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Σημείωμα  

του συγγραφέα 

Το 1946, o Γ. Χ. Όντεν (W. H. Auden) δημοσίευσε ένα ποίημα 

το οποίο περιείχε έναν στίχο που παραινούσε σε αυστηρό τόνο: 

«Ου συμπορευθείς με στατιστικολόγους, ουδέ συμπράξεις με 

κάποια κοινωνική επιστήμη.» Για πολύ καιρό, ακόμη και άν-

θρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις σε υψηλά κλιμάκια έδιναν 

την εντύπωση ότι συμφωνούσαν, καθώς προτιμούσαν να βασί-

ζουν τις επιλογές τους στη διαίσθηση, την προσωπική πείρα και 

σε ανέκδοτες ιστορίες. Παρότι και στις δύο περιπτώσεις οι ονο-

μασίες χρειάστηκε να αλλάξουν (σήμερα, η στατιστική αποκα-

λείται ανάλυση δεδομένων και οι κοινωνικές επιστήμες λέγο-

νται συμπεριφορικές επιστήμες), εκείνη η εποχή έχει παρέλθει 

ανεπιστρεπτί. 

Αντικαταστάθηκε από μια εποχή κατά την οποία στους μεί-

ζονες θεσμούς της κοινωνίας «η λήψη αποφάσεων πραγματο-

ποιείται βάσει αποδεικτικών στοιχείων»: στις επιχειρήσεις, στις 

κυβερνήσεις, στην εκπαίδευση, στην άμυνα και στον αθλητισμό. 

Πρόκειται για μια εποχή η οποία έχει περί πολλού την πληρο-

φόρηση που προέρχεται από σημαντικούς αναλυτές δεδομένων 
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και επιστήμονες των συμπεριφορικών επιστημών. Δεν διαθέτω 

άμεση γνώση για το πώς έλαβε χώρα η μεταμόρφωση στον χώ-

ρο της στατιστικής ανάλυσης, αλλά μπόρεσα να παρατηρήσω 

από πρώτο χέρι την άνοδο της θέσης των συμπεριφορικών επι-

στημών μέσω των εμπειριών μου ως κοινωνικού ψυχολόγου και 

συγγραφέα του βιβλίου Η τέχνη της πειθούς.* 

Ο αντίκτυπος αυτού του βιβλίου ήταν μικρός όταν πρωτο-

κυκλοφόρησε το 1984. Οι πωλήσεις του ήταν τόσο απογοητευ-

τικές, ώστε ο εκδότης μου απέσυρε το κονδύλι που είχε προ-

βλεφθεί για τη διαφήμιση και την προώθησή του, εξηγώντας ότι 

σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν σαν να «σκορπούσε χρήματα 

απ’ το παράθυρο». Ελάχιστοι αναγνώστες ενδιαφέρονταν για 

ό,τι είχε να πει η συμπεριφορική ψυχολογία για την άσκηση της 

κοινωνικής επιρροής. Αυτό σταμάτησε τέσσερα ή πέντε χρόνια 

αργότερα, τότε που οι πωλήσεις του βιβλίου άρχισαν να ση-

μειώνουν άνοδο, φτάνοντας στο τέλος επίπεδα πωλήσεων ενός 

μπεστ σέλερ, και έκτοτε παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Νομί-

ζω πως ξέρω τι άλλαξε και προκάλεσε αυτή την ανοδική πορεία: 

οι καιροί. Μέχρι τότε, η ιδέα για τη λήψη αποφάσεων βάσει 

στοιχείων κέρδισε την ευρεία αποδοχή του κόσμου και το βι-

βλίο Η τέχνη της πειθούς παρείχε ένα είδος πολύτιμου αποδει-

κτικού στοιχείου –μετέβη από την επιστημονική έρευνα της 

κοινωνικής ψυχολογίας στην επιτυχημένη πειθώ–, το οποίο δεν 

ήταν διαθέσιμο στο παρελθόν, τουλάχιστον όχι εύκολα.  

Δύο επιπρόσθετοι παράγοντες διαδραμάτισαν κάποιον ρό-

λο στη σημερινή δημοτικότητα αυτού του είδους κοινωνικής 

ψυχολογίας και, κατ’ επέκταση, και του βιβλίου Η τέχνη της 

πειθούς. Ο πρώτος είναι η άνοδος των συμπεριφορικών οικονο-

μικών, μιας προσέγγισης συνυφασμένης με την κατανόηση των 

οικονομικών επιλογών του ανθρώπινου είδους, η οποία αμφι-

                                                                                 
*
  Σ.τ.Μ.: Μετάφραση Μ. Κωνσταντοπούλου, Δίαυλος, Αθήνα, 2008. 
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σβήτησε και, σε ορισμένους κλάδους, εξάλειψε την κλασική οι-

κονομική σκέψη. Μολονότι τα συμπεριφορικά οικονομικά οριο-

θετούν το δικό τους πεδίο, έχουν ενσωματώσει πλευρές του 

σκεπτικού της κοινωνικής ψυχολογίας (φερειπείν, τον συχνό 

παραλογισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς) και της μεθοδο-

λογίας της (τα τυχαιοποιημένα, ελεγχόμενα πειράματα).  

