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ΓΙΟΥΒΑΛ ΝΩΕ ΧΑΡΑΡΙ
«ΚΑΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΕΝ ΕΞΗΓΕΙ ΠΑΗΡΩΣ 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ»

Ο διαπρεπής ισραηλινός ιστορικός, συγγραφέας και πανεπιστημιακός μιλάει 
στο BHMAgazino με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του πρώτου βιβλίου 
του που απευθύνεται σε παιδιά, τα οποία μια μέρα θα κατακτήσουν τον κόσμο,

ΑΠΟ ΤΗ
ΜΑΓΙΑΕΛΙΑ ΑΧΊ ΡΑΙΙ ΚΛΑΡΑ

Τα διαπιστευτήρια του 
ιστορικού, futurist φιλο
σόφου ή και «δημόσιου 
διανοουμένου»I ιουβάλ 
Νώε Χαράρι τον καθιστούν 
cel ebrity της δ ιανό ηυης με 
ό,ττ θετικό και αρνητικό 
συνεπάγεται ο χαρακτη
ρισμός. Είναι βέβαια συγ* 
γραφέαςτων μπαιττ οέλερ 
«Sapiens; Μια σύντομη 
ιστορία του ανθρώπου», 
«Homo Dens: Μια σύντο
μη ιστορία του μέλλοντος», 
«21 μαθήματα για τον 2 Ιο 
αιώνα» και «.Sapiens: Μια 
π κονογραφημένη ι στορίπ» 
(κυκλοφορούν από τις εκ
δόσεις Αλεξάνδρεια), βι
βλίων ι ιου έχουν πουλήσει 
πόνοι από 35 εκατομμύρια 
αντίτυπα οι: 63 γλώσσες. 
Αν επιθυμούσε κανείς το 
απόλυτο απόσταγμά τους ή 
ένα tagline των ιδεών που 
πρεσβεύει ο συγγραφέας 
τους, θα μπορούσε να τα 
βρει στην πρώτη σελίδα

του νέου του βιβλίου με 
ιίιΑο «Εμείς οι ασταμάτη
τοι. Πώς κατακτήσαμε τον 
κόσμο» (εκδ. Αλεξάνδρεια 
και Μεταίχμιο μαζί στην 
πρώτη τους συνεργασία), 
το οποίο απευθύνεται σε 
αναγνώστες 9-99 ετών: 
«Οι πρόγονοί μας έκαναν 
τον κόσμο αυτό που είναι. 
Εμείς μπορούμε να απο
φασίσουμε πώς θα γίνει 
πηι μέλλον». Αλλωστε, το 
βιβλίο αυτό, το πρώτο από 
μια τετραλογία που απευ
θύνεται σε αυτή την ηλι- 
κιακη ομάδα, αν και επί 
της ουσίας θα βρεθεί οτα 
ράφια των' προεφηβικών 
επιλογών οτα βιβλιοπω
λεία, προέκυψε κατόπιν 
σχετικής παρότρυνσης από 
τους αναγνώστες ιου αλλά 
και από τον σύζυγό του, 
επίσης Ισρπηλινό Ιτζικ Γιο- 
χάβ, ο οποίος ασκεί καθή
κοντα μάνατζερ γιο τον ιδι
αίτερα δημοφιλή Χαράρι. 
Ο ίτζικ ήταν εκείνος που 
ασιειευαμενος αποκάλε 
σε το εγχείρημα «Χαράρι 
ΓΤότερ» κοι κρίνοντας από 
τις εκδοτικές επιδόσεις του 
συζύγου του δεν θα αποτε
λούσε έκπληξη μια συνα
φής εκδοτική επιτυχία. Αν 
μη τι άλλο με το «Sapiens», 
το οποίο κυκλοφόρησε το 
2014,«έφερε επανάσταση 
στη μη λογοτεχνική αγορά 
βιβλίου και εκλαΐκευσε τα 
“εγκεφαλικά βιβλία”» σύμ
φωνα με την εφημερίδα 
«The Guardian». Μένει να 
απο&ειχθεί αν το εκδοτικό 
φαινόμενο Γιουβάλ Χαρά
μι θα φέρει μια ανάλογη 
επανάσταση στο προεφη
βικό βιβλίο αφηγούμενος 
την ιστορία της ανθρωπό
τητας «όπως δεν την έχου
με ξανακούσει».
«Οφείλω να ομολογήσω 
ότι είναι nto δύσκολο να 
γράφεις για παιδιά, να γί- 
νευαι απλός kui kuiuvo- 
ητός. Από την άλλη, είναι 
δύσκολο να γράφεις ένα 
βιβλίο Ιστορίας για μεγά

λους, γιατί έχουν ήδη τις 
απόψεις τους και συχνά 
πιστεύουν πράγματα που 
δεν ισχύουν γτα το παρελ
θόν. Τα παιδιά δεν έχουν 
ακούσει όλα τα “παραμύ
θια” στα οποία πιστεύουν 
οι ενήλικοι, τουλάχιστον 
όχι ιικόμη. Είναι πια εύ
κολο να τους εξηγήσεις τι 
είναι έννοιες όπως τα χρή
ματα ή η θρησκεία» Οα πει 
ο Χαράρι οτο RHMAgazino 
στη διάρκεια μιας τηλε
φωνικής συνομιλίας που 
ενορχηστρώθηκε με μεγά
λη μεΟοδικότητα από την 
ομάδα ίων οκτώ ατόμων η 
οποία συντονίζει τις υπο
χρεώσεις του.

