
{ {Κάνοντας «κλικ» σε όποιον τίτλο σας ενδιαφέρει,  
θα μεταφερθείτε στο σάιτ μας και θα έχετε όλες  

τις πληροφορίες για αυτόν. Εκεί θα βρείτε υπερδιπλάσιους 
τίτλους από όσους στην παρούσα επιλογή. 

www.katoptro.gr

     κάτοπτρο
   Ένας ξεχωριστός γαλαξίας

τέλος 2013 - αρχές 2014
Σε αυτές τις γιορτές, χαρίστε βιβλία μας
Από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου, μπορούμε να σας  

αποστέλλουμε τις παραγγελίες σας με κούριερ, χωρίς να πληρώνετε έξοδα  
αποστολής, και με έκπτωση 20% επί της ονομαστικής αξίας των βιβλίων.*  
(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος αρχείου.)  



Jared Diamond
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες

•  Όπλα, μικρόβια και ατσάλι – Οι τύχες  
των ανθρώπινων κοινωνιών

•  Κατάρρευση – Πώς οι κοινωνίες επιλέγουν  
να αποτύχουν ή να επιτύχουν

•  Ο τρίτος χιμπαντζής – Η εξέλιξη και  
το μέλλον του ανθρώπινου ζώου

•  Γιατί το σεξ είναι διασκεδαστικό; – Η εξέλιξη  
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας

•  Ο κόσμος μέχρι χθες (υπό έκδοσιν)

Dario Maestripieri
Πανεπιστήμιο του Σικάγου

•  Παιχνίδια που παίζουν τα πρωτεύοντα – Η εξέλιξη 
και τα οικονομικά των ανθρώπινων σχέσεων, 

υπό το πρίσμα της θεωρίας παιγνίων (κυρίως)

2

•   Οι τίτλοι των εκδόσεών μας έχουν επιλεγεί αυστηρά.  
Οι συγγραφείς τους είναι σπουδαίοι επιστήμονες, πρωτοπόροι ερευνητές,  

επιφανείς διανοητές και άξιοι δάσκαλοι.  
Για αυτό, τα βιβλία μας χαρακτηρίζονται ως διαχρονικά.  
Η ποιότητα των μεταφράσεων, των επιμελειών και των  

τεχνικών στοιχείων τους παραμένει εξαιρετική.  
Αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη σας.       

•   Ήδη έχουμε αρχίσει να μετατρέπουμε τις εκδόσεις μας  
στην ηλεκτρονική τους εκδοχή (e-books). Μπορείτε να 

βρίσκετε τα ηλεκτρονικά μας βιβλία στο Apple Store, σε μορφή e-pub.  
Αναζητήστε τα.

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.browse&category_id=52
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=252&category_id=18&manufacturer_id=140
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=120&category_id=18&manufacturer_id=140
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=27&category_id=7&manufacturer_id=140
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=49&category_id=7&manufacturer_id=140
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=334&category_id=7&manufacturer_id=177


Daniel Kahneman
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον,  

Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών

•  Σκέψη, αργή και γρήγορη –  
Συμπεριφορική οικονομική,  

μηχανισμοί λήψης αποφάσεων,  
γνωσιακή επιστήμη

Eric Kandel
Πανεπιστήμιο Columbia (Νέα Υόρκη),  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

&

Larry Squire
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο

•  Μνήμη – Από τον νου στα μόρια

Ernst Mayr
Πανεπιστήμιο Harvard,  

Bραβείο Crafoord 

•  Αυτή είναι η Βιολογία – Η επιστήμη  
του έμβιου κόσμου

•  Τι είναι η εξέλιξη – Από τα βακτήρια  
στον άνθρωπο: γεγονότα, αποδείξεις  

και αλήθειες
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=332&category_id=8&manufacturer_id=173
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=333&category_id=8&manufacturer_id=172
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=46&category_id=10&manufacturer_id=28
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=213&category_id=7&manufacturer_id=28


Stephen Hawking
Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

•  Το χρονικό του Χρόνου – Από τη Μεγάλη  
Έκρηξη έως τις μαύρες τρύπες

•  Ένα συντομότερο χρονικό του Χρόνου (μαζί με  
τον Leonard Mlodinow)

