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τορα τῶν ἵνκας, του ΑἴθΠπι]1ρα, παρουσία ολόκληρου τοῦυ στρατοὺ του, απὸ

τον ΒΙαποίβδοο ΡΊίΖζαυσο καὶ τὴ μικροσκοπικὴ τοῦ ομάδα τῶν κονκισταδὸρες

στὴην πόλη Καχαμάρκα τοῦυ Περού. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τὴν αλυ-

σίδα τῶν ἁμεσῶν παραγόντων, ποῦυ επέτρεψαν στον ΡίΖεττο να αἰιχμαλωτίσει

τον Αἴδῃια!ρα καὶ οἱ οποίῖοι λειτούργησαν καὶ σὲ ἁλλες περιπτώσεις κατὰ-

κτησῆς ιἰθαγενὼν ἀαμερικανικὼν κοινωνιὼν απὸ Βυρωπαίους. Οἵ᾽ παράγοντες

αὐυτοὶ περιλάμβαναν τὰ τσπανικὰ μικρόβια, τὰα ἁλογα, τὴν ἐεγγραμματοσύνη,

τὴν πολιτικὴ οργἀνωώση καὶι τὴν τεχνολογία (ιδιαίτερα πλοία καὶ ὁπλα). Η α-

νάλυση αὐτὴ τῶν ἁμεσῶν αἰτίῶν αποτελεὶ το εὐκολο κομμάτι του βιβλίου: τὸο

δύσκολο εἶναι να προσδιορίσουμε τις απώτερες αἰιτὶες οἱ οποΐὶες οδηγοὺν σε

αὐτὲς καθὼς καὶ στὰα σημερινὰ αποτελέσματα, καὶ ὀχι στὰ ενδεχομένως α-

ντίθετα αποτελέσματα, δηλαδὴ στο ενδεχόμενο νὰα ερχόταν ο Αἴξθπιθ!ρα στη

Μαδρίτη καὶ να αἰιχμαλώτιζε το βασιλιὰ Κάρολο Α᾽ τῆς Ισπανίας.

Το Δεύτερο Μὲρος μὲε τίτλο «Η εμφάνιση καὶ ἡ διάδοση τῆς παραγωγὴς

τροφὴῆς» αποτελείῖται απὸ τα Κεφάλαια 4 ἑὼῶς 10 καὶ αφιερώνεται σε αὐτὸ

ποῦυ πιστεύω ὁτι αποτελεὶ το πιο σημαντικὸ σύμπλεγμα απώτερων αἰιἰτίων. ΤῸ

Κεφάλαιο 4 διαγράφει πὼς η παραγωγὴ τροφὴής --τουτέστιν η καλλιέργεια

τῆς τροφὴς με τὴ γεωργία ἡ τὴηὴν κτηνοτροφία αντὶ για το κυνήγι καὶ τη συλ-

λογὴ ἀγριὼῶν τροφὼν-- οδήγησε εν τόλει στοὺῦς ἁμεσοὺυς παράγοντες, ποῦυ ε-

πέτρεψαν τὸο θρίαμβο τοῦυ ΡίΖεττο. Αλλὰ ἡ εμφάνιση τῆης παραγωγὴς τροφὴς

σε ὁλο τον κόσμο ποικίλλει. Ὁπῶς θα δούμε στο Κεφάλαιο 5, οἱἵ λαοὶ ορισμὲ-

νῶν περιοχὼν ανέπτυξαν την παραγωγὴ τροφὴς απὸ μόνοι τους: ἄλλοι λαοὶ

τὴν ἑκαναν κτήμα τοὺς κατὰ τὴν προϊστορικὴ ἐεποχὴ απὸ τὰα αὐτόνομα αὐτὰ

κέντρα: καὶ ακόμα, κάποιοι ἄλλοι λαοὶ οὗτε ανέπτυξαν οὐὗτε ἑκαναν κτήμα

τοὺυς τὴν παραγωγὴ τροφὴς κατὰ τὴν προϊστορικὴ περίοδο, αλλὰ παρέμειναν

κυνηγοὶ-τροφοσυλλέκτες ἑῶς τη σύγχρονη εποχὴ. ΤῸὸ7 Κεφάλαιο 6 διερευνὰ

τοὺυς πολυπληθεὶς παράγοντες οἱἵ οποΐοι οδήγησαν στὴ μεταστροφὴ απὸ τον

τρόπο ζωὴς τῶν κυνηγὼν-τροφοσυλλεκτὼν σὲ εκεΐνον τῆς παραγωγὴς τρο-

φὴς σε ορισμένες περιοχὲς, αλλὰ ὀχι σε ἀἁλλες.

