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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

Έχοντας σκοπό να διατηρήσω την ακεραιότητα του αρχικού κειμένου, έχω περιο-
ρίσει τις αλλαγές στην παρούσα έκδοση σε έναν μικρό αριθμό υποσημειώσεων. 
Πρόσθεσα ως υστερόγραφο ένα εκτεταμένο δοκίμιο, εμβαθύνοντας στις φιλοσοφι-
κές και εμπειρικές αναλύσεις του θέματος, αποσαφηνίζοντας παράλληλα κάποιες 
παρανοήσεις περί της έννοιας του Μαύρου Κύκνου που προέκυψαν μετά την αρχι-
κή έκδοση του βιβλίου. 

 
 





 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΤΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

Πριν από την ανακάλυψη της Αυστραλίας, στον Παλαιό Κόσμο ήταν πεπεισμένοι 
ότι όλοι οι κύκνοι ήταν λευκοί, μια πεποίθηση εδραιωμένη, καθώς την επιβεβαίω-
ναν και τα εμπειρικά τεκμήρια. Η πρώτη φορά που είδαν έναν μαύρο κύκνο θα 
πρέπει να αποτέλεσε ενδιαφέρουσα έκπληξη για κάμποσους ορνιθολόγους (και άλ-
λους που νοιάζονται ιδιαίτερα για το χρώμα των πτηνών), αλλά η σημασία της  
ιστορίας δεν είναι αυτή. Δείχνει πόσο σημαντικά περιορισμένη είναι η μάθησή μας 
χάρη στις παρατηρήσεις ή την εμπειρία μας και πόσο εύθραυστες είναι οι γνώσεις 
μας. Μια και μόνο παρατήρηση μπορεί να ακυρώσει μια γενική δήλωση που προέ-
κυψε και επιβεβαιωνόταν από χιλιετίες κατά τις οποίες είχαμε δει εκατομμύρια λευ-
κούς κύκνους και μόνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα (και, απ’ ό,τι μου λένε, 
κάπως άσχημο) μαύρο πουλί και τίποτε άλλο.1 

Κάνω ένα βήμα πέρα από το φιλοσοφικό-λογικό αυτό ζήτημα περί εμπειρικής 
πραγματικότητας, που μάλιστα μου έχει γίνει εμμονή από την παιδική μου ακόμα 
ηλικία.2 Αυτό που εδώ αποκαλούμε «Μαύρο Κύκνο» (με κεφαλαία) είναι ένα συμ-
βάν με τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες. 

                                                                                 
1
  Η διάδοση των κινητών τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτω μια 

μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες μαύρων κύκνων που στέλνουν αναγνώστες από τα ταξίδια τους. 
Τα περασμένα Χριστούγεννα πήρα και μια κάσα κρασί Black Swan (δεν ήταν και το αγαπημένο 
μου), μια βιντεοκασέτα (δεν παρακολουθώ βίντεο) και δύο βιβλία. Προτιμώ τις φωτογραφίες.  
Η διάδοση των κινητών τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτω μια 
μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες μαύρων κύκνων που στέλνουν αναγνώστες από τα ταξίδια τους. 
Τα περασμένα Χριστούγεννα πήρα και μια κάσα κρασί Black Swan (δεν ήταν και το αγαπημένο 
μου), μια βιντεοκασέτα (δεν παρακολουθώ βίντεο) και δύο βιβλία. Προτιμώ τις φωτογραφίες. 

2
 Χρησιμοποίησα τη λογική μεταφορά του μαύρου κύκνου (χωρίς κεφαλαία) για τα Συμβάντα Μαύ-

ρου Κύκνου (με κεφαλαία), αλλά το πρόβλημα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το λογικό πρόβλη-
μα που εγείρουν πολλοί φιλόσοφοι. Το συγκεκριμένο δεν έχει τόσο να κάνει με εξαιρέσεις, αλλά με 
τον δυσανάλογο ρόλο των ακραίων συμβάντων σε πολλούς τομείς της ζωής. Επιπλέον, το λογικό 
πρόβλημα έχει να κάνει με την πιθανότητα της εξαίρεσης (μαύρος κύκνος), στη δική μου περίπτωση 
κάνω λόγο για τον ρόλο του εξαιρετικού συμβάντος (Μαύρου Κύκνου) που οδηγεί στην υποβάθμι-
ση της προβλεψιμότητας και στην ανάγκη να είμαστε εύρωστοι ως προς τους αρνητικούς Μαύρους 
Κύκνους και να εκτιθέμεθα στους θετικούς. 
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Πρώτον, αποτελεί ακραία περίπτωση, καθώς βρίσκεται έξω από το πεδίο των 
φυσιολογικών προσδοκιών, αφού τίποτα κατά το παρελθόν δεν καταδεικνύει πει-
στικά ότι είναι πιθανό κάτι τέτοιο. Δεύτερον, φέρει ακραίες επιπτώσεις (σε αντίθε-
ση με το πτηνό). Τρίτον, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ακραία περίπτωση, η 
ανθρώπινη φύση μάς κάνει να επινοούμε ερμηνείες για την εμφάνισή του αφού έχει 
συμβεί, οπότε και γίνεται εξηγήσιμο και προβλέψιμο. 

Κάνω εδώ μια παύση για να συνοψίσω την τριάδα: σπανιότητα, ακραίες επι-
πτώσεις και εκ των υστέρων (αλλά όχι εκ των προτέρων) προβλεψιμότητα.3 Ένας 
μικρός αριθμός Μαύρων Κύκνων εξηγεί σχεδόν τα πάντα στον κόσμο μας, από την 
επιτυχία των ιδεών και των θρησκειών μέχρι τη δυναμική των ιστορικών συμβά-
ντων και μέχρι τα στοιχεία της προσωπικής μας ζωής. Από το τέλος του Πλειστό-
καινου και μετά, περίπου πριν από δέκα χιλιετίες, έχει αυξηθεί η επίδραση αυτών 
των Μαύρων Κύκνων. Η επιτάχυνση άρχισε κατά τη βιομηχανική επανάσταση, κα-
θώς ο κόσμος γινόταν όλο και πιο περίπλοκος, την ίδια στιγμή που τα συνηθισμένα 
συμβάντα, εκείνα που μελετούμε και αναλύουμε και προσπαθούμε να προβλέψουμε 
διαβάζοντας εφημερίδες, έχουν γίνει όλο και πιο ασήμαντα. 

Φανταστείτε μόνο πόσο ελάχιστα θα σας είχαν βοηθήσει οι γνώσεις σας για 
τον κόσμο να μαντέψετε τι επρόκειτο να συμβεί λίγο πριν από τα γεγονότα του 
1914 (μην κλέψετε χρησιμοποιώντας εξηγήσεις που έχουν χώσει στο κεφάλι σας οι 
βαρετοί καθηγητές σας στο γυμνάσιο). Και πώς βλέπετε την άνοδο του Χίτλερ και 
τον ακόλουθο πόλεμο; Τη ραγδαία διάλυση του σοβιετικού μπλοκ; Τις συνέπειες 
της ανόδου του ισλαμικού φονταμενταλισμού; Την επίδραση της εξάπλωσης του 
διαδικτύου; Τη κατάρρευση των αγορών το 1987 (και την πιο απροσδόκητη ακόμα 
ανάκαμψη); Τάσεις, επιδημίες, μόδα, ιδέες, ανάδειξη καλλιτεχνικών ρευμάτων και 
σχολών. Όλα αυτά είναι δυναμικές Μαύρου Κύκνου. Κυριολεκτικά μιλώντας, σχε-
δόν ό,τι έχει σημασία γύρω σας μπορεί να είναι τέτοιο συμβάν. 

