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Jared Diamond: Ο ΣΡΘΣΟ ΧΘΜΠΑΣΖΗ 

της Χριστίνας Κούρκοσλα 

 

 

 

Σςξ ρσγκεκοιμέμξ βιβλίξ ςξσ ξ Diamond αρυξλείςαι διενξδικά με ςημ ενέλινη 

ςξσ αμθοόπξσ επικεμςοόμξμςαπ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ ρςξ 1,6% ςξσ 

αμθοόπιμξσ γεμεςικξϋ σλικξϋ πξσ μαπ κάμει μα διατέοξσμε βιξλξγικά απϊ 

ςα δσξ κξμςιμϊςεοα ρε μαπ ϊμςα: ςξμ πσγμαίξ υιμπαμςζή ςξσ Εαΐο και ςξμ 

κξιμϊ υιμπαμςζή ςηπ σπϊλξιπηπ ςοξπικήπ Ατοικήπ (εν ξσ και ξ ςίςλξπ ςξσ 

βιβλίξσ πξσ υαοακςηοίζει ςξμ άμθοχπξ).  

Καςά ςξμ Diamond η διατξοά ασςή ρςα γξμίδια ςξσ αμθοόπιμξσ είδξσπ 

ποέπει μα εσθϋμεςαι για ςημ ϊοθια ρςάρη μαπ, ςημ ξμιλία, ςξ λιγξρςϊ 

ςοίυχμα και ςιπ ρενξσαλικέπ μαπ ρσμήθειεπ παοάλληλα με ςημ ςάρη μαπ μα 

εναπλχμϊμαρςε ρε ϊλξμ ςξμ πλαμήςη, μα ενξμςόμξσμε αλλήλξσπ με 

πξλλαπλάρια έμςαρη απϊ ασςήμ ςχμ ζόχμ και μα καςαρςοέτξσμε ςξ 

πεοιβάλλξμ. 

Έυξμςαπ ρπξσδάρει τσριξλξγία και κάμξμςαπ έοεσμεπ ρυεςικέπ με ςημ 

ξικξλξγία ςχμ πςημόμ ςηπ Νέαπ Γξσψμέαπ και ςημ βιξγεχγοατία, έυει 

αμςλήρει έμαμ ςεοάρςιξ πλξϋςξ πληοξτξοιόμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ ενέλινη ςχμ 

ειδόμ και πξσ ανιξπξιεί ρςξ έπακοξ ρςξ παοϊμ βιβλίξ, ςξ ξπξίξ υχοίζει ρε 

πέμςε μέοη. 

Σςξ ποόςξ μέοξπ, ενεςάζξμςαπ ςα εσοήμαςα εοεσμόμ κσοίχπ μξοιακόμ 

βιξλϊγχμ ϊπχπ ξι Sibley και Ahlquist, ποξρπαθεί μα θεμελιόρει ςξ 

ρσμπέοαρμα ϊςι καςά 98% ςχμ γξμιδίχμ μαπ είμαρςε υιμπαμςζήδεπ και ϊςι 

έμα πξρξρςϊ μικοϊςεοξ ςξσ 2% είμαι σπεϋθσμξ για ςιπ ρημαμςικέπ διατξοέπ 

ςξσ αμθοόπιμξσ είδξσπ απϊ ςα άλλα δϋξ είδη υιμπαμςζήδχμ, ϊπχπ είμαι η 

ϊοθια ρςάρη, ξ μεγάλξπ εγκέταλξπ, η ξμιλία, η ρενξσαλική ρσμπεοιτξοά, 

κλπ. Παοϊλα ασςά ςα δεδξμέμα, ξι επιρςήμξμεπ αμςιμεςχπίζξσμ με 

αμθοχπξκεμςοικά κοιςήοια ςημ μελέςη ςχμ υιμπαμςζήδχμ υοηριμξπξιόμςαπ 

ςξ είδξπ χπ πειοαμαςϊζχξ ρςημ ιαςοική έοεσμα. Σε ασςϊ ςξ ρημείξ ξ 

Diamond αρυξλείςαι διενξδικά με ςξ θέμα ςχμ ηθικόμ πεοιξοιρμόμ και 

ποξωπξθέρεχμ ρςημ υοήρη ςχμ ζόχμ για ιαςοικξϋπ λϊγξσπ, ϊπχπ επίρηπ και 
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με ςημ ασναμϊμεμη απειλή ςηπ ενατάμιρηπ ςξσπ λϊγχ αιυμαλχρίαπ ή 

καςαρςοξτήπ ςχμ εμδιαιςημάςχμ ςξσπ. 

