ΤΖΕΪΝ ΓΚΟΥΝΤΟΛ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Στη Σκιά του Ανθρώπου η Τζέιν
Γκούντολ
καταγράφει
με
συγκλονιστικό
τρόπο
τις
παρατηρήσεις της ζωής των άγριων
χιμπατζήδων, αλλά και τις
εμπειρίες από τη ζωή της στη
ζούγκλα της Τανζανίας. Αυτή η
αφήγηση είναι μία από τις πιο
συναρπαστικές ιστορίες που έχουν
γραφτεί ποτέ για τη συμπεριφορά των ζώων.
Η Γκούντολ ήταν η πρώτη που μελέτησε χιμπατζήδες σε φυσικό
περιβάλλον και το έργο της γνώρισε τεράστια αναγνώριση από την
επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Σ’ αυτό το βιβλίο η διάσημη επιστήμονας περιγράφει πώς
κατάφερε μετά από επίπονες προσπάθειες να παρατηρήσει την
άγνωστη μέχρι τότε συμπεριφορά των χιμπατζήδων, όπου μεταξύ
άλλων, πρώτη αυτή είδε μια ομάδα να κατασκευάζει και να
χρησιμοποιεί εργαλεία, αλλά και μπόρεσε να αποτυπώσει τις
πολύπλοκες κοινωνικές τους σχέσεις.
Η Σκιά του Ανθρώπου αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο βιβλίο της
Γκούντολ και μεταφράστηκε σε 48 γλώσσες.
«Μία από τις πιο εντυπωσιακές μελέτες πεδίου της φυσικής
ιστορίας… Ένα απολύτως κλασικό βιβλίο για τα ζώα.», Time
«Το έργο της Τζέιν Γκούντολ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
επιστημονικά επιτεύγματα της Δύσης», Stephen Jay Gould
Jane Goodall. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της

σύγχρονης επιστήμης με δεκάδες επιστημονικά βραβεία και ευρεία
αναγνώριση. Με τη μελέτη των χιμπατζήδων συνέβαλε καθοριστικά
στην ανάπτυξη της ηθολογίας. Σήμερα, διανύοντας την όγδοη
δεκαετία της ζωής της, ταξιδεύει 300 μέρες τον χρόνο σ’ όλο
τον κόσμο για να μιλήσει για τους χιμπατζήδες, την ανθρώπινη
πείνα και τη βιοποικιλότητα. Το 2002 ανακηρύχτηκε
«Αγγελιοφόρος της Ειρήνης» των Ηνωμένων Εθνών.
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