Αυτός ο συνδυασμός χαμηλής προβλεψιμότητας και μεγάλων επιπτώσεων κα-
θιστά τον Μαύρο Κύκνο έναν μεγάλο γρίφο αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα η 
βασική ενασχόληση αυτού του βιβλίου. Σε αυτό το φαινόμενο μπορείτε να προσθέ-
σετε και το γεγονός ότι έχουμε την τάση να φερόμαστε σαν να μην υπάρχει! Και 
δεν εννοώ μόνο εσάς, τον ξάδερφό σας τον Τζόι κι εμένα, αλλά σχεδόν όλους τους 
«κοινωνικούς επιστήμονες» που για πάνω από έναν αιώνα εργάζονται με την ψευδή 
πεποίθηση ότι τα εργαλεία τους μπορούν να μετρήσουν την αβεβαιότητα. Γιατί οι 
εφαρμογές των επιστημών της αβεβαιότητας στα προβλήματα του πραγματικού 
κόσμου έχουν οδηγήσει σε γελοία φαινόμενα είχα το προνόμιο να το δω στα χρη-
ματοοικονομικά και στις οικονομικές επιστήμες. Πηγαίνετε να ρωτήσετε όποιον  
διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό σας ποιος θεωρεί ότι είναι ο ορισμός του «κινδύνου» 

                                                                                 
3
 Το ιδιαίτερα αναμενόμενο που δεν συνέβη είναι επίσης Μαύρος Κύκνος. Προσέξτε ότι, συμμετρικά 

μιλώντας, το να συμβεί ένα ιδιαίτερα απίθανο γεγονός ισοδυναμεί με το να μη συμβεί ένα ιδιαίτερα 
πιθανό. 
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και το πιο πιθανό είναι ότι θα σας μιλήσει για κάποιο μέτρο που αποκλείει την πι-
θανότητα Μαύρου Κύκνου – γι’ αυτό και η προβλεπτική του αξία για την αξιολό-
γηση του συνόλου των κινδύνων δεν είναι καλύτερη από την αστρολογία (θα δού-
με πώς κρύβουν την πνευματική αυτή απάτη πίσω από μαθηματικά). Το πρόβλημα 
είναι ενδημικό στα κοινωνικά ζητήματα. 

Η κεντρική ιδέα του βιβλίου αυτού έχει να κάνει με την τυφλότητά μας όσον 
αφορά την τυχαιότητα, ειδικά στις μεγάλες αποκλίσεις: Γιατί εμείς, επιστήμονες ή 
μη, επιτυχημένοι ή απλοί άνθρωποι, έχουμε την τάση να βλέπουμε το δέντρο κι όχι 
το δάσος; Γιατί εστιάζουμε συνεχώς στις μικρολεπτομέρειες, όχι στα πιθανά σημα-
ντικά μεγάλα συμβάντα, παρά τα εμφανή τεκμήρια ότι η επιρροή τους είναι τερά-
στια; Και, αν έχετε καταλάβει πού το πάω, γιατί η ανάγνωση της εφημερίδας στην 
πραγματικότητα μειώνει τις γνώσεις μας για τον κόσμο; 

Είναι εύκολο να δούμε ότι η ζωή είναι η συσσωρευμένη επίδραση μιας χούφτας 
σημαντικών κραδασμών. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να εντοπίσετε τον ρόλο των 
Μαύρων Κύκνων από την πολυθρόνα σας (ή το σκαμπό). Κάντε την παρακάτω 
άσκηση. Κοιτάξτε την ίδια σας την ύπαρξη. Μετρήστε τα σημαντικά γεγονότα, τις 
τεχνολογικές αλλαγές και τις εφευρέσεις που έχουν λάβει χώρα στο περιβάλλον 
σας από τότε που γεννηθήκατε και συγκρίνετέ τα με ό,τι περίμενε ο κόσμος να 
συμβεί πριν προκύψουν όλα αυτά. Πόσα ήρθαν στην ώρα τους; Κοιτάξτε την προ-
σωπική σας ζωή, την επιλογή του επαγγέλματός σας, για παράδειγμα, ή τη γνωρι-
μία με τον ή τη σύντροφό σας, την εξορία σας από τη χώρα όπου γεννηθήκατε, τις 
προδοσίες που αντιμετωπίσατε, τον ξαφνικό πλουτισμό ή την πτώχευσή σας. Πόσο 
συχνά συνέβησαν αυτά βάσει σχεδίου; 

Όσα δεν γνωρίζετε 

Η λογική του Μαύρου Κύκνου κάνει πολύ πιο χρήσιμα όσα δεν γνωρίζετε παρά όσα 
γνωρίζετε.4 Σκεφτείτε ότι πολλοί Μαύροι Κύκνοι μπορούν να προκληθούν και να 
επιδεινωθούν επειδή είναι απροσδόκητοι. 

Σκεφτείτε την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001: αν υπήρχε 
έστω μία εύλογη σκέψη για την ύπαρξη αυτού του κινδύνου στις 10 Σεπτεμβρίου, 
τότε η επίθεση δεν θα είχε συμβεί. Αν είχε κριθεί πως αυτή η πιθανότητα άξιζε προ-
σοχής, μαχητικά αεροπλάνα θα σάρωναν τους ουρανούς πάνω από τους Δίδυμους 
Πύργους, τα επιβατικά αεροπλάνα θα είχαν κλειδωμένες και αλεξίσφαιρες πόρτες 
και η επίθεση δεν θα είχε συμβεί, τόσο απλό. Κάτι άλλο μπορεί να είχε συμβεί. Τι; 
Δεν ξέρω. 

                                                                                 
4
 Ο Μαύρος Κύκνος είναι το αποτέλεσμα συλλογικών και ατομικών επιστημολογικών περιορισμών 

(ή διαστρεβλώσεων), κυρίως της πίστης στη γνώση· δεν πρόκειται για αντικειμενικό φαινόμενο. Το 
πιο σοβαρό λάθος που έγινε στην ερμηνεία του δικού μου Μαύρου Κύκνου είναι η προσπάθεια ορι-
σμού ενός «αντικειμενικού Μαύρου Κύκνου» που θα έμενε απαράλλακτος για όλους τους παρατη-
ρητές. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν ένας Μαύρος Κύκνος για τα θύματα, αλλά όχι 
και για τους δράστες. Στο Υστερογραφικό Δοκίμιο υπάρχει επιπλέον ανάλυση για το θέμα. 
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Δεν είναι περίεργο να βλέπουμε να εκτυλίσσεται ένα συμβάν ακριβώς επειδή 
δεν έπρεπε να συμβεί; Τι είδους άμυνα να έχουμε γι’ αυτό; Ό,τι έχετε μάθει (πως η 
Νέα Υόρκη ήταν εύκολος στόχος για τους τρομοκράτες, για παράδειγμα) μπορεί 
να καταστεί ασήμαντο αν ο εχθρός σας γνωρίζει ότι το γνωρίζετε. Είναι ενδεχομέ-
νως παράξενο που σε ένα τέτοιο στρατηγικό παιχνίδι όσα γνωρίζετε μπορεί να  
είναι πραγματικά ασήμαντα.5 

