ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΩ

Σχεδόν κάθε μέρα σκέφτομαι να τα παρατήσω, στ’ αλήθεια. Όχι όλη μέρα, βέβαια, αλλά υπάρχουν τέτοιες στιγμές.
Στοιχηματίζω ότι έχετε ζήσει κι εσείς παρόμοιες στιγμές. Αν είστε από τους ανθρώπους που κυνηγούν στόχους και υψηλά επιτεύγματα, από τους ανθρώπους που
θα διάβαζαν ένα τέτοιο βιβλίο, θα είστε συνηθισμένοι να
αντιμετωπίζετε εμπόδια. Εμπόδια στη δουλειά ή στην
προσωπική σας ζωή, αλλά και εμπόδια που σχετίζονται
με τη φυσική σας κατάσταση ή με τη νίκη στα επιτραπέζια
παιχνίδια.
Τις περισσότερες φορές, αντιμετωπίζουμε αυτά τα
εμπόδια με επιμονή. Άλλοτε απογοητευόμαστε και στρεφόμαστε σε εμπνευσμένα ρητά, όπως εκείνο του Vince
Lombardi: «Αυτοί που τα παρατούν δεν νικούν ποτέ και
αυτοί που νικούν δεν εγκαταλείπουν». Κακή συμβουλή.
Οι νικητές τα παρατούν συνέχεια. Απλώς εγκαταλείπουν
αυτό που πρέπει την κατάλληλη στιγμή.

12 SETH GODIN

Οι περισσότεροι άνθρωποι τα παρατούν. Απλώς δεν το
κάνουν σωστά. Στην πραγματικότητα, πολλά επαγγέλματα και πολλές αγορές επωφελούνται από εκείνους που
εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Η κοινωνία θεωρεί δεδομένο ότι θα τα παρατήσετε, ενώ πολλές επιχειρήσεις
και οργανισμοί βασίζονται σε αυτό.
Αν μάθετε για τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί
για να ενθαρρύνουν την παραίτηση, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να τα αντιμετωπίσετε. Και αν κατανοήσετε τη συνηθισμένη παγίδα που κάνει πολλούς να το βάζουν κάτω (την αποκαλώ «πυθμένα»), θα έχετε κάνει ένα
ακόμα βήμα για να την παρακάμψετε.
Οι ελάχιστοι εκείνοι που μπορούν να συνεχίσουν λίγο
περισσότερο από τους άλλους αποκομίζουν εξαιρετικά
οφέλη.
Εξαιρετικά οφέλη αποκομίζουν επίσης όσοι έχουν το
θάρρος να παρατήσουν κάτι από νωρίς και να επανεστιάσουν τις προσπάθειές τους σε κάτι καινούργιο.
Και στις δύο περιπτώσεις, το ερώτημα είναι αν είστε
μοναδικοί σε αυτό που κάνετε. Αν ξεπερνάτε τις δυσκολίες και φτάνετε στο τέρμα.
Εγκαταλείψτε ό,τι είναι λάθος για σας.
Επιμείνετε σε ό,τι είναι σωστό.
Βρείτε το θάρρος να κάνετε το ένα ή το άλλο.
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Ο καλύτερος στον κόσμο
Η Χάνα Σμιθ είναι πολύ τυχερή. Είναι νομική βοηθός στο
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Είναι η καλύτερη στον κόσμο.
Την περασμένη χρονιά, πάνω από σαράντα δύο χιλιάδες άτομα αποφοίτησαν από νομικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο τριάντα επτά έγιναν νομικοί βοηθοί
του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Αυτά τα τριάντα επτά άτομα ουσιαστικά θα έχουν εξασφαλισμένη εργασία για όλη τους τη ζωή αφού ολοκληρώσουν τη μονοετή θητεία τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Οι κορυφαίες νομικές εταιρείες προσφέρουν μπόνους
πρόσληψης 200.000 δολαρίων, ή και παραπάνω, στους
νομικούς βοηθούς που μπορούν να προσλάβουν. Οι νομικοί βοηθοί του Ανώτατου Δικαστηρίου γίνονται αργότερα εταίροι νομικών εταιρειών, δικαστές και γερουσιαστές.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο
είναι ότι η Χάνα Σμιθ δεν είναι καθόλου τυχερή. Είναι έξυπνη, επικεντρωμένη στους στόχους της και απίστευτα εργατική.
