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Είναι λανθασµένος τρόπος σκέψης, αλλά
είναι σωστός τρόπος για να πετύχεις.
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ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟ 1968

1 ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 72 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΕΚΟΡ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1968

Μέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες του
1968 στο Μεξικό, ο συνήθης τρόπος µε

τον οποίο περνούσε ένας άλτης τον πήχη στο
άλµα εις ύψος ήταν να φέρνει το σώµα του σε
παράλληλη θέση προς τον πήχη, τεχνική που
ήταν γνωστή ως ∆υτική Στροφή. Αυτό όµως
επρόκειτο να αλλάξει.

Ένας ελάχιστα γνωστός αθλητής πλησίασε
τον πήχη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο ύψος
του παγκόσµιου ρεκόρ, που ήταν 2 µέτρα και
23 εκατοστά. Πήρε φόρα, αλλά αντί να στρέ-
ψει το σώµα του προς τον πήχη, έστρεψε την
πλάτη του προς αυτόν.

Σήκωσε τα πόδια του και πέρασε τον πήχη έχο-
ντας στραµµένη προς αυτόν την πλάτη του.

Ήταν ο Ντικ Φόσµπερι και η µέθοδός του στο
αγώνισµα του άλµατος εις ύψος έγινε γνωστή
ως Άλµα Φόσµπερι. Η µέθοδος αυτή χρησι-
µοποιείται ακόµη και σήµερα.

Ο Φόσµπερι πήδηξε πιο ψηλά από όλους τους
αθλητές έως τότε, επειδή σκέφτηκε το αντίθε-
το από όλους τους άλλους.

Το παράδειγµα αυτό είναι απλώς µια τεχνική
για τη σκέψη, αλλά εδώ η τεχνική για τη σκέψη
αναδείχτηκε σε µια τεχνική για το άλµα εις
ύψος, µετατρέποντας ένα άλµα σε επιτυχία.
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Πρώτα απ’ όλα θα επιλέξουµε ένα τέλειο
είδος λουλουδιού, µετά θα το στερεώ-

σουµε προσεκτικά, θα το φωτίσουµε όµορφα
και θα το ψεκάσουµε µε δροσοσταλίδες.

Πιθανόν θα είναι όµορφο, αλλά µόνο µέχρι
ενός σηµείου, επειδή µέχρι τώρα έχουµε δει
χιλιάδες όµορφες φωτογραφίες λουλουδιών.

Εποµένως πώς θα κάνουµε τη φωτογραφία
µας αξιοµνηµόνευτη;

Στη δεκαετία του ’30 ο Άντρε Κέρτες
τράβηξε µια φωτογραφία µε µια µαρα-
µένη τουλίπα. Από τη στιγµή που θα τη
δεις, είναι αδύνατο να την ξεχάσεις.

Στο πλαίσιο µιας φωτογράφισης για λό-
γους δηµοσιότητας του ιδίου, ο φωτο-
γράφος Έντριαν Φλάουερς το κατάφερε
µε ένα ανθοδοχείο και όχι µε λουλούδια.

Ο Έρβιν Πεν το πέτυχε µε αυτόν τον
τρόπο. Αντί να φωτογραφίσει ένα ολό-
φρεσκο λουλούδι, φωτογράφισε ένα
εντελώς µαραµένο.

Ογδόντα χρόνια πριν, ο επιστηµονικός
φωτογράφος Καρλ Μπλόσφελτ τράβηξε
εντυπωσιακές φωτογραφίες που συχνά
δε σε βοηθούσαν να καταλάβεις τι έδει-
χναν. Αυτή που φαίνεται εδώ µοιάζει πιο
πολύ µε ουρανοξύστη παρά µε φυτό.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ο λανθασµέ-
νος τρόπος να επιτύχεις κάτι, αλλά είναι όλες
µια όµορφη λύση στο πρόβληµα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ
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∆Ε ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΙ.

Καλοί συγγραφείς, καλή σχεδίαση και αξιό-
λογη δουλειά για ένα ασήµαντο χρηµατικό
ποσό.

Ακούγεται προφανές.

Όχι όµως και το 1934.

Οι βιβλιοπώλες είπαν στον εκδοτικό οίκο Πέν-
γκουιν: «Αν δεν µπορούµε να βγάλουµε κέρ-
δος πουλώντας ένα ακριβό βιβλίο, πώς µπο-
ρούµε να βγάλουµε κέρδος πουλώντας ένα
πάµφθηνο;».

Οι συγγραφείς νόµιζαν ότι θα έχαναν τα συγ-
γραφικά δικαιώµατά τους.

Οι εκδότες δε συµφωνούσαν να πουλούν τους
τίτλους τους για να εκτυπωθούν σε βιβλία µε
µαλακό εξώφυλλο.

Μόνο η εταιρεία Γούλγουορθς, που δεν που-
λούσε τίποτα πιο ακριβό από έξι πένες, φάνη-
κε συνεργάσιµη.

Ως εκδοτικό εγχείρηµα θεωρήθηκε κακή ιδέα.

Ο ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Πένγκουιν, ο
Άλεν Λέιν, σκέφτηκε το αντίθετο.

Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην Ιστορία!



Το 1881 ο Τζορτζ Ίστµαν, νεαρός υπάλλη-
λος τότε, αποχώρησε από τη σίγουρη δου-

λειά του σε µια τοπική τράπεζα για να ιδρύσει
µια φωτογραφική εταιρεία.

Κι ακριβώς εδώ είναι το ενδιαφέρον κοµµάτι
της ιστορίας.

Εφτά χρόνια αργότερα άλλαξε το όνοµά του
σε Κόντακ, µια παράξενη επιλογή, δεδοµένου
ότι δεν είχε νόηµα και λόγω του ότι εκείνη την
εποχή κανένας δεν έδινε άσχετα ονόµατα σε
σοβαρά προϊόντα.

Οι λόγοι που ο Ίστµαν επέλεξε το όνοµα αυ-
τό ήταν ότι είχε λίγες συλλαβές. Επίσης δεν
κινδύνευε να παρερµηνευτεί. Και, τέλος, δε
θα µπορούσε να συνδεθεί µε κανένα άλλο.

Ακόµη και σήµερα, οι εταιρείες δεν µπορούν
να σκεφτούν µε αυτόν τον τρόπο.

Μόνο οι επιχειρηµατίες µπορούν.
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ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ,
ΚΑΝΕΙ «ΚΛΙΚ».
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Αυτός είναι ένας πίνακας ζωγραφικής µε κάτι γραµµένο στο σύστηµα Μπράιγ. Το συγκεκριµένο κείµενο λέει
«Μην αγγίζετε», αλλά ο µόνος τρόπος για να το µάθεις είναι να το αγγίξεις. Ένα πανέµορφο παράδοξο και ένα
θαυµάσιο παράδειγµα του να σκέφτεσαι το αντίθετο.

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ.
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