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O ODED GALOR είναι Καθηγητής Οικο-
νομικών στην έδρα  Herbert H. Goldberger 
του Πανεπιστημίου Μπράουν και ένας εκ 
των διανοητών που συνέλαβαν την Ενο-
ποιημένη Θεωρία της Οικονομικής Ανά-
πτυξης, που στόχο έχει την ανάδειξη των 
γενεσιουργών αιτίων της ανάπτυξης, της 
ευημερίας και της ανισότητας σε όλη τη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα 
πορίσματα της έρευνάς του στον τομέα 
αυτό τα έχει μοιραστεί με τον κόσμο μέσω 
διαλέξεων σε όλο τον πλανήτη, ενώ συ-
μπυκνώνει τις ανακαλύψεις του στον ανά 
χείρας τόμο, που πρόκειται να μεταφρα-
στεί σε 28 γλώσσες. 

© 
PE

TE
R 

G
O

LD
BE

RG

Ένα ριζοσπαστικό μανιφέστο για την ανθρώπινη πρόοδο που ξαφ-
νιάζει με την αισιοδοξία του. Η επιτομή του έργου ζωής ενός κο-
ρυφαίου διανοητή, μια καινοτόμος προσέγγιση της δύναμης της 
πολυπολιτισμικότητας, αλλά και της δυνατότητάς μας να αντιμε-
τωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. 

Ποια είναι τα κλειδιά για την ανθρώπινη πρόοδο;

Γιατί οι συνθήκες διαβίωσης διαφέρουν  
τόσο πολύ στα διάφορα σημεία του πλανήτη;

Πώς μπορούν όλοι οι άνθρωποι  
να επιβιώσουν και να ευημερήσουν; 

Στο ΤΑΞΊΔΊ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ο Oded Galor μάς προσφέρει μια 
αποκαλυπτική εξήγηση των λόγων για τους οποίους ο άνθρωπος 
είναι το μοναδικό είδος που κατάφερε να ξεφύγει από τον αγώνα 
για επιβίωση, απολαμβάνοντας ασύλληπτο έως πρόσφατα πλούτο 
και μακροζωία. Αποκαλύπτει επίσης γιατί αυτή η διαδικασία ήταν 
τόσο άνιση σε διάφορα σημεία του πλανήτη, με αποτέλεσμα την 
ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ των χωρών. Μας δείχνει επίσης 
γιατί οι προσπάθειές μας για τη συνολική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης έχουν αποτύχει και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για 
να επιτύχουν.

Εντελώς πρωτότυπο και εξαιρετικά ευφυές… Ένα βιβλίο για την εποχή μας. 

JON SNOW, συγγραφέας-τηλεπαρουσιαστής

Εκπληκτικό έργο τόσο ως προς το εύρος του όσο και ως προς τη  
διεισδυτικότητά του… Προσφέρει τα κλειδιά για τη βελτίωσή μας ως είδους.

NOURIEL ROUBINI, οικονομολόγος-συγγραφέας

Βασισμένος στο ιδιαίτερα προχωρημένο 
και πρωτότυπο ερευνητικό εγχείρημα που 
έχει διεξαγάγει τα τελευταία τριάντα χρό-
νια, ο οικονομολόγος Oded Galor μάς 
προσφέρει μια άκρως εντυπωσιακή κα-
ταγραφή της εξέλιξης του ανθρώπινου 
πολιτισμού, από τις απαρχές του, στα 
προϊστορικά χρόνια, μέχρι σήμερα. Ανα-
δεικνύει υποδειγματικά την εφαρμογή των 
θεωρητικών και των εμπειρικών κοινωνι-
κών επιστημών. Επιπλέον, το βιβλίο του 
είναι ιδιαίτερα καλογραμμένο, με προ-
σεγμένο αλλά και κατανοητό λόγο. Σε 
κάνει να θέλεις να πας παρακάτω, είναι 
ένα θρίλερ γεμάτο σασπένς, γεμάτο εκ-
πλήξεις, σπαζοκεφαλιές και βαθυστόχα-
στες σκέψεις. 
Glenn C. Loury, Καθηγητής Κοινωνικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μπράουν 

Δεν είναι μόνο μια ευσύνοπτη, ενοποιη-
μένη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης 
από τις απαρχές της ανθρώπινης εξέλιξης, 
αλλά και μια γοητευτική και αισιόδοξη 
απάντηση προς όποιον νομίζει πως η 
φτώχεια και η ανισότητα θα είναι για πά-
ντα μέρος του κόσμου μας. 

Ian Morris, Καθηγητής Κλασικών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Στάνφορντ 

Ένα τεκμηριωμένο αντίδοτο στην κινδυ-
νολογία… Το βιβλίο είναι άκρως πειστικό: 
ο Galor χτίζει άψογα τη θεωρία του, έχο-
ντας ελέγξει κάθε υπόθεσή του με βάση 
τα δεδομένα… Πρόκειται για μια ανάλυ-
ση της ανθρώπινης κατάστασης που δεν 
οδηγεί σε μια συμβουλευτική έναντι της 
απόγνωσης, αλλά προσφέρει νέα εργαλεία 
που ο συγγραφέας πιστεύει ότι μπορεί να 
μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον. 

The Guardian
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Αν σας άρεσε 
το SAPIENS, 

θα αγαπήσετε
αυτό το βιβλίο. 

LEWIS DARTNELL,
αστροβιολόγος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΊΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Οι απαρχές του πλούτου
και της ανισότητας
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Τα μυστήρια του ταξιδιού των ανθρώπων

ΕΝΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΣ ΣΚΑΡΦΑΛΏΝΕΙ στο περβάζι ενός κτιρίου 
βενετογοτθικής τεχνοτροπίας στο πανεπιστήμιο Μπράουν. 
Σταματάει για μια στιγμή και ρίχνει μια ματιά όλο περιέρ-
γεια σε έναν παράξενο άνθρωπο που περνάει τον χρόνο 
του γράφοντας ένα βιβλίο, αντί να αφιερώνει την ενέρ-
γειά του –όπως και θα έπρεπε– στην εύρεση τροφής. Ο 
σκίουρος είναι απόγονος εκείνων των ζώων που όργωναν 
τα παρθένα δάση της Βόρειας Αμερικής πριν από χιλιάδες 
χρόνια. Όπως και οι μακρινοί του πρόγονοι, αλλά και οι 
σύγχρονοί του ανά τον κόσμο, περνάει το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χρόνου του βρίσκοντας τροφή, ξεφεύγοντας από 
θηρευτές, ψάχνοντας για ταίρια και αναζητώντας καταφύ-
γιο από επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Και μάλιστα, για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξης του 
ανθρώπου, από την εμφάνιση του Homo sapiens ως διακρι-
τού είδους πριν από περίπου 300.000 χρόνια, το βασικό 
κίνητρο της ανθρώπινης ζωής ήταν εξαιρετικά παρόμοιο 
με εκείνο του σκίουρου, αφού προσδιοριζόταν από την 
επιδίωξη της επιβίωσης και της αναπαραγωγής. Το βιο-
τικό επίπεδο ήταν παράλληλα και το επίπεδο επιβίωσης 
και σπάνια άλλαζε με το πέρασμα των χιλιετιών ή ανά την 
υφήλιο. Το παράδοξο, όμως, είναι πως τους τελευταίους 
αιώνες ο τρόπος ύπαρξής μας έχει μεταμορφωθεί δρα-
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στικά. Από ιστορικής σκοπιάς, η ανθρωπότητα έχει βιώ-
σει μια θεαματική και άνευ προηγουμένου βελτίωση στην 
ποιότητα ζωής της, και όλο αυτό συνέβη ουσιαστικά εν 
μια νυκτί.

Φανταστείτε κάποιους κάτοικους της Ιερουσαλήμ την 
εποχή του Ιησού, πριν από 2.000 χρόνια, να μπαίνουν σε 
μια μηχανή του χρόνου και να ταξιδεύουν στην υπό οθω-
μανική κατοχή Ιερουσαλήμ του 1800. Θα τους εντυπωσία-
ζε αναμφίβολα το νέο τείχος της πόλης, η σημαντική αύ-
ξηση πληθυσμού και η υιοθέτηση νέων καινοτομιών. Πα-
ρόλο, όμως, που η Ιερουσαλήμ του δέκατου ένατου αιώνα 
ήταν αρκετά διαφορετική από την προκάτοχό της στη ρω-
μαϊκή εποχή, οι χρονοταξιδιώτες μας θα προσαρμόζονταν 
με σχετική άνεση στο νέο τους περιβάλλον. Ομολογουμέ-
νως, θα έπρεπε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για να 
ταιριάξει με τις νέες πολιτισμικές νόρμες, αλλά θα μπορού-
σαν να ασκήσουν τα επαγγέλματα που είχαν μάθει στην 
αυγή του πρώτου αιώνα και θα μπορούσαν να κερδίσουν 
τα προς το ζην σχετικά εύκολα, αφού η γνώση και οι δεξιό-
τητες που αποκτήθηκαν στην αρχαία Ιερουσαλήμ θα παρέ-
μεναν χρήσιμες στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα. Θα 
ανακάλυπταν επίσης ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύ-
νους, ασθένειες και φυσικές καταστροφές που αντιμετώπι-
ζαν και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ το προσδόκιμο της 
ζωής τους δεν θα άλλαζε ιδιαίτερα.