Home Sapiens & 
Artificial Intelligence
Ξεκινώντας με την παρα
δοχή ότι οι άνθρωποι είναι 
ζώα, αν και τα σχετικά αδύ
ναμα - άλλυχττε ένα από ία 
αντικείμενα των ερευνών 
του αφορούν και το ερώτη
μα «ποια είναι η ουσιαστι
κή διαφορά ανάμεσα στον 
Χάμο Σάπιενς και τπ άλλπ 
ζώα;» -, ο Χαράρι ξεκινάει 
την αφήγησή του πριν από 
εκατομμύρια χρόνια. Περ
νάει σιη χρήση των λίθινων 
εργαλείων, στην «ανακάλυ
ψη» της φωτιάς, αλλά και 
στην εμφάνιση των ιστορι
ών πριν από 7U.UUU χρό
νια, περνάει στην επικρά
τηση των Σάπιενς πριν από 
50.000χρόνια και καταλή
γει στην εξαφάνιση των με
γάλων ζώων της Αμερικής 
πριν από 13.000 χρόνια. 
Σιο μεταξύ, καταφέρνει να 
μιλήσει για το πώς ανέκα
θεν συνεργαζόμασταν σε 
πολυπληθείς ομάδες, ενώ 
τα μεγάλα επιτεύγματα της 
ανθρωπότητας όπως η δι
αστημική πτήση στη Σελή
νη με τον Νιλ Αρμστρονγκ 
το 1969 ήταν αποτέλεσμα 
συνεργασίας ανάμεσα σε 
εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
ανθρώπους.
Είναι κάτι που ισχύει και

σήμερα, βέβαια, καθώς 
σύμφωνα με τον Χαράμι 
«μόνο μέσα από την ορ
γανωμένη συνεργασία θα 
μπορέσουμε να αντιμετοι- 
πίαουμετις προκλήσεις της 
εποχής όπως η κλιματική 
αλλαγή. Εχουμε τη δύνα
μη να ιο καταφέρουμε, 
καθώς, για παράδειγμα, 
αρκεί το 2% του ετήοιου 
παγκόσμιου ΑΕΠ για την 
επίτευξη μιας οικονομίας 
καθαρά μηδενικού άνθρα
κα για να αποτρέψουμε 
τα καταστροφικά αποτε
λέσματα. Αυτό όμως που 
πρέπει να κατανοήσουμε 
είναι ότι χρειαζόμαστε την 
παγκόσμια συνεργασία 
Η αποτυχία σε αυτόν τον 
τομέα θα συνισιούσε την 
πιο ανησυχητική τάση για 
την εποχή μας».
Ισως το πιο σημαντικό 
στην περίπτωση του βι
βλίου του 46χρανου Χα
ράρι είναι ότι προσπαθεί 
να ενσταλάξει στα παιδιά 
την ιδέα όχι «κάθε Ισιορία 
προσπαθεί να μας περιορί
σει και δεν εξηγεί πλήρως 
και σε βάθος ποιοι είμα
στε». Οπως θα πει επίσης: 
«Είναι πολύ σημαντικό να 
καταλαβαίνουμε ότι π ιστο
ρία μας συναρμολογείται 
από κομμάτια που δεν 
έχουν να κάνουν μόνο με 
την ιστορία του έθνους στο 
οποίο ανήκουμε - είναι βέ
βαια σημαντική, αλλά δεν 
είναι η μόνη που έχουμε 
κπι μας κάνει αυτούς που 
είμαστε. Αυτό γίνεται πολύ 
κατανοητό όταν, ας πού
με, σκεφιούμε και δούμε 
ότι πράγματα που είναι 
αναπόσπαστα στοιχεία 
της ζωής, ακόμα και της 
εθνικής ταυτότητάς μος, 
προέρχονται από άλλα μέ
ρη του κόσμου. Το ποδό
σφαιρο, για παράδειγμα, 
μας το έδωσαν οι Βρετανοί 
τον 19ο αιώνα, η σοκολά
τα "γεννήθηκε" στην Κε
ντρική και Νότια Αμερική, 
ο καφές από την Αιθιοπία
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I

ΙΙρόσωπο

Είναι δύσκολο 
να γράφεις ένα 
βιβλίο Ιστορίας 
για μεγάλους, 
γιατί έχουν ήδη τις 
απόψεις τους και 
συχνά πιστεύουν 
πράγματα που 
δεν ισχύουν για 
το παρελθόν. Τα 
παιδιά δεν έχουν 
ακούσει όλα τα 
“παραμύθια” στα 
οποία πιστεύουν 
οι ενήλικοι, 
τουλάχιστον όχι 
ακόμη

