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Προοδευτικοί και συντηρητικοί έχουν διαφορετική δομή εγκεφάλου 

 
Ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου στα άτομα συντηρητικών πολιτικών 

πεποιθήσεων είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες των ανθρώπων με 

προοδευτικές πολιτικές απόψεις, σύμφωνα με μια νέα έρευνα βρετανών 

νευροεπιστημόνων, η οποία φέρνει στο προσκήνιο το επίμαχο ζήτημα του κατά 

πόσο οι πολιτικές αντιλήψεις είναι νευρωνικά «καλωδιωμένες» στον εγκέφαλο.                 

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης του University College 

του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής το νευροεπιστήμονα Δρ. Ριότα Κανάι, 

διαπίστωσαν ότι όσοι ψηφίζουν το Συντηρητικό Κόμμα, και γενικά έχουν 

συντηρητικές αντιλήψεις, διαθέτουν μεγαλύτερο το τμήμα εκείνο του εγκεφάλου 

που σχετίζεται με τον φόβο, το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, σε σχέση με 

εκείνους οι οποίοι ψηφίζουν κάποιο πιο φιλελεύθερο και προοδευτικό κόμμα. 

Αντίθετα, οι άνθρωποι με προοδευτικές πολιτικές πεποιθήσεις, κατά μέσο όρο, 

έχουν μεγαλύτερη την περιοχή εκείνη του εγκεφάλου που σχετίζεται με το 

κουράγιο, την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, τις συγκρούσεις και την αποδοχή της 

αβεβαιότητας.  

Περιγραφή της έρευνας: Οι ερευνητές ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη νέα 

έρευνα μετά από σχετική πρόταση του βραβευμένου με Όσκαρ βρετανού 

ηθοποιού Κόλιν Φερθ, ο οποίος μολονότι δεν είναι επιστήμονας, αναφέρεται 

μεταξύ των συγγραφέων της σχετικής επιστημονικής εργασίας. Οι ερευνητές 

ανέλυσαν -με την τεχνική της μαγνητικής απεικόνισης- τους εγκεφάλους 90 

ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός βουλευτή των Εργατικών και ενός υπουργού των 

Συντηρητικών, μετρώντας τον όγκο της φαιάς ουσίας σε επιμέρους εγκεφαλικές 

περιοχές, σε συσχέτιση με τις πολιτικές αντιλήψεις. Η έρευνα φαίνεται πως έρχεται 

να επιβεβαιώσει σε βιολογικό επίπεδο προηγούμενες ψυχολογικές μελέτες που 

είχαν δείξει ότι οι συντηρητικοί είναι πιο ευαίσθητοι στα αρνητικά συναισθήματα 

(φόβος, απέχθεια, κ.ά.) και πιο αγχωμένοι με τις διάφορες απειλές και με την 

αβεβαιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντός τους, ενώ οι προοδευτικοί είναι πιο 

ανοικτοί και ανεκτικοί σε νέες εμπειρίες, ακόμα και εάν προϋποθέτουν τη 

σύγκρουση διαφορετικών ιδεών.  

Γενετικοί παράγοντες προκαλούν την ποικιλία: Οι βρετανοί επιστήμονες 

αναφέρουν ότι η ποικιλία των διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων προκαλείται 



από την επίδραση γενετικών παραγόντων, σε συνδυασμό με τις διάφορες 

επιδράσεις του περιβάλλοντος που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους από 

μικρή ηλικία.  

Η μελέτη δεν ξεκαθαρίζει αν οι πολιτικές πεποιθήσεις καθορίζουν την μεγαλύτερη 

ή μικρότερη προσοχή που δείχνει κάποιος στα βλέμματα των άλλων ή αντίστροφα, 

αν η ικανότητα να προσέχει κάποιος περισσότερο τους άλλους, επηρεάζει τις 

πολιτικές αντιλήψεις και τις γενικότερες στάσεις στη ζωή του. 

 


