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Πποκαηαλήτειρ πος διαζηπεβλώνοςν ηην ππαγμαηικόηηηα 

Μπνξνύλ νη πξνθαηαιήςεηο λα δηακνξθώζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεύσ καο γηα 

ηνλ θόζκν;  

Η γλώζε πνπ ζπγθεληξώλνπκε από ηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκό από ην πσο εξκελεύνπκε ηα ζηνηρεία. Οη εξκελείεο, όκσο, ππαθνύλ ζηνπο 

ίδηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αληηιήςεηο καο γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Είλαη γεκάηεο 

παξαδνρέο, γεληθεύζεηο, παξαιείςεηο θαη ιάζε.  

Σηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, απηά ηα ιάζε απνθαινύληαη γλσζηηθέο πξνθαηαιήςεηο. 

Απηέο νη πξνθαηαιήςεηο είλαη ελζσκαησκέλεο ηόζν ζηνπο αληηιεπηηθνύο θαη ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνύο κεραληζκνύο ηνπ εγθεθάινπ όζν θαη ζηνπο γλσζηηθνύο. Μέρξη λα 

θηάζεη ε αληηιεπηηθή πιεξνθνξία ζηελ ζπλείδεζε, ην άηνκν έρεη πξνιάβεη λα ηελ 

κεηαηξέςεη ζε θάηη θαηλνύξγην θαη κνλαδηθό.  

Απηή ε αλαθαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο απνηειεί ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν 

ρηίδνπκε ηα πηζηεύσ καο γηα ηνλ θόζκν. 

Σεκαληηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ησλ πηζηεύσ καο παίδεη επίζεο ε ινγηθή, ε νξζή 

ζθέςε θαη ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε.  

Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηαλννύκε ηνλ θόζκν.  

Αλ εληνπίζνπκε απηέο ηηο πξνθαηαιήςεηο, κπνξνύκε λα γίλνπκε πην πηζηνί.  

Τα ηειεπηαία 50 ρξόληα, εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο, ςπρνιόγνη θαη θνηλσληνιόγνη 

ηαπηνπνίεζαλ εθαηνληάδεο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαδηθαζίεο, 

αιιά θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Παξαθάησ, ζπγθέληξσζα 27 πξνθαηαιήςεηο ηηο νπνίεο ζεσξώ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηώλ αληηιήςεώλ καο θαη ησλ πηζηεύσ καο γηα ηνλ θόζκν. 

 

Οι 27 προκαταλήψεισ που διαςτρεβλώνουν την πραγματικότητα 

Η πποκαηάλητη ηήρ οικογένειαρ. Όινη καο έρνπκε ηελ πξνδηάζεζε λα πηζηεύνπκε 

απηόκαηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνπλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο θαη ζηελνί 

θίινη. Από ηόηε πνπ γελληόκαζηε, ν εγθέθαιόο καο βαζίδεηαη ζε απηά ηα άηνκα, γη’ 

απηό θαη ηείλνπκε λα απνδερόκαζηε ηνλ θόζκν ρσξίο λα ειέγρνπκε ηα γεγνλόηα. 



Η πποκαηάλητη ηήρ εξοςζίαρ. Τείλνπκε λα πηζηεύνπκε αλζξώπνπο πνπ θαηέρνπλ 

ζέζεηο ηζρύνο θαη γνήηξνπ. Τνπο ζεσξνύκε πην αμηόπηζηνπο, ρσξίο λα ειέγρνπκε ηηο 

πεγέο ηνπο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ γοηηείαρ. Θεσξνύκε πην αμηόπηζηνπο ηνπο πην ςεινύο θαη 

γνεηεπηηθνύο αλζξώπνπο, επεηδή ν εγθέθαιόο καο έιθεηαη από απηό πνπ ηνλ 

επραξηζηεί αηζζεηηθά. Οη πην εππαξνπζίαζηνη άλζξσπνη έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα καο πείζνπλ. 