•  Το Σύμπαν σε ένα καρυδότσουφλο – Στα έσχατα  
σύνορα της επιστήμης

•  Μαύρες τρύπες, σύμπαντα-βρέφη, και άλλα δοκίμια

•  Το Μεγάλο Σχέδιο – Νέες απαντήσεις  
στα έσχατα ερωτήματα της ζωής (μαζί με  

τον Leonard Mlodinow)

Robert Laughlin
 Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ,  

Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 

•  Πριν σβήσουν τα φώτα – Πώς θα λύσουμε 
το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και 

θα συντηρήσουμε τον πολιτισμό τού αύριο

•  Ένα διαφορετικό σύμπαν – Επινοώντας  
εκ νέου τη Φυσική, στην Εποχή της Ανάδυσης

Leonard Susskind
 Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

•  Ο πόλεμος της Μαύρης Τρύπας – 
Αντιμαχίες με τον Stephen Hawking 

στο μέτωπο της σύγχρονης 
θεωρητικής φυσικής
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=236&category_id=6&manufacturer_id=131
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=62&category_id=6&manufacturer_id=166
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=233&category_id=6&manufacturer_id=131
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=137&category_id=6&manufacturer_id=131
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=315&category_id=10&manufacturer_id=166
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=325&category_id=13&manufacturer_id=122
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=23&category_id=10&manufacturer_id=122
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=257&category_id=18&manufacturer_id=53


Frank Wilczek
 Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης,  

Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 

•  Η ελαφρότητα του Είναι – Μάζα, αιθέρας  
και η ενοποίηση των δυνάμεων

•  Κβαντική ομορφιά (υπό έκδοσιν)
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Sander Bais
 Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ 

•  Ειδική Σχετικότητα – Μια ιδιαίτερη  
προσέγγιση

•  Οι εξισώσεις – Εικόνες γνώσης

Lee Smolin
  Perimeter Institute for Theoretical Physics (Καναδάς) 

•  Τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα –  
Η νέα αντίληψη για τον χώρο,  

τον χρόνο και το Σύμπαν

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=254&category_id=18&manufacturer_id=157
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=239&category_id=6&manufacturer_id=54
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=22&category_id=16&manufacturer_id=127
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=29&category_id=6&manufacturer_id=127


Steven Pinker
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Το γλωσσικό ένστικτο – Πώς ο νους  
δημιουργεί τη γλώσσα

•  Το υλικό της σκέψης – Η γλώσσα ως  
παράθυρο στην ανθρώπινη φύση

•  Πώς λειτουργεί ο νους – Η αναδυόμενη  
σύνθεση για την ανθρώπινη φύση 

(υπό έκδοσιν)

Nickolas Christakis
Πανεπιστήμιο Harvard

&

James Fowler
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο

•  Συνδεδεμένοι – Η εκπληκτική δύναμη  
των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά  

διαμορφώνουν τη ζωή μας

•  Το αποτύπωμα (υπό έκδοσιν)
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Lynn Margulis
 Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης

•  Ο συμβιωτικός πλανήτης –  
Μια νέα θεώρηση για την εξέλιξη

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=218&category_id=7&manufacturer_id=134
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=8&manufacturer_id=134
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage_ypoekdosi.tpl&product_id=327&category_id=43&manufacturer_id=134
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=258&category_id=28&manufacturer_id=83
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=159&category_id=7&manufacturer_id=56


Christiane Nüsslein-Volhard
 Ινστιτούτο Max Planck για  

τη Βιολογία της Ανάπτυξης (Γερμανία), 
Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

•  O ερχομός στη ζωή – Πώς τα 
γονίδια κατευθύνουν την ανάπτυξη

Neil Shubin
 Πανεπιστήμιο του Σικάγου

•  Το ψάρι μέσα μας – Μια περιπλάνηση 
στη διάρκειας 3,5 δισεκατομμυρίων ετών 

ιστορία του ανθρώπινου σώματος 

Gerald Edelman
 The Scripps Research Institute (Καλιφόρνια), 

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

•  Αιθέρας θεϊκός, λαμπερή φωτιά –
 Nευρωνικός δαρβινισμός:  

