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[ Πρόλογος ]
Αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο, επομένως δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι είμαι ειδικός ως προς το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι πως όταν κάθεσαι για να
γράψεις ένα βιβλίο, πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι το αναγνωστικό κοινό σου. Αυτό ισχύει για οτιδήποτε γράφεις, αλλά πολύ περισσότερο όταν αποφασίζεις να γράψεις ένα βιβλίο 80.000 λέξεων. Κανείς δεν θέλει να ξαναρίξει μια ματιά σε ένα τόσο εκτενές έργο και να αναρωτηθεί, Ποιος ο λόγος για όλο αυτό;
Έτσι, αφιέρωσα λίγο χρόνο για να σκεφτώ σε ποιον απευθύνεται αυτό το βιβλίο. Ήξερα από την αρχή ότι δεν απευθυνόταν σε
προγραμματιστές� δεν είμαι προγραμματιστής και εκείνοι καταλαβαίνουν τι κρύβεται πίσω από το Bitcoin καλύτερα από εμένα, οπότε δεν είχε κανένα νόημα να προσπαθήσω να απευθυνθώ σε αυτούς. Το Mastering Bitcoin: Unlocking Cryptocurrencies του Andreas M. Antonopoulos είναι ένα πολύ καλύτερο βιβλίο για προγραμματιστές. Γνώριζα επίσης ότι δεν απευθυνόμουν σε επενδυτές. Ποτέ δεν είχα διαθέσιμο εισόδημα για να ασχοληθώ σοβαρά με καθημερινό εμπόριο κρυπτονομισμάτων. Υπάρχουν δεκάδες
βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή από πρώην επενδυτές της Γουόλ
Στριτ και νυν καθημερινούς εμπόρους του Bitcoin που διαθέτουν
πολύ μεγαλύτερη πείρα σε αυτόν τον τομέα από εμένα.
Αποφάσισα, λοιπόν, να γράψω το είδος του βιβλίου για το Bitcoin
που θα ήθελα να διαβάσω εάν διάλεγα ένα βιβλίο για το Bitcoin στο
2012, προτού αρχίσω να συγγράφω επαγγελματικά.
Αυτό που θα ήθελα τότε θα ήταν ένα βιβλίο που θα μου εξηγούσε το Bitcoin με όρους που μπορώ να καταλάβω, χωρίς όμως
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να αποκρύπτει τα ενδεχόμενα. Θα ήθελα επίσης να ενημερωθώ τόσο για την καλή όσο και για την άσχημη όψη των κρυπτονομισμάτων. Έχω την εντύπωση ότι οι υποστηρικτές του Bitcoin
συχνά ωραιοποιούν τα μελανά σημεία της κοινότητας, και σε αυτό το βιβλίο σκοπεύω να περιλάβω τα πάντα, καλά και κακά.
Το βιβλίο BitCon: The Naked Truth about Bitcoin έθιξε κάποια
από αυτά τα σημεία, αλλά ήταν μάλλον μικρό και αποφασισμένο
να προσδώσει ιδεολογικό νόημα αντί να προσφέρει μια ειλικρινή ματιά. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα κακά σημεία και με τίποτε άλλο.
Αυτό το βιβλίο δεν τηρεί αποστάσεις από τα αρνητικά φαινόμενα που συνδέονται με το Bitcoin και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά ούτε αγνοεί το φως που φαίνεται πάνω από τον μεταφορικό ορίζοντα και δίνει λόγους να ελπίζουμε.
Προς το τέλος αυτού του βιβλίου θέλω εσείς, οι αναγνώστες,
να είστε σε θέση να συζητήσετε τα υπέρ και τα κατά του Bitcoin
με οποιονδήποτε � από το παρελθόν του και το παρόν του, ως το
πιθανό μέλλον του. Έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, δεν θα είστε
σε θέση να προγραμματίσετε την επόμενη μεγάλη υπηρεσία του
Bitcoin, όμως την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάποιον να αναφέρει το Bitcoin σε κάποια κοινωνική συνεύρεση, σας εγγυώμαι
ότι θα είστε σε θέση να παρακολουθήσετε τη συζήτηση.
Αυτό το βιβλίο δεν θα σας κάνει να αριστεύσετε στο Bitcoin.
Είναι όμως σχεδιασμένο για να σας κάνει «άσσο στο εμπόριο» ή
«αρκετά καλό μαθητή του Bitcoin». Θα το κατανοήσετε, θα κατανοήσετε πώς να το χρησιμοποιείτε, θα γνωρίζετε από πού προήλθε και
θα έχετε μια ιδέα για την πορεία του.
Όπως κι αν αποκτήσατε αυτό το βιβλίο, σας ευχαριστώ που
αφιερώσατε χρόνο για να το διαβάσετε και ελπίζω να σας βοήθησε
με κάποιον τρόπο. Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια δωρεά στον
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συγγραφέα, μπορείτε να το κάνετε με τον ακόλουθο κωδικό QR:
Διεύθυνση Bitcoin: 3Bi1fhng5LfoDzue5MTfGw9PgHNKKgRkVt

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Παρά τις προσπάθειές μου να
καταστήσω αυτό το βιβλίο όσο πιο ακριβές είναι δυνατόν, τα κρυπτονομίσματα είναι πολύπλοκα και εξελίσσονται συνεχώς. Συνεπώς, αξίζει να αναφερθεί από την αρχή το εξής: κάντε τη δική σας
έρευνα � τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από μήνα σε μήνα
και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Επίσης, δεν φέρω καμία ευθύνη ως προς τη νομιμότητα των εταιρειών που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο, αφού η κατάστασή τους μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
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