Το ίδιο ισχύει και για όλες τις επιχειρήσεις. Σκεφτείτε τη «μυστική συνταγή» 
για να πετύχεις στον χώρο της εστίασης. Αν ήταν γνωστή και προφανής, τότε κά-
ποιος άλλος θα την είχε ήδη σκεφτεί και η ιδέα θα είχε ήδη γίνει τετριμμένη.  
Η επόμενη επιτυχία στον χώρο της εστίασης πρέπει να είναι μια ιδέα που δεν είναι 
δυνατόν να σκεφτούν εύκολα οι σημερινοί ιδιοκτήτες εστιατορίων. Πρέπει να έχει 
κάποια απόσταση από τις προσδοκίες. Όσο πιο απροσδόκητη είναι η επιτυχία μιας 
τέτοιας προσπάθειας, τόσο μικρότερος ο αριθμός των ανταγωνιστών και τόσο πιο 
επιτυχημένος ο επιχειρηματίας που θα εφαρμόσει την ιδέα. Το ίδιο ισχύει και για 
τον χώρο των υποδημάτων ή των βιβλίων – ή οποιαδήποτε επιχείρηση. Το ίδιο  
ισχύει και για τις επιστημονικές θεωρίες – κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει κοι-
νοτοπίες. Η ανταμοιβή της προσπάθειας που κάνουν οι άνθρωποι είναι, γενικά,  
αντιστρόφως ανάλογη των προσδοκιών γι’ αυτή. 

Πάρτε για παράδειγμα το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό τον Δεκέμβριο του 
2014. Αν ήταν αναμενόμενο, δεν θα είχε προκαλέσει τη ζημιά που προκάλεσε – οι 
περιοχές που επηρεάστηκαν θα είχαν μικρότερο πληθυσμό και σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης. Όσα γνωρίζετε δεν μπορούν να σας βλάψουν πραγματικά. 

Ειδικοί και «ανδρείκελα» 

Η αδυναμία πρόβλεψης ακραίων συμβάντων συνεπάγεται την αδυναμία πρόβλεψης 
της πορείας της ιστορίας, δεδομένου του ποσοστού των συμβάντων αυτών στις δυ-
ναμικές των συμβάντων. 

Φερόμαστε όμως σαν να μπορούμε να προβλέψουμε τα ιστορικά γεγονότα ή, 
ακόμα χειρότερα, σαν να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας. Κάνου-
με προβλέψεις σε ορίζοντα τριακονταετίας για ελλείμματα του συστήματος κοινω-
νικής ασφάλισης και για τις τιμές του πετρελαίου, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι 
δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε τι θα ισχύει το επόμενο καλοκαίρι – τα συσσω-
ρευμένα λάθη στις προβλέψεις για πολιτικά και οικονομικά συμβάντα είναι τόσο 
τερατώδη, που κάθε φορά που εξετάζω το εμπειρικό αρχείο πρέπει να μου δώσω 
κάνα ελαφρύ χαστούκι για να σιγουρευτώ ότι δεν ονειρεύομαι. Το εκπληκτικό εν 
προκειμένω δεν είναι το μέγεθος των λαθών στις προβλέψεις μας, αλλά η απουσία 

                                                                                 
5
 Η Ιδέα της Ευρωστίας: Γιατί διατυπώνουμε θεωρίες που οδηγούν σε προβολές και προβλέψεις χωρίς 

να εστιάζουμε στην ανθεκτικότητα αυτών των θεωριών και τις συνέπειες των λαθών; Είναι πιο  
εύκολο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του Μαύρου Κύκνου αν εστιάσουμε στην ευρωστία ένα-
ντι των λαθών και όχι στη βελτίωση των προβλέψεων. 
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επίγνωσης. Και γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό όταν εμπλεκόμαστε σε αιματηρές 
συγκρούσεις: οι πόλεμοι είναι θεμελιωδώς απρόβλεπτοι (και δεν το γνωρίζουμε). 
Εξαιτίας αυτής της παρανόησης της αιτιώδους αλυσίδας ανάμεσα στην πολιτική 
και την πράξη, μπορούμε να προκαλέσουμε εύκολα Μαύρους Κύκνους χάρη στην 
επιθετική άγνοια – σαν παιδί που παίζει με το πρώτο του εργαστήριο χημείας. 

Η αδυναμία μας να κάνουμε προβλέψεις σε περιβάλλοντα που είναι ευάλωτα 
στον Μαύρο Κύκνο, σε συνδυασμό με μια γενική έλλειψη επίγνωσης της συγκεκρι-
μένης κατάστασης πραγμάτων, σημαίνει ότι ορισμένοι επαγγελματίες πιστεύουν 
ότι είναι ειδικοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Με βάση το εμπειρικό ιστορι-
κό, δεν γνωρίζουν περισσότερα για το ίδιο τους το πεδίο από τον γενικό πληθυσμό, 
αλλά είναι πολύ καλύτεροι στην αφήγηση – ή, ακόμα χειρότερα, στο να υψώνουν 
παραπέτασμα καπνού με περίπλοκα μαθηματικά μοντέλα. Είναι επίσης πιο πιθανό 
να φοράνε γραβάτα. 

Αφού οι Μαύροι Κύκνοι είναι απρόβλεπτοι, πρέπει να προσαρμοστούμε στην 
ύπαρξή τους (αντί να κάνουμε το αφελές και να προσπαθούμε να τους προβλέπου-
με). Είναι τόσο πολλά που μπορούμε να κάνουμε αν εστιάσουμε στην αντιγνώση ή 
σε όσα δεν γνωρίζουμε. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη, μπορείτε να προετοιμαστείτε 
για την αξιοποίηση των ευνοϊκών Μαύρων Κύκνων, μεγιστοποιώντας την έκθεσή 
σας σε αυτούς. Και πράγματι, σε ορισμένους τομείς –όπως είναι οι επιστημονικές 
ανακαλύψεις και οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια– υπάρχει μια δυσανά-
λογη ανταμοιβή από το άγνωστο, καθώς συνήθως δεν έχετε και πολλά να χάσετε, 
αλλά αντίθετα πολλά να κερδίσετε από ένα σπάνιο συμβάν. Θα δούμε ότι, σε αντί-
θεση με τη σοφία των κοινωνικών επιστημών, σχεδόν καμία ανακάλυψη, καμία ση-
μαντική τεχνολογία δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού – ήταν απλώς Μαύροι Κύ-
κνοι. Η στρατηγική που χρησιμοποιούν οι εφευρέτες και οι επιχειρηματίες είναι να 
βασίζονται λιγότερο σε σχεδιασμό από πάνω προς τα κάτω και να εστιάζουν στη 
μεγιστοποίηση των μικροβελτιώσεων και της αναγνώρισης ευκαιριών όταν εκείνες 
παρουσιάζονται. Επομένως διαφωνώ με τους οπαδούς του Μαρξ, αλλά και του  
Άνταμ Σμιθ: ο λόγος που οι ελεύθερες αγορές λειτουργούν είναι επειδή επιτρέπουν 
στον κόσμο να σταθεί τυχερός χάρη σε μια επιθετική τακτική δοκιμής και σφάλμα-
τος, και όχι επειδή δίνονται ανταμοιβές ή «κίνητρα» για την κατοχή δεξιοτήτων.  
Η στρατηγική, λοιπόν, είναι να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες μικροβελτιώ-
σεις και να αξιοποιήσετε όσο περισσότερες ευκαιρίες Μαύρου Κύκνου μπορείτε. 

