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Æï ðéï Ûçëùòï äéåõîÛ÷  

ðåòéïäéëÞ çéá ôèî åðéóôÜíè,  

ôèî ôåøîïìïçÝá ëáé ôïî Àîõòöðï

ºùëìïæïòåÝ áðÞ ôïî Ãëôñâòéï 2003
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ÇÎîá ðåòéïäéëÞ Þðö÷ 
ôï Scientific American 
áðïôåìåÝ ðïìàôéíï 
âïÜõèíá Þøé íÞîï çéá 
ôè äéåàòùîóè ôöî 
çîñóåöî ôïù áîá-
çîñóôè ôïù Ü çéá ôèî 

åðÛëôáóè ôè÷ åðéóôèíïîéëÜ÷ ôïù íÞò-
æöóè÷, áììÀ ëáé çéá ôè äéáíÞòæöóè 
åîÞ÷ åðéóôÜíïîá-ðïìÝôè ëïéîöîïà ôè÷ 
åðéóôèíïîéëÜ÷ íåõïäïìïçÝá÷ ëáé 
áðáììáçíÛîïù ëáôÀ ôï äùîáôÞî áðÞ 
æáîáôéóíïà÷ ëáé ðòïëáôáìÜãåé÷. [...]

¹äéáÝôåòá ï Ûììèîá÷ æïéôèôÜ÷, ðïù 
ëáìåÝôáé óùîÜõö÷ îá áðïíîèíïîåàóåé 
ðáòÀ îá óëåæôåÝ ëáé îá ëáììéåòçÜóåé 
ôè æáîôáóÝá ôïù, ðïù áîáðôàóóåôáé 
ðîåùíáôéëÀ óå Ûîá ðåòéâÀììïî ðôöøÞ 
óå åòåùîèôéëÜ ðáòÀäïóè, áîåðáòëÛ÷ 
óå ùìéëïôåøîéëÜ ùðïäïíÜ, íå ïòÝúïîôá 
ðïù óùîÜõö÷ äåî êåðåòîÀ ôï Ûîá ëáé 
íïîáäéëÞ ðáîåðéóôèíéáëÞ óàççòáííá 
(Þøé ðÀîôá ëáìïçòáííÛîï), øòåéÀúåôáé 
ðåòéóóÞôåòï áðÞ ïôéäÜðïôå Àììï ëá-
îÀìéá åðéëïéîöîÝá÷ íå ôèî ðòöôïðï-
òÝá ôè÷ ðáçëÞóíéá÷ åðéóôèíïîéëÜ÷ 
Ûòåùîá÷ Ñëáé Ûîá ôÛôïéï ëáîÀìé ôïà 
ðòïóæÛòåé ôï Scientific American.

ÁïíÝúö Þôé è åììèîéëÜ ðïìéôåÝá, 
ðïù äáðáîÀ íåòéëÛ÷ äåëÀäå÷ åëáôïí-
íàòéá åùòñ åôèóÝö÷ çéá äöòåÀî ðáîå-
ðéóôèíéáëÀ óùççòÀííáôá, áòëåôÀ áðÞ 
ôá ïðïÝá åÝîáé áíæÝâïìè÷ ðïéÞôèôá÷, 
õá Ûðòåðå îá åæïäéÀóåé ôé÷ ðáîåðé-
óôèíéáëÛ÷ âéâìéïõÜëå÷ íå áòëåôÀ áîôÝ-
ôùðá ôè÷ åììèîéëÜ÷ Ûëäïóè÷. ºáé õá 
Ûðòåðå îá åðéäïôÜóåé íå ëÀðïéïî áðï-
ôåìåóíáôéëÞ ôòÞðï ôè óùîäòïíÜ åììÜ-
îöî æïéôèôñî óôï ðåòéïäéëÞ áùôÞ, ôï 
ïðïÝï åÝîáé ÑáðÕ Þóï çîöòÝúöÑ ôï 
íïîáäéëÞ óôèî åììèîéëÜ çìñóóá ðïù 
äåî ðåòéïòÝúåôáé óå áðìÜ ðìèòïæÞòè-
óè, áììÀ úèôÀ áðÞ ôïî áîáçîñóôè îá 
áëïìïùõÜóåé ôèî åðÝðïîè ðîåùíáôéëÀ 
ðïòåÝá ðòï÷ ëÀõå îÛá çîñóè. »éá ôÛ-
ôïéá åðéäÞôèóè õá Üôáî íéá áðÞ ôé÷ ëá-
ìàôåòå÷ åðåîäàóåé÷ ðòï÷ Þæåìï÷ ôïù 
Ûììèîá æïéôèôÜ.È 

ÑÃ ¶ìåùõÛòéï÷ ÃéëïîÞíïù åÝîáé ëáõèçè-
ôÜ÷ æùóéëÜ÷ óôï ¦áîåðéóôÜíéï ºòÜôè÷, 
ðòñèî ðòÞåäòï÷ ôïù ¹äòàíáôï÷ Æåøîï-
ìïçÝá÷ ëáé  Îòåùîá÷ (¹Æ¶)

• Æï Scientific American áðïôåìåÝ ôèî 
ðáìáéÞôåòè ðåòéïäéëÜ Ûëäïóè çéá ôèî 
åðéóôÜíè ëáé ôèî ôåøîïìïçÝá 
ÑëùëìïæïòåÝ óôé÷ ¸¦° áäéáìåÝðôö÷ 
áðÞ ôï 1845.
 

• µáóéëÞ øáòáëôèòéóôéëÞ ôïù åÝîáé Þôé 
ôá ðåòéóóÞôåòá Àòõòá ôïù çòÀæïîôáé 
áðÞ ôïù÷ Ýäéïù÷ ôïù÷ åðéóôÜíïîå÷ ëáé 
ôïù÷ åéäéëïà÷ ëÀõå ôïíÛá ëáé Þøé áðÞ 
äèíïóéïçòÀæïù÷. °ðÞ áùôÞ áðïòòÛåé 
è åçëùòÞôèôá ëáé è áêéïðéóôÝá ôïù. 
¶îäåéëôéëÀ áîáæÛòåôáé Þôé íÛøòé óÜíå-
òá óôé÷ óåìÝäå÷ ôïù Ûøïùî áòõòïçòá-
æÜóåé ôïùìÀøéóôïî åëáôÞî óáòÀîôá 
îïíðåìÝóôå÷.

• ªå ëÀõå ôåàøï÷ ðáòïùóéÀúïîôáé ôåë-
íèòéöíÛîá ïé ðéï ðòÞóæáôå÷ åêåìÝêåé÷ 
óôïù÷ ôïíåÝ÷ áéøíÜ÷ ôè÷ åðéóôÜíè÷ ëáé 
ôè÷ ôåøîïìïçÝá÷ (æùóéëÜ, ëïóíïìïçÝá, 
ðìèòïæïòéëÜ, âéïôåøîïìïçÝá, ðåòé-
âÀììïî, ïéëïìïçÝá, ùçåÝá, éáôòéëÜ, ãù-
øïìïçÝá, îåùòïåðéóôÜíå÷, íáõèíáôéëÀ, 
ïéëïîïíéëÀ, ðïìéôéëÜ, ë.ìð.) ëáõñ÷ ëáé 
ïé ëòÝóéíå÷ áììèìåðéäòÀóåé÷ ôïù÷ íå 
åðéøåéòèíáôéëÛ÷ äòÀóåé÷ óôï åðÝðåäï 
ôè÷ Ûòåùîá÷ ëáé ôè÷ áîÀðôùêè÷.

• ¢éåõîåÝ÷ åëäÞóåé÷ ôïù ðåòéïäéëïà ëù-
ëìïæïòïàî óôè ¡áììÝá, ôè ¡åòíáîÝá, 
ôèî ¹ôáìÝá, ôèî ¹óðáîÝá, ôï µÛìçéï, ôèî 
ÃììáîäÝá, ôèî ¦ïìöîÝá, ôèî ¦ïòôïçá-
ìÝá, ôèî ÆóåøÝá, ôè ÄïùíáîÝá, ôè ¼éìáî-
äÝá, ôèî ºÝîá, ôèî ¹áðöîÝá, ôè ÄöóÝá, 
ôï »åêéëÞ, ôè µòáúéìÝá, ôèî ÆáûâÀî, ôï 
ºïùâÛéô, ôï ¹óòáÜì, ëáé ôá ôåìåùôáÝá 
ðÛîôå øòÞîéá ëáé óôèî ¶ììÀäá. 

• ªÜíåòá ôï ðåòéïäéëÞ áðïôåìåÝ Ûîá 
áðáòÀíéììï åòçáìåÝï çîñóè÷ ëáé åîè-
íÛòöóè÷, ëáé óå áùôÞ ðòïóôòÛøïùî ôÞ-
óï ôï åðéóôèíïîéëÞ ëáé åðéøåéòèíáôé-
ëÞ äùîáíéëÞ ôïù ðìáîÜôè Þóï ëáé Ûîá 
åùòàôåòï áîáçîöóôéëÞ ëïéîÞ íå Þòáíá 
çéá ôï íÛììïî âáóéóíÛîï óôèî ôåëíè-
òéöíÛîè çîñóè çéá ôï ðáòÞî.

• Æï 2000, ôï Scientific American ôéíÜ-
õèëå íå ôï µòáâåÝï Sagan çéá ôèî ðòï-
óðÀõåéÀ ôïù îá ðòïöõÜóåé ôèî ëáôá-
îÞèóè ôè÷ ¶ðéóôÜíè÷ áðÞ ôï åùòà ëïé-
îÞ. (Æï åî ìÞçö âòáâåÝï áðïîÛíåôáé 
åôèóÝö÷ óå ÇåòåùîèôÛ÷ ëáé/Ü åëðáé-
äåùôéëïà÷, ôöî ïðïÝöî ôï Ûòçï áîá-
çîöòÝúåôáé Þôé åîéóøàåé ôèî åíðÛäöóè 
ôè÷ ¶ðéóôÜíè÷ áðÞ ôï åùòà ëïéîÞÈ.)

ºùëìïæïòåÝ ôèî 1è ëÀõå íÜîá
ÆéíÜ ðåòéðôÛòïù: 8 œ

ªôèî ôéíÜ óùîäòïíÜ÷ ðòïóæÛòåôáé Ûëðôöóè 25%
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ôèî åðéóôèíïîéëÜ 
óùîäòïíÜ ôïà ¹Æ¶



 ¦áìéÀ åòöôÜíáôá ôè÷ ãùøïìïçÝá÷ 
 ÁÛå÷ áðáîôÜóåé÷ ôè÷ îåùòïåðéóôÜíè÷ 

 • Ã ¼òÞéîô åðéóôòÛæåé • ̧  îåùòï-
âéïìïçÝá ôïù åáùôïà • ºáôáðïìå-
íñîôá÷ ôï óôòå÷ • °óõåîÜ÷ áðÞ 

æôñøéá • Ã íåôáâìèôÞ÷ åçëÛæáìï÷

 ºñäéëå÷ ôïù åçëåæÀìïù 
¦ñ÷ ìåéôïùòçåÝ ï îïù÷;

• °îáúèôñîôá÷ ôïî îåùòöîéëÞ ëñ-
äéëá • ºÀîïîôá÷ ôé÷ íîÜíå÷ îá äé-
áòëïàî • Ã ëñäéëá÷ ôè÷ íîÜíè÷ 

• ¢éåçåÝòïîôá÷ ôïî åçëÛæáìï • ¢éá-
âÀúïîôá÷ ôïî îïù • ¡éáôÝ ëïéíÞíá-
óôå; • Æï Àììï íéóÞ ôïù åçëåæÀìïù

Æï øÀðé ôè÷ åùæùýá÷ 
ÁÛå÷ ðòïïðôéëÛ÷ ëáé ðòïâìèíáôéóíïÝ

 • Ã ëÀììéï÷ åÝîáé ëÀììéóôï÷; • °ðï-
ôåìåóíáôéëÞôåòï÷ Ûìåçøï÷ ôïù ðÞ-

îïù • ¶êùðîÞôåòïé íå æÀòíáëá 
• °îáúèôñîôá÷ ôï øÀðé ôè÷ åùæùýá÷ 
• ¶çëÛæáìå, õåòÀðåùóïî óåáùôÞî 
• ̧  íáòéøïùÀîá ôïù åçëåæÀìïù

 ÁåùòéëÛ÷ ëáé ãùøéëÛ÷ äéáôáòáøÛ÷ 
¶ìðÝäå÷ çéá âåìôÝöóè 

ôöî ùæéóôÀíåîöî õåòáðåéñî

 • ªðáóíÛîïé ëáõòÛæôå÷ • ̧  îåùòï-
åðéóôÜíè ôè÷ áùôïëôïîÝá÷ • °ðï-

ëöäéëïðïéñîôá÷ ôè óøéúïæòÛîåéá  
• ¼ùôéëÜ ëáôÀóôáóè • °îáëÞðôï-
îôá÷ ôè îÞóï Alzheimer • ÁÛå÷ ëé-

îÜóåé÷ óôè îÞóï Parkinson

 °ôïíéëÛ÷ äéáæïòÛ÷, íåçÀìå÷ 
áðïëìÝóåé÷ 

°ðïëöäéëïðïéñîôá÷ ôá íùóôéëÀ 
ôïù åçëåæÀìïù

 • ¶êåòåùîñîôá÷ ôïî åçëÛæáìï åîÞ÷ 
åùæùïà÷ éäéñôè • °ëïàçïîôá÷ øòñ-
íáôá, çåùÞíåîïé óøÜíáôá • »ïùóé-

ëÜ ëáé åçëÛæáìï÷ • Ã åçëÛæáìÞ÷ 
ôè÷, ï åçëÛæáìÞ÷ ôïù • Ã îïù÷ ôïù 
åéäÜíïîá • »èôòéëÞ÷ åçëÛæáìï÷

ªåéòÀ: Ç£Ûíáôá ôïù Scientific AmericanÈ

»å ôá íÀôéá óôï íÛììïî 
ªöôèòÝá Ü ëáôÀòòåùóè íÛøòé ôï 2050

 • ̧  áîõòöðÞôèôá óôï áðÞçåéÞ ôè÷ 
• ¢éáôèòñîôá÷ ôè âéïðïéëéìÞôèôá 
• ¦åòéóóÞôåòá ëÛòäè íå ìéçÞôåòï 
Àîõòáëá • »ðïòåÝ îá åêáìåéæõåÝ è 
Ûóøáôè Ûîäåéá; • ËðÛò ôöî íéëòñî 
áçòïëôèíÀôöî • ̧  äèíÞóéá ùçåÝá 
óå íåôÀâáóè • Æá ïéëïîïíéëÀ óå 

Ûîáî ðìÜòè ëÞóíï

ºùëìïæïòïàî 

óàîôïíá



ºïóíéëïÝ çòÝæïé 
ªå íéá áôíÞóæáéòá äèíéïùòçéëÜ÷ 

óàçøùóè÷

 • Îîá÷ ëïóíéëÞ÷ çòÝæï÷ • Ãìïçòá-
æéëÞ ªàíðáî • ̧  ãåùäáÝóõèóè ôè÷ 
âáòàôèôá÷ • »åôáâìèôÛ÷ óôáõåòÛ÷ 
• Æï ôïðÝï ôè÷ õåöòÝá÷ øïòäñî • Æá 

Àôïíá ôïù øñòïù ëáé ôïù øòÞîïù 
• ¦áòÀììèìá óàíðáîôá • Ã íàõï÷ 

ôè÷ áòøÜ÷ ôïù øòÞîïù

Íìíðåòô °ûîóôÀéî 
°ðÞ ôï 20Þ óôïî 21ï áéñîá

 • ̧  ðïìàôéíè ëìèòïîïíéÀ • Îîá÷ 
áéñîá÷ °ûîóôÀéî • ¢ùîÀíåé÷ ôïù 
ºÞóíïù, åîöõåÝôå! • Ã °ûîóôÀéî 

óôèî ëáõèíåòéîÜ íá÷ úöÜ • °îáäù-
Þíåîå÷ áôïíéëÛ÷ ôåøîïìïçÝå÷ • ¶Ýøå 
äÝëéï ï °ûîóôÀéî; • ¦áòáâéÀóåé÷ ôè÷ 
óøåôéëÞôèôá÷ • Îîá÷ ëïóíéëÞ÷ çòÝ-

æï÷ • °ûîóôÀéî ëáé Áåàôöî

»áàòå÷ ôòàðå÷ 
Æá ôÛòáôá ôïù ªàíðáîôï÷

 • Æï íðïàíåòáîçë ôè÷ íáàòè÷ ôòà-
ðá÷ • ºâáîôéëÛ÷ íáàòå÷ ôòàðå÷ 

• »áàòå÷ ôòàðå÷ ëáé ôá áëïùóôéëÀ 
ôïù÷ áîÀìïçá • Ãé íáàòå÷ ôòàðå÷ 
ö÷ ùðïìïçéóôÛ÷ • ªàíðáî çåíÀôï 
äÝóëïù÷ • ̧  ëòÝóè íÛóè÷ èìéëÝá÷ 

ôïù ºÞóíïù

 ¡éá íéá £åöòÝá ôöî ¦Àîôöî 
Ã îÛï÷ ëìÀäï÷ ôè÷ óöíáôéäéáëÜ÷ 

ëïóíïìïçÝá÷

 • Ùôáî ôá åòåùîèôéëÀ ðåäÝá óù-
çëòïàïîôáé • ¦Ûòá áðÞ ôï ºáõéå-

òöíÛîï »ïîôÛìï • Æá íùóôÜòéá ôè÷ 
íÀúá÷ • Æá ðòñôá ìÝçá íéëòïäåù-
ôåòÞìåðôá • ¼ôéÀøîïîôá÷ ãùøòÜ 

áîôéàìè • Æá 10 ëáìàôåòá 
ôïù Hubble

 ̧  åîÛòçåéá ôá åðÞíåîá 50 øòÞîéá 
Ãé åðéìïçÛ÷ íá÷ Ýóö÷ óñóïùî 

ôèî áîõòöðÞôèôá 

• ¶çøåéòÝäéï åðéäéÞòõöóè÷ ôïù ëìÝ-
íáôï÷ • ¦ñ÷ îá ëòáôÜóïùíå ôïî 
Àîõòáëá ùðÞ Ûìåçøï • Æï íÛììïî 

ôöî íåôáæïòñî • ¶îåòçåéáëÜ áðï-
äïôéëÞôèôá • ̧  ðùòèîéëÜ åðéìïçÜ  
• ̧  Àîïäï÷ ôè÷ áîáîåñóéíè÷ åîÛò-
çåéá÷ • ªøÛäéï µ çéá ôèî åîÛòçåéá

Íòõòá ôïù ðåòéïäéëïà, íå õåíáôïìïçéëÜ óùîÀæåéá, óå íéëòÀ, ëáìáÝóõèôá ëáé Ûçëùòá âéâìÝá

 ̧  »åçÀìè Îëòèêè 
¢éáâÀúïîôá÷ ôá óøÛäéá 

ôè÷ ¢èíéïùòçÝá÷

 • ¦áòáîïÜóåé÷ çàòö áðÞ ôè »åçÀ-
ìè Îëòèêè • ¢éáâÀúïîôá÷ ôá óøÛ-

äéá ôè÷ ¢èíéïùòçÝá÷ • °ðÞ ôèî åðé-
âòÀäùîóè óôèî åðéôÀøùîóè • µçáÝ-
îïîôá÷ áðÞ ôï óëïôÀäé • Ãé óëïôåé-
îïÝ áéñîå÷ ôïù ªàíðáîôï÷ • ̧  áîá-

úÜôèóè ôè÷ óëïôåéîÜ÷ àìè÷



Ã Richard Dawkins, ëïòùæáÝï÷ äéáîïèôÜ÷ ëáé ëáõèçèôÜ÷ âéïìïçÝá÷ óôèî 
ÃêæÞòäè, äÜìöîå ðÀîôïôå áðåòÝæòáóôá Þôé è ðÝóôè óôïî £åÞ åÝîáé ðáòá-
ìïçéóíÞ÷ ðïù Ûøåé ðòïêåîÜóåé ðïììÀ ëïéîöîéëÀ äåéîÀ. 

ªôï îÛï ôïù âéâìÝï áóëåÝ óæïäòÜ ëòéôéëÜ óôèî éäÛá ôïù £åïà óå Þìå÷ 
ôé÷ íïòæÛ÷ ôè÷, ëáôáòòÝðôåé ôá ëàòéá åðéøåéòÜíáôá ùðÛò ôè÷ õòèóëåÝá÷ 
ëáé áðïäåéëîàåé Þôé è àðáòêè åîÞ÷ áîñôåòïù Þîôï÷ åÝîáé áðïìàôö÷ áðÝõá-
îï åîäåøÞíåîï. ¦åòéçòÀæåé ðñ÷ è õòèóëåÝá ùðïäáùìÝúåé ôïî ðÞìåíï, 
ùðïõÀìðåé ôè íéóáììïäïêÝá ëáé åêáðáôÀ ôá ðáéäéÀ.

• Ç¸ ¦åòÝ £åïà áùôáðÀôè åÝîáé Ûîá åêáéòåôéëÞ âéâìÝï¯ íéá áêéïíîèíÞîåù-
ôè íáòôùòÝá ôïù ðÞõïù ðïììñî áîõòñðöî îá åëæòáóôïàî óùîïìéëÀ íÛóá 
áðÞ ôèî åêáÝóéá åùçìöôôÝá åîÞ÷ åðéóôÜíïîá íå ëàòï÷ ëáé éóøà. Æï âéâìÝï 
áêÝúåé ðïììáðìÛ÷ áîáçîñóåé÷, Þøé íÞîï ö÷ óðïùäáÝá åðéóôèíïîéëÀ åòçá-
óÝá áììÀ ëáé ö÷ Ûîá ìïçïôåøîéëÞ áòéóôïàòçèíá.È

ÑSteven Weinberg, âòáâåÝï ÁÞíðåì æùóéëÜ÷ (1979)

• Çªôèî ¦åòÝ £åïà áùôáðÀôè, ï Dawkins áðïëáìàðôåé íå çïèôåùôéëÜ áðìÞ-
ôèôá ôèî ðîåùíáôéëÜ Ûîäåéá ôöî ôåøîáóíÀôöî ðïù øòèóéíïðïéïàî Þóïé 
ëáììéåòçïàî ëáé äéáäÝäïùî ôé÷ æïîôáíåîôáìéóôéëÛ÷ éäÛå÷. [...] °î è ðìåéï-
îÞôèôá ôöî Òðéóôñî õòèóëåùïíÛîöîÓ äåî íðïòÛóåé îá óùíæéìéöõåÝ íå ôá 
ïòõïìïçéëÀ åðéøåéòÜíáôá ôïù âéâìÝïù ëáé îá áîáçîöòÝóåé ôèî áìèõéîÜ áî-
õòñðéîè æàóè ëáé õòèóëåùôéëÞôèôá íÛóá óå áùôÀ, ôÞôå ïé Àôåçëôå÷ äá-
çëÀîå÷ ôè÷ Àìïçè÷ íùóôéëéóôéëÜ÷ ðÝóôè÷ äåî õá åêáæáîÝóïùî áðìñ÷ ôè 
æñôéóè áììÀ, óå ôïàôè ôèî åðïøÜ ôöî ôåòáôöäñî åêïðìéóíñî, ëáé ïìÞ-
ëìèòï ôï áîõòñðéîï çÛîï÷.È

Ñªåò Harry Kroto, âòáâåÝï ÁÞíðåì øèíåÝá÷ (1996)

• Ç°êÝúåé îá äéáâÀóåôå áùôÞ ôï ìáíðòÞ âéâìÝï, îá óëåæôåÝôå ëáé îá ðòï-
óðáõÜóåôå îá áîôéëòïàóåôå ôá åðéøåéòÜíáôá ôïù óùççòáæÛá ôïù [...]È

ÑSteven Pinker, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

• Ç¸ áîõòñðéîè ðòÞïäï÷ ðïìà óùøîÀ óùîá-
îôÀ óôï äòÞíï ôè÷ åíðÞäéá áðÞ ôïî Àçòéï 

ðáòáìïçéóíÞ ôè÷ õòèóëåÝá÷. ¡éÕ áùôÞ, è áî-
õòöðÞôèôá Ûøåé áîÀçëè áðÞ ðáõéáóíÛîïù÷ 

ïòõïìïçéóôÛ÷ ðïù îá íè æïâïàîôáé îá õÝêïùî 
ðòïáéñîéå÷ ðåðïéõÜóåé÷. Ã Richard Dawkins 
åÝîáé Ûîá÷ áðÞ áùôïà÷, Þðö÷ áðïäåéëîàåé ôï 

ïêà ðîåàíá ôïù óôèî ¦åòÝ £åïà áùôáðÀôè.È
ÑJames Watson, âòáâåÝï ÁÞíðåì 

æùóéïìïçÝá÷ Ü éáôòéëÜ÷ (1962)

Richard Dawkins

H ðåòÝ £åïà áùôáðÀôè
¢åàôåòè Ûëäïóè

ÌáòôÞäåôï, 456 óåì., 17 × 25 åë., °/», 25,00 œ
¦áîÞäåôï, 756 óåì., 14 × 21 åë., °/», 29,00  œ

¦áîåðéóôÜíéï ôè÷ ÃêæÞòäè÷

Richard
Dawkins



• ÇÃ Peter Galison ðòïóæÛòåé íéá áòéóôïôåøîéëÜ ëáé óùîáòðáóôéëÜ áæÜçè-
óè ôè÷ åðáîÀóôáóè÷ óôèî ëáôáîÞèóè ôïù øòÞîïù ðïù óùîÛâè óôé÷ áòøÛ÷ 
ôïà 20ïà áéñîá. £Ûôåé ôïî °ûîóôÀéî ëáé ôïî ¦ïùáîëáòÛ óôï óôáùòïäòÞíé 
ôè÷ æùóéëÜ÷, ôè÷ æéìïóïæÝá÷ ëáé ôè÷ ôåøîïìïçÝá÷, Þðïù ôï ðòÞâìèíá ôïù 
óùçøòïîéóíïà áðïíáëòùóíÛîöî òïìïçéñî Ûðáéêå ëòÝóéíï òÞìï ôÞóï óôè 
îÛá æùóéëÜ Þóï ëáé óôè îÛá ôåøîïìïçÝá.È

ÑDavid Gross, âòáâåÝï ÁÞíðåì æùóéëÜ÷ (2004)

• ÇÃ Peter Galison, óå íéá Ûëìáíãè åùæùýá÷, øòèóéíïðïéåÝ ôèî áðáòÀíéì-
ìè éëáîÞôèôÀ ôïù îá ðáòïùóéÀúåé éóôïòéëÀ çåçïîÞôá óå ðïììÀ åðÝðåäá ëáé 
áðÞ ðïììÛ÷ ðìåïîåëôéëÛ÷ óëïðéÛ÷, ëáõñ÷ åðÝóè÷ ëáé ôïî íïîáäéëÞ óùîäù-
áóíÞ éóôïòéëÜ÷, åðéóôèíïîéëÜ÷ ëáé æéìïóïæéëÜ÷ ëáììéÛòçåéÀ÷ ôïù, ñóôå 
îá æöôÝóåé íå Ûîáî îÛï ôòÞðï åëåÝîè ôèî åðáîÀóôáóè óôè æùóéëÜ ðïù ôè 
óùîäÛïùíå íå ôïî Þòï óøåôéëÞôèôá. Îîá áðïìàôö÷ áðáòáÝôèôï âéâìÝï çéá 
ôïù÷ åéäéëïà÷ ëáé ôáùôÞøòïîá Ûîá ùðÛòïøï áîÀçîöóíá çéá ôïî ëáõÛîá.È

ÑHilary Putnam, ïíÞôéíï÷ ëáõèçèôÜ÷, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

• Ç¶ùáîÀçîöóôï áììÀ ëáé ïêùäåòëÛ÷ âéâìÝï. Ã Galison úöîôáîåàåé ôèî 
éóôïòÝá ôïù øòÞîïù ö÷ éóôïòÝá ôöî ëáìöäÝöî ëáé ôöî óéäèòïôòïøéñî, ôöî 
øáòôñî áëòéâåÝá÷ ëáé ôöî áùôïëòáôïòéëñî åðéäéñêåöî, ôè÷ éóôïòÝá÷ ôè÷ 
æùóéëÜ÷ ëáé ôè÷ æéìïóïæÝá÷.È

ÑScience

• ÇºÀôé ðáòáðÀîö áðÞ éóôïòÝá ôè÷ åðéóôÜíè÷¯ Ûîá÷ ðòáçíáôéëÞ÷ Àõìï÷ 
óôï åÝäï÷ ôïù. [...]È

ÑThe New York Times Book Review

¸ óùîáòðáóôéëÜ éóôïòÝá äàï åðéóôèíÞîöî ôöî ïðïÝöî è åðáççåìíáôéëÜ 
áðáóøÞìèóè ôïù÷ åîÛðìåêå óå Ûîáî óéöðèìÞ áçñîá äòÞíïù çéá ôè õåöòÝá 
ðïù õá ëáôáëôïàóå ôé÷ áùôïëòáôïòÝå÷ ôïù øòÞîïù.

• Ç Îôóé áëòéâñ÷ êåëÝîèóå óôèî 
ðòáçíáôéëÞôèôá è åðéóôÜíè ôïà 20ïà áéñ-

îá ÑÞøé íÞîï íå áæáéòÛóåé÷, áììÀ ëáé íå 
íèøáîÛ÷¯ Þøé íÞîï óôïî åçëÛæáìï ôïù °ûî-

óôÀéî, áììÀ ëáé óå áîõòáëöòùøåÝá ëáé óéäè-
òïäòïíéëïà÷ óôáõíïà÷. Æï âéâìÝï ôïà Peter 

Galison åÝîáé åìëùóôéëÞ, ðòöôÞôùðï ëáé 
áðïìàôö÷ óáæÛ÷.È

ÑJames Gleick, óùççòáæÛá÷ ôïù âéâìÝïù ÌÀï÷, 
è åðéóôÜíè ôè÷ íè çòáííéëÜ÷ äùîáíéëÜ÷

Peter Galison

Æá òïìÞçéá ôïà °ûîóôÀéî,
ïé øÀòôå÷ ôïà ¦ïùáîëáòÛ

Ãé áùôïëòáôïòÝå÷ ôïù øòÞîïù

ÌáòôÞäåôï, 452 óåì., 14 × 21 åë., °/», 26,00  œ

Peter
         Galison
¦áîåðéóôÜíéï Harvard



Æï ¶çöéóôéëÞ çïîÝäéï ðòïëÀìåóå Ûîá ëàíá åîõïùóéáóíïà íåôáêà ôöî âéïìÞ-
çöî ëáé ôïù åùòÛï÷ ëïéîïà Þôáî ðòöôïåëäÞõèëå ôï 1976. ̧  åîáòçÜ÷ åòíè-
îåÝá ôè÷ úöÜ÷ áðÞ ôè óëïðéÀ ôïù çïîéäÝïù, íå ðòÞúá äéáùçÜ, óùçëÛîôòöóå 
ôá îÜíáôá ôè÷ óëÛãè÷ çéá ôï øáòáëôÜòá ôè÷ æùóéëÜ÷ åðéìïçÜ÷ óå Ûîá åî-
îïéïìïçéëÞ ðìáÝóéï íå âáõéÛ÷ ðòïåëôÀóåé÷ Þóïî áæïòÀ ôèî ëáôáîÞèóè 
ôè÷ åêÛìéêè÷. Ã øòÞîï÷ Ûøåé åðéâåâáéñóåé ôè óðïùäáéÞôèôÀ ôïù. ¢éáîïèôé-
ëÀ áùóôèòÞ, åîôïàôïé÷ çòáííÛîï óå íè ôåøîéëÜ çìñóóá, ôï ¶çöéóôéëÞ çïîÝ-
äéï õåöòåÝôáé åùòÛö÷ ö÷ Ûîá áòéóôïàòçèíá åðéóôèíïîéëÜ÷ çòáæÜ÷, ëáé è 
äéïòáôéëÞôèôÀ ôïù ðáòáíÛîåé óÜíåòá ôï Ýäéï ïùóéáóôéëÜ Þóï ôèî èíÛòá 
ðïù ðòöôïåëäÞõèëå. 

¸ ðáòïàóá Ûëäïóè ðåòéìáíâÀîåé äàï îÛá ëåæÀìáéá, îÛá åéóáçöçÜ ëáé 
åëôåîÜ óøïìéáóíÞ áðÞ ôï óùççòáæÛá. 

• Ç¦òÛðåé îá äéáâáóôåÝ, ëáé íðïòåÝ îá äéáâáóôåÝ, áðÞ óøåäÞî ïðïéïîäÜ-
ðïôå. ¦åòéçòÀæåé íå íåçÀìè íáåóôòÝá íéá îÛá Þãè ôè÷ õåöòÝá÷ ôè÷ åêÛìé-
êè÷ [...]È.

ÑWilliam Hamilton, Science

• ÇÆï âéâìÝï, ðáòÞôé çòÀæôèëå ñóôå îá äéáâÀúåôáé áðÞ ôï åùòà ëïéîÞ, 
áðïôåìåÝ óïâáòÜ óùîåéóæïòÀ çéá ôï ðåäÝï ôè÷ âéïìïçÝá÷...È

ÑJohn Maynard Smith, âòáâåÝï Crafoord (1999)

• Ç¥áæîéÀúïíéá óùîåéäèôïðïéñîôá÷ Þôé Ûøö úÜóåé óøåäÞî ôè íéóÜ íïù úöÜ 
íå ôï ¶çöéóôéëÞ çïîÝäéï Ñóôá ëáìÀ ëáé óôá Àóøèíá. »å ôï ðÛòáóíá ôöî 
øòÞîöî, Þðïôå ëùëìïæïòïàóå ëáõÛîá áðÞ ôá åðÞíåîá åðôÀ âéâìÝá íïù, ïé 
åëäÞôå÷ íå Ûóôåìîáî óå ðåòéïäåÝá çéá îá ôá ðòïöõÜóö. Æá áëòïáôÜòéá 
áðïëòÝîïîôáé óå ëÀõå îÛï âéâìÝï, Þðïéï ëé áî åÝîáé áùôÞ, íå ëáìÞëáòäï 
åîõïùóéáóíÞ¯ øåéòïëòïôïàî åùçåîéëÀ ëáé ùðïâÀììïùî Ûêùðîå÷ åòöôÜóåé÷. 
ºáôÞðéî óôÜîïîôáé óôèî ïùòÀ çéá îá áçïòÀóïùî, ëáé îá íå âÀìïùî îá ùðï-
çòÀãö... ôï ¶çöéóôéëÞ çïîÝäéï ÑÞøé ôï îÛï âéâìÝï.È

ÑRichard Dawkins, áðÞ ôïî ¦òÞìïçï óôèî ôòéáëïîôáåôÜ åðåôåéáëÜ Ûëäïóè

¦áîåðéóôÜíéï ôè÷ ÃêæÞòäè÷

Richard
Dawkins

• Ç¶íâòéõÛ÷, ðîåùíáôñäå÷, 
éäéáÝôåòá ëáìïçòáííÛîï [...].  

