται, τα ένζυμα προσφέρουν την κατάλληλη 
και μοναδική επιφάνεια όπου θα μπορέσουν να συ-
νενωθούν ή να σπάσουν τον δεσμό τους δύο ή πε-
ρισσότερα μόρια. Και επειδή για  κάθε τέτοια εργα-
σία υπάρχει και το ανάλογο ένζυμο, πολλές φορές 
για να μας μείνει στο μυαλό η ενζυματική δράση ζω-
γραφίζουν μια κλειδαριά που παριστάνει την ουσία 
και ένα κλειδί που αντιστοιχεί στο ένζυμο θέλοντας 
έτσι να τονίσουν ότι σε κάθε ουσία ταιριάζει ένα έν-
ζυμο όπως σε κάθε κλειδαριά ένα κλειδί. Είναι λοι-
πόν φυσικό και ανάλογα με το πόσο συχνά χρειάζε-
ται να επέμβει ένα ένζυμο να βρίσκονται στο κυτ-
ταρικό υγρό διαφορετικές ποσότητες από το καθέ-
να τους. Σχηματίζονται βάσει του γενετικού κώδικα 
ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου. Οι δομικοί 
λίθοι των ενζύμων είναι τα αμινοξέα, όπως και των 
άλλων πρωτεϊνών, ενωμένα σε μοναδικούς συνδυ-
ασμούς. Τελικά, τα ένζυμα διατάσσονται στον χώ-
ρο με τέτοιον τρόπο ώστε να παρουσιάζουν ακρι-
βώς εκείνη την επιφάνεια που επιτρέπει μια συγκε-
κριμένη δράση. Και η δράση αυτή όχι μόνο διευκο-
λύνεται να γίνει σε θερμοκρασίες ανεκτές για το αν-
θρώπινο σώμα αλλά και σε χρόνο πολύ πιο σύντομο. 
Ας δούμε όμως και κάτι άλλο σχετικό με τη δράση 
των ενζύμων αλλά στην τροφή μας.  Συγκεκριμένα 
στις κομμένες πατάτες που πρόκειται να τηγανι-
στούν. Το μαύρισμα της πατάτας, όπως και του 
μήλου όταν το δαγκώσουμε, έχει και εδώ να κά-
νει με τη δράση των ενζύμων. Κόβοντας την πα-
τάτα κάποια κύτταρα «τραυματίζονται», ανοίγουν 
λοιπόν και έρχονται σε επαφή φαινόλες, που πε-
ριέχουν και σίδηρο, με το οξυγόνο της ατμό-
σφαιρας, ενώ παρόν είναι και το ένζυμο πολυ-
φαινολ-οξειδάση (Tyrosinase) που διευκολύνει 
την οξείδωση. Δηλαδή, τον σχηματισμό εδώ ενός 
είδους σκουριάς επάνω στην ξεφλουδισμένη και 
κομμένη πατάτα. Οταν το ξέρεις αυτό μπορείς εύ-
κολα και υγιεινά να το αντιμετωπίσεις στο σπίτι. 
Βάζεις τις πατάτες μέσα σε νερό να τις σκεπάζει 
εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό το οξυγόνο να έλ-
θει σε επαφή μαζί τους. Ακόμη καλύτερα τις ρα-
ντίζεις πρώτα με χυμό λεμονιού. Το έντονα όξινο 
αυτό περιβάλλον αδρανοποιεί το ένζυμο και έτσι 
η αντίδραση δεν προχωρεί. Η τοποθέτηση στο 
ψυγείο αποδεικνύεται ότι λίγο ωφελεί. Τι βάζουν 
όμως οι άλλοι που αφήνουν τις σακούλες με τις 
κομμένες πατάτες από το πρωί έξω από τα ψητο-
πωλεία; Διοξείδιο του θείου και θειώδες νάτριο, 
για τον ίδιο λόγο, αλλά αυτά προκαλούν ενοχλή-
σεις σε κάποιους, ενώ έχουν προταθεί σε επιστη-
μονικές εργασίες ως πιο ήπια (διότι και αυτά μπο-
ρεί να ενοχλήσουν) τα αντιοξειδωτικά γλουταθει-
όνη και ν-ακετυλ-κυστεΐνη.

