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TOP TEN 

«ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣί» 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 

ο i. «Γιατί να προσπαθείς να µπεις σε ένα 
κοστούµι όταν µπορείς να φτιάξεις δικό σου;» —M. 

Μονρό (Οι Αντρες Προτιµούν τις Ξανθιές) 
ο 2. «Τους τίµιους πρέπει να φοβάσαι». —Τζόνι 

Ντεπ (Οι Πειρατές της Καραϊβικής) 
ο 3. «Υπάρχουν 3 τρόποι: Ο σωστός, ο λάθος 

και ο δικός µου». —Ρ. Ντε Νίρο (Casino) 
OA. «Πώς µπορείς να χάσεις κάποιον που δεν 
είχες ποτέ;» —Κ. Χάντσον (Πώς να Χάσεις έναν 

Αντρα σε ∆έκα Μέρες) 
ο 5. «Και λοιπόν; Απέτυχες...» —Τζέφρι Ρας 

(Ελίζαµπεθ) 

oe. «∆εν σε καθορίζει αυτό που είσαι, αλλά 
αυτό που κάνεις». —Κρ. Μπέιλ (Μπάψαν) 

ο 7. «Τη µοίρα την εφηύραµε γιατί δεν 
αντέχουµε στην ιδέα ότι όλα γίνονται κατά 
τύχη». —Μεγκ Ράιαν (Αγρυπνοι στο Σιάτλ) 

ο e. «Οι τολµηροί δεν ζουν πολύ, αλλά οι δειλοί 
καθόλου». —Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων 
os. «Οι άνθρωποι ανοίγουν τα φτερά και µετά 
προσεύχονται να πετάξουν». —Γ Σµιθ (Hitch) 
i ο. «Μην µισείς τους εχθρούς σου, αυτό δεν 
σε αφήνει να παίρνεις σωστές αποφάσεις». —M. 

Μπράντο (Νονός) 
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ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΕΡ ΑΥΤΟ B ΕΛΤΙ ΩΣΗ Σ ∆ΙΕΘΝΩΣ 

ο i. Γίνετε Πλούσιοι µε τη ∆ύναµη 
της Σκέψης, Napoleon Hill, εκδ. Αλκυών —70 

εκατοµµύρια αντίτυπα 
ο2. Μπορείτε να ∆ηµιουργήσετε 

µια Υπέροχη Ζωή, Louise Hay, 
εκδ. Εσοπτρον —35 εκ. 

os. In His Steps: What would 

Jesus Do? Charles Sheldon —30 εκ. 
04. The Purpose Driven Life, 

Rick Warren —30 εκ. 
os. Ποιος Πήρε το Τυρί µου; Spencer 
Johnson, εκδ. Κλειδάριθµος —26 εκ. 
oe. The 7 Habits of Highly Effective 

People, Stephen Covey —25 εκ. 

07. Ουράνια Προφητεία, James 
Redfield, εκδ. ∆ιόπτρα —23 εκ. 

oe. Πώς να Κερδίσετε Φίλους 
και να Επηρεάζετε Ανθρώπους, Dale 

Carnegie, εκδ. Αστήρ —15 εκ. 
oe.Οπου σε Πάει n Καρδιά, Susanna 

Tamaro, εκδ. Ωκεανίδα —14 εκ. 

& i ο. Αναζητώντας Νόηµα Ζωής και Ελευθερίας σε Στρατόπεδο Συγκέντρωσης, V. Frankl, εκδ. Ταµασός —12 εκ. 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ο i. Joel Armstrong —Κρεµάστηκε στο περβάζι 
για να σώσει νεογέννητα πουλιά. 

ο 2. Dave Hartsock (εκπαιδευτής αλεξιπτώτου) —∆έθηκε 
µε τη µαθήτριά του όταν δεν 

άνοιξε το αλεξίπτωτο της. 
ο 3. Kaleb Eulls (i ο χρόνων) —To 'σκασε 

από το σχολικό λεωφορείο, όπου σηµειωνόταν 
ληστεία, για να φέρει βοήθεια. 

ο 4. John O'Leary —Εσωσε υπάλληλο της 
οποίας το µαντίλι είχε πιαστεί στον κύλινδρο 

πλυντηρίου αυτοκινήτων. 
ο 5. Marc Peterson —Απέσπασε το γιο του 

από τα δόντια ενός κούγκαρ µε ένα ξύλο. 

ο e. Philip Gisneros (5 χρόνων) —Οδήγησε 
τη µηχανή του τραυµατισµένου πατέρα του 

για να να φέρει βοήθεια στην έρηµο. 
07. Moko (δελφίνι) —Εσωσε i κολυµβητές 
σπρώχνοντάς τους µε το ρύγχος στη στεριά. 
oe. Togo (σιβηρικόχάσκι) —Μετέφερε φάρµακα, 

διασχίζοντας 200 µίλια, σε χωριό της 
Αλάσκας που είχε µπει σε καραντίνα. 

ο s. Ricochet (της οµάδας surfing dogs) 
—Εσωσε ανάπηρο αγόρι που έκανε σερφ. 

i ο. Lulu (βιετναµέζικο γουρούνι) —Ξάπλωσε 
στη µέση του δρόµου για να προσέξουν οι οδηγοί 

το αφεντικό του που έπαθε έµφραγµα. 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ 
ΟΙ. N. Υόρκη — Αλινάτορες δολοφόνοι στους υπονόµους οε. Λονδίνο —Τα φαντάσµατα του Κάµντεν θ3. Μόσχα —Μυστική γραµµή µετρό Κρεµλίνο 

- πυρηνικά καταφύγια 04. Πεκίνο —To λεωφορείο φάντασµα 302 os. Αθήνα —Υπόγειο δίκτυο κάτω από τη ρωσική εκκλησία oe. Ταίναρο 
—Οι πύλες του κάτω κόσµου ΟΖ θεσ/νίκη —Οι µεταλλικές πλάκες άνω & κάτω κόσµου oe. Κων/πολη —Υπόγεια δίοδος Τοπ Καπί - Πριγκιπόνησα 

oe. Κάιρο —Η περιστρεφόµενη σκάλα στο παλάτι Εµπέιν 1O. ∆ουβλίνο —Η µπίρα Guinness παίρνει το νερό της µόνον από τον ποταµό Λίφι 
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