Îîá áðïìáùóôéëÀ ëáìÞ âéâìÝï.È
ÑPeter Medawar, âòáâåÝï ÁÞíðåì 

æùóéïìïçÝá÷ Ü éáôòéëÜ÷ (1960)

Richard Dawkins

Æï åçöéóôéëÞ çïîÝäéï
ÆòéáëïîôáåôÜ÷ åðåôåéáëÜ Ûëäïóè, 

åðèùêèíÛîè ëáé óøïìéáóíÛîè

ºùëìïæïòåÝ óàîôïíá



Jared Diamond

Ùðìá, íéëòÞâéá ëáé áôóÀìé
Ãé ôàøå÷ ôöî áîõòñðéîöî ëïéîöîéñî

ÌáòôÞäåôï, 576 óåì., 17 × 25 åë., °/», 28,00  œ
¦áîÞäåôï, 576 óåì., 17 × 25 åë., °/», 35,00  œ

Jared
Diamond

• ÇºáîÛîá÷ åðéóôÜíïîá÷ äåî äéáõÛôåé ôÞóè åíðåéòÝá áðÞ ôï åòçáóôÜòéï ëáé 
ôèî Ûòåùîá ðåäÝïù, ëáîÛîá÷ äåî óëÛæôåôáé ôÞóï âáõéÀ çéá ôá áîõòñðéîá 
õÛíáôá Ü äåî ôá åëõÛôåé íå ôÞóè óáæÜîåéá Þóè ï Diamond óôï âéâìÝï áùôÞ. 
ªå ôïàôï ôï åîôùðöóéáëÀ áêéáîÀçîöóôï âéâìÝï, ï Diamond äåÝøîåé ðñ÷ è 
éóôïòÝá ëáé è âéïìïçÝá íðïòïàî îá åíðìïùôÝóïùî è íÝá ôèî Àììè, ñóôå îá 
ïäèçèõïàî óå íéá âáõàôåòè ëáôáîÞèóè ôè÷ áîõòñðéîè÷ ëáôÀóôáóè÷.È

ÑEdward O. Wilson, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

• Ç¸ åòñôèóè Ò¡éáôÝ ïé áîõòñðéîå÷ ëïéîöîÝå÷ åÝøáî ôÞóï äéáæïòåôéëÜ 
íïÝòá;Ó óùîÜõö÷ ìÀíâáîå òáôóéóôéëÛ÷ áðáîôÜóåé÷. ºáôÛøïîôá÷ ðìèòïæï-
òÝå÷ áðÞ ðïììÀ äéáæïòåôéëÀ ðåäÝá, ï Jared Diamond áðïäåéëîàåé ðåéóôéëÀ 
Þôé ôá øòïîéëÀ ðòïâáäÝóíáôá ëáé ïé ôïðéëÛ÷ óùîõÜëå÷ íðïòïàî îá åêèçÜ-
óïùî ëáôÀ ðïìà ôèî ðïòåÝá ôè÷ áîõòñðéîè÷ éóôïòÝá÷. ̧  åîôùðöóéáëÜ ôïù 
áæÜçèóè õá âòåé áðÜøèóè óå íåçÀìï áîáçîöóôéëÞ ëïéîÞ.È

ÑLuca Cavalli-Sforza, ¦áîåðéóôÜíéï Stanford

• Ç¦òÞëåéôáé çéá íéá Ûêïøá çòáííÛîè, ðùòåôñäè ëáé êÛæòåîè ðåòéïäåÝá óå 
13.000 øòÞîéá éóôïòÝá÷ Þìöî ôöî èðåÝòöî. Ãé áðáòøÛ÷ ôöî áùôïëòáôïòéñî, 
ôè÷ õòèóëåÝá÷, ôè÷ çòáæÜ÷, ôöî ëáììéåòçåéñî ëáé ôöî ðùòïâÞìöî Þðìöî 
åÝîáé åäñ. ¦áòÛøïîôá÷ åðéôÛìïù÷ íéá ðåéóôéëÜ õåöòÝá çéá ôè äéáæïòåôéëÜ 
åêÛìéêè ôöî áîõòñðéîöî ëïéîöîéñî óå äéáæïòåôéëÛ÷ èðåÝòïù÷, ôï âéâìÝï 
ëáôáòòÝðôåé ëÀõå âÀóè çéá òáôóéóôéëÜ åòíèîåÝá ôè÷ éóôïòÝá÷. ̧  Ûëõåóè 
ôïù ðñ÷ äéáíïòæñõèëå ï óàçøòïîï÷ ëÞóíï÷ âòÝõåé äéäáçíÀôöî çéá ôï íÛì-
ìïî íá÷. »åôÀ ôé÷ äàï ðòñôå÷ óåìÝäå÷, äåî õá ôï áæÜîåôå áðÞ ôá øÛòéá 
óá÷.È

ÑPaul. R. Ehrlich, ¦áîåðéóôÜíéï Stanford

¦áîåðéóôÜíéï ôè÷ ºáìéæÞòîéá÷



ªôï ðáòÞî âéâìÝï ï Diamond ùæáÝîåé íéá åíðåòéóôáôöíÛîè ëáé ëáõïìéëÜ 
õÛóè íÛóá áðÞ íéá óåéòÀ óùîáòðáóôéëñî éóôïòéëïðïìéôéóíéëñî áæèçÜóå-
öî. ¦åòéäéáâáÝîïîôá÷ áðÞ ôèî áòøáÝá ëïùìôïàòá ôöî îèóéñî ôè÷ ¦ïìù-
îèóÝá÷ óôïî Àììïôå áîõèòÞ ðïìéôéóíÞ ôöî °îáóÀúé, óôèî ëáôáäéëáóíÛîè 
áðïéëÝá ôöî µÝëéîçë÷ óôè ¡òïéìáîäÝá ëáé, ôÛìï÷, óôïî óàçøòïîï ëÞóíï, ï 
Diamond áîéøîåàåé Ûîá õåíåìéñäå÷ íïôÝâï ëáôáóôòïæÜ÷, äéåùëòéîÝúïîôá÷ 
ôé óùíâáÝîåé Þôáî óðáôáìïàíå ôïù÷ æùóéëïà÷ ðÞòïù÷ íá÷ Ü áçîïïàíå ôá 
óèíÀäéá ôïù ðåòéâÀììïîôï÷. ̧  ëìéíáôéëÜ áììáçÜ, è çïòçÜ áàêèóè ôïù 
ðìèõùóíïà, ïé áóôáõåÝ÷ åíðïòéëïÝ åôáÝòïé ëáé è ðÝåóè áðÞ åøõòïà÷ ùðÜò-
êáî ðáòÀçïîôå÷ áæáîéóíïà ëÀðïéöî ëïéîöîéñî, öóôÞóï Àììå÷ ëïéîöîÝå÷ 
âòÜëáî ìàóåé÷ çéá ôá Ýäéá ðòïâìÜíáôá ëáé åðéâÝöóáî.

¡éáôÝ íåòéëÛ÷ ëïéîöîÝå÷, áììÀ Þøé Þìå÷, Ûæôáóáî áðÞ äéëÞ ôïù÷ ìÀõï÷ 
óôèî áùôïëáôáóôòïæÜ; ¦ïéå÷ ïéëïîïíéëÛ÷, ëïéîöîéëÛ÷ ëáé ðïìéôéëÛ÷ åðé-
ìïçÛ÷ Ûøïùíå áëÞíá ñóôå îá íèî ïäèçèõïàíå óôï Ýäéï ôÛìï÷; ¦ñ÷ ï äéëÞ÷ 
íá÷ óàçøòïîï÷ ðïìéôéóíÞ÷ õá áðïæàçåé ôèî ëáôÀòòåùóè; 

• ÇÃ Diamond åÝîáé áóùîáçñîéóôï÷ óôï ðÀîôòåíá ôè÷ åðéóôÜíè÷ íå ôèî 
éóôïòÝá íÛóö íéá÷ íáçåùôéëÜ÷ ðòÞúá÷. ªå ôïàôï ôï ëáôáðìèëôéëÞ âéâìÝï 
ôïù åêÀçåé áðÞ ôé÷ ëáôáóôòïæÛ÷ ôïù ðáòåìõÞîôï÷ ôá äéäÀçíáôá ðïù øòåé-
Àúïîôáé åðåéçÞîôö÷ ðòïëåéíÛîïù îá áðïæåùøõåÝ íéá ëáõïìéëÜ ëáôáóôòï-
æéëÜ äéÀìùóè ôïù ðïìéôéóíïà íá÷.È

ÑLouis Putterman, ¦áîåðéóôÜíéï Brown

• Ç Øóö÷ îá åÝîáé ôï ðéï åîäéáæÛòïî âéâìÝï ðïù äéáâÀóáôå ðïôÛ.È 
ÑScience

• Ç Îîá áðáòáÝôèôï áîôÝäïôï çéá Þóïù÷ áæåìåÝ÷ ðéóôåàïùî Þôé ôï áîõòñðé-
îï åçøåÝòèíá äåî óùóøåôÝúåôáé íå ôï ðåòéâÀììïî.È 

ÑNature

• Ç»éá åêáéòåôéëÜ óàîõåóè ôöî æùóéëñî ëáé 
ôöî ëïéîöîéëñî åðéóôèíñî, åîóáòëöíÛîè 

øÀòè óôé÷ åëðìèëôéëÛ÷ çîñóåé÷ ôïù 
Diamond ðåòÝ éóôïòÝá÷, 

áðòïÞðôöî ëáé æàóè÷ ôöî ðïìéôéóíñî.È
ÑJames Robinson, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

Jared Diamond

ºáôÀòòåùóè
¦ñ÷ ïé ëïéîöîÝå÷ åðéìÛçïùî 

îá áðïôàøïùî Ü îá åðéôàøïùî

ÌáòôÞäåôï, 702 óåì., 17 × 25 åë., °/», 31,00  œ
¦áîÞäåôï, 702 óåì., 17 × 25 åë., °/», 39,00  œ

Jared
Diamond

¦áîåðéóôÜíéï ôè÷ ºáìéæÞòîéá÷



Tο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί ο

ανθρώπινος νους. Πώς μπορεί η νοημοσύνη να ανα-

δύεται από τη μη νοημοσύνη. Τη νέα έκδοση προ-

λογίζει στα ελληνικά ο Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυ-

ντής υπολογιστικής στο MediaLab του MIT.

« Ένα κολάζ διαφορετικών ιδεών από τον πατέρα

της τεχνητής νοημοσύνης, που αφήνει άναυδο τον

αναγνώστη· το βιβλίο είναι γεμάτο ευφυΐα και εύ-

στοχους αφορισμούς.»

—Douglas Hofstadter

«270 καταπληκτικά, πρωτότυπα κείμενα σχετικά με

τον τρόπο που λειτουργεί η νόηση.»

—Isaac Asimov

« Έξυπνο, εμπνευσμένο, γεμάτο ευφυολογήματα, α-

φορισμούς και κατατοπιστικά σχήματα. Είναι από-

λαυση να το διαβάζεις...»

—The New York Times Book Review

Marvin Minsky

H κοινωνία της νόησης
Αναλύοντας την αρχιτεκτονική

του ανθρώπινου νου

2η έκδοση

THE SOCIETY OF MIND

Χαρτόδετο,

680 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 32,00 €

Ο Marvin Minsky θεωρείται

ένας από τους μεγαλύτερους

επιστήμονες στο χώρο της

πληροφορικής και της τεχνητής

νοημοσύνης. Οι πρωτοποριακές

έρευνές του στη ρομποτική και την

τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν στο

Τεχνολογικό Ινστιτούτο της

Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), όπου ίδρυσε

το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το ίδρυμα παραμένει

καθηγητής από το 1974.

Ετοιμάζεται:

• Η μηχανή των συναισθημάτων



Robert
Laughlin

• ÇÃ Laughlin íÀ÷ äåÝøîåé çéáôÝ õåöòåÝôáé ï Feynman ôè÷ çåîéÀ÷ ôïù. ºÀîåé 
ðòïóéôÀ çéá ôïî áîáçîñóôè ôá óàîïòá ôè÷ åðéóôÜíè÷ ëáé äÝîåé íéá êåëÀõá-
òè åéëÞîá ôïà ðñ÷ áîáíÛîåôáé îá äéáíïòæöõåÝ è æùóéëÜ ôïù íÛììïîôï÷. 
¦òÞëåéôáé çéá íéá ðïìà äéáæïòåôéëÜ æùóéëÜ, íå îÞíïù÷ ðïù âçáÝîïùî áðÞ 
ôï ðåÝòáíá, ëáé Þøé çéá ôï áîáçöçéóôéëÞ Þîåéòï ôè÷ Ò£åöòÝá÷ ôöî 
¦ÀîôöîÓÈ.

ÑDavid Pine, ¦áîåðéóôÜíéï ôè÷ ºáìéæÞòîéá÷

• Ç¦Þôå äéáóëåäáóôéëÞ, ðÞôå ëáùóôéëÞ ëáé ðÞôå óùçëéîèôéëÞ, ôï ùðÛòïøï 
âéâìÝï ôïà Robert Laughlin íÀ÷ ðòïóæÛòåé íéá õåöòÝá ôöî ðÀîôöî Ñíéá 
õåöòÝá ðïù åÝîáé ðéóôåùôÜ ëáé áîõòñðéîè ëáé, ðòïðÀîôöî, ôÞóï äéáæïòå-
ôéëÜ áðÞ ôïî áìáúïîéëÞ áîáçöçéóíÞÈ. 

ÑRoald Hoffmann, âòáâåÝï ÁÞíðåì øèíåÝá÷ (1981)

• Ç¦òÞëåéôáé çéá Ûîá áðïìàôö÷ áðïìáùóôéëÞ âéâìÝï. ¶Ýîáé çïèôåùôéëÀ 
çòáííÛîï, Ûêùðîï, øáòïàíåîï, äéáóëåäáóôéëÞ ëáé çåíÀôï áóôåÝå÷ éóôïòÝ-
å÷. ¶ðéðìÛïî, êåëáõáòÝúåé ÑðåòéóóÞôåòï áðÞ ëÀõå Àììï âéâìÝï ðïù Ûøö 
ùðÞãè íïùÑ ôï ðñ÷ ï Àëòö÷ ðáòÀäïêï÷ ëÞóíï÷ ôè÷ ëâáîôéëÜ÷ óùíðåòé-
æïòÀ÷ óùîôáéòéÀúåôáé íå ôïî ðïìà ïéëåÝï ëÞóíï ôè÷ ëáõèíåòéîÜ÷ åíðåéòÝ-
á÷. ¶ðéðòïóõÛôö÷, ðòïóæÛòåé íéá ùðÛòïøá ïêùäåòëÜ Àðïãè ôïù ðñ÷ ìåé-
ôïùòçåÝ è óàçøòïîè æùóéëÜ. ºáé ï Laughlin êÛòåé ðïìà ëáìÀ çéá ôé íéìÀåéÈ. 

ÑGeorge Whitesides, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

• ÇÆï Îîá äéáæïòåôéëÞ óàíðáî åêèçåÝ ôèî Ûîîïéá ôè÷ áîÀäùóè÷ óå ëáõè-
íåòéîÜ çìñóóá ðïù åÝîáé ëáôáîïèôÜ çéá Þìïù÷ ëáé õá áðïôåìÛóåé ðèçÜ 
áðÞìáùóè÷ çéá Ûîá åùòà áîáçîöóôéëÞ ëïéîÞÈ. 

ÑTheodore H. Geballe, ¦áîåðéóôÜíéï Stanford

Robert Laughlin

Îîá äéáæïòåôéëÞ óàíðáî
¶ðéîïñîôá÷ åë îÛïù ôè æùóéëÜ áðÞ ëÀôö ðòï÷ ôá ðÀîö

ºùëìïæïòåÝ óàîôïíáµòáâåÝï ÁÞíðåì æùóéëÜ÷



• ÇÆï âéâìÝï ôïà Feynman åÝîáé çïèôåùôéëÞ Þðö÷ ï Ýäéï÷[...]. Ã áîáçîñ-
óôè÷ Ýóö÷ äåî õá áîáëáìàãåé äéáâÀúïîôÀ÷ ôï Þôé ï óùççòáæÛá÷ åÝîáé Ûîá÷ 
áðÞ ôïù÷ íåçáìàôåòïù÷ õåöòèôéëïà÷ æùóéëïà÷ ôè÷ åðïøÜ÷ íá÷. £á äéáðé-
óôñóåé Þíö÷ íå ðïéïî ôòÞðï è Àíåóè ëáé áøáìÝîöôè ðòïóÛççéóÜ ôïù óôá 
ðòÀçíáôá ðòÞóæåòå øáòÀ óôïî Ýäéï ëáé óå Þóïù÷ ôïî ôòéçàòéúáî.[...]È

ÑHans Bethe, âòáâåÝï ÁÞíðåì æùóéëÜ÷ (1967)

• Ç¸ úöÜ ôïà Feynman õá íðïòïàóå åàóôïøá îá ðáòïíïéáóôåÝ íå áìùóé-
äöôÜ áîôÝäòáóè: íéá ëòÝóéíè íÀúá æáéÀ÷ ïùóÝá÷ ðòïëáìåÝ Ûëòèêè, óëïò-
ðÝúïîôá÷ ðòï÷ Þìå÷ ôé÷ ëáôåùõàîóåé÷ æö÷ ëáé úåóôáóéÀ.È

ÑTime

• ÇÃ Feynman æèíéúÞôáî çéá ôèî åùæùýá ëáé ôèî åëëåîôòéëÞôèôÀ ôïù. [...] 
¦ïìà äàóëïìá îá äéáâÀóåé ëÀðïéï÷ áùôÞ ôï âéâìÝï øöòÝ÷ ëÀõå ìÝçï, äá-
ëòùóíÛîï÷ áðÕ ôè óùçëÝîèóè, îá êåóðÀ óå ôòáîôáøôÀ çÛìéá.È

ÑNewsweek

• Ç Îîá áðÞ ôá ðéï çîöóôÀ âéâìÝá ôè÷ åðïøÜ÷ íá÷¯ Ûîá ðáçëÞóíéï íðåóô-
óÛìåò ðïù ÒäéäÀóëåé åîÛòçåéá, øéïàíïò ëáé úöÜÓ. £á óá÷ ëÀîåé îá õÛìåôå 
îá çÝîåôå æùóéëÞ÷.È

ÑScience Digest

• Ç Îîá÷ áæèçèôÜ÷ ðïù õùíÝúåé Mark Twain. [...] ¡éá Àììè íéá æïòÀ áðïäåé-
ëîàåôáé Þôé íðïòïàíå îá çåìÀíå ëáé îá ðòïâìèíáôéúÞíáóôå óùçøòÞîö÷.È

ÑThe New York Times Book Review

¶ôïéíÀúåôáé: • ̧  áììèìïçòáæÝá ôïà R. Feynman

Richard Feynman

ªÝçïùòá õá áóôåéåàåóôå, 
ëàòéå ¼Àéîíáî

Ãé ðåòéðÛôåéå÷ åîÞ÷ óðÀîéïù øáòáëôÜòá

¢åàôåòè Ûëäïóè, áîáõåöòèíÛîè

ÌáòôÞäåôï, 432 óåì., 14 × 21 åë., °/», 23,00  œ
¦áîÞäåôï, 432 óåì., 14 × 21 åë., °/», 27,00  œ

¦ÄÃ¤Ã¡Ãª ªÆ¸Á ¶¤¤¸Á¹º¸ ¶º¢Ãª¸: ¡éñòçï÷ ¡òáííáôéëÀëè÷

• Ç°î åÝóôå áðÞ áùôïà÷ ðïù ðéóôåàïùî Þôé 
äåî ùðÀòøåé ôÝðïôá ôï äéáóëåäáóôéëÞ óôè 

æùóéëÜ, Ü óôïù÷ æùóéëïà÷, çîöòÝóôå ôïî 
ëàòéï Feynman, Ûîáî áðïìáùóôéëÞ 

åðéóôÜíïîá ðïù øåéòÝúåôáé ôá Àôïíá 
óáî ôáøùäá ëôù ìïùò çÞ÷.È

ÑAssociated Press



• Çªå ôÛóóåòá äéáìïçéëÀ, äéäáëôéëÀ ëáé áîÀìáæòá ëåæÀìáéá, ï Feynman, ï 
ïðïÝï÷ øÀòéóå óôèî ëâáîôéëÜ èìåëôòïäùîáíéëÜ ôèî ðìÛïî øòÜóéíè ëáé 
áðïôåìåóíáôéëÜ íïòæÜ ôè÷, áîáìáíâÀîåé îá åêèçÜóåé, øöòÝ÷ ëáíÝá åêÝóö-
óè, ôèî ðáòÀêåîè õåöòÝá ôïù æöôÞ÷ ëáé ôè÷ àìè÷ óôï åùòà ëïéîÞ.È

 ÑPhilip Morrison, Scientific American

• ÇÆïàôå÷ ïé äéáìÛêåé÷ ôïà Feynman õá ðòÛðåé îá Üôáî ðòáçíáôéëÜ áðÞ-
ìáùóè, íåôïùóéñõèëáî äå óå Ûîá åêÝóïù óùîáòðáóôéëÞ âéâìÝï, íéá ðáòá-
óôáôéëÜ åéóáçöçÜ óôèî ëâáîôéëÜ èìåëôòïäùîáíéëÜ, åíðïôéóíÛîè ëáé úö-
îôáîåíÛîè áðÞ ôï éäéïæùÛ÷ ðîåàíá ôïù. ÃðïéïóäÜðïôå åîäéáæÛòåôáé çéá 
ôá õÛíáôá ðïù áðáóøïìïàî ôè óàçøòïîè æùóéëÜ õá ðòÛðåé îá áçïòÀóåé ôï 
âéâìÝï, Þøé íÞîï çéá îá Ûòõåé óå åðáæÜ íå ôá âáõàôåòá îïÜíáôá ôè÷ ëâá-
îôéëÜ÷ õåöòÝá÷, áììÀ ëáé çéá îá Ûøåé óôèî ëáôïøÜ ôïù Ûîá ëïííÀôé ôè÷ 
éóôïòÝá÷ ôè÷.È

ÑPedro Waloschek, Nature

• Ç Îîá÷ áëÞíè Àõìï÷ çéá ôïî ëáôáêéöíÛîï äåêéïôÛøîè ôè÷ åîáòçïà÷ åêÜ-
çèóè÷ ôöî íùóôéëñî ôè÷ æùóéëÜ÷.È

ÑJohn Roche, The Times Literary Supplement

• ÇÃ Feynman ðáòïùóéÀúåé óôï QED, íå ôè äéáàçåéá, ôè óáæÜîåéá ëáé ôèî 
ðìèòÞôèôá ðïù øáòáëôèòÝúïùî ôé÷ æèíéóíÛîå÷ äéáìÛêåé÷ ôïù, ôè õáùíÀóéá 
õåöòÝá ôïù æöôÞ÷ ëáé ôè÷ àìè÷, çéá áîáçîñóôå÷ øöòÝ÷ éäéáÝôåòï åðéóôèíï-
îéëÞ ùðÞâáõòï...È

ÑScience and Mathematics

Richard
Feynman

µòáâåÝï ÁÞíðåì æùóéëÜ÷

Richard Feynman

QED ÑKâáîôéëÜ èìåëôòïäùîáíéëÜ
¸ ðáòÀêåîè õåöòÝá ôïù æöôÞ÷ ëáé ôè÷ àìè÷

 Îëäïóè áîáõåöòèíÛîè

¦áîÞäåôï, 240 óåì., 14 × 21 åë., °/», 24,00  œ

¶¹ª°¡¿¡¸: Antony Zee



¡éáôÝ Àòáçå óùçøöòïàíå ðéï åàëïìá ôïù÷ óùîôòÞæïù÷ íá÷ çéá íéá áðéóôÝá 
ðáòÀ çéá ôá Àðìùôá ðéÀôá ðïù áæÜîïùî óôï îåòïøàôè; ¡éáôÝ óôï åóôéáôÞ-
òéï åðéíÛîïùíå îá ðáòáççÛìîïùíå äéáæïòåôéëÀ ðéÀôá áðÕ Þ,ôé è ðáòÛá 
íá÷, áîôÝ îá úèôÀíå Þ,ôé ðòáçíáôéëÀ õÛìïùíå; ¡éáôÝ ïé áóõåîåÝ÷ õùíïàîôáé 
ö÷ ðéï áîñäùîå÷ ôé÷ ðáòáôåôáíÛîå÷ éáôòéëÛ÷ åðåíâÀóåé÷ ëáé Þøé ôé÷ óà-
îôïíå÷; ¡éáôÝ Þóïé ðïùìïàî Ûîá óðÝôé áðáéôïàî ðïóÀ ðïù íå ëáîÛîáî ôòÞ-
ðï äåî õá ðìÜòöîáî áî Üôáî ïé Ýäéïé áçïòáóôÛ÷; ¡éáôÝ ïé ëáôáîáìöôÛ÷ íÛ-
îïùî ðéï åùøáòéóôèíÛîïé Þôáî äåî íðïòïàî îá ëÀîïùî åðéóôòïæÛ÷ ëáé îá 
ðÀòïùî ôá øòÜíáôÀ ôïù÷ ðÝóö; ¡éáôÝ è ïùòÀ óôï óïàðåò íÀòëåô æáÝîåôáé 
îá åðéâòáäàîåôáé íÞìé÷ íðïàíå ëáé åíåÝ÷ óå áùôÜ; ¡éáôÝ áêéïìïçïàíå ðéï 
õåôéëÀ ôïù÷ ùðïãÜæéïù÷ ðïìéôéëïà÷ Þôáî âçáÝîïùíå áðÞ ôï ðáòáâÀî ðá-
òÀ Þôáî íðáÝîïùíå; ¡éáôÝ íåôáîéñîïùíå ðåòéóóÞôåòï çéá Þóá äåî Ûøïùíå 
ëÀîåé ðáòÀ çéá Þóá Ûøïùíå ëÀîåé;

• ÇªÝçïùòá Þìïé õá áðïìáàóïùî ôèî áîÀçîöóè áùôïà ôïù âéâìÝïù, ëáé áò-
ëåôïÝ õá åùøÞíáóôáî îá ôï åÝøáíå çòÀãåé åíåÝ÷. ªðáîÝö÷ õá óá÷ äïõåÝ è 
åùëáéòÝá îá íÀõåôå ôÞóï ðïììÀ çéá Ûîá ôÞóï óèíáîôéëÞ õÛíá åîñ ôáùôÞ-
øòïîá õá äéáóëåäÀúåôå ôÞóï ðïìà.È

ÑDaniel Kahneman, âòáâåÝï ÁÞíðåì óôèî ïéëïîïíéëÜ åðéóôÜíè (2002)

• Ç¦áòïùóéÀúïîôá÷ Ûòåùîå÷ áéøíÜ÷ áðÞ ôï ðåäÝï ôè÷ ãùøïìïçÝá÷ áììÀ ëáé 
ôé÷ äéëÛ÷ ôïù ïêùäåòëåÝ÷ ðáòáôèòÜóåé÷ ðÀîö óå ëáõèíåòéîÀ óùíâÀîôá, ï 
Gilbert ðòïóæÛòåé Ûîá åùøÀòéóôï áîÀçîöóíá, åîñ ôáùôÞøòïîá, íå åêáéòå-
ôéëÜ äåéîÞôèôá, òÝøîåé æö÷ óå íåòéëÀ áðÞ ôá ðéï íåçÀìá íùóôÜòéá ôè÷ áî-
õòñðéîè÷ îÞèóè÷.È

ÑDaniel L. Schacter, ¦áîåðéóôÜíéï Harvard

• Æï 2007, ôï âéâìÝï áðÛóðáóå ôï ðòñôï âòáâåÝï ôè÷ µáóéìéëÜ÷ ¶ôáéòåÝá÷ 
ôïù ¤ïîäÝîïù (ôè âòåôáîéëÜ °ëáäèíÝá ¶ðéóôèíñî).

• Ç°ùôÞ ôï ðòáçíáôéëÀ ëáôáðìèëôéëÞ 
âéâìÝï õá ëìïîÝóåé áëÞíá ëáé ôé÷ ðéï âáõéÛ÷ 

ðåðïéõÜóåé÷ óá÷ çéá ôï ðñ÷ ìåéôïùòçåÝ ï 
îïù÷. »å áóôåÝòåùôï øéïàíïò, ï Gilbert íÀ÷ 
êåîáçåÝ óå íåòéëÛ÷ áðÞ ôé÷ ðéï åîäéáæÛòïù-

óå÷ ãùøïìïçéëÛ÷ Ûòåùîå÷ ðïù Ûøïùî 
ðïôÛ äéåêáøõåÝ.È

ÑSteven D. Levitt, ¦áîåðéóôÜíéï ôïù ªéëÀçïù

Daniel Gilbert

°îáúèôñîôá÷ ôèî åùôùøÝá
»áõÜíáôá çéá ôé÷ ðìÀîå÷ ôïù îïù

ÌáòôÞäåôï, 408 óåì., 14 × 21 åë., °/», 26,00 œ

Daniel 
Gilbert

¦áîåðéóôÜíéï Harvard



»Ûóá áðÞ ôï ¦áòÀõùòï ôïù ¶ùëìåÝäè, ï Leonard Mlodinow íÀ÷ ôáêéäåàåé íå 
ôòÞðï áðïìáùóôéëÞ äéáíÛóïù ðÛîôå åðáîáóôÀóåöî óôè çåöíåôòÝá ÑáðÞ 
ôèî Ûîîïéá ôöî ðáòÀììèìöî åùõåéñî íÛøòé ôé÷ ôåìåùôáÝå÷ éäÛå÷ çéá ôïî 
ùðåòøñòï. ¶äñ Ûøïùíå íéá åîôåìñ÷ îÛá, æòÛóëéá, åîáììáëôéëÜ éóôïòÝá 
ôöî íáõèíáôéëñî, è ïðïÝá áðïëáìàðôåé ðñ÷ áðìÀ åòöôÜíáôá óøåôéëÀ íå 
ôï øñòï, ôá ïðïÝá õá íðïòïàóå îá õÛóåé ï ïðïéïóäÜðïôå, ùðÜòêáî è ëòù-
æÜ ëéîèôÜòéá äàîáíè çéá ôá ùãèìÞôåòá åðéôåàçíáôá ôè÷ åðéóôÜíè÷ ëáé 
ôè÷ ôåøîïìïçÝá÷.

µáóéóíÛîï óôèî åëôåôáíÛîè éóôïòéëÜ Ûòåùîá ôïà Mlodinow, óôé÷ íåìÛ-
ôå÷ ôïù äÝðìá óå óùîáäÛìæïù÷ (Þðö÷ ï Richard Feynman ëáé ï Kip 
Thorne) ëáé óå óùîåîôåàêåé÷ íå åêÛøïîôå÷ æùóéëïà÷ ëáé íáõèíáôéëïà÷ 
(Þðö÷ ï Murray Gell-Mann, ï Edward Witten ëáé ï Brian Greene), ôï ¦áòÀ-
õùòï ôïù ¶ùëìåÝäè åÝîáé Ûîá åêáéòåôéëÞ íåÝçíá áùóôèòÜ÷, Ûçëùòè÷ Ûòåùîá÷ 
ëáé ðòïóéôÜ÷, åùøÀòéóôè÷ áæÜçèóè÷, ôï ïðïÝï óùîéóôÀ Ûîá åëðìèëôéëÀ 
ðòöôÞôùðï åðéøåÝòèíá ùðÛò ôè÷ ðòïôåòáéÞôèôá÷ ôè÷ çåöíåôòÝá÷. ¡éá 
Þóïù÷ ëïéôÀêïùî íÛóá áðÞ ôï ÇðáòÀõùòï ôïù ¶ùëìåÝäèÈ, ëáîÛîá÷ øñòï÷, 
ëáîÛîá ðòÀçíá ëáé ëáîÛîá÷ øòÞîï÷ äåî õá åÝîáé ðìÛïî ï Ýäéï÷.

• Ç¸ ðïòåÝá ôè÷ åðéóôÜíè÷ åÝîáé åëåÝîè ðïù øÀòáêáî ïé Ûììèîå÷ çåöíÛ-
ôòå÷ íå åòçáìåÝï ôïù÷ ôá íáõèíáôéëÀ. °ðÞ ôïù÷ áòøáÝïù÷ Îììèîå÷ ëáé íå-
ôÀ, ôá íáõèíáôéëÀ âòÝóëïîôáé óôèî ëáòäéÀ ôè÷ åðéóôÜíè÷ ëáé è çåöíåôòÝá 
óôèî ëáòäéÀ ôöî íáõèíáôéëñî. »Ûóá áðÞ ôï ÒðáòÀõùòïÓ ôïù ¶ùëìåÝäè 
Ûøïùíå áîáëáìàãåé ðïììÀ, åëåÝîï÷ öóôÞóï äåî íðïòïàóå îá æáîôáóôåÝ 
ðïà õá íá÷ ïäèçïàóáî. [...]

¸ ÛòåùîÀ íá÷ çéá âáõàôåòå÷ áìÜõåéå÷ óùîåøÝúåôáé. ÃæåÝìïùíå åùçîöíï-
óàîè óôïî ¶ùëìåÝäè ëáé óôé÷ íåçáìïæùýå÷ ðïù áëïìïàõèóáî, óôïî ºáòôÛ-
óéï, ôïî Gauss, ôïî °ûîóôÀéî ëáé ÑÝóö÷, ï øòÞîï÷ õá äåÝêåéÑ óôïî Witten, 
ëáõñ÷ ëáé óå Þìïù÷ åëåÝîïù÷ ðÀîö óôïù÷ ñíïù÷ ôöî ïðïÝöî áùôïÝ óôÀõè-
ëáî. ¶ëåÝîïé äïëÝíáóáî ôè øáòÀ ôè÷ áîáëÀìùãè÷. ªå åíÀ÷ ôïù÷ ùðÞìïé-
ðïù÷ ðòÞóæåòáî íéá åêÝóïù óèíáîôéëÜ øáòÀ, ôè øáòÀ ôè÷ ëáôáîÞèóè÷.È

ÑLeonard Mlodinow, áðÞ ôïî ¶ðÝìïçï ôïù âéâìÝïù 

• Ç Øóö÷ äåî ùðÀòøåé ëáìàôåòï÷ ôòÞðï÷ 
ðòïåôïéíáóÝá÷ çéá ôá åðéóôèíïîéëÀ Àìíáôá 

ôïù áàòéï áðÞ ôèî åëíÀõèóè ôè÷ çìñóóá÷ 
ôè÷ çåöíåôòÝá÷ Ñëáé ôï ¦áòÀõùòï ôïù 
¶ùëìåÝäè ëÀîåé áùôÞ ôï Ûòçï úöîôáîÞ 

ëáé äéáóëåäáóôéëÞ.È
Ñµrian Greene, ¦áîåðéóôÜíéï Columbia

Leonard Mlodinow

Æï ðáòÀõùòï ôïù ¶ùëìåÝäè
¸ éóôïòÝá ôè÷ çåöíåôòÝá÷, áðÞ ôé÷ 

ðáòÀììèìå÷ åùõåÝå÷ Ûö÷ ôïî ùðåòøñòï

ÌáòôÞäåôï, 364 óåì., 14 × 21 åë., °/», 25,00 œ

Leonard
Mlodinow



• Ç Îîá íåçÀìï åùøáòéóôñ óôïî Eli Maor ðïù áðïäåéëîàåé Ñíå ôïî áðï-
ìáùóôéëÞ ëáé æéìïðáÝçíïîá ôòÞðï ôïùÑ ôèî áéñîéá óèíáóÝá íéá÷ éäÛá÷, 
ôÞóï ðáìáéÀ÷ Þóï ëáé è áîõòöðÞôèôá.È

ÑDava Sobel, óùççòáæÛá÷ ôïù âéâìÝïù Longitude 

• ÇÃ Eli Maor úöîôÀîåãå 4.000 øòÞîéá éóôïòÝá÷, Þìá âáóéóíÛîá óôï ðùõá-
çÞòåéï õåñòèíá, äÝîïîôá÷ ðáòÀììèìá íéá êåøöòéóôÜ áîõòñðéîè íáôéÀ óôï 
ðåòéåøÞíåîÞ ôïù÷. Æï âéâìÝï Ûøåé óøåäéáóôåÝ çéá áîáçîñóôå÷ ðïù åíðîÛï-
îôáé, Ü åðéõùíïàî îá åíðîåùóôïàî, áðÞ ôïù÷ áòéõíïà÷ ðïù øòèóéíïðïéåÝ 
ï Eli çéá îá áæèçåÝôáé ôé÷ éóôïòÝå÷ ôïù. Ã áîáçîñóôè÷ õá íÀõåé çéá ôá íá-
õèíáôéëÀ ëÀõå åðïøÜ÷, áììÀ, ôï ðéï óèíáîôéëÞ, õá ëáôáîïÜóåé ôïù÷ áî-
õòñðïù÷ ëáé ôé÷ éäÛå÷ ëÀõå åðïøÜ÷. »ðïòñ îá ôè øáòáëôèòÝóö 
Òíîèíåéñäè ðòïóðÀõåéáÓ.È

ÑDavid H. Levy, áóôòïîÞíï÷ ëáé óùççòáæÛá÷

ÇËðÀòøïùî ðïìà ðåòéóóÞôåòá óôï ðùõáçÞòåéï õåñòèíá áðÕ Þ,ôé óôïî ôà-
ðï á 2 + â 2 = ç 2, ëáé õá ôá âòåÝôå Þìá óôï îÛï âéâìÝï ôïà Maor. ¦òïïòéóíÛ-
îï îá çÝîåé ëìáóéëÞ...È

ÑPaul Nahin, ¦áîåðéóôÜíéï ôïù Áéïù ÌáíóÀéò 
 

• ÇÃ Eli Maor äèìñîåé Þôé ôï ðùõáçÞòåéï õåñòèíá åÝîáé ôï ðéï óùøîÀ øòè-
óéíïðïéïàíåîï õåñòèíá óå Þìá ôá íáõèíáôéëÀ. ªôè óùîÛøåéá, óôèòÝúåé 
ôïî éóøùòéóíÞ ôïù ïäèçñîôá÷ ôïî áîáçîñóôè óå Ûîá ôáêÝäé áðÞ ôé÷ ðòñôå÷ 
åîäåÝêåé÷ çéá ôï Þôé çîñòéúáî ôï õåñòèíá ïé áòøáÝïé ºéîÛúïé Ûö÷ ôè õåöòÝá 
ôè÷ óøåôéëÞôèôá÷ ôïù °ûîóôÀéî, ëáé áðÞ ôïù÷ áòøáÝïù÷ µáâùìñîéïù÷ Ûö÷ 
ôï ôÛìï÷ ôïù 20ïà áéñîá. ¦éóôåàö ðö÷ Þðïéï÷ áëïìïùõÜóåé ôïî Maor óôï 
ôáêÝäé ôïù õá äéáðéóôñóåé óÝçïùòá ôï åêÜ÷: ¶Ýîáé ï ðòñôï÷ óùççòáæÛá÷ 
ðïù ëïóëÝîéóå ôá íáõèíáôéëÀ, ôèî éóôïòÝá ôöî íáõèíáôéëñî ëáé ôá âéâìÝá 
æùóéëÜ÷, óùììÛçïîôá÷ çéá íá÷ Þìï åëåÝîï ôï ùìéëÞ ðïù óøåôÝúåôáé Àíåóá 
íå ôï ðùõáçÞòåéï õåñòèíá.È

ÑRobert W. Langer, ¦áîåðéóôÜíéï ôïù ÃùéóëÞîóéî

Eli
     Maor

¦áîåðéóôÜíéï Loyola, ªéëÀçï

• Ç»éá åêáÝòåôè âéïçòáæÝá ôïù õåöòÜíá-
ôï÷, óáî íéá éóôïòÝá ôè÷ óëÛãè÷ ðïù Ûøåé 
çòáæôåÝ íå çòáííÛ÷ ëáé ëàëìïù÷ ëáé åëôù-
ìÝóóåôáé áðÞ ôé÷ ðÜìéîå÷ ðéîáëÝäå÷ ôè÷ 
»åóïðïôáíÝá÷ íÛøòé ôá çòáðôÀ ôïà 
°ûîóôÀéî...È 

ÑThe New Scientist

Eli Maor

Æï ðùõáçÞòåéï õåñòèíá
»éá éóôïòÝá 4.000 åôñî 

ºùëìïæïòåÝ óàîôïíá



• Ç Ùôáî ïé äùï íá÷ Ñï âéïìÞçï÷ (Mahlon Hoagland) ëáé ï ëáììéôÛøîè÷ 
(Bert Dodson)Ñ óùîáîôèõÜëáíå çéá ðòñôè æïòÀ, áîáëáìàãáíå Þôé íïé-
òáúÞíáóôáî ôïî Ýäéï åîõïùóéáóíÞ çéá ôèî åîÞôèôá ôè÷ úöÜ÷. ¥åëéîÜóáíå, 
ìïéðÞî, îá äéåòåùîïàíå ðñ÷ õá íðïòïàóáíå îá íïéòáóôïàíå ôïî åîõïùóé-
áóíÞ íá÷ áùôÞî íå ôïù÷ óùîáîõòñðïù÷ íá÷, ëáé äéáðéóôñóáíå Þôé ëÀôé ôÛ-
ôïéï õá Üôáî äùîáôÞ íÛóá áðÞ ôèî Ûîöóè ôè÷ åðéóôÜíè÷ íå ôèî ôÛøîè. 
ÆáùôÞøòïîá, áòøÝóáíå îá åìðÝúïùíå Þôé è Ûîöóè ôïàôè õá âïèõïàóå ôïù÷ 
áîáçîñóôå÷ íá÷ îá ëáôáîïÜóïùî ëáìàôåòá ôè ¼àóè ëáé, Àòá, îá åëôéíÜ-
óïùî ðåòéóóÞôåòï ôèî ïíïòæéÀ ôè÷ ëáé îá îéñóïùî ìÝçï ðéï ÒðìïàóéïéÓ. Ã 
åðéóôÜíïîá÷ ö÷ äÀóëáìï÷ ëáé ï ëáììéôÛøîè÷ ö÷ íáõèôÜ÷ êåëÝîèóáî îá 
åðåêèçïàî, îá áîáòöôéïàîôáé, îá åòåùîïàî, îá äéáæöîïàî. Æï áðïôÛìå-
óíá Üôáî ôïàôï ôï âéâìÝï. [...]