Τα Κεφάλαια 7, 8 καὶι 9 δείχνουν πὼς κατὰ τὴην προϊστορικὴ ἐποχὴ τὰ καλ-

λιεργούμενα εἰδη καὶ τα εκτιρεφόμενα ζῴα εξημερώθηκαν απὸ προγονικὰ

ἀγρια φυτὰ καὶ ζῶα απὸ τοὺς πρώτους γεωργοὺς καὶ κτηνοτρόφους, οἱἵ ο-

ποΐοι δὲν μπορούσαν να ἐχουν κάποια επἰγνώση για το αποτέλεσμα. Οἱἵ γεῶ-

γραφικὲς διαφορὲς στα σύνολα τῶν ντόπιων ἀγριῶν φυτὼν καὶ ζὠων που

Ἡπορούσαν να εξημερωθοὺν εξηγούν σε μεγάλο ποσοστὸ γιατὶ λίγες μόνο

περιοχὲς αποτέλεσαν ἀανεξάρτητα κέντρα παραγωγὴς τροφῆὴς καὶι γιατὶ ἡ πα-

ραγωγὴ τροφὴς αναδύθηκε σε ορισμένες απὸ τις περιοχὲς αὐτὲς νωρίΐτερα

απ' ὁ,τι σε ἀλλες. Απὸ τα λίγα αὐτὰ αρχικὰ κέντρα, η παραγωγὴ τροφὴς δια-

δόθηκε πολὺ ταχύτερα προς ορισμὲένες περιοχὲς απ' ὁ,τι σε ἀλλες. Σημαντι-

κὁς παράγοντας που συνέβαλε στοὺυς διαφορετικοὺς αὐτοὺς ρυθμοὺς διάδο-

σηῆς αποδεικνύεται ο προσανατολισμὸς τῶν ηπειρωτικὼν αξόνων: κατὰ κύριο
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λόγο μὲ κατεύθυνση ανατολής-δύσης στὴν Βυρασία, κατὰ κύριο λόγο με κα-

τεύθυνση βορρά-νότου στις αἀμερικανικὲς ηπείρους καὶ τὴηὴν Αφρικὴ (Κεφὰ-

λαιο 10).