Ορισμένοι συνάδελφοί μου αισθάνονται ότι οι συμπεριφο-

ρικοί οικονομολόγοι τούς στέρησαν τα εύσημα, δεδομένου ότι 

αξιώνουν ως δικές τους πολλές και διάφορες ανακαλύψεις, χω-

ρίς να αναγνωρίζουν υπάρχοντα, εξαιρετικά παρόμοια ευρήμα-

τα από το πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας. Δεν συμμερίζομαι 

την πικρία τους. Παρότι υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη, δεν 

είναι ευρεία. Επιπλέον, αν μη τι άλλο, τα συμπεριφορικά οικο-

νομικά εξύψωσαν στα μάτια του κοινού τη θέση της κοινωνικής 

ψυχολογίας, καθώς υιοθέτησαν ορισμένα βασικά χαρακτηριστι-

κά και τα νομιμοποίησαν στο μυαλό των αρμοδίων στη λήψη 

αποφάσεων. Υπήρξε μια εποχή, μόλις πριν από δέκα χρόνια, κα-

τά την οποία οι κοινωνικοί ψυχολόγοι δεν προσκαλούνταν σε 

διεθνή συνέδρια για θέματα διακυβέρνησης ή οικονομικής πολι-

τικής. Και πάλι, εκείνες οι ημέρες ανήκουν στο παρελθόν. 

Ο άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη σημερινή αποδοχή 

των προσεγγίσεων της κοινωνικής ψυχολογίας είναι η προθυμία 

που άρχισαν να επιδεικνύουν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι να παρου-

σιάζουν το έργο τους (και τη συνάφειά του) στο κοινό. Μου αρέ-

σει να πιστεύω ότι πρόκειται για μια στροφή εκατόν ογδόντα 

μοιρών στην οποία συνέβαλε το βιβλίο Η τέχνη της πειθούς. Πριν 

από την έκδοσή του, οι περισσότεροι συνάδελφοί μου δεν ένιω-

θαν ασφαλείς, από επαγγελματική πλευρά, να γράφουν κείμενα 

που να απευθύνονται σε κάποιο δημοφιλές κοινό. Όντως, αν η 

κοινωνική ψυχολογία ήταν επιχείρηση, θα φημιζόταν για το 

σπουδαίο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά όχι για το τμήμα 

διανομής της. Δεν κάναμε διανομή, παρά μόνο σε άλλα ακαδη- 
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μαϊκά περιοδικά, τα οποία ήταν απίθανο να διαβαστούν από το 

ευρύ αναγνωστικό κοινό. Μια παρατήρηση που διατύπωσε ο νο-

μομαθής Τζέιμς Μπόιλ (James Boyle) συνοψίζει τη βασική αιτία: 

«Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει πραγματική συγκατάβαση αν δεν  

ακούσετε κάποιον ακαδημαϊκό να προφέρει τη λέξη “διαφημι-

στής”.» Σήμερα, αυτό έχει αλλάξει. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι,  

όπως επίσης και μυριάδες άλλοι συμπεριφορικοί επιστήμονες,  

επικοινωνούν όσο ποτέ άλλοτε με την ευρύτερη κοινότητα μέσα 

από ευρέως αναγνωρισμένα ιστολόγια, στήλες αρθρογραφίας, βί-

ντεο και βιβλία. Από αυτή την άποψη, οι συμπεριφορικές επιστή-

μες διανύουν κατά κάποιον τρόπο τη Χρυσή Εποχή τους. 

 

 

 

Το βιβλίο Η σημασία της προ-πειθούς: Μια επαναστατική μέθοδος 

για την επιρροή και την πειθώ επιδιώκει να κάνει κάποια προσθή-

κη στο κυρίως σώμα των πληροφοριών των συμπεριφορικών επι-

στημών, τις οποίες το ευρύ αναγνωστικό κοινό βρίσκει τόσο εκ 

φύσεως ενδιαφέρουσες όσο και εφαρμόσιμες στην καθημερινότη-

τά του. Εντοπίζει αυτό που κάνουν όσοι διαθέτουν τη δεξιότητα 

της επικοινωνίας προτού παραδώσουν κάποιο μήνυμα προκειμέ-

νου να γίνει αποδεκτό. Το καινούριο στοιχείο στην προκειμένη 

περίπτωση είναι η έξυπνη επιλογή της χρονικής στιγμής. Στο πα-

ρελθόν, υπήρξαν φωνές που παραδέχονταν ότι είναι συνετό να 

αναλαμβάνεται πρότερη δράση προκειμένου να εξασφαλιστεί 

αργότερα η επιτυχία. Επιβεβαιώνοντας την αξία του πρώιμου 

σχεδιασμού, ο Κινέζος στρατιωτικός ειδικός σε θέματα στρατηγι-

κής της αρχαιότητας, ο Σουν Τζου (Sun Tzu),* δήλωσε ότι «Η νί-

                                                                                 
*
  Σ.τ.Μ.: Κινέζος πολεμιστής και φιλόσοφος, που έζησε στα τέλη του 6ου και 

στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., την περίοδο των «Εμπόλεμων Κρατών». Το 
έργο του Η τέχνη του πολέμου επηρέασε τη φιλοσοφία και αποτελεί διαχρο-
νικά μία από τις σπουδαιότερες στρατιωτικές πραγματείες.  
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κη για κάθε μάχη κερδίζεται πριν από αυτή». Οι επιχειρηματικοί 