Φανταστείτε όμως τι εμπειρία θα βίωναν οι χρονοταξι-
διώτες μας αν ήταν να μπουν πάλι στη μηχανή του χρόνου 
και να πάνε μόλις δυο αιώνες πιο πέρα στο μέλλον, στην Ιε-
ρουσαλήμ των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα. Θα έμε-
ναν με το στόμα ανοιχτό. Οι δεξιότητές τους θα ήταν πλέον 
παρωχημένες, τα περισσότερα επαγγέλματα θα απαιτού-
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σαν πέρασμα από την επίσημη εκπαίδευση και οι τεχνολο-
γίες που θα τους φαίνονταν σαν μαγεία θα ήταν καθημε-
ρινή ανάγκη. Κι επιπλέον, αφού θα είχαν εξαλειφθεί και 
πολλές θανατηφόρες ασθένειες του παρελθόντος, το προσ-
δόκιμο ζωής τους θα διπλασιαζόταν αμέσως, γεγονός που 
θα απαιτούσε διαφορετική νοοτροπία και πιο μακροπρό-
θεσμη προσέγγιση της ζωής.

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο αυτές εποχές καθιστά δύ-
σκολη την κατανόηση του κόσμου που αφήσαμε πίσω μας 
πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό. Όπως το έθεσε ωμά ο 
Τόμας Χομπς, ο Άγγλος φιλόσοφος του δέκατου έβδομου 
αιώνα, η ανθρώπινη ζωή ήταν ρυπαρή, βάρβαρη και σύ-
ντομη.1 Εκείνη την εποχή, το ένα τέταρτο των νεογέννη-
των πέθαιναν από το κρύο, την πείνα και διάφορες ασθέ-
νειες πριν καν φτάσουν στα πρώτα τους γενέθλια, οι γυ-
ναίκες συχνά πέθαιναν κατά τον τοκετό και το προσδό-
κιμο ζωής σπανίως ξεπερνούσε τα σαράντα έτη. Ήταν 
ένας κόσμος που τυλιγόταν στο σκοτάδι μόλις εξαφανιζό-
ταν ο ήλιος από τον ορίζοντα, ένα μέρος όπου γυναίκες, 
άντρες και παιδιά αφιέρωναν ώρες ολόκληρες να κου-
βαλάνε νερό στα σπίτια τους, πλένονταν σπάνια και περ-
νούσαν τους χειμερινούς μήνες σε σπίτια γεμάτα καπνό. 
Ήταν μια εποχή κατά την οποία οι περισσότεροι ζούσαν 
σε απομακρυσμένα αγροτικά χωριά, σπάνια έφευγαν από 
τον τόπο της γέννησής τους, επιβίωναν με φτωχή και μο-
νότονη διατροφή και δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν ού-
τε να γράφουν. Μια εποχή ζοφερή, τότε που μια οικονο-
μική κρίση δεν σήμαινε απλώς ότι θα έσφιγγαν το ζωνά-
ρι, αλλά οδηγούσε σε μαζικό λιμό και θάνατο. Πολλά από 
τα καθημερινά εμπόδια που απασχολούν τα άτομα σήμε-
ρα δεν μπορούν καν να συγκριθούν με τις δυσκολίες και 
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τις τραγωδίες που ζούσαν οι όχι και τόσο μακρινοί μας 
πρόγονοι.

Εδώ και πολύ καιρό, η συμβατική σοφία λέει ότι το επί-
πεδο διαβίωσης ανεβαίνει σταδιακά κατά την πορεία της 
ανθρώπινης ιστορίας. Πρόκειται για διαστρέβλωση. Ενώ 
η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί όντως σταδιακή διαδι-
κασία που επιταχύνεται με τον καιρό, δεν έχει καταλήξει 
και σε αντίστοιχη βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης. Η 
εκπληκτική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους τελευταίους 
αιώνες αποτελεί στην πραγματικότητα προϊόν μιας απότο-
μης μεταμόρφωσης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μέχρι πριν από μερικούς 
αιώνες ζούσαν ζωές παρόμοιες σε ανέσεις με τις ζωές που 
ζούσαν οι μακρινοί πρόγονοί τους –και οι περισσότεροι 
άνθρωποι ανά την υφήλιο– χιλιετίες νωρίτερα, και όχι με 
τις ζωές των σύγχρονων απογόνων τους. Οι συνθήκες δια-
βίωσης ενός Άγγλου αγρότη στις αρχές του δέκατου έκτου 
αιώνα ήταν παρόμοιες με εκείνες που αντιμετώπιζαν ένας 
Κινέζος δουλοπάροικος του ενδέκατου αιώνα, ένας χωρι-
κός των Μάγια πριν από χίλια πεντακόσια χρόνια, ένας 
Έλληνας κτηνοτρόφος του τέταρτου π.Χ. αιώνα, ένας Αι-
γύπτιος αγρότης πριν από 5.000 χρόνια ή ένας βοσκός από 
την Ιεριχώ πριν από 11.000 χρόνια. Αλλά από την αυγή του 
δέκατου ένατου αιώνα κι έπειτα, ένα κλάσμα του δευτε-
ρολέπτου στην κλίμακα της ιστορίας της ανθρωπότητας, το 
προσδόκιμο ζωής έχει υπερδιπλασιαστεί και το κατά κε-
φαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί κατά είκοσι φορές στις πιο 
ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου, και κατά δεκατέσσε-
ρις φορές στον πλανήτη Γη συνολικά (Διάγραμμα 1).2

Η συνεχής αυτή βελτίωση είναι τόσο ριζική, μάλιστα, 
που συχνά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο εξαιρε-
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τική είναι η συγκεκριμένη περίοδος σε σχέση με την υπό-
λοιπη ιστορία μας. Τι εξηγεί αυτό το Μυστήριο της Ανά-
πτυξης – τη σχεδόν αδιανόητη μεταμόρφωση στην ποιότη-
τα ζωής κατά τους λίγους τελευταίους αιώνες σε ό,τι αφο-
ρά την υγεία, τον πλούτο και την εκπαίδευση, μεταμόρφω-
ση που ξεπερνά κατά πολύ οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές 
είχαν σημειωθεί στους εν λόγω τομείς από την εμφάνιση 
του Homo sapiens;

Το 1798, ο Άγγλος λόγιος Τόμας Μάλθους πρότεινε μια 

Έτος

0

10.000

30.000

40.000

50.000

Κ
ατ

ά 
κε

φ
αλ

ήν
 ε

ισ
όδ

ηµ
α 

(σ
ε 

δο
λά

ρι
α 

Η
Π

Α
)

20.000

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

∆υτική Ασία Ανατολική Ασία 

∆υτικά παρακλάδια ∆υτική Ευρώπη Ανατολική Ευρώπη

Λατινική Αµερική
Αφρική

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 1. Το Μυστήριο της Άνάπτυξης
Η θεαματική αύξηση στο κατά κεφαλήν εισόδημα σε όλες τις περιοχές του 
κόσμου τους τελευταίους δύο αιώνες έρχεται έπειτα από χιλιάδες χρόνια 
στασιμότητας.3
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εύλογη θεωρία για τον μηχανισμό που είχε αφήσει στάσιμο 
το βιοτικό επίπεδο, παγιδεύοντας στην ουσία τις κοινωνίες 
στη φτώχεια από αμνημόνευτους καιρούς. Υποστήριξε ότι, 
όποτε οι κοινωνίες κατόρθωναν να δημιουργήσουν πλεό-
νασμα τροφής μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, η ώθηση 
που προέκυπτε στο βιοτικό επίπεδο θα μπορούσε να είναι 
μόνο προσωρινή, αφού θα ήταν αναπόφευκτες η αντίστοι-
χη αύξηση στη γεννητικότητα και η μείωση της θνησιμό-
τητας. Ήταν μόνο θέμα χρόνου, επομένως, η επακόλουθη 
αύξηση του πληθυσμού να εξαντλήσει το πλεόνασμα τρο-
φής, οπότε και οι συνθήκες διαβίωσης θα επέστρεφαν στο 
επίπεδο της συντήρησης, αφήνοντας τις κοινωνίες εξίσου 
φτωχές με τον καιρό πριν από την καινοτομία.