αλκησ γαλδαδάς

Ενζυμα και πατατΕς 
τηγανητΕς

Το κλιμΑ κΑι η... ζυγΑριΑ

11% 7% 14%
ελαφρύτερες έχουν 
γίνει κατά μέσον ό-
ρο οι πολικές αρκού-
δες τα τελευταία 20 
χρόνια. 

πιo ελαφρά γίνονται τα 
φρούτα του πάθους με 
κάθε παραπάνω βαθμό 
κελσίου που προστίθεται 
στη μέση θερμοκρασία.

πιo βαριά γίνεται 
όμως η σαλαμάν-
δρα τίγρης με κά-
θε παραπάνω βαθ-
μό κελσίου. 

Τα παζλ βοηθούν τα παιδιά στη γεωμετρία!Παιδιά ηλικίας 2 ως 4 ετών τα οποία αγα-πούν να παίζουν με παζλ αποκτούν νωρίς την αίσθηση του χώρου και σε μεγαλύτε-ρες ηλικίες εμφανίζουν αυξημένες ικανότη-τες στη γεωμετρία αλλά και στα μαθηματι-κά γενικότερα. Αυτό διεπίστωσαν αμερικα-νοί ερευνητές του Πανεπιστημίου του  Σικά-γου οι οποίοι παρακολούθησαν επί μακρόν 53 ζεύγη γονέων και παιδιών από ποικίλα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα. Ειδι-κότερα διαπιστώθηκε ότι τα νήπια που κα-

τά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τους γο-νείς επέλεγαν να παίξουν με πάσης φύσε-ως παζλ ανέπτυσσαν νωρίς την ικανότητα να κάνουν νοητικές χωροταξικές ασκήσεις, πράγμα που σε μεγαλύτερες ηλικίες «μετα-φραζόταν» σε καλύτερους βαθμούς στη γε-ωμετρία αλλά και σε άλλα πεδία που σχετί-ζονται με τα μαθηματικά. Με άλλα λόγια, τα τουβλάκια και τα παζλ είναι το πρώτο μά-θημα γεωμετρίας των νηπίων. 

Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις. Το πιθανότερο είναι ότι δεν τα 
βλέπουν καν. Διότι κάθε άλλο παρά οξεία όραση διαθέτουν 
οι ελέφαντες. Πιο πολύ οι ελέφαντες οδηγούνται από την 
όσφρησή τους με τη βοήθεια της προβοσκίδας τους. Αλ-
λά και τα ποντίκια δεν διαθέτουν μια ιδιαίτερη οσμή ώστε 
να κινήσουν έστω και έτσι την προσοχή τού... μεγάλου. Η 
λάθος αυτή εντύπωση αποδίδεται στον μύθο που ισχυριζό-
ταν πως ένα ποντίκι σκαρφάλωσε στον λαιμό του ελέφαντα 
και τον τρέλανε. 

Φοβούνται στ’ αλήθεια  
οι ελέφαντες τα ποντίκια;

ΧΑζη ΕρΩΤηΣη
Φράουλες  
από σπίτι
Η οργανική καλλιέργεια (αυτή που στην Ελ-
λάδα έχει επικρατήσει να λέγεται «βιολογι-
κή») παράγει φράουλες με λιγότερες μορφο-
λογικές ανωμαλίες καθώς επικονιάζεται με-
γαλύτερο ποσοστό καρπών. Αυτό σημειώ-
νουν με άρθρο τους στην επιθεώρηση «PLoS 
ONE» σουηδοί ερευνητές οι οποίοι συνέκρι-
ναν την παραγωγή συμβατικής και οργανι-
κής καλλιέργειας φράουλας. Οι ερευνητές 
αποδίδουν το εύρημα στην ύπαρξη περισ-
σότερων, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποι-
κιλία, εντόμων στις οργανικές καλλιέργει-
ες που δεν βαρύνονται με φυτοφάρμακα. 
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Η Φυσική περιγράφει την πραγματικό-
τητα, αλλά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η 
πραγματικότητα. Τη γνωρίζουμε μόνο μέ-
σω της περιγραφής της.