Το Κεφάλαιο 3 λοιπὸν δίνει ἑνα διάγραμμα τῶν ἀἁμεσῶν παραγόντων που

βρίσκονται πίσω απὸ την ευρωπαϊκὴ κατάκτηση τῶν ιἰθαγενὼν τῆης Αμερικὴῆς,

καὶ τὸ Κεφάλαιο 4 δίνει τὸ διάγραμμα τῆς εξέλιξης τῶν παραγόντων αὐτῶὼν

απὸ τις απώτερες αιτίὶες τῆς παραγωγὴς τροφὴς. Στο Τρίτο Μὲρος («Απὸ τὴν

τροφὴ στα ὁπλα, τὰα μικρόβια καὶ τὸο ατσάλιν, Κεφάλαια 11 ἑῶς 14) ανιχνεὺ-

εται μὲ λεπτομέρειες η σύνδεση απὸ τις απώτερες ὡς τις ἁμεσες αἰιτίες, ξεκι-

νῶώντας απὸ την εξέλιξη τῶν μικροβίων που χαρακτηρίζουν τοὺυς πυκνοὺς

ανθρώὠπινους πληθυσμοὺς (Κεφάλαιο 11). Πολλοὶ περισσότεροι ιθαγενεὶς

Αμερικανοὶ καὶ ἁλλοι μὴηὴ ευρωπαΐϊκοὶ λαοὶ σκοτώθηκαν απὸ ευρασιατικὰ μι-

κρόβια παρὰ απὸ ευρασιατικὰ πυροβόλα ἡατσάλινα ὁπλα. Αντίστροφα, λίγα

ἡκανένα ιτδιαίτερα θανατηφόρο μικρόβιο δὲεν περίμενε τοὺς ευρωπαίους επὶ-

δοξους κατακτητὲς στον Νὲο Κόσμο. Γιατὶ υπήρξε τόσο ἁνιση ἡανταλλαγὴ

μικροβίων; ὥς εκ τούτου, εἶναι διαφωτιστικὰ τὰα πορίσματα τῶν πρόσφατων

μελετὼν τῆς μοριακὴς βιολογίας για τὴ σύνδεση τῶν μικροβίων με τὴν εμ-

φάνιση τῆς παραγωγὴς τροφῆς, πολὺ περισσότερο στὴην Βυρασία παρὰ στις

αμερικανικὲς ηπείρους.

Μια ἁλλη αλυσίδα αἰτιωδὼν σχέσεων οδηγεὶ απὸ τὴν παραγωγὴ τροφὴς

στη γραφὴ, ἱσῶς τὴν πιο σημαντικὴ μοναδικὴ εφεύρεση τῶν τελευταίων χι-

λιετιὼν (Κεφάλαιο 12). Η γραφὴ εξελίχθηκε αὐτοτελὼς λίγες μόνο φορὲς

στὴν ανθρώπινη ἱστορία, σε περιοχὲς που εἶχαν αποτελέσει τις πρῶτες θὲ-

σεις εμφάνισης τῆς παραγωγὴς τροφὴς στῖς αντίστοιχες περιφέρειες. Ὁλες

οι ἄλλες κοινωνίες που ἐγιναν ἐγγράμματες τὸ ἑκαναν μέσω τῆς διάχυσης

τῶν συστημάτων γραφὴς ἡτῆς ᾿τιδέας τῆς γραφὴς απὸ ἑνα απὸ ταὰ λίγα εκείΐνα

πρωτογενὴ κέντρα. Ὡς εκ τούτου, για τὸ μελετητὴ τῆς παγκόσμιας τστορίας,

το φαινόμενο τῆς γραφὴής εἶναι τδιαίτερα χρήσιμο για τὴ διερεύνηση ενὸς ἀλ-

λου σημαντικοὺ συμπλέγματος αἰτίων: τὴν επίδραση τῆς γεωγραφίας στην

εὐκολία με τὴν οποία εξαπλώνονται οἱ ιδὲες καὶ οἱ εφευρέσεις.

Ὁ,τιισχύειγιατη γραφὴ ἰσχύει καιγια τηντεχνολογία (Κεφάλαιο 13). Ἑνα

κρίσιμο ἐερώτημα εἶναι ἂαν οἱἵἱ τεχνολογικὲς καινοτομίες εξαρτῶώνται τόσο πολὺ

απὸ σπάνιες διἁνοιες-εφευρέτες καὶ απὸ πολλὲς πολιτισμικὲς ᾿τδιαιτερότη-

τες, ὦστε να αποκλείουν παγκόσμιες ερμηνευτικὲς προσεγγίσεις. Στην πραγ-

ματικότητα, θΘα δούμε ὁτι κατὰ παράδοξο τρὸόπο ο μεγάλος αυτὸς αριθμὸς

τῶν πολιτισμικὼν παραγόντων καθιστὰ εὐκολότερη, καὶ ὀχι δυσκολότερη,

τὴν κατανόηση τῶν παγκόσμιων ερμηνευτικὼν προσεγγίσεωῶν τῆς τεχνολο-

γίας. Δίνοντας τὴ δυνατότητα στοὺυς γεωργοὺς να δημιουργοὺύν πλεονάσματα

τροφής, η παραγωγὴ τροφῆής επέτρεψε στις γεωργικὲς κοινωνίες να συντη-

ροὺν εξειδικευμένους τεχνίτες πλήρους απασχόλησης, οἱἵ οποΐοι δὲεν παρὴ-

γαντη δικὴ τοὺυς τροφὴ καὶ οἱ οποΐοι ἀανέπτυσσαν τεχνολογὶες.