Και πράγματι, κατά την περίοδο που αποκαλείται μαλ-
θουσιανή εποχή –δηλαδή το σύνολο της ανθρώπινης ιστο-
ρίας μέχρι το πρόσφατο θεαματικό άλμα μπροστά–, οι καρ-
ποί της τεχνολογικής προόδου διοχετεύονταν κυρίως προς 
μεγαλύτερους και πιο πυκνούς πληθυσμούς και είχαν μό-
νο εξαιρετικά αργή επίδραση στη μακροπρόθεσμη ευημε-
ρία. Οι πληθυσμοί αυξάνονταν ενώ οι συνθήκες διαβίωσης 
παρέμεναν στάσιμες και επαρκείς μόνο για τη συντήρηση 
της ζωής. Οι παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή σε ό,τι 
αφορά το επίπεδο της τεχνολογίας και της παραγωγικότη-
τας της γης αντικατοπτρίζονταν στη διαφορετική πυκνότη-
τα του πληθυσμού, αλλά οι επιδράσεις στις συνθήκες δια-
βίωσης ήταν κατά κύριο λόγο παροδικές. Η ειρωνεία όμως 
είναι πως, ακριβώς την εποχή που ο Μάλθους ολοκλήρωσε 
την πραγματεία του και δήλωσε ότι αυτή η «παγίδα φτώ-
χειας» θα κρατούσε επ’ αόριστον, ο μηχανισμός που είχε 
εντοπίσει υποχώρησε ξαφνικά και έλαβε χώρα η μεταμόρ-
φωση από τη στασιμότητα στην ανάπτυξη.
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Πώς ξέφυγε το ανθρώπινο είδος από την παγίδα φτώ-
χειας; Ποια ήταν τα υποκείμενα αίτια για την τόσο μεγάλη 
διάρκεια αυτής της εποχής στασιμότητας; Μήπως οι δυνά-
μεις που διέπουν τόσο την παρατεταμένη οικονομική επο-
χή των παγετώνων όσο και την απόδρασή μας από αυτή 
μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τους λόγους 
για τους οποίους οι σύγχρονες συνθήκες είναι τόσο άνισες 
σε όλη την υφήλιο;

Με κίνητρό μου την πεποίθηση, και τα τεκμήρια που τη 
στηρίζουν, ότι, για να καταλάβουμε τα αίτια της τεράστιας 
ανισότητας στον πλούτο των εθνών, θα πρέπει πρώτα να 
εντοπίσουμε τις βασικές κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη 
διαδικασία της ανάπτυξης στο σύνολό της, έχω διαμορφώ-
σει μια ενοποιημένη θεωρία, που σκοπό έχει να περικλεί-
σει το ταξίδι της ανθρωπότητας στο σύνολό του.4 Αν ρίξει 
κανείς φως στις δυνάμεις που διέπουν τη μετάβαση από 
μια εποχή στασιμότητας σε μια περίοδο σταθερής βελτίω-
σης του βιοτικού επιπέδου, αποκαλύπτονται και τα αποτυ-
πώματα του μακρινού παρελθόντος στη μοίρα των εθνών.

Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού μας, θα εξερευνήσουμε 
το Μυστήριο της Ανάπτυξης, εστιάζοντας στον μηχανισμό 
που περιόρισε το ανθρώπινο είδος για το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ιστορίας του σε μια ύπαρξη προσανατολισμένη στη 
συντήρηση της ζωής, αλλά και στις δυνάμεις που εντέλει 
επέτρεψαν σε ορισμένες κοινωνίες να ξεφύγουν από την 
παγίδα αυτή και να φτάσουν στα άνευ προηγουμένου επί-
πεδα ευημερίας που απολαμβάνουν πολλοί από τους κα-
τοίκους του κόσμου σήμερα. Η πορεία μας ξεκινάει από το 
σημείο εκκίνησης της ίδιας της ανθρωπότητας –την εμφά-
νιση του Homo sapiens στην Ανατολική Αφρική πριν από 
σχεδόν 300.000 χρόνια– και περνάει από τα ορόσημα του 
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ταξιδιού της ανθρωπότητας: τη μετανάστευση του Homo 
sapiens από την Αφρική πριν από δεκάδες χιλιάδες χρό-
νια, τη διασπορά των ανθρώπων στις διάφορες ηπείρους, 
την ακόλουθη μετάβαση των κοινωνιών από τις φυλές κυ-
νηγών-τροφοσυλλεκτών στις μόνιμες γεωργικές κοινότη-
τες, και, πιο πρόσφατα, τη Βιομηχανική Επανάσταση και 
τη Δημογραφική Μετάβαση.5

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από αμέτρητες και 
συναρπαστικές λεπτομέρειες: ισχυρούς πολιτισμούς που 
άκμασαν και χάθηκαν· χαρισματικούς αυτοκράτορες που 
οδήγησαν στρατούς σε τεράστιες κατακτήσεις και ήττες· 
καλλιτέχνες που δημιούργησαν μαγευτικούς πολιτισμι-
κούς θησαυρούς· φιλοσόφους και επιστήμονες που πήγαν 
μπροστά την κατανόηση του σύμπαντος· αλλά και αμέτρη-
τες κοινωνίες και δισεκατομμύρια ζωές που δεν είδαν πο-
τέ το φως των προβολέων να στρέφεται πάνω τους. Είναι 
εύκολο να μας παρασύρει αυτός ο ωκεανός από λεπτομέ-
ρειες, να μας χτυπούν τα κύματα και να μην έχουμε ιδέα 
για τα δυνατά ρεύματα από κάτω.

Αντίθετα, λοιπόν, το παρόν βιβλίο διερευνά και εντοπί-
ζει αυτά τα υπόγεια ρεύματα: τις δυνάμεις που διέπουν τη 
διαδικασία ανάπτυξης. Δείχνει πώς αυτές οι δυνάμεις λει-
τουργούσαν αδυσώπητα, αν και αόρατα, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ανθρώπινης ιστορίας και τη μακρά οικονομική 
εποχή των παγετώνων, αυξάνοντας τον ρυθμό τους μέχρι 
που η τεχνολογική πρόοδος κατά τη Βιομηχανική Επανά-
σταση επιτάχυνε επιτέλους τα πράγματα πέρα από ένα ση-
μείο καμπής, όπου η βασική εκπαίδευση κατέστη βασική 
ανάγκη για την ικανότητα των ατόμων να προσαρμόζονται 
σε ένα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η γεννη-
τικότητα άρχισε να μειώνεται και η αύξηση του βιοτικού 
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επιπέδου αποσυνδέθηκε από την εξισορροπητική επίδρα-
ση της αύξησης του πληθυσμού, φέρνοντας έτσι μακροπρό-
θεσμη ευημερία, που συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία μέ-
χρι και σήμερα.

Στο κέντρο της διερεύνησης αυτής είναι το ερώτημα 
της βιωσιμότητας του είδους μας στον πλανήτη Γη. Κατά 
τη μαλθουσιανή εποχή, οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες 
και οι επιδημίες συνέβαλλαν στον καταστροφικό αποδεκα-
τισμό του ανθρώπινου πληθυσμού. Σήμερα, ο αντίκτυπος 
της διαδικασίας της ανάπτυξης στην περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση και την κλιματική αλλαγή εγείρει σημαντικές ανη-
συχίες για το πώς μπορεί να ζήσει το είδος μας με τρόπο 
βιώσιμο και να αποτρέψει τα καταστροφικά αποτελέσματα 
του παρελθόντος. Το ταξίδι της ανθρωπότητας εξετάζει τα 
πράγματα από μια ελπιδοφόρα σκοπιά: το σημείο καμπής 
στο οποίο έφτασε πρόσφατα ο κόσμος, που είχε ως αποτέ-
λεσμα τη διαρκή μείωση στη γεννητικότητα και την επιτά-
χυνση της συσσώρευσης «ανθρώπινου κεφαλαίου» και τε-
χνολογικής καινοτομίας, θα μπορούσε να επιτρέψει στην 
ανθρωπότητα να περιορίσει τις καταστροφικές αυτές επι-
δράσεις και θα έχει κεντρική σημασία στη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του είδους μας.

