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νη ικανότητα να φανταζόµαστε το µέλλον µας και να προβλέπουµε πόσο θα
µας αρέσει τότε. Με εξαιρετική οξυδέρκεια και γλαφυρότητα, ο Gilbert µάς
εξηγεί για ποιους λόγους φαίνεται να ξέρουµε τόσο λίγα πράγµατα για την
καρδιά και το νου του µελλοντικού εαυτού µας.
• «Σίγουρα όλοι θα απολαύσουν την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, και
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Γιατί άραγε συγχωρούµε πιο εύκολα τους συντρόφους µας για µια απιστία παρά για τα άπλυτα πιάτα που αφήνουν στο νεροχύτη; Γιατί στο εστιατόριο επιµένουµε να παραγγέλνουµε διαφορετικά πιάτα απ’ ό,τι η παρέα µας, αντί να
ζητάµε ό,τι πραγµατικά θέλουµε; Γιατί οι ασθενείς θυµούνται ως πιο ανώδυνες
τις παρατεταµένες ιατρικές επεµβάσεις και όχι τις σύντοµες; Γιατί όσοι πουλούν ένα σπίτι απαιτούν ποσά που µε κανέναν τρόπο δεν θα πλήρωναν αν
ήταν οι ίδιοι αγοραστές; Γιατί οι καταναλωτές µένουν πιο ευχαριστηµένοι όταν
δεν µπορούν να κάνουν επιστροφές και να πάρουν τα χρήµατά τους πίσω;
Γιατί η ουρά στο σούπερ µάρκετ φαίνεται να επιβραδύνεται µόλις µπούµε και
εµείς σε αυτή; Γιατί αξιολογούµε πιο θετικά τους υποψήφιους πολιτικούς όταν
βγαίνουµε από το παραβάν παρά όταν µπαίνουµε; Γιατί µετανιώνουµε πολύ
περισσότερο για όσα δεν έχουµε κάνει παρά για όσα έχουµε κάνει;
Σε αυτό το πνευµατώδες και ταυτόχρονα προσιτό βιβλίο, ο ψυχολόγος
Daniel Gilbert, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Harvard, περιγράφει τις ατέλειες της µνήµης µας και τις πλάνες των προβλέψεών µας, πράγµατα που τελικά
µας οδηγούν σε λάθη όταν οραµατιζόµαστε το µέλλον µας και υπολογίζουµε
την προσδοκώµενη ικανοποίηση. Παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες επιστηµονικές µελέτες στα πεδία της ψυχολογίας, της γνωσιακής νευροεπιστήµης,
της φιλοσοφίας και της οικονοµικής της συµπεριφοράς, ο Gilbert φέρνει στο
φως όσα έχουν ανακαλύψει οι επιστήµονες σχετικά µε τη µοναδικά ανθρώπι-

αρκετοί θα ευχόµασταν να το είχαµε γράψει εµείς. Σπανίως θα σας δοθεί η
ευκαιρία να µάθετε τόσο πολλά για ένα τόσο σηµαντικό θέµα ενώ ταυτόχρονα θα διασκεδάζετε τόσο πολύ.»
—Daniel Kahneman, βραβείο Νόµπελ 2002 στην οικονοµική επιστήµη,
καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Πρίνστον
• «Παρουσιάζοντας έρευνες αιχµής από το πεδίο της ψυχολογίας αλλά και

τις δικές του οξυδερκέστατες παρατηρήσεις πάνω σε καθηµερινά συµβάντα, ο Gilbert προσφέρει ένα ευχάριστο ανάγνωσµα, ενώ ταυτόχρονα, µε
εξαιρετική δεινότητα, ρίχνει φως σε µερικά από τα πιο µεγάλα µυστήρια
της ανθρώπινης νόησης.»
—Daniel Schacter, καθηγητής νευροψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Harvard

Ο Daniel Gilbert είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο Harvard. Έχει
βραβευθεί πολλές φορές για το ερευνητικό και διδακτικό του έργο. Στις διακρίσεις που έχει δεχθεί περιλαµβάνονται το βραβείο διδασκαλίας Phi Beta
Kappa, η υποτροφία Guggenheim και το βραβείο διακεκριµένου επιστήµονα
µε πρώιµη συµβολή στην ψυχολογία, το οποίο απονέµει η Αµερικανική Ένωση
Ψυχολόγων (ΑPΑ). Η ερευνητική του εργασία έχει παρουσιαστεί στο The New
York Times Magazine, στο Forbes, στο Money, στο CNN, στο U.S. News & World
Report, στο The Wall Street Journal, στο Scientific American, στο Self, στο Men’s
Health, στο Redbook, στο Glamour, στο Psychology Today και αλλού. ∆ιηγήµατά
του έχουν δηµοσιευθεί στο Amazing Stories και στο Asimov’s Science Fiction
Magazine, καθώς και σε άλλα περιοδικά και ανθολογίες. Ζει στο Καίµπριτζ
της Μασαχουσέτης.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
Κορυζή 8, 117 43, Αθήνα, τηλ. 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756
www.katoptro.gr www.sciam.gr
info@katoptro.gr
info@sciam.gr