η ανάδυση της συνείδησης και  
της σκέψης μέσα από την εξέλιξη  

του ανθρώπινου εγκεφάλου
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=335&category_id=44&manufacturer_id=46
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=251&category_id=35&manufacturer_id=84
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=40&category_id=7&manufacturer_id=143


Michael Gazzaniga
 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη  

Σάντα Μπάρμπαρα 

•  Άνθρωπος – Η επιστήμη πίσω από 
όσα μας κάνουν μοναδικούς

Daniel Gilbert 
 Πανεπιστήμιο Harvard

•  Αναζητώντας την ευτυχία –  
Μαθήματα για τις πλάνες του νου

Matt Ridley
  Cold Spring Harbor Laboratory (Νέα Υόρκη) 

•  Η Κόκκινη Βασίλισσα –  
Το σεξ και η εξέλιξη  

της ανθρώπινης φύσης
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=321&category_id=7&manufacturer_id=171
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=8&manufacturer_id=90
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=330&category_id=7&manufacturer_id=175


Richard Dawkins
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

•  Το εγωιστικό γονίδιο – Τριακονταετής επετειακή 
έκδοση, επηυξημένη και σχολιασμένη

•  Ο τυφλός ωρολογοποιός – Η εξέλιξη  
και το νόημα της ζωής

•  Η περί Θεού αυταπάτη – Επιστήμη και  
θρησκευτικός ανορθολογισμός

•  Ο ποταμός της ζωής – Μια  
δαρβινική θεώρηση

Gary Lynch
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Έρβαϊν

&

Richard Granger
 Κολέγιο Dartmouth (Νιου Χάμσαϊρ)

•  Μεγάλος Εγκέφαλος – Οι απαρχές  
και το μέλλον της  

ανθρώπινης νοημοσύνης

Francis Crick
 Salk Institute for Biological Studies (Καλιφόρνια),  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

•  Μια εκπληκτική υπόθεση –  
Η επιστημονική αναζήτηση της ψυχής 

•  Τι τρελό κυνηγητό –  
Η διπλή έλικα κι εγώ
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=316&category_id=29&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=312&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=103&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=155&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=26&category_id=7&manufacturer_id=22
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140&category_id=7&manufacturer_id=158
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=214&category_id=7&manufacturer_id=158


Helge Kragh
 Πανεπιστήμιο του Άαρχους (Δανία)

•  Οι γενιές των κβάντων –  
Μια πολυεπίπεδη ιστορία  

της φυσικής του 20ού αιώνα

Peter Galison
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Τα ρολόγια του Αϊνστάιν, 
οι χάρτες του Πουανκαρέ –  

Οι αυτοκρατορίες του χρόνου 

Tony Hey
Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον

&

Patrick Walters
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας

•  Το νέο κβαντικό σύμπαν –  
Μια προσιτή εισαγωγή στις θεμελιώδεις 

ιδέες της κβαντικής φυσικής
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=164&category_id=6&manufacturer_id=164
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=203&category_id=6&manufacturer_id=104
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=224&category_id=6&manufacturer_id=153


Roger Penrose 
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

•  Το μεγάλο, το μικρό και η ανθρώπινη νόηση – 
Συμμετέχουν: Abner Shimony, Nancy Cartwright 

και Stephen Hawking

Martin Rees 
 Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

•  Μόνο έξι αριθμοί –  
Για τις δυνάμεις που  

διαμορφώνουν το Σύμπαν

Richard Feynman
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  QED – Η παράξενη θεωρία του φωτός και της ύλης 

•  Σίγουρα θα αστειεύεστε, κύριε Φάινμαν –  
Οι περιπέτειες ενός σπάνιου χαρακτήρα 