Το ενδιαφέρον είναι πως, όταν εκτοξεύτηκε η ευημε-
ρία τους τελευταίους αιώνες, το έκανε μόνο σε κάποια μέ-
ρη του κόσμου, προκαλώντας μια δεύτερη μεγάλη μετα-
μόρφωση που χαρακτηρίζει μόνο το είδος μας: την εμφάνι-
ση τεράστιας ανισότητας ανάμεσα στις κοινωνίες. Θα υπέ-
θετε κανείς ότι το φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε κυρίως 
επειδή η απόδραση από την εποχή της στασιμότητας έλα-
βε χώρα σε διαφορετικούς χρόνους ανά την υφήλιο. Οι χώ-
ρες της Δυτικής Ευρώπης και κάποια από τα παρακλάδια 
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τους στη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία γνώρισαν αυτό 
το αξιοσημείωτο άλμα στις συνθήκες διαβίωσης ήδη από 
τον δέκατο ένατο αιώνα, ενώ η εν λόγω άνοδος καθυστέ-
ρησε στις περισσότερες περιοχές της Ασίας, της Αφρικής 
και της Λατινικής Αμερικής μέχρι το δεύτερο μισό του ει-
κοστού αιώνα (Διάγραμμα 2). Τι εξηγεί όμως το γεγονός 
ότι σε μερικά μέρη του κόσμου αυτή η μεταμόρφωση έγινε 
νωρίτερα απ’ ό,τι σε άλλα;

Η εξιχνίαση του Μυστηρίου της Ανάπτυξης θα μας επι-
τρέψει να ασχοληθούμε, στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού 
μας, με το Μυστήριο της Ανισότητας – τις ρίζες των διαφο-
ρών στις πορείες ανάπτυξης ανάμεσα στις κοινωνίες και 
τη σπουδαία επέκταση του χάσματος στο βιοτικό επίπεδο 
ανάμεσα στα κράτη τα τελευταία διακόσια χρόνια. Η απο-
κάλυψη των βαθιά ριζωμένων παραγόντων πίσω από τις 
παγκόσμιες αυτές διαφορές μάς οδηγεί στην αντιστροφή 
της πορείας του ταξιδιού μας και σε μεγάλα διαδοχικά βή-
ματα πολύ πίσω στην ιστορία, μέχρι τον τόπο όπου ξεκίνη-
σαν όλα – την έξοδο του Homo sapiens από την Αφρική δε-
κάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα.

Θα εξετάσουμε θεσμικούς, πολιτισμικούς, γεωγραφι-
κούς και κοινωνικούς παράγοντες που ανέκυψαν στο αρ-
χαίο παρελθόν και έβαλαν τις κοινωνίες στις διακριτές 
ιστορικές τους πορείες, επηρεάζοντας τον χρόνο της από-
δρασής τους από την εποχή της στασιμότητας και προκα-
λώντας το χάσμα στον πλούτο των εθνών. Οι θεσμικές με-
ταρρυθμίσεις, σε τυχαία κρίσιμα σταυροδρόμια στην πο-
ρεία της ιστορίας, τοποθετούσαν ενίοτε τις χώρες σε δια-
φορετικά μονοπάτια και έχουν συμβάλει στις αποκλίσεις 
που εμφανίστηκαν με τον καιρό. Κατά παρόμοιο τρόπο, το 
γεγονός ότι οι πολιτισμικές νόρμες εξαπλώνονται συνέβα-
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λε στην ποικιλία της κίνησης των μεγάλων γραναζιών της 
ιστορίας σε όλη την υφήλιο.6

Βαθύτεροι, όμως, παράγοντες, οι οποίοι έχουν τις ρί-
ζες τους στο μακρινό παρελθόν, βρίσκονται πίσω από τις 
πολιτισμικές νόρμες, τους πολιτικούς θεσμούς και τις τε-
χνολογικές μεταβάσεις, και ελέγχουν την ικανότητα των 
κοινωνιών να ακμάσουν και να ευδοκιμήσουν. Γεωγραφι-
κοί παράγοντες, όπως η ποιότητα του εδάφους και τα χα-
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ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 2. Το Μυστήριο της Άνισότητας
Η απόκλιση στο κατά κεφαλήν εισόδημα ανάμεσα στις περιοχές του κό-
σμου τους τελευταίους δύο αιώνες.7
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ρακτηριστικά του κλίματος, καλλιέργησαν την πρόοδο πο-
λιτισμικών χαρακτηριστικών που ενισχύουν την ανάπτυξη 
– συνεργασία, εμπιστοσύνη, ισότητα των φύλων και νοο-
τροπία προσανατολισμένη στο μέλλον. Η καταλληλότητα 
της γης για εκτεταμένες καλλιέργειες συνέβαλε στην εκμε-
τάλλευση και τη δουλεία και στην ανάδειξη και διατήρηση 
απομυζητικών πολιτικών θεσμών. Οι επικρατούσες ασθέ-
νειες επηρέασαν αρνητικά την αγροτική και την εργατική 
παραγωγικότητα, την επένδυση σε εκπαίδευση και τη μα-
κροπρόθεσμη ευημερία. Και η βιοποικιλότητα που τροφο-
δότησε τη μετάβαση στις μόνιμες γεωργικές κοινότητες εί-
χε ωφέλιμη επίδραση στη διαδικασία της ανάπτυξης κατά 
την προβιομηχανική εποχή, αν και οι ευνοϊκές αυτές δυ-
νάμεις έχουν χαθεί στη μετάβαση των κοινωνιών στη σύγ-
χρονη εποχή.

Υπάρχει εδώ ένας ακόμα παράγοντας που κρύβεται πί-
σω από τα σύγχρονα θεσμικά και πολιτισμικά χαρακτηρι-
στικά και αποτελεί, παράλληλα με τη γεωγραφία, θεμελιώ-
δη αιτία οικονομικής ανάπτυξης – ο βαθμός της ποικιλο-
μορφίας σε κάθε κοινωνία, με την ωφέλιμη επίδραση στην 
καινοτομία και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική 
συνοχή. Η διερεύνησή μας του ρόλου των γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών θα μας γυρίσει 12.000 χρόνια πίσω στον 
χρόνο, στην αυγή της Γεωργικής Επανάστασης. Η εξέταση 
των αιτιών και των συνεπειών της ποικιλομορφίας θα μας 
οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες χρόνια πιο πίσω ακόμα, στα 
πρώτα βήματα του είδους μας έξω από την Αφρική.

Δεν πρόκειται εδώ για την πρώτη προσπάθεια περιγρα-
φής της βασικής κινητήριας δύναμης της ανθρώπινης ιστο-
ρίας. Μεγάλοι στοχαστές, όπως ο Πλάτωνας, ο Χέγκελ και 
ο Μαρξ, υποστήριξαν ότι η ιστορία εκτυλίσσεται με βά-
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ση αναπόδραστους καθολικούς νόμους, αγνοώντας συχνά 
τον ρόλο των κοινωνιών στη διαμόρφωση του δικού τους 
πεπρωμένου.8 Το βιβλίο αυτό, αντίθετα, ούτε υποστηρίζει 
μια αμείλικτη πορεία της ανθρωπότητας προς την ουτοπία 
ή τη δυστοπία, ούτε και ισχυρίζεται ότι διακρίνει ηθικά μα-
θήματα σε ό,τι αφορά το επιθυμητό της κατεύθυνσης αυ-
τού του ταξιδιού και τις συνέπειές του. Αρκεί να πούμε 
ότι η σύγχρονη εποχή διαρκούς βελτίωσης στο βιοτικό επί-
πεδο δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στον Κήπο της 
Εδέμ, όπου απουσιάζουν οι κοινωνικές και πολιτικές δια-
μάχες. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ανισότητες 
και αδικίες.

Αντίθετα, με σκοπό να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα 
απώτατα αίτια της ανυπολόγιστης ανισότητας στον πλούτο 
των εθνών και να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους, το 
βιβλίο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να παρουσιάσει πιστά 
μια αφήγηση για την εξέλιξη των κοινωνιών από την εμφά-
νιση του Homo sapiens, η οποία αντλεί από πολλά γνωστι-
κά πεδία και είναι βασισμένη στην επιστήμη. Με βάση την 
πολιτισμική παράδοση που θεωρεί πρόοδο την τεχνολογι-
κή εξέλιξη,9 η σκοπιά αυτής της διερεύνησης μπορεί να πε-
ριγραφεί ως θεμελιωδώς αισιόδοξη, σε ό,τι αφορά τη συ-
νολική τροχιά των κοινωνιών ανά την υφήλιο.

