
ΕΚΔΟΣΕΙΣ κάτοπτρο
Μια επιλογή βιβλίων

Για τον πλήρη κατάλογο:  

www.katoptro.gr

2012



2

Πανόδετο, 384 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ + έγχρωμο ένθετο, 26,87 €

                       Frank 
        Wilczek

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

Η ελαφρότητα του Είναι
Μάζα, αιθέρας  

και η ενοποίηση των δυνάμεων

Σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, η κατα-
νόησή μας για τη βαθύτερη πραγματικότητα 
της Φύσης έχει αλλάξει εντυπωσιακά κατά τα 
τελευταία είκοσι χρόνια. Βρισκόμαστε πλέον 
σκανδαλιστικά κοντά σε μια από μακρού πο-
λυπόθητη επανάσταση: τη Μεγάλη Ενοποίη-
ση των θεμελιωδών δυνάμεων της Φύσης. 

Το βιβλίο είναι το πρώτο που πραγματεύεται 
τις συνέπειες των επαναστατικών εξελίξεων στη 
σύγχρονη φυσική, η οριστική επιβεβαίωση των 
οποίων αναμένεται ότι θα προκύψει από τα εκτε-
λούμενα πειράματα στο CERN. Μια καταπληκτική 
εικόνα για το υπέροχο Σύμπαν μας, το όραμα μιας 
νέας χρυσής εποχής στη θεμελιώδη φυσική.

• «Βαθυστόχαστο, απλό και απίστευτα καλο-
γραμμένο βιβλίο. Αρχίζοντας από τη φύση της 
μάζας, ο Wilczek οδηγεί τον αναγνώστη στην 
κατανόηση των πιο εμβριθών ιδεών και κατορθω-
μάτων της σύγχρονης φυσικής. [...]» 
—T.D. Lee, Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

• «Το βιβλίο παρασύρει τον αναγνώστη σε ένα 
ταξίδι που μαγεύει τον νου, προσφέροντας μια 
επαναστατικά νέα άποψη του Σύμπαντος. Ο 
Wilczek είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος και 
δημιουργικός επιστήμονας, αλλά παράλληλα 
διαθέτει τη σπάνια ικανότητα να μεταδίδει τις 
επιστημονικές ιδέες και γνώσεις με μοναδική 
διαύγεια και φιλοπαίγμονα διάθεση. [...]» 
—Jerome I. Friedman, Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

• «Ο Wilczek στις καλύτερες στιγμές του 
—αστείος, απλός, αληθινός. [...]» 
—Robert Β. Laughlin, Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

• «Ένα λαμπρό εγκώμιο των θαυμάτων της φυ-
σικής, γραμμένο από κάποιον που συνέβαλε στον 
προσδιορισμό των σύγχρονων συνόρων της. [...] 
Αλλά και η ελαφρότητα του καυστικού χιούμορ 
του Wilczek καθιστά την ανάγνωση απολαυστι-
κή. [...]» 
—Frank Close, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
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Πανόδετο, 586 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 27,50 €

                   Leonard 
        Susskind

Πανεπιστήμιο Stanford

Ο πόλεμος της Μαύρης Τρύπας
Αντιμαχίες με τον Stephen Hawking  

στο μέτωπο της σύγχρονης  
θεωρητικής φυσικής

Τα πάντα στον κόσμο μας —αυτό το έντυ-
πο, το σπίτι σας, εσείς οι ίδιοι— είναι στην 

πραγματικότητα ένα ολόγραμμα που προβάλ-
λεται από τα απώτατα πέρατα του χώρου.

Ένα λαμπρό βιβλίο για τη σύγχρονη θεωρητική 
φυσική, την κβαντική παραδοξότητα και τη φύση 
των μαύρων τρυπών· ένα ανάγνωσμα που διαφω-

τίζει και τέρπει.

• «Το βιβλίο επιτυγχάνει σε δύο επίπεδα: ως 
γοητευτικές αναμνήσεις ενός επιδέξιου αφηγητή 

και ως ελκυστική εισαγωγή στις άπιαστες αλλά 
συναρπαστικές ιδέες της σύγχρονης θεωρητικής 

φυσικής. [...] Πρόκειται στην πραγματικότητα 
για ιστορία με δύο πρωταγωνιστές: τον Susskind 

και τη μαύρη τρύπα. Ευτυχώς, και οι δύο χαρα-
κτήρες είναι τόσο πληθωρικοί, ώστε κρατούν το 

ενδιαφέρον αμείωτο για πολλά μερόνυχτα. [...]» 
—Physics World

• «Ο Πόλεμος της Μαύρης Τρύπας χαρτογραφεί 
μια μακρόχρονη, ωστόσο καλόπιστη διαμάχη. Ο 
Susskind εξηγεί επιδέξια τις λεπτές αποχρώσεις 

των φυσικών αρχών πίσω από το επίδικο ζήτη-
μα και παραθέτει ανεκδοτολογικά στοιχεία που 

δίνουν ζωή στις τεχνικές λεπτομέρειες. [...]» 
—Nature 

• «Ο νους οργιάζει, καθώς δύο γίγαντες της θε-
ωρητικής φυσικής αντιμάχονται σχετικά με έναν 

όλο και πιο αλλόκοτο κόσμο. [...]» 
—The New York Times Book Review

• «...Εδώ, ο Susskind είναι προσγειωμένος, 
ξένοιαστος και διασκεδαστικός οδηγός στα πλέον 
συναρπαστικά όρια της θεωρητικής φυσικής. [...] 

Το νέο βιβλίο του, γεμάτο διασκεδαστικά ανέκ-
δοτα, αφορά τόσο τους ανθρώπους όσο και τις 
μαύρες τρύπες, ενώ παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα 

ανθρώπινο Hawking.» 
—The New Scientist 
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         Stephen Hawking 
    & Leonard Mlodinow

Πανεπιστήμια του Καίμπριτζ και της Καλιφόρνιας

Το Μεγάλο Σχέδιο
Νέες απαντήσεις  στα έσχατα  

ερωτήματα της ζωής

Πανόδετο, 248 σελ., 14 × 21 εκ., Έγχρωμο, 25,00 €

• Πότε και πώς άρχισε να υπάρχει το Σύ-
μπαν; • Γιατί εμείς, οι άνθρωποι, βρισκόμα-
στε εδώ, στη Γη; • Γιατί υπάρχει «κάτι» αντί 
για το «τίποτα»; • Ποια είναι η φύση της 
πραγματικότητας; • Γιατί οι νόμοι της Φύσης 
εμφανίζονται τόσο λεπτά ρυθμισμένοι ώστε 
να επιτρέπουν να υπάρχουν όντα όπως εμείς; 
• Αποτελεί το φαινόμενο σχέδιο του Σύμπα-
ντος ένδειξη για έναν αγαθό δημιουργό που 
έθεσε σε κίνηση τα πάντα; Ή μήπως η επι-
στήμη έχει να προσφέρει μιαν άλλη εξήγηση; 

Τα πλέον θεμελιώδη ερωτήματα για την προέλευ-
ση του Σύμπαντος και της ίδιας της ζωής αποτε-
λούν σήμερα το σημείο συνάντησης, αλλά και δι-
αφωνίας, επιστημόνων, φιλοσόφων και θεολόγων. 
Στο βιβλίο παρουσιάζεται η τελευταία λέξη της 
επιστήμης σχετικά με τα μυστήρια του Σύμπα-
ντος, με τρόπο ο οποίος χαρακτηρίζεται τόσο από 
οξύτητα πνεύματος όσο και από απλότητα. 
Στο βιβλίο εξηγούνται οι πιο σύγχρονοι προ-
βληματισμοί μας σχετικά με τον «ρεαλισμό κατά 
το μοντέλο» (την ιδέα ότι δεν υπάρχει αποκλει-
στικά μία εκδοχή της πραγματικότητας) και με 
τη «θεωρία του πολυσύμπαντος» (την ιδέα ότι 
υπάρχει πληθώρα συμπάντων)· παρουσιάζονται 
νέες απόψεις σχετικά με την κοσμολογική προ-
σέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (την ιδέα ότι 
δεν υπάρχει μία αλλά κάθε δυνατή ιστορία για το 
Σύμπαν)· και γίνεται μια αφοπλιστική αποτίμηση 
της θεωρίας Μ, ίσως της ενοποιημένης θεωρίας 
στην αναζήτηση της οποίας ο Αϊνστάιν αφιέρωσε 
ολόκληρη τη ζωή του. 
Πρόκειται για μείζον έργο του σπουδαίου διανοη-
τή —το οποίο έρχεται μετά μία περίπου δεκαετία 
σιωπής. Το Μεγάλο Σχέδιο είναι ένας περιεκτι-
κός, εντυπωσιακός, πλούσια εικονογραφημένος 
οδηγός ανακαλύψεων που αλλάζουν ριζικά την 
κατανόηση για τον Κόσμο μας και απειλούν να 
κλονίσουν μερικές από τις βαθύτερα εδραιωμένες 
πεποιθήσεις μας· ένα βιβλίο που έρχεται για να 
ενημερώσει, και να προκαλέσει, όσο κανένα άλλο.

