
Στο βραβευµένο µε βραβείο Pulitzer βιβλίο του, Όπλα, µικρόβια και ατσάλι, ο Jared
Diamond επιχειρεί να λύσει ένα µεγάλο αίνιγµα της ανθρώπινης ιστορίας: Γιατί
συγκεκριµένοι λαοί επικράτησαν έναντι άλλων λαών, αντί για το αντίστροφο.

Μέσα από τις σελίδες τού ανά χείρας βιβλίου, ο αναγνώστης θα ταξιδέψει
στο χώρο και το χρόνο, από την προϊστορική θαλάσσια εποποιία των δαιµόνιων
αυστρονήσιων ναυτικών στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό µέχρι την
ανακάλυψη και εξερεύνηση της Αµερικής από τον Κολόµβο και τους διαδό-
χους του· από την εξάπλωση των γεωργών Μπαντού σε ολόκληρη σχεδόν την
υπό τον Ισηµερινό Αφρική µέχρι τα µυστήρια της προέλευσης των σύγχρονων
Ιαπώνων, και από την «εχθρική» Αυστραλία των Αβορίγινων έως την αινιγµατι-
κή οµοιοµορφία της σύγχρονης Κίνας.

Αποφεύγοντας µε µαεστρία τις εύκολες και απλοϊκές ρατσιστικές εξηγήσεις
και µη αρκούµενος στα άµεσα αίτια, ο Diamond καταφέρνει µέσω µιας διεπι-
στηµονικής θεώρησης να εκµαιεύσει από το χάος των δεδοµένων και των στοι-
χείων του τα απώτερα αίτια σχετικά µε το γιατί οι κάτοικοι της δυτικής Ευρώ-
πης υπέταξαν και σχεδόν εξολόθρευσαν τους Ινδιάνους της Αµερικής αντί για
το αντίστροφο, ή το γιατί οι Αβορίγινες της Αυστραλίας παρουσίαζαν τόσο µε-
γάλη πολιτισµική καθυστέρηση την εποχή της «ανακάλυψής» τους. Παράλλη-
λα, δεν φοβάται να επισηµάνει τα τρωτά σηµεία της θεωρίας του, κάνοντας έκ-
κληση για περαιτέρω εργασία πάνω στο θέµα και παρέχοντας τροφή για σκέψη
τόσο σε τυχόν φιλόδοξους συνεχιστές του όσο και στον ίδιο τον αναγνώστη.

Το Όπλα, µικρόβια και ατσάλι διέπεται από µια θουκυδίδεια αντίληψη της ι-
στορίας, επιχειρώντας να εδραιώσει τη µελέτη της ανθρώπινης ιστορίας σε επι-
στηµονικά θεµέλια και να καταδείξει το λογικό σχέδιο που υπόκειται φαινοµε-
νικά τυχαίων περιστατικών και γεγονότων.

«Κανένας επιστήµονας δεν διαθέτει τόση εµπειρία από το εργαστήριο και την
έρευνα πεδίου, κανένας δεν σκέφτεται τόσο βαθιά για τα ανθρώπινα θέµατα ή
δεν τα εκθέτει µε τόση σαφήνεια όση ο Jared Diamond στο Όπλα, µικρόβια και
ατσάλι. Σε τούτο το εντυπωσιακά αξιανάγνωστο βιβλίο, ο Diamond δείχνει
πώς η ιστορία και η βιολογία µπορούν να εµπλουτίσουν η µία την άλλη, ώστε
να οδηγηθούν σε µια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης.»
—Edward O. Wilson, Πανεπιστήµιο Harvard

«Μια ιστορία του κόσµου σε 500 σελίδες, η οποία πετυχαίνει µε θαυµαστό
τρόπο να αναλύσει µερικές από τις βασικές διεργασίες των πολιτισµικών
διαδικασιών. [...] Πρόκειται για µία από τις σπουδαιότερες και πλέον αξια-
νάγνωστες εργασίες των τελευταίων ετών για το ανθρώπινο παρελθόν.»
—Nature

« Έξυπνο, κατατοπιστικό και ευχάριστο. [...] Τίποτα δεν µπορεί να συγκριθεί
µε τη ριζοσπαστικά νέα οπτική τού Diamond, από την οποία εξάγονται οι
αναπάντεχες διαστάσεις ενός καταπληκτικού θέµατος...»
—The New York Review of Books

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

Στα ελληνικά κυκλοφορούν ήδη από τις εκδόσεις µας τα βιβλία του Κατάρ-
ρευση και Γιατί το σεξ είναι διασκεδαστικό;, ενώ ετοιµάζεται και το The Third
Chimpanzee.
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