Εστιάζοντας στη μεγάλη πορεία του ταξιδιού της αν-
θρωπότητας, δεν έχω σκοπό να υποβαθμίσω τη σημασία 
της τεράστιας ανισότητας μέσα και ανάμεσα στις κοινω-
νίες, αλλά να δώσω σε όλους μας τη δύναμη να κατανοή-
σουμε ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
τη φτώχεια και την αδικία και να συνεισφέρουν στην ευη-
μερία του είδους μας στο σύνολό του. Όπως θα αποδεί-
ξουμε, όσο οι μεγάλες δυνάμεις που διέπουν το ταξίδι της 
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ανθρωπότητας εξακολουθούν να λειτουργούν ανηλεώς, 
η εκπαίδευση, η ανεκτικότητα και η μεγαλύτερη ισότητα 
ανάμεσα στα φύλα αποτελούν τα κλειδιά για την ακμή του 
είδους μας στις δεκαετίες και τους αιώνες που θα ακολου-
θήσουν.
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1

Πρώτα βήματα

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ προς τις 
Σπηλιές του όρους Κάρμηλος στο σύγχρονο Ισραήλ, είναι 
δυνατόν να φανταστείς το μεγαλοπρεπές περιβάλλον γύρω 
από την τοποθεσία αυτή κατά τους προϊστορικούς καιρούς. 
Το μεσογειακό κλίμα θα ήταν ευχάριστο όλες τις εποχές, 
με μέτριες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Το ρέμα που 
περνούσε από τα βουνά στη διπλανή πράσινη κοιλάδα θα 
ήταν πηγή πόσιμου νερού. Τα δάση δίπλα στην οροσειρά 
θα ήταν κατάλληλα για να κυνηγάς ελάφια, γαζέλες, ρινό-
κερους και αγριόχοιρους, και έξω στη φύση, στις ανοιχτές 
περιοχές που συνορεύουν με τις στενές παράκτιες πεδιά-
δες και τα βουνά της Σαμάρειας, θα φύτρωναν προϊστορι-
κά είδη δημητριακών και καρποφόρων δέντρων. Το θερμό 
κλίμα, η οικολογική ποικιλομορφία και οι πρώτες ύλες γύ-
ρω από τις Σπηλιές του όρους Κάρμηλος θα τις καθιστού-
σαν ιδανικό σπίτι για τις διάφορες ομάδες κυνηγών-τροφο-
συλλεκτών που περνούσαν από εκεί εδώ και χιλιετίες. Και 
πράγματι, λείψανα που βρέθηκαν στις ανασκαφές στις αρ-
χαίες αυτές σπηλιές, που πλέον αποτελούν Μνημείο Πολι-
τισμικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη μιας σειράς προϊστορικών οικισμών επί εκατοντά-
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δες χιλιάδες χρόνια, αλλά υπαινίσσονται επιπλέον και πι-
θανές συναντήσεις ανάμεσα στον Homo sapiens και τους 
Νεάντερταλ.1

Αρχαιολογικά ευρήματα από αυτή και από άλλες τοπο-
θεσίες ανά την υφήλιο δείχνουν ότι οι αρχαϊκοί και πρώι-
μοι σύγχρονοι άνθρωποι αποκτούσαν αργά αλλά σταθερά 
νέες δεξιότητες, έμαθαν και βελτίωσαν τη χρήση της φω-
τιάς, ανέπτυξαν όλο και πιο εξελιγμένες λεπίδες, τσεκού-
ρια και εργαλεία από πυρόλιθο και ασβεστόλιθο, και δη-
μιούργησαν έργα τέχνης.2 Η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκε-
φάλου αποτέλεσε μια κομβική κινητήρια δύναμη για αυτά 
τα πολιτισμικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, που κατέλη-
ξαν να ορίζουν την ανθρωπότητα και να μας διακρίνουν 
από τα άλλα είδη.

Γένεσις

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι συγκλονιστικός: μεγά-
λος, συμπιεσμένος και πιο περίπλοκος από τον εγκέφαλο 
οποιουδήποτε άλλου είδους. Τα τελευταία έξι εκατομμύ-
ρια χρόνια έχει τριπλασιαστεί σε μέγεθος, με το μεγαλύ-
τερο μέρος αυτής της μεταμόρφωσης να έχει συμβεί πριν 
από 200.000 έως 800.000 χρόνια, κυρίως πριν από την εμ-
φάνιση του Homo sapiens.

Γιατί έχουν επεκταθεί τόσο σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας του ανθρώπινου είδους οι ικανότητες του αν-
θρώπινου εγκεφάλου; Με μια πρώτη ματιά, η απάντηση 
μπορεί να φαίνεται αυτονόητη: ένας εξελιγμένος εγκέφα-
λος σαφώς και μας έχει επιτρέψει να φτάσουμε σε επίπε-
δα ασφάλειας και ευημερίας που κανένα άλλο είδος στη 
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Γη δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει. Η πραγματικότητα 
όμως είναι σημαντικά πιο περίπλοκη. Αν ένας εγκέφαλος 
που μοιάζει με τον ανθρώπινο είναι τόσο ξεκάθαρα ωφέ-
λιμος για την επιβίωση, γιατί δεν έχει αναπτύξει κανένα 
άλλο είδος παρόμοιο εγκέφαλο έπειτα από δισεκατομμύ-
ρια χρόνια εξέλιξης;

Φέρτε κατά νου για μια στιγμή την εξής διάκριση. Τα 
μάτια, για παράδειγμα, αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα σε διά-
φορες εξελικτικές πορείες. Αναπτύχθηκαν στα σπονδυλω-
τά (αμφίβια, πτηνά, ψάρια, θηλαστικά και ερπετά), στα κε-
φαλόποδα (περιλαμβάνονται οι σουπιές, τα χταπόδια και 
τα καλαμάρια), αλλά και σε απλούστερη μορφή –οφθαλ-
μοειδές στίγμα– στα ασπόνδυλα, όπως οι μέλισσες, οι αρά-
χνες, οι μέδουσες και οι αστερίες. Ο μακρινός πρόγονος 
όλων αυτών των ειδών, που έζησε πριν από πάνω από 500 
εκατομμύρια χρόνια, φαίνεται να είχε μόνο βασικούς υπο-
δοχείς φωτός, ικανούς να διακρίνουν το φως από το σκο-
τάδι.3 Ωστόσο, αφού η ακριβής όραση έχει αποτελέσει ση-
μαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης σε διάφορα περιβάλλο-
ντα, τα περίπλοκα μάτια αναπτύχθηκαν ξεχωριστά σε κά-
ποιες από τις διαφορετικές αυτές ομάδες, προσαρμοσμέ-
να με τρόπο μοναδικό για το περιβάλλον του κάθε ξεχω-
ριστού είδους.

Το φαινόμενο αυτό, με το οποίο παρόμοιες ιδιότητες 
εξελίχθηκαν ανεξάρτητα σε διαφορετικά είδη, αντί να εμ-
φανιστούν από μια υπάρχουσα ιδιότητα σε έναν κοινό πρό-
γονο, αποκαλείται συγκλίνουσα εξέλιξη. Υπάρχουν πολυά-
ριθμα τέτοια παραδείγματα, όπως η ανάπτυξη φτερών στα 
έντομα, τα πτηνά και τις νυχτερίδες, και το παρόμοιο σχή-
μα του σώματος που εξελίχθηκε στα ψάρια (καρχαρίες) 
και τα θαλάσσια θηλαστικά (δελφίνια) και αρμόζει στη 
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ζωή κάτω από το νερό. Κατά τα φαινόμενα, διάφορα είδη 
έχουν αποκτήσει παρόμοιες ωφέλιμες ιδιότητες ανεξάρτη-
τα το ένα από το άλλο – αλλά όχι εγκεφάλους ικανούς να 
δημιουργούν λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά 
αριστουργήματα ή να εφευρίσκουν το άροτρο, τον τροχό, 
την πυξίδα, την τυπογραφία, την ατμομηχανή, τον τηλέγρα-
φο, το αεροπλάνο και το διαδίκτυο. Ένας τέτοιος εγκέφα-
λος έχει εξελιχθεί μόνο μία φορά – στους ανθρώπους. Για-
τί είναι τόσο σπάνιος στη φύση ένας τόσο ισχυρός εγκέφα-
λος, παρά τα προφανή του πλεονεκτήματα;

Η λύση αυτού του γρίφου βρίσκεται εν μέρει στα δύο 
μεγάλα μειονεκτήματα του εγκεφάλου. Πρώτον, ο εγκέ-
φαλός μας καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. 
Αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του σωματικού μας βάρους, 
ενώ καταναλώνει το 20% της ενέργειάς μας. Δεύτερον, το 
μεγάλο του μέγεθος κάνει δύσκολο το πέρασμα του κε-
φαλιού του βρέφους από τον γεννητικό σωλήνα. Κατά συ-
νέπεια, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πιο συμπιεσμένος 
ή «διπλωμένος» από τους εγκεφάλους των άλλων ειδών, 
και τα ανθρώπινα βρέφη γεννιούνται με «μισοτελειωμέ-
νους» εγκεφάλους που χρειάζονται χρόνια προσαρμογών 
για να φτάσουν στην ωριμότητα. Τα ανθρώπινα βρέφη εί-
ναι, επομένως, ανήμπορα: ενώ τα μικρά σε πολλά άλλα εί-
δη μπορούν να περπατήσουν μόνα τους λίγο μετά τη γέν-
νησή τους και μπορούν γρήγορα να βρουν μόνα τους τρο-
φή, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα με δύο χρόνια πριν αρχί-
σουν να περπατούν μόνοι τους με σταθερότητα και πολλά 
ακόμα πριν φτάσουν σε υλική αυτάρκεια.