Και το δεύτερο; Ότι οποιοδήποτε από τα σαράντα δύο
χιλιάδες άτομα που αποφοίτησαν από τις νομικές σχολές
πέρσι θα μπορούσε να πάρει τη θέση της Χάνα. Μόνο
που δεν τα κατάφεραν. Όχι επειδή δεν ήταν αρκετά έξυπνοι ή δεν είχαν το κατάλληλο οικογενειακό υπόβαθρο.
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Όχι. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από αυτούς
δεν είχαν καμία πιθανότητα να τα καταφέρουν είναι ότι
κάπου στα μισά του δρόμου τα παράτησαν. Δεν τα παράτησαν στο λύκειο, ούτε στο κολέγιο, ούτε στη Νομική.
Εγκατέλειψαν, όμως, την προσπάθεια να γίνουν οι καλύτεροι γιατί, απλούστατα, το κόστος τούς φαινόταν πολύ
υψηλό.
Κρατάτε στα χέρια σας ένα πολύ μικρό βιβλίο για ένα
πολύ σημαντικό θέμα: την εγκατάλειψη της προσπάθειας, την παραίτηση. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η παραίτηση πολλές φορές είναι σπουδαία στρατηγική, ένας έξυπνος τρόπος να διαχειριστείτε τη ζωή και τη σταδιοδρομία σας. Κάποιες άλλες φορές, όμως, η παραίτηση αποτελεί λανθασμένη επιλογή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να διακρίνετε τη διαφορά.
Η Χάνα, εκτός από την εξυπνάδα της, την εστίαση στο
στόχο και την απίστευτη εργατικότητά της, είναι και άνθρωπος που τα παρατά. Για να φτάσει εκεί που έφτασε,
έχει εγκαταλείψει αναρίθμητες άλλες επιδιώξεις της.
Πράγματι, δεν μπορείτε να κάνετε τα πάντα, ειδικά αν θέλετε να γίνετε οι καλύτεροι στον κόσμο.
Πριν αρχίσουμε να μιλάμε για την παραίτηση, όμως,
μάλλον πρέπει να σας πείσω για την αξία της υπεροχής.
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Η εκπληκτική αξία της υπεροχής
Η κουλτούρα μας δοξάζει τους σουπερστάρ. Ανταμείβουμε το προϊόν, τραγούδι, οργανισμό ή υπάλληλο, που αγγίζει την κορυφή. Οι ανταμοιβές είναι τόσο ασύμμετρες
ώστε, κατά κανόνα, ο πρώτος απολαμβάνει δέκα φορές
μεγαλύτερα οφέλη από τον δέκατο και εκατό φορές μεγαλύτερα από τον εκατοστό.
Σύμφωνα με την International Ice Cream Association,
αυτές είναι οι δέκα πιο δημοφιλείς γεύσεις παγωτού:
Βανίλια
Σοκολάτα
Φιστίκι
Φράουλα
Ναπολιτάν
Chocolate Chip
Γαλλική βανίλια
Cookies ’n’ Cream
Fudge Ripple
Πραλίνα
Είναι λογικό να υποθέσετε, όπως μάλλον κάνετε για τις
περισσότερες παρόμοιες λίστες, ότι οι κορυφαίες γεύσεις
είναι λίγο πιο δημοφιλείς από τις άλλες. Όμως η πραγματική κατανομή είναι η εξής:
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Αυτό συμβαίνει πάντα (ή σχεδόν πάντα). Ονομάζεται
νόμος του Zipf και ισχύει για τα βιογραφικά υποψηφίων,
για τις αιτήσεις σε κολέγια, για τους δίσκους με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία και για καθετί άλλο. Οι νικητές
αποκομίζουν μεγάλο κέρδος επειδή η αγορά τούς λατρεύει.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κατάταξη του box-office
στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα κακής κινηματογραφικής εβδομάδας τον Αύγουστο του 2006:
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Ο ανίκητος (Invincible)
Ο ελεεινός ιππότης της ασφάλτου (Talladega Nights:
The Ballad of Ricky Bobby)
Little Miss Sunshine
Εις υγείαν! (Beerfest)
Δίδυμοι πύργοι (World Trade Center)
Φοιτητής στα ψέματα (Accepted)
Φίδια στο αεροπλάνο (Snakes on a Plane)
Στα βήματα του πάθους (Step Up)
Idlewild
Φάρμα story (Barnyard)
Είναι δύσκολο να λυπηθούμε για την τύχη της φρικτής
ταινίας Εις υγείαν!, έτσι δεν είναι; Άλλωστε, βρίσκεται
στην τέταρτη θέση. Τα πράγματα όμως αλλάζουν αν κοιτάξουμε το διάγραμμα των εισπράξεων:
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000
$5.000.000
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Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Chris Anderson Η μακριά ουρά (Κάτοπτρο, 2008), όλα αυτά δεν σας είναι
άγνωστα. Όμως εδώ δεν με ενδιαφέρει η μακριά ουρά –
θέλω να σας δείξω την κοντή κεφαλή. Την κοντή, πλατιά
και κερδοφόρα κεφαλή. Αυτό είναι το ζουμερό μερίδιο
αγοράς που ανήκει σε όσους βρίσκονται στην κορυφή
της λίστας.