Δείτε ακόμη:  
• Ένα συντομότερο Χρονικό του Χρόνου

και τα άλλα βιβλία τού Hawking
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                    Robert 
        Laughlin
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

Πριν σβήσουν τα φώτα
Πώς θα λύσουμε το παγκόσμιο ενεργειακό  

πρόβλημα και θα συντηρήσουμε  
τον πολιτισμό τού αύριο

Πανόδετο, 368 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 27,00 €

Σε διακόσια χρόνια από σήμερα, θα αναζη-
τούμε ενέργεια σε απίθανα μέρη. Ξεχάστε τις 

γεωτρήσεις μεγάλου βάθους στις θάλασσες 
του πλανήτη ή τα ανθρακωρυχεία για την 

εξόρυξη των γαιανθράκων. 

Κατά τους αιώνες που έρχονται, τηλεκατευθυνό-
μενα ρομπότ θα χτενίζουν τον ωκεάνιο πυθμένα 

ψάχνοντας για πηγές γεωθερμικής ενέργειας· θα 
διαχειριζόμαστε την παγκόσμια παραγωγή κοπρι-

άς για να παίρνουμε καύσιμα μέσω μικροβιακής 
επεξεργασίας· μπορεί και να εξορύσσουμε άνθρα-

κα από τους χώρους ταφής των απορριμμάτων. 
Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, ωστόσο 

οι προωθημένες ιδέες του διορατικού συγγραφέα 
θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος του ενεργεια-

κού μας μέλλοντος. 
Το βιβλίο μάς μεταφέρει στο όχι πολύ μακρινό 
μέλλον, όταν τα ορυκτά καύσιμα θα έχουν εξα-

ντληθεί και αλλόκοτες ιδέες θα έχουν μετατραπεί 
σε υλοποιήσιμες επιλογές για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών μας. Σε διακόσια χρόνια 
θα εξακολουθoύμε να οδηγούμε αυτοκίνητα, να 
πετάμε με αεροπλάνα και να ανάβουμε τα φώτα 

πατώντας έναν διακόπτη· οι τρόποι όμως που θα 
τροφοδοτούνται με ενέργεια αυτές οι τεχνολογίες 

θα διαφέρουν ριζικά. Πρόκειται για μια αντικει-
μενική περιπλάνηση στις εναλλακτικές και στις 
παράξενες πηγές ενέργειας του μέλλοντός μας. 
Το βιβλίο, επιπλέον, περιλαμβάνει εκτενείς ση-

μειώσεις με σχόλια, εκτιμήσεις και αριθμητικούς 
υπολογισμούς, χρήσιμους για όλους όσοι ασχο-
λούνται, σπουδάζουν ή ενδιαφέρονται για αυτό 

το τόσο ζωτικό θέμα.

• «...Σε 200 χρόνια, το πετρέλαιο και οι γαιάν-
θρακες πιθανόν να βρίσκονται μόνο σε μουσει-
ακές εκθέσεις. Αλλά το πώς αυτά τα μουσεία θα 

διατηρούν αναμμένα τα φώτα τους παραμένει μια 
εικασία. Ωστόσο, ο Laughlin είναι αισιόδοξος 

ότι η ανθρωπότητα θα έχει πληθώρα επιλογών 
[...]. Μια σαρδόνια και ζωντανή άσκηση μελ-

λοντολογίας [...].» 
 —Eric Powell, Discover 

Δείτε ακόμη: 
• Ένα διαφορετικό σύμπαν
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Το κάθε βιβλίο με τίτλο «Πώς λειτουργεί ο 
νους» καλά θα κάνει να αρχίζει με μια δήλω-
ση ταπεινοφροσύνης· και εγώ θα αρχίσω με 
δύο τέτοιες. 

Πρώτον, δεν κατανοούμε τον τρόπο λειτουργί-
ας του νου —δεν τον κατανοούμε ούτε καν όσο 
σχεδόν κατανοούμε τον τρόπο λειτουργίας του 
σώματός μας, και σίγουρα όχι αρκετά καλά ώστε 
να σχεδιάζουμε ουτοπίες ή να θεραπεύουμε τη 
δυστυχία. Οπότε, προς τι ο τολμηρός τίτλος; Ο 
γλωσσολόγος Noam Chomsky είπε κάποτε ότι 
η άγνοιά μας χωρίζεται σε προβλήματα και σε 
μυστήρια. Όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, 
μπορεί μεν να μην έχουμε τη λύση, έχουμε όμως 
μια ιδέα, μια αυξανόμενη γνώση, μια  κάποια νύξη 
για το τι ψάχνουμε. Αλλά όταν αντιμετωπίζουμε 
ένα μυστήριο, το μόνο που κάνουμε είναι να γουρ-
λώνουμε τα μάτια με δέος και αμηχανία, δίχως να 
γνωρίζουμε ούτε καν με τι θα μπορούσε να μοιάζει 
η εξήγησή του. Έγραψα το βιβλίο επειδή δεκάδες 
μυστήρια του νου, από τις νοερές εικόνες μέχρι 
τον ρομαντικό έρωτα, έχουν πρόσφατα αναβαθμι-
στεί σε προβλήματα (παρότι παραμένουν κάποια 
μυστήρια)! Η κάθε ιδέα του βιβλίου μπορεί να 
αποδειχθεί εσφαλμένη, όμως αυτό θα αποτελεί 
πρόοδο, επειδή οι παλιές μας ιδέες παραήταν 
ανούσιες για να είναι εσφαλμένες.
Δεύτερον, δεν έχω ανακαλύψει εγώ το τι πράγ-
ματι γνωρίζουμε σχετικά με το πώς λειτουργεί 
ο νους. Λίγες μόνο από τις ιδέες των επόμενων 
σελίδων είναι δικές μου. Έχω επιλέξει εκείνες τις 
θεωρίες οι οποίες μου φαίνεται ότι ταιριάζουν με 
τα γεγονότα και προβλέπουν νέα γεγονότα, που 
είναι συνεπείς ως προς το περιεχόμενό τους και 
το στυλ των εξηγήσεών τους. Ο στόχος μου ήταν 
να υφάνω αυτές τις ιδέες σε μια συνεκτική εικόνα 
χρησιμοποιώντας δύο ακόμη πιο μεγάλες ιδέες, 
που και αυτές δεν είναι δικές μου: την υπολογι-
στική θεωρία του νου και τη θεωρία της φυσικής 
επιλογής των αντιγραφέων. [...] 
—Από τον Πρόλογο του βιβλίου

                     Steven 
       Pinker 

Πανεπιστήμιο Harvard

Πώς λειτουργεί ο νους
Η αναδυόμενη σύνθεση για  

την ανθρώπινη φύση

Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο

Δείτε ακόμη: 
• Το υλικό της σκέψης

• Το γλωσσικό ένστικτο
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                 Michael 
        Gazzaniga

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας

Άνθρωπος
Η επιστήμη πίσω από όσα  

μας κάνουν μοναδικούς

Πανόδετο, 696 σελ., 14,5 × 21,5 εκ., Α/Μ, 29,00 €

• Τι είναι οι κατοπτρικοί νευρώνες και ποιος 
ο ρόλος τους στην κατανόηση των προθέσεων 

και των συναισθημάτων μας; Πώς καταφέρ-
νουμε τη διάκριση ανάμεσα στο «εγώ» και 
στο «εσύ»; Μπορεί ο σκύλος σας να αντι-

ληφθεί τη δική σας προοπτική —να κοιτάξει 
τον κόσμο μέσα από τα δικά σας μάτια; 

• Τι μοναδικό έχει ο εγκέφαλός μας; Υπάρχει 
διαφορά μεταξύ της νοημοσύνης του ανθρώπου 
και της νοημοσύνης των ζώων; Θα μπορούσατε 

να βγείτε ραντεβού με έναν χιμπαντζή; • Τι σημα-
σία έχει η γλώσσα και η τέχνη για την ανθρώπινη 

κατάσταση; • Γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και 
πώς δικαιολογείται η κοινωνική επιθετικότητά 

μας; • Γιατί λέμε ψέματα στους άλλους; Και στον 
εαυτό μας; • Από πού προέρχονται οι ηθικές πε-

ποιθήσεις μας; Τα ηθικά μας ένστικτα αποτελούν 
μέρος της φύσης μας ή μήπως είναι μεταγενέστε-