Δεδομένων των μειονεκτημάτων αυτών, τι οδήγησε αρ-
χικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου; Οι ερευ-
νητές έχουν υποστηρίξει ότι στη διαδικασία αυτή μπορεί 
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να έχουν συνεισφέρει από κοινού αρκετές δυνάμεις. Η οι-
κολογική υπόθεση λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανα-
πτύχθηκε ως αποτέλεσμα της έκθεσης του είδους μας σε 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. Καθώς το κλίμα περνούσε 
από διακυμάνσεις και οι κοντινοί πληθυσμοί ζώων προ-
σαρμόζονταν σε αυτό, οι προϊστορικοί άνθρωποι με πιο 
εξελιγμένους εγκεφάλους θα μπορούσαν να αναγνωρί-
σουν καλύτερα νέες πηγές τροφής, να επινοήσουν στρα-
τηγικές κυνηγιού και συλλογής τροφής και να αναπτύξουν 
τεχνολογίες μαγειρέματος και αποθήκευσης που τους επέ-
τρεψαν να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν στις μεταβαλ-
λόμενες οικολογικές συνθήκες του τοπικού τους περιβάλ-
λοντος.4

Η κοινωνική υπόθεση, αντίθετα, ισχυρίζεται ότι η όλο 
και μεγαλύτερη ανάγκη συνεργασίας, ανταγωνισμού και 
εμπορίου μέσα σε περίπλοκες κοινωνικές δομές έδωσε 
έναν πιο εξελιγμένο εγκέφαλο, με την ανώτερη ικανότη-
τά του να καταλαβαίνει τα κίνητρα των άλλων και να πε-
ριμένει τις αντιδράσεις τους, κάτι που αποτελεί εξελικτικό 
πλεονέκτημα.5 Κατά παρόμοιο τρόπο, οι ικανότητες πει-
θούς, χειραγώγησης, κολακείας, αφήγησης και ψυχαγω-
γίας –που όλες τους θα ωφελούσαν την κοινωνική θέση κά-
ποιου, και θα αποτελούσαν και από μόνες τους πλεονέκτη-
μα– έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και την 
ικανότητα ομιλίας και λόγου.

Η πολιτισμική υπόθεση, στο μεταξύ, υπογραμμίζει τη 
δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αφομοιώνει και 
να αποθηκεύει πληροφορίες, γεγονός που τους επιτρέπει 
να περάσουν από γενιά σε γενιά. Σύμφωνα με την άποψη 
αυτή, ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου είναι η ικανότητα να μαθαίνει αποτελεσμα-
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τικά από τις εμπειρίες των άλλων, διευκολύνοντας έτσι την 
απόκτηση συνηθειών και προτιμήσεων που ενισχύουν την 
επιβίωση σε ποικίλα περιβάλλοντα χωρίς να στηρίζονται 
στην πολύ πιο αργή διαδικασία της βιολογικής προσαρμο-
γής.6 Με άλλα λόγια, τα ανθρώπινα βρέφη μπορεί να είναι 
ανήμπορα σωματικά, αλλά οι εγκέφαλοί τους είναι εξοπλι-
σμένοι με μοναδικές ικανότητες μάθησης, συμπεριλαμβα-
νομένης και της ικανότητας να κατανοούν και να συγκρα-
τούν τις συμπεριφορικές νόρμες –την κουλτούρα– που επέ-
τρεψαν στους προγόνους τους να επιβιώσουν και θα βοη-
θήσουν τους απογόνους τους να ακμάσουν.

Ένας μηχανισμός που μπορεί να συνεισέφερε περαιτέ-
ρω στην ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι η σεξουαλική επι-
λογή. Ίσως οι άνθρωποι να ανέπτυξαν προτίμηση να ζευ-
γαρώνουν με άτομα που είχαν πιο εξελιγμένους εγκεφά-
λους, ακόμα και παρά την απουσία φανερών εξελικτικών 
πλεονεκτημάτων του ίδιου του εγκεφάλου.7 Ίσως οι περί-
πλοκοι αυτοί εγκέφαλοι να αποτελούν ενδείξεις αόρατων 
ιδιοτήτων που ήταν σημαντικές για την προστασία και την 
ανατροφή παιδιών, και τα πιθανά ταίρια μπορούσαν να 
καταλάβουν τις ιδιότητες αυτές από αντιληπτά χαρακτη-
ριστικά, όπως η σοφία, η ευφράδεια, η γρήγορη σκέψη ή η 
αίσθηση του χιούμορ.

Η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έδωσε τη βασική 
ώθηση για τη μοναδική πρόοδο της ανθρωπότητας, αν μη τι 
άλλο επειδή βοήθησε στην τεχνολογική πρόοδο – σε ακόμα 
πιο εξελιγμένους τρόπους να χρησιμοποιηθούν προς όφε-
λός μας τα φυσικά υλικά και οι πόροι γύρω μας. Η πρόο-
δος αυτή με τη σειρά της διαμόρφωσε τις μελλοντικές εξε-
λικτικές διαδικασίες, επιτρέποντας στα ανθρώπινα όντα 
να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη επιτυχία σε περιβάλ-
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λοντα που μεταβάλλονται συνεχώς και να εξελίσσουν και 
να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες – ένας επαναληπτικός μη-
χανισμός που συνεχώς ενισχύεται και έχει οδηγήσει σε όλο 
και πιο μεγάλα τεχνολογικά άλματα.

Θεωρείται, συγκεκριμένα, ότι οι εξελίξεις στη χρήση 
της φωτιάς, που επέτρεψαν στους πρώτους ανθρώπους να 
αρχίσουν να μαγειρεύουν την τροφή τους, οδήγησαν σε πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του εγκεφάλου, μειώνοντας την ενέρ-
γεια που απαιτείται για τη μάσηση και τη χώνεψη, κάνο-
ντας έτσι πιο προσβάσιμες τις θερμίδες και απελευθερώ-
νοντας χώρο στο κρανίο, ο οποίος προηγουμένως ήταν κα-
τειλημμένος από οστά και μυς της σιαγόνας.8 Αυτός ο αυ-
τοενισχυόμενος κύκλος ενδεχομένως καλλιέργησε περαι-
τέρω καινοτομίες στις τεχνολογίες μαγειρέματος, που μπο-
ρεί να οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Οι εγκέφαλοί μας, όμως, δεν είναι το μόνο όργανο που 
μας ξεχωρίζει από τα άλλα θηλαστικά. Ένα ακόμα είναι 
το ανθρώπινο χέρι. Σε συνδυασμό με τους εγκεφάλους μας, 
τα χέρια μας εξελίχθηκαν και αυτά εν μέρει ως αποτέλε-
σμα της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα της δημιουργίας 
και χρήσης κυνηγετικών εργαλείων, βελονών και εξοπλι-
σμού μαγειρέματος.9 Συγκεκριμένα, όταν το ανθρώπινο εί-
δος ανέπτυξε την τεχνολογία να λαξεύει την πέτρα και να 
κατασκευάζει ξύλινες λόγχες, βελτιώθηκαν οι προοπτικές 
επιβίωσης εκείνων που μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα 
εργαλεία με δύναμη και ακρίβεια. Καλύτεροι κυνηγοί μπο-
ρούσαν να θρέψουν πιο αξιόπιστα την οικογένειά τους και 
επομένως να μεγαλώσουν περισσότερα παιδιά μέχρι την 
ενηλικίωσή τους. Η μετάδοση των δεξιοτήτων αυτών από 
γενιά σε γενιά και τα πλεονεκτήματα περαιτέρω καινοτο-
μιών, όπως οι πιο γερές λόγχες και, αργότερα, τα πιο ισχυ-
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ρά τόξα και τα πιο μυτερά βέλη, συνέβαλαν στο εξελικτικό 
πλεονέκτημα των κυνηγετικών αυτών δεξιοτήτων.

Ανάλογοι θετικοί βρόχοι ανατροφοδότησης έχουν προ-
κύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας: οι περιβαλ-
λοντικές αλλαγές και οι τεχνολογικές καινοτομίες επέτρε-
ψαν την αύξηση του πληθυσμού και οδήγησαν στην προ-
σαρμογή των ανθρώπων σε ένα περιβάλλον που συνεχώς 
αλλάζει και στα νέα τους εργαλεία· ακολούθως, οι προ-
σαρμογές αυτές ενίσχυσαν τη δυνατότητά μας να αλλάζου-
με το περιβάλλον μας και να δημιουργούμε νέες τεχνολο-
γίες. Όπως θα γίνει φανερό, ο κύκλος αυτός είναι κεντρι-
κής σημασίας στην κατανόηση του ταξιδιού της ανθρωπό-
τητας και στη διαλεύκανση του Μυστηρίου της Ανάπτυξης.