 

Σϋμτχμα με επιρςημξμικέπ έοεσμεπ ποιμ 6 έχπ 8 εκαςξμμϋοια υοϊμια 

ταίμεςαι ϊςι ξ άμθοχπξπ και ξ υιμπαμςζήπ διαυχοίρςηκαμ απϊ ςξμ κξιμϊ 

ςξσπ ποϊγξμξ πξσ ζξϋρε ρςημ Ατοική. Ο Diamond καθξοίζει ςοειπ 

ρημαμςικξϋπ ρςαθμξϋπ ρςημ βιξλξγική ενέλινη ςξσ αμθοόπξσ:  

1- ποιμ απϊ 4 εκαςξμμϋοια υοϊμια ξι ποϊγξμξί μαπ άουιραμ μα βαδίζξσμ 

ϊοθιξι 

2- ποιμ απϊ 3 εκας. υοϊμια η γεμεαλξγική γοαμμή μαπ υχοίρςηκε ρε δσξ 

ςξσλάυιρςξμ διακοιςά μεςανϋ ςξσπ είδη: έμαμ πιθηκάμθοχπξ με εϋοχρςξ 

κοαμίξ και μεγάλξσπ γξμτίξσπ και ποξγξμτίξσπ (Austalopithecus robustus) 

και έμαμ πιθηκάμθοχπξ με ελατοϋςεοξ κοαμίξ και μικοϊςεοα δϊμςια 

(Austalopithecus africanus) 

3- ποιμ απϊ πεοίπξσ 2,5 εκας. υοϊμια αουίζει μα γίμεςαι ςακςική υοήρη 

λίθιμχμ εογαλείχμ. Ζ μελέςη ςχμ ξρςόμ και ςχμ εογαλείχμ βξηθξϋμ ρςημ 

διαςϋπχρη ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ διαβίχρη ςχμ ποόςχμ 

αμθοόπιμχμ πληθσρμόμ ςξσ πλαμήςη. Σςη ρελίδα 59 ςξσ βιβλίξσ ςξσ ξ 

Diamond καςαγοάτει παοαρςαςικά ςιπ διαδοξμέπ ρςημ ενέλινη ςξσ 

αμθοόπιμξσ γέμξσπ απϊ ςξμ Austalopithecus africanus ρςξμ Homo habilis, 

ρςξμ Homo erectus κι απϊ ασςϊμ ρςξμ Homo sapiens, για μα τςάρει ρςξσπ 

Νεάμςεοςαλ πξσ ταίμεςαι πχπ μέυοι και ποιμ 40.000 υοϊμια καςξικξϋραμ ςη 

δσςική Δσοόπη μέυοι ςημ εμτάμιρη ςχμ Κοξ Μαμιϊμ πξσ ρημαςξδξςξϋμ και 

ςξ Μεγάλξ Άλμα ποξπ ςα Δμποϊπ για ςξ αμθοόπιμξ είδξπ. Ασςξί ξι ςελεσςαίξι 

άμθοχπξι πξσ παοϊςι ρσγκοιςικά πιξ μικοϊρχμξι εκςϊπιραμ ςξσπ 

Νεάμςεοςαλ υοηριμξπξιόμςαπ ένσπμξ ενξπλιρμϊ δημιξϋογηραμ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ για ςημ αμάπςσνη ςηπ γλόρραπ, ςηπ γοατήπ και ςημ 

πξλιςιρςική ενέλινη ςηπ αμθοχπϊςηςαπ 

 

Σςξ δεϋςεοξ μέοξπ ςξσ βιβλίξσ ςξσ ξ Diamond αρυξλείςαι με ςιπ αλλαγέπ 

ρςξμ αμθοόπιμξ κϋκλξ ζχήπ πξσ ρσμδέθηκαμ ρςεμά με ςημ αμάπςσνη ςηπ 

γλόρραπ και ςηπ ςέυμηπ. Σε ασςέπ ςιπ αλλαγέπ πεοιλαμβάμξμςαι η τοξμςίδα 

ςχμ παιδιόμ για ρημαμςικά μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα μεςά ςξμ 
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απξγαλακςιρμϊ, η αμάπςσνη ρσμςοξτικόμ δερμόμ αμάμερα ρςξσπ εμήλικεπ 

ρε ζεϋγη, η ρσμμεςξυή και ςχμ δσξ γξμέχμ ρςημ αμαςοξτή ςξσ παιδιξϋ, η 

επιμήκσμρη ςξσ ποξρδϊκιμξσ ζχήπ έςρι όρςε ξι άμθοχπξι μα βλέπξσμ 

εγγϊμια και η εμτάμιρη ςηπ εμμημϊπασρηπ ρςιπ γσμαίκεπ. 