Α. Einstein (σελ. 35 του βιβλίου)

«Ο 
χρόνος είναι το παν» φώ-
ναζε ένας από τους πρωτα-
γωνιστές της προσφάτως 
βραβευμένης με πολλά 
Οσκαρ ταινίας του Σκορ-

σέζε «Hugo». Τι ακριβώς όμως είναι ο χρό-
νος; Αν είναι κάτι μετρήσιμο με τα ρολόγια 
μας, τότε είναι «κάτι», με φυσική υπόστα-
ση. Μα τότε, γιατί δεν τον έχει πιάσει κανείς;

Με τη σπαζοκεφαλιά αυτή του χρόνου – τη 
μεγαλύτερη μάλλον σπαζοκεφαλιά του ανθρώ-
που μετά το πώς φτιάχτηκε ο χώρος και αν ευ-
θύνεται κάποιος γι’ αυτό – καταγίνεται με μό-
χθο ζηλευτό ο μηχανικός και φιλόσοφος Νί-
κος Ταμπάκης. Στο μόλις εκδοθέν βιβλίο του 
καθιστά εξαρχής σαφές στον αναγνώστη το 

συμπέρασμά του: Ο χρόνος είναι ανθρώπινο 
κατασκεύασμα, είναι ο «χρόνος του ανθρώ-
που». Το πώς και το γιατί συνέβη τα εξηγεί δι-
εξοδικά στις 211 σελίδες του βιβλίου του, κι 
έπειτα τις συμπληρώνει με 35 σελίδες σημει-
ώσεων, πέντε ευρετηρίου όρων και δύο ευρε-
τηρίου ονομάτων. Με τον λόγο του πυκνό και 
τεκμηριωμένο, τις εκφράσεις του προσεκτικά 
χρωματισμένες με μεστή γνώση της ελληνι-
κής  γλώσσας και τη γραφή του φορτισμένη 
με τα πνεύματα του πολυτονικού, απευθύνε-
ται σίγουρα σε αναγνώστες μεγάλου βάθους. 
Δυσεύρετοι ίσως αυτοί που στην εποχή μας 
θα διαθέσουν τον χρόνο να εμβαθύνουν στην 
ποιότητα της σκέψης του, αλλά θα αποζημιω-
θούν πολλαπλάσια. Κι ο συγγραφέας το γνω-
ρίζει: στο τέλος του κειμένου σημειώνει ότι 
«η ασθένεια της βιασύνης, η πενία του Χρό-
νου, είναι ίσως το χειρότερο είδος φτώχειας»...   

τάσος καφαντάρης 
a.kafantaris@gmail.com 

5 - 31 Μαρτίου
«Μήνας νευροεπιστημών»  
στο Ευγενίδειο 
ιδρυμα ευγενιδου, λεωφοροσ συγγρου 387,  
π.φαληρο

Η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες, το 
Ιδρυμα Ευγενίδου, η Πανελλήνια Ενωση Βιοεπι-
στημόνων και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της 
ΔΕΠΥ προσκαλούν το κοινό σε μια σειρά δράσεων 
που θα πραγματοποιηθούν υπό τον τίτλο «Μάρτι-
ος 2012: μήνας ενημέρωσης για τις νευροεπιστή-
μες». Με στόχο να ενημερώσουν σχετικά με την 
πρόοδο των ερευνών για τον εγκέφαλο με τρόπο 
έγκυρο και κατανοητό, επιστήμονες πολλών και 
διαφορετικών ειδικοτήτων θα εκφωνήσουν ομιλί-
ες και θα οργανώσουν βιβλιοπαρουσιάσεις, σχολι-
κούς διαγωνισμούς, εκθέσεις βιβλίων, έκθεση επι-
στημονικής φωτογραφίας, δραστηριότητες, αφη-
γήσεις και πειράματα στη Διαδραστική Εκθεση 
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενί-
δου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύ-
θερη, απαραίτητη είναι όμως η δήλωση συμμετο-
χής στο τηλέφωνο 210 9469.688. Το πλήρες πρό-
γραμμα των δράσεων θα το βρείτε αναρτημένο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eugenfound.
edu.gr/appdata/documents/deltio_typou/nevro-
deltio.doc