ρες προσθήκες; • Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν 
ότι ο νους και το σώμα είναι χωριστά πράγματα; 

Τότε πώς εξηγούνται οι παρατηρούμενες αλλαγές 
προσωπικότητας και οι μεταβολές στη συνείδηση 

που συνοδεύουν τις εγκεφαλικές βλάβες; • Γιατί 
φοβόμαστε ότι επεμβαίνοντας στον εγκέφαλο και 
κάνοντας χρήση νευρωνικών εμφυτευμάτων απει-

λούνται οι μοναδικές ιδιότητες του ανθρώπου 
και η ταυτότητα του ατόμου; • Τι ισχύει σήμερα 
στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης; Θα μπορέ-
σουν τα ρομπότ να έχουν επιθυμίες, αισθήματα, 

συνείδηση; 

• «Ο Gazzaniga, αθεράπευτα πνευματώδης όσο 
και ανεπιτήδευτος, μας ξεναγεί, με μια συνεκτική 
και ευχάριστη αφήγηση, στα πιο πρόσφατα ευρή-
ματα των επιστημών του νου και του εγκεφάλου. 
[...] Το βιβλίο μάς προσφέρει τις καλύτερες απα-

ντήσεις που έχει να μας δώσει η επιστήμη σχετικά 
με το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.» 

—Steven Pinker, Πανεπιστήμιο Harvard

• «...Ο Gazzaniga μάς προσφέρει στιβαρά τεκ-
μήρια για την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την 
κοινωνικότητα, ακόμη και τον αλτρουισμό μας, 
τα οποία δεν μας εμφανίζουν τόσο ευτελείς και 

φαύλους.[...]» 
—John Cacioppo, Nature
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                        Neil 
     Shubin 

Πανεπιστήμιο του Σικάγου

Το ψάρι μέσα μας
Μια περιπλάνηση στη διάρκειας  

3,5 δισεκατομμυρίων ετών ιστορία  
του ανθρώπινου σώματος

Πανόδετο, 304 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 26,87 €

Το βιβλίο βραβεύτηκε από τις Εθνικές 
Ακαδημίες των ΗΠΑ [την Εθνική Ακαδημία 
Επιστημών (NAS), την Εθνική Ακαδημία 
Μηχανικής (NAE), το Ινστιτούτο Ιατρικής 
(ΙΟΜ) και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
(NRC)] ως το καλύτερο βιβλίο του 2009 για 
τη διάδοση της Επιστήμης στο ευρύ κοινό.

Γιατί έχουμε τη μορφή που έχουμε; Τι κοινό 
έχει το ανθρώπινο χέρι με το φτερό μιας μύγας; 
Υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στους μα-
στούς, τους ιδρωτοποιούς αδένες και τα λέπια; 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του σώματός μας και να ανιχνεύσου-
με την προέλευση πολλών από τις πιο διαδεδομέ-
νες νόσους της εποχής μας, πρέπει να στραφούμε 
σε απροσδόκητες πηγές: σε σκουλήκια, μύγες, 
ακόμη και ψάρια.
Ο συγγραφέας, επιφανής παλαιοντολόγος και κα-
θηγητής ανατομίας που ανακάλυψε το Tiktaalik 
—τον χαμένο κρίκο μεταξύ των ψαριών και των 
χερσαίων ζώων—, αναζητά τις καταβολές των 
οργάνων του ανθρώπινου σώματος εκατομμύ-
ρια χρόνια στο παρελθόν. Βιβλίο διαφωτιστικό, 
προσιτό σε όλους και γραμμένο με ακαταμάχητο 
ενθουσιασμό —επιστημονική γραφή του καλύτε-
ρου είδους. 

• «Απλή και παθιασμένη γραφή. [...] Ένα μάθη-
μα ανατομίας του 21ου αιώνα. [...]» 
—Nature

• «Συνυφαίνοντας έξυπνα παλαιοντολογικές πε-
ριπέτειες με προσιτή επιστήμη, ο Shubin αποκα-
λύπτει την πολυποίκιλη και απροσδόκητα βαθιά 
συγγένεια της ανθρώπινης ανατομίας με την 
ανατομία ψαριών, ερπετών και άλλων πλασμάτων. 
Διαβάζοντας το βιβλίο, δεν θα ξανακοιτάξετε 
ποτέ το σώμα σας με τον ίδιο τρόπο —μελετήστε, 
αποδεχθείτε και υμνείστε το ψάρι μέσα σας. [...]» 
—Sean Carroll, Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν

• «Μια έξυπνη, ζωντανή και ακαταμάχητη 
επιστημονική περιπέτεια που θα αλλάξει παντο-
τινά την αντίληψή σας για το τι σημαίνει να είσαι 
άνθρωπος. [...]» 
—Oliver Sacks, Πανεπιστήμιο Columbia
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                       Matt 
       Ridley

Εργαστήριο Cold Spring Harbor

Η κόκκινη βασίλισσα
Το σεξ και  

η εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης

Είναι το σεξ ο καθοριστικός παράγοντας για 
την ανθρώπινη επιβίωση;

Χρησιμοποιώντας τον μύθο της Κόκκινης Βασί-
λισσας από το βιβλίο τού Lewis Carroll Μέσα από 

τον καθρέπτη —η οποία αναγκάζεται να τρέχει 
διαρκώς προκειμένου να παραμένει στην ίδια 

θέση—, ο συγγραφέας εξηγεί για ποιον λόγο η 
εγγενής αναπαραγωγή αποτελεί την καλύτερη 

στρατηγική του ανθρώπου για την αντιμετώπιση 
των αενάως μεταλλασσόμενων παρασίτων του. 

Το βιβλίο μάς δίνει απαντήσεις για δεκάδες άλλα 
αινίγματα της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώ-

πινου πολιτισμού —συμπεριλαμβανομένου του 
λόγου για τον οποίον οι άνδρες ζητούν τις γυναί-

κες σε γάμο, τη λογική που κρύβεται πίσω από 
τις εξωφρενικές αντιλήψεις μας για την ομορφιά, 
και του ανησυχητικού γεγονότος ότι οι μοιχαλί-

δες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλάβουν 
παιδί με τον εραστή παρά με τον σύζυγό τους. 

Έξοχα γραμμένη, η Κόκκινη βασίλισσα προσφέρει 
έναν συναρπαστικό νέο τρόπο ερμηνείας των αν-
θρώπινων ιδιαιτεροτήτων και της εξέλιξής τους.

• «Μια παραστατική εισαγωγή στις πιο συναρ-
παστικές ιδέες που διαθέτουμε γύρω από την 

εξέλιξη του σεξ. [...]» 
—Robert Trivers, Πανεπιστήμιο Rutgers

• «Εντυπωσιακά ενημερωμένο και υπέροχα κα-
λογραμμένο. [...]» 

—The New Scientist 

• «Ο Ridley ενδιαφέρεται περισσότερο για 
τη σαφήνεια των εξηγήσεων, την κομψότητα 

του ύφους και την καθαρή απόδοση της απλής 
αλήθειας, απ’ όσο για την τήρηση των ανιαρών 

κανόνων της πολιτικής ορθότητας. Το βιβλίο του 
είναι μια πνοή καθαρού αέρα. [...]» 

—Richard Dawkins, Πανεπιστήμιο της  
Οξφόρδης

 

Θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο
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Πανόδετο, 464 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ + έγχρωμο ένθετο, 25,88 €

      Nicholas Christakis 
                & James Fowler

Πανεπιστήμια Harvard & της Καλιφόρνιας

Συνδεδεμένοι
Η εκπληκτική δύναμη  

των κοινωνικών δικτύων και  
πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας

Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν κάθε 
πλευρά της ζωής μας: το πώς νιώθουμε, το 
πόσα χρήματα κερδίζουμε, ποιον είναι πιθα-
νότερο να παντρευτούμε, το αν θα αρρωστή-
σουμε ή αν θα πάμε να ψηφίσουμε —όλα για 
εμάς σχετίζονται με το τι κάνουν, αισθάνονται 
και σκέφτονται οι άλλοι γύρω μας.

Αποτελούν τη βάση των οικονομικών μας σκαν-
δάλων, των διατροφικών ολισθημάτων μας, της 
κατάχρησης ουσιών και των επιδημιών αυτοκτο-
νίας, αλλά επίσης της εκλογική συμπεριφοράς 
μας, της καινοτομίας, του αλτρουισμού και της 
«όλως τυχαίας» επίδειξης καλοσύνης.