Σε ασςϊ ςξ ςμήμα ςξσ βιβλίξσ ςξσ ξ ρσγγοατέαπ επικεμςοόμεςαι ρςημ 

αμθοόπιμη ρενξσαλικϊςηςα, ςξμ ςοϊπξ πξσ εκτοάζεςαι αμάλξγα με ςξ τϋλξ 

και ςιπ ξμξιϊςηςεπ και διατξοέπ με ςα άλλα είδη ςξσ ζχικξϋ βαριλείξσ. 

Ποξκαλεί έκπληνη ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ άμθοχπξπ καςά ςξμ Diamond ρςη 

ρενξσαλική ςξσ ρσμπεοιτξοά διατέοει ρημαμςικά απϊ ςξμ κξμςιμϊςεοξ 

βιξλξγικϊ ρσγγεμή ςξσ, ςξμ υιμπαμςζή, αλλά ρςξ θέμα ςηπ μξμξγαμικϊςηςαπ 

και ςηπ απιρςίαπ ακξλξσθεί παοϊμξια ποϊςσπα ρσμπεοιτξοάπ με πξλλά είδη 

πςημόμ! 

 

Έυξμςαπ ενεςάρει ρςα δσξ ποόςα μέοη ςξ βιξλξγικϊ σπϊβαθοξ ςηπ ενέλινηπ 

ςξσ αμθοόπιμξσ πξλιςιρμξϋ, ρςξ ςοίςξ μέοξπ ξ Diamond αρυξλείςαι με ςα 

πξλιςιρμικά γμχοίρμαςα πξσ κάμξσμ ςξμ άμθοχπξ μα νευχοίζει απϊ ςα ζόα, 

δηλαδή ςη γλόρρα, ςημ ςέυμη, ςημ ςευμξλξγία και ςημ γεχογία. 

Ζ ενέλινη ςηπ γλόρραπ καςά ςξμ Diamond ταίμεςαι μα έυει παίνει 

καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςξ Μεγάλξ Άλμα ποξπ ςα Δμποϊπ, καθόπ διεσκϊλσμε ςημ 

μεςαβίβαρη γμόρηπ, ςημ κχδικξπξίηρη και επενεογαρία πληοξτξοιόμ, 

καθόπ και ςημ ρσμεογαρία. Δπίρηπ ποέπει μα ακξλξϋθηρε ςα ενελικςικά 

ρςάδια ςηπ αμθοόπιμηπ βιξλξγίαπ με εμδιάμερα ρςάδια ενέλινηπ. Ο 

ρσγγοατέαπ ποξρπαθεί μα κάμει κάπξιξμ παοαλληλιρμϊ μεςανϋ ςηπ 

γλόρραπ ςχμ ζόχμ, ϊπχπ ξι πίθηκξι και ξι μαψμξϋδεπ και ςημ αμθοόπιμη, 

καςαλήγξμςαπ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ϊλα ςα είδη υοηριμξπξιξϋμ γλχρρικξϋπ 

ςοϊπξσπ επικξιμχμίαπ με ςα άλλα μέλη ςηπ κξιμϊςηςάπ ςξσπ για λϊγξσπ 

επιβίχρηπ και κξιμχμικϊςηςαπ. Ζ αμθοόπιμη γλόρρα ϊμχπ διατέοει χπ 

ποξπ ςημ πξλσπλξκϊςηςα, ςη υοήρη γοαμμαςικήπ και ςημ ρσμςακςική δϊμηρη 

ςχμ λενιλξγικόμ ρςξιυείχμ ςηπ. Οι γλόρρεπ πίςζιμ και ξι κοεξλέπ απξςελξϋμ 

υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα ςηπ ενελικςικήπ πξοείαπ ςηπ γλόρραπ ρε 

πξλλέπ πεοιξυέπ ςξσ πλαμήςη πξσ απξικιξκοαςήθηκε. 