Μαθαίνοντας πώς να µαθαίνετε 

Ένα ακόμα σχετικό εμπόδιο για τους ανθρώπους προέρχεται απ’ όταν εστιάζουμε 
υπερβολικά σε όσα γνωρίζουμε: έχουμε την τάση να μαθαίνουμε το ακριβές, όχι το 
γενικό. 

Τι έμαθε ο κόσμος από το επεισόδιο της 11ης Σεπτεμβρίου; Μήπως έμαθε ότι 
κάποια συμβάντα, εξαιτίας της δυναμικής τους, βρίσκονται κατά κύριο λόγο έξω 
από το πεδίο του προβλέψιμου; Όχι. Μήπως έμαθε για το εκ φύσεως ελάττωμα της 
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συμβατικής σοφίας; Όχι; Τι κατάλαβε; Έμαθε τους ακριβείς κανόνες για την απο-
φυγή ισλαμικών πρωτοτρομοκρατών και ψηλών κτιρίων. Πολλοί μου θυμίζουν συ-
νεχώς ότι είναι σημαντικό να δείχνουμε μια πρακτικότητα και να κάνουμε απτά 
βήματα, αντί να δημιουργούμε «θεωρίες» περί γνώσεων. Η ιστορία της Γραμμής 
Μαζινό δείχνει ότι είμαστε συνηθισμένοι να είμαστε ακριβείς. Οι Γάλλοι έχτισαν 
μετά τον Μεγάλο Πόλεμο ένα τείχος κατά μήκος της προηγούμενης διαδρομής που 
είχαν κάνει οι Γερμανοί εισβολείς ώστε να αποτρέψουν την εισβολή – ο Χίτλερ  
έκανε τον γύρο (σχεδόν) χωρίς κόπο. Οι Γάλλοι ήταν εξαιρετικοί στο μάθημα της 
ιστορίας απλώς μάθαιναν με υπερβολική ακρίβεια. Ήταν σε τόσο τεράστιο βαθμό 
πρακτικοί και επικεντρωμένοι που έβλαψαν τη δική τους ασφάλεια. 

Δεν μαθαίνουμε αυθόρμητα πως δεν μαθαίνουμε ότι δεν μαθαίνουμε. Το πρό-
βλημα βρίσκεται στη δομή του μυαλού μας: δεν μαθαίνουμε κανόνες, απλώς γεγο-
νότα και μόνο γεγονότα. Τους μετακανόνες (όπως είναι ο κανόνας ότι έχουμε την 
τάση να μη μαθαίνουμε κανόνες) δεν φαίνεται να μπορούμε να κατανοήσουμε ικα-
νοποιητικά. Αποστρεφόμαστε το αφηρημένο. Το αποστρεφόμαστε με πάθος. 

Γιατί; Είναι εδώ απαραίτητο, αφού είναι και ο στόχος μου στο υπόλοιπο βιβλίο, 
τόσο να ανατρέψουμε τη συμβατική σοφία, όσο και να δείξουμε πόσο ανεφάρμοστη 
είναι στο σύγχρονο, περίπλοκο και όλο και πιο αναδρομικό περιβάλλον.6 

Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο ερώτημα: Για ποιον σκοπό είναι φτιαγμένος  
ο νους μας; Φαίνεται να έχουμε τις λάθος οδηγίες χρήσης. Ο νους μας δεν δείχνει 
να είναι φτιαγμένος για να σκέφτεται και να κοιτάζει βαθιά μέσα του αν ίσχυε αυτό, 
τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα σήμερα για μας, αλλά, από την άλλη, δεν θα ήμα-
στε εδώ σήμερα και εγώ δεν θα ήμουν εδώ να μιλάω για το θέμα – ο αντιπραγματι-
κός, ενδοσκοπικός και βαθιά σκεπτόμενος πρόγονός μου θα είχε κατασπαραχτεί 
από ένα λιοντάρι, ενώ ο ξάδερφός του, που δεν σκεφτόταν και τόσο πολύ, αλλά 
αντιδρούσε πιο γρήγορα, θα είχε τρέξει να βρει κρυψώνα. Έχετε κατά νου ότι η 
σκέψη είναι χρονοβόρα και γενικά σπαταλά πολλή ενέργεια, ότι οι πρόγονοί μας 
πέρασαν πάνω από εκατό εκατομμύρια χρόνια ως μη σκεπτόμενα θηλαστικά και 
ότι στη σύντομη αυτή στιγμή της ιστορίας κατά την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει 
τον εγκέφαλό μας, τον έχουμε χρησιμοποιήσει σε θέματα πολύ περιφερειακά της 
ύλης. Τα τεκμήρια δείχνουν ότι σκεφτόμαστε πολύ λιγότερο απ’ όσο θεωρούμε ότι 
σκεφτόμαστε – εξαιρώντας, φυσικά, όταν σκεφτόμαστε το συγκεκριμένο θέμα. 

                                                                                 
6
 Εδώ αναδρομικό σημαίνει ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει όλο και περισσότερους βρόχους ανα-

τροφοδότησης κι αυτό κάνει τα συμβάντα να αποτελούν την αιτία περαιτέρω συμβάντων (για πα-
ράδειγμα, πολλοί αγοράζουν ένα βιβλίο επειδή το αγόρασαν και άλλοι), δημιουργώντας επομένως 
μια αλυσιδωτή αντίδραση και τυχαία και απρόβλεπτα φαινόμενα όπου κάποιος κερδίζει και οι υπό-
λοιποι χάνουν. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες ρέουν υπερβολικά γρήγορα, επιτα-
χύνοντας τέτοιες επιδημίες. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα συμβάντα μπορούν να προκύψουν επειδή δεν 
έπρεπε να συμβούν (η διαίσθησή μας είναι φτιαγμένη για ένα περιβάλλον με απλούστερα αίτια και 
αιτιατά και πιο αργά κινούμενες πληροφορίες). Αυτός ο τύπος τυχαιότητας δεν επικρατούσε κατά 
το Πλειστόκαινο, καθώς η κοινωνικοοικονομική ζωή ήταν πολύ πιο απλή τότε. 
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ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΝΕΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Είναι πολύ λυπηρό να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπιστεί 
άσχημα από την ιστορία. Υπήρχαν οι poètes maudits, οι καταραμένοι ποιητές, οι 
καταραμένοι ποιητές, όπως ο Έντγκαρ Άλαν Πόε (Edgar Allan Poe) και ο Αρτούρ 
Ρεμπό (Arthur Rimbaud), που τους περιφρόνησε η κοινωνία και αργότερα τους 
λάτρεψε και τους δίδαξε με το ζόρι στους μαθητές (υπάρχουν μάλιστα και σχολεία 
που έχουν πάρει το όνομά τους από ανθρώπους που δεν έβγαλαν καν το λύκειο). 
Δυστυχώς, η αναγνώριση αυτή ήρθε πολύ αργά για τον ποιητή ώστε να απελευθε-
ρωθεί σεροτονίνη στον εγκέφαλό του ή για να βελτιώσει τις ρομαντικές του σχέ-
σεις σε αυτή τη γη. Υπάρχουν όμως και ακόμα περισσότεροι περιφρονημένοι ήρωες 
– η πολύ θλιβερή κατηγορία εκείνων που δεν γνωρίζουμε ότι ήταν ήρωες, που  
έσωσαν ζωές, που βοήθησαν στην αποτροπή καταστροφών. Δεν άφησαν ίχνη και 
δεν ήξεραν καν ότι είχαν τέτοια συνεισφορά. Θυμόμαστε τους μάρτυρες που πέθα-
ναν για κάποιον σκοπό που γνωρίζαμε, ποτέ εκείνους τους εξίσου αποτελεσματι-
κούς ως προς τη συνεισφορά τους, αλλά με σκοπό που ποτέ δεν μάθαμε – ακριβώς 
επειδή πέτυχαν. Η αγνωμοσύνη μας προς αυτούς τους poètes maudits χάνεται  
εντελώς μπροστά σε αυτόν τον άλλον τύπο αχαριστίας. Πρόκειται για ένα πολύ πιο 
μοχθηρό είδος αγνωμοσύνης: το αίσθημα του σιωπηλού ήρωα ότι είναι άχρηστος. 
Θα το δείξω αυτό με το ακόλουθο πείραμα σκέψης. 