°ðÞ ôïù÷ ôòåé÷ óùççòáæåÝ÷, ï åðéóôÜíïîá÷ åðéõùíåÝ îá áæÜóåé óôïî 
áîáçîñóôè íéá áÝóõèóè äÛïù÷ ëáé ðåòèæÀîéá÷ çéá ôá åðéôåàçíáôá ôè÷ åðé-
óôèíïîéëÜ÷ åêåòåàîèóè÷ ëáé çéá ôé÷ äùîáôÞôèôå÷ ôïù áîõòñðïù îá ëáôá-
îïÜóåé áëÞíè âáõàôåòá ôïî ëÞóíï óôïî ïðïÝï úåé. Ã ëáììéôÛøîè÷, áðÞ ôè 
íåòéÀ ôïù, ðéóôåàåé Þôé, åæÞóïî áîáçîöòÝóïùíå ôèî åîÞôèôÀ íá÷ íå ôïî 
úöîôáîÞ ëÞóíï, ôïàôï íðïòåÝ îá ðáÝêåé ëòÝóéíï òÞìï óôè ìÜãè ôöî áðï-
æÀóåöî ðïù õá íïòæïðïéÜóïùî ôï óùììïçéëÞ íá÷ íÛììïî. ÆÛìï÷, ï åëðáé-
äåùôéëÞ÷ (Judy Hauck) åðéõùíåÝ îá ðòïóåççÝóåé Þóïù÷ äéáëáôÛøïîôáé áðÞ 
ðåòéÛòçåéá ëáé åîäéáæÛòïî, ëáé îá åíðîåàóåé óå áùôïà÷ ôèî åðéõùíÝá îá 
óùîåøÝóïùî ôèî áîáúÜôèóè ôè÷ çîñóè÷. ¶ðéðìÛïî, õÛìåé îá äåÝêåé óôïù÷ 
âáòéåóôèíÛîïù÷ ëáé áðáõåÝ÷ ðÞóï åàëïìè åÝîáé è ðòïóÛççéóè ôè÷ åðéóôÜ-
íè÷ ëáé ðÞóï Ûîôïîå÷ óùçëéîÜóåé÷ ôïà÷ åðéæùìÀóóåé. ¶ìðÝúïùíå ïé áîá-
çîñóôå÷ îá åùáéóõèôïðïéèõïàî ëáé áðÞ ôïù÷ ôòåé÷ áùôïà÷ óôÞøïù÷ íá÷.È

Ñ°ðÞ ôïî ¦òÞìïçï ôïù âéâìÝïù 

• ÇÆï ¶êåòåùîñîôá÷ ðñ÷ ìåéôïùòçåÝ è úöÜ áðïôåìåÝ Ûîáî åîôåìñ÷ îÛï ôàðï 
åçøåéòéäÝïù ðïù ëáôïòõñîåé áæåîÞ÷ îá åÝîáé åðéóôèíïîéëÀ áëòéâÛ÷ ëáé 
ðìÜòå÷, ëáé áæåôÛòïù îá áðïôåìåÝ øÀòíá ïæõáìíñî.È

ÑBruce Alberts, ¶õîéëÜ °ëáäèíÝá ¶ðéóôèíñî ôöî ¸¦°

• Ç¢åî õùíÀíáé îá Ûøö åîôùðöóéáóôåÝ óôï 
ðáòåìõÞî ôÞóï ðïìà áðÞ ôèî ëïíãÞôèôá 
ëáé ôè óáæÜîåéá åîÞ÷ åçøåéòéäÝïù. °ðÞ ôèî 
áòøÜ íÛøòé ôï ôÛìï÷ åÝîáé æáîôáóôéëÞ¯ ëáé 
ùðÛòïøá åéëïîïçòáæèíÛîï. Æá ðÀîôá åÝîáé 
åùîÞèôá, ïé Ûîîïéå÷ ôè÷ ëìÝíáëá÷ ëáé ôè÷ 
äïíÜ÷ äéáëòÝîïîôáé óå ëÀõå óèíåÝï ôïù âé-
âìÝïù, è ðáéäáçöçéëÜ ôè÷ åðéóôÜíè÷ øòèóé-
íïðïéåÝôáé óöóôÀ, ëáé ôï ëåÝíåîï åÝîáé óá-
æÛ÷ ëáé ëáìïçòáííÛîïÈ.

ÑKevin Padian, ¶õîéëÞ ºÛîôòï çéá ôèî 
¶ëðáÝäåùóè óôé÷ £åôéëÛ÷ ¶ðéóôÜíå÷ (¸¦°)

Mahlon Hoagland, Bert Dodson, 

Judy Hauck

¶êåòåùîñîôá÷ ðñ÷ ìåéôïùòçåÝ è úöÜ
¸ åðéóôÜíè ôè÷ âéïìïçÝá÷

ºùëìïæïòåÝ óàîôïíá



ÇºáôÀ ôo ôåìåùôáÝï ôÛôáòôï ôïù 20ïà áéñîá, ðïììÛ÷ ïùôïðéëÛ÷ ëïéîöîé-
ëÛ÷ æéìïóïæÝå÷ ôÛõèëáî óå åæáòíïçÜ ëáé ðÀìé, ëáé áðåôÛìåóáî áîôéëåÝíå-
îï äéáðòàóéöî ëèòùçíÀôöî¯ ï íáòêéóíÞ÷ áîáâÝöóå ëáé Àîõéóå óå íéá ðïé-
ëéìÝá íïòæñî ðïù óøåäÞî íá÷ áæÜîåé Àîáùäïù÷¯ è ãùøáîÀìùóè áðÛëôèóå 
îÛï õåöòèôéëÞ ðòïóáîáôïìéóíÞ íå ôï Ûòçï ôïà Lacan ëáé ôöî ïðáäñî ôïù¯ 
ï ̧ abermas ëáé Àììá íÛìè ôè÷ ªøïìÜ÷ ôè÷ ¼òáîëæïàòôè÷ óùîÛøéóáî îá 
óëÛæôïîôáé ôé÷ ðáòáììèìÝå÷ áîÀíåóá óôé÷ õåöòÝå÷ ôïà Marx ëáé ôïù 
Freud¯ ôï çùîáéëåÝï ëÝîèíá ðòïóÛõåóå óôè óùúÜôèóè íéá ïìÞëìèòè óåéòÀ 
áðÞ ðáòáçîöòéóíÛîå÷ Ûö÷ ôÞôå éäÛå÷ ëáé ðáòáíåìèíÛîá åðéøåéòÜíáôá¯ 
ëáé íÛóá óå Þìï áùôÞ ôïî áîáâòáóíÞ, ïé åíðåéòéóôéëÛ÷ ëáé õåôéëéóôéëÛ÷ 
áëòïðÞìåé÷ ôè÷ áççìÞæöîè÷ ëïéîöîéëÜ÷ æéìïóïæÝá÷ áðåéìÜõèëáî ëáé 
ùðïîïíåàõèëáî áðÞ åðÀììèìå÷ åòíèîåùôéëÛ÷, óôòïùëôïùòáìéóôéëÛ÷, íå-
ôáåíðåéòéóôéëÛ÷, áðïäïíéóôéëÛ÷ ëáé Àììå÷ ïòäÛ÷, ðïù åéóÛâáìáî ïòíèôéëÀ 
ëáôÀ ëàíáôá. 

Æñòá ðéá, íå ôïù÷ ëïîéïòôïà÷ ôè÷ íÀøè÷ îá ëáôáëÀõïîôáé, Üòõå è ñòá 
ôè÷ áðïçòáæÜ÷, ëáé áùôÞ áëòéâñ÷ ðòïóðáõÜóáíå îá ëÀîïùíå íå ôïàôï ôï 
âéâìÝï. ¶óôéÀóáíå ôèî ðòïóïøÜ íá÷ óå íéá óåéòÀ óôïøáóôñî (H.G. Ga-
damer, J. Derrida, M. Foucault, T. Kuhn, J. Rawls, J. Habermas, L. Althusser, 
C. L�vi-Strauss, éóôïòéëïÝ ôöî Annales) ïé ïðïÝïé Ûðáéêáî, ëáôÀ ôè çîñíè 
íá÷, éäéáÝôåòá óèíáîôéëÞ òÞìï óôé÷ áììáçÛ÷ ðïù åðÜìõáî óôá õåöòèôéëÀ 
íá÷ ðéóôåàö. ªùçøòÞîö÷, Þíö÷, ðòïóðáõÜóáíå îá ôïù÷ ôïðïõåôÜóïùíå 
íÛóá óå åùòàôåòå÷ õåöòèôéëÛ÷ ðáòáäÞóåé÷, ðòïëåéíÛîïù îá áîáäåÝêïùíå 
ôïî çåîéëÞôåòï øáòáëôÜòá ôöî áîáóôáôñóåöî ëáé íåôáâïìñî ðïù ïäÜçè-
óáî óôèî áîáóùçëòÞôèóè ôöî åðéóôèíñî ôïù áîõòñðïù ëáôÀ ôèî ôåìåù-
ôáÝá åéëïóéðåîôáåôÝá. [...]È 

ÑQuentin Skinner, áðÞ ôïî ¦òÞìïçï ôïù âéâìÝïù

• Ç»éá åêáéòåôéëÜ åéóáçöçÜ çéá íåòéëÀ áðÞ ôá ðéï åîäéáæÛòïîôá õÛíáôá 
ôè÷ óàçøòïîè÷ ðïìéôéëÜ÷ ëáé ëïéîöîéëÜ÷ õåöòÝá÷.È

ÑContemporary Sociology

ºåÝíåîá çéá ôïù÷:

• Hans-Georg Gadamer

• Jacques Derrida

• Michael Foucault

• Thomas Kuhn

• John Rawls

• JŸrgen Habermas

• Louis Althusser

• Claude L�vi-Strauss

• IóôïòéëïÝ ôöî Annales

Quentin Skinner (åðéí.)

MåôÀ ôïî åíðåéòéóíÞ
¼éìïóïæÝá ëáé óàçøòïîå÷ õåöòèôéëÛ÷ 

áîáúèôÜóåé÷ óôé÷ åðéóôÜíå÷ ôïù áîõòñðïù

ÌáòôÞäåôï, 360 óåì., 14 × 21 åë., °/», 24,00  œ

Quentin 
Skinner

¦áîåðéóôÜíéï ôïù ºáÝíðòéôú



Η Londa Schiebinger είναι

καθηγήτρια ιστορίας και

μελετών για τις γυναίκες και

διευθύντρια του Ινστιτούτου

για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

(WISE) του Πανεπιστημίου

της Πενσιλβάνιας.

Με αυτή την πλούσια και περιεκτική ιστορική

επισκόπηση της συνεισφοράς των γυναικών στην

ανάπτυξη της πρώιμης νεωτερικής επιστήμης, η Londa

Schiebinger ερευνά τις πολιτισμικές και ιστορικές

δυνάμεις οι οποίες εξακολουθούν να διαμορφώνουν την

πορεία της επιστημονικής σκέψης και γνώσης.

«Αυτός ο στόχος, που προκαλεί δέος, έγινε το

αντικείμενο μελέτης μιας γυναίκας θαυμαστού

ακαδημαϊκού επιπέδου, η οποία είχε την ευλογία να την

κοσμεί ένα επιπλέον δώρο: παρότι αντιλαμβάνεται ότι οι

κοινωνικές και ιστορικές δυναμικές είναι περίπλοκες,

εντούτοις παραμένει απτόητη... Ο βαθμός της έρευνας

και του υλικού που καλύπτει είναι αξιοθαύμαστος.  Ένα

εξαίσιο δείγμα ιστορίας του νου.»

—Nature

Londa Schiebinger

Ο νους δεν έχει φύλο;
Οι γυναίκες στις απαρχές της νεωτερικής επιστήμης

«Μια από τις προκλητικότερες μελέτες που διάβασα σχε-

τικά με τη ζωή και τον κόσμο του Γαλιλαίου. Η τεκμηρίω-

ση του Biagioli είναι πράγματι εντυπωσιακή, ενώ ο τρόπος

με τον οποίο αναλύει τόσο τα κείμενα όσο και τα γεγονό-

τα αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιδέξιος και γλαφυρός.»

—Αnthony Grafton

«Κάθε κοινωνία διαθέτει το δικό της σύστημα ευεργετι-

κής ή δεσποτικής πατρωνίας. Χρειαζόταν κάποιος τόσο

χαρισματικός και πολυμαθής όσο ο Biagioli για να διερευ-

νήσει τις σχέσεις μεταξύ Επιστήμης και εξουσίας στην

Ιταλία του 17ου αιώνα.»

—Nature

« Ένα επίτευγμα αυτού του σημαντικού βιβλίου είναι ότι

οι ιστορικοί δεν θα μπορούν πλέον να υποστηρίζουν την

παραδοσιακή άποψη περί “αλήθειας της Επιστήμης ένα-

ντι της εξουσίας”.»

—Steven Shapin

«Η σκιαγράφηση της αυλικής ζωής είναι τόσο παραστατι-

κή και λεπτομερής ώστε, έπειτα από λίγο, ο αναγνώστης

έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται εκεί...»

—Science

Mario Biagioli

O Γαλιλαίος αυλικός
Η πρακτική της Επιστήμης στο πλαίσιο

της κουλτούρας της απολυταρχίας

GALILEO COURTIER

Χαρτόδετο,

472 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 30,00 €

O Mario Biagioli είναι καθηγητής

ιστορίας της Επιστήμης στο

Πανεπιστήμιο Harvard.

ΤΗΕ ΜΙΝD ΗΑS NO SEX?

Xαρτόδετο,

490 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €



O Don Ihde είναι

διακεκριμένος καθηγητής

φιλοσοφίας στο Πολιτειακό

Πανεπιστήμιο της Νέας

Υόρκης στο Στόνι Μπρουκ.

Το βιβλίο αποτελεί μια οξυδερκή εισαγωγή στη

φιλοσοφία της τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας πλήθος

παραδειγμάτων που προέρχονται από όλους σχεδόν τους

τεχνολογικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων

της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της

πυρηνικής ενέργειας), ο Ihde εξετάζει τόσο την τρέχουσα

κατάσταση όσο και τις μελλοντικές τεχνολογικές

κατευθύνσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο υποστηρίζει ότι

το θεμελιώδες ζήτημα του 21ου αιώνα αφορά το

παγκόσμιο περιβάλλον, ένα ζήτημα το οποίο

ακολουθείται στενά από την πολυπολιτισμικότητα και

την επίδρασή της στον τεχνολογικό πολιτισμό, το μέλλον

των πολεμικών συρράξεων και τη διανομή του πλούτου

στην παγκόσμια οικονομία.

Don Ihde

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
Μια εισαγωγή

PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY

Xαρτόδετο,

208 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

O Helge Kragh είναι

καθηγητής ιστορίας της

Επιστήμης στο

Πανεπιστήμιο του

Άαρχους στη Δανία.

QUANTUM GENERATIONS

Χαρτόδετο,

562 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 37,00 €

Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί την πρώτη μονότομη πλήρη

ιστορία της φυσικής του 20ού αιώνα, μας ταξιδεύει από

την ανακάλυψη των ακτίνων Χ στα μέσα της δεκαετίας

τού 1890 ώς τη θεωρία υπερχορδών της δεκαετίας τού

1990. Ο Kragh γράφει για την καθαρή επιστήμη με την

εμπειρογνωμοσύνη ενός ώριμου φυσικού, διατηρώντας

παράλληλα το περιεχόμενο προσιτό και στον μη ειδικό,

ενώ εστιάζει ιδιαίτερα στις πρακτικές χρήσεις της Επι-

στήμης, που εκτείνονται από τα CD μέχρι τις σύγχρονες

βόμβες.

«Το βιβλίο αυτό θα αναδειχθεί σε ανεκτίμητη και ανα-

ντικατάστατη πηγή αναφοράς για όσους αναζητούν την

πλήρη κατανόηση του αντικειμένου του —το οποίο,

βεβαίως, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα της σύγ-

χρονης ιστορίας.»

—Spencer Weart

Helge Kragh

Oι γενιές των κβάντων
Μια πολυεπίπεδη ιστορία της φυσικής του 20ού αιώνα



UNE HISTOIRE DE LA

COMMUNICATION

MODERNE

Χαρτόδετο,

330 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €

O Patrice Flichy είναι

καθηγητής κοινωνιολογίας της

Marne la Vallée. Επίσης είναι

διευθυντής του περιοδικού

Réseaux, Communication,

Technologie et Société.

A HISTORY OF MODERN

COMPUTING

Χαρτόδετο,

495 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 31,00 €

O Paul Ceruzzi διατελεί έφορος

αεροδιαστημικής ηλεκτρονικής

και υπολογιστικής τεχνολογίας

στο Εθνικό Μουσείο

Αεροδιαστημικής των ΗΠΑ.

Σε αυτή την εύληπτη αλλά και απόλυτα τεκμηριωμένη

μελέτη του, ο Patrice Flichy πραγματεύεται τη γέννηση και

την εξέλιξη όλων εκείνων των μέσων επικοινωνίας που

αποτελούν πια μέρος της καθημερινότητάς μας:

τηλεόραση, τηλέφωνο, κινηματογράφος, φωτογραφική

μηχανή, ραδιόφωνο, τηλέγραφος, ηλεκτρονικός

υπολογιστής, Διαδίκτυο. Αντικείμενο ανάλυσης

αποτελούν για το συγγραφέα όχι μόνο αυτές καθεαυτές οι

«μηχανές» επικοινωνίας αλλά και οι εφευρέτες τους,

καθώς και όλοι εκείνοι οι θεσμοί που επηρέασαν την

ανάπτυξή τους.

«Η παρούσα μελέτη ξεχωρίζει επειδή ο συγγραφέας της

δεν περιορίζεται σε μια ιστόρηση τεχνολογικών αλλαγών,

αλλά ανιχνεύει δρόμους από τους οποίους τα μέσα

επικοινωνίας κυκλοφόρησαν στην κοινωνία και άλλαξαν

τις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές μας...»

—Le Figaro

Patrice Flichy

Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας
Δημόσια σφαίρα και ιδιωτικός βίος

Το βιβλίο καλύπτει την υπολογιστική τεχνολογία από την

ανάπτυξη του πρώτου ηλεκτρονικού ψηφιακού υπολογι-

στή ώς το χρηματιστηριακό κραχ των εταιρειών «.com».

Ο συγγραφέας διαρθρώνει την αφήγησή του με βάση πέ-

ντε κομβικά σημεία: το μετασχηματισμό του υπολογιστή

στα τέλη της δεκαετίας τού 1940 από εξειδικευμένο επι-

στημονικό όργανο σε εμπορικό προϊόν· την εμφάνιση μι-

κρών υπολογιστικών συστημάτων στα τέλη της δεκαετίας

τού 1960· την έναρξη της εποχής του προσωπικού υπολο-

γιστή τη δεκαετία τού 1970· την εξάπλωση των δικτύων

μετά το 1985· την εδραίωση του Διαδικτύου κατά την πε-

ρίοδο 1995-2001.

«Ο Ceruzzi συνέταξε την καλύτερη ιστορία της σύγχρονης

υπολογιστικής τεχνολογίας που είχα ποτέ την ευκαιρία

να διαβάσω.»

—Otto Friedrich

Paul Ceruzzi

Ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας
Από τον ΕΝIAC έως το Διαδίκτυο



Ο Tony Hey είναι καθηγητής

ηλεκτρονικής και υπολογιστών στο

Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον,

στην Αγγλία. Ο Patrick Walters είναι

λέκτορας φυσικής στο

Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας.

Tony Hey - Patrick Walters

Το νέο κβαντικό σύμπαν
2η έκδοση, αναθεωρημένη και επηυξημένη

«Το βιβλίο έχει ένα δικό μου μικρό απόσπασμα στην αρχή κάθε κεφαλαί-

ου· παρ’ όλα αυτά είναι ένα τρομερά καλό βιβλίο.»

—Richard Feynman

«Το βιβλίο αυτό θα καταπλήξει και θα ευχαριστήσει, διότι θα ανοίξει την

πόρτα του μυστικού κήπου των φυσικών σε εκείνους τους μακαρίους

που θα θελήσουν να γνωρίσουν γιατί ο Κόσμος μας είναι αυτό που είναι.»

—Nature

«Επιτέλους, ένα βιβλίο που καταγράφει την ευρύτητα του πεδίου της

κβαντικής μηχανικής χωρίς να οδηγεί τον αναγνώστη στο λαβύρινθο των

Μαθηματικών. Ένα ζωντανό, πληροφοριακό, θαυμάσια εικονογραφημένο

βιβλίο για τη φυσική του 20ού και του 21ου αιώνα.»

—Paul Davies

Από τα Περιεχόμενα: Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. Οι κβαντι-

κές διαδρομές του Feynman. Φράκταλ: ένα μαθηματικό αξιοπερίεργο. Τα

υλικά κύματα του de Broglie. Η εξίσωση του Schro
..
dinger. Κβαντικοί αριθ-

μοί. Το κβαντικό φαινόμενο σήραγγας. Η απαγορευτική αρχή τού Pauli.

Τρανζίστορ και μικροηλεκτρονική. Φως λέιζερ, συμπύκνωση Bose και υ-

περαγωγιμότητα. Το κβαντικό φαινόμενο Hall. Ανισότητα Bell και

παράδοξο Einstein-Podolsky-Rosen. Η γάτα τού Schro
..
dinger. Παράλληλα

σύμπαντα και κβαντική διαπλοκή. Νανοτεχνολογία και κβαντικοί υπολο-

γιστές. Κοσμολογία  και μαύρες τρύπες. Κβαντική τηλεμεταφορά. Δυνά-

μει σωματίδια και σκοτεινή ύλη. Ασθενή φωτόνια, κουάρκ και ισχυρά

γλοιόνια. Κβαντική φυσική και επιστημονική φαντασία.

THE NEW QUANTUM UNIVERSE

Χαρτόδετο,

350 σελ., 21 × 27 εκ.,

Έγχρωμο, 33,00 €



Πώς συλλαμβάνει ο εγκέφα-

λος τη φυσική πραγματικό-

τητα και πώς σχετίζεται

αυτή με τα μαθηματικά;

Ποια είναι η σχέση του δαρ-

βινισμού και της φυσικής

επιλογής με τα μαθηματικά

αντικείμενα; Θα μπορούσε

να δημιουργηθεί κάποτε

μια μηχανική διάνοια, μια

αυθεντική τεχνητή νοη-

μοσύνης; Μπορεί να θεμε-

λιωθεί η ηθική σε αρχές κα-

θολικές όπως των μαθημα-

τικών; Ποιος είναι ο δεσμός

ανάμεσα στον φυσικό κό-

σμο και στον εγκέφαλο; Τα

μαθηματικά αντικείμενα

υπάρχουν ανεξάρτητα από

την ανθρώπινη διάνοια ή εί-

ναι απλώς προϊόν της

νοητικής δραστηριότητας;

J. Changeux - Α. Connes

Τα Μαθηματικά
και ο εγκέφαλος
Για τη νόηση, τα

μαθηματικά και την
πραγματικότητα

MATIE`RE A` PENSE΄E

Πανόδετο,

272 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €

Σε αυτό το απολαυστικό βι-

βλίο εξιστορείται η εξέλιξη

των μαθηματικών ιδεών

που βοήθησαν να αποκαλυ-

φθεί η φύση του παρατηρή-

σιμου Σύμπαντος και να

διευρυνθεί η κατανόηση

του κόσμου που μας περι-

βάλλει. Ο Robert Osserman

οδηγεί τον αναγνώστη σε

ένα συναρπαστικό διανοη-

τικό ταξίδι, που αρχίζει

από τους αρχαίους  Έλληνες

και καταλήγει στις πιο πρό-

σφατες ανακαλύψεις, προ-

βάλλοντας την καταπληκτι-

κή αλληλεπίδραση που

αναπτύσσεται ανάμεσα στη

μαθηματική θεωρία και τις

προσπάθειές μας να αποκα-

λύψουμε τα μυστικά του

Σύμπαντος.

Robert Osserman

H ποίηση του
Σύμπαντος
Μια μαθηματική

εξερεύνηση του Κόσμου

POETRY OF THE UNIVERSE

Πανόδετο,

224 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Το βιβλίο γράφτηκε με σκο-

πό να προκαλέσει, να τέρ-

ψει και να πληροφορήσει,

ανατρέποντας τις ιδέες

του αναγνώστη περί τυχαί-

ου. Μέσα από τις σελίδες

του μας δίνεται η ευκαιρία

να δούμε πώς συμβάλλουν

στο διάλογο που διεξάγεται

για την έννοια της τυχαιό-

τητας τα μαθηματικά, η θε-

ωρία της επικοινωνίας, η

επιστήμη των υπολογιστών,

η φιλοσοφία, η φυσική και

η ψυχολογία.

Μερικά από τα θέματα

του βιβλίου: Τύχη και πιθα-

νότητες. Αβεβαιότητα και

πληροφορία. Μηνύματα,

κώδικες και εντροπία. Η

ψευδαίσθηση του ντετερμι-

νισμού. Ψευδοτυχαιότητα

και γεννήτριες τυχαίων α-

ριθμών. Τάξη και αταξία,

DNA και λογικό βάθος. Αυ-

τοομοιότητα και πολυπλο-

κότητα. Η αντίληψη του τυ-

χαίου στην ιστορία.

Edward Beltrami

Η φύση του τυχαίου
Το αναγκαίο και το

απρόβλεπτο στα
Μαθηματικά και τη ζωή

WHAT IS RANDOM?

Πανόδετο,

228 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Πώς είναι δυνατόν μέσω ε-

νός μοναδικού «γεγονότος

γένεσης» να δημιουργηθούν

δισεκατομμύρια γαλαξίες,

μαύρες τρύπες, άστρα και

πλανήτες; Πώς τα άστρα

συναθροίστηκαν σχηματίζο-

ντας έμβια όντα τόσο πολύ-

πλοκα που να αναρωτιού-

νται για την προέλευση και

το σκοπό της ζωής; Ποιοι

είναι οι θεμελιώδεις νόμοι

που διέπουν το Σύμπαν

μας; Και υπάρχουν άλλα σύ-

μπαντα;

Ο Rees στο βιβλίο αυτό

μας εξηγεί πώς μόνο έξι α-

ριθμοί, «εντυπωμένοι» στη

Μεγάλη  Έκρηξη, προσδιο-

ρίζουν τα ουσιώδη χαρα-

κτηριστικά του φυσικού

κόσμου. Από τις τιμές των

αριθμών αυτών εξαρτάται

εκπληκτικά ευαίσθητα η

κοσμική εξέλιξη. Εάν κά-

ποιος από τους αριθμούς

αυτούς «είχε ρυθμιστεί»

διαφορετικά, δεν θα υπήρ-

χαν ούτε άστρα ούτε ζωή.

Martin Rees

Mόνο έξι αριθμοί
Για τις δυνάμεις που

διαμορφώνουν το Σύμπαν

JUST SIX NUMBERS

Χαρτόδετο,

240 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,50 €



Γνωρίζετε ότι το ζώο με την

πιο αλλόκοτη συμπεριφορά

είναι ο άνθρωπος; Γιατί; Εί-

μαστε το μόνο κοινωνικό

είδος που επιμένουμε να

κάνουμε έρωτα όχι σε κοινή

θέα. Κάνουμε σεξ οποιαδή-

ποτε στιγμή, ακόμη κι αν το

θηλυκό αδυνατεί να γονιμο-

ποιηθεί. Η γυναίκα αγνοεί

τον ακριβή χρόνο γονιμότη-

τάς της και δεν τον δημο-

σιοποιεί στους άνδρες εκ-

πέμποντας μυρωδιές ή

αλλάζοντας χρώματα σε

περιοχές του σώματός της.

Γιατί διαφέρουμε τόσο ριζι-

κά από τους εξαιρετικά κο-

ντινούς συγγενείς μας, τους

ανθρωποειδείς πιθήκους;

Γιατί, από όλα τα θηλαστι-

κά, η εμμηνόπαυση εμφανί-

ζεται μόνο στις γυναίκες;

Jared Diamond

Γιατί το σεξ είναι
διασκεδαστικό;
Η εξέλιξη της ανθρώ-
πινης σεξουαλικότητας

WHY IS SEX FUN?

Χαρτόδετο,

220 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

«Ο Dawkins είναι πάνω απ’

όλα εξαιρετικός εκλαϊκευ-

τής. Κατανοεί το θέμα του

σε τέτοιο βάθος ώστε είναι

αδύνατο να μην το κατανο-

ήσουν οι αναγνώστες του.»

—The New York Times Book

Review

«Mε εκπληκτική σαφήνεια

και δεξιότητα, αναλύει τα

σημαντικότερα ζητήματα

της εξέλιξης.»

—The New Scientist

« Ένα βιβλίο γεμάτο προ-

κλητικές και άριστα θεμε-

λιωμένες ιδέες.»

—Wired

«Η σαφήνεια του βιβλίου

κάνει τον αναγνώστη να

νιώθει ιδιοφυής.»

—The New York Times

Richard Dawkins

Ο ποταμός
της ζωής
Μια δαρβινική θεώρηση

RIVER oUT OF EDEN

Χαρτόδετο,

208 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €

«Θέμα του βιβλίου είναι,

ούτε λίγο ούτε πολύ, το νό-

ημα της ίδιας της ζωής· και

ο συγγραφέας του το χειρί-

ζεται με τον ευαγγελικό

ζήλο ενός κληρικού και με

το μυαλό ενός μεγάλου επι-

στήμονα.»

—The Times

«Το καλύτερο βιβλίο τού

Dawkins...»

—Francisco Ayala

« Ένα θαυμάσιο βιβλίο,

πρωτότυπο και ζωντανό,

που εξηγεί όλες τις όψεις

της εξέλιξης με διαύγεια

και απαντά σε κάθε επιχεί-

ρημα των οπισθοδρομικών

οπαδών του δημιουργι-

σμού.»

—Isaac Asimov

Richard Dawkins

Ο τυφλός
ωρολογοποιός
Η εξέλιξη και το νόημα

της ζωής

THE BLIND WATCHMAKER

Χαρτόδετο,

516 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Η εκπληκτική επιτυχία της

φυσικής κατά τον 20ό αιώνα

μετέτρεψε τον τρόπο με

τον οποίο αντιλαμβανόμα-

στε το χώρο, το χρόνο και

την πραγματικότητα. Πίσω

από αυτή την επανάσταση

βρίσκεται η αναζήτηση των

έσχατων νόμων της Φύσης.

Σε αυτό το βιβλίο, ο νο-

μπελίστας Steven Weinberg

οραματίζεται τη διαμόρφω-

ση μιας Τελικής Θεωρίας,

και μοιράζεται με τον ανα-

γνώστη τις φευγαλέες ανα-

λαμπές που πείθουν τους ε-

πιστήμονες ότι κάτι τέτοιο

είναι δυνατό.

« Ένα βιβλίο που πρέπει να

το μελετήσει κάθε φυσικός,

φιλόσοφος και σκεπτόμε-

νος άνθρωπος.»

—Physics Today

Steven Weinberg

Όνειρα για μια
Τελική Θεωρία
Η αναζήτηση των

θεμελιωδών νόμων της
Φύσης

DREAMS OF A FINAL THEORY

Χαρτόδετο,

348 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €



To βιβλίο περιλαμβάνει μια

εκτενή εισαγωγή με τα βα-

σικότερα σημεία της θεωρί-

ας χορδών και παρουσιάζο-

νται όσες ιδέες είναι

απαραίτητες για τη

βαθύτερη κατανόησή της.

Ακολουθούν δέκα συνε-

ντεύξεις κορυφαίων φυσι-

κών, όπου προβάλλονται οι

προβληματισμοί, οι διαφω-

νίες, οι αδυναμίες και οι ελ-

πίδες των τελευταίων 20

ετών για μια ενιαία Θεωρία

των Πάντων.

«Η θεωρία των χορδών ανή-

κει στον 21ο αιώνα. Είχαμε

την καταπληκτική τύχη να

την ανακαλύψουμε, χωρίς

να είμαστε άξιοι για κάτι

τέτοιο...»

—Edward Witten

P. Davies - J. Brown

Υπερχορδές —η
Θεωρία των Πάντων;
2η έκδοση

SUPERSTRINGS:
A THEORY OF EVERYTHING?