6 Μαρτίου 
Περί μακροζωίας  
και ευζωίας, στο ΕΙΕ
εθνικο ιδρυμα ερευνων, βασ. κωνσταντινου 
48, αθηνα

Ακούγεται άκρως παρεξηγήσιμο από τους έλληνες 
συνταξιούχους – μέρες που ζούμε –, αλλά το έτος 
που διανύουμε κηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Ετος Ενερ-
γού Γήρανσης και Αλληλεγγύης Μεταξύ των Γενε-
ών. Οπότε, με τη διευκρίνιση ότι «ενεργός γήραν-
ση σημαίνει πως η κοινωνία οφείλει να εκτιμά ολο-
ένα περισσότερο τη συμβολή των μεγαλυτέρων 
και να τους παρέχει ευκαιρίες», στο ΕΙΕ διοργανώ-
νεται κύκλος ομιλιών επί του θέματος, με ώρα 
έναρξης στις 19.00 και είσοδο ελεύθερη. Την Τρίτη 
θα διεξαχθεί στρογγυλό τραπέζι περί Μακροζωίας 
– Ευζωίας, με τον καθηγητή Φιλοσοφίας Στέφανο 
Ροζάνη να μιλά «Επί γήραος ουδώ», τον καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Υφαντόπουλο 
να εξηγεί το «Μακροημερεύων εν ευδαιμονία» και 
τον ψυχίατρο Δημήτρη Καραγιάννη να πραγμα-
τεύεται το «Υπάρχει ζωή πριν τον θάνατο;». Για 
πληροφορίες: 210 7273.501 (εσωτ. 516) και www.
eie.gr/epistimiskoinonia/openscience-gr-general.
html/.

9 - 10 Μαρτίου
Συνέδριο «Αιτιολόγησης,  
νομιμοποίησης και δικαίου»
ινστιτουτο γκαιτε, ομηρου 14-16, αθηνα

Με τη συζήτηση περί αποζημιώσεων για τα δια-
δραματισθέντα στη γερμανική Κατοχή ζέουσα στο 
υπόβαθρο, ένα διεπιστημονικό συνέδριο διοργα-
νώνεται, με τη συνεργασία της Εταιρείας Δικαιοφι-
λοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Αθηνών. Το συνέδριο θα διερευνήσει 
βάσει φιλοσοφικών και ιστορικών παραμέτρων τις 
πολύμορφες πτυχές της αιτιολόγησης, της δικαιο-
λόγησης και της νομιμοποίησης εκείνων των πα-
ραγόντων που διαμορφώνουν τη λήψη αποφάσε-
ων. Οι εισηγήσεις θα γίνουν την Παρασκευή μετα-
ξύ των ωρών 19.00 - 21.45 και το Σάββατο μεταξύ 
των ωρών 09.00 - 14.00, από τους εξής γερμανούς 
πανεπιστημιακούς: Thomas Gutmann (Münster), 
Matthias Jestaedt (Freiburg), Ingeborg Puppe 
(Bonn), Frank Saliger (Hamburg), Herbert 
Schnädelbach (Berlin), Jan Schröder (Tübingen). 
Είσοδος ελεύθερη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
3661.000.

ΑΤΖΕΝΤΑ  
ΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

a.kafantaris@gmail.com
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νίκος  
ταμπάκης
ο χρόνος του 
ανθρώπου
Εκδόσεις Γκοβόστη,  
2012, σελ. 256,  
τιμή 12,80 ευρώ

γιώργος  
χ. παπαδό-
πουλος  
- ηλίας  
δ. κούβελας
το σύμπαν  
των εγκεφάλων
Εκδόσεις University 
Studio Press, 2011, 
σελ. 350,  
τιμή 15 ευρώ

Εγκεφαλικό Σύμπαν 

Ε
ίχαμε συνηθίσει τους επιστήμο-
νες να συγκρίνουν τους υπολο-
γιστές με τον εγκέφαλο αλλά 
τον εγκέφαλο με το Σύμπαν; 
Και όμως, όπως μας πληροφο-