Ας υποθέσουμε πως ένας νομοθέτης με θάρρος, επιρροή, υψηλή νοημοσύνη, 
όραμα και αντοχή καταφέρνει να περάσει έναν νόμο που θα αρχίσει να ισχύει πα-
ντού στις 10 Σεπτεμβρίου 2001 και επιβάλλει να έχουν αλεξίσφαιρες πόρτες μόνιμα 
κλειδωμένες τα πιλοτήρια (που κοστίζει πολλά στις αεροπορικές που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες) – απλώς σε περίπτωση που τρομοκράτες αποφασίσουν να χρησι-
μοποιήσουν αεροπλάνα για την επίθεσή τους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 
στη Νέα Υόρκη. Ξέρω πως πρόκειται περί τρέλας, αλλά είναι μόνο ένα πείραμα 
σκέψης (γνωρίζω ότι μπορεί και να μην υπάρχει κανείς νομοθέτης με θάρρος, επιρ-
ροή, υψηλή νοημοσύνη, όραμα και αντοχή, αυτό είναι το νόημα του πειράματος 
σκέψης). Ο νόμος αυτός δεν είναι δημοφιλές μέτρο για το προσωπικό των αερο-
γραμμών, καθώς κάνει τις ζωές τους πιο περίπλοκες. Θα είχε όμως σίγουρα απο-
τρέψει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. 

Εκείνος που επέβαλε να κλειδώνονται τα πιλοτήρια δεν πρόκειται να δει δικά 
του αγάλματα στις πλατείες, ούτε καν μια μικρή αναφορά της συνεισφοράς του 
στην αναγγελία του θανάτου του. «Ο Τζο Σμιθ, που βοήθησε να αποτραπεί η κατα-
στροφή της 11ης Σεπτεμβρίου, πέθανε εξαιτίας ηπατικής ανεπάρκειας». Βλέποντας 
πόσο περιττό είναι το μέτρο του και πόσους πόρους σπατάλησε, ο κόσμος, με τη 
μεγάλη βοήθεια των πιλότων των αερογραμμών, μπορεί κάλλιστα να του στερήσει 
το αξίωμά του. Vox clamantis in deserto. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Θα αποσυρ-
θεί νιώθοντας κατάθλιψη και μια έντονη αίσθηση αποτυχίας. Θα πεθάνει με την  
εντύπωση ότι δεν έχει κάνει τίποτα χρήσιμο. Μακάρι να μπορούσα να πάω στην 
κηδεία του, αλλά δεν μπορώ να τον βρω, φίλε αναγνώστη. Και όμως, η αναγνώριση 
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μπορεί να σε ανεβάσει. Πιστέψτε με, ακόμα και εκείνοι που με ειλικρίνεια ισχυρίζο-
νται ότι δεν πιστεύουν στην αναγνώριση και ότι διαχωρίζουν τον μόχθο τους από 
τους καρπούς του μόχθου τους, νιώθουν τη σεροτονίνη να τους γεμίζει τον εγκέ-
φαλο. Δείτε πώς ανταμείβεται ο σιωπηλός ήρωας: ακόμα και το ίδιο του το ορμονι-
κό σύστημα θα συνωμοτήσει ώστε να μην πάρει ανταμοιβή. 

Φέρτε πάλι στον νου τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ποιος έτυχε ανα-
γνώρισης μετά το συμβάν αυτό; Εκείνοι που είδατε στα μέσα ενημέρωσης, στην τη-
λεόραση να κάνουν ηρωικές πράξεις ή εκείνοι που είδατε να προσπαθούν να σας 
δώσουν την εντύπωση ότι έκαναν τέτοιες ηρωικές πράξεις. Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαμβάνει και κάποιον σαν τον Ρίτσαρντ Γκράσο (Richard Grasso), τον πρόε-
δρο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος «έσωσε το χρηματιστήριο» και 
έλαβε τεράστιο μπόνους για τη συνεισφορά του (που ισούταν με αρκετούς χιλιάδες 
μέσους μισθούς). Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να έρθει και να χτυπήσει το 
εναρκτήριο κουδούνι της συνεδρίασης στην τηλεόραση – την τηλεόραση, η οποία, 
όπως θα δούμε, είναι φορέας αδικίας και σημαντικότατη αιτία της τυφλότητας ως 
προς τους Μαύρους Κύκνους. 

Ποιος ανταμείβεται, λοιπόν, ο κεντρικός τραπεζίτης που αποφεύγει την ύφεση 
ή εκείνος που έρχεται να «διορθώσει» τα λάθη των προκατόχων του και τυχαίνει να 
βρίσκεται εκεί κατά την οικονομική ανάκαμψη; Ποιος είναι πολυτιμότερος, ο πολι-
τικός που αποφεύγει τον πόλεμο ή εκείνος που ξεκινά έναν καινούριο (κι έχει την 
τύχη να τον κερδίσει); 

Είναι η ίδια αντιστροφή της λογικής που είδαμε και προηγουμένως με την αξία 
όσων δεν γνωρίζουμε· όλοι ξέρουν ότι χρειάζεται περισσότερη πρόληψη από αγω-
γή, αλλά ελάχιστοι ανταμείβουν πράξεις πρόληψης. Δοξάζουμε εκείνους των  
οποίων τα ονόματα γράφτηκαν στα βιβλία της ιστορίας εις βάρος εκείνων για τη 
συνεισφορά των οποίων τα βιβλία σιωπούν. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε απλώς 
μια υπερφίαλη φυλή (αυτό ενδεχομένως και να μπορούμε, ως έναν βαθμό, να το 
γιατρέψουμε), είμαστε και μια πολύ άδικη φυλή. 