Όρξμ ατξοά ρςημ αμάπςσνη ςηπ ςέυμηπ ξ Diamond δίμει παοαδείγμαςα 

έκτοαρηπ αμάμερα και ρε ζόα ρε αιυμαλχρία, καθόπ διαθέςξσμ ελεϋθεοξ 
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υοϊμξ και ςα μέρα για κάςι ςέςξιξ. Ο ρσγγοατέαπ σπξρςηοίζει ςημ άπξφη ϊςι 

η ςέυμη πέοα απϊ ςημ αιρθηςική εσυαοίρςηρη πξσ ποξρτέοει ρςξ αμθοόπιμξ 

είδξπ, ενσπηοεςεί και ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ αμθοόπιμχμ κξιμχμιόμ, 

ρσμβάλλξμςαπ έςρι ρςημ επιβίχρή ςξσπ. 

Όρξμ ατξοά ρςημ γεχογία, ξ Diamond ιρυσοίζεςαι ϊςι η μεςάβαρη απϊ ςημ 

κξιμχμία ςχμ κσμηγόμ-ςοξτξρσλλεκςόμ ρςημ κξιμχμία ςχμ γεχογόμ είυε 

χπ απξςέλερμα ςη θεαμαςική αϋνηρη ςηπ παοαγχγήπ, παοάλληλα ϊμχπ 

δημιξϋογηρε ςιπ κξιμχμικέπ διακοίρειπ, ςημ αμδοξκοαςία, πξικίλεπ αρθέμειεπ 

και ςξμ δερπξςιρμϊ. 

Τέλξπ, ξ Diamond ποξρπαθεί μα ενηγήρει ςιπ καςαρςοξτικέπ ρσμήθειεπ ςξσ 

καπμίρμαςξπ, ςηπ υοήρηπ αλκξϊλ και ςξνικόμ ξσριόμ με μια θεχοία πεοί 

ζχικόμ ρημάςχμ πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ ειδόμ και ςημ 

επιλξγή ςχμ καλϋςεοχμ γξμιδιακά ρσμςοϊτχμ, αμ και ποξειδξπξιεί ϊςι μϊμξ 

μεοικόπ μπξοεί μα ενηγήρει ςιπ ασςξκαςαρςοξτικέπ ςάρειπ ςχμ αμθοόπχμ. 

Χοηριμξπξιόμςαπ δε παοαδείγμαςα απϊ ςημ ρσμπεοιτξοά ςξσ δοσξκξλάπςη, 

απεϋυεςαι ςημ πιθαμϊςηςα ζχήπ ρε άλλξσπ πλαμήςεπ ρςξ Διάρςημα και ςημ 

επικξιμχμία μαζί ςξσπ, με ςημ αιςιξλξγία ϊςι ςα μέλη εμϊπ αμόςεοξσ 

πξλιςιρμξϋ απϊ ςξμ δικϊ μαπ θα μαπ τεοθξϋμ ϊπχπ κι εμείπ τεοϊμαρςε 

ρςξσπ καςόςεοξσπ ρσγγεμείπ μαπ, ςξσπ υιμπαμςζήδεπ!  

 

Γεμικά ξ λϊγξπ ςξσ Diamond είμαι αοκεςά λεπςξμεοειακϊπ, πεοιγοατικϊπ και 

πεοιεκςικϊπ. Γοάτει ραμ μα μιλάει ρςξσπ τξιςηςέπ ςξσ κι ασςϊ κάμει ςξ λϊγξ 

ςξσ ζχμςαμϊ και γλατσοϊ, αλλά παοάλληλα με πεοιςςέπ πληοξτξοίεπ. 

Βοήκα κξσοαρςική ςη ρσμήθεια ςξσ ρσγγοατέα μα επαμέουεςαι ρσυμά ρε 

θέμαςα πξσ έυει αμαπςϋνει ρε ποξηγξϋμεμα ρημεία ςξσ βιβλίξσ, για μα 

ποξρθέρει πεοιρρϊςεοεπ λεπςξμέοειεπ. Ηα ςξ υαοακςήοιζα αοκεςά 

εμδιατέοξμ βιβλίξ πξσ ποξρεγγίζει ςημ αμθοόπιμη ενέλινη ασρςηοά απϊ ςημ 

ρκξπιά ςξσ βιξλϊγξσ. 