σύμβουλοι διδάσκονται ότι για να κερδίσουν έναν πελάτη πρέπει 

πρώτα να κατακτήσουν τη θέση του «έμπιστου συμβουλάτορα». 

Ο Ντέιλ Κάρνεγκι (Dale Carnegie) μας διαβεβαίωνε ότι «Μπο-

ρείς να κάνεις περισσότερους φίλους μέσα σε δυο μήνες αν ενδια- 

φερθείς πραγματικά για τους άλλους απ’ όσους μπορείς να κάνεις 

σε δυο χρόνια με το να προσπαθείς να τους κάνεις να ενδιαφερ-

θούν αυτοί για εσένα». Σοφές όλες αυτές οι συμβουλές. Ωστόσο 

παρουσιάζουν ένα μειονέκτημα: χρειάζονται ημέρες, εβδομάδες ή 

μήνες προεργασίας.  

Είναι άραγε δυνατό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα όχι 

μόνο μέσα σε αυτά τα μεγάλα χρονικά όρια, αλλά και μέσα σε 

μια στιγμή –την τελευταία στιγμή πριν από την αποστολή κά-

ποιου μηνύματος; Όχι μόνο είναι δυνατό, αλλά είναι αποδεδειγ-

μένο. Οι ειδικοί στην επικοινωνία μπορούν να αυξήσουν τα επί-

πεδα της επιτυχίας τους γνωρίζοντας τι πρέπει να πουν ή να 

κάνουν ακριβώς πριν απευθυνθούν στο κοινό τους. Ο Μάρκος 

Τύλλιος Κικέρωνας, ο Ρωμαίος ρήτορας του 1ου αιώνα π.Χ., 

αναγνώριζε την ισχύ που είχαν ορισμένες βαθιά ριζωμένες επιρ-

ροές πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, διαλαλώντας «Ω και-

ροί! Ω ήθη!» («O tempora! O mores!»). Το υλικό του βιβλίου 

Προ-πειθώ, Προετοιμάστε τους για να τους πείσετε περιλαμβάνει 

μια πολύ πιο άμεση και διαχειρίσιμη πηγή επιρροής: Ω στιγμή! 

Μια τελική, προσήκουσα, επισήμανση αφορά στις σημειώ-

σεις τέλους του βιβλίου, οι οποίες δεν παρουσιάζουν μόνο πα-

ραθέματα από συναφή ακαδημαϊκά έργα, αλλά επιπλέον πλη-

ροφορίες για το εκάστοτε θέμα, με σκοπό να διευρύνουν τις 

γνώσεις των αναγνωστών προς ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις. 

Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να αντιμετωπιστούν, εν μέρει, 

ως προσωπικός σχολιασμός.1 

 



  
1Σημείωμα του συγγραφέα 
Στίχος του W. H. Auden από το ποίημα με τίτλο «Under Which Lyre: A Reactionary Tract for the Times». Το σχόλιο του James Boyle προέρχεται από το βιβλίο του The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, ενώ η δήλωση του Sun Tzu και αυτή του Dale Carnegie αναφέρονται στα κλασικά τους έργα The Art of War [Η τέχνη του πολέμου, μτφ Ρ. Λέκκου-Δάντου, Τα Νέα/Alter Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2019] και How to Win Friends and Influence People [Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους στην ψηφιακή εποχή, μτφ. Κ. Καρανικολός, Κλειδάριθμος, 2014] αντίστοιχα.  
Το γιατί τα συμπεριφορικά οικονομικά θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιον αξιόπιστο ρόλο στον χώρο τής κοινωνικής ψυχολογίας αποτελεί ένα συναρπαστικό ερώτημα ανάμεσα σε πολλούς αρμόδιους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σχετίζεται, πιστεύω, με το γεγονός ότι τα οικονομικά ως επιστήμη παραδοσιακά χαίρουν της εκτίμησης του κόσμου των επιχειρήσεων και της διακυβέρνησης. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως συμπεριφορικοί οικονομολόγοι που κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ στο επιστημονικό τους πεδίο (βλ. George Akerlof, Daniel Kahneman, Robert Shiller, Herbert Simon, Vernon Smith), και υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να το κερδίσουν (το μυαλό 
μου πηγαίνει πρωτίστως στον Richard Thaler), κι όταν φαίνεται πως τα συμπεριφορικά οικονομικά και η κοινωνική ψυχολογία παρουσιάζουν κάποια κεντρικά στοιχεία, τότε η φήμη του δεύτερου επιστημονικού πεδίου επωφελείται από το πρώτο.  