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ 

Το βιβλίο αυτό έχει να κάνει με την αβεβαιότητα· για τον συγγραφέα του, ένα 
σπάνιο συμβάν ισούται με αβεβαιότητα. Μπορεί η δήλωση αυτή να ακούγεται  
ισχυρή –ότι χρειαζόμαστε να μελετήσουμε κυρίως τα σπάνια και ακραία συμβά-
ντα ώστε να καταλάβουμε τα συνηθισμένα–, αλλά θα προσπαθήσω να αποσαφη-
νίσω τη θέση μου ως εξής. Δύο είναι οι πιθανοί τρόποι προσέγγισης των φαινομέ-
νων. Ο πρώτος είναι να αποκλείσουμε το εξαιρετικό και να εστιάσουμε στο «φυ-
σιολογικό». Ο εξεταστής αφήνει στην άκρη τα «ακραία συμβάντα» και μελετά τις 
συνηθισμένες περιπτώσεις. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να εξετάσουμε το γεγο-
νός ότι, για να κατανοήσουμε ένα φαινόμενο, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τα 
άκρα – ειδικά αν, όπως στον Μαύρο Κύκνο, συνοδεύονται από μια εξαιρετικά 
σωρευτική επίδραση. 
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Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα το συνηθισμένο. Αν θέλετε να καταλάβετε κάπως τον 
χαρακτήρα, την ηθική και την προσωπική λεπτότητα ενός φίλου σας, χρειάζεται να 
τον εξετάσετε όταν δοκιμάζεται σε δύσκολες συνθήκες, όχι όταν τα πάντα είναι ρό-
δινα στην καθημερινή του ζωή. Μπορείτε να αξιολογήσετε τον κίνδυνο που αντιμε-
τωπίζετε από έναν εγκληματία εξετάζοντας μόνο ό,τι κάνει μια συνηθισμένη μέρα; 
Μπορούμε να καταλάβουμε την υγεία χωρίς να εξετάζουμε τις περίεργες ασθένειες 
και τις επιδημίες; Και πράγματι, το φυσιολογικό συχνά δεν είναι καν χρήσιμο. 

Σχεδόν τα πάντα στην κοινωνική ζωή προκύπτουν από σπάνιους, αλλά σημα-
ντικούς, κραδασμούς και άλματα την ίδια στιγμή, σχεδόν ό,τι μελετάται αναφορικά 
με την κοινωνική ζωή εστιάζει στο «φυσιολογικό», ειδικά με τις μεθόδους παρεμ-
βολής «κωδωνοειδούς καμπύλης», που δεν λένε σχεδόν τίποτα. Γιατί; Επειδή η κω-
δωνοειδής καμπύλη αγνοεί τις μεγάλες αποκλίσεις, δεν μπορεί να τις χειριστεί, αλ-
λά μας κάνει να έχουμε την πεποίθηση πως έχουμε τιθασεύσει την αβεβαιότητα. Το 
ψευδώνυμό της στο παρόν βιβλίο είναι ΜΠΑ, Μεγάλη Πνευματική Απάτη. 

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΠΑΣΙΚΛΑΣ 

Στην αρχή της ιουδαϊκής εξέγερσης κατά τον πρώτο αιώνα της εποχής μας, μεγάλο 
μέρος του θυμού των Εβραίων οφειλόταν στην επιμονή των Ρωμαίων να βάλουν 
ένα άγαλμα του Καλιγούλα στον ναό τους στην Ιερουσαλήμ ως αντάλλαγμα που 
τοποθέτησαν ένα άγαλμα του Γιαχβέ, του εβραϊκού θεού, στους ρωμαϊκούς ναούς. 
Οι Ρωμαίοι δεν συνειδητοποίησαν ότι οι Εβραίοι (και οι μεταγενέστεροι μονοθεϊ-
στές του Λεβάντε) με τη λέξη θεός εννοούσαν κάτι αφηρημένο, καθολικό που δεν 
είχε καμία σχέση με τη ανθρωπομορφική και υπερβολικά ανθρώπινη αναπαράστα-
ση που είχαν κατά νου οι Ρωμαίοι όταν έλεγαν deus. Το κρίσιμο σημείο εν προκει-
μένω είναι ότι ο εβραϊκός θεός δεν ευνοούσε τη συμβολική αναπαράσταση. Κατά 
παρόμοιο τρόπο, αυτό που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα και 
ονομάζουν «άγνωστο», «απίθανο» ή «αβέβαιο» δεν είναι για μένα το ίδιο πράγμα· 
δεν πρόκειται για μια παγιωμένη και ακριβή κατηγορία γνώσης, ένα σπασικλοποιη-
μένο πεδίο, αλλά το αντίθετό της· πρόκειται για την έλλειψη (και τους περιορι-
σμούς) της γνώσης. Είναι το ακριβώς αντίθετο της γνώσης· θα πρέπει κανείς να 
μάθει να αποφεύγει τη χρήση όρων που δημιουργήθηκαν για τη γνώση όταν περι-
γράφει το αντίθετό της. 

Αυτό που αποκαλώ εγώ πλατωνικότητα, βασισμένος στις ιδέες (και την προ-
σωπικότητα) του φιλοσόφου Πλάτωνα, είναι η τάση μας να θεωρούμε λανθασμένα 
ότι ο χάρτης είναι η περιοχή, να εστιάζουμε στις αγνές και καλά ορισμένες «μορ-
φές», είτε είναι αντικείμενα, όπως τα τρίγωνα, είτε κοινωνικές έννοιες, όπως οι  
ουτοπίες (κοινωνίες που δημιουργήθηκαν με βάση κάποια σχέδια για όσα «βγάζουν 
νόημα»), ακόμα και εθνικότητες. Όταν αυτές οι ιδέες και ξεχωριστές κατασκευές 
καταλήγουν στον νου μας, τις ευνοούμε σε σχέση με άλλα, όχι τόσο εκλεπτυσμένα 
αντικείμενα, εκείνα με χειρότερες και λιγότερο εύπλαστες δομές (μια ιδέα που εξη-
γώ προοδευτικά σε όλο το βιβλίο). 
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Η πλατωνικότητα είναι που μας κάνει να θεωρούμε ότι κατανοούμε περισσό-
τερα απ’ ό,τι στην πραγματικότητα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει παντού. Δεν 
λέω ότι δεν υπάρχουν οι πλατωνικές μορφές. Τα μοντέλα και οι κατασκευές,  
οι πνευματικοί αυτοί χάρτες της πραγματικότητας, δεν κάνουν πάντα λάθος· κά-
νουν λάθος μόνο σε ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές. Η δυσκολία είναι ότι  
α) δεν γνωρίζετε από πριν (παρά μόνο μετά το συμβάν) πού θα κάνει λάθος ο χάρ-
της και β) τα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες. Τα μοντέλα αυτά 
είναι σαν δυνητικά χρήσιμα φάρμακα που έχουν τυχαίες, αλλά πολύ σοβαρές παρε-
νέργειες. 

Η πλατωνική πτυχή είναι το εκρηκτικό σύνολο όπου η πλατωνική νοοτροπία 
έρχεται σε επαφή με το χάος της πραγματικότητας, όπου το χάσμα ανάμεσα σε όσα 
γνωρίζετε και όσα θεωρείτε ότι γνωρίζετε γίνεται επικίνδυνα πλατύ. Εδώ δημιουρ-
γείται ο Μαύρος Κύκνος. 

ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ 

Λένε ότι ο σκηνοθέτης του ποιοτικού κινηματογράφου Λουκίνο Βισκόντι (Luchino 
Visconti) φρόντιζε όταν οι ηθοποιοί του έδειχναν ένα κλειστό κουτί που υποτίθεται 
περιείχε κοσμήματα να υπάρχουν πραγματικά κοσμήματα μέσα. Ίσως ήταν αποτε-
λεσματικός τρόπος να κάνει τους ηθοποιούς να ζουν τον ρόλο τους. Νομίζω πως η 
κίνηση του Βισκόντι μπορεί και να προέκυψε απλώς από μια αίσθηση αισθητικής 
και μια επιθυμία για αυθεντικότητα – κατά κάποιον τρόπο, δεν του φαινόταν σω-
στό να ξεγελά τον θεατή. 

Στα χέρια σας έχετε ένα δοκίμιο που εκφράζει μια πρωταρχική ιδέα· δεν πρό-
κειται ούτε για ανακύκλωση ούτε για εναλλακτική παρουσίαση των ιδεών άλλων. 
Ένα δοκίμιο είναι ένας αυθόρμητος διαλογισμός, όχι επιστημονικό ρεπορτάζ. Απο-
λογούμαι που θα προσπεράσω μερικά προφανή θέματα στο βιβλίο αυτό, με την πε-
ποίθηση πως ό,τι είναι πολύ βαρετό για να το γράψω ενδεχομένως να είναι και πο-
λύ βαρετό για να το διαβάσει ο αναγνώστης (επίσης, η αποφυγή της ανίας μπορεί 
να βοηθήσει στο φιλτράρισμα όσων δεν είναι απαραίτητα). 

Τα λόγια είναι φτηνά. Κάποιος που πήρε πολλά μαθήματα φιλοσοφίας στο πα-
νεπιστήμιο (ή και όχι αρκετά) μπορεί να φέρει αντίρρηση πως η παρατήρηση ενός 
Μαύρου Κύκνου δεν ακυρώνει τη θεωρία ότι όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί, αφού ένα 
μαύρο πουλί σαν κι αυτό δεν είναι κατ’ ουσία κύκνος, καθώς η λευκότητα μπορεί 
να είναι για εκείνον βασική ιδιότητα ενός κύκνου. Και πράγματι, εκείνοι που έχουν 
διαβάσει κάμποσο Βιτγκενστάιν (Wittgenstein) –και κείμενα για τα σχόλια περί 
Βιτγκενστάιν– μπορεί και να έχουν την εντύπωση ότι τα γλωσσικά προβλήματα  
είναι σημαντικά. Σίγουρα μπορεί να είναι σημαντικά για να αναδειχτεί κάποιος σε 
τμήματα φιλοσοφίας, αλλά είναι κάτι που εμείς, που ζούμε και πράττουμε και παίρ-
νουμε αποφάσεις στον πραγματικό κόσμο, αφήνουμε για το Σαββατοκύριακο.  
Όπως εξηγώ στο κεφάλαιο που αποκαλείται «Η αβεβαιότητα του ψεύτικου», πα-
ρά το πόσο ελκυστικές είναι οι τσαχπινιές αυτές στο πνεύμα μας, δεν έχουν σο-
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βαρές επιπλοκές στην καθημερινότητά μας σε σύγκριση με πιο σημαντικά (αλλά 
παραμελημένα) ζητήματα. Όσοι βρίσκονται στην πανεπιστημιακή αίθουσα, από 
τη στιγμή που δεν έχουν αντιμετωπίσει πολλές πραγματικές καταστάσεις όπου 
πρέπει να πάρουν απόφαση υπό συνθήκες αβεβαιότητας, δεν συνειδητοποιούν τι 
είναι σημαντικό και τι όχι – ακόμα και οι ακαδημαϊκοί της αβεβαιότητας (ή ιδιαί-
τερα οι ακαδημαϊκοί της αβεβαιότητας). Αυτό που αποκαλώ πρακτική της αβε-
βαιότητας μπορεί να είναι η πειρατεία, η εμπορική κερδοσκοπία, ο τζόγος ως  
επάγγελμα, η συμμετοχή σε ορισμένους κλάδους της Μαφίας ή απλώς η κατά 
συρροή επιχειρηματικότητα. Κι έτσι εξανίσταμαι εναντίον του «στείρου σκεπτικι-
σμού», του είδους εκείνου κατά του οποίου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και 
εναντίον των υπερβολικά θεωρητικών γλωσσικών προβλημάτων που έχουν κάνει 
μεγάλο μέρος της σύγχρονης φιλοσοφίας να μην έχει και μεγάλη σχέση με αυτό 
που αποκαλείται υποτιμητικά «το γενικό κοινό» (κατά το παρελθόν, για καλό ή 
για κακό, οι σπάνιοι εκείνοι φιλόσοφοι και στοχαστές που δεν είχαν δική τους πε-
ριουσία βασίζονταν στη στήριξη ενός προστάτη. Σήμερα οι ακαδημαϊκοί σε αφη-
ρημένα πεδία γνώσης εξαρτώνται από τη γνώμη των άλλων, χωρίς εξωτερικούς 
ελέγχους, με το σημαντικό παθολογικό, ανά περιστάσεις, αποτέλεσμα να μετα-
τρέπουν τις μελέτες τους σε απομονωμένους διαγωνισμούς επίδειξης δύναμης. 
Όποια και αν ήταν τα μειονεκτήματα του παλιού συστήματος, τουλάχιστον επέ-
βαλλε κάποια πρότυπα χρησιμότητας). 

Η φιλόσοφος Έντνα Ούλμαν-Μάργκαλιτ (Edna Ullmann-Margalit) εντόπισε 
μια ασυνέπεια στο βιβλίο και μου ζήτησε να αιτιολογήσω τη χρήση της ακριβούς 
μεταφοράς του Μαύρου Κύκνου για να περιγράψω το άγνωστο, το αφηρημένο και 
το ανακριβές αβέβαιο – τα λευκά κοράκια, τους ροζ ελέφαντες, τους εξατμιζόμε-
νους κατοίκους ενός μακρινού πλανήτη σε τροχιά γύρω από τον αστέρα Ταυ Κή-
τους. Και πράγματι, μ’ έπιασε στα πράσα. Υπάρχει όντως μια αντίφαση στο βιβλίο· 
είναι μια ιστορία και προτιμώ να χρησιμοποιώ ιστορίες και σκιαγραφήσεις για να 
δείξω την ευπιστία μας σχετικά με τις ιστορίες και την προτίμησή μας για την επι-
κίνδυνη συμπίεση των αφηγήσεων.7 

Χρειάζεσαι μια ιστορία για να αντικαταστήσεις μια ιστορία. Οι μεταφορές και 
οι ιστορίες είναι πολύ πιο ισχυρές (δυστυχώς) από τις ιδέες· είναι επίσης και πιο εύ-
κολο να τις θυμόμαστε και πιο διασκεδαστικές να τις διαβάζουμε. Αν είναι να έρθω 
αντιμέτωπος με τα γνωστικά πεδία που αποκαλώ αφηγηματικά, το ισχυρότερο ερ-
γαλείο μου είναι μια αφήγηση. 

Οι ιδέες πάνε κι έρχονται, οι ιστορίες μένουν. 

