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Η εξέλιξη διαμέσου της φυσικής επιλογής —η μη συνειδητή, αυτόματη, 
τυφλή, αλλά ουσιαστικά μη τυχαία διαδικασία που ανακαλύφθηκε από 
τον Δαρβίνο— δίνει τη μοναδική απάντηση στο μεγαλύτερο από όλα τα 
ερωτήματα: Γιατί υπάρχουμε;

Αυτό είναι το θέμα του Τυφλού ωρολογοποιού, του βιβλίου που έχει 
τιμηθεί με το Βραβείο Faraday της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου, 
έχει γυριστεί σε τηλεοπτικό φιλμ από το BBC, έχει μεταφραστεί σε πάρα 
πολλές γλώσσες και αποτελεί διαρκές παγκόσμιο μπεστ-σέλερ.

 

• «Το θέμα αυτού του βιβλίου δεν είναι τίποτε λιγότερο από το νόημα της 
ζωής, και ο Dawkins το αναπτύσσει με τον ευαγγελικό ζήλο ενός κληρι-
κού και με το μυαλό ενός μεγάλου επιστήμονα.»
                                                                             ―The Times

• «Μια εξαιρετική παρουσίαση της δαρβινικής θεωρίας, γραμμένη με αξι-
οθαύμαστη διαύγεια και εμπλουτισμένη με ολοζώντανα παραδείγματα.»
                                      ―The Times Education Supplement

• «Ίσως το πιο ενδιαφέρον βιβλίο για την εξέλιξη που έχει γραφτεί από 
την εποχή του Δαρβίνου.»
                                                               ―The New Scientist

• «Η καλύτερη ανάπτυξη του θέματος της εξέλιξης που έχω διαβάσει τα 
τελευταία χρόνια. Τόσο εμβριθής ώστε να είναι πολύτιμη στους βιολό-
γους, και τόσο απλή και καλογραμμένη ώστε να γοητεύει το ευρύ κοινό.»
                   ―Εdward Ο. Wilsοn, Πανεπιστήμιο Harvard

• «Το μυστικό για να γράφει κανείς καλά επιστημονικά βιβλία είναι να 
έχει καταλάβει ο ίδιος τις ιδέες... Μακάρι να μπορούσα να γράψω κι εγώ 
όπως ο Dawkins.»
             ―John Μaynard Smith, Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ

• «Μια εκπληκτικά διαυγής παρουσίαση του δαρβινισμού. Το καλύτερο 
βιβλίο του Dawkins.»
           ―Francisco Αyala, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας

• «Καταρρίπτει τα επιχειρήματα της θεϊκής δημιουργίας χωρίς να μειώνει 
την αίσθηση του μυστηρίου και της πολυπλοκότητας του κόσμου μας.»
                                     ―A.G. Cairns-Smith, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης   
                    
Ο R. Dawkins κατέχει την έδρα Charles Simonyi για την Κατανόηση της 
Επιστήμης από το Ευρύ Κοινό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το συγ-
γραφικό του έργο τού έχει αποφέρει επί τιμή διδακτορίες στην επιστήμη 
και τα γράμματα. Είναι εταίρος τόσο της Βασιλικής Εταιρείας (η βρετανι-
κή ακαδημία επιστημών) όσο και της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας. 
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, από τα οποία ξεχωρίζουν το βραβείο της 
Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας το 1987, το Michael Faraday της Βασιλι-
κής Εταιρείας το 1990, το Nakayama το 1994, το διεθνές βραβείο Cosmos 
το 1997, το Kistler το 2001 και το Shakespeare το 2005.
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