•  Έξι εύκολα κομμάτια – Από τις Διαλέξεις 

•  Έξι όχι τόσο εύκολα κομμάτια – Από τις Διαλέξεις 

•  Απολύτως εύλογες παρεκκλίσεις από  
την πεπατημένη – Η αλληλογραφία μου 

•  Το νόημα των πραγμάτων – Σκέψεις  
ενός πολίτη-επιστήμονα

11

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20&category_id=16&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=181&category_id=6&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=65&category_id=6&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=66&category_id=16&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=13&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=225&category_id=6&manufacturer_id=119
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=222&category_id=6&manufacturer_id=124
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=141&category_id=6&manufacturer_id=70


Henri Poincaré  
 Πανεπιστήμιο των Παρισίων

•  Η αξία της Επιστήμης 

Werner Heisenberg  
 Ινστιτούτου Max Planck για τη Φυσική και  

την Αστροφυσική (Γερμανία),  
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  Συναντήσεις με τον Αϊνστάιν –  
Και άλλα δοκίμια 

Max Planck  
 Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  Όψεις της φυσικής θεωρίας 

12

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=188&category_id=6&manufacturer_id=17
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=171&category_id=6&manufacturer_id=64
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=70&category_id=6&manufacturer_id=14


Ilya Prigogine  
 Διεθνές Ινστιτούτο Solvay στις Βρυξέλλες,  

Βραβείο Νόμπελ Χημείας  

•  Το τέλος της βεβαιότητας – Χρόνος,  
χάος και οι νόμοι της Φύσης 

Kip Thorne  
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας

•  Μαύρες τρύπες και στρεβλώσεις  
του χρόνου (τόμ. Α και Β) – Η προκλητική  

κληρονομιά τού Αϊνστάιν 

Paul Davies
 Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας (Αυστραλία)

•  Θεός και μοντέρνα Φυσική – Η θρησκεία  
υπό το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης 

•  Τα τελευταία τρία λεπτά –  
Ένα δοκίμιο εσχατολογίας 

•  Υπερχορδές – Η θεωρία των Πάντων;  
(μαζί με τον Jullian Brown) 

•  Είμαστε μόνοι; – Φιλοσοφικές συνέπειες  
της ανακάλυψης εξωγήινης ζωής

13

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=136&category_id=6&manufacturer_id=40
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=234&category_id=6&manufacturer_id=36
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=25&category_id=6&manufacturer_id=109
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=204&category_id=6&manufacturer_id=109
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=241&category_id=6&manufacturer_id=100
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=60&category_id=10&manufacturer_id=109
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Jacques Ninio
 École Normale Superieure (Παρίσι) 

•  Η επιστήμη των ψευδαισθήσεων –  
– Λανθασμένες εντυπώσεις για όσα  

βλέπουμε και ακούμε γύρω μας

Londa Schiebinger 
 Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας

•  Ο νους δεν έχει φύλο; – 
 Οι γυναίκες στις απαρχές της  

νεωτερικής επιστήμης

Albert Jacquard 
 Πανεπιστήμιο της Γενεύης

•  Εγώ και οι άλλοι –
 Μια γενετική προσέγγιση

•  Η επίγνωση των ορίων –
 Ανθρώπινη επιβίωση και πολιτισμός  

σε έναν πεπερασμένο κόσμο

•  Πώς ήρθα στον κόσμο; –  
 Η προέλευση της ζωής και η εξέλιξη  

των μορφών της 

•  Είμαι αρκετά έξυπνος; –
 Νοημοσύνη, προσωπικότητα και  

ανθρώπινες σχέσεις

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=313&category_id=7&manufacturer_id=7
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=84&category_id=13&manufacturer_id=7
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=179&category_id=7&manufacturer_id=7
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=59&category_id=15&manufacturer_id=7
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=87&category_id=7&manufacturer_id=30
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=151&category_id=10&manufacturer_id=58
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Patrice Flichy 
 Πανεπιστήμιο των Παρισίων

•  Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας –
 Δημόσια σφαίρα και ιδιωτικός βίος

Mario Biagioli 
 Πανεπιστήμιο Harvard

•  Ο Γαλιλαίος αυλικός –
 Η πρακτική της επιστήμης στο πλαίσιο 

της κουλτούρας της απολυταρχίας

Quentin Skinner 
 Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

•  Μετά τον εμπειρισμό –
 Σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις στις 