ρούν οι δύο καθηγητές και συγγραφείς του 
βιβλίου με τον εύγλωττο τίτλο «Το σύμπαν 
των εγκεφάλων», οι δυο τους έχουν πολλά 
κοινά. Π.χ., και ο εγκέφαλος «αποτελείται 
από κατανοητή ύλη και ενέργεια (συνειδη-
τό) και σκοτεινή ύλη και ενέργεια (ασυνείδη-
το). Χρησιμοποιεί τον χρόνο, τον χώρο και 
τα μαθηματικά για να ανταποκριθεί στις κα-
θημερινές υποχρεώσεις του. Εχει την προ-
ϊστορία του (εγκεφαλικό στέλεχος), την πα-
λιότερη ιστορία του (μεταιχμιακό σύστημα 
- παλαιοχιτώνιο) και τη νεότερη ιστορία του 
(νεοχιτώνιο)... Είναι άλλοτε πλούσιος (σπα-
νιότερα) και άλλοτε φτωχός (συχνότερα)...». 

Ο εγκέφαλος όμως δεν είναι μόνο συμπα-
ντικός αλλά και εντελώς εγκόσμιος. Δημι-
ουργείται από εγκόσμια υλικά και μας επι-
τρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που 
μας περιβάλλει. Είναι επίσης και κοινωνικός 
καθώς, όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό 
σημείωμα που συνυπογράφουν ο Ηλίας Κού-
βελας και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, «η ου-
σία της ανθρώπινης περιπέτειας ήταν πά-
ντοτε ένα ερώτημα ανάμεσα στον έναν και 
στους πολλούς». 

Οι τρεις διαφορετικές πτυχές, ο κοσμι-
κός, ο εγκόσμιος και ο κοινωνικός εγκέφα-
λος, απασχολούν τους δύο συγγραφείς που 
εξετάζουν το φαινόμενο «εγκέφαλος» μέ-
σα από 19 διαφορετικά δοκίμια. Τα τέσσε-
ρα πρώτα, τα αφιερωμένα στον κοσμικό 
εγκέφαλο, διαπραγματεύονται τις ομοιότη-
τες του εγκεφάλου με το Σύμπαν, την έννοια 
της (α)συμμετρίας (στον εγκέφαλο και στο 
Σύμπαν), την έννοια του χρόνου (και πώς αυ-
τός μετρείται από τα βιολογικά συστήματα 

και τον εγκέφαλο) και την εξελικτική διάστα-
ση του εγκεφάλου. 

Τα επόμενα πέντε δοκίμια, τα αφιερωμέ-
να στους εγκόσμιους εγκεφάλους, πραγμα-
τεύονται τη σχέση του ανθρώπινου νου με 
τους αριθμούς, την εμπειρία του πόνου, την 
αντίληψη του χώρου, ενώ παράλληλα παρέ-
χουν και ιστορικές πληροφορίες για τους με-
γάλους των νευροεπιστημών. 

Τη μερίδα του λέοντος κατέχει το τρίτο 
μέρος του βιβλίου που αφορά τον κοινωνι-
κό εγκέφαλο. Στα 10 δοκίμιά του αναλύο-
νται τα θέματα που ανακύπτουν από την τε-
ράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί στις νευ-
ροεπιστήμες τις τελευταίες δεκαετίες. Φυσι-
κά πολλά από τα θέματα αυτά δεν είναι κα-
θόλου νέα: η έγνοια του επιστήμονα να διε-
ρευνά αλλά και να είναι ενταγμένος στο κοι-
νωνικό σύνολο δεν είναι καινούργια. Επίσης 
πολλές από τις ευρέως διαδεδομένες σήμε-
ρα απόψεις για τον εγκέφαλο έχουν τις ρί-
ζες τους σε πιστεύω που θεμελιώθηκαν πριν 
από εκατό ή και περισσότερα χρόνια, όπως 
μας θυμίζουν οι συγγραφείς. 