Η πποκαηάλητη ηήρ επιβεβαίυζηρ. Έρνπκε ηελ ηάζε λα δίλνπκε έκθαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηα πηζηεύσ καο, ελώ ππνζπλείδεηα αγλννύκε ή 

απνξξίπηνπκε πιεξνθνξίεο πνπ ηα αληηθξνύνπλ. Από ηε ζηηγκή πνπ ηα πηζηεύσ καο 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην λεπξηθό καο θύθισκα, ζηνηρεία πνπ αληηηίζεηαη ζε απηά δελ 

κπνξνύλ πνιιέο θνξέο λα εηζβάιινπλ ζηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ εγθεθάινπ. 

Η πποκαηάλητη ηήρ αςηοεξςπηπέηηζηρ. Σε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνθαηάιεςε ηεο 

επηβεβαίσζεο, εκθαλίδνπκε επίζεο ηελ ηάζε λα ζπληεξνύκε πεπνηζήζεηο πνπ 

επλννύλ ηα πξνζσπηθά καο ζπκθέξνληα θαη ηνπο πξνζσπηθνύο καο ζηόρνπο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ ομάδαρ. Υπνζπλείδεηα, πηνζεηνύκε επλντθή κεηαρείξηζε γηα 

ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο καο θαη ζπάληα ακθηζβεηνύκε ηα πηζηεύσ ηνπο, επεηδή 

ν εγθέθαιόο καο είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο, ώζηε λα αλαδεηά ηελ ζπκθσλία κε 

ηνπο γύξσ ηνπ. 

Η πποκαηάλητη για άηομα εκηόρ ομάδαρ. Γεληθά, απνξξίπηνπκε ή ππνηηκνύκε ηα 

πηζηεύσ αλζξώπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νκάδα καο, θπξίσο όηαλ νη πεπνηζήζεηο 

ηνπο δηαθέξνπλ αηζζεηά από ηηο δηθέο καο. Επηπιένλ, έρνπκε ηελ βηνινγηθή πξν-

δηάζεζε λα αλαζηαησλόκαζηε όηαλ εξρόκαζηε ζε επαθή κε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθνύ 

εζλνηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ππνβάζξνπ – έζησ θη αλ είλαη κέιε ηεο νκάδαο καο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ κοινυνικήρ ζςναίνεζηρ. Όζν πεξηζζόηεξν νη άιινη 

ζπκθσλνύλ καδί καο, ηόζν πεξηζζόηεξν πηζηεύνπκε όηη νη πεπνηζήζεηο καο είλαη 

αιεζηλέο. Αληίζεηα, όζν πεξηζζόηεξν δηαθσλνύλ νη άιινη καδί καο, ηόζν πηζαλόηεξν 

είλαη λα θαηαπηέζνπκε θαη λα ακθηζβεηήζνπκε ηα ίδηα καο ηα πηζηεύσ – αθόκα θαη 

όηαλ είλαη ζσζηά. 

Η πποκαηάλητη ηού πλήθοςρ. Απηή ε πξνθαηάιεςε αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηάζε καο 

λα πηνζεηνύκε ην ζύζηεκα πεπνηζήζεσλ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπκε. Όζν 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη καο πεξηβάιινπλ, ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα 

ηξνπνπνηήζνπκε ηα πηζηεύσ καο γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηα δηθά ηνπο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ πποβολήρ. Σπρλά ππνζέηνπκε, ρσξίο λα ην επαιεζεύνπκε, όηη 

ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο καο έρνπλ παξόκνηα πηζηεύσ, παξόκνηεο εζηθέο αμίεο 

θαη βιέπνπλ ηνλ θόζκν κέζα από ηα κάηηα καο. Η CIA πεξηγξάθεη απηή ηελ 

πξνθαηάιεςε σο ηελ λννηξνπία “όινη ζθέθηνληαη όπσο εκείο” θαη ηελ ζεσξεί κηα 

από ηηο πην επηθίλδπλεο – επεηδή νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί θαη νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