                                                                                 
7
 Η μεταφορά του μαύρου κύκνου δεν είναι καθόλου σύγχρονη – παρά το γεγονός ότι αποδίδεται 

συνήθως στον (Popper), τον Μιλ (Mill), τον (Hume) και άλλους. Την επέλεξα καθώς αντιστοιχεί 
στην αρχαία ιδέα ενός «σπάνιου πτηνού». Ο Λατίνος ποιητής Γιουβενάλης αναφέρεται σε ένα «που-
λί σπάνιο όσο κι ο μαύρος κύκνος» – «rara avis in terris nigroque simillima cygno». 
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Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 

Το τέρας μέσα στο βιβλίο αυτό δεν είναι μόνο η κωδωνοειδής καμπύλη και ο στα-
τιστικολόγος που εξαπατά τον εαυτό του, ούτε και ο πλατωνικοποιημένος ακαδη-
μαϊκός που χρειάζεται θεωρίες για να κοροϊδέψει τον εαυτό του. Είναι η θέληση να 
«εστιάσω» σε ό,τι βγάζει νόημα για μας. Η ζωή μας στον πλανήτη σήμερα απαιτεί 
πολύ περισσότερη φαντασία απ’ όση είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε. Μας λείπει η 
φαντασία και την καταπιέζουμε στους άλλους. 

Προσέξτε ότι στο βιβλίο αυτό δεν βασίζομαι στη φριχτή μέθοδο της συλλογής 
επιλεκτικών «ενισχυτικών τεκμηρίων». Για λόγους που θα εξηγήσω στο Κεφάλαιο 
5, αποκαλώ το πλήθος αυτό παραδειγμάτων «αφελή εμπειρισμό» – τα διαδοχικά 
ανέκδοτα που έχουν επιλεγεί για να ταιριάζουν με μια ιστορία δεν αποτελούν τεκ-
μήρια. Όποιος ψάχνει επιβεβαίωση θα βρει αρκετά τέτοια για να εξαπατήσει τον 
εαυτό του – και χωρίς αμφιβολία και τους συναδέλφους του.8 Η ιδέα του Μαύρου 
Κύκνου βασίζεται στη δομή τυχαιότητας που έχει η εμπειρική πραγματικότητα. 

Για να συνοψίσω: στο παρόν (προσωπικό) δοκίμιο, παίρνω το ρίσκο και ισχυρί-
ζομαι, ενάντια σε πολλές από τις συνήθειες της σκέψης μας, ότι ο κόσμος κυριαρ-
χείται από το ακραίο, το άγνωστο και το πολύ απίθανο (απίθανο με βάση τη σύγ-
χρονη γνώση μας) – την ίδια στιγμή που εμείς περνάμε τον χρόνο μας με ψιλοκου-
βεντούλες, εστιάζοντας στο γνωστό και το επαναλαμβανόμενο. Αυτό συνεπάγεται 
την ανάγκη να χρησιμοποιήσω ένα ακραίο γεγονός ως αφετηρία και να μην το  
αντιμετωπίσω ως εξαίρεση που πρέπει να κρύψω κάτω από το χαλί. Παίρνω το 
θάρρος επίσης να ισχυριστώ (πιο ενοχλητικά ακόμα) ότι, παρά την πρόοδό μας και 
την εξέλιξη της γνώσης ή ίσως εξαιτίας της προόδου και της εξέλιξης της γνώσης, 
το μέλλον θα είναι όλο και λιγότερο προβλέψιμο, ενώ τόσο η ανθρώπινη φύση όσο 
και οι κοινωνικές «επιστήμες» δείχνουν να συνωμοτούν για να μας κρύψουν την  
ιδέα. 

Χάρτης των κεφαλαίων 

Η σειρά του βιβλίου ακολουθεί μια απλή λογική· ρέει από κάτι που μπορεί να ονο-
μαστεί καθαρά λογοτεχνικό (ως προς το θέμα και την αντιμετώπιση) σε κάτι που 
μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα επιστημονικό (ως προς το θέμα, αν και όχι ως προς 
την αντιμετώπιση). Η ψυχολογία θα είναι μαζί μας στο Πρώτο Μέρος και στις αρ-
χές του Δεύτερου Μέρους οι επιχειρήσεις και οι φυσικές επιστήμες θα μας απασχο-
λήσουν κυρίως στο δεύτερο μισό του Δεύτερου Μέρους και στο Τρίτο Μέρος.  

                                                                                 
8
 Στον αφελή εμπειρισμό ανήκει επίσης και η στήριξη κάποιου επιχειρήματος με μια σειρά από  

εύγλωττες επιβεβαιωτικές παραθέσεις από νεκρές αυθεντίες. Αν ψάξετε, πάντα θα βρείτε κάποιον 
που εξέφρασε όμορφα μια δήλωση που επιβεβαιώνει την άποψή σας και είναι δυνατό, για κάθε θέμα, 
να βρείτε και κάποιον άλλον νεκρό στοχαστή που είπε το ακριβώς αντίθετο. Όλες οι παραθέσεις 
μου που δεν ανήκουν στην περίπτωση Γιόγκι Μπέρα (Yogi Berra) είναι από ανθρώπους με τους  
οποίους διαφωνώ. 
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Το Πρώτο Μέρος, «Η αντιβιβλιοθήκη του Ουμπέρτο Έκο», έχει κυρίως να κάνει με 
το πώς αντιλαμβανόμαστε τα ιστορικά και σύγχρονα γεγονότα και τι διαστρεβλώ-
σεις υπάρχουν σε μια τέτοια αντίληψη. Το Δεύτερο Μέρος, «Απλώς αδυνατούμε να 
προβλέψουμε», μιλάει για τα λάθη στην αντιμετώπιση του μέλλοντος και τους 
κρυμμένους περιορισμούς κάποιων «επιστημών» – και τι πρέπει να κάνουμε για 
τους περιορισμούς αυτούς. Το Τρίτο Μέρος, «Οι γκρίζοι εκείνοι κύκνοι της Εξτρε-
μοχώρας», εμβαθύνει στο θέμα των ακραίων γεγονότων, εξηγεί πώς δημιουργείται 
η κωδωνοειδής καμπύλη (η μεγάλη πνευματική απάτη) και εξετάζει τις ιδέες στις 
φυσικές και κοινωνικές επιστήμες που μπαίνουν όλες μαζί στο σακί με το όνομα 
«περιπλοκότητα». Το Τέταρτο Μέρος, «Το τέλος», θα είναι πολύ σύντομο. 
 
Ένιωσα απροσδόκητα μεγάλη ευχαρίστηση γράφοντας αυτό το βιβλίο –και μάλι-
στα γράφτηκε μόνο του– και ελπίζω και ο αναγνώστης να έχει την ίδια εμπειρία. 
Ομολογώ ότι κόλλησα με αυτή την απόσυρση στις αγνές ιδέες μετά τους περιορι-
σμούς μιας δραστήριας ζωής γεμάτης συναλλαγές. Μετά την έκδοση αυτού του βι-
βλίου, σκοπός μου είναι να περάσω τον χρόνο μου μακριά από τη βουή των δημό-
σιων δραστηριοτήτων, με σκοπό να σκεφτώ περί της φιλοσοφικής-επιστημονικής 
μου ιδέας σε συνθήκες απόλυτης ηρεμίας. 

 
 