 • «Από την υγεία και την ευτυχία έως τις εποχι-
κές μόδες και τις χρηματοοικονομικές αγορές, οι 
συγγραφείς μάς προσφέρουν ένα εντυπωσιακό τα-
ξίδι στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Και δεί-
χνοντας τη σημασία αυτών των δικτύων για την 
προσωπική μας ζωή, οι συγγραφείς αναδεικνύουν 
κάτι ακόμη πιο σημαντικό: ότι η προοπτική του 
δικτύου αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της 
ύπαρξής μας μέσα στην κοινωνία. [...]» 
—Duncan Watts, Πανεπιστήμιο Columbia

• «Αυτό που μας κάνει ανθρώπινους —για καλό 
ή για κακό— είναι η κοινωνική φύση μας. Που-
θενά αλλού δεν φανερώνεται σαφέστερα αυτή η 
πολύπλοκη, υπέροχη και συχνά σκοτεινή πλευρά 
μας απ’ ό,τι σε τούτο το βιβλίο. Σε έναν κοινωνικό 
κόσμο ο οποίος κατακλύζεται από νέους τρόπους 
αλληλεπίδρασης, το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο 
της ανθρώπινης ύπαρξης στον 21ο αιώνα. [...]» 
—Dan Ariely, ΜΙΤ

• «Ίσως να πρόκειται για ένα από τα σημαντι-
κότερα βιβλία της δεκαετίας. Με ξεκάθαρο και 
γλαφυρό τρόπο, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τα 
πρωτοποριακά ευρήματά τους σχετικά με τα κοι-
νωνικά δίκτυα για να κατανοήσουν όχι μόνο τις 
κοινωνικές σχέσεις, αλλά και τις δυνάμεις που δι-
αμορφώνουν τον κόσμο μας. Γεμάτο με συναρπα-
στικές ιστορίες και παραδείγματα, το βιβλίο είναι 
απαραίτητο για την κατανόηση της ίδιας μας της 
φύσης. [...] Πρέπει να το διαβάσουν άπαντες.» 
—Ed Diener, Πανεπιστήμιο του Ιλινόις
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Θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Ο συγγραφέας, ένας από τους σπουδαιότε-
ρους στοχαστές της εποχής μας, ενώ κατέχει 

την έδρα ψυχολογίας Eugene Higgins στο 
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, τιμήθηκε με το 

βραβείο Νόμπελ οικονομικών επιστημών.

Οι ιδέες του έχουν προκαλέσει ισχυρό και ευρέως 
αποδεκτό αντίκτυπο σε πολλά πεδία —συμπε-
ριλαμβανομένων της οικονομίας, της ιατρικής 

και της πολιτικής–, και σήμερα παρουσιάζει τα 
πορίσματα της πολύχρονης έρευνάς του και τις 

σκέψεις του στο παρόν βιβλίο. 
Σε αυτό μάς προσφέρει μια εντυπωσιακή περιή-
γηση στον ανθρώπινο νου και εξηγεί τα δύο συ-

στήματα που καθοδηγούν τον τρόπο σκέψης μας. 
Το Σύστημα 1 είναι γρήγορο, διαισθητικό και 

συναισθηματικό. Το Σύστημα 2 είναι πιο αργό, 
περισσότερο προσχεδιασμένο και πιο λογικό. Η 
αποστροφή μας στις ζημιές, η εμπιστοσύνη μας 

στις εταιρικές στρατηγικές, οι δυσκολίες πρό-
βλεψης του τι θα μας κάνει ευτυχισμένους στο 

μέλλον, οι απαιτήσεις κατανόησης των κινδύνων 
στη δουλειά και στο σπίτι, η σφοδρή επιρροή των 
νοητικών προκαταλήψεων σε όλα —από το παίξι-
μο στο χρηματιστήριο μέχρι και τον προγραμμα-
τισμό των διακοπών—, καθένα από αυτά μπορεί 

να γίνει κατανοητό μόνο όταν γνωρίζουμε τον 
τρόπο με τον οποίο τα δύο συστήματα διαμορφώ-

νουν τις σκέψεις και τις αποφάσεις μας.

• «... Η δημοσίευση του βιβλίου Σκέψεις, αργές 
και γρήγορες αποτελεί μείζον γεγονός. [...]» 

—Steven Pinker, Πανεπιστήμιο Harvard

• «Το βιβλίο αποτελεί τον άθλο ενός γίγαντα της 
διανόησης· είναι ευανάγνωστο, έξυπνο και βαθυ-
στόχαστο. Αγοράστε το γρήγορα, αλλά διαβάστε 

το αργά —και επανειλημμένα. Θα αλλάξει τον 
τρόπο που σκέπτεστε για τον κόσμο και τη ζωή.» 

—Richard Thaler, Πανεπιστήμιο του Σικάγου 

• «Ένα βιβλίο-σταθμός για την κοινωνική 
σκέψη, στην ίδια κατηγορία με τον Πλούτο των 

Εθνών του Άνταμ Σμιθ και την Ερμηνεία των 
Ονείρων του Σίγκμουντ Φρόιντ.» 

—Nassim Nicholas Taleb, Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης

                   Daniel 
        Kahneman
Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών

Σκέψεις, αργές και γρήγορες
Κοινωνική ψυχολογία, γνωσιακή επιστήμη  

και συμπεριφορική οικονομική
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• Ποια είναι η εξελικτική εξήγηση για την 
ερωτική ζήλια, την αγάπη, τη σεξουαλική 
εξαπάτηση;

• Γιατί οι γυναίκες επιθυμούν να έχει το ταίρι 
τους ορισμένες ιδιότητες ενώ αποστρέφονται 
άλλες; Γιατί τα δυνατά αρώματα, η βαθιά φωνή, 
η συμμετρία και το ύψος του σώματος, η προ-
σωπικότητα και η καλή αίσθηση του χιούμορ 
αφυπνίζουν τη σεξουαλική επιθυμία τους; • Ποιες 
τακτικές επιστρατεύουν για να προσελκύσουν 
τους συντρόφους που προτιμούν; Τι σχέση έχουν 
η αγάπη και το σεξ; Γιατί ορισμένοι άνθρωποι 
είναι εκ φύσεως μονογαμικοί ενώ άλλοι δεν είναι; 
• Με ποιον τρόπο η αυτοεικόνα των γυναικών 
επηρεάζει τη συνολική τους σεξουαλική δραστη-
ριότητά και ικανοποίηση; Γιατί θέλουν να προκα-
λούν σκόπιμα τη ζήλια των συντρόφων τους; Σε 
τι τις βοηθούν οι φαντασιώσεις βιασμού; • Πώς 
επιδρούν το άγχος, το κάπνισμα και τα αντικα-
ταθλιπτικά φάρμακα στη σεξουαλική λειτουργία 
τους; Πώς η εμμηνόπαυση επηρεάζει τη γενετή-
σια ορμή τους; Γιατί πολλές γυναίκες παθαίνουν 
κατάθλιψη σε φάσεις κατά τις οποίες βιώνουν 
σημαντικές μεταβολές στις φυλετικές ορμόνες 
τους; • Υπάρχουν εθνοτικές ομάδες ή φυλές στις 
οποίες οι άνδρες να είναι καλύτεροι εραστές; 
Γιατί κάποιες γυναίκες καταλήγουν στην πορνεία 
αντί να εκμεταλλεύονται διαφορετικά τη σεξουα-
λική τους αξία; Ποια τα κίνητρα σχέσεων όπως οι 
«φίλοι με προνόμια»; • Και ποια τα οφέλη στην 
υγεία από το τακτικό σεξ; 

• «Η πιο διεξοδική ταξινόμηση των γυναικείων 
σεξουαλικών κινήτρων που έχει γίνει ποτέ. [...]» 
—The New York Times 

• «Καλογραμμένο βιβλίο. [...] Όλα αυτά τα 
καταφέρνει χωρίς να ηθικολογεί ή να προβάλλει 
αυταρχικές θέσεις, με την προσήκουσα αίσθηση 
χιούμορ. [...] Ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το ευρύ 
κοινό, χρήσιμη συλλογή δεδομένων για τον ειδικό 
αναγνώστη. [...]» 
—Evolutionary Psychology

Πανόδετο, 472 σελ., 14,5 × 21,5 εκ., Α/Μ, 25,00 €

           David Buss 
          & Cindy Meston

Πανεπιστήμιο του Τέξας

Γιατί οι γυναίκες κάνουν σεξ
Η ψυχολογία και η βιολογία πίσω από  

τα γυναικεία σεξουαλικά κίνητρα
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Είναι βέβαιο ότι το βιβλίο θα προκαλέσει 
συζητήσεις στους επιστημονικούς κύκλους, 

όπως και αντιπαραθέσεις στον κόσμο της 
τέχνης, καθώς επιχειρεί ριζοσπαστικές ματιές 

τόσο στη φύση της τέχνης όσο και στις λει-
τουργίες του ανθρώπινου νου.