αλζξώπσλ ( όπσο νη ηξνκνθξάηεο ) δελ ζθέθηνληαη όπσο εκείο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ πποζμονήρ. Όηαλ ςάρλνπκε γηα πιεξνθνξίεο, ή όηαλ θάλνπκε 

θάπνηα έξεπλα, έρνπκε ηελ ηάζε λα “αλαθαιύπηνπκε” απηό αθξηβώο πνπ ςάρλνπκε. 

Σηελ ηαηξηθή, νη δηπιά ηπθιέο κειέηεο έρνπλ ζθνπό λα εμαιείςνπλ απηή ηε 

δηαβξσηηθή πξνθαηάιεςε. 

Η πποκαηάλητη ηών “ μαγικών απιθμών ”. Οη αξηζκνί επεξεάδνπλ ηα πηζηεύσ καο 

εμαηηίαο ησλ ηζρπξώλ πνζνηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ εγθεθάινπ. Όζν πην κεγάινο θαη 

ππνβιεηηθόο είλαη έλαο αξηζκόο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

αληίδξαζε. Καη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ελδπλακώλεη ηελ εκπηζηνζύλε καο ζηελ 

πιεξνθνξία πνπ πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά. 

Η πποκαηάλητη ηήρ πιθανόηηηαρ. Μαο αξέζεη λα πηζηεύνπκε όηη είκαζηε πην 

ηπρεξνί από ηνπο άιινπο θαη όηη κπνξνύκε λα θαηαπνιεκήζνπκε ηηο αληζόηεηεο ( 



άηνκα κε θαηάζιηςε ηείλνπλ λα πηζηεύνπλ ην αληίζεην ). Απηή ε αηζηνδνμία είλαη 

επίζεο γλσζηή σο ε πξνθαηάιεςε ηνπ ηδνγαδόξνπ. Αλ ζηξίςεηο έλα λόκηζκα, θαη 

θέξεηο θνξώλα 9 θνξέο ζηελ ζεηξά, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζα ζηνηρεκαηίζνπλ 

πνιιά ιεθηά όηη ηελ επόκελε θνξά ζα είλαη γξάκκαηα. Φπζηθά, νη πηζαλόηεηεο παξα-

κέλνπλ ίδηεο θάζε θνξά πνπ ζηξίβεηο έλα λόκηζκα: πάληα ππάξρνπλ 50 ηνηο εθαηό 

πηζαλόηεηεο λα θέξεηο γξάκκαηα. Επίζεο, όινη θνπβαιάκε “καγηθέο” πξνθαηαιήςεηο 

από ηελ παηδηθή καο ειηθία. Έηζη, πνιινί ελήιηθεο, θπξίσο νη ηδνγαδόξνη, έρνπλ 

πάλσ ηνπο δηάθνξα θπιαρηά ( έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη, έλα ιαγνπόδαξν, έλα 

λόκηζκα ) πνπ ππνηίζεηαη όηη ηνπο θέξλνπλ ηύρε. 

Η πποκαηάλητη ηήρ αιηίαρ-αποηελέζμαηορ. Ο εγθέθαιόο καο έρεη ηελ πξνδηάζεζε 

λα θάλεη ζπλεηξκνύο αλάκεζα ζε δύν γεγνλόηα, αθόκε θη όηαλ δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Αλ πηεηο θάπνην βόηαλν θαη ζνπ πεξάζεη ην θξπνιόγεκα, ηόηε 

απνδίδεηο ηελ αλάξξσζή ζνπ ζην βόηαλν απηό, έζησ θη αλ ζε απηό ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δεθάδεο άιινη άζρεηνη παξάγνληεο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ εςσαπίζηηζηρ. Τείλνπκε λα πηζηεύνπκε όηη νη επράξηζηεο 

εκπεηξίεο αληηθαηνπηξίδνπλ κεγαιύηεξεο αιήζεηεο απ’ ό,ηη νη δπζάξεζηεο εκπεηξίεο. 

