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Ποια είναι η προέλευση των τριών πιθήκων "Δε βλέπω, δεν ακούω, δε µιλάω"; 

Οι τρεις πίθηκοι -ο ένας έχει τα χέρια στα µάτια, ο δεύτερος στα αφτιά και ο τρίτος στο στόµα- έχουν ιαπωνική 

προέλευση. 
 
Μια διάσηµη αναπαράστασή τους, χαραγµένη σε ξύλο, βρίσκουµε στο ναό του Nίκο, του 17ου αιώνα, εκατό χιλιόµετρα 
βόρεια του Τόκιο. Τα γιαπωνέζικα ονόµατά τους είναι Μισάρου, Κικασάρου και Ιουασάρου και σηµαίνουν αντίστοιχα 
"Δε βλέπω, δεν ακούω, δε µιλάω". Η κατάληξη -ζάρου εκφράζει την άρνηση και προφέρεται -σάρου, "πίθηκος". 
Έτσι δηµιουργείται ένα λογοπαίγνιο που δεν επιδέχεται µετάφραση.

Διαδόθηκαν σε διάφορα µέρη του κόσµου. 
Χαρακτηριστικό  είναι το γαλλικό απόφθεγµα του 14ου αιώνα "Pour vivre en paix il faut etre aveugle, sourd et muet" 
("Για να ζήσει κάποιος εν ειρήνη πρέπει να είναι τυφλός, κουφός και µουγκός") και το σύγχρονο αγγλικό "Hear no 

evil, see no evil, speak no evil" ("Να µην ακούς, να µη βλέπεις, να µη λες άσχηµα πράγµατα).L

Γιατί οι γενιές αλλάζουν κάθε 25 χρόνια;

Πρόκειται για στατιστική σύµβαση. 

Τα 25 χρόνια επιλέχθηκαν ως η πιο πιθανή ηλικία του 
πρώτου τοκετού µιας γυναίκας. Ο αριθµός υπολογίζεται 
ότι αντιστοιχεί στο µέσο όρο του πληθυσµού. 
Φυσικά υπάρχουν πολιτιστικές και τοπικές 
διαφοροποιήσεις οι οποίες είτε αυξάνουν είτε µειώνουν 
την ηλικία της πρώτης εγκυµοσύνης, συντοµεύοντας ή 
επιµηκύνοντας το χρόνο που µεσολαβεί από τη µια γενιά 
στην άλλη. 
Στην Ευρώπη αυτή η ηλικία είναι µεγαλύτερη και 
κυµαίνεται γύρω στα 29 χρόνια.

Τον υψηλότερο µέσο όρο έχει η Iρλανδία (30,2 χρόνων) 
και το χαµηλότερο η Aυστρία (27,8). 
Η Eλλάδα βρίσκεται κάτω από το µέσο, µε ηλικία πρώτου 
τοκετού τα 28,4 χρόνια.
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Γιατί σκεφτόµαστε πριν απαντήσουµε;

Χρειάζεται ένα  χρονικό διάστηµα  για να δούµε  µια νοητική  εικόνα. Στην  ερώτηση  "τι σχήµα έχουν τα  αφτιά  του 

αλόγου", ακολουθούµε την εξής  διαδικασία: Στρέφουµε το βλέµµα αλλού  και προσπαθούµε  να  φανταστούµε πρώτα το 
αντικείµενο και µετά την τριγωνική µορφή. 
 
Στα δευτερόλεπτα που µεσολαβούν  πριν  από την απάντηση, στο  τµήµα του εγκεφαλικού φλοιού που αντιστοιχεί στον 
αυχένα, σχηµατίζεται  η εικόνα του ζώου˙ το άλογο  παίρνει σάρκα  και  οστά και η προσοχή µας επικεντρώνεται στο 
σχήµα του κεφαλιού του.
 
Τα δεδοµένα που βρίσκονται καταγραµµένα στην οπτική  µνήµη, η  οποία εδρεύει στην περιοχή των κροτάφων, 
στέλνονται  σ' αυτή την περιοχή  του εγκεφάλου, γιατί µόνο εκεί µπορούν  να οργανωθούν  στο χώρο σαν  να έβλεπε  το 
µάτι ένα αληθινό  άλογο. Αν  επαναλάβουµε την ερώτηση ένας  ενήλικος θα απαντήσει χωρίς δισταγµό, ενώ ένα παιδί θα 

πρέπει να φανταστεί ένα άλογο.
 