Γεφυρώνει δύο συναρπαστικούς και αμφιλεγό-
μενους χώρους, την τέχνη και την εξελικτική 
επιστήμη, μέσα από μια καινοτόμο εργασία η 

οποία θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις 
τέχνες, από τη μουσική έως τη λογοτεχνία και 

την κεραμική. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι 
κλίσεις του ανθρώπου για τις τέχνες είναι εξελι-

κτικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσε η φυσική 
επιλογή, και όχι «κοινωνικά κατασκευασμένες» 

ή καθορισμένες από το πολιτισμικό περιβάλλον, 
όπως επιθυμεί ο τελευταίος αιώνας της κριτικής 

της τέχνης και της ακαδημαϊκής θεωρίας.     
Η αγάπη μας για την ομορφιά είναι έμφυτη, ενώ 

πολλές από τις κλίσεις μας προς την τέχνη είναι 
πάγκοινες μεταξύ των πολιτισμών. Μια τέτοια 

κλίση είναι η προτίμηση των ανθρώπων για το-
πιογραφίες που αναπαριστούν αλαργινά δένδρα 
και νερά, τοπία δηλαδή σαν τη σαβάνα απ’ όπου 

ξεκίνησε η εξέλιξή μας. 
Με ισχυρή λογική και εμπειρικές αποδείξεις, 

ο Dutton υποστηρίζει πως πρέπει να θεμελιώ-
σουμε την κριτική της τέχνης στην κατανόηση 
της ανθρώπινης εξέλιξης, και όχι, απεναντίας, 
επάνω σε μια αφηρημένη «θεωρία». Η συζή-

τησή του, πνευματώδης, εμπεριστατωμένη και 
βαθιά ανθρώπινη, προσφέρει νέους τρόπους να 

κατανοήσουμε δημιουργίες που εκτείνονται από 
τα πολυνησιακά γλυπτά έως την Περηφάνια και 

προκατάληψη. 
Δείχνει, ακόμη, μια εναλλακτική πρόταση εξόδου 
από το άχαρο πεδίο των πολιτισμικών διενέξεων, 

αποκαθιστώντας τον ρόλο του κάλλους, της από-
λαυσης και των δεξιοτήτων ως ουσιωδών καλλιτε-

χνικών αξιών. 

                      Denis 
       Dutton

Πανεπιστήμιο του Καντέρμπουρι, Νέα Ζηλανδία

Το καλλιτεχνικό ένστικτο
Ομορφιά, απόλαυση και  
η εξέλιξη του ανθρώπου

Θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο
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Η ανασύνθεση του εγκεφάλου των πρώτων 
συγγενών μας, οι οποίοι έζησαν στις πεδιάδες 
της Αφρικής πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια, 
οδηγεί σε νέες ανακαλύψεις για το πώς λει-
τουργεί ο δικός μας εγκέφαλος: πώς κωδικεύ-
εται η μνήμη σε αυτόν· πώς η συγκεκριμένη 
διεργασία διαταράσσεται με την πάροδο της 
ηλικίας· πώς αντιλαμβανόμαστε, δρούμε και 
επικοινωνούμε· ποιοι εγκεφαλικοί μηχανισμοί 
είναι δυνατόν να ενισχυθούν, βελτιώνοντας 
τις σημερινές ικανότητές του. 

• «Σε έναν πλανήτη όπου τα πάντα επεκτείνονται 
(Διαδίκτυο), θερμαίνονται (κλίμα) και πληθαί-
νουν (πληθυσμός), οι συγγραφείς μάς αφήνουν 
εμβρόντητους αποκαλύπτοντάς μας ότι μερικές 
χιλιάδες χρόνια πριν έζησαν άνθρωποι με πολύ 
μεγαλύτερο εγκέφαλο από τον δικό μας. [...] 
Οι εξηγήσεις τους σχετικά με τα μυστήρια του 
εγκεφάλου και της νοημοσύνης αμφισβητούν τις 
συμβατικές αντιλήψεις μας με λόγο βαθυστόχα-
στο αλλά και ευπρόσιτο.» 
—Richard Morris, Πανεπιστήμιο του  
Εδιμβούργου

• «Ένα απαραίτητο βιβλίο για μεγάλους εγκεφά-
λους, [...] μια εξαιρετική περιγραφή για το ευρύ 
κοινό τού πώς μεγαλώνουν οι εγκέφαλοι, τόσο 
εξελικτικά όσο και αναπτυξιακά. Η δύναμη του βι-
βλίου βρίσκεται στη νευροεπιστήμη, ειδικά στην 
αντιμετώπιση της νευρωνικής πλαστικότητας και 
των συνειρμικών περιοχών του εγκεφάλου. [...]» 
—William Calvin, Πανεπιστήμιο της  
Ουάσινγκτον

• «Ο συνδυασμός Lynch και Granger μοιάζει με 
μίγμα βενζίνης και  φωτιάς. Στο βιβλίο υπάρχουν 
μεγάλες εκρηκτικές ιδέες από δύο μεγαλοφυείς 
νευροεπιστήμονες.» 
—Michael Gazzaniga, Πανεπιστήμιο της  
Καλιφόρνιας

• «Μια συναρπαστική και προκλητική περιγρα-
φή του πρόσφατου παρελθόντος του ανθρώπινου 
εγκεφάλου.» 
—Joseph LeDoux, Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης

Χαρτόδετο, 280 σελ., 17 × 24 εκ., Α/Μ, 24,88 €

         Gary Lynch 
          & Richard Granger

Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας & του Νιου Χάμσαϊρ

Μεγάλος εγκέφαλος
Οι απαρχές και το μέλλον  

της ανθρώπινης νοημοσύνης
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               Larry Squire 
         & Eric Kandel

Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας & Columbia 

Μνήμη
Από τον νου στα μόρια

Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο

«Σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Αυτή η φρά-
ση του γάλλου φιλοσόφου Καρτέσιου ίσως 

παραμένει η πιο συχνά αναφερόμενη δήλωση 
στη δυτική φιλοσοφία. Ένα από τα μεγάλα 
βιολογικά μαθήματα του 20ού αιώνα είναι 
ότι ο μεγάλος φιλόσοφος έσφαλε, και αυτό 

για δύο λόγους.

Πρώτον, ο Καρτέσιος χρησιμοποίησε τη φράση 
αυτή για να τονίσει τον διαχωρισμό που πίστευε 
ότι υπάρχει μεταξύ νου και σώματος. Θεωρούσε 

ότι η διανοητική δραστηριότητα ήταν εντελώς 
ανεξάρτητη από εκείνη του σώματος. Ωστόσο, 

οι βιολόγοι έχουν πλέον κάθε λόγο να πιστεύουν 
ότι όλες οι δραστηριότητες του νου προέρχονται 

από ένα εξειδικευμένο τμήμα του σώματός μας: 
τον εγκέφαλο. Συνεπώς, θα ήταν ορθότερο να 

επαναδιατυπώσουμε τη δήλωση του Καρτέσιου 
αντιστρέφοντάς την: «Υπάρχω, άρα σκέπτομαι». 

Με σύγχρονους όρους, θα λέγαμε: «Έχω εγκέ-
φαλο, άρα σκέπτομαι.

   Αλλά υπάρχει μια δεύτερη και ευρύτερη έννοια 
κατά την οποία η δήλωση του Καρτέσιου στε-

ρείται αλήθειας. Δεν είμαστε αυτοί που είμαστε 
απλώς επειδή σκεπτόμαστε. Είμαστε αυτοί που 

είμαστε επειδή μπορούμε να θυμηθούμε αυτά 
που έχουμε σκεφτεί. Κάθε σκέψη που κάνουμε, 

κάθε λέξη που λέμε, κάθε δράση μας —πράγματι, 
η ίδια η αίσθηση του εαυτού και η αίσθηση της 

σύνδεσής μας με τους άλλους— οφείλονται στη 
μνήμη μας, στην ικανότητα του εγκεφάλου μας 
να καταγράφει και να αποθηκεύει τις εμπειρίες 
μας. Η μνήμη είναι η συνδετική ύλη της διανο-
ητικής μας ζωής, ο σκελετός που στηρίζει  την 

προσωπική ιστορία μας και δίνει τη δυνατότητα 
να μεγαλώνουμε και να αλλάζουμε στη διάρκεια 

της ζωής μας. Όταν χάνουμε τη μνήμη, όπως 
στη νόσο Αλτσχάιμερ, χάνουμε την ικανότητα 
να ξαναδημιουργήσουμε το παρελθόν μας, και 

επομένως, χάνουμε τη σύνδεση με τον εαυτό μας 
και με τους άλλους.