Γιατί η υπεροχή έχει σημασία
Οι άνθρωποι δεν έχουν πολύ διαθέσιμο χρόνο και δεν θέλουν να ρισκάρουν. Αν κάποιος πάθει καρκίνο στον αφαλό, δεν θα χάσει το χρόνο του πηγαίνοντας σε πολλούς
γιατρούς. Θα πάει κατευθείαν στον «κορυφαίο», σε εκείνον που θεωρείται ο καλύτερος στον κόσμο. Γιατί να το
ριψοκινδυνέψει αφού έχει μόνο μία ευκαιρία;
Όταν επισκέπτεστε μια καινούργια πόλη, πηγαίνετε σε
ένα συνηθισμένο εστιατόριο ή ζητάτε από τον ρεσεψιονίστ
του ξενοδοχείου να σας συστήσει το καλύτερο;
Όταν θέλετε να προσλάβετε κάποιον στην ομάδα σας,
ζητάτε από το τμήμα προσωπικού να σας δώσει ένα μέτριο βιογραφικό ή να ξεχωρίσει εκείνους με τα περισσότερα προσόντα;
Τα στενά χρονικά περιθώρια ή η μικρή δυνατότητα για
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πειραματισμό μάς αναγκάζουν να περιορίζουμε τις επιλογές μας σε εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή.
Δεν είστε οι μόνοι που αναζητάτε την καλύτερη επιλογή. Όλοι αυτό κάνουν. Έτσι οι κορυφαίοι έχουν τεράστια
οφέλη. Η κλίμακα δεν είναι γραμμική. Το να είσαι πρώτος
δεν σημαίνει ότι κερδίζεις λίγο περισσότερα επειδή έχεις
επενδύσει λίγο περισσότερο. Το διάγραμμα είναι καμπύλη, και μάλιστα με απότομη κλίση.

Ο (πραγματικός) λόγος για την αξία
της πρώτης θέσης
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο κορυφαίος απολαμβάνει τέτοια τεράστια οφέλη είναι λιγότερο εμφανής. Η κορυφή έχει σημασία γιατί εκεί υπάρχει χώρος μόνο για λίγα
άτομα. Η σπανιότητα δίνει αξία στην κορυφή. Υπάρχουν
εκατοντάδες μάρκες εμφιαλωμένου νερού και όλες είναι
περίπου ίδιες. Έτσι δεν αναζητάμε το καλύτερο νερό. Δεν
υπάρχει κορυφή στα εμφιαλωμένα νερά. Για τις σαμπάνιες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Dom Pérignon είναι η καλύτερη ή σχεδόν η καλύτερη σαμπάνια· έτσι είμαστε διατεθειμένοι να την αγοράζουμε ακριβότερα.
Σε τι έγκειται η σπανιότητα; Στα εμπόδια που ορθώνουν οι αγορές και οι κοινωνίες μας. Οφείλεται στο γεγο-
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νός ότι οι περισσότεροι ανταγωνιστές εγκαταλείπουν πολύ πριν καταφέρουν να δημιουργήσουν κάτι που θα αγγίξει την κορυφή. Έτσι πρέπει να γίνεται. Σε αυτό στηρίζεται το σύστημα.

Ο καλύτερος του κόσμου;
Όποιος θελήσει να σας προσλάβει, να αγοράσει κάτι από
σας, να σας συστήσει σε τρίτους, να σας ψηφίσει ή να κάνει κάτι που θέλετε εσείς να κάνει, θα αναρωτηθεί αν είστε
η καλύτερή του επιλογή.