Έξοδος από το λίκνο της ανθρωπότητας

Για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, το ανθρώπινο είδος πε-
ριπλανιόταν στην Αφρική σε μικρές ομάδες κυνηγών-τρο-
φοσυλλεκτών, αναπτύσσοντας περίπλοκες τεχνολογικές, 
κοινωνικές και νοητικές δυνατότητες στην πορεία.10 Κα-
θώς οι προϊστορικοί άνθρωποι έγιναν ακόμα καλύτεροι κυ-
νηγοί και τροφοσυλλέκτες, ο πληθυσμός τους στις εύφορες 
περιοχές της Αφρικής αυξήθηκε σημαντικά, μειώνοντας 
κάποια στιγμή τον χώρο διαβίωσης και τους φυσικούς πό-
ρους που ήταν διαθέσιμοι. Επομένως, μόλις το επέτρεψαν 
οι κλιματικές συνθήκες, οι άνθρωποι άρχισαν να εξαπλώ-
νονται σε άλλες ηπείρους, προς αναζήτηση επιπλέον εύ-
φορων εδαφών.

Ο Homo erectus, πιθανόν το πρώτο είδος ανθρώπου που 
ήταν κυνηγός-τροφοσυλλέκτης, εξαπλώθηκε στην Ευρασία 
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πριν από σχεδόν δύο εκατομμύρια χρόνια. Μέχρι σήμερα, 
τα παλαιότερα απολιθώματα των πρώιμων Homo sapiens 
που έχουν ανακαλυφθεί έξω από την Αφρική είναι ηλι-
κίας 210.000 ετών (και βρέθηκαν στην Ελλάδα) και 177.000 
έως 194.000 ετών (και βρέθηκαν στο όρος Κάρμηλος του 
βόρειου Ισραήλ).11 Φαίνεται όμως πως οι απόγονοι των 
πρώτων αυτών σύγχρονων ανθρώπων που έφυγαν από την 
Αφρική είτε αφανίστηκαν είτε επέστρεψαν στην Αφρική 
εξαιτίας αντίξοων κλιματικών συνθηκών κατά την περίο-
δο των παγετώνων.12

Στην Αφρική, λοιπόν, εμφανίστηκε, πριν από περίπου 
150.000 χρόνια, ο πιο πρόσφατος (μητρογραμμικός) πρό-
γονος όλων των ανθρώπων που ζουν σήμερα, η Μιτοχον-
δριακή Εύα. Παρόλο που υπήρχαν φυσικά πολλές γυναί-
κες στην Αφρική εκείνη την εποχή, η γραμμή των απο-
γόνων τους κάποια στιγμή αφανίστηκε. Όλοι οι άνθρω-
ποι στον πλανήτη Γη σήμερα κατάγονται από τη μία αυτή 
Αφρικανή γυναίκα.13

Η ευρέως αποδεικτή υπόθεση «Από την Αφρική» ισχυ-
ρίζεται ότι ο σημερινός πληθυσμός των ανατομικά σύγ-
χρονων ανθρώπων σε όλη την υφήλιο προέρχεται κατά κύ-
ριο λόγο από μια πιο σημαντική μετανάστευση των Homo 
sapiens από την Αφρική, που έλαβε χώρα σχετικά πρόσφα-
τα, πριν από 60.000 έως 90.000 χρόνια.14 Η ανθρωπότητα 
έσπευσε προς την Ασία μέσω δύο διαδρομών: της βόρειας, 
μέσω του δέλτα του Νείλου και της χερσονήσου του Σι-
νά προς την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου που απο-
καλείται Λεβάντε, και της νότιας, μέσω των στενών του 
Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασ-
σας και προς την Αραβική Χερσόνησο (Διάγραμμα 3).15 
Οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι έφτασαν στη Νοτιοανα-
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τολική Ασία πριν από πάνω από 70.000 χρόνια,16 στην Αυ-
στραλία πριν από 47.000 έως 65.000 χρόνια,17 και στην Ευ-
ρώπη σχεδόν πριν από 45.000 χρόνια.18 Εγκαταστάθηκαν 
στη Βερίγγεια περίπου πριν από 25.000 χρόνια και πέρα-
σαν τη χερσαία γέφυρα του Βερίγγειου Πορθμού κατά τη 
διάρκεια διαφόρων περιόδων της Πλειστόκαινου Εποχής 
των Παγετώνων, φτάνοντας βαθιά στην αμερικανική ήπει-
ρο πριν από 14.000 έως 23.000 χρόνια.19

Τα μεταναστευτικά αυτά κύματα από την Αφρική συνει-
σέφεραν στο μέγεθος και την ποικιλομορφία του ανθρώπι-
νου πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη Γη. Καθώς οι προϊστο-
ρικοί άνθρωποι εγκαθίσταντο σε νέα οικολογικά περιβάλ-
λοντα, αποκτούσαν πρόσβαση σε νέους τόπους για κυνή-
γι και συλλογή τροφής και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται 
πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ, η προσαρμογή τους σε ποικίλα 

45.000

60.000-200.000

25.000

14.000-23.000

14.000

47.000-65.000

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 3. Η μετανάστευση του Homo sapiens από την Άφρική
Οι εκτιμώμενες μεταναστευτικές πορείες του Homo sapiens και τα κατά 
προσέγγιση έτη μέχρι το παρόν (γίνεται συχνή αναθεώρηση εξαιτίας νέων 
ανακαλύψεων).
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νέα περιβάλλοντα οδήγησε σε μεγαλύτερη ανθρώπινη και 
τεχνολογική ποικιλομορφία, καλλιεργώντας έτσι την εξά-
πλωση και την ανταλλαγή καινοτομιών, που οδήγησε σε πε-
ραιτέρω αύξηση του πληθυσμού.

Εντέλει, όμως, η αύξηση του πληθυσμού οδήγησε στην 
ίδια έλλειψη εύφορης γης και πόρων που είχε ωθήσει εξαρ-
χής τη μετανάστευση από την Αφρική. Παρά τα νέα τους 
εργαλεία και τις τεχνικές, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώ-
πων επέστρεψε σταδιακά στο επίπεδο της συντήρησης. Η 
αδυναμία να συντηρηθεί ο αυξανόμενος πληθυσμός, κα-
θώς και οι κλιματικές αλλαγές, έκαναν τελικά την ανθρω-
πότητα να αναζητήσει εναλλακτικό τρόπο εύρεσης τροφής 
– τη γεωργία.

Πρώτοι οικισμοί

Πριν από σχεδόν 12.000 χρόνια, καθώς το κλίμα θερμαι-
νόταν σταδιακά μετά την πιο πρόσφατη περίοδο των πα-
γετώνων, ο Homo sapiens βίωσε μια θεαματική μεταμόρ-
φωση. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι σταδιακά μετέβησαν 
από τις νομαδικές περιπλανήσεις στη μόνιμη εγκατάσταση 
και άρχισαν να κάνουν άλματα στις τέχνες, τις επιστήμες, 
τη γραφή και την τεχνολογία.

Τεκμήρια από τον νατούφιο πολιτισμό (13.000 έως 9500 
π.Χ.), ο οποίος άκμασε στο Λεβάντε, δείχνουν ότι σε ορι-
σμένα μέρη η μετάβαση σε μόνιμες κατοικίες προηγήθηκε 
της εμφάνισης της γεωργίας. Παρά το γεγονός ότι κατά κύ-
ριο λόγο ήταν κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, οι Νατούφιοι ζού-
σαν σε σταθερά οικήματα κατασκευασμένα με λίθινη βάση 
και οροφή από χαμόκλαδα. Ο κάθε οικισμός περιείχε μέ-
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χρι και μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, που πήγαιναν σε 
κυνηγετικές αποστολές και έβγαιναν για να συλλέξουν εν-
δημικά άγρια φυτά.20 Για την πλειονότητα των ανθρώπων 
στον κόσμο εκείνη την εποχή όμως, η μετάβαση στη γεωρ-
γία ήταν η κύρια αιτία της μόνιμης εγκατάστασης.