Χαρτόδετο,

268 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,50 €

Ο παράξενος κόσμος της κβα-

ντικής μηχανικής έχει δύο

στόχους: οι μεν σπουδαστές

να κατανοήσουν βαθύτερα

τη σφαίρα τού πολύ μικρού,

το δε ευρύ φιλομαθές κοινό

να γευτεί τη διανοητική πε-

ριπέτεια της φυσικής του

20ού αιώνα. Σε κάθε κεφά-

λαιο, το βιβλίο συμπεριλαμ-

βάνει πρωτότυπες ερωτή-

σεις και προβλήματα

σχεδιασμένα για να κεντρί-

ζουν τη σκέψη, τις απαντή-

σεις τους, καθώς και υπο-

δείξεις για περαιτέρω

μελέτη.

Πρόκειται για μια εξαι-

ρετικά βατή, ακριβή και μη

τεχνική εισαγωγή στην

κβαντική μηχανική και τις

συναρπαστικές νέες εξελί-

ξεις της (κβαντική υπολογι-

στική και κρυπτογραφία).

Daniel Styer

Ο παράξενος κόσμος
της κβαντικής
μηχανικής
Η διανοητική περιπέτεια

της φυσικής του 20ού
αιώνα

THE STRANGE WORLD OF
QUANTUM MECHANICS

Πανόδετο,

262 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Σε τούτο το βιβλίο περιγρά-

φεται η διαδρομή την οποία

ακολούθησε η ανθρώπινη

σκέψη κατά τις προσπάθει-

ές της να κατανοήσει την

ιδέα του απείρου στα μαθη-

ματικά και τη φυσική.

Ο Vilenkin, γράφοντας με

αξιοθαύμαστη δεξιοτεχνία

και διαύγεια, βοηθάει ακό-

μη και τον μη ειδικό ανα-

γνώστη να συλλάβει τη

βαθύτερη φύση του ζητήμα-

τος και τη σπουδαιότητά

του για την κατανόηση του

Κόσμου μας.

«Διεισδυτικό, εμβριθές

αλλά και προσιτό στον μη

ειδικό. Δεν μπορώ να

φανταστώ καλύτερη εισα-

γωγή στην έννοια του απεί-

ρου.»

—American Mathematical

Monthly

N.Ya. Vilenkin

Αναζητώντας το
άπειρο
Από τον Ζήνωνα στη

σύγχρονη συνολοθεωρία

IN SEARCH OF INFINITY

Χαρτόδετο,

224 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,50 €

Το παρόν βιβλίο αντανακλά

την άποψη ενός μαθηματι-

κού για διάφορους τομείς

των οικονομικών. Δεν είναι

ένας πρακτικός οδηγός, δεν

καλύπτει εξαντλητικά το

θέμα, ούτε είναι αυστηρό,

και δεν εγγυάται ότι θα σας

προσφέρει πλούτη από τη

μια στιγμή στην άλλη. Προ-

σπαθεί να αξιοποιήσει στον

μέγιστο βαθμό τη φαντασία

του αναγνώστη και να ελα-

χιστοποιήσει τους υπολογι-

σμούς που γίνονται μηχανι-

κά. Το μαθηματικό υπόβα-

θρο που προϋποθέτει είναι

η άλγεβρα του λυκείου.

Μερικά από τα θέματα

του βιβλίου: Επενδυτικές

στρατηγικές. Η ψυχολογία

της επένδυσης. Τόκος. Ομό-

λογα. Υποθήκες. Συνταξιο-

δότηση. Στατιστική. Δικαι-

ώματα προαίρεσης.

Morton Davis

Τα μαθηματικά του
Χρήματος
Αποκτώντας μαθηματική

επίγνωση των προσωπικών
σας οικονομικών

THE MATH OF MONEY

Πανόδετο,

250 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €



Το 1964, ο Richard Feynman

έδωσε μια διάλεξη στους

πρωτοετείς τού Caltech με

θέμα «Η κίνηση των

πλανητών γύρω από τον

Ήλιο» —γιατί δηλαδή οι

πλανήτες ακολουθούν ελ-

λειπτική τροχιά, όπως είχε

ανακαλύψει ο Νεύτων 300

χρόνια νωρίτερα. Ο Feyn-

man ανέπτυξε το επιχείρη-

μά του και παρουσίασε την

απόδειξη, χρησιμοποιώ-

ντας μόνο τη στοιχειώδη

γεωμετρία του λυκείου.

Σε τούτο το βιβλίο, η

διάλεξη του Feynman, που

θεωρούνταν χαμένη για

πολλά χρόνια, ανασυγκρο-

τείται και εξηγείται με σχο-

λαστικό και προσιτό τρόπο,

μαζί με μια ιστορία των ιδε-

ών για την κίνηση των πλα-

νητών. Ο καθένας που

διατηρεί στη μνήμη του τη

γεωμετρία του λυκείου

μπορεί να την απολαύσει.

D. και J. Goodstein

Η χαμένη διάλεξη
του Feynman
Η κίνηση των πλανητών

γύρω από τον  Ήλιο

FEYNMAN’S LOST LECTURE

Χαρτόδετο,

218 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

«Αν μπορούσε κάποιο βι-

βλίο να περιλάβει ό,τι αξίζει

να μεταγγίσουμε στη νεότε-

ρη γενιά των επιστημόνων,

αυτό θα ήταν αναμφίβολα

τα Κομμάτια από τις Διαλέ-

ξεις τού Feynman.»

—John Gribbin

«Πρόκειται για σοφά επι-

λεγμένα κείμενα τα οποία

αποτελούν συναρπαστικό

ανάγνωσμα για κάθε άνθρω-

πο με ανησυχίες, ανεξάρτη-

τα από το επίπεδο της

επιστημονικής του κατάρτι-

σης.»

—Gordon Kane

«Η ανάγνωση του βιβλίου ι-

σοδυναμεί με ένα αδιάκριτο

κοίταγμα πάνω από τους

ώμους του Νεύτωνα και

του Αϊνστάιν· ο Feynman

στις καλύτερες στιγμές

του.»

—Michio Kaku

Richard Feynman

Έξι εύκολα
κομμάτια
Από τις Διαλέξεις

SIX EASY PIECES

Πανόδετο,

200 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,50 €

«Οι διαλέξεις τού Feynman

μοιάζουν με τις συμφωνίες

τού Μότσαρτ. Όσο μεγαλώ-

νουν οι απαιτήσεις που

προβάλλουν έναντι του ανα-

γνώστη τους, τόσο πιο απο-

λαυστικό αποδεικνύεται το

τελικό αποτέλεσμα. Το να

αναβαπτίζεται κανείς στο

λόγο του Δασκάλου ξανα-

διαβάζοντας τούτες τις

υπέροχες διαλέξεις

αποτελεί μια από τις μεγα-

λύτερες επιβραβεύσεις των

προσπαθειών που πρέπει

να καταβάλει για να είναι ε-

πιστημονικά καταρτισμέ-

νος.»

—David Goodstein

«Πιστεύω πως, όταν θα

γραφεί η ιστορία της επι-

στήμης του 20ού αιώνα, οι

διαλέξεις του θα θεωρη-

θούν η σημαντικότερη συ-

νεισφορά του...»

—Richard Muller

Richard Feynman

Έξι όχι τόσο εύκολα
κομμάτια
Από τις Διαλέξεις

SIX NOT-SO-EASY PIECES

Πανόδετο,

222 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,50 €

«Μια θαυμάσια συλλογή

προσωπικών ιστοριών και

στοχασμών για τη ζωή, στο

αυθεντικό στυλ τού

Feynman.  Ένα βιβλίο για

τον πραγματικό άνθρωπο

και τα προβλήματά του, όχι

για φιλοσοφικές αφαιρέ-

σεις...»

—Freeman Dyson

« Άλλη μια φορά ένας αεικί-

νητος Feynman...»

—The New York Times

«Διασκεδαστικό και προ-

κλητικό βιβλίο... Ο Feynman

έχει πολλά ακόμη να μας

πει —ακόμη κι από εκεί

που βρίσκεται...»

—The New Scientist

«Μια πνευματώδης σύνοψη

της φιλοσοφίας τού

Feynman για την Επιστήμη,

αλλά και μια εξαιρετική φι-

λοσοφία για τη ζωή...»

—John Gribbin

Richard Feynman

Το νόημα των
πραγμάτων
Σκέψεις ενός πολίτη-

επιστήμονα

THE MEANING OF IT ALL

Πανόδετο,

142 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €



Ο Richard P. Feynman υπήρξε ένας

από τους μεγαλύτερους φυσικούς

του 20ού αιώνα. Το 1965 τιμήθηκε με

το βραβείο Νόμπελ φυσικής.

Richard Feynman

Η χαρά της ανακάλυψης
Τα καλύτερα μικρά έργα τού Richard Feynman

Στις αρχές του αιώνα μας, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τρό-

πος για να συλλάβει κανείς το πνεύμα των καιρών, την πρόοδο της Επι-

στήμης ή τα ορόσημα του πολιτισμού μας από τα λόγια τού Feynman, τον

οποίο το περιοδικό Time χαρακτήρισε ως έναν από τους «πιο σημαντι-

κούς ανθρώπους του 20ού αιώνα».

«Μια υπέροχη συλλογή ομιλιών, συνεντεύξεων και δοκιμίων· ένα αλησμό-

νητο δείγμα πνεύματος, ευφυΐας και ασέβειας του πιο διάσημου φυσικού

των καιρών μας.»

—Alan Guth

«Καθένα από αυτά τα μικρά έργα είναι μια απόλαυση. Ο Feynman, πάντα

σκανδαλώδης, θαρραλέος και, συχνά, συγκινητικά εύγλωττος, κινείται

από τους υπολογιστές μέχρι το ρόλο της Επιστήμης στην κοινωνία.»

—Rocky Kolb

«Μια απολαυστική παρουσίαση των θαυμαστών χαρισμάτων τού

Feynman.»

—Nature

«Ο εμπνευσμένος λόγος που χαρακτηρίζει τον Feynman αντηχεί σε τούτο

το βιβλίο.»

—Scientific American
THE PLEASURE OF FINDING

THINGS OUT

Χαρτόδετο,

296 σελ., 14 × 21 εκ.,

A/M, 22,00 €

Ετοιμάζονται:

• Η αλληλογραφία τού R. Feynman



Η παρούσα περίτεχνη σκια-

γράφηση ακολουθεί τη μέ-

χρι τώρα πορεία αυτής της

ακαταπόνητης διάνοιας στη

ζωή και την Επιστήμη, συν-

δυάζοντας τη βιογραφία με

τη φυσική, για να διηγηθεί

την ιστορία ενός αξιοθαύ-

μαστου ανθρώπου.

«Μια πολύ ισορροπημένη

βιογραφία...»

—The Times Higher

Education Supplement

«Το Σύμπαν μας θα συνεχί-

σει να διαστέλλεται για

πολλά δισεκατομμύρια χρό-

νια· έτσι, όλοι όσοι δεν διά-

βασαν το βιβλίο αυτό έχουν

όλο το χρόνο να το κάνουν.»

—The Independent

«To χρονικό μιας ιδιοφυΐας

από δύο άξιους συγγρα-

φείς...»

—The Sunday Times

M. White - J. Gribbin

Stephen Hawking
—ο κόσμος μιας
ιδιοφυΐας
2η έκδοση, αναθεωρημένη

και επηυξημένη

STEPHEN HAWKING
—A LIFE IN SCIENCE

Χαρτόδετο,

390 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,50 €

«Ο Hawking παρουσιάζει

την επιστήμη με τρόπο

σαφή και συναρπαστικό.

Αυτό το βιβλίο παντρεύει

την απορία ενός παιδιού με

τη διάνοια ενός ιδιοφυούς.

Ταξιδεύουμε στο σύμπαν

τού Hawking θαυμάζοντας

το πνεύμα του.»

—The Sunday Times

«Εξηγεί τις πολύπλοκες έν-

νοιες της κοσμολογίας συν-

δυάζοντας με ελκυστικό

τρόπο την απλότητα με το

πνευματώδες ύφος.  Ένα

μυαλό με εξαιρετική δύ-

ναμη.»

—Observer

«Η προσφορά του πρέπει

να θεωρείται ισάξια

με αυτήν των σπουδαιότε-

ρων φυσικών του παρελθό-

ντος.»

—Astronomy

Stephen Hawking

Μαύρες τρύπες,
σύμπαντα βρέφη
και άλλα δοκίμια

BLACK HOLES AND
BABY UNIVERSES

Πανόδετο,

198 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €

Με άφθονες εικόνες, πίνα-

κες και διαγράμματα, ο συγ-

γραφέας μάς ταξιδεύει

στον υπερρεαλιστικό χόρο

της σύγχρονης φυσικής,

όπου σωματίδια, επιφάνει-

ες και χορδές κινούνται σε

11 διαστάσεις, όπου μαύρες

τρύπες εξαερώνονται και

χάνονται μαζί με τα μυστικά

τους, από την κβαντική μη-

χανική στη θεωρία-Μ, από

την ολογραφία στο δυϊσμό,

από τις υπερχορδές έως τις

p-βράνες.

Το Σύμπαν σε ένα καρυδό-

τσουφλο αποτελεί βασικό

ανάγνωσμα για όλους όσοι

θέλουν να κατανοήσουν τον

Κόσμο μας. Το βιβλίο μετα-

δίδει τον ενθουσιασμό που

διακατέχει την επιστημονι-

κή κοινότητα καθώς εξι-

χνιάζονται ένα ένα τα μυστι-

κά του Σύμπαντος.

Stephen Hawking

Το Σύμπαν σε ένα
καρυδότσουφλο
Στα έσχατα σύνορα της

επιστήμης

THE UNIVERSE IN A NUTSHELL

Πανόδετο,

224 σελ., 19 × 25 εκ.,

Έγχρωμο, 39,00 €

«Εδώ, το χρονικό του Σύ-

μπαντος δίνεται με τον οί-

στρο ενός επιστήμονα-

ποιητή.»

—Δ. Μαρωνίτης

«Με σαφήνεια, με χιούμορ

και με αναλογίες από την

καθημερινή ζωή, μας πα-

ρουσιάζει τις θεωρίες της

σύγχρονης φυσικής και κο-

σμολογίας.»

—The New York Times

«Παρακολουθούμε το

θαραλλέο ταξίδι ενός μεγά-

λου επιστήμονα στα σύνορα

του Κόσμου μας.»

—Newsweek

«Διαβάστε το και χαρίστε

το στους φίλους σας που

δεν γνωρίζουν τι ακριβώς

είναι η Επιστήμη.»

—The New Scientist

Stephen Hawking

Το χρονικό
του Χρόνου
—εικονογραφημένο

THE ILLUSTRATED A BRIEF
HISTORY OF TIME

Πανόδετο,

256 σελ., 19 × 25 εκ.,

Έγχρωμο, 39,00 €



Ο Stephen Hawking είναι καθηγητής

μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του

Καίμπριτζ. Ο Leonard Mlodinow

είναι συγγραφέας τηλεοπτικών

εκπομπών και βιβλίων.

Stephen Hawking - Leonard Mlodinow

Ένα συντομότερο χρονικό του Χρόνου
Μια περισσότερο προσιτή, εικονογραφημένη,

εκ νέου επιμελημένη έκδοση του κλασικού βιβλίου

Ποια είναι η φύση του χώρου και του χρόνου, ο ρόλος του Θεού στη

Δημιουργία, το παρελθόν και το μέλλον του Σύμπαντος; Κανείς δεν μας

εξήγησε τα παραπάνω ερωτήματα καλύτερα από τον ιδιοφυή Stephen

Hawking στο μπεστ-σέλερ του Το χρονικό του Χρόνου. Από την πρώτη

έκδοση, ωστόσο, πολλοί αναγνώστες διεμήνυαν στον καθηγητή ότι

δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν πολλές από τις σημαντικότερες

έννοιες του βιβλίου.  Έτσι, με τη συμβολή και του Leonard Mlodinow, η

κοσμολογία τού Hawking παρουσιάζεται αναθεωρημένη στο παρόν βιβλίο

—ώστε να είναι περισσότερο κατανοητή στον καθένα— και ταυτόχρονα

πλήρως ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες κατακτήσεις της ανθρώπινης

γνώσης.

«Σήμερα βρισκόμαστε πλησιέστερα από ποτέ στην κατανόηση της φύσης

του Σύμπαντος. Σκοπός μας γράφοντας το βιβλίο αυτό ήταν να

μοιραστούμε μαζί σας μέρος του ενθουσιασμού που προκαλούν οι πιο

πρόσφατες ανακαλύψεις, καθώς και τη νέα εικόνα της πραγματικότητας

η οποία αναδύεται ως συνέπειά τους.»

—Stephen Hawking

Με 38 νέες, παραστατικές, έγχρωμες εικόνες.

A BRIEFER HISTORY OF TIME

Πανόδετο,

200 σελ., 14 × 21 εκ.,

Έγχρωμο, 24,00 €

Ετοιμάζεται:

• Το Μέγα Σχέδιο



«Ο Maor οδηγεί τον αναγνώστη σε ένα

ταξίδι που αρχίζει με τους μαθηματι-

κούς γρίφους του Παπύρου Rhind και

καταλήγει στις απειροσειρές και την

ανάλυση της μουσικής που παράγουν

οι παλλόμενες χορδές. Στη διάρκεια

της διαδρομής μάς προσφέρει μια μα-

γευτική ξενάγηση στην πανέμορφη

αλλά συχνά ξεχασμένη χώρα των μα-

θηματικών που ακούει στο όνομα τρι-

γωνομετρία.»

—Jerry P. King

«Αν πιστεύετε ότι η τριγωνομετρία

δεν σας επιφυλάσσει άλλες εκπλήξεις,

τότε διαβάστε τα Λουκούμια. Το βιβλίο

παρουσιάζει το θέμα του με τον τρόπο

που θα έπρεπε να παρουσιάζεται: μια

απόλαυση.»

—Paul Nahin

«Θα ενθουσιάσει τους μαθηματικούς

και θα ξυπνήσει το ενδιαφέρον της

νέας γενιάς για το αντικείμενο.»

—Keith Devlin

Eli Maor

Τριγωνομετρικά λουκούμια
Η τριγωνομετρία από την ιστορική
της σκοπιά και η σχέση της με τις

άλλες επιστήμες

TRIGONOMETRIC DELIGHTS

Χαρτόδετο,

290 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

«Η ιστορία των δύο πιο διάσημων α-

ριθμών στα μαθηματικά, του ð
και του e, έχει ήδη γραφεί προς χάριν

του ευρύτερου κοινού. Ωστόσο,

η ιστορία τού i έμενε μέχρι πρόσφατα

θαμμένη σε εξειδικευμένα συγγράμ-

ματα. Σε αυτό το συναρπαστικό βι-

βλίο, ο Nahin έρχεται να καλύψει ένα

μεγάλο κενό. Εξιχνιάζοντας τη σκοτει-

νή προέλευση της “φανταστικής” μο-

νάδας, μας αφηγείται υπέροχα τη

διαδρομή τού i μέχρι σήμερα, τόσο

από ιστορική όσο και από ανθρώπινη

σκοπιά.»

—Eli Maor

«Ο Nahin μάς προσφέρει πολύ περισ-

σότερα από την ιστορία τού i. Το βι-

βλίο του είναι ένας ύμνος στην ισχύ

της μιγαδικής ανάλυσης —στα μαθη-

ματικά, τη φυσική, την τεχνολογία. Οι

ιστορικές αφηγήσεις και τα προσωπι-

κά ανέκδοτα παρουσιάζονται γλαφυ-

ρά, ενώ οι εφαρμογές στη φυσική και

την τεχνολογία θα φανούν το ίδιο ελ-

κυστικές στους αναγνώστες με θεω-

ρητικό ή πρακτικό προσανατολισμό.»

—Arturo Sangalli

Paul Nahin

Φανταστικές ιστορίες
Οι περιπέτειες της ρίζας τού μείον 1

AN IMAGINARY TALE

Χαρτόδετο,

302 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

«Ο Maor αφηγείται με θαυμάσιο τρό-

πο την ιστορία τού e. Μέσω της χρο-

νολογικής εξιστόρησής του, μαθαί-

νουμε για τη ζωή των ανθρώπων που

συμμετείχαν στη μελέτη αυτού του

καταπληκτικού αριθμού, από τον Αρ-

χιμήδη ώς τον David Hilbert. Παρου-

σιάζοντας τα μαθηματικά μέσω των

δημιουργών τους, ο Maor θέτει το α-

ντικείμενο στη σωστή του βάση —στο

κέντρο της ανθρώπινης δραστηριό-

τητας.»

—Nature

«Ο Maor κατάφερε να συγγράψει μια

σύντομη, ευανάγνωστη μαθηματική ι-

στορία, την οποία διάνθισε με ανέκδο-

τα, παράπλευρες ιστορίες, αποσπά-

σματα, κ.λπ., ώστε το κείμενο να

αποκτήσει ζωντάνια... Θυμίζει την εξι-

στόρηση των ταξιδιών του Κολόμβου

από τον ύπαρχό του.»

—Science

«Εκλεπτυσμένη και γλαφυρή γραφή...

Ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον e, το

οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε

βιβλιοθήκη.»

—The New Scientist

Εli Maor

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

e: THE STORY OF A NUMBER

Χαρτόδετο,

280 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Ετοιμάζεται:

• Το Πυθαγόρειο Θεώρημα



Μπορεί να θεωρούμε πως

ανήκουμε στο πλέον εξελιγ-

μένο είδος του πλανήτη,

ωστόσο είναι ο σχεδιασμός

του σώματός μας και των

λειτουργιών του ο καλύτε-

ρος δυνατός; Γιατί διαθέ-

τουμε μόνο δύο μάτια, και

μάλιστα στο μέτωπο, ενώ

θα εποπτεύαμε πολύ καλύ-

τερα τον γύρω χώρο με ακό-

μη ένα μάτι στο πίσω μέρος

του κεφαλιού μας; Γιατί

έχουμε σχεδιαστεί ώστε να

τρώμε με ευχαρίστηση τρο-

φές που περιέχουν ζάχαρη

και λιπαρά όταν και τα δύο

είναι επιβλαβή για την υγεία

μας; Γιατί είμαστε ευάλωτοι

στις ασθένειες; Γιατί, όσο

γερνάμε, τα σώματά μας

φθείρονται; Ποιες είναι οι

φιλοσοφικές συνεπαγωγές

της μοχθηρότητας που επι-

κρατεί στη μητέρα Φύση;

George Williams

Σχέδιο και σκοπός
στη Φύση
Τα θεμέλια των
πολύπλοκων βιολογικών

δομών

THE PONY FISH’S GLOW

Χαρτόδετο,

254 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

Η διάσημη συγγραφέας μάς

παρουσιάζει την έρευνά της

που εκτείνεται από τις μι-

κρότερες μορφές ζωής, τα

βακτήρια, έως τη μεγαλύτε-

ρη, την ίδια τη ζωντανή Γη,

και μας εξηγεί τη συμβιωτι-

κή προέλευση πολλών από

τις πιο σημαντικές εξελι-

κτικές καινοτομίες. Γραμ-

μένο με ενθουσιασμό και

εγκυρότητα, αυτό το βι-

βλίο μπορεί να αλλάξει τον

τρόπο με τον οποίο βλέπα-

τε μέχρι τώρα τον πλανή-

τη μας.

«Η Margulis είναι ένα από

τα πιο επιτυχή συνθετικά

πνεύματα στο χώρο της

σύγχρονης βιολογίας...»

—Ε.Ο. Wilson

«Η συμβολή της στην ιστο-

ρία της Επιστήμης του 20ού

αιώνα υπήρξε ιδιαίτερα ση-

μαντική...»

—James Lovelock

Lynn Margulis

Ο συμβιωτικός
πλανήτης
Μια νέα θεώρηση για την
εξέλιξη

SYMBIOTIC PLANET

Χαρτόδετο,

206 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,50 €

Το βιβλίο εξερευνά με σα-

φήνεια και μεθοδικότητα

το πολυπρόσωπο χάος: από

τους χτύπους της καρδιάς

και το νου έως το σχημα-

τισμό των νεφών και των

καταιγίδων, από τη σύνθε-

ση ενός ποιήματος έως την

εξάπλωση μιας πυρκαγιάς

και τη σχιζοφρένεια, από

την ανάπτυξη ενός πληθυ-

σμού εντόμων έως τις δια-

κυμάνσεις του χρηματιστη-

ρίου, προβάλλοντας τη

συνεχώς αυξανόμενη επι-

στημονική αναγνώριση ότι

τα πάντα στο Σύμπαν αλ-

ληλοσυνδέονται. Το βιβλίο

είναι απλό, κατανοητό,

όμορφα εικονογραφημένο.

Αποτελεί μια εξαιρετική

εισαγωγή στη θεωρία του

χάους και την επιστήμη

της ολότητας.

J. Briggs - D. Peat

Ο ταραγμένος
καθρέφτης
Η θεωρία του χάους και η
επιστήμη της ολότητας

TURBULENT MIRROR

Χαρτόδετο,

224 σελ., 21 × 27 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

«Μας μεταδίδει την πνευ-

ματική απόλαυση που συνο-

δεύει τις νέες ιδέες για τη

σχέση ανάμεσα στην

απλότητα των φυσικών

νόμων και την πολυπλοκό-

τητα του Κόσμου μας.»

—Nature

«Γοητευτικές ιστορίες ενο-

ράσεως και ανακαλύψεων,

γραμμένες με δραματική

διάθεση και ερεθιστικό

τρόπο. Σχεδόν κάθε παρά-

γραφός του περιλαμβάνει

και ένα ξάφνιασμα.»

—The New York Times

« Ένα θαυμάσιο εισαγωγικό

βιβλίο για μια καυτή περιο-

χή έρευνας. Δεν εξηγεί μό-

νο με ακρίβεια και επιδε-

ξιότητα τις θεμελιώδεις

έννοιες της θεωρίας του

χάους, αλλά και περιγράφει

γλαφυρά την ιστορία της

πρωτοποριακής έρευνας

και το παρασκήνιό της.»

—Martin Gardner

James Gleick

Χάος
Η επιστήμη της μη
γραμμικής δυναμικής

CHAOS

Χαρτόδετο,

444 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ + έγχρωμο ένθετο, 24,50 €



«Yπέροχο βιβλίο... Μια εκτενής πραγματεία για το πώς οι

βιολόγοι μελετούν τα έμβια όντα στη μεγάλη κλίμακα των

οργανισμών και των οικογενειών τους. Η θεματολογία του

είναι τεράστια... Το βιβλίο πρέπει να αναγνωσθεί αργά,

περισσότερες από μία φορές, και στη συνέχεια να

αποτελέσει πηγή συλλογισμού. Άλλωστε, σε αυτό δεν

αποβλέπουν τα βιβλία αξιώσεων;»

—The New York Times Book Review

«Το πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι να αλλάξουν την κοινωνία

τους τόσο εντυπωσιακά στις τελευταίες χιλιετίες

—κατακτώντας πολλές κλιματικές και γεωγραφικές

οικοθέσεις— δίχως πολλές αλλαγές στη γονιδιακή τους

δεξαμενή, είναι ένα μόνο από τα πολλά ερωτήματα τα

οποία, χάρη στη γόνιμη σκέψη τού Mayr, βρίσκουν

διέξοδο στο βιβλίο αυτό.»

—Nature

«Μια επιβλητική παρουσίαση της βιολογίας από έναν από

τους σημαντικότερους εν ζωή βιολόγους.»

—The New Scientist

« Ένα πανόραμα της βιολογίας, όπως μόνο αυτός ο

ιστορικός, φιλόσοφος και βιολόγος θα μπορούσε να

παρουσιάσει.»

—The New York Times

Ernst Mayr

Αυτή είναι η Βιολογία
Η επιστήμη του έμβιου κόσμου

«Ο Lewontin είναι ο πλέον οξυδερκής άνθρωπος που

συνάντησα ποτέ. Η γνώση και η ευρεία ανθρωπιστική προ-

οπτική του —τόσο σπάνια μεταξύ των ενεργών επιστημό-

νων—, η γλαφυρή και δηκτική γραφή του (ακόμα σπανιό-

τερη στις μέρες μας!) μας προσφέρουν το πολύτιμο δώρο

της πρόσβασης στις διορατικές αναλύσεις, στις έγκαιρες

προειδοποιήσεις και στην ξεχωριστή θεώρησή του για το

φαινόμενο της ζωής.»

—Stephen Jay Gould

«Ο Lewontin είναι ο Βολταίρος του 21ου αιώνα, της εποχής

της απολυταρχίας του γονιδίου. Με διαυγή, πνευματώδη

και κριτική ματιά για τις “υψηλής τεχνολογίας” πλάνες,

εκθέτει όλων των ειδών τις υπερβολές και τις αγυρτείες

περί βιολογικού ντετερμινισμού, από την εξελικτική ψυχο-

λογία έως τη γονιδιακή θεραπεία, τα γενετικά τροποποιη-

μένα τρόφιμα και τόσα άλλα...»

—Clifford Geertz

Richard Lewontin

Δεν είναι απαραίτητα έτσι
Το όνειρο του ανθρώπινου γονιδιώματος

και άλλες πλάνες

IT AIN’T NECESSARILY SO

Χαρτόδετο,

348 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €

O Richard Leweontin είναι

καθηγητής βιολογίας στο Τμήμα

Οργανισμικής και Εξελικτικής

Βιολογίας του Πανεπιστημίου

Harvard.

THIS IS BIOLOGY

Xαρτόδετο,

382 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 30,00 €



Ο Ernst Mayr διετέλεσε

καθηγητής στο Μουσείο

Συγκριτικής Ζωολογίας στο

Πανεπιστήμιο Harvard. Υπήρξε

μεγάλος ερευνητής της

εξελικτικής βιολογίας,

διανοητής, και συγγραφέας

πολλών βιβλίων και άρθρων.

Ernst Mayr

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

αποδείξεις και αλήθειες

O συγγραφέας έχει χαρακτηριστεί ως «μια από τις πιο λαμπρές προσωπι-

κότητες της εξελικτικής βιολογίας» και ως «ο Δαρβίνος του 20ού αιώνα».

Στο παρόν βιβλίο του, με απλή και προσιτή πρόζα, εξηγεί την εξελικτική

θεωρία για όσους την αποδέχονται αλλά δεν τη γνωρίζουν ή και αμφιβάλ-

λουν ότι είναι ορθή· ακόμη, και για όσους την απορρίπτουν αλλά, όπως

λέει ο ίδιος, θέλουν να επιχειρηματολογούν καλύτερα εναντίον της.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε πουθενά αλλού πειστικότερη παρακα-

ταθήκη της μεγαλοφυΐας του Δαρβίνου από αυτή που παρέχει ο Mayr...

Δώρο θαυμάσιο και διαχρονικό: η τέρψη της ανάγνωσης συντροφιά με ένα

από τα πιο οξύνοα πνεύματα της εποχής μας.»

—The New York Times Book Review

«Ο Mayr προσφέρει μια προκλητική εξήγηση των αιτιών που συνιστούν

τη βάση της εξελικτικής αλλαγής, ενώ με κατηγορηματικό τρόπο επιδιώ-

κει να μεταδώσει την αντίληψή του για την υπεροχή τούτης της θεωρίας.»

—Science News

«Μια υπέροχη εισαγωγή στην εξέλιξη... Κομψός γραπτός λόγος, πολλά

συναρπαστικά γεγονότα και δεδομένα.»

—Natural History

WHAT EVOLUTION IS

Χαρτόδετο,

374 σελ., 17 × 25 εκ.,

A/M, 27,00 €



O Steven Rose είναι καθηγητής

βιολογίας και διευθυντής της

Ομάδας Έρευνας του Εγκεφάλου και

της Συμπεριφοράς στο Ανοιχτό

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Steven Rose

Μονοπάτια της ζωής
Βιολογία, ελευθερία, ντετερμινισμός

Ο νευροεπιστήμονας Steven Rose, τοποθετώντας τον ίδιο τον οργανισμό

στο επίκεντρο της ζωής, αντικρούει ευθέως την ιδεολογία του αναγωγι-

σμού και τη θέση του ότι όλες οι όψεις της ανθρώπινης ζωής, από τις σε-

ξουαλικές προτιμήσεις ώς την παιδοκτονία, από τον πολιτικό προσανα-

τολισμό έως την άσκηση βίας, από την ανδροκρατία μέχρι και τον

αλκοολισμό, έχουν τη ρίζα τους στα γονίδια και αποτελούν αναπόφευκτη

απόρροια της φυσικής επιλογής. Ο Rose διατείνεται ότι τέτοιου είδους

ισχυρισμοί δεν είναι απλώς κοινωνικά αφελείς, αλλά ουσιαστικά παρερ-

μηνεύουν την ενεργητική και μη αναγώγιμη φύση των διαδικασιών της

ζωής.

«Υπό τις επικρατούσες συνθήκες στο χώρο της πολιτικής και της διανόη-

σης, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη να επιστρέψουμε στην πραγματική

βιολογία των πραγματικών οργανισμών (του ανθρώπου συμπεριλαμβανο-

μένου), στον πραγματικό κόσμο. Για τον απλό αναγνώστη που επιθυμεί να

μάθει πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός από το

βιβλίο τού Rose.»

—The New Scientist

«Ο Rose μάς δείχνει, με ενάργεια, πόσο τρελό είναι να παραβλέπει κανείς

τα επίπεδα πολυπλοκότητας που συνθέτουν έναν βιολογικό οργανισμό

στην προσπάθεια να επινοηθεί μια αμφιμονοσήμαντη σχέση μεταξύ

γονιδίου και τελικού αποτελέσματος..., επιτυγχάνει δε πειστικά το στόχο

του να επανεισαγάγει τη φιλοσοφία στη βιολογία.»

—The Sunday Telegraph

LIFELINES

Χαρτόδετο,

430 σελ., 14 × 21 εκ.,

A/M, 25,00 €



Ο Steven Pinker είναι καθηγητής στο

Τμήμα Νευροβιολογικών και

Γνωσιακών Επιστημών του

Τεχνολογικού Ινστιτούτου της

Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).

Steven Pinker

Το γλωσσικό ένστικτο
Πώς ο νους δημιουργεί τη γλώσσα

« Ένα από τα μεγαλύτερα ευεργετήματα που έκανα ποτέ στον εγκέφαλό

μου ήταν ότι διάβασα το βιβλίο του Pinker. Όσοι στερούνται ειδικών

γνώσεων θα καταγοητευτούν από την πραγματικά διαυγή και

εμπνευσμένη εισαγωγή στον συναρπαστικό κόσμο της γλωσσολογίας.

Οι ορθόδοξοι κοινωνικοί επιστήμονες —και οι βιολόγοι «συνοδοιπόροι»

τους— θα βρεθούν ενώπιον μιας σφοδρής δαρβινικής αμφισβήτησης των

πιο πεφιλημένων δογμάτων τους. Όσοι διακατέχονται από σχολαστικισμό

απέναντι στις λέξεις, όπως εγώ, θα φρονηματιστούν και θα

μεταμεληθούν. Ακόμη και αν δεν συμμερίζεστε τις απόψεις του

συγγραφέα, το υπέροχο αυτό έργο θα σας γοητεύσει και θα αιχμαλωτίσει

το ενδιαφέρον σας.»

—Richard Dawkins

«Υπέροχο βιβλίο· φωτίζει κάθε πλευρά της ανθρώπινης γλώσσας: τη

βιολογική της προέλευση, τη γραμματική δομή της, την παθολογία των

γλωσσικών διαταραχών και τη συνεχή εξέλιξη των γλωσσών και των

διαλέκτων.»

—Nature

«Εξαιρετικά πολύτιμο βιβλίο, διαφωτιστικό και καλογραμμένο.»

—Noam Chomsky

THE LANGUAGE INSTINCT

Χαρτόδετο,

514 σελ., 17 × 25 εκ.,

A/M, 32,00 €



Η βαρύτητα, η πιο αινιγματική από τις θεμελιώδεις

δυνάμεις της Φύσης, διέπει τα πάντα —από την κίνηση

των ωκεάνιων παλιρροιών μέχρι τη διαστολή του

Σύμπαντος. Στο παρόν βιβλίο το θέμα της βαρύτητας

παρουσιάζεται ολοκληρωμένα, σε μη τεχνικό επίπεδο, με

απαράμιλλη διαύγεια και απλότητα. Οικείες αναλογίες από

την καθημερινή ζωή, ενδιαφέρουσες ιστορίες και

ανέκδοτα, πολυάριθμες εικόνες και περιγραφές

συναρπαστικών αστρονομικών παρατηρήσεων

αποσαφηνίζουν λεπτά νοήματα και δύσκολα σημεία. Και

όλα τούτα χωρίς την παραμικρή υποχώρηση όσον αφορά

την επιστημονική ακρίβεια.