Όταν λέμε καλύτερη επιλογή εννοούμε: καλύτερη για
εκείνον, τη δεδομένη στιγμή, με βάση τις αντιλήψεις και
την πληροφόρηση που έχει. Και όταν λέμε καλύτερη επιλογή στον κόσμο εννοούμε: στον κόσμο του, στον κόσμο
στον οποίο έχει πρόσβαση.
Έτσι, αν αναζητώ τον καλύτερο γλωσσικό επιμελητή,
θέλω τον καλύτερο επιμελητή στη γλώσσα μου, που να
είναι διαθέσιμος και που να μπορεί να συνεργαστεί μαζί
μου έναντι μιας λογικής αμοιβής. Αυτό σημαίνει ο καλύτερος στον κόσμο για μένα. Αν χρειαστώ γιατρό για την κήλη μου, θέλω εκείνον που είναι ο καλύτερος γιατί μου τον
σύστησαν οι φίλοι μου ή οι συνεργάτες μου και επειδή
ανταποκρίνεται στο πρότυπο που έχω για τον καλό για-
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τρό. Επιπλέον πρέπει να μένει στην ίδια πόλη με μένα και
να μπορεί να μου κλείσει ραντεβού σε εύλογο χρονικό
διάστημα. Έτσι ο όρος κόσμος γίνεται πολυσήμαντος.
Οι μαζικές αγορές εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει πλέον
ένα μόνο καλό τραγούδι ή ένα μόνο καλό είδος καφέ. Τώρα υπάρχουν εκατομμύρια μικροαγορές, με την καθεμία
να διαθέτει ένα προϊόν που είναι το καλύτερο. Αν η μικροαγορά σας είναι «η αγορά οργανικών προϊόντων στη γειτονιά», τότε αυτός είναι ο κόσμος σας. Και η επιθυμητή
θέση είναι να είστε ο καλύτερος σε αυτό τον κόσμο.
Το καλύτερος είναι υποκειμενικό. Εγώ (ο καταναλωτής) αποφασίζω, όχι εσείς. Το κόσμος είναι εγωιστικό. Είναι ο δικός μου ορισμός, όχι ο δικός σας. Είναι ο κόσμος
που ορίζω εγώ, ανάλογα με το τι με βολεύει ή τι προτιμώ.
Αν είστε ο καλύτερος στον κόσμο μου, θα με έχετε πελάτη
σας και θα είμαι διατεθειμένος να πληρώσω υψηλότερη
αμοιβή.
Ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος γιατί μπορώ να ψάξω
παντού όταν θέλω να βρω κάτι (ή κάποιον). Αυτό σημαίνει
ότι η ποικιλία είναι τεράστια, και επίσης ότι μπορώ να ορίσω τον κόσμο μου σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μου –
και να βρω αυτό που θέλω οπουδήποτε στον πλανήτη.
Ταυτόχρονα, ο κόσμος γίνεται μικρότερος γιατί οι κατηγορίες γίνονται πιο ειδικές. Τώρα μπορώ να βρω τον
προμηθευτή με τα καλύτερα τσουρέκια χωρίς γλουτένη,
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που είναι διατεθειμένος να μου τα στείλει την επόμενη μέρα στο σπίτι μου. Μπορώ, αυτή τη στιγμή, να βρω στο
διαδίκτυο το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης κινδύνου
στον τομέα που με ενδιαφέρει. Μπορώ να βρω το καλύτερο θέρετρο γυμνιστών στη Βόρεια Αμερική με έξι κλικ του
ποντικιού μου. Έτσι, αν και είναι σημαντικότερο από ποτέ
να είστε οι καλύτεροι στον κόσμο, είναι επίσης και πιο εύκολο – αν επιλέξετε το σωστό και επιμείνετε σε αυτό μέχρι τέλους. Υπάρχει περισσότερος χώρος για επιτυχία,
από την άλλη όμως διακυβεύονται περισσότερα.
Ο Άντι Γουόρχολ υπήρξε ο καλύτερος του κόσμου. Το
ίδιο και το ταϊλανδέζικο εστιατόριο Sripraphai στο Κουίνς.
Το ίδιο και ο εκδότης μου. Το ίδιο κι εσείς, αν το θέλετε. Αν
δεν σας έπεισα ότι πρέπει να γίνετε οι καλύτεροι στον κόσμο, μάλλον δεν χρειάζεται να διαβάσετε παρακάτω. Αν
σας έπεισα αλλά σας φαίνεται απελπιστικά δύσκολο να
τα καταφέρετε, τότε πρέπει να εγκαταλείψετε την προσπάθεια.