επιστήμες του ανθρώπου

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=91&category_id=10&manufacturer_id=101
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=146&category_id=6&manufacturer_id=66
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=139&category_id=10&manufacturer_id=44


Steven Shapin  
 Πανεπιστήμιο Harvard

•  Η Επιστημονική Επανάσταση –  
Η καταγωγή της σύγχρονης  
επιστημονικής αντίληψης

Steven Rose  
 Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

•  Μονοπάτια της ζωής –  
Βιολογία, ελευθερία, ντετερμινισμός

16

Francisco Ayala
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Έρβαϊν

•  Είμαστε πίθηκοι; – Έξι μεγάλα  
ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=142&category_id=7&manufacturer_id=135
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=319&category_id=18&manufacturer_id=169
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=88&category_id=10&manufacturer_id=136


Douglas Hofstadter
Πανεπιστημίο της Ιντιάνα

&

Daniel Dennett
Πανεπιστήμιο Tufts (Μασαχουσέτη) 

•  Το εγώ της νόησης – Φαντασίες και 
στοχασμοί για τον εαυτό και την ψυχή

Marvin Minsky  
 Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης

•  Η κοινωνία της νόησης –  
Αναλύοντας την αρχιτεκτονική  

του ανθρώπινου νου

Alain Prochiantz 
 Collège de France

•  Η βιολογία στο μπουντουάρ – 
Ένας διάλογος για το έμβιο

17

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=74&category_id=7&manufacturer_id=5
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=99&category_id=8&manufacturer_id=65
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=221&category_id=8&manufacturer_id=88


Ian Stewart  
 Πανεπιστήμιο του Γουόρικ (Αγγλία) 

•  Οι αριθμοί της Φύσης – Οι μαθηματικές  
κανονικότητες των φυσικών μορφών 

Eli Maor 
 Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγου 

•  Το πυθαγόρειο θεώρημα – Μια ιστορία  
4.000 ετών

• e: η ιστορία ενός αριθμού – Από τον  
Αρχιμήδη έως τον David Hilbert

• Τριγωνομετρικά λουκούμια –  
Η τριγωνομετρία από την ιστορική της  

σκοπιά και η σχέση της με άλλες επιστήμες

Raymond Smullyan 
 Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα 

•  Την κυρία ή την τίγρη; – Και άλλα αινίγματα 
μαθηματικής λογικής

• Ο Σατανάς, ο Cantor και το άπειρο –  
Και άλλοι γρίφοι μαθηματικής λογικής

18

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=314&category_id=44&manufacturer_id=111
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=157&category_id=9&manufacturer_id=111
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=34&category_id=18&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=37&category_id=10&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=240&category_id=9&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=163&category_id=9&manufacturer_id=35


Vladimir Tikhomirov  
 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας 

•  Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα – Από  
τους αρχαίους γεωμέτρες στη θεωρία  

βέλτιστου ελέγχου

Robert Osserman  
 Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

•  Η ποίηση του Σύμπαντος –  
Μια μαθηματική εξερεύνηση  

του Κόσμου 

Serge Lang 
 Πανεπιστήμιο Yale

•  Η γοητεία των Μαθηματικών – Τρεις  
συναντήσεις με το κοινό

• Μαθηματικές συναντήσεις –  
Με μαθητές γυμνασίου και λυκείου

19

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=106&category_id=6&manufacturer_id=123
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=78&category_id=9&manufacturer_id=130
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=131&category_id=9&manufacturer_id=130
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=118&category_id=9&manufacturer_id=19
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Michel Jouvet   
 Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών  

Ερευνών (Γαλλία) 

•  Ο ύπνος και το όνειρο

•   Ο πύργος των ονείρων –  
Μια μυθιστορηματική περιήγηση στην επιστήμη  

του ύπνου και του ονείρου 

Alain Gallay  
 Πανεπιστήμιο της Γενεύης 

•  Οι μεγαλιθικές κοινωνίες –  
Πολιτικοί ανταγωνισμοί και  

κοινωνικές ανισότητες 

Richard Clogg  
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

•  Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας  
 – 1770-2000

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=161&category_id=7&manufacturer_id=72
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=156&category_id=8&manufacturer_id=72
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=190&category_id=17&manufacturer_id=115
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=320&category_id=18&manufacturer_id=170


