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Γιατί µερικές κοινωνίες, αλλά όχι όλες, έφτασαν από δικό τους λάθος στην
αυτοκαταστροφή; Ποιες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές έχουµε ακόµα ώστε να µην οδηγηθούµε στο ίδιο τέλος;

« Ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον βιβλίο που διαβάσατε ποτέ.»
—Science
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Πριν από ενάµιση περίπου χρόνο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το παρόν βιβλίο.
Έκτοτε, και µέχρι σήµερα, το βιβλίο παραµένει συνεχώς στα 10 πρώτα βιβλία
του καταλόγου ευπώλητων δοκιµίων των New York Times, ενώ µεταφράζεται
και αρχίζει να κυκλοφορεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Στο προηγούµενο µπεστ-σέλλερ βιβλίο του, το Όπλα, µικρόβια και ατσάλι,
βραβευµένο µε το βραβείο Pulitzer, ο Diamond εξέτασε πώς και γιατί οι πολιτισµοί της ∆ύσης ανέπτυξαν τεχνολογίες µε τις οποίες κυριάρχησαν στο µεγαλύτερο µέρος του κόσµου. Τώρα, ο Diamond διερευνά το άλλο σκέλος της
εξίσωσης: Για ποιο λόγο κατέρρευσαν µερικοί από τους µεγά-λους πολιτισµούς του παρελθόντος και τι µαθήµατα µας δίνουν σήµερα;
Στο παρόν βιβλίο, λοιπόν, ο Diamond υφαίνει µια εµπεριστατωµένη και
καθολική θέση µέσα από µια σειρά συναρπαστικών ιστορικο-πολιτισµικών
αφηγήσεων. Περιδιαβαίνοντας από την αρχαία κουλτούρα των νησιών της
Πολυνησίας στον άλλοτε ανθηρό πολιτισµό των Ανασάζι, στην καταδικασµένη αποικία των Βίκινγκς στη Γροιλανδία και, τέλος, στον σύγχρονο κόσµο, ο
Diamond ανιχνεύει ένα θεµελιώδες µοτίβο καταστροφής, διευκρινίζοντας τι
συµβαίνει όταν σπαταλούµε τους φυσικούς πόρους µας ή αγνοούµε τα σηµάδια του περιβάλλοντος. Η κλιµατική αλλαγή, η γοργή αύξηση του πληθυσµού,
οι ασταθείς εµπορικοί εταίροι και η πίεση από εχθρούς υπήρξαν παράγοντες
αφανισµού κάποιων κοινωνιών, ωστόσο άλλες κοινωνίες βρήκαν λύσεις για
τα ίδια προβλήµατα και επιβίωσαν.

« Ένα απαραίτητο αντίδοτο για όσους αφελείς πιστεύουν ότι το ανθρώπινο
εγχείρηµα δεν συσχετίζεται µε το περιβάλλον.»
—Nature
« Ένα λαµπρό βιβλίο που προσφέρει σπουδαία µαθήµατα σε έναν κόσµο ο
οποίος χρειάζεται απεγνωσµένα να επαναπροσδιορίσει την πρόοδό του.»
—James Karr, Πανεπιστήµιο της Ουάσινγκτον
«Μια εξαιρετική σύνθεση των φυσικών και των κοινωνικών επιστηµών,
ενσαρκωµένη χάρη στις εκπληκτικές γνώσεις τού Jared Diamond περί
ιστορίας, απροόπτων και φύσης των πολιτισµών.»
—James Robinson, Πανεπιστήµιο Harvard
«Ο Diamond είναι ασυναγώνιστος στο πάντρεµα της επιστήµης µε την ιστορία µέσω µιας µαγευτικής πρόζας. Σε τούτο το καταπληκτικό βιβλίο του εξάγει από τις καταστροφές του παρελθόντος τα διδάγµατα που χρειάζονται
επειγόντως προκειµένου να αποφευχθεί µια καθολική καταστροφική διάλυση του πολιτισµού µας.»
—Louis Putterman, Πανεπιστήµιο Brown

Ο Jared Diamond είναι καθηγητής βιογεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), παγκοσµίως γνωστός ακτιβιστής —τα
τελευταία 12 χρόνια διετέλεσε διευθυντής του παραρτήµατος του ∆ιεθνούς
Ταµείου για την Άγρια Ζωή (WWF) στις ΗΠΑ—, και δραστήριος αρθρογράφος —έχει δηµοσιεύσει 200 και πλέον άρθρα στα περιοδικά Nature, Discover,
Natural History και Geo.
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