Η Γεωργική Επανάσταση, γνωστή επίσης και ως Νεολι-
θική Επανάσταση, πρώτα εμφανίστηκε στην Εύφορη Ημι-
σέληνο –μια καταπράσινη περιοχή κατά μήκος των ποτα-
μών Τίγρη και Ευφράτη, στις ανατολικές ακτές της Μεσο-
γείου και γύρω από το δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο–, 
η οποία είχε σε αφθονία μεγάλη ποικιλία από είδη φυτών 
και ζώων που μπορούσαμε να εξημερώσουμε. Η γεωργία 
αναπτύχθηκε ανεξάρτητα, πριν από περίπου 10.000 χρό-
νια, στη Νοτιοανατολική Ασία, και από αυτές τις ξεχωρι-
στές τοποθεσίες εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την 
Ευρασία. Η ραγδαία διασπορά γεωργικών πρακτικών μέ-
σα στην τεράστια αυτή περιοχή κατέστη δυνατή λόγω του 
ανατολικοδυτικού προσανατολισμού των εν λόγω ηπείρων, 
αλλά και της δυνατότητας να εξαπλωθούν φυτά, ζώα και 
τεχνολογίες σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη χωρίς να συ-
ναντούν σημαντικά φυσικά εμπόδια.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός γεωγράφος 
και ιστορικός Τζάρεντ Ντάιαμοντ στο βραβευμένο με Πού-
λιτζερ Όπλα, μικρόβια και ατσάλι,* η υποσαχάρια Αφρική 
και η αμερικανική ήπειρος, που περιείχαν πολύ λιγότερα 
εξημερώσιμα είδη φυτών και ζώων, έκαναν τη μετάβαση 
στη γεωργία σημαντικά πιο αργά.21 Παρά μια σχετικά γρή-
γορη έναρξη της γεωργίας στη Μεσοαμερική και σε ορι-

* Στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάτοπτρο (2007), σε με-
τάφραση Κατερίνας Γαρδίκα. (Σ.τ.Μ.)
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σμένες περιοχές της Αφρικής, η διασπορά των γεωργικών 
πρακτικών ήταν πιο αργή εκεί, επειδή ο προσανατολισμός 
από τα βόρεια προς τα νότια των ηπείρων αυτών δημιουρ-
γούσε τεράστιες διαφορές σε κλίμα και έδαφος από τόπο 
σε τόπο. Επιπλέον, η Σαχάρα και τα κατά κύριο λόγο αδια-
πέραστα τροπικά δάση στην Κεντρική Αμερική αποτέλε-
σαν φυσικά εμπόδια στη διαδικασία διασποράς.

Παρά ταύτα, έπειτα από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 
οδυνηρά αργής τεχνολογικής και κοινωνικής αλλαγής, η 
διαδικασία αυτή –η μετάβαση από τις φυλές κυνηγών-τρο-
φοσυλλεκτών στις γεωργικές κοινωνίες και από τον νομα-
δικό τρόπο ζωής στη μόνιμη εγκατάσταση– εξαπλώθηκε 
μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια στο μεγαλύτερο μέρος της 
ανθρωπότητας. Κατά τη Νεολιθική Επανάσταση, οι άν-
θρωποι εξημέρωσαν μια ευρεία ποικιλία άγριων φυτών 
και ζώων σε όλο τον κόσμο. Σιτάρι, κριθάρι, μπιζέλια, ρε-
βίθια, ελιές, σύκα και χουρμάδες, αλλά και πρόβατα, κα-
τσίκες, γουρούνια και περιστέρια εξημερώθηκαν για πρώ-
τη φορά στην Εύφορη Ημισέληνο. Τα σταφύλια και τα ρό-
δια στην κοντινή Υπερκαυκασία. Το ρύζι, οι βούβαλοι και 
οι μεταξοσκώληκες εξημερώθηκαν στην Κίνα και οι πά-
πιες στη Νοτιοανατολική Ασία. Το σουσάμι, οι μελιτζάνες 
και τα ζεμπού στην υποήπειρο της Ινδίας. Το ζαχαρόχορ-
το, οι γλυκοπατάτες, ο καφές και οι γάιδαροι στην Αφρι-
κή. Το ζαχαροκάλαμο και οι μπανάνες στη Νέα Γουινέα 
και το καλαμπόκι, τα φασόλια, οι κολοκύθες και οι πατά-
τες, αλλά και οι γαλοπούλες, τα λάμα και τα αλπακά στην 
αμερικανική ήπειρο.22

Είναι κεντρικής σημασίας για την ιστορία μας ότι οι 
γεωργικές κοινωνίες επωφελήθηκαν από σημαντικά τεχνο-
λογικά πλεονεκτήματα που κράτησαν για χιλιάδες χρόνια. 
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O ODED GALOR είναι Καθηγητής Οικο-
νομικών στην έδρα  Herbert H. Goldberger 
του Πανεπιστημίου Μπράουν και ένας εκ 
των διανοητών που συνέλαβαν την Ενο-
ποιημένη Θεωρία της Οικονομικής Ανά-
πτυξης, που στόχο έχει την ανάδειξη των 
γενεσιουργών αιτίων της ανάπτυξης, της 
ευημερίας και της ανισότητας σε όλη τη 
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τα 
πορίσματα της έρευνάς του στον τομέα 
αυτό τα έχει μοιραστεί με τον κόσμο μέσω 
διαλέξεων σε όλο τον πλανήτη, ενώ συ-
μπυκνώνει τις ανακαλύψεις του στον ανά 
χείρας τόμο, που πρόκειται να μεταφρα-
στεί σε 28 γλώσσες. 
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Ένα ριζοσπαστικό μανιφέστο για την ανθρώπινη πρόοδο που ξαφ-
νιάζει με την αισιοδοξία του. Η επιτομή του έργου ζωής ενός κο-
ρυφαίου διανοητή, μια καινοτόμος προσέγγιση της δύναμης της 
πολυπολιτισμικότητας, αλλά και της δυνατότητάς μας να αντιμε-
τωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. 

Ποια είναι τα κλειδιά για την ανθρώπινη πρόοδο;

Γιατί οι συνθήκες διαβίωσης διαφέρουν  
τόσο πολύ στα διάφορα σημεία του πλανήτη;

Πώς μπορούν όλοι οι άνθρωποι  
να επιβιώσουν και να ευημερήσουν; 

Στο ΤΑΞΊΔΊ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ο Oded Galor μάς προσφέρει μια 
αποκαλυπτική εξήγηση των λόγων για τους οποίους ο άνθρωπος 
είναι το μοναδικό είδος που κατάφερε να ξεφύγει από τον αγώνα 
για επιβίωση, απολαμβάνοντας ασύλληπτο έως πρόσφατα πλούτο 
και μακροζωία. Αποκαλύπτει επίσης γιατί αυτή η διαδικασία ήταν 
τόσο άνιση σε διάφορα σημεία του πλανήτη, με αποτέλεσμα την 
ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ των χωρών. Μας δείχνει επίσης 
γιατί οι προσπάθειές μας για τη συνολική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης έχουν αποτύχει και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για 
να επιτύχουν.

Εντελώς πρωτότυπο και εξαιρετικά ευφυές… Ένα βιβλίο για την εποχή μας. 

JON SNOW, συγγραφέας-τηλεπαρουσιαστής

Εκπληκτικό έργο τόσο ως προς το εύρος του όσο και ως προς τη  
διεισδυτικότητά του… Προσφέρει τα κλειδιά για τη βελτίωσή μας ως είδους.

NOURIEL ROUBINI, οικονομολόγος-συγγραφέας

Βασισμένος στο ιδιαίτερα προχωρημένο 
και πρωτότυπο ερευνητικό εγχείρημα που 
έχει διεξαγάγει τα τελευταία τριάντα χρό-
νια, ο οικονομολόγος Oded Galor μάς 
προσφέρει μια άκρως εντυπωσιακή κα-
ταγραφή της εξέλιξης του ανθρώπινου 
πολιτισμού, από τις απαρχές του, στα 
προϊστορικά χρόνια, μέχρι σήμερα. Ανα-
δεικνύει υποδειγματικά την εφαρμογή των 
θεωρητικών και των εμπειρικών κοινωνι-
κών επιστημών. Επιπλέον, το βιβλίο του 
είναι ιδιαίτερα καλογραμμένο, με προ-
σεγμένο αλλά και κατανοητό λόγο. Σε 
κάνει να θέλεις να πας παρακάτω, είναι 
ένα θρίλερ γεμάτο σασπένς, γεμάτο εκ-
πλήξεις, σπαζοκεφαλιές και βαθυστόχα-
στες σκέψεις. 
Glenn C. Loury, Καθηγητής Κοινωνικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μπράουν 

Δεν είναι μόνο μια ευσύνοπτη, ενοποιη-
μένη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης 
από τις απαρχές της ανθρώπινης εξέλιξης, 
αλλά και μια γοητευτική και αισιόδοξη 
απάντηση προς όποιον νομίζει πως η 
φτώχεια και η ανισότητα θα είναι για πά-
ντα μέρος του κόσμου μας. 

Ian Morris, Καθηγητής Κλασικών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Στάνφορντ 

Ένα τεκμηριωμένο αντίδοτο στην κινδυ-
νολογία… Το βιβλίο είναι άκρως πειστικό: 
ο Galor χτίζει άψογα τη θεωρία του, έχο-
ντας ελέγξει κάθε υπόθεσή του με βάση 
τα δεδομένα… Πρόκειται για μια ανάλυ-
ση της ανθρώπινης κατάστασης που δεν 
οδηγεί σε μια συμβουλευτική έναντι της 
απόγνωσης, αλλά προσφέρει νέα εργαλεία 
που ο συγγραφέας πιστεύει ότι μπορεί να 
μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον. 

The Guardian
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Αν σας άρεσε 
το SAPIENS, 

θα αγαπήσετε
αυτό το βιβλίο. 

LEWIS DARTNELL,
αστροβιολόγος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΊΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Οι απαρχές του πλούτου
και της ανισότητας