Τα παιδιά, σε σχέση µε  τους ενηλίκους, ανατρέχουν  πιο  συχνά  στην οπτικοποίηση, γιατί δε  διαθέτουν ξεκάθαρες 
κατηγορίες εικόνων.

Γιατί σφίγγουµε το χέρια σε ένδειξη χαιρετισµού;

Η  υιοθέτηση του σφιξίµατος των  χεριών  ως µορφή χαιρετισµού 

είναι σχετικά πρόσφατη. 

Πράγµατι, καθιερώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Οι  απαρχές αυτής της κίνησης ανάγονται στην ιπποτική  εποχή, 
όταν  οι ιππότες έσφιγγαν  τα χέρια, µε τα οποία  συνήθως 
κρατούσαν το όπλο, σε ένδειξη ειρήνης. 
Κατά τους  προηγούµενους αιώνες υπήρχε η συνήθεια να 
χαιρετά  ο ένας  τον  άλλο  µε µια  υπόκλιση ή ανασηκώνοντας το 
χέρι, αφού το σφίξιµο του χεριού θεωρούνταν πολύ εξισωτικό. 
Προτού καθιερωθεί ως  µορφή  χαιρετισµού, το σφίξιµο  του 

χεριού συµβόλιζε την επισφράγιση µιας συµφωνίας. 
Στο  Μεσαίωνα η κίνηση  σηµατοδοτούσε την  υπόσχεση µιας 
συµµαχίας  και συνοδευόταν από το χαµήλωµα του βλέµµατος 
εκείνου που ανήκε σε χαµηλότερη κοινωνική τάξη.

Πώς διαβάζεται η σκέψη;

Θα  σας  άρεσε να διαβάζατε τη  σκέψη; Δυστυχώς, αυτό  δεν είναι  εφικτό  -  τουλάχιστον  όχι όποτε  το θέλουµε και µε 

βάση µια επιστηµονική µεθοδολογία. 

Ωστόσο, µπορείτε να προσποιηθείτε ότι το πετυχαίνετε. Δώστε ένα  φύλλο  χαρτί κι ένα µολύβι  σε κάποιον και ζητήστε 
του να κάνει ένα σχέδιο λέγοντάς του: 
"Σχεδίασε ένα απλό γεωµετρικό  σχέδιο... Ας  µην είναι τετράγωνο, γιατί το κάνουν  όλοι. Τώρα, µέσα σ' αυτό σχεδίασε 
κάποιο άλλο σχέδιο, διαφορετικό αλλά πολύ απλό.“ 
Σ'  αυτό  το  σηµείο πάρτε κι  εσείς ένα φύλλο, προσποιηθείτε ότι  συγκεντρώνεστε κι έπειτα από  λίγο κάντε  το  δικό σας 
σχέδιο. Κρατήστε  το όµως κρυφό  µέχρι το τέλος της  δοκιµής. Ζητήστε από τον άλλο να  σας δείξει πρώτος το  δικό  του 
σχέδιο κι έπειτα  φανερώστε το δικό  σας, αφήνοντάς τον  έκπληκτο: ένα τρίγωνο  µέσα σ' έναν  κύκλο. Πράγµατι, κάθε 
φορά τα δύο σχέδια θα είναι σχεδόν πάντα ίδια. 

Πώς γίνεται το  κόλπο; Αν ζητήσετε από ένα πρόσωπο να σχεδιάσει δύο απλά γεωµετρικά σχήµατα, αποκλείοντας το 
τετράγωνο, δε  µένουν  και πολλά ακόµα. Έτσι, το σχέδιο  θα  είναι σχεδόν  πάντα  ή ένα τρίγωνο µέσα σ'  έναν κύκλο  ή 
ένας  κύκλος µέσα  σ'  ένα  τρίγωνο. Κατ' αυτό  τον τρόπο  πάντα θα µαντεύετε σωστά. Κι αν ακόµα  κάνετε ένα µικρό 
λάθος, στην περίπτωση που αντιστρέψετε τις θέσεις των σχεδίων, το αποτέλεσµα σίγουρα θα εντυπωσιάσει.
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