Η δεύτερη έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη και

διευρυμένη ώστε να περιλαμβάνει την ανακάλυψη

γιγαντιαίων βαρυτικών φακών, τα ευρήματα του

δορυφόρου COBE και του προγράμματος MACHO, τις

έρευνες για το πρώιμο Σύμπαν και άλλες νέες ιδέες της

κοσμολογίας.

«Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι επιστήμονες που να

μπορούν να γράψουν τόσο όμορφα όσο ο Narlikar.»

—The New Scientist

Jayant Narlikar

Η φωτεινή πλευρά της βαρύτητας
Για την πιο αινιγματική δύναμη της Φύσης

Αποτελεί το ηλιακό μας σύστημα μια τερατώδη εξαίρεση

στην κανονικότητα του Σύμπαντος ή όχι; Υπάρχουν άλλα

πλανητικά συστήματα στον Γαλαξία; Νοήμονα όντα; Η ι-

στορία της ζωής στη Γη είναι μοναδική ή, αντίθετα, κοινό-

τοπη; Πώς σχηματίσθηκαν ο  Ήλιος, η Γη και οι πλανήτες;

Διασώζονται κατάλοιπα της πρωταρχικής ύλης και πού;

Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές των πλα-

νητών και των δορυφόρων τους; Τι συνθήκες επικρατούν

σε αυτούς; Από τι συντίθενται και πώς συμπεριφέρονται

οι κομήτες και οι αστεροειδείς; Πόσο επικίνδυνοι είναι; Τι

σώματα περιλαμβάνει ο μεσοπλανητικός χώρος; Ποιες θε-

ωρίες υπάρχουν για το σχηματισμό της Σελήνης; Ο πλανή-

της Δίας σχηματίσθηκε πριν ή μετά τη Γη; Πώς εμφανίσθη-

κε η ζωή στον πλανήτη μας και ποιες υπήρξαν οι

κινητήριες δυνάμεις της εξέλιξής της; Ποιο θα είναι το

μέλλον της Γης και του  Ήλιου; Ποιο του Γαλαξία και του

Σύμπαντος;

André Brahic

Τα παιδιά του  Ήλιου
Εξέλιξη και εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος

ENFANTS DU SOLEIL

Χαρτόδετο,

440 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 28,00 €

Ο André Brahic είναι

αστροφυσικός, καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο των Παρισίων VII,

διευθυντής του Εργαστηρίου

Βαρύτητας και Αστρονομίας

ακτίνων γ, και μέλος της Γαλ-

λικής Επιτροπής Ατομικής

Ενέργειας (CEA).

THE LIGHTER SIDE OF GRAVITY

Xαρτόδετο,

252 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 23,50 €



Ο Kip Thorne είναι καθηγητής

θεωρητικής φυσικής στο Ινστιτούτο

Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας

(Caltech).

Kip Thorne

Μαύρες τρύπες και στρεβλώσεις του Χρόνου
Η προκλητική κληρονομιά τού Αϊνστάιν

«Κανείς δεν έχει περιγράψει καλύτερα απ’ ό,τι ο Kip σε τούτο το

βιβλίο —και, μάλιστα, με περισσότερη σαφήνεια, εγκυρότητα και

απλότητα ύφους— τις σημαντικότερες στιγμές στην προσπάθεια

των επιστημόνων να αποκρυπτογραφήσουν την πνευματική κληρονομιά

τού Αϊνστάιν.»

—John Archibald Wheeler

«Μια παραστατική και κατανοητή περιγραφή της γενικής σχετικότητας

και των επιδράσεών της στη σύγχρονη αστροφυσική και κοσμολογία,

από έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στο χώρο...»

—Roger Penrose

«Μοναδικό βιβλίο.  Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να έχουν γραφτεί όλα τα βι-

βλία που σχετίζονται με το ίδιο αντικείμενο... Συνδυάζει στοιχεία από

την ιστορία της Επιστήμης με παραστατικές και επιμελημένες επιστημο-

νικές περιγραφές και επεξηγηματικά σχόλια. Τα ανέκδοτα στοιχεία που

παραθέτει, ειδικότερα εκείνα που αφορούν τη σοβιετική επιστήμη, είναι

εξαιρετικά διαφωτιστικά...»

—Carl Sagan

«Το βιβλίο του Kip Thorne, εκτός από πηγή επιστημονικών πληροφο-

ριών, πιστεύουμε ότι στα χρόνια που έρχονται θα αποτελέσει και πηγή

έμπνευσης για πολλούς αναγνώστες του.»

—Physics Today BLACK HOLES AND TIME WARPS

Κάθε τόμος: Πανόδετος,

320 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 26,00 €



Ο Ilya Prigogine  τιμήθηκε το 1977 με

το βραβείο Νόμπελ χημείας.

Yπήρξε διευθυντής στα Διεθνή

Ινστιτούτα Solvay Φυσικής και

Χημείας στις Βρυξέλλες, και στο

Κέντρο Στατιστικής Μηχανικής,

Θερμοδυναμικής και Πολύπλοκων

Συστημάτων στο Όστιν τού Τέξας.

Ilya Prigogine

Το τέλος της βεβαιότητας
Χρόνος, Χάος και οι νόμοι της Φύσης

«Μπορούμε να θεωρούμε το έργο τού Prigogine ως μια συναρπαστική φυ-

σικιστική αναγωγή. Επομένως, ίσως διανοίξει το δρόμο ώστε να κατανοή-

σουμε γιατί η δημιουργικότητα της ζωής δεν αντιφάσκει με τους νόμους

της φυσικής.»

—Karl Popper

«Ο Prigogine είναι ένας πρωτοπόρος στον τομέα του χάους και της θεωρί-

ας της αυτοοργάνωσης· οι απόψεις του είναι τόσο επαναστατικές και θε-

μελιώδεις όσο εκείνες του Δαρβίνου. Το Τέλος της βεβαιότητας, συνδυάζο-

ντας αρμονικά το εννοιολογικό, το ιστορικό και το προσωπικό στοιχείο,

μας οδηγεί στις συναρπαστικότερες επιστημονικές συλλήψεις του καιρού

μας.»

—Oliver Sacks

«Αυτό που μας αιχμαλωτίζει κατά την ανάγνωση του Τέλους της βεβαιότη-

τας είναι ότι παρακολουθούμε πώς γεννιέται και αναπτύσσεται μια ιδέα

σε ένα εντυπωσιακά δημιουργικό μυαλό, πώς από διαισθητικός συλλογι-

σμός μετασχηματίζεται σε ώριμη φυσική θεωρία.»

—Yunal Neeman

«Η επιστημονική κοινότητα πρέπει να ευγνωμονεί τον IlyaPrigogine για

την πολυετή, επίμονη και σχεδόν μοναχική ενασχόλησή του με τα προβλή-

ματα της πολυπλοκότητας και των διαδικασιών μακράν της ισορροπίας,

τη λύση των οποίων περιγράφει με αριστουργηματικό τρόπο σε τούτο το

βιβλίο.»

—Nature

LA FIN DES CERTITUDES

Πανόδετο,

298 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 26,00 €



Ο Lee Smolin θεωρείται

πρωτοπόρος ερευνητής στην

κατεύθυνση ενοποίησης της

σχετικότητας, της κοσμολογίας και

της κβαντικής θεωρίας. Είναι

καθηγητής θεωρητικής φυσικής στο

Κέντρο Βαρυτικής Φυσικής και

Γεωμετρίας του Πολιτειακού

Πανεπιστημίου της Πενσιλβανίας.

Lee Smolin

Τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα
Η νέα αντίληψη για το χώρο, το χρόνο και το Σύμπαν

«Πολύ δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ έναν καλύτερο οδηγό για αυτό

το εξαιρετικά στριφνό, αφηρημένο και μακράν της καθημερινής εμπει-

ρίας μας θέμα...»

—Scientific American

«Το βιβλίο, με τη διεξοδική παρουσίαση του θέματός του, βρίσκεται πολύ

μπροστά συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο συναφές βιβλίο για τον μη ει-

δικό αναγνώστη... Ο Smolin μάς διαβεβαιώνει ότι η έρευνα για την κβαντι-

κή θεωρία της βαρύτητας δεν είναι απλώς εν ζωή αλλά εν πλήρει ακμή...»

—Nature

«Ο Smolin αφηγείται την ιστορία και παραθέτει τα επιχειρήματα με σα-

φήνεια και ενάργεια... Οι Τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα είναι ένα

σοβαρό φιλοσοφικό έργο...»

—The New York Times Book Review

«Το βιβλίο μάς βοηθά να αντιληφθούμε τον σύγχρονο τρόπο σκέψης των

φυσικών και το μεγάλο νοητικό τους εγχείρημα, διατηρώντας ένα επίπε-

δο γραφής όχι υψηλότερο αυτού που παρουσιάζονται τα επιστημονικά

θέματα σε τούτη την εφημερίδα...»

—The Independent

«Ο Lee Smolin είναι ένας λαμπρός, γνήσιος στοχαστής...»

—Roger Penrose THREE ROADS TO QUANTUM GRAVITY

Πανόδετο,

320 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €



«Η Επιστημονική Επανάσταση δεν συνέβη ποτέ, και αυτό

είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου.» Με αυτό τον προ-

κλητικό και φαινομενικά παράδοξο ισχυρισμό, ο Steven

Shapin ξεκινά την τολμηρή, συγκλονιστική εξερεύνησή

του για την καταγωγή της σύγχρονης επιστημονικής κο-

σμοαντίληψης. Tο βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες.

« Ένα έξοχο, μοναδικό βιβλίο.»

—The New York Times Book Review

«Είναι επίκαιρο και διαβάζεται “με μια ανάσα”...  Ένα βι-

βλίο που πρέπει να διαβάσει κάθε επιστήμονας ο οποίος

ενδιαφέρεται για το παρελθόν μας.»

—The New Scientist

«Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει μια πιο

προσιτή, πιο ενήμερη ή ακριβέστερη αφήγηση...»

—Adam Phillips

Steven Shapin

Η Επιστημονική Επανάσταση
Η καταγωγή της σύγχρονης επιστημονικής αντίληψης

Τις προηγούμενες δεκαετίες, αναπτύχθηκε μια εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα προβληματική γύρω από τη φύση της Επι-

στήμης και τους τρόπους μελέτης της ιστορίας της. Στο

πλαίσιο της προβληματικής αυτής εμφανίστηκαν ορισμένα

κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά και εθνογραφικά προ-

γράμματα έρευνας της επιστημονικής πρακτικής, τα οποία

ο Woolgar συζητά στο παρόν βιβλίο.

Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα αμφισβήτησαν αυθέ-

ως την παραδοσιακή εικόνα της Επιστήμης, σύμφωνα με

την οποία η αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης

οφείλεται στην απόλυτη ανεξαρτησία της από το κοινωνι-

κό πλαίσιο παραγωγής της. Αντίθετα, οι προσεγγίσεις που

παρουσιάζει ο Woolgar μελετούν το κοινωνικό πλαίσιο πα-

ραγωγής της επιστημονικής γνώσης και επιχειρούν να κα-

ταδείξουν τον αναπόδραστο ρόλο που διαδραματίζει αυτό

το πλαίσιο στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης.

Steve Woolgar

Επιστήμη
Η ιδέα καθ’ αυτήν

SCIENCE: THE VERY IDEA

Χαρτόδετο,

174 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €

Ο Steve Woolgar είναι καθηγητής

μάρκετινγκ και κοινωνιολογίας

στο Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης.

THE SCIENTIFIC REVOLUTION

Xαρτόδετο,

276 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 24,50 €

Ο Steven Shapin είναι καθηγητής

κοινωνιολογίας και σπουδών

Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο

της Καλιφόρνιας, στο Σαν

Ντιέγκο.



«Ο Crick δεν ικανοποιείται με επιφανειακές απαντήσεις...

Στο βιβλίο του βλέπουμε πώς ένας σπουδαίος ερευνητής

αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της Επιστήμης.»

—James D. Watson

«Ο Crick συνθέτει σε ένα συνεκτικό οικοδόμημα

παρατηρήσεις και δεδομένα από ευρύτατο  φάσμα

διαφορετικών επιστημονικών τομέων... Θα ενθουσιάσει

και θα γοητεύσει ένα εξίσου ευρύ φάσμα αναγνωστών.»

—Oliver Sacks

«Είναι αξιοθαύμαστη η ικανότητά του να διεισδύει στον

πυρήνα των επιστημονικών προβλημάτων, χωρίς να χάνει

την επαφή του με τον μη ειδικό αναγνώστη. Κατορθώνει

να μας οδηγήσει στα βαθύτερα ζητήματα της επιστήμης

του εγκεφάλου και της νόησης. Το βιβλίο του είναι

απαραίτητο σε κάθε ανήσυχο αναγνώστη.»

—Patricia Churchland

Francis Crick

Μια εκπληκτική υπόθεση
Η επιστημονική αναζήτηση της ψυχής

«Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη βιολογική

άποψη σχετικά με το πανάρχαιο πρόβλημα της σχέσης με-

ταξύ νόησης και εγκεφάλου πρέπει να διαβάσει αυτό το α-

ριστοτεχνικό έργο... Οι απόψεις τού Edelman θα γοητεύ-

σουν και θα προβληματίσουν όλους όσοι ενδιαφέρονται

για τη σύγχρονη ψυχολογία και φιλοσοφία.»

—Maxwell Cowan

«Πρόκειται για την πιο ενδελεχή και εμβριθή προσπάθεια

πραγμάτευσης του προβλήματος της συνείδησης από όσες

έχουν παρουσιαστεί στη βιολογική βιβλιογραφία.»

—John Searle

«Ο αναγνώστης αισθάνεται με δέος ότι συμμετέχει στη με-

γαλειώδη προσπάθεια, προσπάθεια που θεμελιώνεται στη

βιολογία, να συνδεθεί η νόηση με τον εγκέφαλο.»

—Umberto Eco

Gerald Edelman

Αιθέρας θεϊκός, λαμπερή φωτιά
Η επιστημονική σύνθεση του νευρωνικού δαρβινισμού

BRIGHT AIR, BRILLIANT FIRE

Πανόδετο,

436 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 26,00 €

Ο Gerald M. Edelman είναι

διευθυντής του Ινστιτούτου

Νευροεπιστημών στη Λα Χόια

της Καλιφόρνιας και πρόεδρος

του Τμήματος Νευροβιολογίας

στο Ινστιτούτο Ερευνών Scripps.

Το 1972 τιμήθηκε με το βραβείο

Νόμπελ ιατρικής.

THE ASTONISHING HYPOTHESIS

Πανόδετο,

442 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €

Ο Francis Crick διετέλεσε

επίτιμος καθηγητής έρευνας του

Ινστιτούτου Salk στη Λα Χόια

της Καλιφόρνιας. Το 1962

τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ

ιατρικής για την ανακάλυψη της

μοριακής δομής τού DNA.



«Ουδείς λογοτέχνης, φυσι-

κός ή φιλόσοφος μας έχει

προσφέρει ποτέ μια τόσο

υπέροχη εικόνα για το τι εί-

ναι ή τι θα μπορούσε να εί-

ναι ο χρόνος...»

—James Gleick

«Είναι μια διανοητική πρό-

κληση. Κείμενο συγκινητι-

κό, ευχάριστο και γραμμένο

με εξαιρετική δεξιοτε-

χνία...»

—Salman Rushdie

«Βαθυστόχαστο, παράξενο,

χαριτωμένο, γοητευτικό...

Έλκει σαν ισχυρός μαγνήτης

τον αναγνώστη σε έναν κό-

σμο ονειρικό...»

—The New York Times

Alan Lightman

Τα όνειρα του
Αϊνστάιν
Μια νουβέλα για τη φύση
του χρόνου

EINSTEIN’S DREAMS

Πανόδετο,

160 σελ., 12 × 17 εκ.,

Α/Μ, 18,00 €

Ο συγγραφέας υποστηρίζει

ότι ο ντα Βίντσι, με τις ε-

φευρέσεις του, την πειρα-

ματική του μέθοδο και την

επιθυμία του να διευρύνει

τα όρια της γνώσης, υπήρ-

ξε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο

πρώτος επιστήμονας.

Ο White συνυφαίνει το

πρώιμο επιστημονικό έργο

τού Λεονάρντο με την περι-

πετειώδη προσωπική ζωή

του —τα στερημένα του

παιδικά χρόνια, την ομοφυ-

λοφιλία του, τη σχέση του

με τον Μακιαβέλι και τον

Καίσαρα Βοργία—, και δεί-

χνει παραστατικά πώς συγ-

χωνεύονται σε αυτόν η τέ-

χνη και η επιστήμη.

«Το πνεύμα τού Λεονάρντο,

όπως το είδε ο ελεύθερα

σκεπτόμενος και πολυμα-

θής White...»

—The Times Higher

Education Supplement

Michael White

Λεονάρντο ντα
Βίντσι
Ο πρώτος επιστήμονας

LEONARDO:
THE FIRST SCIENTIST

Χαρτόδετο,

432 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €

Οι διοξίνες. Η όξινη βροχή.

Πυρίτιδα και πυροτεχνήμα-

τα. Βιοφωταύγεια. Μετρώ-

ντας τις οσμές. Κρέμες προ-

σώπου. Γαστρονομική

χημεία. Η πενικιλίνη και

άλλα αντιβιοτικά. Βιολογι-

κές καλλιέργειες. Αγώγιμα

και φωτονικά πολυμερή. Η

χημεία του αυτοκινήτου. Ο

αερόσακος. Πληροφορική

χημεία. Εγκληματολογικές

πληροφορίες. Από τον κό-

σμο της τέχνης. Περί νο-

θειών.

Tέτοια και πολλά άλλα ε-

κρηκτικού ενδιαφέροντος

καθημερινά θέματα συζη-

τιούνται στις σελίδες του

βιβλίου. Τα ερωτήματα

που τίθενται είναι πολλά,

και οι απαντήσεις τους ανα-

τρέπουν συχνά κοινές αντι-

λήψεις και αλήθειες.

Αναστάσιος Βάρβογλης

Χημεία και
καθημερινή ζωή
Μια συναρπαστική
γνωριμία με τον θαυμαστό

κόσμο της χημείας

Χαρτόδετο,

362 σελ., 17 × 25 εκ.,

δίχρωμο, 27,00 €

Στις σελίδες του βιβλίου

παρακολουθούμε πώς ο

Lang, με αξιοθαύμαστη δε-

ξιοτεχνία, κατορθώνει να

αναλύσει σημαντικά

ζητήματα των μαθηματικών

—πρώτους αριθμούς, διο-

φαντικές εξισώσεις, στοι-

χειώδη τοπολογία— σε ένα

μη ειδικό κοινό. Ο αναγνώ-

στης δεν μπορεί παρά να

νιώσει τον ενθουσιασμό

που συνεπήρε το ακροατή-

ριο αυτού του παγκοσμίως

διακεκριμένου δασκάλου.

«Αν είστε μαθητής λυκείου

ή φοιτητής, ελπίζω ότι εδώ

θα βρείτε κάτι που να συ-

μπληρώνει όσα μαθηματικά

σάς δίδαξαν ή σας επέβα-

λαν, όποια κι αν είναι

αυτά.»

—Serge Lang

Serge Lang

Η γοητεία των
Μαθηματικών
Tρεις συζητήσεις
με το κοινό

THE BEAUTY OF DOING
MATHEMATICS

Πανόδετο,

217 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €



Το βιβλίο περιέχει όλες τις

μέχρι σήμερα γνωστές ρή-

σεις του Αϊνστάιν και

αναφορές τρίτων γι’ αυτόν.

Μπορούμε να βρούμε τις

απόψεις του για την Αμερι-

κή, τους Εβραίους, τον πό-

λεμο και την ειρήνη, την

πολιτική, τη θρησκεία, και

την Επιστήμη, τη νιότη και

τα γηρατειά, τον έρωτα και

το γάμο, τη μουσική και τα

αγαπημένα κατοικίδια ζώα

—από τις πρώτες του σκέ-

ψεις, δεκαεπτάχρονο αγόρι,

έως τις τελευταίες του λέ-

ξεις, σε ηλικία εβδομήντα

έξι ετών. Το βιβλίο προλο-

γήζει με γοητευτικό τρόπο

ο Freeman Dyson.

Alice Calaprice

Εγώ, ο Άλμπερτ
Αϊνστάιν...
Αξιομνημόνευτες σκέψεις
και ρήσεις του μεγάλου

σοφού

THE QUOTΑBLE EINSTEIN

Πανόδετο,

268 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Το βιβλίο αφενός επιχειρεί

να δώσει απαντήσεις σε ε-

ρωτήματα όπως: Τι είναι

ψευδαίσθηση; Πόσα είδη

ψευδαισθήσεων υπάρχουν;

Ποιος ο ρόλος του εγκεφά-

λου στη δημιουργία τους;

Ποια η ιστορία τους; Aφε-

τέρου, χρησιμοποιώντας

εξαίρετη εικονογράφηση,

παρουσιάζει και ερμηνεύει

πλήθος από ψευδαισθήσεις

(γεωμετρικές πλάνες, οπτι-

κές και ακουστικές αυταπά-

τες, παράδοξες εικόνες

κ.λπ.). Παράλληλα, διασα-

φηνίζοντας τα οργανικά αί-

τια που τις προκαλούν, μας

εμβάλλει σε σκέψεις κατά

πόσον πολλά απ’ όσα βλέ-

πουμε και ακούμε ανταπο-

κρίνονται στην πραγματι-

κότητα ή οφείλονται σε

διαταραχές της αντίληψής

μας...

Jacques Ninio

Η επιστήμη των
ψευδαισθήσεων
Λανθασμένες εντυπώσεις
για όσα βλέπουμε και

ακούμε γύρω μας

LA SCIENCE DES ILLUSIONS

Χαρτόδετο,

214 σελ., 21 × 27 εκ.,

Α/Μ + έγχρ. ένθετο, 27,00 €

« Ένα τεκμηριωμένο βιβλίο,

του οποίου η ευρύτητα της

σοφίας οφείλεται σε ένα

πλήθος αναφορών, παραπο-

μπών και σημειώσεων.  Ένα

έργο που θα αφήσει εποχή

στην ιστορία της σκέψης.»

—Le Monde

«Εύκολα μαντεύει κανείς

ότι αυτό το βιβλίο θα είναι

το γεγονός της χρονιάς.»

—Libération

« Ένα μεγάλο βήμα στο δρό-

μο προς τη συμφιλίωση

των φύλων.»

—Le Figaro

«Η Elisabeth Badinter έχει

την ιδιαίτερη ικανότητα να

κατανοεί την εποχή της με

οξυδέρκεια. Η ευρυμάθειά

της αφήνει άναυδο τον ανα-

γνώστη.»

—Quinzaine Littéraire

Elisabeth Badinter

XY
H ανδρική ταυτότητα

XY, DE L’IDENTITE
MASCULINE

Χαρτόδετο,

228 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,50 €

Στο βιβλίο εξετάζονται θέ-

ματα όπως η τύχη, η αβε-

βαιότητα, ο κίνδυνος, η πι-

θανότητα, η στατιστική και

οι στατιστικές. Η διήγηση

ξεκινά από τους πρώτους

παίκτες τυχερών παιχνι-

διών, που πίστευαν ότι οι

θεοί ελέγχουν τη ρίψη των

ζαριών· περνά στον τζόγο

και τις συμπτώσεις, το λότο

και τις ιπποδρομίες, τα γε-

νέθλια, τους γενετικούς ε-

λέγχους τού DNA, τις κλινι-

κές δοκιμές και τις

εναλλακτικές θεραπείες,

και φτάνει έως τις σύγχρο-

νες έρευνες του χάους, της

γενετικής και της κβαντι-

κής θεωρίας. Σε αρκετά κε-

φάλαια προς όφελος των α-

ναγνωστών με βαθύτερο

ενδιαφέρον, παρατίθενται

απλά προβλήματα.

Brian Everitt

Οι κανόνες της
τύχης
Πιθανότητες, κίνδυνοι και
στατιστική

CHANCE RULES

Χαρτόδετο,

266 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €



Ο Roger Penrose είναι καθηγητής

μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης. Είναι γνωστός κυρίως

από τις εργασίες του για τις μαύρες

τρύπες, την κβαντική βαρύτητα,

τις μη περιοδικές πλακοστρώσεις

και, πιο πρόσφατα, την επιστήμη

της νόησης.

Roger Penrose

Το μεγάλο, το μικρό και η ανθρώπινη νόηση
Συμμετέχουν: Abner Shimony, Nancy Cartwright, Stephen Hawking

Οι πρωτότυπες και προκλητικές ιδέες τού Roger Penrose σχετικά με τη

μεγάλης κλίμακας φυσική του Σύμπαντος, τον μικρής κλίμακας κόσμο της

κβαντικής μηχανικής και τη φυσική της νόησης έχουν αποτελέσει αντι-

κείμενο έντονων αντιπαραθέσεων και συζητήσεων.

Το παρόν βιβλίο εκθέτει με εξαιρετική σαφήνεια τις σκέψεις τού

Penrose για αυτά τα πολύπλοκα πεδία έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη και

τις πλέον πρόσφατες εξελίξης στο θέμα. Παρουσιάζει με υποδειγματική

σαφήνεια της περιοχές της φυσικής στις οποίες πιστεύει ότι παραμένουν

άλυτα προβλήματα μείζονος σημασίας. Παράλληλα εισάγει ορισμένες ριζι-

κά νέες έννοιες οι οποίες θα αποδειχθούν εξαιρετικά γόνιμες στην προ-

σπάθειά μας να κατανοήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη φύση

της ανθρώπινης νόησης. Επιπλέον παρουσιάζει την κριτική που ασκούν

σε αυτές τις ιδέες τρεις διακεκριμένοι ειδικοί από διαφορετικούς χώ-

ρους, καθώς και την απάντηση του Penrose στις αντιρρήσεις που εκφρά-

ζουν.

«Κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται σοβαρά για τα μαθηματικά, τη φυσική

και τη φιλοσοφία της νόησης θα βρει το βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον...»

—The Philosopher’s Magazine

THE LARGE, THE SMALL
AND THE HUMAN MIND

Πανόδετο,

246 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €



2η έκδοση

Ο Jearl Walker είναι καθηγητής

φυσικής στο Πολιτειακό

Πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ,

στις ΗΠΑ.

Jearl Walker

Το πανηγύρι της Φυσικής
με απαντήσεις

2η έκδοση

Γιατί η κιμωλία τρίζει στον πίνακα; Γιατί βλέπουμε ένα μόνο ημισφαίριο

της Σελήνης; Γιατί επιταχύνει τους τεχνητούς δορυφόρους η αντίσταση

του αέρα; Γιατί το ζεστό νερό παγώνει γρηγορότερα από το κρύο; Γιατί,

όταν φυσά ο λίβας, συμπεριφέρονται παράλογα οι άνθρωποι, με αποτέλε-

σμα να αυξάνουν τα αυτοκινητικά δυστυχήματα και τα εγκλήματα; Γιατί

όταν περιστρέφετε ένα δίσκο που έχετε βάψει άσπρο και μαύρο τον βλέ-

πετε έγχρωμο;

To βιβλίο περιλαμβάνει χιλιάδες πρωτότυπα και διασκεδαστικά ερω-

τήματα που αναφέρονται στον ηλεκτρισμό, τη μηχανική, τη θερμότητα,

την ακουστική, την οπτική, την πυρηνική, την αστρονομία, τη μετεωρολο-

γία, τη χημεία, τη βιολογία. Ερωτήματα που προωθούν την κατανόηση αρ-

χών και νόμων της φυσικής επιστήμης μέσα από καθημερινά φυσικά φαι-

νόμενα. Οι απαντήσεις υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου και δεν

περιέχουν καθόλου τύπους φυσικής.

Το βιβλίο έχει καταστήσει παγκοσμίως γνωστό το συγγραφέα του, όχι

μόνο μεταξύ των φυσικών, διότι έχει διαβαστεί μανιωδώς από εκατομμύ-

ρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους στη

φυσική. Έχει γίνει μπεστ-σέλερ στην Αμερική και έχει μεταφραστεί σχε-

δόν σε όλες τις γλώσσες.
THE FLYING CIRCUS OF PHYSICS

Χαρτόδετο,

408 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €

Από 17 χρονών



«Σπινθηροβόλα συλλογή προβλημάτων και παραδόξων από

τον πλέον ψυχαγωγικό επαΐοντα της μαθηματικής λογικής και

της θεωρίας συνόλων που υπήρξε ποτέ...»

—Martin Gardner

«Ο μεταγρίφος “Ποιος είναι ο κατάσκοπος;” αποτελεί τον πιο

ευφυή γρίφο λογικής που διατυπώθηκε ποτέ...»

—George Boolos

«Ο Smullyan είναι χαρισματικός δάσκαλος. Όλους μας, απ’

όποια γωνιά και αν τον παρατηρούμε, πάντα καταφέρνει να

μας μπερδεύει. Είναι ο τέλειος λογικολόγος. Οι αστραπιαίες

ανατροπές ή οι απρόσμενες καταλήξεις των ιστοριών του μας

πείθουν ότι είναι ένας μάγος της μαθηματικής λογικής».

—The New York Times Book Review

«Ο Smullyan έχει το χάρισμα να μετατρέπει τα πιο αφηρημένα

και γεμάτα μυστήριο πεδία των μαθηματικών σε απτές και

ελκυστικές εικόνες... Μακάρι να γράψει ακόμη πιο πολλές,

αμίμητες, ολοζώντανες μαθηματικές ιστορίες».

—Douglas Hofstadter

«Πιστεύω ότι ο Ray Smullyan είναι ο Lewis Carroll της εποχής

μας. Τα βιβλία του θα εξακολουθούν να μαγεύουν για πολύ

καιρό αφότου οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε ξεχαστεί».

—Peter Denning

Raymond Smullyan

Την κυρία ή την τίγρη;

και άλλοι γρίφοι μαθηματικής λογικής

Ο Raymond Smullyan, ευρύτατα

γνωστός μαθηματικός και

λογικολόγος, διετέλεσε

καθηγητής μαθηματικών στο

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

και καθηγητής φιλοσοφίας στο

Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

THE LADY OR THE ΤIGER?

Πανόδετο,

262 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 26,00 €

Από 18 χρονών

SATAN, CANTOR,

AND INFINITY

Πανόδετο,

320 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €

Από 18 χρονών

Ο Σατανάς, ο Cantor και το άπειρο

Ερώτηση:  Ένας μαγαζάτορας

αγόρασε ένα αντικείμενο

προς 7 €, το πούλησε

προς 8 €, το αγόρασε ξανά

προς 9 € και, τέλος,

το πούλησε προς 10 €.

Πόσα κέρδισε,

(α) τίποτα, (β) 1 €

ή (γ) 2 €;



MARTIN

                                          Τα αινίγματα   της Σφίγγας

                                              και άλλες γριφώδεις   μαθηματικές ιστορίες

GARDNER

RIDDLES OF THE SPHINX

Χαρτόδετο,

168 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Από 16 χρονών Ο μετρ των ψυχαγωγικών μαθηματικών Μαrtin

Gardner προσφέρει στον αναγνώστη μια πλούσια

συλλογή μαθηματικών γρίφων —με θέματα από τη

γεωμετρία, την άλγεβρα και τη φυσική— η οποία

θα τον καταγοητεύσει και θα τον βοηθήσει να

δοκιμάσει τη λογική και την έμπνευσή του.

Σε κάθε κεφάλαιο διατυπώνεται ένα πρόβλημα·
αυτό λύνεται στον τομέα των πρώτων απαντήσεων.

Η συγκεκριμένη λύση οδηγεί σε ένα άλλο πρόβλημα,

το οποίο λύνεται στον τομέα των δεύτερων

απαντήσεων. Από την εν λόγω διαδικασία συχνά

εγείρεται μια τρίτη ερώτηση και μερικές φορές μια

τέταρτη· οι απαντήσεις και οι λύσεις δίνονται στους

αντίστοιχους τομείς.

«Ο Martin Gardner αναδεικνύει τις μαγικές του

ικανότητες όταν αναπτύσσει μαθηματικές έννοιες

και με υποχρεώνει να ξενυχτάω ώσπου να τελειώσω

τα κείμενά του.»

     —Isaac Asimov

Ο Martin Gardner έχει

αμέτρητους αναγνώστες σε όλο

τον κόσμο. Έχει δημοσιεύσει

περισσότερα από σαράντα

βιβλία για τα μαθηματικά, τη

φυσική και τη φιλοσοφία.



THINKING PHYSICS

IS GEDANKEN PHYSICS

Xαρτόδετο,

308 σελ., 21 × 27 εκ.,

Α/Μ, 27,00 €

Από 15 χρονών

Ο Lewis Epstein είναι

καθηγητής φυσικής στο

Πολιτειακό Κολέγιο του Σαν

Φρανσίσκο, στις ΗΠΑ.

Lewis Epstein

Στις γειτονιές της φυσικής
Ερωτήσεις στη γενική φυσική με τις απαντήσεις τους

Το βιβλίο περιλαμβάνει εκατοντάδες πρωτότυπες ερωτήσεις στην ύλη της

γενικής φυσικής, μαζί με τις αναλυτικές απαντήσεις τους.

Δίνει έμφαση στην κατανόηση των φυσικών εννοιών και έχει πλούσια

εικονογράφηση.

Τα κεφάλαιά του είναι: Κινηματική • Νόμοι του Νεύτωνα • Ορμή και ενέργεια

• Στροφική κίνηση • Βαρύτητα • Υγρά και αέρια • Ταλαντώσεις και κύματα

• Θεωρία της σχετικότητας • Θερμότητα • Φως • Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός

• Κβαντική μηχανική.

«Ακόμη και οι ενημερωμένοι φυσικοί γοητεύονται καθώς βυθίζονται στις σελίδες

του... Οι εξηγήσεις του είναι από τις καλύτερες που έχω διαβάσει.»

—The New Scientist

2η έκδοση



ALICE

IN QUANTUMLAND

Πανόδετο,

248 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Από 18 χρονών

Το βιβλίο αποτελεί μια φανταστική περιήγηση στον

κόσμο της κβαντικής φυσικής —το σύμπλεγμα των

θεωριών για τη φύση των υποατομικών σωματιδίων

που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι επιστήμονες για να

εξηγήσουν το φυσικό Σύμπαν.

«Τι είναι η χώρα των κβάντων; Φανταστείτε την

σαν ένα πάρκο διανοητικής αναψυχής, μικρότερη

από ένα άτομο, όπου κάθε βόλτα, κάθε παιχνίδι, κάθε

ατραξιόν παρουσιάζει και μια διαφορετική όψη τού

μικρόκοσμου.»

Μέσα από την αλληγορία των περιπετειών και των

συναντήσεων της Αλίκης, ο συγγραφέας

αποσαφηνίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του

κβαντικού κόσμου —η αρχή της αβεβαιότητας, η

αρχή τού Pauli, η φυσική υψηλών ενεργειών, και

τόσα άλλα— καθιστώντας τα προσιτά στον μη ειδικό.

Πρόκειται για μια συναρπαστική εισαγωγή σε

ουσιώδεις αλλά συχνά δύσληπτες έννοιες σχετικά με

τον Κόσμο μας. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε

πολλές μαθηματικές γνώσεις για να το

παρακολουθήσετε. Αυτό που χρειάζεστε είναι

διάθεση για πνευματικές περιπέτειες και υγιή

περιέργεια για τον Κόσμο που μας περιβάλλει.

Ο Robert Gilmore είναι λέκτορας

φυσικής στο Πανεπιστήμιο του

Μπρίστολ, στην Αγγλία.

Robert Gilmore

H Aλίκη στη χώρα των κβάντων

Μια αλληγορία της κβαντικής φυσικής



THE MAN WHO COUNTED

Πανόδετο,

260 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Από 10 χρονών

Malba Tahan είναι το

ψευδώνυμο ενός διάσημου

βραζιλιάνου μαθηματικού και

συγγραφέα, του Júlio César de

Mello e Souza, ο οποίος

εθήτευσε ως καθηγητής στη

Σχολή Καλών Τεχνών και στην

Αρχιτεκτονική Σχολή του

Πανεπιστημίου τού

Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ο  Άνθρωπος Που Μετρούσε
Ένα ταξίδι στην Ανατολή, γεμάτο μαθηματικές περιπέτειες

Το βιβλίο αποτελεί μια απολαυστική συλλογή μαθηματικών γρίφων,

παρουσιασμένων μέσα από μια ιστόρηση που θυμίζει Χίλιες και μια νύχτες.