—Από τον Πρόλογο του βιβλίου
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                        Ernst 
     Mayr 

Πανεπιστήμιο Harvard

Αυτή είναι η Βιολογία
Η  επιστήμη του έμβιου κόσμου

Χαρτόδετο, 358 σελ., 17 × 24 εκ., Α/Μ, 29,86 €

Σήμερα, η βιολογία αποτελεί ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο πεδίο έρευνας. Έχουμε γίνει 
μάρτυρες ανεπανάληπτων επαναστατικών 
ανακαλύψεων στη γενετική, στην κυτταρι-
κή βιολογία και στη νευροεπιστήμη, όπως 
και εντυπωσιακής προόδου στην εξελικτική 
βιολογία, στη φυσική ανθρωπολογία, στην 
οικολογία και στη μοριακή βιολογία. Τα απο-
τελέσματα είναι ολοφάνερα σε διαφορετικά 
πεδία —ιατρική, γεωργία, γενετική βελτίωση 
ζώων, διατροφή του ανθρώπου... 

Σήμερα, ωστόσο, οι περισσότεροι εξακολουθούν 
να έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις για τις επιστή-
μες της ζωής, και κυρίως οι ίδιοι οι βιολόγοι, οι 
οποίοι τείνουν προς την υπερβολική εξειδίκευση. 
Μπορεί να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από συγκε-
κριμένα είδη πουλιών, τις γεννητικές ορμόνες, 
τη γονική συμπεριφορά, τη νευροανατομία ή τη 
μοριακή δομή των γονιδίων, ωστόσο συχνά είναι 
απληροφόρητοι για τις εξελίξεις έξω από το πεδίο 
της ειδικότητάς τους. Οι γενετιστές, οι εμβρυο-
λόγοι, οι ταξινόμοι, οι οικολόγοι, αυτοαποκαλού-
νται όλοι τους βιολόγοι· αλλά οι περισσότεροι δεν 
έχουν κατανοήσει ούτε τι κοινό έχουν οι διάφορες 
βιολογικές ειδικότητες ούτε πόσο ουσιαστικά 
διαφέρουν από τις φυσικές επιστήμες.

• «Υπέροχο βιβλίο [...]. Η θεματολογία του 
είναι τεράστια. [...] Πρέπει να αναγνωσθεί αργά, 
περισσότερες από μία φορές, και στη συνέχεια να 
αποτελέσει πηγή συλλογισμού. Άλλωστε, σε αυτό 
δεν αποβλέπουν τα βιβλία αξιώσεων;» 
—Ann Finkbeiner, The New York Times Book 
Review

• «Το πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι να αλλάξουν 
την κοινωνία τους τόσο εντυπωσιακά στις τελευ-
ταίες χιλιετίες δίχως πολλές αλλαγές στη γονιδι-
ακή τους δεξαμενή είναι ένα μόνο από τα πολλά 
ερωτήματα τα οποία, χάρη στη γόνιμη σκέψη του 
Mayr, βρίσκουν διέξοδο στο βιβλίο αυτό. [...]» 
—David Baltimore, Nature

Δείτε ακόμη: 
• Τι είναι η εξέλιξη
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                  Francisco 
         Ayala

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας

Είμαστε πίθηκοι;
Έξι μεγάλα ερωτήματα σχετικά  

με την εξέλιξη 

• Είμαστε πίθηκοι; • Γιατί χαρακτηρίζουμε 
την εξέλιξη «θεωρία»; • Τι είναι το DNA;

• Αποδέχονται όλοι οι επιστήμονες την εξέλι-
ξη; • Πώς ξεκίνησε η ζωή; • Μπορεί κανείς να 

πιστεύει και στην εξέλιξη και στον Θεό;

Ο συγγραφέας, με τον συχνά δηκτικό λόγο του, 
αρνείται να δώσει βάση σε ανειλικρινείς ιδέες και 

επιχειρήματα. Μας εκθέτει τη βασική επιστήμη 
που βρίσκεται στη ρίζα της εξελικτικής θεωρίας, 

εξηγώντας μας πώς λειτουργούν τα πράγματα και 
υποστηρίζοντας, με στιβαρή επιχειρηματολογία, 

τον λόγο για τον οποίο η εξέλιξη δεν συνιστά 
απειλή για τη θρησκεία. 

Το βιβλίο δεν απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς ή 
σε επιστήμονες που γνωρίζουν την εξελικτική 

θεωρία σε βάθος, αλλά στο ευρύ κοινό, το οποίο 
είτε την αγνοεί είτε έχει ελάχιστες —και συχνά 

εσφαλμένες— γνώσεις γύρω από αυτή. 
Ευσύνοπτο, διεισδυτικό, επίκαιρο και έγκυρο, το 

βιβλίο θα σας κρατήσει συντροφιά για μία ημέρα· 
τα διδάγματά του, όμως, για μια ολόκληρη ζωή.

• «Ο καθηγητής Ayala έγραψε ένα σημαντικό 
βιβλίο, μια διαφωτιστική, νηφάλια και σύντομη 

περιγραφή της εξελικτικής θεωρίας και συναφών 
θεμάτων. Μέσα από την ανασκόπηση των συντρι-

πτικών αποδεικτικών στοιχείων που τεκμηριώ-
νουν την εξέλιξη ως αναμφισβήτητο γεγονός,  
ο Ayala επιχειρηματολογεί με πειστικό τρόπο  

για ποιον λόγο τα θρησκευόμενα άτομα δεν  
πρέπει να βλέπουν τη θεωρία της εξέλιξης ως 

εχθρό ή ως “αγκάθι” για τις θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις τους.» 

—Harry Frankfurt, Πανεπιστήμιο του Πρίνστον

Πανόδετο, 140 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 16,00 €
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Πανόδετο, 540 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 26,50 €

          Richard 
           Dawkins
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Το εγωιστικό γονίδιο
Τριακονταετής επετειακή έκδοση

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δύο νέα 
κεφάλαια, νέο πρόλογο και εκτενή σχολιασμό 
από τον συγγραφέα.

Διανοητικά αυστηρό, εντούτοις γραμμένο σε μη 
τεχνική γλώσσα, το Εγωιστικό γονίδιο θεωρείται 
ευρέως ως ένα αριστούργημα επιστημονικής γρα-
φής, και η διορατικότητά του παραμένει σήμερα 
το ίδιο ουσιαστική όσο την ημέρα που πρωτοεκ-
δόθηκε.

 • «Το βιβλίο αυτό πρέπει να διαβαστεί, και 
μπορεί να διαβαστεί, από σχεδόν οποιονδήποτε. 
Περιγράφει με εξαιρετική μαεστρία μια νέα όψη 
της θεωρίας της εξέλιξης. [...] Φέρνει σε πέρας το 
φαινομενικά ακατόρθωτο έργο της χρησιμοποίη-
σης απλής, μη τεχνικής γλώσσας στην παρουσία-
ση ορισμένων δυσνόητων και εν μέρει μαθηματι-
κών θεμάτων της πρόσφατης εξελικτικής σκέψης. 
Αυτά, ιδωμένα επιτέλους στο πλήρες εύρος τους 
μέσα από αυτό το βιβλίο, θα ξαφνιάσουν και θα 
αναζωογονήσουν ακόμη και ερευνητές βιολό-
γους, οι οποίοι ίσως νόμιζαν ότι τα γνώριζαν ήδη. 
Ωστόσο, επαναλαμβάνω, το βιβλίο παραμένει 
ευκολοδιάβαστο για όποιον κατέχει τις ελάχιστες 
βασικές επιστημονικές γνώσεις. [...]» 
—William D. Hamilton, Βραβείο Crafoord

• «Το βιβλίο, παρότι γράφτηκε για να διαβάζεται 
από το ευρύ κοινό, συνιστά σοβαρή συνεισφορά  
στο πεδίο της βιολογίας. [...] Αυτό που μας προ-  
σφέρει είναι μια νέα οπτική του κόσμου μας. [...]» 
—John Maynard Smith, Βραβείο Crafoord

• «Το βιβλίο αποτελεί μια περίτεχνη επαναδια-
τύπωση των κεντρικών προβλημάτων της κοινω-
νιοβιολογίας. [...] Είναι εμβριθές, πνευματώδες, 
ιδιαίτερα καλογραμμένο. [...]» 
—Σερ Peter Medawar, Βραβείο Νόμπελ  
Ιατρικής

Δείτε ακόμη: 
• Ο τυφλός ωρολογοποιός
• Η περί Θεού  αυταπάτη

• Ο ποταμός της ζωής
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Χαρτόδετο, 700 σελ., 17 × 24 εκ., Α/Μ, 30,85 €

Στο προηγούμενο βιβλίο του, το «Όπλα, 
μικρόβια και ατσάλι», ο συγγραφέας εξέτασε 

πώς και γιατί οι πολιτισμοί της Δύσης ανέ-
πτυξαν τεχνολογίες με τις οποίες κυριάρχη-

σαν στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Τώρα, 
διερευνά το άλλο σκέλος της εξίσωσης: Για 
ποιον λόγο κατέρρευσαν μερικοί από τους 

μεγάλους πολιτισμούς του παρελθόντος, και 
τι μαθήματα μας δίνει αυτό σήμερα;

Οι ιδέες του έχουν προκαλέσει ισχυρό και ευρέως 
αποδεκτό αντίκτυπο σε πολλά πεδία —συμπε-
ριλαμβανομένων της οικονομίας, της ιατρικής 

και της πολιτικής–, και σήμερα παρουσιάζει τα 
πορίσματα της πολύχρονης έρευνάς του και τις 

σκέψεις του στο παρόν βιβλίο. 
Σε αυτό μας προσφέρει μια εντυπωσιακή περι-

ήγηση στον ανθρώπινο νου και εξηγεί τα δύο 
συστήματας.