))

και διαδόθηκε χάρη στους 
Αραβες. Και βέβαια, κάτι 
που υπήρχε ανέκαθεν σε 
όλη τα χρόνιο της Ιπτπρί- 
ας και ήταν η αγάπη της 
μητέρας για το παιδί, κάτι 
που είναι κοινύ μας με ια 
θηλαστικά».
Τα πράγματα είναι απλά 
και πρέπει να το μάθουν 
από νωρίς τα παιδιά: αν 
θες να μάθεις το μέλλον 
πρέπει να γνωρίζεις το πα
ρελθόν. Είναι κάτι που δι
ακηρύσσει εξάλλου ο Χα
ράμι, ο οποίος καταφέρνει 
μέσα στο παραφορτωμένο 
πρόγραμμά ταιι νπ δίνει κοι 
διαλέξεις σε όλον τον κό

σμο γιο τα ζητήματα που δι
ερευνά με τα βιβλία του. Το 
2019 μάλιστα πήρε μέρος 
πγ. μιη βιντεοσκοπημένη 
συνομιλία για την τεχνολο
γία και το μέλλον της κοι
νωνίας μαζί με ιον Μαρκ 
Ζάκερμπεργκ, «1J Ιστορία 
μάς δείχνει τι έχει συμβεί, 
πώς μέσα από συγκεκρι
μένες διεργασίες έχουν 
αλλάξει καταστάσεις και 
έχουν συμβεί, δροματικά 
και μη, γεγονότα. Κατ' αυ
τόν τον τρόπο μάς βοηθάει 
να "δούμε ιυ μέλλον”, όχι 
ως μια προφητεία, αλλά 
ως τα ενδεχόμενο διερει'ι- 
νησης των διαφορετικών

δυνατοτήτων που έχουμε 
στην απόπειρα επίλυσης 
δύσκολων καταστάσεων. 
Πολλές φορές με ρωτούν: 
“Τι μπορούμε να κάνουμε 
για Τ1ς τρεις μεγαλύτερες 
προκλήσεις ιυυ μέλλοντος, 
τον πυρηνικό πόλεμο, την 
κλιματική αλλαγή και την 
Τεχνητή Νοημοσύνη,". Εγώ 
αυτό που λέω είναι άτι σι 
αποφάσεις που θα πάρου
με σήμερα θα καθορίσουν 
ποια εκδοχή του μέλλοντος 
θα επικρατήσει. Από την 
ιιλευμύ μου, πμσοιιαθώ να 
επηρεάσω προς τη λήψη 
των καλύτερων δυνατών 
αποφάσεων».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), 
όπως άλα δείχνουν θα εί
ναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής των σημερινών 
προεφήβων στους οποί
ους και τις οποίες απευ
θύνεται lu βιβλίο, «Οπως 
όλοι ξέρουμε, η τεχνολο
γία, όπως και τα περισ
σότερα πράγματα, είναι 
καλή ή κακή ανάλογα με 
το πώς τη χρησιμοποιείς, 
Η ΑΙ όμως αποτελεί μια ιδι
αίτερη περίπτωση. Είναι 
η πρώτη τεχνολογία που 
μπορεί να παίρνει αιιοψά- 
σεις από μόνη της και κατ' 
οπτόν τον τρόπο μετατο
πίζεται η επιλογή από τον

άνθρωπο στις μηχανές. Ξε
κινάει με απλά πράγματα, 
όπως το να βρίσκεις τον 
προσανατολισμό που ή στα 
ποιες σειρές να επιλέξεις, 
αλλά βέβαια πάει ακό
μη παραπέρα. Για παρά
δειγμα, έως πρόσφατα τα 
ΜΜΕ ελέγχονταν πλήρως 
από τους ίδιους τους δη
μοσιογράφους, ενώ πλέον 
αποφάσεις λαμβάνονται 
και από τους αλγορίθμους. 
Κανείς δεν αντιλαμβάνεται 
πώς λειτουργούν αυτοί οι 
αλγόριθμοι, ενώ τις επιλο
γές των ανθρώπων, καλές 
ή κακές, μπορείς να τις 
καταλάβεις, Οι πολιτικοί

πρέπει να επιδειξουν πυγ
μή και να θέσουν κανόνες 
στη λειτουργία της ΑΙ, γιατί 
ον βρεθεί εκτός ελέγχου 
τα αποτελέσματα θα είναι 
απρόβλεπτα. Και αυτές οι 
αι ιοψύυεις για αυ ιούς τους 
νόμους και κανονισμούς 
πρέπει να γίνουν σήμερα 
γτα να είμαστε σε θέση να 
"προβλέψουμε” ένα μέλλον 
που δεν θα είναι δτκχηωνο, 
Ο γιατρός μου γνωρίζει τα 
πάντα για εμένα, αλλά του 
απαγορεύεται να κάνει κά
τι με uuTLi τα στοιχεία. Δεν 
γίνεται να μην υπάρχουν 
ρυθμίσεις γιο τις "big tech” 
εταιρείες».
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