Ο Άνθρωπος Που Μετρούσε, ο ήρωας του βιβλίου, ταξιδεύει τον αναγνώστη στον

εξωτικό αραβικό κόσμο τού 1300, όπου με τις εξαιρετικές μαθηματικές ικανότητές

του επιλύει διαφωνίες, παρέχει σοφές συμβουλές, αντιμετωπίζει και νικάει

επικίνδυνους εχθρούς, κερδίζει φήμη και πλούτη, και τέλος αμείβεται αισθηματικά

αφού καταφέρνει να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του.

Καθώς ακολουθούμε τον ήρωά μας, μαθαίνουμε τις ιστορίες προγενέστερών του

μαθηματικών, παρακολουθούμε τις νοητικές δοκιμασίες στις οποίες τον

υποβάλλουν οι σύγχρονοί του σοφοί μέσω μαθηματικών γρίφων, και θαυμάζουμε τις

γνώσεις και την κρίση του, με τις οποίες κερδίζει το σεβασμό και την αγάπη όλων.

Στο τέλος της ελληνικής έκδοσης παρατίθενται σχόλια και επεξηγήσεις που

αφορούν το μαθηματικό περιεχόμενο του βιβλίου.

Malba TahanMalba Tahan



Æï 2003, óôï ¦áîåðéóôÜíéï ôïù ÆÝíðéçëåî êåëÝîèóå Ûîá åìðéäïæÞòï ðåÝòá-
íá: è äèíéïùòçÝá ôïù ðòñôïù Ç¦áéäéëïà ¦áîåðéóôèíÝïùÈ. 
ªôá øòÞîéá ðïù ðÛòáóáî, è éäÛá ôåÝîåé îá çÝîåé õåóíÞ÷ óôèî ëåîôòéëÜ ¶ùòñ-
ðè. ¦áéäéëÀ ¦áîåðéóôÜíéá Ûøïùî êåæùôòñóåé óôé÷ ðåòéóóÞôåòå÷ ðÞìåé÷ 
ôè÷ ¡åòíáîÝá÷, áììÀ ëáé óôè µéÛîè, óôè Äñíè, óôè µáóéìåÝá, óôï  
Ùóìï, óôï ªáéî ¡ëáì ëáé óôè ·ùòÝøè. 

Çªôï ¦áéäéëÞ ¦áîåðéóôÜíéï, ïé ëáõèçèôÛ÷ áðáîôïàóáî íå 
óïâáòÞôèôá óôá åòöôÜíáôá ðïù Ûõåôáî ôá ðáéäéÀ. °ëÞíá ëáé ïé 
åîÜìéëå÷ Þíö÷ åÝøáî ðåòéÛòçåéá çéá ôé÷ áðáîôÜóåé÷, ëáõñ÷ óù-
øîÀ áùôïÝ ðòïëáìïàóáî ôé÷ åòöôÜóåé÷ ôöî ðáéäéñî. »å ôè âéá-
óàîè ëáé ôè òïùôÝîá ôè÷ ëáõèíåòéîÞôèôá÷, åêÀììïù, ðïéï÷ Ûøåé 
ôèî áðÀîôèóè óôï çéáôÝ ïé Àîõòöðïé ðòÛðåé îá ðåõáÝîïùî; ¦ïéï÷ 
íðïòåÝ îá åêèçÜóåé éëáîïðïéèôéëÀ çéáôÝ ùðÀòøïùî ðìïàóéïé ëáé æôöøïÝ, 
çéáôÝ ôá èæáÝóôåéá åÝîáé ôÞóï õåòíÀ Ü çéáôÝ åêáæáîÝóôèëáî ïé äåéîÞóáùòïé; 
¦ïéï÷, áî Þøé ïé ëáõèçèôÛ÷; [...]È

ºÀõå øòÞîï, íå ôï ôÛìï÷ ôïù ðòïçòÀííáôï÷ ëáé íå ôé÷ áðáîôÜóåé÷ ðïù 
äÝîïîôáé óôé÷ äéáìÛêåé÷, çòÀæïîôáé ôá âéâìÝá áùôÀ.  Îîá çéá ëÀõå øòïîéÀ. ¡å-
íÀôá Þíïòæå÷ åéëÞîå÷ ëáé áçÀðè çéá ôè çîñóè. ¶êÀììïù ëáé ôá âéâìÝá äåî 
áðïôåìïàî íÛòï÷ ôè÷ ðáîåðéóôèíéáëÜ÷ úöÜ÷;

• ¡éáôÝ ùðÀòøïùî æôöøïÝ ëáé ðìïàóéïé; • ¡éáôÝ 
âçÀúïùî æöôéÀ ôá èæáÝóôåéá; • ¡éáôÝ ðåõáÝ-
îïùî ïé Àîõòöðïé; • ¡éáôÝ ïé íïùóïùìíÀîïé 
ðòïóåàøïîôáé ðÀîö óå øáìéÀ; • ¡éáôÝ íåçáìñ-
îïùî ôá æùôÀ; • ¡éáôÝ âìÛðïùíå Þîåéòá; • ¡éáôÝ 
äåî ðÛæôïùî ôá Àóôòá áðÞ ôïî ïùòáîÞ; • ¡éáôÝ 
åÝîáé çùíîÀ ôá áòøáÝá åììèîéëÀ áçÀìíáôá; • 
¡éáôÝ ïé îùøôåòÝäå÷ âìÛðïùî íå ôá áæôéÀ; • 
¡éáôÝ ïé íáõèíáôéëïÝ äùóëïìåàïîôáé óôïù÷ 
áòéõíèôéëïà÷ ùðïìïçéóíïà÷; • ¡éáôÝ ôá áçÞòéá 
ôóáëñîïîôáé ëáé ôá ëïòÝôóéá åÝîáé íùçéÀççé-
øôá; • ¡éáôÝ ïé áõìèôÛ÷ âåìôéñîïùî äéáòëñ÷ 
ôé÷ åðéäÞóåé÷ ôïù÷; • ¡éáôÝ ùðÀòøåé è áóôòáðÜ 
ëáé è âòïîôÜ; • ¡éáôÝ ï Àîõòöðï÷ ëáôÀçåôáé 
áðÞ ôïî ðÝõèëï; • ¡éáôÝ äåî åðéôòÛðåôáé è áî-
õòñðéîè ëìöîïðïÝèóè;

Ulrich Janssen - Ulla Steuernagel

¦áéäéëÞ ¦áîåðéóôÜíéï
Ãé åðéóôÜíïîå÷ åêèçïàî ôá íùóôÜòéá ôïù ºÞóíïù

µéâìÝï 1: ¦áîÞäåôï, 216 óåì., 17 × 25 åë., Îçøòöíï, 23,00  œ
µéâìÝï 2: ¦áîÞäåôï, 248 óåì., 17 × 25 åë., Îçøòöíï, 24,00  œ
µéâìÝï 3: ¦áîÞäåôï, 248 óåì., 17 × 25 åë., Îçøòöíï, 24,00  œ

¡éáôÝ åêáæáîÝóôèëáî ïé äåéîÞóáùòïé;

¡éáôÝ ôï 
óøïìåÝï 

åÝîáé 
âáòåôÞ; 

¡éáôÝ çåìÀíå íå ôá áóôåÝá; 

¦áéäéëÀ ¦áîåðéóôÜíéá Ûøïùî êåæùôòñóåé óôé÷ ðåòéóóÞôåòå÷ ðÞìåé÷ 

¦ïéï÷ 
íðïòåÝ îá åêèçÜóåé éëáîïðïéèôéëÀ çéáôÝ ùðÀòøïùî ðìïàóéïé ëáé æôöøïÝ

µòáâåÝï 
Descartes ôè÷ 
¶ùòöðáûëÜ÷  

Îîöóè÷ çéá ôè 
äéÀäïóè ôè÷ 
¶ðéóôÜíè÷



Joan Dash

Γεωγραφικό μήκος

Ο αγώνας για το έπαθλο

THE LONGITUDE PRIZE

Πανόδετο,

224 σελ., 14 × 21 εκ.,

έγχρωμο, 19,00 €

Από 11 χρονών

Ενταγμένο σε ένα συναρπαστικό ιστορικό πλαίσιο —ναυάγια, πολιτικές

ραδιουργίες, εξερευνητικά ταξίδια—, το βιβλίο ιστορεί το δημιουργικό

όραμα ενός λαϊκού ανθρώπου, την επιμονή και υπομονή του ενάντια

στις μεγάλες αντιξοότητες και τον διά βίου αγώνα του για την

αναγνώριση της λαμπρής του εφεύρεσης και την προσωπική του

δικαίωση, εις πείσμα του αγγλικού κατεστημένου.

Μέχρι τον 18ο αιώνα είχαν συμβεί πολλά ναυάγια και είχαν πνιγεί

χιλιάδες ναυτικοί, διότι δεν υπήρχε τρόπος να προσδιορίζουν την

ακριβή τους θέση σε κάθε στιγμή της πορείας τους στους αχανείς

ωκεανούς. Και το μεν γεωγραφικό τους πλάτος το υπολόγιζαν εύκολα,

αλλά ακόμα και οι πλέον έμπειροι ναυτικοί δεν διέθεταν κανέναν τρόπο

για να προσδιορίσουν το γεωγραφικό τους μήκος.

Τη λύση έδωσε ένας ξυλουργός, ο John Harrison, με την

καταπληκτική του εφεύρεση: το θαλασσοπόρο ρολόι.

Η Kolet Janssen είναι

λέκτορας

θρησκειολογίας στο

Πανεπιστήμιο του

Λουβέν, στο Βέλγιο.

Γιατί οι άνθρωποι ερωτεύονται; Και

πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι ερωτευμέ-

νος; • Τι σημαίνει κάνω έρωτα; Και γιατί

μας χρειάζεται; • Γιατί οι άνθρωποι α-

ποφεύγουν να μιλούν για το σεξ; Είναι

«βρόμικη» πράξη; • Επιτρέπεται ένα

κορίτσι να κάνει έρωτα όταν έχει πε-

ρίοδο; • Αν ξεκινήσεις από μικρός να

κάνεις έρωτα, ωριμάζεις γρηγορότερα;

• Γιατί οι άνθρωποι ζηλεύουν;

• Tι είναι η έκτρωση; • Τι είναι το προ-

φυλακτικό και τι το χάπι; Και πώς μπο-

ρώ να τη γλυτώσω από το AIDS; • Γιατί

κάποιοι άνθρωποι κάνουν σεξ για τα

λεφτά;

Αν έχεις και εσύ παρόμοιες απορίες

για την αγάπη, την εφηβεία, τη σεξουα-

λικότητα και τις σχέσεις των δύο φύ-

λων, τότε πρέπει να διαβάσεις αυτό το

βιβλίο. Θα βρεις λογιών λογιών απα-

ντήσεις: λογικές, χαριτωμένες, σοκαρι-

στικές, ευαίσθητες, αστείες, προπά-

ντων όμως ειλικρινείς.

Kolet Janssen

Σεξ και συναίσθημα
Ειλικρινείς απαντήσεις για

τον έρωτα και λοιπά

SEKS HOE VOELT DAT

Πανόδετο,

228 σελ., 17 × 25 εκ.,

έγχρωμο, 23,00 €

Από 10 χρονών



MATHEMATICS CAN BE FUN

Κάθε βιβλίο:

Πανόδετο,

Δίχρωμο, 17 × 25 εκ.,

176 και 211 σελ.,

23,00 € και 23,00 €

Από 10 και 13 χρονών,

αντίστοιχα

O Yakov Perelman θεωρείται

μεγάλος εκλαϊκευτής της

Επιστήμης, και τα πολλά βιβλία

του είναι γνωστά σε κάθε

μορφωμένο πολίτη τής πρώην

Σοβιετικής  Ένωσης. Έχουν

μάλιστα μεταφραστεί σε πολλές

γλώσσες και διαβάζονται

σε όλο τον κόσμο.

Yakov Perelman

Διασκεδαστικά Μαθηματικά

Μέρος 1: Σχήματα και αριθμοί.   Μέρος 2:  Άλγεβρα

Το βιβλίο περιλαμβάνει εξαιρετικής ποικιλίας θέματα των στοιχειωδών

μαθηματικών: από γρίφους και μαθηματικές σπαζοκεφαλιές, πνευματικές

προκλήσεις και μαθηματικές τεχνικές μέχρι προβλήματα χρήσης της

άλγεβρας σε καθημερινές δραστηριότητες και διασκεδαστικές αναδρομές

στην ιστορία των μαθηματικών.

Καταφανή χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι η πρωτοτυπία των

θεμάτων του, ο γοητευτικός τρόπος παρουσίασής τους και η υπέροχη

εικονογράφησή τους.

Ο συγγραφέας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει το

βιβλίο ζωηρό και διασκεδαστικό, ο αναγνώστης δε, προκειμένου να το

παρακολουθήσει, δεν χρειάζεται να γνωρίζει παρά τους κανόνες της

στοιχειώδους άλγεβρας και γεωμετρίας. Τα προβλήματα συνοδεύονται

πάντα από τις λύσεις τους.



Peter Sis

To δέντρο της ζωής
Κάρολος ΔαρβίνοςΈνα συναρπαστικό σπονδυλωτό

πορτραίτο της ζωής του μεγάλου

επιστήμονα και διανοητή. Πρώτα

βλέπουμε το μαθητή Δαρβίνο, που

λάτρευε τη φύση αλλά δεν ταίριαζε

στο καλούπι που του ετοίμαζε ο

πατέρας του· έπειτα, τον νεαρό

Δαρβίνο, φοιτητή της ιατρικής, που

αντιστέκεται ακόμη στα σχέδια του

πατέρα του για το μέλλον του· και

τέλος, το ταξίδι ανά τον κόσμο, που

διαμόρφωσε το φυσιοδίφη Δαρβίνο.

Από αυτό το πενταετές ταξίδι, ο

Δαρβίνος επέστρεψε στην Αγγλία με

την πείρα και το υλικό που θα

αποτελούσαν τη βάση του έργου του.

Ο Δαρβίνος πάντοτε λυπόταν που

δεν μπορούσε να ζωγραφίσει.

Μπορούσε όμως να γράψει —και οι

ζωντανές περιγραφές του τράβηξαν

την προσοχή τού Peter Sis. Με

εκπληκτικά λεπτομερείς εικόνες,

άφθονα αποσπάσματα από το

ημερολόγιο του Δαρβίνου, καθώς και

διαγράμματα και χάρτες,

διαμόρφωσε μια εξαιρετική

εισαγωγή στη θεωρία της εξέλιξης

των ειδών.

THE TREE OF LIFE

Πανόδετο,

44 σελ., 31 × 23 εκ.,

Έγχρωμο, 16,00 €

Από 10 χρονών

O Peter Sis έχει γράψει

και εικονογραφήσει

πολλά και βραβευμένα

παιδικά βιβλία.



Ο Peter Atkins είναι

καθηγητής φυσικοχημείας

στο Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης.

THE PERIODIC KINGDOM

Χαρτόδετο,

174 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Από 15 χρονών

Ο Russell Stannard διετέλεσε καθηγητής

φυσικής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του

Λονδίνου. Παντρεμένος, με τέσσερα δικά

του παιδιά και τρία από τον προηγούμενο

γάμο της γυναίκας του, πιστεύει ότι τα

στοιχεία της επιστήμης μπορεί και πρέπει

να δίνονται στα παιδιά με τρόπο

συναρπαστικό και κατανοητό.

Με αστραφτερό λόγο και λεπτό χιούμορ, ο συγγραφέας

μάς διηγείται την ιστορία, μας επεξηγεί τη γεωγραφία,

την οικονομία, τους νόμους και τους θεσμούς που διέ-

πουν ένα πλούσιο βασίλειο της φαντασίας, ένα βασίλειο

του οποίου εκδήλωση είναι ο ίδιος ο Κόσμος μας.

«Ο Μεντελέγιεφ επινόησε τον περιοδικό πίνακα των

στοιχείων· ο Atkins επινόησε τον καλύτερο τρόπο για να

τον κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε τη γοητεία του.»

—Booklist

«Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις χημεί-

ας. Οι έννοιες αναλύονται με εκπληκτική δεξιοτεχνία. Το

βιβλίο αποτελεί σημαντική συμβολή στην προσπάθεια

διάδοσης της Επιστήμης στο ευρύ κοινό.»

—Nature

Peter Atkins

Το Περιοδικό Βασίλειο
Ταξιδεύοντας στη χώρα των χημικών στοιχείων

• Μπορούν οι αστροναύτες να δακρύσουν μέσα στις δια-

στημικές στολές τους; • Πόσοι εξωγήινοι υπάρχουν στο

Διάστημα; • Τι είναι οι μαύρες τρύπες;  • Τι υπήρχε πριν

από τη Μεγάλη  Έκρηξη; • Ποιο θα είναι το τέλος του Κό-

σμου μας; • Γιατί υπάρχει ζωή στη Γη αλλά όχι στον Δία;

• Για ποιο λόγο μεγαλώνουμε, γερνάμε και πεθαίνουμε;

• Πώς δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι;

«Αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο ακόμα και για την τελευ-

ταία μισή ερώτηση.»

—Sunday Telegraph

Russell Stannard

Ο Θείος Αλβέρτος σάς απαντά
100 1/2 ερωτήσεις από παιδιά, με τις απαντήσεις τους

ASK UNCLE ALBERT

Πανόδετο,

206 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 21,50 €

Από 11 χρονών



UNCLE ALBERT AND THE
QUANTUM QUEST

Χαρτόδετο, 140 σελ.,

14 × 21 εκ., Α/Μ, 16,00 €

Από 11 χρονών

WORLD OF 1.001
MYSTERIES

Χαρτόδετο, 166 σελ.,

14 × 21 εκ., Α/Μ, 15,00 €

Από 11 χρονών

THE TIME AND SPACE
OF UNCLE ALBERT

Πανόδετο, 128 σελ.,

17 × 25 εκ., Α/Μ, 19,00 €

Από 11 χρονών

Οι μαύρες τρύπες και
ο Θείος Αλβέρτος
Εισαγωγή στη γενική θεωρία

της σχετικότητας, για παιδιά

«Ελάτε και σεις στον μυστηριώδη κόσμο

των φυσαλίδων σκέψης. Εξερευνήστε

μαζί με την Αλίκη Νοητού τη χώρα των

μικροσκοπικών σκαθαριών και τον

αντιπαθή καθηγητή τους. Γνωρίστε τον

καλομίλητο υπολογιστή και ταξιδέψτε

με το πανίσχυρο διαστημόπλοιό του στα

βάθη του Σύμπαντος. Προσέξτε όμως:

πρέπει να ακούσετε τη συμβουλή του

Θείου Αλβέρτου και να μείνετε μακριά

από τις μαύρες τρύπες!»

Το διαστελλόμενο Σύμπαν, ο καμπυ-

λωμένος χώρος, οι μαύρες τρύπες, η

επιτάχυνση της ροής του χρόνου και το

πώς όλοι μας αποτελούμαστε από

αστρική ύλη είναι μερικά από τα θέματα

του βιβλίου. Η ιστορία του είναι γεμάτη

δράση. Διασκεδάζει τους αναγνώστες

—παιδιά και ενήλικους— και συνάμα

τους εισάγει στα θαύματα της

σχετικότητας του Αϊνστάιν.

Ο χρόνος και ο χώρος
του Θείου Αλβέρτου
Εισαγωγή στην ειδική θεωρία

της σχετικότητας, για παιδιά

O Θείος Αλβέρτος, ο διάσημος

επιστήμονας, «τά ’χει βρει σκούρα». Για

να λύσει το μυστήριο του χώρου και

του χρόνου, χρειάζεται τη βοήθεια της

τολμηρής ανιψιάς του, της Αλίκης

Νοητού.

Ελάτε κι εσείς, παρέα με την Αλίκη

και τον Κόμπι, τον φιλικό υπολογιστή

που μιλά, στην επικίνδυνη αποστολή

τους. Θα προσπαθήσουν να ξεπερά-

σουν το ανώτερο όριο ταχύτητας με το

ισχυρότερο διαστημόπλοιο που ούτε

έχει φτιαχτεί ούτε πρόκειται να

φτιαχτεί ποτέ. Ανακαλύψτε μαζί τους

το αργό κύλημα του χρόνου, τον

συμπιεσμένο χώρο, το βάρος της

ενέργειας· πώς μπορεί να αποκτήσετε

μεγαλύτερη ηλικία από τη μητέρα σας,

να αυξήσετε το βάρος σας χωρίς να

παχύνετε, να συμπιεστείτε και να

γίνετε σαν πλάκα χωρίς να πονέσετε, να

ζήσετε για πάντα χωρίς να το ξέρετε.

BLACK HOLES AND
UNCLE ALBERT

Πανόδετο, 148 σελ.,

17 × 25 εκ., Α/Μ, 19,00 €

Από 11 χρονών

Ο Θείος Αλβέρτος και
ο κόσμος των κβάντων

Εισαγωγή στην κβαντική

μηχανική, για παιδιά

Χίλια και ένα μυστήρια
του Σύμπαντος

Εισαγωγή στην κοσμολογία,

για παιδιά

«Δροσερά αναγνώσματα,

γνήσια επιστήμη...»

—Physics World

«Η ιδέα της σειράς “Ο Θείος

Αλβέρτος” αποπνέει

επιστημονική φρεσκάδα.»

—The Times Educational

Supplement

«Πιστεύετε ότι τη θεωρία τού

Αϊνστάιν μπορεί να την κατανο-

ούν μόνο οι επιστήμονες; Τότε

διαβάστε τα βιβλία τού Stan-

nard, και μετά χαρίστε τα στα

παιδιά σας.»

—The Herald

«Πρέπει να τα διαβάσουν όλοι

οι νέοι από τα 10 και πάνω...»

—The New Scientist



Ο Albert Jacquard είναι

καθηγητής γενετικής στα

Πανεπιστήμια του Παρισιού

και της Γενεύης, και διευθύνει

το Τμήμα Γενετικής του

Γαλλικού Ινστιτούτου

Δημογραφικών Μελετών.

Τι είναι η νοημοσύνη; Μπορούμε να τη μετρήσουμε;

Βοηθά ο ύπνος στην ανάπτυξη της ευφυΐας μας; Μπορεί

ο υπολογιστής να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο

εγκέφαλο; Πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του

ανθρώπου; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους

αλλοδαπούς, τους φυλακισμένους, τους διανοητικά

καθυστερημένους; Και πόση σημασία πρέπει να δίνουμε

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων;

Albert Jacquard

Είμαι αρκετά έξυπνος;
Νοημοσύνη, προσωπικότητα και ανθρώπινες σχέσεις

Πώς ήρθα στον κόσμο;

C’EST QUOI L’ΙNTELLIGENCE?

Πανόδετο,

86 σελ., 17 × 25 εκ.,

Έγχρωμο, 18,00 €

Από 10 χρονών

MOI, JE VIENS D’OU` ?

Πανόδετο,

86 σελ., 17 × 25 εκ.,

Έγχρωμο, 18,00 €

Από 10 χρονών

Η προέλευση της ζωής και η εξέλιξη των μορφών της

Πώς και πότε εμφανίστηκε η ζωή στον

πλανήτη μας;  Όντως ο άνθρωπος

προέρχεται από τον πίθηκο; Ποιοι είναι οι

μηχανισμοί της κληρονομικότητας; Και

γιατί μοιάζουμε στους γονείς μας;

         Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται

              με το χάρισμα των

                  μαθηματικών ή της

                         μουσικής; Και γιατί είναι

                            καταστροφικές οι ιδέες

                              για καθαρές ανθρώπινες

                              φυλές;
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Τα εκατοντάδες ερωτήματα του βιβλίου αναφέρονται σε βασικά ζητήματα της

φυσικής, αλλά και σε θέματα αστρονομίας, σχετικότητας και βιολογίας, και

συνοδεύονται από παράξενα παραλειπόμενα της ιστορίας τους. Οι απαντήσεις

ακολουθούν. Το βιβλίο, εκτός από τη γνώση που προσφέρει, συμβάλλει στη

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του αναγνώστη.

Φυσικής γυμνάσματα
Ερωτήσεις στην κλασική φυσική με τις απαντήσεις τους

Ο λύκος, ο Μυνχάουζεν και ο Νεύτων

QUANTUM

Πανόδετο,

160 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Από 16 χρονών

Σαράντα κείμενα για θέματα μηχανικής (και όχι μόνο)

QUANTUM

Πανόδετο,

284 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

Από 17 χρονών

Τα κείμενα του βιβλίου είναι όλα πρωτότυπα και θα συμβάλουν στην ανανέωση μιας

εγχώριας παράδοσης που θέλει να απουσιάζει η αίσθηση της δροσιάς από τα

προβλήματα φυσικής. Είναι όμως και κείμενα για την αντιμετώπιση των οποίων θα

χρειαστείτε μολύβι και χαρτί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η ενασχόληση μαζί τους θα σας

δημιουργήσει την αίσθηση της απόλαυσης.

Αυτές οι τρεις συλλογές μαθηματικών

προβλημάτων και παιχνιδιών έχουν

σχεδιαστεί για να κεντρίσουν το

ενδιαφέρον όχι μόνο των νεαρών

αναγνωστών αλλά των ανθρώπων όλων

των ηλικιών που αγαπούν τις

μαθηματικές σπαζοκεφαλιές. Πολλά από

τα προβλήματα έχουν μεγάλη ιστορία,

ενώ άλλα είναι πρωτότυπα. Αναφέρονται

σε σπίρτα, νομίσματα, σκακιέρες, μαγικά

τετράγωνα, υπολογιστές τσέπης,

παράξενες ομάδες αριθμών... Το δεύτερο

μέρος των βιβλίων περιλαμβάνει

υποδείξεις και λύσεις στα προβλήματα

του πρώτου μέρους.

MATHEMATICAL CAVALCADE

Κάθε βιβλίο: Πανόδετο,

190 σελ., 14 × 21 εκ.,

Δίχρωμο, 19,00 €

Από 11 χρονών

Μαθηματικές
σπαζοκεφαλιές

Brian Bolt



Στόχος του συγγραφέα είναι να δείξει στους μαθητές όμορφα μαθηματικά,

του επιπέδου της δικής τους τάξης, ιδωμένα όμως με τον τρόπο ενός

έμπειρου μαθηματικού. Τα μαθήματα αφορούν γεωμετρικά και αλγεβρικά

θέματα κατανοητά από μαθητές της τρίτης γυμνασίου και της πρώτης

λυκείου. Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα και μια νέα διδακτική

προσέγγιση.

Serge Lang

Μαθηματικές συναντήσεις
με μαθητές γυμνασίου και λυκείου

Μαθηματικοί γρίφοι

Τόμοι 1 και 2

QUANTUM

Κάθε βιβλίο:

Πανόδετο,

150 σελ., 17 × 25 εκ.,

Έγχρωμο, 21,00 €

Από 16 χρονών

Τριακόσιες μαθηματικές σπαζοκεφαλιές με τις απαντήσεις τους από

το περιοδικό Quantum. Η πληθώρα τού εξαιρετικής ποιότητας υλικού

και η θαυμάσια εικονογράφησή του καθιστούν το βιβλίο θελκτικό και

χρήσιμο για όλους όσοι αγαπούν τις πνευματικές προκλήσεις,

ανεξαρτήτως ηλικίας.

MATH! ENCOUNTERS WITH
HIGH SCHOOL STUDENTS

Χαρτόδετο,

228 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

Από 14 χρονών

Μπορείτε να λύσετε

την παρακάτω εξίσωση;

10 − 9(9 − 8(8 − 7(7 − 6(6 − 5(5 − 4(4 − 3(3 − 2(2 − χ)))))))) = χ.

Το διπλανό σχήμα δείχνει ένα

ορθογώνιο τρίγωνο με τρία τετράγωνα

στις πλευρές του. Ενώνουμε τις

κορυφές των τετραγώνων, οπότε

σχηματίζονται τρία τρίγωνα. Μπορείτε

να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα αυτά

έχουν ίσα εμβαδά;

Ο Serge Lang είναι παγκοσμίου

φήμης καθηγητής μαθηματικών

στο Πανεπιστήμιο Yale.

«Στα περισσότερα σχολικά βιβλία, τα μαθηματικά θέματα

αντιμετωπίζονται χωρίς συνοχή. Η μια λεπτομέρεια στοιβάζεται στην

άλλη, συχνά χωρίς πρόγραμμα ή λογική. Δεν αποσαφηνίζονται οι

μαθηματικές γραμμές της μαθηματικής σκέψης... Και αυτό είναι

                                              μεγάλο κρίμα, διότι η ενασχόληση με τα

                                              μαθηματικά αποτελεί δραστηριότητα

                                              όμορφη και γεμάτη ζωντάνια.»



USA MATHEMATICAL OLYMPIADS
1972-1986

Χαρτόδετο,

152 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €

Από 17 χρονών

Τόμος 1 και 2

Κάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

150 σελ., 17 × 25 εκ., Α/Μ, 20,00 €

Από 17 χρονών

Χαρτόδετο,

364 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 24,00 €

Από 17 χρονών

Murray Klamkin

Maθηματικές Ολυμπιάδες
των ΗΠΑ

Ν. Βασίλιεφ - Α. Γεγκόροφ

Πανενωσιακές Μαθηματικές
Ολυμπιάδες της ΕΣΣΔ

Παύλος Ιωάννου

Διεθνείς Ολυμπιάδες
Φυσικής

1972-1986 1961-1991 1967-1997

Αν νιώθετε τη μαγεία των

μαθηματικών και σας γοητεύει η ιδέα

να αναμετρηθείτε με ένα απαιτητικό

μαθηματικό πρόβλημα, το βιβλίο

αυτό θα σας συναρπάσει.

Οι δύο τόμοι του βιβλίου, κόσμημα

της παγκόσμιας μαθηματικής

βιβλιογραφίας, περιλαμβάνουν

θέματα εκπληκτικής πρωτοτυπίας

και ανυπέρβλητης ποιότητας.

Τα θέματα παρουσιάζονται

χρονολογικά και συνοδεύονται από

τις αναλυτικές λύσεις τους, με

προτάσεις και υποδείξεις. Μια πηγή

ιδεών και έμπνευσης για τη φυσική.



Το βιβλίο θα ενθουσιάσει κάθε λάτρη των μαθηματικών.

Γραμμένο πρωτίστως για τους μαθητές των τελευταίων

τάξεων του λυκείου, αποτελεί μια εξαιρετικά βατή

εισαγωγή στο πεδίο εκείνο των μαθηματικών που

ασχολείται με τα προβλήματα ακροτάτων τιμών.

Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας επιλέγει μερικά από

τα πλέον περίφημα προβλήματα ακροτάτων που

ανέκυψαν στα μαθηματικά και τη φυσική και τα

παρουσιάζει λεπτομερώς μαζί με τις λύσεις που έδωσαν

κορυφαίες μορφές της ιστορίας των μαθηματικών, όπως

ο  Ήρων, ο Αρχιμήδης, ο Fermat, ο Leibniz, ο Νεύτων...

Στο δεύτερο μέρος, αφού εισαχθούν τα απαραίτητα

στοιχεία απειροστικού λογισμού, ο συγγραφέας

επιστρέφει σε όλα τα προηγούμενα προβλήματα για να

δείξει πώς τα νεοαποκτηθέντα μαθηματικά όπλα

απλουστεύουν το έργο της επίλυσης.

Vladimir Tikhomirov

Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα
Από τους αρχαίους γεωμέτρες στη θεωρία

του βέλτιστου ελέγχου

«Επιβάλλεται να γραφτούν βιβλία που να προχωρούν πε-

ρισσότερο από τα συνηθισμένα εκλαϊκευτικά δημοσιεύμα-

τα και να δίνουν μια πραγματική περιγραφή των διάφορων

επιστημονικών κατακτήσεων, γραμμένα με τέτοιον τρόπο

ώστε να γίνονται καταληπτά και από μη ειδικούς αναγνώ-

στες· βιβλία που να παρουσιάζουν το γενικό περίγραμμα

και να παραλείπουν τις ενοχλητικές λεπτομέρειες. Πάνω

απ’ όλα, χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν προαπαιτούν από

τον αναγνώστη όλους εκείνους τους τεχνικούς όρους, τις

ειδικού περιεχομένου λέξεις και τα τεχνάσματα —που στα

περισσότερα επιστημονικά βιβλία αποτελούν συχνά αξε-

πέραστο εμπόδιο για τον αμύητο αναγνώστη.»

Το βιβλίο έχει γραφτεί για να υπηρετήσει αυτό το σκο-

πό. Η περιγραφική παρουσίαση των θεωριών που επιχει-

ρεί είναι αρκετά γενική για να κινήσει και να διατηρήσει το

ενδιαφέρον του μη ειδικού αναγνώστη. Ακόμη, ο ειδικός

μαθηματικός επιστήμονας θα ανακαλύψει κάτι νέο στις σε-

λίδες του βιβλίου.

D.E. Littlewood

Στοιχειώδης εισαγωγή
στα ανώτερα Μαθηματικά

Βασικός κορμός της αφηρημένης άλγεβρας από τη

σκοπιά των στοιχειωδών μαθηματικών

THE SKELETON KEY OF MATHS

Χαρτόδετο,

160 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 18,00 €

Ο D.E. Littlewood υπήρξε

καθηγητής μαθηματικών στο

University College της βόρειας

Ουαλλίας.

STORIES ABOUT MAXIMA
AND MINIMA

Xαρτόδετο,

212 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Ο Vladimir Tihhomirov είναι

καθηγητής μαθηματικών στο

Κρατικό Πανεπιστήμιο της

Μόσχας.



Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί ιδιαίτερο επίτευγμα

της νόησης, και η νόηση είναι το ιδιαίτερο χάρισμα του

ανθρώπου: η επίλυση προβλημάτων μπορεί να θεωρηθεί

ως η πιο χαρακτηριστική ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να κατανοήσουμε

τούτη τη δραστηριότητα, να προτείνουμε τρόπους

διδασκαλίας της και, τελικά, να βελτιώσουμε τις

ικανότητες του αναγνώστη σχετικά με αυτή.

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αφορά την εκτενή

παρουσίαση των λύσεων μερικών προβλημάτων. Αυτές

δεν είναι απλές λύσεις αλλά το ιστορικό των λύσεων. Σε

ένα τέτοιο ιστορικό πλαίσιο περιγράφεται η αλληλουχία

των κύριων βημάτων τα οποία οδήγησαν τελικά στην

εύρεση της λύσης, και γίνεται προσπάθεια να

αποκαλυφθούν τα κίνητρα και οι τρόποι αντιμετώπισης

που επέβαλαν τα βήματα αυτά.

Έπειτα από κάθε κεφάλαιο ακολουθούν παραδείγματα

και σχόλια. Όποιος αναγνώστης λύνει τα παραδείγματα

έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει και να επεκτείνει τις

μεθοδολογικές παρατηρήσεις τού κυρίως κειμένου.

George Polya

Η μαθηματική ανακάλυψη
Κατανόηση, μάθηση και διδασκαλία
του τρόπου επίλυσης προβλημάτων

Το βιβλίο αποτελεί μια από τις παγκοσμίως καλύτερες

συλλογές πρωτότυπων προβλημάτων που εκδόθηκαν ποτέ

στο πεδίο της στοιχειώδους θεωρίας αριθμών.  Έχει μετα-

φραστεί σε πολλές γλώσσες και χρησιμοποιείται ευρύτατα

ως βοήθημα για την εξάσκηση όσων συμμετέχουν σε μαθη-

ματικές ολυμπιάδες.

Για τη λύση των 250 προβλημάτων που συνέθεσε ο

Sierpinski, δεν απαιτούνται παρά βασικές μόνο γνώσεις της

θεωρίας αριθμών, τις περισσότερες από τις οποίες τις βρί-

σκει κανείς στα βιβλία του λυκείου. Ό,τι επιπλέον

χρειάζεται αναπτύσσεται συνοπτικά στο «Προσάρτημα»,

στο τέλος του βιβλίου. Παράλληλα, ο συγγραφέας παραθέ-

τει πρόσθετες πληροφορίες για την ιστορία κάθε προβλή-

ματος και τη σύνδεσή του με άλλα.

Η ποικιλία και η πρωτοτυπία της συλλογής θα συναρ-

πάσει τον αναγνώστη, ο οποίος μέσα από τις σελίδες της

θα αποκομίσει πλούσιες μαθηματικές εμπειρίες.

Waclaw Sierpinski

250 προβλήματα της στοιχειώδους
θεωρίας αριθμών

250 PROBLE`MES DE THE΄ORIE
ELE΄MENTAIRE DES NOMBRES

Χαρτόδετο,

184 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

MATHEMATICAL DISCOVERY

Xαρτόδετο,

256 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Ο George Polya γεννήθηκε το

1887 στην Ουγγαρία και πέθανε

το 1985 στις ΗΠΑ. Υπήρξε για

μεγάλο διάστημα καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο Stanford.