 

ΜΕΡΟΣ 

1  

ΠΡΟ-ΠΕΙΘΩ:  

Ο ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ  

ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 

 





 

1 

Η ΠΡΟ-ΠΕΙΘΩ:  

Μια εισαγωγή 

Κάποτε παρεισέφρησα, σαν μυστικός πράκτορας, στα εκπαιδευ-

τικά προγράμματα πολλών και διάφορων επαγγελμάτων που 

σκοπός τους είναι να μας κάνουν να λέμε «ναι». Σχεδόν επί τρία 

χρόνια, κατέγραφα τα μαθήματα που διδάσκονταν σε επίδοξους 

πωλητές αυτοκινήτων, πωλητές κατευθυνόμενης πώλησης, τη-

λεοπτικούς διαφημιστές, μάνατζερ πρώτης γραμμής, επικεφα-

λής εράνων, ειδικούς σε θέματα δημοσίων σχέσεων και υπευθύ-

νους πρόσληψης προσωπικού εταιρειών. Πρόθεσή μου ήταν να 

ανακαλύψω ποιες πρακτικές ήταν διαρκώς αποτελεσματικές. 

Έτσι, λοιπόν, είτε απαντούσα σε αγγελίες εταιρειών που ζητού-

σαν εκπαιδευόμενους είτε κανόνιζα με άλλον τρόπο να παρευ-

ρίσκομαι στις τάξεις τους, με το σημειωματάριο στο χέρι, έτοι-

μος να αφομοιώσω τη σοφία που αποκτήθηκε μέσα από τη μα-

κρά πείρα στον χώρο της πειθούς.  
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Σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, συχνά επιτρεπόταν 

στους προχωρημένους εκπαιδευόμενους να συνοδεύουν κά-

ποιον έμπειρο επαγγελματία και να παρατηρούν πώς κινείται 

στην επιχείρηση. Πάντα άρπαζα αυτές τις ευκαιρίες επειδή ήθε-

λα να διαπιστώσω αν μπορούσα να καταγράψω όχι μόνο τι έκα-

ναν σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες για να πετύχουν, αλλά 

επίσης τι έκαναν οι καλύτεροι εξ αυτών. Σύντομα, μια τέτοια 

περίπτωση έκανε την εμφάνισή της και κλόνισε τις εικασίες μου. 

Πίστευα ότι οι καλύτεροι στον τομέα τους αφιέρωναν περισσό-

τερο χρόνο από τους λιγότερο καλούς προκειμένου να αναπτύ-

ξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνταν για να επι-

φέρουν αλλαγές: διαύγεια, λογική και τα επιθυμητά γνωρίσματά 

τους. Εγώ, όμως, είδα κάτι άλλο. 

 

 

Η ΠΡΟ-ΠΕΙΘΩ 

Οι άνθρωποι με τις υψηλότερες επιδόσεις περνούσαν περισσό-

τερο χρόνο διαμορφώνοντας αυτό που έκαναν κι έλεγαν προτού 

υποβάλουν κάποιο αίτημα. Από την αρχή της αποστολής τους 

ξεκινούσαν σαν τους δεξιοτέχνες κηπουρούς που ξέρουν ότι 

ακόμη και οι καλύτεροι σπόροι δεν θα βγάλουν ρίζες σε πετρώ-

δες χώμα ούτε θα καρποφορήσουν σε ανεπαρκώς προετοιμα-

σμένο έδαφος. Περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους κοπιά-

ζοντας στα χωράφια της επιρροής, σκεπτόμενοι και ασχολούμε-

νοι με την καλλιέργεια –προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 

καταστάσεις που αντιμετώπιζαν θα είχαν υποστεί κάποια προ-

εργασία ώστε να είναι έτοιμες για ανάπτυξη. Το δίχως άλλο, οι 

καλύτεροι λάμβαναν υπόψη και ενδιαφέρονταν, ιδιαίτερα, για 

το τι είχαν να προσφέρουν σε εκείνες τις καταστάσεις. Αλλά  

επιπλέον, σε σύγκριση με τους λιγότερο αποτελεσματικούς συ-

ναδέλφους τους, για να γίνει αποδεκτή η πρότασή τους δεν 

στηρίζονταν στα έγκυρα θετικά χαρακτηριστικά της· αναγνώρι-
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ζαν ότι το ψυχολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται 

αρχικά ένα αίτημα ενδέχεται να φέρει το ίδιο ή ακόμη μεγαλύ-

τερο βάρος.  

