
Μερικά «ήξερες ότι...» που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν 

 

Διαβάστε τα παρακάτω: 

 

 

1. Στη Νέα Υόρκη πληρώνει πρόστιμο όποιος βάλει την τσάντα του σε άδεια θέση λεωφορείου. 

2. Το 1997, οι αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες γλύτωσαν 40,000 $ μόνο και μόνο. βάζοντας 

μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. 

3. Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται κατά λάθος από σκίουρους που θάβουν σπόρους και μετά 

ξεχνούν πού τους κρύψανε. 

4. Οι κροκόδειλοι καταβροχθίζουν πέτρες για να βουτήξουν πιο βαθιά. 

5. Τα ψηλά τακούνια ανακαλύφθηκαν στη Μέση Ανατολή για να μην καίγονται τα πόδια στην 

άμμο. 

6. Το να φας ένα μήλο είναι πιο αποτελεσματικό από ένα καφέ για να κρατηθείς ξύπνιος. 

7. Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλο τον κόσμο. 

8. Το ανθρώπινο όργανο που μπορεί να αυξήσει το μήκος του 20 φορές είναι η κόρη του ματιού! 

9. Υπάρχει ένα μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει: το μέλι. 

10. Τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. 

11. Το μάτι της στρουθοκαμήλου είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της. 

12. Οι δεξιόχειρες ζουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες. 

13. Ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπινου σώματος είναι η γλώσσα. 

14. Είναι αδύνατο να φταρνιστείς με τα μάτια ανοιχτά. 

15. Μια μόνο σταγόνα λάδι μηχανής είναι ικανή να κάνει 25 λίτρα νερού μη πόσιμο. 

16. Οι χιμπατζήδες και τα δελφίνια είναι τα μόνα ζώα μαζί με τον άνθρωπο που μπορούν να 

αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέπτη. 

17. Το γέλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνει τον βραδινό ύπνο καλύτερο. 

18. H ψηλότερη γυναίκα που μετρήθηκε ποτέ είναι μια Κινέζα με ύψος 2.47 μέτρα. 

19. Τα καζίνο στο Λας Βέγκας δεν έχουν ρολόγια. 

20. Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από χαρτί -όπως πιστεύουν πολλοί. Στην 

πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 25% λινό. 

21. Η ποσότητα χαλκού που περιέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι αρκετή για να φτιαχτεί μια 

κάρτα ήχου Η/Υ (6mg). 

22. Το πιο δυνατό ζώο είναι ένα σκαθάρι (Scarabaeidae) που συναντάται κυρίως σε τροπικές 

ζώνες. Μετρήθηκε ότι μπορεί να σηκώσει 850 φορές το βάρος του. Σαν να σήκωνε ένας μέσος 

άνθρωπος 64 τόνους. 

23. Οι γυναίκες ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους 2 φορές συχνότερα απ' ό, τι οι άντρες. 

24. Το 90% των γυναικών που περπατά σε ένα πολυκατάστημα στρίβει δεξιά. 

25. Σε όλη του τη ζωή ο άνθρωπος παράγει τόσο σάλιο που φτάνει για να γεμίσει δύο πισίνες. 

26. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο τις αράχνες από το θάνατο. 

27. Η μοναδική χώρα που το όνομα της ξεκινά με «Α» και δεν τελειώνει σε «Α» είναι το 

Αφγανιστάν. 

28. Ο Thomas Edison, ο εφευρέτης της ηλεκτρικής λάμπας, φοβόταν το σκοτάδι. 

29. Στον κόσμο υπάρχουν 6.909 διαφορετικές γλώσσες. 


