
Το βιβλίο εξετάζει εκείνη την επαναστατική αλλαγή του δαρβινισµού που
συνδέει και θεµελιώνει τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες µε τη βιο-
λογική εξέλιξη. Η τεκµηριωµένη ή µερικές φορές αυθαίρετη αυτή επέκταση
στην ηθική, στην αισθητική (από το χορό ώς τη λογοτεχνική κριτική), στη
γνωσιολογία και λογική, στην ερµηνεία της επιστηµονικής ανάπτυξης έγινε
αντικείµενο σφοδρών αντιπαραθέσεων και γόνιµων αναζητήσεων, οι οποίες
αποτελούν µέρος της αφήγησης που επιχειρείται.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, «Το θέµα τού βιβλίου έχει κατανοηθεί λίγο
στον τόπο µας. [...] Έχω κατά καιρούς θητεύσει και στις δύο πλευρές τής δια-
µάχης, πρώτα ως πολέµιος, αργότερα ως εκείνος που υπέστη την γοητεία τής
(όχι και τόσο) νέας αυτής προσέγγισης. Προσπάθησα να δώσω τις θετικές
πλευρές και τις αδυναµίες και των δύο αντιµαχόµενων παρατάξεων. [...]»

O Kώστας Β. Κριµπάς σπούδασε ζωολογία και βοτανική στη Λωζάννη, γενετική
στη Σορβόννη και εργάστηκε ερευνητικά πάνω στη γενετική πληθυσµών και
στην εξέλιξη στο Πανεπιστήµιο Columbia της Νέας Υόρκης. ∆ιετέλεσε καθη-
γητής γενετικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο από το 1961 έως το 1993 και
καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας τής βιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
από το 1993 έως το 2000. ∆ίδαξε ως εκλεγµένος καθηγητής εξελικτική βιολογία

των ειδών στο Πανεπιστήµιο Παρίσι VI και ως επισκέπτης καθηγητής πλη-
θυσµιακή βιολογία στο Πανεπιστήµιο Harvard. Είναι επίτιµος καθηγητής στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, οµότιµος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών,
επίτιµος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και, από το 2002, µέλος
της Ακαδηµίας Αθηνών.

Έχει δηµοσιεύσει 120 ερευνητικές εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά, κα-
θώς και τα βιβλία δοκιµίων ∆αρβινικά (Ερµής), Θραύσµατα κατόπτρου (Θεµέ-
λιο), Εκτείνοντας τον δαρβινισµό και άλλα δοκίµια (Νεφέλη), Γιάννης Σαρεγιάννης
και η έννοια της ασθένειας (ΜΙΕΤ). Τέλος, έχει δηµοσιεύσει αρκετά ξενόγλωσ-
σα διδακτικά εγχειρίδια.
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