
Ο Richard Dawkins, κορυφαίος εξελικτικός βιολόγος και συγγραφέας πολλών
κλασικών πλέον έργων επιστήµης και φιλοσοφίας, δήλωνε πάντοτε απερί-
φραστα ότι η πίστη στον Θεό είναι παραλογισµός που έχει προξενήσει πολλά
κοινωνικά δεινά.

Στο παρόν βιβλίο ασκεί σφοδρή κριτική στην ιδέα του Θεού σε όλες τις
µορφές της, από τον ιδεοληπτικό µε το σεξ, ανάλγητο τύραννο της Παλαιάς

∆ιαθήκης έως τον πιο ήπιο, αλλά επίσης παράλογο, Ουράνιο Ωρολογοποιό
που προτιµούσαν µερικοί στοχαστές του ∆ιαφωτισµού. Καταρρίπτει τα κύρια
επιχειρήµατα υπέρ της θρησκείας και καταδεικνύει ότι η ύπαρξη ενός ανώ-
τερου όντος είναι απολύτως απίθανο ενδεχόµενο. Περιγράφει πώς η θρησκεία
υποδαυλίζει τον πόλεµο, υποθάλπει τη µισαλλοδοξία και κακοποιεί το νου
και την ψυχή των παιδιών.

Η Περί Θεού αυταπάτη είναι µια συναρπαστική πολεµική µε απαστράπτοντα
επιχειρήµατα, απαραίτητο ανάγνωσµα για όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτό
το συναισθηµατικά φορτισµένο και πολύ σηµαντικό ζήτηµα.

«Η Περί Θεού αυταπάτη είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο· µια αξιοµνηµόνευτη
µαρτυρία του πόθου πολλών ανθρώπων να εκφραστούν συνολικά µέσα από
την τόσο εξαίσια ευγλωττία ενός επιστήµονα µε κύρος και ισχύ. Το βιβλίο

αξίζει πολλαπλές αναγνώσεις, όχι µόνο ως σπουδαία επιστηµονική εργασία
αλλά και ως ένα λογοτεχνικό αριστούργηµα.»
—Steven Weinberg, βραβείο Νόµπελ φυσικής (1979)

«Η ανθρώπινη πρόοδος πολύ συχνά συναντά στο δρόµο της εµπόδια από
τον άγριο παραλογισµό της θρησκείας. Γι’ αυτό, η ανθρωπότητα έχει ανά-
γκη από παθιασµένους ορθολογιστές που να µη φοβούνται να θίξουν προ-
αιώνιες πεποιθήσεις. Ο Richard Dawkins είναι ένας από αυτούς, όπως
αποδεικνύει το οξύ πνεύµα του στην Περί Θεού αυταπάτη.»
—James Watson, βραβείο Νόµπελ φυσιολογίας ή ιατρικής (1962)

«Στην Περί Θεού αυταπάτη, ο Dawkins αποκαλύπτει µε γοητευτική απλότη-
τα την πνευµατική ένδεια των τεχνασµάτων που χρησιµοποιούν όσοι καλ-
λιεργούν και διαδίδουν τις φονταµενταλιστικές ιδέες [...]. Αν η πλειονότητα
των “πιστών θρησκευόµενων” δεν µπορέσει να συµφιλιωθεί µε τα ορθολο-
γικά επιχειρήµατα του βιβλίου και να αναγνωρίσει την αληθινή ανθρώπινη
φύση και θρησκευτικότητα µέσα σε αυτά, τότε οι άτεγκτες δαγκάνες της
άλογης µυστικιστικής πίστης δεν θα εξαφανίσουν απλώς τη φώτιση αλλά,
σε τούτη την εποχή των τερατωδών εξοπλισµών, και ολόκληρο το ανθρώ-
πινο γένος.»
—Harry Kroto, βραβείο Νόµπελ χηµείας (1996)

Ο Richard Dawkins κατέχει την έδρα Charles Simonyi για την Κατανόηση της
Επιστήµης από το Ευρύ Κοινό στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Το συγγρα-
φικό του έργο τού έχει αποφέρει επί τιµή διδακτορίες στην επιστήµη και τα
γράµµατα. Είναι εταίρος τόσο της Βασιλικής Εταιρείας (η βρετανική ακαδη-
µία επιστηµών) όσο και της Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας. Έχει τιµηθεί
µε πολλά βραβεία, µεταξύ των οποίων το βραβείο της Βασιλικής Εταιρείας
Λογοτεχνίας το 1987, το βραβείο Michael Faraday της Βασιλικής Εταιρείας το
1990, το βραβείο Nakayama το 1994, το διεθνές βραβείο Cosmos το 1997, το
βραβείο Kistler το 2001 και το βραβείο Shakespeare το 2005.
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