Εξάλλου, συχνά δεν ήταν σε θέση να «πειράξουν» τα πλεο-

νεκτήματα που είχαν να προσφέρουν· το προϊόν, το πρόγραμμα 

ή το σχέδιο που σύστηναν είχε δημιουργηθεί από κάποιον άλ-

λον στην εταιρεία, η μορφή του οποίου συχνά δεν γινόταν να 

αλλάξει. Η ευθύνη τους ήταν να το παρουσιάσουν όσο το δυνα-

τόν πιο εποικοδομητικά. Για να το καταφέρουν, έκαναν κάτι 

που τους έδινε ένα κατά κάποιον τρόπο μοναδικό πλεονέκτημα: 

προτού εισαγάγουν το μήνυμά τους, φρόντιζαν ώστε το κοινό 

τους να διάκειται ευνοϊκά απέναντι σε αυτό.  

Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια σημαντική ενόραση 

για όσους από εμάς θέλουμε να μάθουμε πώς να αυξήσουμε την 

επιρροή μας. Άνθρωποι με μεγαλύτερη πειθώ γίνονται καλύτε-

ροι μέσα από την προ-πειθώ –τη διαδικασία κατά την οποία με-

ριμνούν ώστε οι παραλήπτες ενός μηνύματος να καθίστανται 

δεκτικοί σε αυτό πριν το λάβουν. Επομένως, για να είμαστε όσο 

το δυνατόν περισσότερο πειστικοί, είναι απαραίτητο να είμαστε 

όσο το δυνατόν περισσότερο προ-πειστικοί. Με ποιον τρόπο 

όμως;  

Εν μέρει, η απάντηση προϋποθέτει ένα θεμελιώδες, αν και 

όχι και τόσο αναγνωρισμένο, αξίωμα που ισχύει για κάθε είδος 

επικοινωνίας: ό,τι παρουσιάζουμε αρχικά αλλάζει τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν αυτό που τους παρουσιάζουμε 

ευθύς αμέσως. Αναλογιστείτε σε ποιον βαθμό μια μικρή διαδι-

καστική διαφορά βελτίωσε τα κέρδη μιας επιχείρησης παροχής 

συμβουλών ενός συναδέλφου μου, με έδρα στο Τορόντο. Επί 

χρόνια, κάθε φορά που πραγματοποιούσε μια προσφορά για να 

αναλάβει κάποια σημαντική ανάθεση, συνήθως ερχόταν αντιμέ-

τωπος με τον πελάτη, ο οποίος αντιδρούσε στην προσφορά και 

μπορεί να πρότεινε μια μείωση της τάξης του 10% ή 15%. Αυτό 
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ήταν εξοργιστικό, όπως λέει ο ίδιος, επειδή ουδέποτε ένιωθε  

άνετα «φουσκώνοντας» τον προϋπολογισμό προκειμένου να 

καλύπτει αυτό το είδος ενδεχόμενης αύξησης κόστους. Αν συμ-

φωνούσε στη μείωση, το περιθώριο του κέρδους του γινόταν 

τόσο ισχνό, ώστε μόλις και μετά βίας κάλυπτε το κόστος εργα-

σίας. Αν δεν συναινούσε στη μείωση, είτε έχανε τη δουλειά είτε 

κατέληγε με συνεταίρους οι οποίοι κατ’ αρχάς ήταν δυσαρεστη-

μένοι επειδή δεν ήταν διατεθειμένος να συνεννοηθεί μαζί τους 

για την τιμή.  

Ύστερα, στη διάρκεια μιας σύσκεψης παρουσίασης της 

προσφοράς του, έκανε τυχαία έναν ελιγμό με τον οποίο ξεφορ-

τώθηκε αυτό το πρόβλημα μια και καλή. Δεν επρόκειτο για μια 

βαθμιαία απόπειρα να διευκρινίσει ή να δικαιολογήσει καθεμιά 

απ’ τις δαπάνες που αφορούσαν τις υπηρεσίες του· είχε προ 

πολλού εγκαταλείψει αυτή την προσέγγιση, η οποία το μόνο 

που κατάφερνε ήταν να προκαλεί εξονυχιστικό έλεγχο του λο-

γαριασμού. Αντιθέτως, μετά τη συνηθισμένη παρουσίασή του 

και ακριβώς πριν ανακοινώσει την αμοιβή του (ύψους 75.000 

δολαρίων), εκείνος αστειεύτηκε, λέγοντας «Όπως μπορείτε να 

δείτε, δεν γίνεται να σας χρεώσω ένα εκατομμύριο δολάρια γι’ 

αυτές τις υπηρεσίες». Ο πελάτης σήκωσε τα μάτια του από την 

έγγραφη οικονομική πρόταση που μελετούσε και είπε «Εντάξει, 

θα συμφωνήσω ως προς αυτό!». Η συνάντηση κύλησε χωρίς ού-

τε μία μελλοντική αναφορά στο θέμα της αμοιβής και έληξε με 

την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνάδελφός μου ισχυρίζεται 

πως αυτή η τακτική της αναφοράς σε κάποια ομολογουμένως 

ουτοπική τιμή για ένα έργο δεν έχει πάντοτε το επιθυμητό απο-

τέλεσμα –καθώς υπεισέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες 

σε αυτή την ιστορία–, αλλά σχεδόν πάντα εξουδετερώνει αμφι-

σβητήσεις αναφορικά με τις χρεώσεις.  