Ελ κέξεη επεηδή ηα θέληξα επραξίζηεζεο ηνπ εγθεθάινπ βνεζνύλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

δύλακεο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ αλακλήζεσλ θαη ησλ ζθέςεσλ. 

Η πποκαηάλητη ηήρ πποζυποποίηζηρ. Δείρλνπκε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην λα 

δίλνπκε αξεηέο έκςπρσλ όλησλ ζε άςπρα αληηθείκελα. Επίζεο. ζπλεζίδνπκε λα 

δίλνπκε αλζξώπηλε κνξθή ή κνξθή δώνπ ζε αθεξεκέλα εξεζίζκαηα (ζθηέο, ζπγθερπ-

κέλνπο ζνξύβνπο, θ.ιπ.). Απηή ε αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία ππξνδνηεί 

δηάθνξεο δεηζηδαηκνλίεο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ ανηίλητηρ. Ο εγθέθαιόο καο ππνζέηεη απηόκαηα όηη νη 

αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεύσ καο αληηπξνζσπεύνπλ αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο γηα ηνλ 

εαπηό καο θαη ηνλ θόζκν. Εμ νπ θαη ε έθθξαζε “Αλ δελ ην δσ, δελ ην πηζηεύσ”. 

Η πποκαηάλητη ηήρ επιμονήρ. Όηαλ πηζηεύνπκε ζε θάηη, επηκέλνπκε όηη είλαη 

αιεζηλό, αθόκε θαη όηαλ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ζηνηρεία πνπ ιέλε ην αληίζεην. 

Καη όζν πεξηζζόηεξν ζπληεξνύκε νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο, ηόζν πην βαζηά εληππώ-

λνληαη ζην λεπξηθό καο θύθισκα. 

Η πποκαηάλητη ηήρ τεςδούρ μνήμηρ. Ο εγθέθαιόο καο ηείλεη λα ζπγθξαηεί γηα 

πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ςεπδείο απ’ όηη αιεζείο κλήκεο. Επίζεο, είλαη εύθνιν 

λα εκθπηεύζεηο ςεπδείο κλήκεο ζε άιινπο όηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη αιεζνθαλείο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ θεηικήρ μνήμηρ. Όηαλ αλαπνινύκε ην παξειζόλ, ηείλνπκε λα 

σξαηνπνηνύκε ηα γεγνλόηα θαη λα ηνπο δίλνπκε κηα πην ζεηηθή δύλακε από ηελ 

πξαγκαηηθή. 

Η πποκαηάλητη ηήρ λογικήρ. Έρνπκε ηελ ηάζε λα πηζηεύνπκε επηρεηξήκαηα πνπ 

καο θαίλνληαη πην ινγηθά. Επίζεο, ζπλεζίδνπκε λα αγλννύκε πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

καο θαίλεηαη όηη βγάδνπλ λόεκα. Όπσο έρεη πεη ν Γνπίιηακ Τδέεκο: “Καηά θαλόλα, 

δελ πηζηεύνπκε ηα γεγνλόηα θαη ηηο ζεσξίεο πνπ θαίλνληαη άρξεζηεο”. 

Η πποκαηάλητη ηήρ πειθούρ. Όηαλ δηαθσλνύκε γηα θάπνην ζέκα, πηζηεύνπκε 

ζπλήζσο εθείλνλ πνπ έρεη πην δξακαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά επηρεηξήκαηα γηα κηα 

άπνςε. Ο εγθέθαιόο καο ηείλεη λα ζπληνλίδεηαη κε ηνπο θαινύο νκηιεηέο, κε 

απνηέιεζκα αλ θηλδπλεύνπκε λα πηαζηνύκε αηρκάισηνη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεώλ ηνπο. 

