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«Ο DANIEL KAHNEMAN, στον οποίο το 2002 απονεμήθηκε το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για το δημιουργικό του έργο στην ψυ-
χολογία, με το οποίο αμφισβήτησε το ορθολογικό μοντέλο περί κρίσεων 
και λήψης αποφάσεων, είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές 
της εποχής μας. Οι ιδέες του έχουν ευρεία απήχηση σε πολλά πεδία 
—συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της ιατρικής και της πολι-
τικής—, αλλά, μέχρι σήμερα, αυτές και τα πορίσματα της πολύχρονης 
έρευνάς του δεν είχαν συγκεντρωθεί σε ένα βιβλίο.

Στο πολυαναμενόμενο έργο του Σκέψη, αργή και γρήγορη, ο συγγρα-
φέας μάς ταξιδεύει στον ανθρώπινο νου και μας εξηγεί τα δύο συστήμα-
τα που καθοδηγούν τον τρόπο σκέψης μας: το Σύστημα 1 είναι γρήγορο, 
διαισθητικό και συναισθηματικό· το Σύστημα 2 είναι πιο αργό, συνετό και 
έλλογο. Μας αποκαλύπτει τις εξαιρετικές δυνατότητες —αλλά και τα 
ελαττώματα και οι στρεβλώσεις— της σκέψης μας και προβάλλει τη 
μεγάλη επιρροή των διαισθητικών εντυπώσεων στη συμπεριφορά μας. 

Ο αντίκτυπος της αποστροφής ζημίας και της υπερβολικής εμπιστοσύ-
νης στις εταιρικές στρατηγικές, οι δυσκολίες της πρόβλεψης για το τι θα 
μας κάνει ευτυχισμένους, οι προκλήσεις της κατάλληλης πλαισίωσης των 
κινδύνων στη δουλειά και στο σπίτι, η ισχυρή επίπτωση των γνωστικών 
προκαταλήψεων στα πάντα —από το παίξιμο στο χρηματιστήριο μέχρι 

τον προγραμματισμό των διακοπών—, όλα μπορούν να κατανοηθούν 
γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα δύο συστήματα σχηματίζουν τις 
κρίσεις και τις αποφάσεις μας.

Έγραψαν για το βιβλίο:
  «Ο Kahneman είναι σίγουρα ο πιο αξιόλογος εν ζωή ψυχολόγος και 
ένας από τους σπουδαιότερους ερευνητές στην ιστορία του πεδίου. 
Έχει το χάρισμα να ανακαλύπτει σημαντικά γνωρίσματα του ανθρώπι-
νου νου, πολλά από τα οποία γεμίζουν κλασικά εγχειρίδια και αποτε-
λούν παγιωμένη γνώση. Το έργο του έχει αναδιοργανώσει την κοινωνική 
ψυχολογία, τη γνωσιακή επιστήμη, τη μελέτη της λογικής και της ευτυ-
χίας, και τη συμπεριφορική οικονομική [...]. Η δημοσίευση του Σκέψη, 
αργή και γρήγορη συνιστά μείζον εκδοτικό γεγονός. [...]».

—Steven Pinker, καθηγητής ψυχολογίας,  
Πανεπιστήμιο Harvard

  «Ένα βιβλίο-σταθμός για την κοινωνική σκέψη, στην ίδια κατηγορία 
με τον Πλούτο των Eθνών του Adam Smith και την Ερμηνεία των ονείρων 
του Sigmund Freud».

—Nassim N. Taleb, καθηγητής διαχείρισης κινδύνου,  
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

  «Ο Kahneman είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς και σπουδαίους 
στοχαστές της εποχής μας. Πιθανόν να μην υπάρχει άλλος στον πλα-
νήτη ο οποίος να κατανοεί τόσο καλά το πώς και το γιατί κάνουμε τις 
επιλογές που κάνουμε. Στο υπέροχο αυτό βιβλίο μοιράζεται μαζί μας τη 
σοφία ολόκληρης ζωής, με τρόπο απλό και ευχάριστο. Κάθε φιλομαθές 
άτομο πρέπει να το διαβάσει».

—Steven D. Levitt, καθηγητής οικονομικών,  
Πανεπιστήμιο του Σικάγου

  «Ένα διανοητικό έπος ενός από τους σπουδαιότερους ψυχολόγους 
και στοχαστές της εποχής μας. [...] Στον Kahneman αξίζει ένα βραβείο 
Πούλιτζερ δίπλα στο Νόμπελ που ήδη κατέχει».

—Daniel Gilbert, καθηγητής ψυχολογίας, 
Πανεπιστήμιο Harvard
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  «Το βιβλίο αποτελεί τον άθλο ενός γίγαντα της διανόησης· είναι ευα-
νάγνωστο, έξυπνο και βαθυστόχαστο.  Αγοράστε το γρήγορα, αλλά δια-
βάστε το αργά και επανειλημμένα. Θα αλλάξει τον τρόπο που σκέπτεστε 
για τη δουλειά, τον κόσμο και τη ζωή σας».

—Richard H. Thaler, καθηγητής οικονομικών, 
Πανεπιστήμιο του Σικάγου

  «Εξαιρετικό [...]. Όπως ο Κοπέρνικος εκτόπισε τη Γη από το κέντρο 
του Σύμπαντος, έτσι και ο Kahneman έδειξε ότι δεν είμαστε πρότυπα 
λογικής όπως πιστεύουμε. [...]».

—The Economist

  «Χάρη στη φινέτσα των ιδεών και στη στιβαρότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων που μας προσφέρει, ξαναγνωρίζουμε εξαρχής τον νου και τον 
εαυτό μας. [...]».

—The Wall Street Journal

  «Σίγουρα το βιβλίο αυτό αποτελεί μείζον πνευματικό έργο [...], καθώς 
περιλαμβάνει τόσο την ερευνητική δουλειά του Kahneman όσο και το 
τεράστιο “κύμα” που έχει σηκώσει. [...] Πιστεύω ότι θα επικαλούμαστε 
τον Kahneman εκατοντάδες χρόνια από σήμερα· και θα θυμόμαστε ότι 
η δουλειά του βοήθησε να ξεκινήσει μια πολιτισμική αλλαγή που ήδη 
παράγει εκπληκτικά αποτελέσματα. [...]». 

—David Brooks, The New York Times

Ο συγγραφέας:
Ο DANIEL KAHNEMAN (Ντάνιελ Κάνεμαν) είναι ομότιμος καθηγητής 
ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπου κατέχει την έδρα 
Eugene Higgins, και ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας και δημόσιων υπο-
θέσεων στη Σχολή Δημόσιων και Διεθνών Υποθέσεων Woodrow Wilson 
του ίδιου πανεπιστημίου. Το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 
Οικονομικών Επιστημών, για το πρωτοποριακό του έργο (στο οποίο είχε 
συνεργάτη Amos Tversky) σχετικά με τους μηχανισμούς λήψης αποφά-
σεων.