Παρότι στον φίλο μου συνέβη τυχαία, δεν είναι ο μόνος 

που βιώνει τις αξιοθαύμαστες συνέπειες του να ξεστομίζει σαν 
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πυροτέχνημα ένα μεγάλο ποσό και στη συνέχεια αυτό να μένει 

στο μυαλό των άλλων. Ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα ποσά που 

ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ο κόσμος για ένα δείπνο αυξά-

νονταν όταν το εστιατόριο που κατονομαζόταν ήταν το Studio 

97 και το αντίθετο όταν επρόκειτο για δείπνο στο εστιατόριο 

Studio 17· ότι η τιμή την οποία θα πλήρωνε ο κόσμος για ένα 

κουτί βελγικά σοκολατάκια αυξανόταν αφού του ζητούσαν να 

σημειώσει δύο μεγάλα ψηφία (σε αντίθεση με μικρά) από τον  

αριθμό κοινωνικής του ασφάλισης· ότι οι συμμετέχοντες σε μια 

μελέτη επαγγελματικών επιδόσεων προέβλεψαν ότι η προσπά-

θειά τους και η παραγωγή τους θα ήταν καλύτερη όταν η μελέ-

τη τύχαινε να έχει την ονομασία «πείραμα Νο 27» (αντί για 

«πείραμα Νο 9») και ότι οι προβλέψεις των θεατών σχετικά με 

την επίδοση ενός αθλητή αυξάνονταν αν το νούμερο στη φανέ-

λα του ήταν υψηλό (ή αντίθετα χαμηλό). 

Επιπροσθέτως, ο ισχυρός αντίκτυπος που έχει κάτι το  

οποίο αναφέρεται πρώτο στη σειρά δεν περιορίζεται στα μεγά-

λα αρχικά νούμερα. Άλλοι ερευνητές απέδειξαν ότι αμέσως μό-

λις φοιτητές τράβηξαν μακριές γραμμές πάνω σε ένα κομμάτι 

χαρτί η εκτίμηση που έδωσαν για το μήκος του ποταμού Μισι-

σιπή ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των φοιτητών που 

είχαν σχεδιάσει κοντές γραμμές. Για την ακρίβεια, ο αντίκτυπος 

που έχει κάτι το οποίο προηγείται δεν περιορίζεται καν στα 

νούμερα: οι πελάτες μιας κάβας είναι πιθανότερο να διαλέξουν 

ένα κρασί γερμανικής σοδειάς αν πριν από την επιλογή τους 

ακούσουν κάποιο γερμανικό τραγούδι να παίζει στο ηχοσύστη-

μα του καταστήματος· με τον ίδιο τρόπο, κατά πάσα πιθανότη-

τα θα αγοράσουν γαλλικό κρασί αν νωρίτερα ακούσουν κάποιο 

γαλλικό τραγούδι.1 

Επομένως, αυτό που γίνεται αργότερα δεν καθορίζεται από 

μια συγκεκριμένη εμπειρία. Μπορεί να είναι η έκθεση σε κά-

ποιον αριθμό, το μήκος μιας γραμμής ή κάποιο μουσικό κομμά-
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τι· κι όπως θα διαπιστώσουμε στα επόμενα κεφάλαια, μπορεί να 

είναι κάποια προσοχή που δίνεται για κλάσματα του δευτερο-

λέπτου σ’ ένα οποιοδήποτε σύνολο επιλεγμένων ψυχολογικών 

εννοιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι το παρόν βιβλίο αφορά ως επί 

το πλείστον ό,τι ενισχύει την πειθώ, τα κεφάλαιά του μεταχειρί-

ζονται ειδικά τις έννοιες που αυξάνουν τις πιθανότητες της συ-

γκατάθεσης. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί 

η επιλογή της λέξης πιθανότητα, η οποία αντικατοπτρίζει μια 

αναπόδραστη πραγματικότητα ως προς τη λειτουργία στη 

σφαίρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς –οποιοιδήποτε ισχυρι-

σμοί περί βεβαιότητας σε αυτόν τον τομέα είναι καταγέλαστοι. 

Καμία πρακτική πειθούς δεν πρόκειται να είναι σίγουρα αποτε-

λεσματική κάθε φορά που εφαρμόζεται. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-

χουν προσεγγίσεις που μπορούν να αυξάνουν σταθερά το ενδε-

χόμενο μιας συμφωνίας. Και αυτό είναι αρκετό. Μια σημαντική 

αύξηση αυτού του ενδεχόμενου αρκεί για να μας δώσει ένα κα-

θοριστικό πλεονέκτημα.  