Ο Waclaw Sierpinski είναι ένας από

τους κορυφαίους εκπροσώπους της

μεγάλης πολωνικής σχολής

μαθηματικών. Διετέλεσε καθηγητής

στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.



Το βιβλίο αποτελεί ένα

πρωτότυπο ανθολόγιο κει-

μένων, πάνω από 300, που

προέρχονται από περισσό-

τερους από 200 λογοτέχνες,

Έλληνες και ξένους: απο-

σπάσματα από μυθιστορή-

ματα, νουβέλες, διηγήματα,

ποιήματα και θεατρικά

έργα τα οποία έχουν σχέση

με τη χημεία επιλέχτηκαν

ώστε να προσφέρουν υψηλή

πληροφορητικότητα αλλά

και γνήσια λογοτεχνική α-

πόλαυση.

Στους ανθολογούμενους

περιλαμβάνονται κλασικοί

όπως οι Γκέτε, Μπαλζάκ,

Βερν, Ζολά, Μπόρχες, Λό-

ντον, Φλομπέρ, Μούζιλ, και

σύγχρονοι όπως οι Μπέλο-

ου, Απντάικ, Κούντερα, Ζί-

σκιντ, Στόπαρντ, Κοέλιο.

Από τους  Έλληνες ξεχωρί-

ζουν οι Παλαμάς, Ροΐδης,

Παπαδιαμάντης, Καζαντζά-

κης, Σουρής και Ρώμας.

Αναστάσιος Βάρβογλης

Η λογοτεχνία της
Χημείας
Μια ανθολογία

Χαρτόδετο,

450 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 26,50 €

«Το κόσμημα των βιβλίων

της σχετικότητας.»

—The New Scientist

«Από τα καλύτερα βιβλία

σχετικότητας που έχω δια-

βάσει.»

—Astronomy Magazine

«Αμφιβάλλω αν ο Αϊνστάιν

φανταζόταν τη θεωρία του

διατυπωμένη με τόση

σαφήνεια και απλότητα.»

—Galois-Guiton

«Στο βιβλίο του αυτό, ο

Epstein διεγείρει την πε-

ριέργεια τόσο των αμύητων

όσο και των ειδικών.»

—Choice

Το βιβλίο δεν εξηγεί απλώς

τη θεωρία της σχετικότη-

τας, αλλά την κάνει και δια-

σκεδαστική.

Lewis Epstein

Εικόνες της
σχετικότητας
Τόμοι 1 και 2

RELATIVITY VISUALIZED

Κάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

126 σελ., 17 × 25 εκ.,

δίγχρωμοι, 17,00 €

O Richard Leakey, γιος του

φημισμένου ζεύγους παλαι-

οανθρωπολόγων Louis και

Mary Leakey, έκανε το 1984

μια από τις σημαντικότερες

ανακαλύψεις απολιθωμά-

των του αιώνα: ξέθαψε το

σκελετό ενός αγοριού, του

είδους Homo erectus, που έ-

ζησε πριν από 1,5 εκατομ-

μύριο χρόνια.

Σε αυτό το βιβλίο, ο

Leakey εκθέτει τα τελευταία

συμπεράσματά του αναφο-

ρικά με την καταγωγή μας,

και παράλληλα εξηγεί πώς

και γιατί αναπτύξαμε την

κοινωνική οργάνωση και

τον πολιτισμό, και ποιος εί-

ναι ο εξελικτικός ρόλος

της τέχνης και της γλώσσας.

«Μια εκπληκτική περιγρα-

φή της ανθρώπινης εξέλι-

ξης.»

—The Sunday Times

Richard Leakey

Η απαρχή του
ανθρώπινου είδους

THE ORIGIN OF HUMANKIND

Χαρτόδετο,

246 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Ο  «μάγος των υπολογι-

στών» Daniel Hillis μάς πα-

ρουσιάζει τις απλές ιδέες

για το πώς δομούνται και

λειτουργούν οι υπολογι-

στές, ιδέες οι οποίες υπερ-

βαίνουν την τεχνολογία,

ίσχυαν στο παρελθόν και θα

ισχύουν για πάντα. Κατόπιν,

μας οδηγεί με απλά βήματα

έως τις πιο συναρπαστικές

εξελίξεις στην υπολογιστι-

κή τού σήμερα: τους κβα-

ντικούς υπολογιστές, τις

μανθάνουσες μηχανές, τα

νευρωνικά δίκτυα, τα αυτο-

οργανούμενα συστήματα.

Το βιβλίο έχει όλες τις α-

ρετές οι οποίες θα το ανα-

δείξουν σε έναν αναγκαίο

οδηγό για όσους επιθυμούν

να κατανοήσουν σε βάθος

πώς λειτουργεί ο ηλεκτρο-

νικός υπολογιστής.

Daniel Hillis

Οι υπολογιστές στο
παρόν και το μέλλον
Ιδέες πέρα από την

τεχνολογία που θα ισχύουν
για πάντα

THE PATTERN ON THE STONE

Χαρτόδετο,

220 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €



To βιβλίο επιδιώκει να εκ-

θέσει σε απλή γλώσσα όλα

όσα έχει να μας πει η φυσι-

κή για τη θεμελιώδη δομή

του Κόσμου μας. Αποτελεί

μια συναρπαστική εισαγωγή

για τον μη ειδικό αναγνώ-

στη, ενώ ταυτόχρονα προ-

σφέρει μια νέα προοπτική

στους ίδιους τους επιστή-

μονες.

«Eξαιρετικό βιβλίο... Η σα-

φήνεια του ύφους καθιστά

πραγματικά απολαυστική

την ανάγνωσή του.»

—Physics Education

«Πρέπει να το προτείνουμε

σε όσους επιθυμούν να

εντρυφήσουν στην επιστή-

μη της φυσικής.»

—American Journal of Physics

Brian Ridley

Χώρος, χρόνος
πράγματα
Έννοιες και μέθοδοι της

φυσικής

TIME, SPACE AND THINGS

Χαρτόδετο,

244 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

Σε τούτη την εξαιρετική

συλλογή δοκιμίων, ο Henri

Poincaré ερευνά τα χαρα-

κτηριστικά των μαθηματι-

κών (την εποπτεία και τη

λογική στα μαθηματικά, τη

μέτρηση του χρόνου, την

έννοια του χώρου και τις

διαστάσεις του) και των

φυσικών επιστημών (τη

σχέση μεταξύ ανάλυσης και

φυσικής, την αστρονομία,

την ιστορία και το μέλλον

της μαθηματικής φυσικής).

Για τον Poincaré, σκοπός

της Επιστήμης δεν είναι η

δράση. Η Επιστήμη είναι

χρήσιμη επειδή είναι αληθι-

νή, αλλά δεν είναι αληθινή

επειδή πρόκειται να είναι

χρήσιμη. Δεν υπάρχει άλλος

σκοπός από αυτή την ίδια,

την ανιδιοτελή γνώση, την

Επιστήμη για την Επιστήμη.

Henri Poincaré

Η αξία της
Επιστήμης

LA VALEUR DE LA SCIENCE

Χαρτόδετο,

208 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 22,00 €

Σε εννέα δοκίμια και διαλέ-

ξεις που έδωσε κατά τα τε-

λευταία χρόνια της ζωής

του, ο νομπελίστας Werner

Heisenberg, πατέρας της

σύγχρονης φυσικής, επιχεί-

ρησε μια τολμηρή αποτίμη-

ση της επιστημονικής μεθό-

δου στον 20ό αιώνα και

συσχέτισε τη φιλοσοφική

επίδρασή της στη σύγχρονη

κοινωνία και Επιστήμη με

τις ειδικότερες επιπτώσεις

της στη μοριακή βιολογία,

την αστροφυσική και τους

συγγενείς επιστημονικούς

κλάδους.

Ο Heisenberg αναπτύσσει

αυτά τα θέματα με όρους

μεγάλης φιλοσοφικής εμβέ-

λειας, ενώ τα αναλύει με συ-

γκεκριμένα παραδείγματα.

Werner Heisenberg

Συναντήσεις με τον
Αϊνστάιν
Και άλλα δοκίμια

ENCOUNTERS WITH EINSTEIN

Χαρτόδετο,

158 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Το βιβλίο αποτελεί μια

πολύτιμη συλλογή δοκι-

μίων ενός πρωτεργάτη της

κβαντικής επανάστασης.

Μέσα στις σελίδες του, ο

μεγάλος φυσικός διερευνά

τις θεμελιώδεις ιδέες της

φυσικής και δείχνει την κα-

τεύθυνση προς την πιθανή

σύνθεση των κύριων θεω-

ριών των αρχών του 20ού

αιώνα.

Σε ολόκληρο το βιβλίο, ο

Planck μεταδίδει τον ενθου-

σιασμό που διακατείχε την

επιστημονική κοινότητα

κατά την πρώτη φάση της

κβαντικής επανάστασης,

και δεν παραλείπει να περι-

γράψει την προσωπική του

πορεία προς την ανάπτυξη

της μνημειώδους κβαντικής

θεωρίας του. Η ιστορική

αξία του βιβλίου είναι κάτι

περισσότερο από προ-

φανής.

Μax Planck

Όψεις της φυσικής
θεωρίας

A SURVEY OF PHYSICS

Χαρτόδετο,

186 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,50 €



Στο βιβλίο τους αυτό, οι

συγγραφείς διατρέχουν τις

μεγαλύτερες περιοχές της

Επιστήμης, προσπαθώντας

να γνωρίσουν και να λύσουν

το μυστήριο του χρόνου. Ε-

ξετάζουν το χρόνο στη φυ-

σική —κλασική μηχανική,

σχετικότητα, κβαντομηχα-

νική, θερμοδυναμική— και

τις ευρύτερες εκδηλώσεις

του στη βιολογία, τη χημεία,

την ποίηση...

«Καλωσορίζω θερμά αυτό

το βιβλίο, που είναι

γραμμένο σε υψηλό επιστη-

μονικό επίπεδο, ενώ συγ-

χρόνως παραμένει βατό για

το ευρύ κοινό.»

—Ilya Prigogine

«Το εκρηκτικότερο βιβλίο

για τη φύση του χρόνου α-

φότου άρχισε να υπάρχει

χρόνος...»

—The New Scientist

P. Coveney -

R. Highfield

Το βέλος του Χρόνου
Η προσπάθεια να λυθεί το

βαθύ μυστήριο του χρόνου

THE ARROW OF TIME

Χαρτόδετο,

526 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ + έγχρωμο ένθετο, 26,00 €

Η Δημιουργία αποτελεί μια

αυστηρά επιστημονική και

συνάμα ποιητική παρουσία-

ση της σύγχρονης ερμηνεί-

ας της Φύσης από την

πλευρά των φυσικών επι-

στημών. Μας αποκαλύπτει

ότι πίσω από την εμφανή

πολυπλοκότητα της ύπαρ-

ξης κρύβεται μια εκπληκτι-

κά απλή βασική δομή, και

μας εξηγεί πώς αυτή η δομή

έχει εκδηλώσεις τόσο

πλούσιες όσο ο άνθρωπος

και το Σύμπαν, η συνείδηση

και η ελεύθερη βούληση.

« Ένα αστραφτερό, συγκλο-

νιστικό κείμενο για ένα

θέμα μέγιστης σημασίας...»

—The Times Literary

Supplement

Peter Atkins

Η Δημιουργία
—αναθεωρημένη
Από τα κουάρκ έως την

αυτογνωσία

CREATION REVISITED

Χαρτόδετο,

200 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Πώς θα τελειώσει το Σύ-

μπαν; Με μια Μεγάλη

Σύνθλιψη ή μήπως δεν θα

τελειώσει ποτέ; Κι αν το

Σύμπαν διαρκέσει για πά-

ντα, η ανθρωπότητα ή οι

απόγονοί της, είτε είναι ρο-

μπότ είτε έχουν σάρκα και

οστά, θα βρουν τρόπο να ε-

πιβιώσουν μέσα στην αιώ-

νια νύχτα;

Το βιβλίο αποτυπώνει

τις τελευταίες προβλέψεις

σχετικά με την αίσχατη μοί-

ρα του Σύμπαντος και ανα-

λύει τις φιλοσοφικές συνέ-

πειές τους. Ο καλύτερος δε

για να αφηγηθεί αυτή την ι-

στορία είναι ο Paul Davies, ο

«σημαντικότερος συγγρα-

φέας βιβλίων Επιστήμης»,

όπως τον χαρακτήρισε η

Washington Times.

Paul Davies

Τα τελευταία τρία
λεπτά
Ένα δοκίμιο εσχατολογίας

THE LAST THREE MINUTES

Χαρτόδετο,

204 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Γιατί πολλά λουλούδια έ-

χουν πέντε ή οκτώ πέταλα,

ενώ πολύ λίγα έξι ή επτά;

Γιατί οι χιονονιφάδες εμφα-

νίζουν εξαπλή συμμετρία;

Γιατί έχουν λωρίδες οι τί-

γρεις αλλά κηλίδες οι λεο-

παρδάλεις;

Στο παρόν βιβλίο, ο

Stewart μαθαίνει τον ανα-

γνώστη να βλέπει τον Κό-

σμο με τα μάτια ενός μαθη-

ματικού, εισάγοντάς τον σε

ένα πρωτόγνωρο σύμπαν,

αυτό των μοντέρνων μαθη-

ματικών, των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν, της

σχέσης τους με τον φυσικό

κόσμο, και των προοπτικών

τους στην αυγή του 21ου

αιώνα.

Ian Stewart

Οι αριθμοί της
Φύσης
Οι μαθηματικές

κανονικότητες των
φυσικών μορφών

NATURE’S NUMBERS

Χαρτόδετο,

176 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €



Οι βιολόγοι, οι ψυχολόγοι,

οι φυσικοί και οι φιλόσο-

φοι ενώνουν τις δυνάμεις

τους για να αποκαλύψουν

τα μυστικά της μνήμης. Το

βιβλίο εστιάζεται στις προ-

σπάθειες τριών από τους

σημαντικότερους ερευνη-

τές του θέματος: του Gary

Lynch, δραστήριου βιολό-

γου, ο οποίος αναζητεί τους

τρόπους που η μνήμη δια-

μορφώνει νέα εγκεφαλικά

κυκλώματα· του Leon

Cooper, φυσικού τιμημένου

με Νόμπελ για την εργασία

του στην υπεραγωγιμότητα,

ο οποίος έστρεψε τις προ-

σπάθειές του στο πώς οι α-

ναμνήσεις εγγράφονται και

διατάσσονται στον εγκέφα-

λο, και της Patricia Church-

land, φιλοσόφου, που

σπούδασε ιατρική για να

δημιουργήσει γέφυρες με-

ταξύ των βιολόγων και των

φιλοσόφων.

George Johnson

Τα παλάτια της
μνήμης
Πώς ο νους αναπαριστά τις

λέξεις και τα πράγματα

IN THE PALACES OF MEMORY

Χαρτόδετο,

398 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,50 €

«Στο πρόσωπο του

καθηγητή Jouvet, η νύχτα

βρήκε έναν ερευνητή γεμά-

το πάθος και φαντασία.»

—Le Monde

«Ο μεγάλος μελετητής των

ονείρων μάς προτείνει μια

συναρπαστική περιήγηση

σε ένα άγνωστο σύμπαν...»

—Le Figaro

«Μέσα σε ένα εμπεριστα-

τωμένο κείμενο, ο συγγρα-

φέας καταφέρνει, αποφεύ-

γοντας τον κίνδυνο της

υπερβολικής απλούστευ-

σης, να περιγράψει το ερευ-

νητικό έργο του σχετικά με

τον ύπνο και τα όνειρα.»

—La Quinzaine Littéraire

«Ο επιστήμονας που ανακά-

λυψε τον παράδοξο ύπνο

μάς καλεί να γνωρίσουμε

τον κόσμο των ονείρων...»

—Liberation

Michel Jouvet

Ο ύπνος και το
όνειρο

LE SOMMEIL ET LE REVE

Χαρτόδετο,

232 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Στο βιβλίο τους αυτό, οι

καθηγητές Maturana και

Varela παρουσιάζουν μια ρι-

ζοσπαστική άποψη για τις

ζωικές διαδικασίες με τις

οποίες οι άνθρωποι

αποκτούν γνώση του Κό-

σμου που τους περιβάλλει.

Με τη βοήθεια πλήθους ει-

κόνων και παραδειγμάτων,

υποστηρίζουν πως η γνώση

αποτελεί μια ενεργό διαδι-

κασία που έχει τις ρίζες της

στη βιολογική μας δομή και

με την οποία κυριολεκτικά

δημιουργούμε τον κόσμο

της εμπειρίας μας· εξετά-

ζουν θέματα όπως η φύση

της επιστημονικής εξήγη-

σης, η οργάνωση των έμ-

βιων όντων, η εξέλιξη, η

γλώσσα και η ανάδυση της

αυτοσυνείδησης.

H. Maturana  - F. Varela

Το δέντρο της
γνώσης
Οι βιολογικές ρίζες της

ανθρώπινης νόησης

THE TREE OF KNOWLEDGE

Χαρτόδετο,

268 σελ., 17 × 25 εκ.,

δίγχρωμο, 26,00 €

Τι είναι η νόηση; Ποιος εί-

μαι εγώ; Μπορούν οι μηχα-

νές να σκέφτονται;  Όποιος

επιχειρεί «να αντιμετωπίσει

αυτά τα ερωτήματα», απα-

ντούν οι συγγραφείς, «προ-

σκρούει σε ένα τείχος αβε-

βαιοτήτων. Πρόθεσή μας

είναι να τις αποκαλύψουμε

και να τις διαφωτίσουμε...»

Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί

για να προκαλέσει, να ενο-

χλήσει και να δημιουργήσει

σύγχυση στους αναγνώστες·
θέλει να κάνει αλλόκοτο

αυτό που είναι προφανές

και, ίσως, προφανές αυτό

που είναι αλλόκοτο.

«Τι είναι η ψυχή; Αν αυτό το

πανάρχαιο και μεταφυσικό

μυστήριο σας προβλημάτι-

σε ποτέ, τότε πρέπει να

διαβάσετε τούτη την υπέ-

ροχη συλλογή κειμένων και

στοχασμών.»

—Martin Gardner

D. Hofstadter -

D. Dennett

Το εγώ της νόησης
Φαντασίες και στοχασμοί

για τον εαυτό και την ψυχή

THE MIND’S I

Χαρτόδετο,

568 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 30,00 €

ˆ



Σε αυτό το βιβλίο, ο Driault παρουσιάζει τη διαχρονική

πορεία του ελληνισμού ως κυματοθραύστη των εκάστοτε

βαρβαρικών επιδρομών και ως φύλακα αγγέλου του

ευρωπαϊκού πνεύματος. Η παρουσίαση αυτή συνδυάζεται

με τους παρεμφερούς σημασίας αγώνες του γαλλικού

λαού κατά του παγγερμανισμού.

Το κύριο μέλημα του συγγραφέα είναι η τόνωση των

δεσμών φιλίας Γαλλίας και Ελλάδας σε μια κρίσιμη εποχή,

κατά την οποία η πρώτη έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με

την Τουρκία για να εξασφαλίσει τα οικονομικά

συμφέροντά της στην Ανατολή μετά τον Α′ Παγκόσμιο

Πόλεμο.

E΄douard Driault

Η Μεγάλη Ιδέα
Η αναγέννηση του Ελληνισμού

Το βιβλίο τού Driault θεωρείται ένα από τα

σημαντικότερα εγχειρίδια για τη γνώση και κατανόηση

όλων εκείνων των βαθύτερων αιτίων που προκάλεσαν,

και εξακολουθούν να προκαλούν, εντάσεις και τριβές

μεταξύ των λαών και των κρατών, διασαλεύοντας την

παγκόσμια ειρήνη. Σε αυτό εξετάζεται αναλυτικά και

σφαιρικά η ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος, από τις

απαρχές του κατά τους χρόνους του Βυζαντίου, την

παγίωσή του επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι και

τη συνθήκη των Σεβρών (1920).

Το βιβλίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον σύγχρονο

αναγνώστη, διότι στις σελίδες του εξηγούνται σημερινές

καταστάσεις και προβλήματα της βαλκανικής χερσονήσου

και των λαών της· τέλος, σε αυτό ερμηνεύεται με τρόπο

διαφωτιστικό και η σημερινή ελληνοτουρκική

αντιπαράθεση.

E΄douard Driault

Το Ανατολικό Ζήτημα

Από τις αρχές του έως τη Συνθήκη των Σεβρών

LA QUESTION D’ORIENT

Κάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

14 × 21 εκ., Α/Μ

Τόμος Α′: 528 σελ., 26,00 €

Τόμος Β′: 446 σελ., 25,00 €

LA GRANDE IDÉE
Xαρτόδετο,

212 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Ο Édouard Driault διετέλεσε

καθηγητής ιστορίας και

γεωγραφίας στη Σορβόνη.

Κατά το διάστημα 1919-1925

έζησε στην Ελλάδα και μελέτησε

τη διπλωματική ιστορία της.



Ο Richard Clogg είναι καθηγητής

σύγχρονης ιστορίας των

Βαλκανίων στο Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης, και αναγνωρίζεται

διεθνώς ως αυθεντία στη

σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Richard Clogg

Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας
1770-2000

2η έκδοση

Το βιβλίο αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή στην ιστορία της Ελλάδας,

από τα πρώτα σκιρτήματα του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στα

τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Το 1830, η Ελλάδα υπήρξε η

πρώτη χώρα της Ανατολής που κατέκτησε την ανεξαρτησία της, όπως και

το 1981 ήταν η πρώτη που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η

κληρονομιά της Ορθοδοξίας, αλλά και οι επιπτώσεις από τα χρόνια της

κυριαρχίας των Οθωμανών, έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στη

σύγχρονη Ελλάδα. Από την άλλη, σημαντικά ιστορικά κινήματα, όπως η

Αναγέννηση, η Μεταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση,

που επηρέασαν εντονότατα τη δυτική Ευρώπη, πέρασαν σχεδόν

απαρατήρητα στην Ελλάδα, διαφοροποιώντας την ιστορική εξέλιξη και

την κοινωνία στον τότε ελληνικό χώρο σε σύγκριση με τους

δυτικοευρωπαίους μελλοντικούς εταίρους της. Οι παράγοντες αυτοί

προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία μιας χώρας βαλκανικής,

μεσογειακής και ευρωπαϊκής ταυτόχρονα, το πλούσιο παρελθόν της

οποίας επιδρά καταλυτικά στο παρόν.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα τουρκικά, τα ιαπωνικά, τα γερμανικά,

τα ισπανικά, τα σερβικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά, τα πολωνικά, τα

βουλγαρικά, τα ρουμανικά, και τα κινεζικά.

A CONCISE HISTORY OF GREECE

Χαρτόδετο,

350 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 26,00 €



Το ταξίδι αυτό του Sieber παρουσιάζει

ιστορικό, αλλά και επιστημονικό εν-

διαφέρον. Περιγράφει τη ζωή των

κατοίκων της μεγαλονήσου, την ύπαι-

θρο χώρα, τις συνήθειες, τις φυλές.

Παραθέτει πολλά στοιχεία για τα έθι-

μα, τη χλωρίδα του νησιού, την

τουρκική διοίκηση και την επιδημία

της πανούκλας, που συνέπεσε με την

παραμονή του στο νησί.

Περιηγείται τα Χανιά, το Ρέθυμνο,

τη Σούδα, το Αρκάδι, τον Χάνδακα, το

Ηράκλειο, την Ιεράπετρα, το Λασίθι,

τα Μάλια, τη Σητεία, τη Γόρτυνα, τη

Σαμαριά κ.ά. Τέλος, πολύ ενδιαφέρον

παρουσιάζει η περιγραφή τού

κλίματος στην Κρήτη πριν ξεσπάσει η

Επανάσταση του 1821.

F.W. Sieber

Ταξιδεύοντας στη νήσο
Κρήτη το 1817

TRAVELS IN GRETE, IN THE
YEAR 1817

Χαρτόδετο,

306 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Στο βιβλίο γίνεται διαχρονική παρου-

σίαση του μικρασιατικού ελληνισμού.

Σκιαγραφούνται οι αγώνες των Ελλή-

νων και το πνευματικό και οικονομικό

τους θαύμα. Αναλυτικότερα, γίνεται

εκτενής λόγος για την Αιγηίδα, για τη

διάδοση και διαφύλαξη του ελληνι-

σμού ως πνευματικής κυρίως

δυνάμεως (με αναφορές στις επιστή-

μες και τις τέχνες, τα σχολεία, τα

ιδρύματα, τους συλλόγους κ.ά.).

Επίσης εξηγείται η αναγέννηση του

ελληνισμού κατά τον 18ο αιώνα, η

ακμή στο εμπόριο και τη ναυτιλία,

αλλά και οι διωγμοί των Νεοτούρκων

κατά του ελληνικού στοιχείου στις αρ-

χές τού 20ού αιώνα, καθώς και το ορ-

γανωμένο σχέδιο του ξεριζωμού όλων

των μη τουρκικών εθνοτήτων.

Félix Sartiaux

Η ελληνική Μικρασία
Από την αρχαιότητα μέχρι
τον 20ό αιώνα

L’ASIE MINEURE GRECQUE

Χαρτόδετο,

210 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 18,00 €

Σύντομη διαχρονική εξέταση της

ιστορίας των Ελλήνων της Θράκης

και της Κωνσταντινούπολης, από τους

αρχαίους χρόνους μέχρι το τέλος του

Α′ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο συγγρα-

φέας προβάλλει τα δίκαια των Ελλή-

νων στις περιοχές αυτές, τα έργα

τους, τις επιτυχίες τους και τον πολι-

τισμό τους. Τα επιχειρήματά του είναι

ισχυρά και αποδεικνύουν γιατί το

ελληνικό στοιχείο διέπρεψε στους χώ-

ρους της Θράκης και ξεπέρασε σε

όλους τους τομείς τα άλλα στοιχεία

(τουρκικό, βουλγαρικό, εβραϊκό, αρ-

μενικό). Σκοπός του συγγραφέα ήταν

να επηρεάσει τη γνώμη των συμπα-

τριωτών του πολιτικών, αλλά και την

κοινή γνώμη της πατρίδας του, ώστε

οι περιοχές αυτές να δοθούν στην Ελ-

λάδα μετά τη λήξη του μεγάλου πολέ-

μου. Αξιόλογη είναι η επιχειρηματο-

λογία του και η θέρμη με την οποία

την υποστηρίζει.

Alfred Berl

Ο ελληνισμός στη Θράκη
και στην
Κωνσταντινούπολη
Μια διαχρονική εξέταση, από τους
αρχαίους χρόνους μέχρι το τέλος του

Α′ Παγκοσμίου Πολέμου

THRACE ET CONSTANTINOPLE

Χαρτόδετο,

176 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 18,00 €



Ο Belle επιχείρησε και πέτυχε μια ε-

ντυπωσιακή περιγραφή του ελληνικού

χώρου, έπειτα από συστηματικές επι-

σκέψεις στις εξεταζόμενες περιοχές

κατά τα έτη 1861, 1868, 1874. Στο βι-

βλίο του, με βλέμμα διεισδυτικό και

κριτικό, επισημαίνει τα θετικά και

αρνητικά τής τότε Ελλάδας, αναλύει

την ψυχοσύνθεση του  Έλληνα της

εποχής εκείνης, «ζωγραφίζει» την

κοινωνία, τις πόλεις και τα ελληνικά

χωριά.

Τόμος πρώτος:  Ύδρα-Πειραιάς-Αθή-

να-Αττική-Βοιωτία-Εύβοια.

Τόμος δεύτερος: Εύβοια-Λαμία-

Λιβαδειά-Δελφοί-Άμφισσα-Γαλαξίδι-

Πάτρα.

Τόμος τρίτος: Πάτρα-Επτάνησα-Αττι-

κή-Τρίπολη-Κόρινθος-Ναύπλιο-

Άργος-Σπάρτη.

Τόμος τέταρτος: ΤαFγετος-Μάνη- Κα-

λαμάτα-Κορώνη-Ναβαρίνο- Μεσσή-

νη-Καρύταινα-Ανδρίτσαινα-Καλά-

βρυτα.

Henri Belle

Ταξίδι στην Ελλάδα
1861-1874

Tόμοι Α′, Β′, Γ′ και Δ′

VOYAGE EN GRÈCE
(1861-1874)

Kάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

250 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €

Ο Guttmann επισκέφθηκε την Ελλάδα

το 1923. Κάτοχος ανθρωπιστικής παι-

δείας, ενδιαφέρεται για τα λείψανα

της Αρχαιότητας. Ωστόσο, δεν είναι

ένας απλός ρομαντικός περιηγητής,

αλλά ο έμπειρος δημοσιογράφος και

ιστορικός που παρατηρεί τη σύγχρονη

κατάσταση, το χαρακτήρα του ελληνι-

κού λαού και το φυσικό και κοινωνικό

περιβάλλον. Ανιχνεύει, ακόμη, το ιστο-

ρικό παρελθόν και ερμηνεύει το πα-

ρόν μέσα από την ιστορική εξέλιξη

των γεγονότων. Ως ιστορικό συγγρα-

φέα, τον χαρακτηρίζει συνθετική δύ-

ναμη. Ο αναγνώστης έχει την αίσθηση

ότι οδηγείται από σίγουρο χέρι και

δεν χάνει καμιά στιγμή τη συνοπτική

εικόνα, το γενικό.

Bernhard Guttmann

Στην Ελλάδα του
Μεσοπολέμου
Φύλλα από ένα ταξίδι, το 1924

TAGE IN HELLAS

Χαρτόδετο,

286 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 21,00 €

Πρώτες εντυπώσεις από την Αθήνα.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη. Ο κόλπος

της Ελευσίνας. Κηφισιά. Πρωινός

πλους προς Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέ-

τσες. Ναύπλιο, Παλαμήδι, Άργος. Αρ-

καδικά τοπία, Τριπολιτσά, Σπάρτη,

Μυστράς. Η ελληνική Πρωτοχρονιά.

Τα διδάγματα του ελαιόδεντρου. Το

ελληνικό καρναβάλι. Μανιάτικα μοι-

ρολόγια. Εκδρομή στην Τήνο. Πάσχα

στην Αθήνα. Ένας μεγαλειώδης γάμος.

Πρωινό στο Σούνιο. Η ευρωπαϊκού ε-

πιπέδου ζωή στη Σύρο. Στην  Ίο και τη

Σαντορίνη. Γιορτές και γάμοι στη

Νάξο. Μνήμες από τη γαλλική κα-

τοχή στον Πειραιά. Εύβοια, Λαμία,

Θερμοπύλες, Βόλος και Πήλιο. Τα μο-

ναστήρια των Μετεώρων. Δελφοί.

Παρνασσός, Γαλαξίδι, Ιτέα. Αράχοβα,

Λιβαδειά, Θήβα. Αίγιο, Κόρινθος. Αθή-

να, κέντρο της σύγχρονης Ελλάδας. Η

Ελληνική Εκκλησία. Τα Ιόνια Νησιά. Τι

επιθυμεί η σύγχρονη Ελλάδα και τι

πράττει; Ελληνικές εθνικές αρετές και

ελαττώματα.

Fredrika Bremer

H Eλλάδα και οι Έλληνες
την εποχή του Όθωνα
Μια χειμερινή παραμονή και μια
καλοκαιρινή περιπλάνηση το 1859

Tόμοι Α′ και Β′

GREECE AND THE GREEKS

Kάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

392 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,50 €



Η περιήγηση του Μousson έγινε λίγο

πριν από την ένωση της Επτανήσου με

την Ελλάδα. Ο ελβετός συγγραφέας

περιγράφει την κοινωνική και πολιτι-

κή κατάσταση των δύο μεγάλων νη-

σιών, προσκομίζοντας πολύ ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία από τον καθημερινό

βίο, τους κατοίκους —αστούς και

χωρικούς— και τις συνήθειές τους, τη

σύσταση του πληθυσμού τους και τις

οικονομικές δραστηριότητές τους.

Το βιβλίο συνοδεύεται από κατατο-

πιστικά παραρτήματα με πολλά στατι-

στικά, γεωλογικά και διάφορα άλλα

στοιχεία, που συνέβαλαν στην καθιέ-

ρωσή του και το κατέστησαν, εκτός

από ευχάριστο ανάγνωσμα, και χρήσι-

μο ταξιδιωτικό οδηγό.

Albert Mousson

Κέρκυρα και Κεφαλλονιά
Μια περιήγηση το 1858

EIN BESUCH AUF
KORFU UND CEFALONIEN

Xαρτόδετο,

230 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

Το βιβλίο αποτελεί μικρή εγκυκλοπαί-

δεια του μακεδονικού χώρου και δίνει

γι’ αυτόν στοιχεία γεωγραφικά, οικο-

νομικά, εθνολογικά, γλωσσολογικά,

εκπαιδευτικά και ιστορικά. Η ανάλυ-

ση του συγγραφέα ξεκινά από την

Αρχαιότητα και, μέσα από τη Ρωμαιο-

κρατία, το Βυζάντιο, την Τουρκοκρα-

τία και τον Αγώνα του 1821, φθάνει

στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ανα-

λύοντας το Μακεδονικό Ζήτημα.

Η σφαιρικότητα και η πολυσχιδία

του, καθώς και η αναλυτική παρου-

σίαση των ιστορικών στοιχείων του

19ου αιώνα, τα οποία αποτελούν απα-

ραίτητες γνώσεις για όποιον θέλει να

κατανοήσει όσα σήμερα συμβαίνουν

στη Μακεδονία, δίνουν ιδιαίτερη αξία

στο εν λόγω σύγγραμμα και το καθι-

στούν χρησιμότατο εγχειρίδιο «μακε-

δονογνωσίας».

Ιωάννης Καλοστύπης

Μακεδονία
Μελέτη οικονομική, γεωγραφική,
ιστορική και εθνολογική

Χαρτόδετο,

316 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

«Η εργασία του κυρίου Κακάμπουρα

για τη βρετανική πολιτική είναι μια

ουσιαστική συμβολή στην εξακρίβω-

ση της αντικειμενικής αλήθειας για

δύο λόγους: φωτίζει, πρώτα, πολύ

εναργέστερα τη διόλου απλή ιστορία

των δανείων και, ύστερα, εκλογικεύει

σε σημαντικό βαθμό το μύθο και το

θρύλο του Βύρωνα... Το ζήτημα τού-

το για πρώτη φορά εξετάζεται συ-

στηματικά.»

—Μ.Γ. Μερακλής

«Ο κύριος Κακάμπουρας εργάστηκε

ευσυνειδήτως και μας προσφέρει ένα

πολύ καλό έργο, σημαντική συμβολή

στη νεότερη ελληνική ιστορία.»

—Α.Ε. Καραθανάσης

«Παρ’ όλη την κάπως μονόπλευρη πα-

ρουσίαση της πολιτικής τού Byron

στην Ελλάδα, είναι θεμιτή η εμφάνισή

της υπό δυσμενές φως σαν αντίδοτο

της συνηθισμένης ιστοριογραφικής

“αγιογραφίας”.»

—Ι. Δημάκης

Δημήτρης Κακάμπουρας

Η βρετανική πολιτική,
ο Μπάιρον και οι Έλληνες
του ’21

Χαρτόδετο,

252 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 18,00 €



Ο περίφημος βυζαντινολόγος Κrumbacher, αφού από το

1884 έως το 1886 περιηγήθηκε την Ελλάδα και την

Τουρκία, γράφει τις εντυπώσεις του, ταξιδιωτικές και

επιστημονικές, από την Κέρκυρα, την Αθήνα και τον

Πειραιά, τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο,

την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την ενδοχώρα της.

Μας δείχνει τη ζωντάνια του Ελληνισμού κατά τα τέλη

του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα τμήματα

του βιβλίου που αναφέρονται στην Πάτμο, τη Μονή του

Θεολόγου και τους ευρωπαίους επιστήμονες που την

επισκέφθηκαν· τα τμήματα που αναφέρονται στην

παιδεία του ελληνικού λαού, κατά τον 19ο αιώνα· τα

κεφάλαια που αναφέρονται στη ζωή στα νησιά του

Αιγαίου.

Karl Krumbacher

Ελληνικό Ταξίδι
Κέρκυρα, Αθήνα, Πειραιάς, Δωδεκάνησα,

 Σμύρνη, Έφεσος, Αϊδίνιο, Σύρος, Χίος,

 Λέσβος, Κωνσταντινούπολη

Ένα βιβλίο που αναλύει εξαντλητικά το φαινόμενο της

Σμύρνης κατά τον 19ο αιώνα. Ο συγγραφέας εξετάζει

κάθε υλική και πνευματική δραστηριότητα που ανα-

πτύχθηκε στην πόλη· έμμεσα διαφαίνεται η δυναμική

προσφορά του ελληνικού στοιχείου στην άνθηση της

πόλης και η επιβλητική παρουσία του στο χώρο της

Μικράς Ασίας.