• «Ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον βιβλίο που 
διαβάσατε ποτέ. [...]» 

—Science

• «Ένα απαραίτητο αντίδοτο για όσους αφελείς 
πιστεύουν ότι το ανθρώπινο εγχείρημα δεν συ-

σχετίζεται με το περιβάλλον.» 
—Nature

• «Μια εξαιρετική σύνθεση των φυσικών και των 
κοινωνικών επιστημών, ενσαρκωμένη χάρη στις 

εκπληκτικές γνώσεις τού Diamond περί ιστορίας, 
απροόπτων και φύσης των πολιτισμών.» 

—James Robinson, Πανεπιστήμιο Harvard

• «Ο Diamond είναι ασυναγώνιστος στο πά-
ντρεμα της επιστήμης με την ιστορία μέσω μιας 
μαγευτικής πρόζας. Σε τούτο το καταπληκτικό 

βιβλίο εξάγει από τις καταστροφές του παρελθό-
ντος τα διδάγματα που χρειάζονται επειγόντως 
προκειμένου να αποφευχθεί μια καθολική κατα-

στροφική διάλυση του πολιτισμού μας.» 
—Louis Putterman, Πανεπιστήμιο Brown

                   Jared 
        Diamond

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας

Κατάρρευση
Πώς οι κοινωνίες επιλέγουν να

αποτύχουν ή να επιτύχουν

Δείτε ακόμη: 
• Όπλα, μικρόβια και ατσάλι

• Ο τρίτος χιμπαντζής
• Γιατί το σεξ είναι διασκεδαστικό
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Ο συγγραφέας γράφει για την καθαρή επι-
στήμη με την εμπειρογνωμοσύνη ενός ώρι-
μου φυσικού —ενώ παράλληλα διατηρεί το 
περιεχόμενο προσιτό στον μη ειδικό—, εστι-
άζοντας ιδιαίτερα στις πρακτικές χρήσεις της 
επιστήμης. Αλλά και ως ιστορικός, σκιαγρα-
φεί δεξιοτεχνικά τα κοινωνικά και οικονομικά 
πλαίσια που διαμόρφωσαν τη φυσική του 
20ού αιώνα· γράφει για τον αντίκτυπο των 
δύο παγκόσμιων πολέμων, τη μοίρα της φυσι-
κής υπό τον Χίτλερ και τον Στάλιν, τον ρόλο 
της έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς,
την αναδυόμενη ηγεμονία των ΗΠΑ, και την 
έντονη αντίδραση εναντίον της επιστήμης 
που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960...

Tον αιώνα που πέρασε, γίναμε μάρτυρες της ανά-
δυσης, μεταξύ άλλων, της κβαντικής μηχανικής, 
της σχετικότητας, της κοσμολογίας, της σωματι-
διακής φυσικής και της φυσικής στερεάς κατα-
στάσεως, οι οποίες άλλαξαν ριζικά την κατανόησή 
μας σχετικά με τον χρόνο, τον χώρο και την ύλη. 
Επιπλέον, μεταμόρφωσαν την καθημερινή μας 
ζωή, δίνοντας το έναυσμα για μια τεχνολογι-
κή επανάσταση, προϊόντα της οποίας είναι το 
ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα λέιζερ, η πυρηνική 
ενέργεια και οι υπολογιστές.
Στις Γενιές των κβάντων, ο συγγραφέας, ένας από 
τους κορυφαίους ιστορικούς της φυσικής στον 
κόσμο, παραθέτει μια εκτεταμένη καταγραφή αυ-
τών των εκπληκτικών επιτευγμάτων των τελευ-
ταίων εκατό χρόνων.  

• «Το βιβλίο αυτό θα αναδειχθεί σε ανεκτίμητη 
και αναντικατάστατη πηγή αναφοράς για όσους 
αναζητούν την πλήρη κατανόηση του αντικειμέ-
νου του —το οποίο, βεβαίως, αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα της σύγχρονης ιστορίας. [...]» 
—Spencer Weart, American Institute of Physics 

                        Helge
        Kragh

Πανεπιστήμιο του Άαρχους, Δανία

Οι γενιές των κβάντων
Μια πολυεπίπεδη ιστορία  

της φυσικής του 20ού αιώνα

Χαρτόδετο, 564 σελ., 17 × 24 εκ., Α/Μ, 36,82 €
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Με μια  σειρά εύληπτων διαγραμμάτων και 
μόνο με στοιχειώδη λυκειακή γεωμετρία, ο 

συγγραφέας ξεναγεί τον αναγνώστη μέσα 
στον δαίδαλο που συνθέτουν οι θεμελιώδεις 

εννοιών, όπως η ταυτοχρονία, η αιτιότητα και 
η διαστολή του χρόνου.

Ακολουθώντας την ομαλή ροή των απλών και 
σύμφωνων με τον κοινό νου επιχειρημάτων του 
βιβλίου, μπορείτε να αναμετρηθείτε με τα περί-

φημα «παράδοξα» της θεωρίας και, εν τέλει, να 
φτάσετε σε μια αληθινά βαθιά κατανόηση της ερ-

μηνείας του Αϊνστάιν για τον χώρο και τον χρόνο.

• « Όταν κρύβουμε τα διαγράμματα και τις 
εξισώσεις, η πραγμάτευση της σχετικότητας 

αποβαίνει δυσχερέστερη. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο ο Bais αποφάσισε να απευθυνθεί 
διαφορετικά στους μη ειδικούς, στο ευρύ κοινό 
και τους νεαρούς σπουδαστές: αξιοποιώντας με 

τον καλύτερο τρόπο τα γεωμετρικά διαγράμ-
ματα. Το αποτέλεσμα υπήρξε αυτό το υπέροχο 

βιβλίο. Άπαξ και κατανοήσετε πώς διαβάζονται τα 
διαγράμματα, όλη η ειδική σχετικότητα γίνεται 

εξαιρετικά σαφής. [...]» 
—Gerard ’t Hooft, Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 

• «Για όσους χρειάζονται “οπτικά βοηθήματα” 
για να παρακολουθήσουν μια εις βάθος και όχι 

φλύαρη περιήγηση στο σύμπαν του Αϊνστάιν, 
αυτό το μικρό βιβλίο θα αποδειχθεί ένας εξαίρε-

τος οδηγός. [...]» 
—Τhe New Scientist

• «Η ιδέα του συγγραφέα να παραθέτει ένα 
χωροχρονικό διάγραμμα δίπλα σε κάθε σελίδα 

κειμένου, ώστε να καταφέρνει να επεξηγεί τις ιδέ-
ες και τα μαθηματικά της σχετικότητας, ταιριάζει 

τέλεια στη γεωμετρική βάση της θεωρίας. [...] 
Εντυπωσιακή αισθητική και υψηλή ποιότητα.» 

—Nature 

                      Sander
         Bais

Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Ειδική Σχετικότητα
Μια ιδιαίτερη προσέγγιση

Πανόδετο, Έγχρωμο, 120 σελ., 17 × 24 εκ., 20,90 €Δείτε ακόμη: 
• Οι εξισώσεις —εικόνες γνώσης
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Χρησιμοποιώντας καθημερινή γλώσσα, 
γεωμετρικές έννοιες, οπτικοποιήσεις και τα 
περίφημα «διαγράμματα Feynman», αντί 
για ανώτερα μαθηματικά, ο συγγραφέας με-
ταδίδει με σαφή, ευχάριστο και πνευματώδη 
τρόπο τόσο την ουσία όσο και το πνεύμα της 
κβαντικής θεωρίας για τις αλληλεπιδράσεις 
του φωτός με τα σωματίδια.