21

Αναστάσιος Βάρβογλης  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

•  Η Χημεία στο πιάτο – Θεραπευτικά και  
μικροθρεπτικά συστατικά των τροφών 

•  Χημεία και καθημερινή ζωή – Μια συναρπαστική 
γνωριμία με τον θαυμαστό κόσμο της χημείας

•  Η λογοτεχνία της Χημείας – Μια ανθολογία

Don Ihde  
 Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

•  Φιλοσοφία της Τεχνολογίας –  
Μια εισαγωγή

Cindy Meston
Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν

&

David Buss
Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν

•  Γιατί οι γυναίκες κάνουν σεξ – Η ψυχολογία 
και η βιολογία πίσω από τα γυναικεία 

σεξουαλικά κίνητρα

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=243&category_id=10&manufacturer_id=93
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=113&category_id=12&manufacturer_id=11
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=248&category_id=12&manufacturer_id=11
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=100&category_id=12&manufacturer_id=11
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=322&category_id=7&manufacturer_id=167
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Peter Atkins 
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

•  Η Δημιουργία – Από τα κουάρκ  
έως την αυτογνωσία

• Το Περιοδικό Βασίλειο –  
Ταξιδεύοντας στη χώρα των  

χημικών στοιχείων

Peter Cοveney
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας

&

Roger Highfield 
Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Βιομηχανίας (Αγγλία)

•  Το βέλος του χρόνου –  
Η προσπάθεια να λυθεί το βαθύ  

μυστήριο του χρόνου

René Dubos 
 Πανεπιστήμιο Rockefeller

•  Το όραμα της υγείας – Ουτοπίες,  
πρόοδοι και βιολογικές αλλαγές

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=217&category_id=6&manufacturer_id=99
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=231&category_id=12&manufacturer_id=105
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=79&category_id=6&manufacturer_id=105
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=228&category_id=10&manufacturer_id=113
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Russell Stannard 
 Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

•  Ο Θείος Αλβέρτος σάς απαντά –  
1001/2 ερωτήσεις από παιδιά, με τις απαντήσεις τους

• Ο χρόνος και ο χώρος του Θείου Αλβέρτου –  
Εισαγωγή στην ειδική θεωρία της σχετικότητας,  

για παιδιά

• Οι μαύρες τρύπες και ο Θείος Αλβέρτος – 
Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας,  

για παιδιά

• Ο Θείος Αλβέρτος και ο κόσμος των κβάντων – 
Εισαγωγή στην κβαντική μηχανική, για παιδιά

Klaus Werner  
 Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν (Γερμανία) 

•  Παιδικό Πανεπιστήμιο (τόμ. 1 έως 4) –  
Οι επιστήμονες εξηγούν τα μυστήρια του Κόσμου

Júlio César de Mello e Souza  
(Malba Tahan)  

 Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Ζανέιρο

•  Ο Ανθρωπος που Μετρούσε –  
Ένα ταξίδι στην Ανατολή, γεμάτο  

μαθηματικές περιπέτειες 

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=15&manufacturer_id=96
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=153&category_id=6&manufacturer_id=112
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=162&category_id=6&manufacturer_id=112
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=166&category_id=6&manufacturer_id=112
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=148&category_id=6&manufacturer_id=112
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=145&category_id=9&manufacturer_id=62


George Polya  
 Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ 

•  Η μαθηματική ανακάλυψη – Κατανόηση, 
μάθηση και διδασκαλία του τρόπου 

επίλυσης προβλημάτων 

Martin Gardner
 

•  Τα αινίγματα της Σφίγγας –  
Και άλλες γριφώδεις μαθηματικές ιστορίες 

 

Alain Connes
Collège de France, Μετάλλιο Fields

&

Jean-Pierre Changeux
Collège de France

•  Τα Μαθηματικά και ο εγκέφαλος – Για τη νόηση, 
τα μαθηματικά και την πραγματικότητα