Κάτω λοιπόν από την ευρηματική πλατ-
φόρμα του σύμπαντος των εγκεφάλων οι 
δύο συγγραφείς πετυχαίνουν να περιγρά-
ψουν (χωρίς δυσνόητες εκφράσεις και ορο-
λογία) το τελειότερο όργανο που δημιούρ-
γησε η εξέλιξη, να εξιστορήσουν σημαντι-
κά γεγονότα στην αποκάλυψη των μυστι-
κών του, να σκιαγραφήσουν τις προσωπι-
κότητες που συνέβαλαν στις αποκαλύψεις 
και να μιλήσουν για τα ηθικά και φιλοσοφι-
κά ζητήματα που ξεπηδούν από τη μελέτη 
του. Με άλλα λόγια, πετυχαίνουν να περικλεί-
σουν το Σύμπαν σε λιγότερες από 300 σελί-
δες και να μας το προσφέρουν. Εγγυημένη 
τροφή για σκέψη στο... διηνεκές. 

iωάννα σουφλέρη
soufleri@tovima.gr

To ρολόι 
της  
φαντασίας 
μας 



«Εξυπνη»  
διαφήμιση μόνο 
για γυναίκες

Με την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών της 
επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) και της ταυτο-
ποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), οι πιστω-
τικές κάρτες τέτοιου τύπου καταργούν το κλασικό 
«πέρασμα» της κάρτας από το μηχάνημα της τρά-
πεζας ή του καταστήματος και αρκούνται σε ένα 
απλό… κούνημα επάνω από το ειδικό μάτι. 

Οι τεχνολογίες αυτές όμως οδήγησαν στην αύ-
ξηση υποκλοπής προσωπικών δεδομένων των κα-
τόχων. Αυτός ήταν και ο κύριος προβληματισμός 
των ειδικών του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ 
στις ΗΠΑ, οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν 
δικλίδες ασφαλείας που θα προστατεύουν τους κα-
τόχους από τους «αετομάτηδες». Προσέθεσαν, με 
λίγα λόγια, ένα διακοπτάκι «on/off». 

«Η πατέντα μας αφορά κεραίες ή άλλα ηλεκτρο-
νικά δίκτυα, των οποίων η λειτουργία μπορεί να δι-
ακοπεί με το κλείσιμο ενός διακόπτη» αναφέρει ο 
καθηγητής Μηχανικής Νίκολας Ντεσέκο. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μόνο που έχει να 
κάνει ο χρήστης για να ενεργοποιήσει την κάρτα του 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή του εί-
ναι να κρατήσει πατημένο ένα συγκεκριμένο σημείο 
της κάρτας – π.χ. το έμβλημα της τράπεζας. Με το 
που θα απομακρύνει το δάχτυλό του από το σημείο 
αυτό όμως η σύνδεση διακόπτεται, αποτρέποντας 
έτσι τη διαρροή των δεδομένων του λογαριασμού 
του κατόχου της κάρτας. 

Στην παρούσα φάση οι ερευνητές έχουν κατα-
θέσει την απαραίτητη αίτηση για την κατοχύρωση 
της έξυπνης ευρεσιτεχνίας και αναμένουν την έγκρι-
σή της. Πιστεύουν ωστόσο ότι πρόκειται για μια τε-
χνολογία που θα έχει άμεση απήχηση στην αγορά.

Πιστωτικές κάρτες 
με «on/off»

Είναι ωοειδές, μικρό, αλλά παρ’ όλα 
αυτά ευρύχωρο: το χαριτωμένο όχη-
μα πόλης Ε-Vul αποτελεί το όχημα 
του 2030 και υπόσχεται εύκολες 
και γρήγορες μετακινήσεις μέσα 
στα συνωστισμένα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές 
του, Τσάο Τσιν-Γουέι και Χουάνγκ 
Γουαν-Τινγκ, το διθέσιο όχημα του 
μέλλοντος δεν προορίζεται για ιδι-
ωτική χρήση αλλά για δημόσια. Μέ-
σω ενός έξυπνου δικτύου, οι πολί-

τες θα μπορούν να νοικιάσουν, να 
κινηθούν και στη συνέχεια να αφή-
σουν τα μικρά αυτοκινητάκια σε συ-
γκεκριμένα σημεία εντός των ορί-
ων της πόλης. 