Στην οικογενειακή ζωή, είναι αρκετή ώστε να μας παρέχει 

τα μέσα για να πετύχουμε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις επι-

θυμίες μας –ακόμη και του πιο ανθεκτικού κοινού όλων: των 

παιδιών μας. Στον επαγγελματικό τομέα, αρκεί ώστε να εξα-

σφαλίζει στις εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν αυτές τις προσεγ-

γίσεις τα μέσα για να υπερκεράσουν τους ανταγωνιστές τους  

–ακόμη και ανταγωνιστές με εξίσου καλές πιθανότητες. Αρκεί, 

επίσης, ώστε να παρέχει σε εκείνους που γνωρίζουν πώς να  

εφαρμόζουν αυτές τις προσεγγίσεις τα μέσα για να γίνονται κα-

λύτεροι, ακόμη και οι καλύτεροι, επαγγελματίες μέσα σε έναν 

οργανισμό.  

Ας πάρουμε, λόγου χάρη, έναν τέτοιον επαγγελματία (ας 

τον ονομάσουμε Τζιμ, επειδή, τι στο καλό, έτσι λεγόταν), ο  

οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

της οποίας είχα εισχωρήσει για να το μελετήσω. Η εταιρεία κα-
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τασκεύαζε ακριβά οικιακά συστήματα πυρασφάλειας που ενερ-

γοποιούνταν με τη θερμότητα και ο Τζιμ ήταν ο καλύτερος πω-

λητής της. Δεν ολοκλήρωνε, βέβαια, κάθε πώληση, αλλά από 

μήνα σε μήνα είχε περισσότερες πιθανότητες από τους ομολό-

γους του να καταλήξει με ένα υπογραμμένο συμβόλαιο έπειτα 

από κάποια κλήση πωλήσεων. Ύστερα από μια περίοδο μαθημά-

των μέσα στην τάξη, μου ανατέθηκε να περάσω τις επόμενες 

ημέρες με πολλούς και διάφορους πωλητές για να μάθω πώς 

προσέγγιζαν τη διαδικασία της πώλησης. Αυτό πάντοτε σήμαινε 

την επίσκεψη σε μια οικογένεια που είχε κάποια προγραμματι-

σμένη συνάντηση για μια παρουσίαση.  

Εξαιτίας των λαμπρών επιδόσεών του, παρακολούθησα 

από κοντά την τεχνική του Τζιμ. Μία πρακτική ξεχώρισε ως βα-

σική για την επιτυχία του. Πριν αρχίσει να προσπαθεί να ολο-

κληρώσει την πώληση, δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα εμπιστο-

σύνης με την οικογένεια. Η εμπιστοσύνη είναι από εκείνες τις 

ιδιότητες που οδηγούν στη συμμόρφωση με αιτήματα, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο σπόρος της φυτεύεται προτού υποβληθεί το 

αίτημα. Παρά τις στοίβες επιστημονικών εκθέσεων και το πλή-

θος βιβλίων που έχουν γραφτεί γι’ αυτό το θέμα και που υπο-

δεικνύουν τρόπους για την εδραίωση της εμπιστοσύνης, ο Τζιμ 

την καλλιεργούσε με έναν τρόπο που δεν είχα δει πουθενά. Το 

κατάφερνε προσποιούμενος ότι ήταν λίγο ατζαμής.  

Τα βήματα της πώλησης τα οποία διδάσκονταν όλοι οι  

εταιρικοί αντιπρόσωποι ήταν σχετικά τυποποιημένα στον κλά-

δο. Ύστερα από κουβεντούλα προκειμένου να καλλιεργηθεί μια 

σχέση, οι πιθανοί πελάτες (συνήθως ένα ζευγάρι) ολοκλήρωναν 

ένα δεκάλεπτο γραπτό τεστ σχετικό με κάποιες γνώσεις πυρα-

σφάλειας, το οποίο ήταν σχεδιασμένο ώστε να αποκαλύπτει πό-

σο λίγα γνωρίζουν για τους πραγματικούς κινδύνους φωτιάς 

μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του τεστ, 

οι αντιπρόσωποι πωλήσεων ξεκινούσαν με την ουσιαστική πα-
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ρουσίαση των προϊόντων, επιδεικνύοντας το σύστημα συνα-

γερμού και ξεφυλλίζοντας μαζί με τους μελλοντικούς πελάτες 

ένα βιβλιαράκι με υλικό που τεκμηρίωνε την υπεροχή του συ-

στήματος σε σχέση με όλα τα άλλα. Όλοι οι άλλοι αντιπρόσω-

ποι έπαιρναν απ’ την αρχή το βιβλιαράκι μαζί τους στις επισκέ-

ψεις στα σπίτια και το είχαν κοντά τους, έτοιμο για χρήση. Όχι, 

όμως, ο Τζιμ. Εκείνος περίμενε λίγα λεπτά μέχρι να αρχίσει το 

ζευγάρι να γράφει το τεστ, ύστερα έδινε με το χέρι του ένα χτύ-

πημα στο μέτωπό του κι έλεγε «Ω, ξέχασα μέσα στο αυτοκίνητο 

κάποιες πραγματικά σημαντικές πληροφορίες και πρέπει να 

πάω να τις φέρω. Δεν θέλω να διακόψω το τεστ, γι’ αυτό θα σας 

πείραζε να πάω να τις φέρω και να επιστρέψω στο σπίτι μόνος 

μου;». Η απάντηση ήταν πάντα κάτι σαν «Φυσικά, δεν υπάρχει 

πρόβλημα». Πολλές φορές, έπρεπε να του δώσουν κλειδί για να 

ξαναμπεί στο σπίτι.  