24

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=101&category_id=9&manufacturer_id=150
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=195&category_id=8&manufacturer_id=126
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=192&category_id=9&manufacturer_id=69


Luc Montagnier  
 Ινστιτούτο Pasteur,  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 

•  Ιοί και άνθρωποι – AIDS: Γεγονότα, 
έρευνες και προβληματισμοί 

Steven Weinberg  
 Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 

•  Όνειρα για μια Τελική Θεωρία – Η αναζήτηση 
των θεμελιωδών νόμων της Φύσης 

Richard Lewontin  
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Δεν είναι απαραίτητα έτσι – Το όνειρο  
του ανθρώπινου γονιδιώματος  

και άλλες πλάνες  

25

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=116&category_id=7&manufacturer_id=55
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=169&category_id=6&manufacturer_id=133
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=13&manufacturer_id=117
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Humberto Μaturana
Πανεπιστήμιο της Χιλής

&

Fransisco Varela
École Polytechnique (Παρίσι)

•  Το δέντρο της γνώσης –  
Οι βιολογικές ρίζες  

της ανθρώπινης νόησης

Elisabeth Badinter   
 École Polytechnique (Παρίσι) 

•  ΧY – Η ανδρική ταυτότητα  

George Williams   
 Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης,  

Bραβείο Crafoord 

•  Σχέδιο και σκοπός στη Φύση – Τα θεμέλια 
των πολύπλοκων βιολογικών δομών  

και άλλες πλάνες  

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=219&category_id=7&manufacturer_id=94
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=246&category_id=7&manufacturer_id=25
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=191&category_id=7&manufacturer_id=149
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André Brahic 
Πανεπιστήμιο των Παρισίων 

•  Τα παιδιά του Ήλιου –  
Eξέλιξη και εξερεύνηση του  

ηλιακού συστήματος  

Paul Ceruzzi 
 Εθνικό Μουσείο Αεροδιαστημικής των ΗΠΑ 

•  Ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας –  
Από τον ENIAC έως το Διαδίκτυο  

Denis Dutton  
 Πανεπιστήμιο του Καντέρμπουρι (Νέα Ζηλανδία) 

•  Το καλλιτεχνικό ένστικτο – Ομορφιά,  
απόλαυση και η εξέλιξη του ανθρώπου 

(υπό έκδοσιν)   

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=199&category_id=6&manufacturer_id=15
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=10&manufacturer_id=110
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage_ypoekdosi.tpl&product_id=328&category_id=43


Edward O. Wilson   
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Γράμματα σε έναν νεαρό επιστήμονα
(υπό έκδοσιν)   

Walter Lewin
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης

&

Warren Goldstein
Πανεπιστήμιο του Χάρτφορντ

•  Για την αγάπη της Φυσικής –  
Από την άκρη του ουράνιου τόξου  

έως το τέλος του χρόνου 
(υπό έκδοσιν)  
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* Η έκπτωση 20% αφορά όλους τους τίτλους μας, εκτός από όσους εκδόθηκαν  
τα δύο τελευταία χρόνια και εμπίπτουν στον Νόμο περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου,  

για τους οποίους ισχύει έκπτωση 10%. (Για τις «προσφορές του μήνα» ισχύουν και  
εκπτώσεις μεγαλύτερες του 20%.)  

Η δωρεάν αποστολή με κούριερ ισχύει για τις παραγγελίες που θα πληρώσετε  
μέσω της πιστωτικής κάρτας σας ή με κατάθεση σε λογαριασμό  

της εταιρείας μας πριν από την αποστολή. (Παράδοση σε 1 έως 2 ημέρες.) 

Αν επιθυμείτε να πληρώσετε τις παραγγελίες σας με αντικαταβολή ή αν διαμένετε  
σε δυσπρόσιτες περιοχές, η δωρεάν αποστολή θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ,  

οπότε θα επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα αντικαταβολής (2,30 €/αποστολή).  
(Παράδοση σε 2 έως 5 ημέρες.) 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ κάτοπτρο
Κορυζή 8, 11743 Αθήνα, τηλ.: 2109244827, 2109244852, fax: 2109244756