Ειδικότερα, γίνονται εκτενείς αναφορές στη

γεωγραφική θέση, το κλίμα, τις εθνότητες, το εμπόριο,

τους δασμούς, το νόμισμα, τα ποικίλα ιδρύματα· στα

τελωνειακά θέματα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τη

ναυτιλία και τις τράπεζες. Αξιοσημείωτη είναι η μελέτη

για τον  Έρμο ποταμό και για τη νήσο Λέσβο.

Charles de Scherzer

Σμύρνη
Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση

Τόμοι Α′ και Β′

SMYRNE

Κάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

14 × 21 εκ., A/M,

Tόμος Α′: 364 σελ., 21,00 €

Τόμος Β′: 252 σελ., 20,00 €

GRIECHISCHE REISE

Xαρτόδετο,

512 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Ο Charles de Scherzer ήταν

αυστριακός περιηγητής και

διετέλεσε πρόξενος στη Σμύρνη

(1872), στο Λονδίνο, και στη

Γένοβα. Άφησε πλουσιότατο και

ενδιαφέρον συγγραφικό έργο.

Ο Karl Krumbacher σπούδασε βυζαντινή

φιλολογία. Το 1884 έκανε ένα οκτάμηνο

επιστημονικό ταξίδι στην Ελλάδα, τον τόπο

«των πόθων και των νεανικών του ονείρων»,

για να μελετήσει τη νεότερη γλώσσα, την

ιστορία και τη λαογραφία, —ταξίδι που

περιγράφεται στο παρόν βιβλίο.



Το βιβλίο του Puaux αποτελεί ένα

χρονικό, που σε πολλά σημεία θυμίζει

ρεπορτάζ, για το θάνατο του βασιλιά

Αλέξανδρου και τις εκλογές του

Νοεμβρίου τού 1920. Πέρα όμως από

τη ζωντανή αφήγηση των γεγονότων,

ο συγγραφέας θέλει να δείξει τα

παιχνίδια της ιστορίας που σε

διάστημα λίγων εβδομάδων άλλαξαν

την τύχη της Ελλάδας με τρόπο

δραματικό. Η κυριότερη, ωστόσο,

προσφορά του συγγραφέα έγκειται

στις αναλύσεις του, στις κρίσεις του,

στη σφαιρική παρουσίαση της

ελληνικής πραγματικότητας και του

διχασμού που εκφράστηκε μέσα από

δύο δυναμικές προσωπικότητες, τον

συντηρητικό και αδιάλλακτο

Κωνσταντίνο και τον οραματιστή και

μεγάλο πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο.

René Puaux

Έτσι έφυγε ο Βενιζέλος...

AINSI PARTIT VENIZELOS

Χαρτόδετο,

266 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

Ο Puaux έγραψε το βιβλίο αυτό για να

αποφευχθεί η λήθη, για να σώσει το

ιστορικό υλικό που είχε στα χέρια

του, και κυρίως για να συντελέσει

στην αποκατάσταση της ιστορικής

αλήθειας. Μας παρουσιάζει τα

τραγικά γεγονότα των τελευταίων

ημερών της μικρασιατικής πρωτο-

πολιτείας, της Σμύρνης· αναφέρεται

με μαρτυρίες στις σφαγές, τις

λεηλασίες, το μαρτύριο του Χρυσο-

στόμου, την πυρκαγιά, την τραγική

έξοδο, τους εκτοπισμούς, την

εξόντωση του χριστιανικού στοιχείου,

τον ξεριζωμό· επίσης, τονίζει την

αναλγησία των Συμμάχων και

προσπαθεί να αποκαταστήσει την

αλήθεια και τα ιστορικά δίκαια του

Ελληνισμού.

René Puaux

Οι τελευταίες μέρες
της Σμύρνης

LES DERNIERS JOURS DE SMYRNE

Χαρτόδετο,

154 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 17,00 €

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα γεγο-

νότα που συνέβησαν κατά τα χρόνια

της ακήρυκτης επανάστασης τα έτη

1890 έως 1894 στην Κρήτη, όπως και

το σχετικό διπλωματικό προσκήνιο

και παρασκήνιο των ευρωπαϊκών κρα-

τών. Η έκθεση των γεγονότων μπορεί

να περιορίζεται στην περιφέρεια Ρε-

θύμνου, η οποία αποτελούσε το κέ-

ντρο αλλά και το επίκεντρο κάθε

κρητικής επανάστασης, θα πρέπει

όμως να υπολογίσει κανείς ότι ανάλο-

γα ήταν και τα γεγονότα που συνέβαι-

ναν την ίδια περίοδο και στα άλλα δια-

μερίσματα της Κρήτης.

Το κείμενο στηρίζεται κυρίως σε α-

δημοσίευτο αρχειακό υλικό, το οποίο

αντλήθηκε από τα προξενικά έγγραφα

που βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο

του Υπουργείου Εξωτερικών.

Γιάννης Γρυντάκης

Το Ρέθυμνο μεταξύ δύο
επαναστάσεων
1890-1894

Χαρτόδετο,

322 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €



Το βιβλίο περιλαμβάνει έναν ποιοτικό

και αποκαλυπτικό διάλογο του πρώην

γάλλου προέδρου François Mitterand

με τον φίλο του νομπελίστα συγγρα-

φέα Elie Wiesel. Ο Wiesel θέτει τα ερω-

τήματα —εμπλουτισμένα με στοιχεία

ιστορικά, θρησκευτικά, φιλοσοφικά

και μεταφυσικά— και ο Mitterand α-

παντά.

Οι Ενθυμήσεις αποτελούν, στην ου-

σία, ένα είδος αυτοβιογραφίας, που με

τη μορφή της διαλογικής συζήτησης

αποκτούν ιδιαίτερη ζωντάνια και

εξάπτουν την περιέργεια του αναγνώ-

στη. Η εκ βαθέων εξομολόγηση του

Mitterand, με τη διατύπωση των πι-

στεύω, των αρχών, των ιδεών και των

ιδανικών του μεγάλου γάλλου πολιτι-

κού και σοσιαλιστή, χάρη στις ερωτή-

σεις τού Wiesel, αποβάλλει τον υπο-

κειμενισμό της και να αποκτά κύρος

και διαχρονικότητα.

«Πρόκειται για ένα είδος πνευματικής

διαθήκης...»

—Libération

François Mitterand - Elie Wiesel

Ενθυμήσεις για δύο φωνές

ME΄MOIRE A` DEUX VOIX

Xαρτόδετο,

180 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 16,00 €

Το βιβλίο παρουσιάζει μια πρώτη

προσπάθεια σύνθεσης ενός τμήματος

βιογραφίας για τον Ανδρέα Γ. Παπαν-

δρέου, το οποίο καλύπτει τις γυμνα-

σιακές και πανεπιστημιακές σπουδές

του στην Αθήνα και τις μεταπτυχιακές

στο Harvard. Δεν περιορίζεται μόνο

στα δεδομένα και τα αρχεία, αλλά

προσφέρει και το κλίμα της εποχής,

όπως αυτό διαμορφώθηκε στα ιδρύ-

ματα στα οποία φοίτησε.

Η περιέργεια οδήγησε το συγγρα-

φέα να ερευνήσει και στοιχεία πέραν

των σπουδών, για να εντοπίσει χαρα-

κτηριστικά που παρέμειναν μονίμως

στον γραπτό ιδίως λόγο του Παπαν-

δρέου.  Ένα από τα ερωτήματα που

θέτει είναι πώς κατά τη διαμονή του

στις Ηνωμένες Πολιτείες απεμπόλησε

τον πρώιμο μαρξισμό του και γιατί ε-

πανήλθε, ώριμος πλέον, στο νεομαρ-

ξισμό.

Μιχάλης Μακράκης

Το ξεκίνημα
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 1933-1943

Πανόδετο και χαρτόδετο,

226 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 € και 17,00 €, αντίστοιχα

Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από

τη σύσταση του Ηνωμένου Βασιλείου

μέχρι την ένταξη της Μεγάλης Βρετα-

νίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τα κυριότερα μέρη του βιβλίου:

Η Βρετανία τον 18ο αιώνα. Από την έ-

νωση Αγγλίας-Σκωτίας στην ένωση με

την Ιρλανδία. Ο 19ος αιώνας στη Βρε-

τανία. Από τη δεύτερη εκλογική με-

ταρρύθμιση έως τον πόλεμο των

Μπόερς. Η Βρετανία τον 20ό αιώνα.

Από τον πόλεμο των Μπόερς στην

πρώτη Εργατική Κυβέρνηση. Από την

ανάρρηση της Ελισάβετ στο θρόνο μέ-

χρι την ένταξη στην ΕΟΚ.

Ο W.A. Speck είναι καθηγητής της

σύγχρονης ιστορίας της Βρετανίας

στο Πανεπιστήμιο του Ληντς.

W.A. Speck

Συνοπτική ιστορία της
Βρετανίας
1707-1970

Α CONCISE HISTORY OF BRITAIN

Χαρτόδετο,

272 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €



Μια χαρακτηριστική στιγμή του Ελλη-

νικού Διαφωτισμού φωτίζεται με το

βιβλίο αυτό, που επικεντρώνεται στη

διαπάλη του Ελληνικού Διαφωτισμού,

στο πρόσωπο του πατριάρχη του Αδα-

μαντίου Κοραή, με τα ρωμαίικα Πα-

τριαρχεία της Ανατολής (Κωνσταντι-

νουπόλεως και Ιεροσολύμων). Η

ανακάλυψη τεσσάρων έργων που

συζητούν το πρόβλημα του φωτός του

Παναγίου Τάφου κατά το Μέγα Σάβ-

βατο, με άμεση ή έμμεση αναφορά

στον Διάλογο του Κοραή «Περί του εν

Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός», προσφέ-

ρει τη δυνατότητα διερεύνησης της

σύγκρουσης του κόσμου της Ελληνορ-

θοδοξίας με τα δυτικά φώτα, που από

τα τέλη του 18ου αιώνα εισβάλλουν

στην Ορθόδοξη Ανατολή, ανατρέπο-

ντας τις υπάρχουσες σχέσεις και ισορ-

ροπίες. Τα κείμενα εκδίδονται κριτικά

και σχολιάζονται, ενώ στο εκτενές

πρώτο μέρος του βιβλίου εκδιπλώνο-

νται οι ιστορικές και θεολογικές πα-

ράμετροι της έριδας.

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Φωτομαχικά -
Αντιφωτομαχικά
Το φως του Παναγίου Τάφου στον
διάλογο Διαφωτισμού-Ορθοδοξίας

Χαρτόδετο,

444 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 20,00 €

Το βιβλίο του Hartog κρύβει απρόσμε-

νες εκπλήξεις για τον έλληνα αναγνώ-

στη —ιστορικό, διανοούμενο, πολιτι-

κό, φιλαναγνώστη με ιστορικά

ενδιαφέροντα. Συνιστά μια εμβριθή

μελέτη για την επιστήμη της ιστορίας

κατά τον 19ο αιώνα, και εξετάζει τις

θέσεις του μεγάλου γάλλου ιστορικού

Φυστέλ ντε Κουλάνζ για την επιστήμη

της ιστορίας, την ιστορική μέθοδο,

την έννοια της εθνικής ιστορίας και,

γενικότερα, για την παρουσίαση των

τάσεων και των ρευμάτων που επι-

κράτησαν στη γαλλική ιστοριογραφία

και σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσαν

την ελληνική ιστορική σκέψη και επι-

στήμη.

O καθηγητής Hartog είναι διευθυ-

νής σπουδών στην Ecole des Hautes

Etudes στον τομέα των κοινωνικών ε-

πιστημών, στον κλάδο της αρχαίας και

της σύγχρονης ιστοριογραφίας.

François Hartog

Ο 19ος αιώνας και η
Ιστορία
Η περίπτωση του Φυστέλ ντε
Κουλάνζ

LE XIXE SIE`CLE ET L’HISTOIRE

Χαρτόδετο,

314 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

« Όσοι από εμάς νομίζαμε πως είχαμε

προχωρήσει αρκετά στην κατανόηση

των προτύπων που δομούν τις πρα-

κτικές της ανδρικής ομοφυλοφιλίας

και της μοιχείας στην αρχαία Αθήνα...

θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση

μας.»

—The Times Higher Education

Supplement

«To βιβλίο τού Cohen αποτελεί ορό-

σημο, τόσο για την εξήγηση της συ-

γκριτικής μεθόδου όσο και για την

εφαρμογή της ώστε να παραχθεί μια

ολοκληρωμένη εικόνα της αρχαίας α-

θηναϊκής κοινωνίας... Θα διαβαστεί

τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από

τους επαγγελματίες του χώρου.»

—Classical Philology

«Φιλόδοξη προσπάθεια να ερμηνευ-

θούν οι σχέσεις νόμου και κοινωνίας

στους ολισθηρούς τομείς της μοιχεί-

ας, της ομοφυλοφιλίας και της θρη-

σκείας.»

—The Times Literary Supplement

David Cohen

Νόμος, σεξουαλικότητα
και κοινωνία
Η επιβολή της ηθικής στην κλασική
Αθήνα

LAW, SEXUALITY AND SOCIETY

Χαρτόδετο,

322 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €



«Αναλύει με εκπληκτική σα-

φήνεια ακόμη και τα πιο

πολύπλοκα ζητήματα. Η α-

νάγνωση του βιβλίου είναι

απολαυστική και προκαλεί

γόνιμο προβληματισμό.»

—Nature

«O Plotkin μάς προσφέρει

μια προκλητική βιολογική

προσέγγιση στη γνώση.»

—Lewis Wolpert

« Όσοι ενδιαφέρονται για

τη φιλοσοφία και τη γνω-

σιακή επιστήμη πρέπει α-

παραιτήτως να το διαβά-

σουν.»

—The Times Higher

Education Supplement

«Κατορθώνει να μιλήσει για

έννοιες που βρίσκονται

στην αιχμή της επιστημονι-

κής έρευνας, χωρίς να γίνε-

ται δυσπρόσιτος στον μη

ειδικό αναγνώστη.»

—The Times

Henry Plotkin

Η φύση της γνώσης
Προσαρμογές, ένστικτα
και η εξέλιξη της
νοημοσύνης

THE NATURE OF KNOWLEDGE

Χαρτόδετο,

346 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

«Απολαυστική και ευρύτατη

μελέτη... Eκτός από ακρι-

βείς και περιεκτικούς ορι-

σμούς βασικών θεμάτων

της φιλοσοφίας της λογικής

και της νόησης, το βιβλίο

περιέχει εξαιρετικές

συνόψεις βασικών αρχιτε-

κτονικών των υπολογιστών

και βασικά θέματα της έ-

ρευνας για την τεχνητή νοη-

μοσύνη.»

—Τhe Times Literary

Supplement

«O Haugeland έκανε εξαιρε-

τική δουλειά, θέτοντας τις

κεντρικές ιδέες και θέσεις

τής ΤΝ στη σωστή προοπτι-

κή, κάτι που ουδείς άλλος

το έχει πράξει μέχρι τώρα

επαρκώς.»

—Daniel Dennett

John Haugeland

Τεχνητή Νοημοσύνη
Από την υπολογιστική
θεωρία στις σύγχρονες

ευφυείς μηχανές

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Χαρτόδετο,

378 σελ., 12 × 17 εκ.,

Α/Μ, 25,00 €

Η εκπληκτική επιτυχία της

φυσικής κατά τον 20ό αιώνα

μετέτρεψε τον τρόπο με

τον οποίο αντιλαμβανόμα-

στε το χώρο, το χρόνο και

την πραγματικότητα. Πίσω

από αυτή την επανάσταση

βρίσκεται η αναζήτηση των

έσχατων νόμων της Φύσης.

Σε αυτό το βιβλίο, ο νο-

μπελίστας Steven Weinberg

οραματίζεται τη διαμόρφω-

ση μιας Τελικής Θεωρίας,

και μοιράζεται με τον ανα-

γνώστη τις φευγαλέες ανα-

λαμπές που πείθουν τους ε-

πιστήμονες ότι κάτι τέτοιο

είναι δυνατό.

« Ένα βιβλίο που πρέπει να

το μελετήσει κάθε φυσικός,

φιλόσοφος και σκεπτόμε-

νος άνθρωπος.»

—Physics Today

Steven Weinberg

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

DREAMS OF A FINAL THEORY

Χαρτόδετο,

348 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 23,00 €

Στις μέρες μας βρίσκονται

σε εξέλιξη ερευνητικά προ-

γράμματα που αποσκοπούν

στην ανίχνευση κάποιων

μηνυμάτων τα οποία ίσως

αποστέλλονται από προηγ-

μένους εξωγήινους πολιτι-

σμούς. Αν κατορθώσουμε να

λάβουμε τέτοια σήματα ή αν

ανακαλύψουμε βακτηριακή

ζωή κάπου στο Σύμπαν, θα

έρθουμε αντιμέτωποι με κε-

φαλαιώδους σημασίας ερω-

τήματα όσον αφορά την

προέλευση και το σκοπό

της ζωής. Ο διακεκριμένος

συγγραφέας Paul Davies

εξετάζει τις υποθέσεις που

σχετίζονται με αυτές τις

έρευνες και αναλύει τις σο-

βαρότατες συνέπειες που

θα έχει για την Επιστήμη, τη

θρησκεία και την κοσμοα-

ντίληψή μας η διαπίστωση

ότι δεν είμαστε μόνοι στο

Σύμπαν.

Paul Davies

Είμαστε μόνοι;
Φιλοσοφικές συνέπειες
της ανακάλυψης
εξωγήινης ζωής

ARE WE ALONE?

Χαρτόδετο,

382 σελ., 14 × 21 εκ.,

Α/Μ, 17,00 €
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CARTOON GUIDE TO PHYSICS

Χαρτόδετο,

224 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

Από 15 χρονών

CARTOON GUIDE TO GENETICS

Χαρτόδετο,

224 σελ., 17 × 25 εκ.,

Α/Μ, 19,00 €

Από 15 χρονών

LA BIOLOGIA A FUMETTI

Τόμοι Α′ και Β′:
Χαρτόδετοι,

64 σελ., 21 × 29 εκ.,

Έγχρωμοι, 16,00 €

Από 10 χρονών

LA CHIMICA A FUMETTI

Τόμοι Α′ και Β′:
Χαρτόδετοι,

64 σελ., 21 × 29 εκ.,

Έγχρωμοι, 16,00 €

Από 10 χρονών

κόμικς

Η περιπέτεια της χημείας, ως τμήματος της

ιστορίας της Επιστήμης αλλά και της

καθημερινής ζωής, ξεκινάει από το 1000 π.Χ. και

φτάνει ώς τις μέρες μας. Το βιβλίο αυτό, με

μεγάλη αφηγηματική δύναμη και τρυφερή

εικονογράφηση, αποτελεί την ιστορία της

χημείας, όπως γράφτηκε τόσο στα διάφορα

ερευνητικά κέντρα όσο και μέσα από την

καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

L. Gonick - A. Huffman

Τα πάντα για τη Φυσική

L. Gonick - Μ. Wheelis

Τα πάντα για τη Γενετική

Οι νόμοι του Νεύτωνα, βολές και κρούσεις,

κινήσεις και οι νόμοι διατήρησης, ηλεκτρικά και

μαγνητικά πεδία, κυκλώματα και φαινόμενα

επαγωγής, οι εξισώσεις τού Maxwell και το φως,

η σχετικότητα και η κβαντομηχανική

παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό με τρόπο

πνευματώδη και χιουμοριστικό.

To βιβλίο περιγράφει τις αρχές της γενετικής

παρουσιάζοντας έως και τις πλέον πρόσφατες

επιστημονικές γνώσεις σε αυτό τον τομέα.

Η κατανόηση θεμάτων όπως η κληρονομικότητα,

οι νόμοι τού Μendel, οι μεταλλάξεις, οι γενετικές

ασθένειες, ο ανασυνδυασμός των γονιδίων ποτέ

άλλοτε δεν έχει γίνει τόσο εύκολη, και

η ανάγνωση τόσο εύχαριστη.

C. Ghigliano - L. Novelli

H ιστορία της Χημείας

H ιστορία της Βιολογίας

Το βιβλίο αυτό αφηγείται με τρόπο έξυπνο και

ζωντανό τόσο τις απαρχές της βιολογικής σκέψης

όσο και τις σύγχρονες κατακτήσεις της γενετικής

μηχανικής, προσφέροντας στον αναγνώστη μια

πανοραμική εικόνα της βιολογίας και των νέων

δρόμων που άνοιξε στην ανθρώπινη γνώση.



THE CARTOON HISTORY

OF THE UNIVERSE

Κάθε βιβλίο: Χαρτόδετο,

21 × 29 εκ., Α/Μ

Βιβλίο 1: 372 σελ., 24,00 €

Βιβλίο 2: 320 σελ., 24,00 €

Βιβλίο 3: 320 σελ., 24,00 €

Από 10 χρονών

Ο Larry Gonick είναι

επαγγελματίας σκιτσογράφος και

συγγραφέας πολλών βιβλίων

κόμικς. Έχει διδακτορικό δίπλωμα

στα μαθηματικά από το

Πανεπιστήμιο Harvard. Η

παρούσα σειρά βιβλίων έχει

καταταγεί από τον αμερικανικό

Τύπο στα 100 καλύτερα βιβλία

κόμικς του 20ού αιώνα.

«Ενδιαφέρον, προκλητικό, με σφαιρική και αντικειμενική προσέγγιση... Ο καλύτερος

τρόπος να μάθεις την  ιστορία της ανθρωπότητας, συγκριτικά με τα περισσότερα

σχολικά βιβλία...»

—Carl Sagan

« Όχι απλώς κόμικ, αλλά μια καλή ιστορία που συστήνω ανεπιφύλακτα.»

—Richard Leakey

«(Αν)ορθόδοξα διδακτικό, ακριβές και διασκεδαστικό.»

—The Newsweek

«(Ά)σεμνή και εμβριθής, κωμική και παραδοσιακή, πνευματώδης και έξυπνη, η

εκδοχή τού Gonick για το παρελθόν είναι προσωπική, αδέσμευτη και εξαιρετικά

φιλόδοξη.»

—The New York Times Book Review

Larry Gonick

Η ιστορία του Κόσμου
σε κόμικς

Βιβλίο 1: Από τη Μεγάλη
Έκρηξη έως τον
Αλέξανδρο τον Μέγα

Βιβλίο 2: Από την άνοιξη
του κινεζικού πολιτισμού
έως την πτώση της Ρώμης

Βιβλίο 3: Από την ακμή
των Αράβων έως
την Αναγέννηση

«Εύθυμη αλλά και σοβαρή

παρουσίαση όσων συνέβησαν

στον πλανήτη μας.»

—Discover

«Αναμφισβήτητα, ένα από τα

καλύτερα βιβλία όλων των

εποχών.»

—Τerry Jones

«Μια υπέροχη εκδοχή της

Ιστορίας, με πολύ σοβαρό

χιούμορ, για κάθε οικογένεια

απανταχού της γης.»

—Richard Gere



JOHN BARROW

Η απαρχή του Σύμπαντος

«Μια άριστη και εύληπτη ανάλυση της αρχής,
της δομής και της φύσης του Σύμπαντος.»

—The Times Literary Supplement

Χαρτόδετο, 172 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 20,00 €

MARK KAC

Αινίγματα της τύχης

«Ο Kac, θεμελιωτής της θεωρίας πιθανοτήτων, τόσο
για νέους όσο και μεγαλύτερους επιστήμονες.»

—Cian-Carlo Rota

Χαρτόδετο, 240 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 20,00 €

Άλλα βιβλία στις εκδόσεις μας

JOHN YOUNG

Εγκέφαλος και φιλόσοφοι

Από τους νευρώνες στη συνείδηση

«Πρόκειται για δουλειά περιωπής.»
—Nature

Χαρτόδετο, 380 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 24,00 €

PAUL DAVIES

Θεός και μοντέρνα φυσική

«Όποιος ενδιαφέρεται για τις σχέσεις Επιστήμης και
θρησκείας θα βρει το βιβλίο καταπληκτικό.»

—The New Scientist

Χαρτόδετο, 382 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 20,50 €

ALASTAIR RAE

Κβαντομηχανική: πλάνη ή πραγματικότητα;

Κριτική ανάλυση των εννοιολογικών προβλημάτων της

Χαρτόδετο, 216 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 20,00 €

FRANCIS CRICK

Τι τρελό κυνηγητό

Η διπλή έλικα κι εγώ

«Κάθε έξυπνος στρατολόγος νέων επιστημόνων πρέπει
να χαρίζει αντίτυπα αυτού του βιβλίου.»

—The New Scientist

Χαρτόδετο, 252 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 19,00 €

GILLES COHE΄N-TANNOUDJI

Οι παγκόσμιες σταθερές

Χαρτόδετο, 138 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

JACQUES HADAMARD

Η ψυχολογία της επινόησης στα Μαθηματικά

Χαρτόδετο, 172 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 21,00 €

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο σεξουαλικός πίθηκος

«Τα δεδομένα και οι ερμηνείες παρατίθενται με
πληρότητα και ενάργεια...»

—Κώστας Κριμπάς

Χαρτόδετο, 350 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ + έγχρ. ένθετο, 22,50 €

JEAN JACQUES

Το μόριο στον καθρέφτη

Χαρτόδετο, 158 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ

Το φάντασμα του Λεονάρντο

«Οι σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση του
βιβλίου σε βοηθούν να νιώσεις τη μαγεία της φυσικής.»

—Φυσικός Κόσμος

Χαρτόδετο, 220 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 17,00 €

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ

Η Άρκτος, η Πρέσπα, η Παρασκευή

Καταδύσεις στην επιστημονική σκέψη, οικολογικές

αναζητήσεις και ιζήματα του παρελθόντος χρόνου.

Χαρτόδετο, 184 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 17,00 €

LUC MONTAGNIER

Ιοί και άνθρωποι

AIDS: Γεγονότα, έρευνες και προβληματισμοί

Χαρτόδετο, 372 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 21,00 €



RENE ́  DUBOS

Το όραμα της υγείας

Ουτοπίες, πρόοδοι και βιολογικές αλλαγές

Με τρόπο ιδιαίτερα γλαφυρό και παραπέμποντας σε μια
πληθώρα πηγών από ολόκληρο το φάσμα των βιολογικών

επιστημών, των επιστημών του ανθρώπου
και της λογοτεχνίας, ο συγγραφέας σκιαγραφεί την υγεία

ως έννοια η οποία, αν και στερούμενη σταθερής
επιστημονικής συγκρότησης, αποτελεί το είδωλο που

σχεδόν αναπόφευκτα δημιουργούν οι κοινωνίες
αποζητώντας τη σωματική αποτύπωση του οράματος

μιας ειρηνευμένης ζωής.

Χαρτόδετο, 228 σελ., 17 × 25 εκ., Α/Μ, 22,00 €

ABDUS SALAM

Ενοποίηση των θεμελιωδών δυνάμεων

«Μια συναρπαστική εικόνα για τον τρόπο σκέψεως των
μεγάλων δημιουργών της φυσικής.»

—The New Scientist

Χαρτόδετο, 138 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 17,00 €

THOMAS McDONOUGH

SETI —Έρευνα για εξωγήινη νοημοσύνη

«Μια θαυμάσια παρουσίαση του συναρπαστικότερου
ίσως ενδεχομένου στη σύγχρονη Επιστήμη.»

—Carl Sagan

Χαρτόδετο, 370 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ + έγχρ. ένθετο, 22,00 €

CLAUDE HAGÈGE

Η πνοή της γλώσσας

Δρόμοι και πεπρωμένα των γλωσσών και
των διαλέκτων της Ευρώπης

«Με το κύρος της γνώσης του, ο Hagège μάς παρουσιά-
ζει το γλωσσικό πρότυπο της μελλοντικής Ευρώπης.»

—Le Monde

Χαρτόδετο, 336 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 21,00 €

BORIS CYRULNIK

Η γέννηση του νοήματος

Χαρτόδετο, 132 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

MICHEL JOUVET

Ο πύργος των ονείρων

Μια μυθιστορηματική περιήγηση στην επιστήμη
του ύπνου και του ονείρου

Xαρτόδετο, 304 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 18,00 €

FRANC, OIS GROS

Ο πολιτισμός του γονιδίου

Xαρτόδετο, 172 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

M. DOLLINGER - E. ROSENBAUM - G. CABLE

Ο καρκίνος

Διάγνωση και πρόληψη, θεραπεία και καθημερινή
αντιμετώπιση:  Ένας οδηγός για όλους

«Η μετάφραση και έκδοση του βιβλίου
στα ελληνικά αποτελεί τεράστια συμβολή στην υγεία

του ελληνικού λαού.»
—Δημοσθένης Σκάρλος

Xαρτόδετο, 700 σελ., 17 × 25 εκ., Α/Μ, 33,00 €

ROBERT KOWALSKI

Η χοληστερίνη

Και η θεραπεία της σε 8 εβδομάδες

« Όλοι μας πρέπει να συνιστούμε αυτό το βιβλίο.»
—The Journal of the American

Medical Association

Xαρτόδετο, 424 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 19,00 €

HERANT KATCHADOURIAN

Στα πενήντα

Eξετάζοντας τα προβλήματα της μέσης ηλικίας

« Ένα ευαίσθητο, καλογραμμένο, ρεαλιστικό βιβλίο.»
—Age and Aging

Xαρτόδετο, 262 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 19,00 €

D. JULIAN - C. MARLEY

Η στεφανιαία νόσος

«Ο έλληνας γιατρός, ο ασθενής και οι συγγενείς του
έχουν στα χέρια τους ένα χρήσιμο βοήθημα για την

κατανόηση των προβλημάτων της στεφανιαίας νόσου.»
—Δημήτριος Κρεμαστινός

Xαρτόδετο, 168 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 17,00 €

JAY INGRAM

Η επιστήμη της καθημερινής ζωής

Από 15 χρονών

Χαρτόδετο, 172 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 16,00 €



ALBERT JACQUARD

Η επίγνωση των ορίων

Ανθρώπινη επιβίωση και πολιτισμός σε έναν
πεπερασμένο κόσμο

Χαρτόδετο, 174 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 16,00 €

MOSHE  FLATO

Η ισχύς των Μαθηματικών

Χαρτόδετο, 108 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 14,00 €

A.G. CAIRNS-SMITH

Τα επτά ίχνη

Μια επιστημονική ιστορία για την προέλευση της ζωής

«Δεν γνωρίζω άλλο βιβλίο που να καταφέρνει
να κρατά τόσο ζωντανό το κύριο ερώτημά του

σε όλη την έκτασή του.»
—Nature

Χαρτόδετο, 200 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 20,00 €

ALBERT JACQUARD

Εγώ και οι άλλοι

Μια γενετική προσέγγιση

Πανόδετο, 146 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 17,00 €

ALAIN PROCHIANTZ

Η Βιολογία στο μπουντουάρ

Ένας διάλογος για το έμβιο

Χαρτόδετο, 188 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 16,00 €

JACQUES TESTART

Η επιθυμία του γονιδίου

Η τεχνολογία του εμβρύου: επιστημονικές προοπτικές
και ηθικά διλήμματα του νέου ευγονισμού

Χαρτόδετο, 282 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 18,00 €

FRED HOYLE

Τα δέκα πρόσωπα του Σύμπαντος

«Μια συναρπαστική ματιά στα σύνορα των
γνώσεων του Κόσμου μας.»

—Scientific American

Χαρτόδετο, 208 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 18,00 €

PETER WARD

Ταξιδεύοντας με τον κύριο Δαρβίνο

«Αναρωτιέμαι αν το βιβλίο τού Ward πρέπει πλέον να
θεωρείται ένα μικρό κλασικό έργο...»

—The School Librarian

Από 10 χρονών

Πανόδετο, 126 σελ., 17 × 25 εκ., έγχρωμο, 17,00 €

L. WOLPERT - A. RICHARDS

Πάθος για τα μυρμήγκια και τ’ αστέρια

Η αθέατη πλευρά της Επιστήμης

Συνεντεύξεις με μεγάλους επιστήμονες από τα πεδία
της φυσικής, της βιολογίας, των μαθηματικών,

της ψυχολογίας

Χαρτόδετο, 276 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, 17,00 €

VICTOR WEISSKOPF

Η κβαντική επανάσταση

Χαρτόδετο, 120 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

G. NOSSAL - R. COPPEL

Αναμορφώνοντας τη ζωή

Η επανάσταση της γενετικής τεχνολογίας

Χαρτόδετο, 200 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, εξαντλημένο

CLAUDE KORDON

Η γλώσσα των κυττάρων

Χαρτόδετο,  120 σελ., 12 × 17 εκ., Α/Μ, 14,00 €

ALAN LIGHTMAN

Η ώρα των άστρων

Πώς σχηματίστηκε το ηλιακό μας σύστημα;
Πώς γεννιούνται τα άστρα και οι γαλαξίες; Ποια είναι

τα σύγχρονα προβλήματα της αστρονομίας; Ποιες
νέες μέθοδοι προτείνονται για την έρευνα του

Διαστήματος τον 21ο αιώνα;

Χαρτόδετο, 176 σελ., 14 × 21 εκ., Α/Μ, εξαντλημένο



Το Quantum έκλεισε την πρώτη

περίοδο κυκλοφορίας του στα

ελληνικά τον Αύγουστο του 2001.

Ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνή

εκπαιδευτικά/επιστημονικά

περιοδικά προσέφερε επί 8 χρόνια

μέσα από τις σελίδες του την

τεκμηριωμένη γνώση,

αποκαλύπτοντας στο ελληνικό κοινό

τη γοητεία των φυσικών επιστημών

και των μαθηματικών.

Συνολικά κυκλοφόρησαν 44 τεύχη. Για

όσο χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμα

αντίτυπά τους, μπορείτε να τα

προμηθεύεστε από το βιβλιοπωλείο,

από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή από

τα γραφεία των Εκδόσεων Κάτοπτρο.

Το Quantum είναι περιοδικό

βιβλιοθήκης —το υλικό του

παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα

του χρόνου. Γι’ αυτό φροντίστε να

συμπληρώσετε τη σειρά της πρώτης

περιόδου έκδοσής του με όσα τεύχη

σάς λείπουν.

«Θα ευχόμουν το Quantum να

κυκλοφορούσε στην Αμερική όταν

ήμουν φοιτητής· θα ήταν πολύ

ευκολότερο για μένα να νιώσω την

αίσθηση της πνευματικής πληρότητας

ως φυσικός...»

—Sheldon Glashow, βραβείο Νόμπελ

φυσικής, καθηγητής φυσικής στο

Πανεπιστήμιο Harvard

«Τρέφω μεγάλες ελπίδες ότι το

Quantum θα ανοίξει δρόμους στην

ευρύτητα, την ποικιλία, τη

ζωηρότητα, τον πλούτο και το βάθος,

τις συγκινήσεις των μαθηματικών και

της φυσικής, που ίσως έχουν

αποκοπεί από τη σχολική εμπειρία...

Το Quantum δεν μοιάζει με τα άλλα

επιστημονικά περιοδικά, αλλά είναι

ένα από τα σημαντικότερα...»

—William Thurston, μετάλλιο Φιλντς,

καθηγητής μαθηματικών στο

Πανεπιστήμιο του Πρίνστον

«Το Quantum ίσως προσφέρει στον

τόπο μας ό,τι δεν έχουν προσφέρει

μέχρι τώρα “μεγαλόστομες

μεταρρυθμίσεις”, που ξεχνιούνται  σε

μία νύχτα...»

—Δημήτρης Νανόπουλος, καθηγητής

φυσικής στο Πανεπιστήμιο του

Τέξας, πρόεδρος του Εθνικού

Συμβουλίου  Έρευνας και Τεχνολογίας

στη χώρα μας

«Λαμπρό περιοδικό για την επιστήμη

και τον φυσικό κόσμο... Το ελληνικό

περιοδικό είναι κατά πολύ καλύτερο

του αμερικανικού ομολόγου του.»

—Γιώργος Γραμματικάκης, καθηγητής

φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Γεμάτο εξαιρετικά θέματα,·

υπέροχα άρθρα μαθηματικών και

φυσικής για σπουδαστές λυκείων και

πανεπιστημίων...»

—Nature

Quantum

Περιοδικό για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά

Κάθε τεύχος:

72 σελ., 21 × 29 εκ.,

έγχρωμο, 8,00 €
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