Τον παρατήρησα σε τρεις παρουσιάσεις. Κάθε φορά, γινό-

ταν «ξεχασιάρης» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια χρονι-

κή στιγμή. Κατά την επιστροφή στο γραφείο αργότερα εκείνο 

το απόγευμα, τον ρώτησα σχετικά με αυτό. Δύο φορές απέφυγε 

να μου απαντήσει ευθέως, ενοχλημένος που τον πίεζα να απο-

καλύψει το μυστικό του στις πωλήσεις. Όταν, όμως, επέμεινα, 

εκείνος το ξεφούρνισε, λέγοντας: «Σκέψου, Μπομπ: σε ποιους 

επιτρέπεις να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι σου μόνοι τους; Μόνο 

σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, σωστά; Θέλω το μυαλό αυτών 

των οικογενειών να με συνδέσει με την εμπιστοσύνη.» 

Ήταν ένα έξοχο κόλπο –όχι απολύτως δεοντολογικό, αλλά 

έξοχο, παρ’ όλα αυτά–, επειδή ενσωμάτωνε έναν απ’ τους βασι-

κούς ισχυρισμούς αυτού του βιβλίου: όσα πραγματικά καθορι-

στικά πράγματα λέμε ή κάνουμε πρώτα λειτουργούν ώστε να 

προ-πείσουν το κοινό μας, κι αυτό το καταφέρνουν αλλάζοντας 

τους συνειρμούς κάποιων μελών του με αυτό που κάνουμε ή λέ-

με στη συνέχεια. Στο έβδομο κεφάλαιο, θα προβάλω το επιχεί-
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ρημα ότι κάθε νοητική δραστηριότητα προκύπτει ως μοντέλο 

συνειρμών στο πλαίσιο ενός τεράστιου και περίπλοκου νευρω-

νικού δικτύου και ότι οι απόπειρες άσκησης επιρροής θα είναι 

επιτυχείς μόνο στον βαθμό κατά τον οποίο οι συνειρμοί που 

πυροδοτούν είναι ευνοϊκοί απέναντι στην αλλαγή.  

Η τακτική του Τζιμ συνιστά καλό παράδειγμα. Για να γίνει 

κορυφαίος πωλητής, δεν χρειάστηκε να τροποποιήσει τα χαρα-

κτηριστικά του συστήματος συναγερμού που πουλούσε ή τη 

λογική, τη διατύπωση ή το ύφος με τα οποία το περιέγραφε· για 

την ακρίβεια, δεν παρεκτράπηκε καθόλου από την τυποποιημέ-

νη παρουσίαση. Αντιθέτως, το μόνο που έκανε πρώτα ήταν να 

συνδέσει το πρόσωπό του με την έννοια της εμπιστοσύνης, από 

την οποία στη συνέχεια άλλοι (έντονα θετικοί) συνειρμοί θα 

συνδέονταν με τον ίδιο και τις συμβουλές του. Ακόμη και η α-

νορθόδοξη μέθοδος του Τζιμ να συνδέει τον εαυτό του με την 

έννοια της εμπιστοσύνης ήταν αμιγώς συνειρμική. Δεν ισχυρι-

ζόταν ότι ήταν κάποιος άνθρωπος –ένας κοντινός φίλος ή συγ-

γενής, ίσως– στον οποίο ο κόσμος επιτρέπει να έχει ελεύθερη 

πρόσβαση στο σπίτι του. Απλώς φρόντιζε να τον αντιμετωπί-

ζουν με έναν τρόπο που είναι χαρακτηριστικός για ανθρώπους 

τέτοιου είδους εμπιστοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η 

τακτική ήταν η μοναδική πραγματική διαφορά που κατέγραψα 

μεταξύ των παρουσιάσεων του Τζιμ και εκείνων των σημαντικά 

λιγότερο επιτυχημένων συναδέλφων του. Αυτή είναι η ισχύς 

του απλού συνειρμού.  

Συνολικά, πέρα από την εμπιστοσύνη, υπάρχουν πολλά και 

διάφορα πρώτα βήματα που μπορούν να κάνουν όσοι προσπα-

θούν να πείσουν, τα οποία θα καταστήσουν τα ακροατήριά τους 

πιο δεκτικά στο επιχείρημα που σκοπεύουν να παρουσιάσουν. Τα 

βήματα μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές και, αντιστοί-

χως, τους έχουν αποδοθεί πολλές και διάφορες ονομασίες από 

τους συμπεριφορικούς ψυχολόγους. Αποκαλούνται πλαισίωση 