«Οι χρήστες θα μπορούν να “επι-
κοινωνούν” με το σύστημα μέσω 
smartphone ή Διαδικτύου και η 
υπηρεσία θα μπορούσε να συνδε-
θεί ακόμη και με τα σπίτια τους, 
περιορίζοντας έτσι σημαντικά την 
ανάγκη για χρήση του προσωπικού 

τους οχήματος» εξηγούν χαρακτη-
ριστικά οι ασιάτες σχεδιαστές. Και 
συνεχίζουν: «Με στόχο τον περιο-
ρισμό της ενεργειακής κατανάλω-
σης, τα οχήματα θα δημιουργούν 
μεταξύ τους μια μαγνητική “αλυσί-
δα”. Με τον τρόπο αυτόν, μικρές και 
μεγάλες αποστάσεις θα πραγματο-
ποιούνται οικονομικά και αποδοτι-
κά, ενώ η λειτουργία του “αυτόμα-
του πιλότου” θα περιορίζει τον κίν-
δυνο ατυχήματος». 

Πίτσα χωρίς χαρτοπετσέτα 
γίνεται; Κι όμως γίνεται, 

χάρη στο Paper Dish: ένα 
καινοτόμο ατομικό πια-
τάκι υπό μορφή χαρ-
τοπετσέτας, το οποίο 
τοποθετείται από την 
αρχή στον πάτο του 
κουτιού που... φιλο-
ξενεί την πίτσα. 

Η βραβευμένη με 
Red Dot Design Award 

ιδέα ανήκει στους σχε-
διαστές Γιου Κιούνγκ 

Χα, Γουόν Μιν Γιουνγκ και 
Κγουόν Γιανγκ Χι. Πρόκει-
ται για ένα χαρτί που «αντι-

στέκεται» στα λίπη με απο-
τέλεσμα να μπορεί επιτυχώς 
να κουβαλά την πίτσα χωρίς 
αυτή στη συνέχεια να λαδώ-
νει τα χέρια του πεινασμέ-
νου καταναλωτή. Το μυστικό 
ωστόσο κρύβεται στο γεγο-
νός ότι το «μαγικό» χαρτάκι 
είναι κομμένο στο σχήμα του 
κάθε κομματιού, με αποτέλε-
σμα ο καταναλωτής να μπο-
ρεί εύκολα και γρήγορα να 
απομακρύνει από τον μυρω-
δάτο κύκλο το κομμάτι που 
επιθυμεί. Καλή μας όρεξη!

eiρηνη βενιου
eveniou@tovima.gr

E-Vul:  
το όχημα  
του 2030
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Πιατάκι πίτσας hi-tech

Μία διαφήμιση που αναρτάται στον δρόμο δεν θα 
μπορούσε να είναι «επιλεκτική» ως προς το ποιος 
την… κοιτάζει. Μία διαφήμιση όμως που βασίζεται 
σε διαδραστική τεχνολογία αναγνώρισης όσων την 
κοιτάζουν σίγουρα μπορεί να «αποφασίσει» ποιο 
περιεχόμενο θα προβάλλει κάθε φορά. 

Ο λόγος για μία διαδραστική διαφήμιση που 
τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες στον σταθ-
μό του λεωφορείου Oxford Street στο Λονδίνο, 
η οποία απευθύνεται αυστηρά και μόνο σε… γυ-
ναίκες. Με τίτλο «Επειδή είμαι κορίτσι» (Because I 
am a Girl), η αξίας 35.000 ευρώ διαφημιστική κα-
μπάνια υπό μορφή έξυπνης οθόνης ανήκει στον 
φιλανθρωπικό οργανισμό Plan UK. Στόχος του δι-
άρκειας 40 δευτερολέπτων μηνύματος είναι η ενη-
μέρωση γύρω από το γεγονός ότι σε γυναίκες που 
ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο πολλές φορές 
δεν επιτρέπεται η στοιχειώδης μόρφωση. 

Το σύστημα δουλεύει με τη βοήθεια μιας κάμε-
ρας η οποία μαντεύει το φύλο του θεατή, υπολογί-
ζοντας τις αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών 
του προσώπου. «Δεν επιτρέπουμε στους άνδρες να 
βλέπουν την πλήρη διαφήμιση για να καταλάβουν 
πώς είναι να σου αφαιρούνται βασικές επιλογές» 
εξηγεί η επικεφαλής του Plan UK Μαρί Στόντον.