Η πποκαηάλητη ηος ππώηος. Δίλνπκε πεξηζζόηεξν βάξνο θαη ζπκόκαζηε πην 

εύθνια νλόκαηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη πξώηα ζε κηα ιίζηα. 



Η πποκαηάλητη ηήρ αβεβαιόηηηαρ. Ο εγθέθαιόο καο δελ ζπκπαζεί ηελ αβε-

βαηόηεηα θαη ηελ ανξηζηία. Γη’ απηό, από ην λα κελ είκαζηε ζίγνπξνη, πξνηηκάκε είηε 

λα πηζηεύνπκε είηε λα κελ πηζηεύνπκε. 

Η πποκαηάλητη ηών ζςναιζθημάηυν. Τα δπλαηά ζπλαηζζήκαηα ζπλήζσο παξε-

κπνδίδνπλ ηε ινγηθή θαη ηελ νξζή θξίζε. Ο ζπκόο έρεη ηελ ηάζε λα καο δεκηνπξγεί 

ηελ πεπνίζεζε όηη έρνπκε δίθαην θαη ην ζσζηό κε ην κέξνο καο. Η αγσλία ππνλνκεύεη 

απηήλ αθξηβώο ηελ πεπνίζεζε, ελώ ε θαηάζιηςε επηζθηάδεη ηηο αηζηόδνμεο πεπνη-

ζήζεηο. 

Η πποκαηάλητη ηήρ δημοζιόηηηαρ. Οη εθδόηεο βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδη-

θώλ πξνηηκνύλ λα εθδίδνπλ έξγα κε αίζην ηέινο, ελώ απνξξίπηνπλ έξγα κε αξλεηηθή 

έθβαζε. Έηζη, κηα έξεπλα πνπ δελ έρεη επίδξαζε ζηνλ θόζκν έρεη ιηγόηεξεο πηζα-

λόηεηεο λα δεκνζηεπζεί ζε ζρέζε κε έλα εύξεκα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Μηα άιιε 

δηάζηαζε απηήο ηεο πξνθαηάιεςεο είλαη ε ηάζε ησλ αλαγλσζηώλ λα ζεσξνύλ απηό-

καηα αιήζεηα ό,ηη δεκνζηεύεηαη, αθόκε θαη αλ απνηειεί δεκνζίεπκα ηνπ θίηξηλνπ 

ηύπνπ 

Η πποκαηάλητη ηού ηςθλού ζημείος. Τειεπηαία, αιιά πνιύ ζεκαληηθή, είλαη ε 

πξνθαηάιεςε πνπ νη επηζηήκνλεο απνθαινύλ “πξνθαηάιεςε ηνπ ηπθινύ ζεκείνπ”. 

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη αδπλαηνύλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πόζεο γλσζηηθέο πξν-

θαηαιήςεηο έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ή πόζν ζπρλά πέθηνπλ ζύκα απηώλ ηνπο ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ Οη δηαθεκηζηέο θαη νη πνιηηηθνί έρνπλ πιήξε επίγλσζε απηώλ ησλ 

ηπθιώλ ζεκείσλ θαη ζηνρεύνπλ επίηεδεο ζηηο δηθέο καο πξνθαηαιήςεηο γηα λα 

πνπιήζνπλ ηα πξντόληα ή ηηο ηδέεο ηνπο. Ωο έλα βαζκό, όινη καο ρεηξαγσγνύκε ηνπο 

άιινπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζνπκε λα ελζηεξληζηνύλ ηα δηθά καο πηζηεύσ. Τν 

θάλνπλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο, νη δάζθαινη κε ηνπο καζεηέο ηνπο, νη εξεπλεηέο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη εξαζηέο κεηαμύ ηνπο.  

Δπζηπρώο, ζπρλά ην θάλνπκε ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνύκε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ άιινπ. 

 