• «Σε τέσσερα διαλογικά, διδακτικά και ανάλα-
φρα κεφάλαια, ο Feynman, ο οποίος χάρισε στην 
κβαντική ηλεκτροδυναμική την πλέον χρήσιμη 
και αποτελεσματική μορφή της, αναλαμβάνει να 
εξηγήσει, χωρίς καμία εξίσωση, την παράξενη 
θεωρία του φωτός και της ύλης στο ευρύ κοινό.» 
—Philip Morrison, Scientific American 

• «Αυτές οι διαλέξεις τού Feynman θα πρέπει 
να ήταν πραγματική απόλαυση, μετουσιώθηκαν 
μάλιστα σε ένα εξίσου συναρπαστικό βιβλίο, μια 
παραστατική εισαγωγή στην κβαντική ηλεκτρο-
δυναμική, εμποτισμένη και ζωντανεμένη από το 
ιδιοφυές πνεύμα του. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται 
για τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη 
φυσική θα πρέπει να αγοράσει το βιβλίο, όχι μόνο 
για να έρθει σε επαφή με τα βαθύτερα νοήματα 
της κβαντικής θεωρίας, αλλά και για να έχει στην 
κατοχή του ένα κομμάτι της ιστoρίας της.» 
—Pedro Waloschek, Nature

• «Ο Feynman παρουσιάζει στο QED με τη 
διαύγεια, τη σαφήνεια και την πληρότητα που 
χαρακτηρίζουν τις φημισμένες διαλέξεις του, τη 
θαυμάσια θεωρία του φωτός και της ύλης, για 
αναγνώστες χωρίς ιδιαίτερο επιστημονικό υπόβα-
θρο. [...]» 
—Science and Mathematics

 

Πανόδετο, 240 σελ., 17 × 24 εκ., Α/Μ, 23,89 €

                        Richard
        Feynman

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

QED —Κβαντική Ηλεκτροδυναμική
Η παράξενη θεωρία  

του φωτός και της ύλης

Δείτε ακόμη: 
• Απολύτως εύλογες παρεκκλίσεις από  

την πεπατημένη
• Σίγουρα θα αστειεύεστε, κύριε Φάινμαν

• Το νόημα των πραγμάτων
• Η χαρά της ανακάλυψης

• Έξι εύκολα κομμάτια
• Έξι όχι τόσο εύκολα κομμάτια
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Μια εξαιρετική συλλογή προβλημάτων 
—παραδόξων, μεταγρίφων, αινιγμάτων 

συνδυαστικής, κ.λπ.— της σύγχρονης μα-
θηματικής λογικής, έχει ως κύριο σκοπό να 
εξηγήσει, με τρόπο  μοναδικό, το θεώρημα 

της μη πληρότητας του Gödel και το θεώρημα 
της τυπικής μη ορισιμότητας της αλήθειας 

του Tarski. 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, υγιείς και παρά-
φρονες, βρικόλακες, ψυχίατροι, ονειρευόμενοι, 

μάγοι, βασιλιάδες, ιππότες και ιπποκόμοι θέτουν 
ερωτήματα, και ο αναγνώστης καλείται να λύσει 

γρίφους και σπαζοκεφαλιές με αυξανόμενη δυ-
σκολία. Ένας αμερόληπτος βασιλιάς δίνει στους 
κρατούμενούς του τα εντελώς απαραίτητα δεδο-

μένα για να επιλύσουν ένα έξυπνο αίνιγμα και να 
κερδίσουν την ελευθερία τους (και πιθανόν μια 

πανέμορφη νύφη!)... Ο επιθεωρητής Κρέιγκ κα-
λείται για να εξιχνιάσει μια αλλόκοτη κατάσταση 

σε έντεκα άσυλα, όπου ουδείς μπορεί να ξεχωρίσει 
ποιοι είναι οι γιατροί και ποιοι οι νοσηλευόμενοι...  
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελεί μια μα-
θηματική νουβέλα —η πρώτη στο είδος της! Ο 
επιθεωρητής Κρέιγκ, ξεκινώντας από ένα πρα-

κτικό πρόβλημα σχετικά με το θησαυροφυλάκιο 
μιας τράπεζας, και με την ανέλπιστη συνδρομή 

δύο φίλων και των υπολογιστικών μηχανών τους, 
θα κολυμπήσει στα βαθιά νερά των μαθηματικών, 

από όπου τελικώς θα οδηγηθεί στην ουσία της 
επαναστατικής γκεντελιανής θεωρίας της μη 

αποκρισιμότητας.

• «Έξυπνο, διδακτικό, διασκεδαστικό βιβλίο. [...] 
Ο τελευταίος μεταγρίφος “Ποιος είναι ο κατάσκο-

πος;” αποτελεί τον πιο ευφυή γρίφο λογικής που 
διατυπώθηκε ποτέ. [...]» 

—G. Boolos, ΜΙΤ

• «Σπινθηροβόλα συλλογή προβλημάτων και 
παραδόξων από τον πιο ψυχαγωγικό επαΐοντα της 

μαθηματικής λογικής και της θεωρίας συνόλων 
που υπήρξε ποτέ. [...]» 

—Martin Gardner

Πανόδετο, 254 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 25,88 €

                Raymond 
          Smullyan

Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα

Την κυρία ή την τίγρη;
Και άλλα αινίγματα  

μαθηματικής λογικής

Δείτε ακόμη: 
• Ο Σατανάς, ο Cantor και το άπειρο
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               Ulrich Janssen – Ulla     
     Steuernagel – Klaus Werner

Πανεπιστήμιo του Τίμπιγκεν 

Παιδικό Πανεπιστήμιο  
(βιβλία 1, 2, 3 και 4)

Οι επιστήμονες εξηγούν τα μυστήρια του Κόσμου

Γιατί εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι; • Γιατί γελάμε με τα αστεία; • Γιατί 
το σχολείο είναι βαρετό και πώς μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον; • Γιατί 

υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι; Μήπως πρέπει να καταργήσουμε τα 
λεφτά; • Γιατί λέμε ότι καταγόμαστε από τους πιθήκους; • Γιατί βγάζουν 
φωτιά και λάβα τα ηφαίστεια; • Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν ζουν 

αιώνια; • Γιατί μεγαλώνουν τα φυτά; • Γιατί δεν επιτρέπεται η κλωνο-
ποίηση του ανθρώπου; • Γιατί ονειρευόμαστε; Τα ζώα βλέπουν όνειρα; • 
Γιατί μπορούμε να ακούμε τους ήχους αλλά όχι τους υπόηχους; • Γιατί οι 
μεγάλοι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τα παιδιά; • Γιατί εγώ είμαι 
Εγώ; • Γιατί τα αρχαία ελληνικά αγάλματα είναι γυμνά; • Γιατί τα άστρα 
λάμπουν και γιατί δεν πέφτουν από τον ουρανό; • Γιατί στον Μεσαίωνα 
έχτιζαν κάστρα οι ιππότες; • Γιατί υπάρχουν κεραυνοί και βροντές, και 
γιατί χρειάζονται οι καταιγίδες; • Γιατί τα αγόρια θέλουν να παλεύουν 

και τα κορίτσια είναι μυγιάγγιχτα; • Γιατί οι μαθηματικοί δεν είναι καλοί 
στην αριθμητική; • Γιατί διηγούμαστε ιστορίες και μας αρέσουν οι ήρω-

ες; • Γιατί οι αθλητικές επιδόσεις βελτιώνονται συνεχώς; • Γιατί οι νυχτε-
ρίδες βλέπουν με τα αφτιά; • Γιατί μπορούν να θεραπεύουν οι γιατροί; 
• Πότε έγινε η Μεγάλη Έκρηξη και ποιος την προκάλεσε; • Τι σημαίνει 
ότι το Σύμπαν διαστέλλεται; • Τι είναι οι μαύρες τρύπες και γιατί πρέπει 
να τις αποφεύγουμε; • Γιατί δεν συγκρούονται οι πλανήτες μεταξύ τους; 
• Τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια; Πότε θα πεθάνει το 

Σύμπαν; • Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην έρευνα για αναζήτη-
ση εξωγήινης νοημοσύνης; • Τι λέει η θεωρία της σχετικότητας του Αϊν-

στάιν, και τι πιστεύει ο Χόκινγκ για την καμπύλωση του χωροχρόνου;

Κάτοπτρο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Κορυζή 8, 117 43 Αθήνα,
τηλ.: 210 9244827, 210 9244852,

fax: 210 9244756

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Στοά του Βιβλίου
(Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου 5),

105 64 Αθήνα, τηλ.: 210 3247785

E-MAIL: info@katoptro.gr

WEB SITE: www.katoptro.gr
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