
κάτοπτρο
Ένας ξεχωριστός γαλαξίας

2013
{Κάνοντας «κλικ» σε όποιον τίτλο σας ενδιαφέρει,  

θα μεταφερθείτε στο σάιτ μας και θα έχετε όλες  
τις πληροφορίες για αυτόν. Εκεί επιπλέον θα βρείτε 

υπερδιπλάσιους από τους τίτλους της παρούσας  
επιλογής. Πληκτρολογήστε: www.katoptro.gr

{



Jared Diamond
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες

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

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

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

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

Dario Maestripieri
Πανεπιστήμιο του Σικάγου

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

υπό το πρίσμα της θεωρίας παιγνίων (κυρίως)

Francisco Ayala
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Έρβαϊν

•  Είμαστε πίθηκοι; – Έξι μεγάλα  
ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη
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Daniel Kahneman
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον,  

Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών

•  Σκέψη, αργή και γρήγορη –  
Συμπεριφορική οικονομική,  

μηχανισμοί λήψης αποφάσεων,  
γνωσιακή επιστήμη

Eric Kandel
Πανεπιστήμιο Columbia (Νέα Υόρκη),  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

&

Larry Squire
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο

•  Μνήμη – Από τον νου στα μόρια

Ernst Mayr
Πανεπιστήμιο Harvard,  

Bραβείο Crafoord 

•  Αυτή είναι η Βιολογία – Η επιστήμη  
του έμβιου κόσμου

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

και αλήθειες
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Stephen Hawking
Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

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

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

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

•  Μαύρες τρύπες, σύμπαντα-βρέφη, και άλλα δοκίμια

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

τον Leonard Mlodinow)

Robert Laughlin
 Πανεπιστήμιο Stanford,  
Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 

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

θα συντηρήσουμε τον πολιτισμό τού αύριο

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

Leonard Susskind
 Πανεπιστήμιο Stanford

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

στο μέτωπο της σύγχρονης 
θεωρητικής φυσικής
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Frank Wilczek
 Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης,  

Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 

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

Lee Smolin
  Perimeter Institute for Theoretical Physics (Καναδάς) 

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

τον χρόνο και το Σύμπαν

Sander Bais
 Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ 

•  Ειδική Σχετικότητα – Μια ιδιαίτερη  
προσέγγιση

•  Οι εξισώσεις – Εικόνες γνώσης
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Steven Pinker
 Πανεπιστήμιο Harvard 

• Το γλωσσικό ένστικτο – Πώς ο νους
δημιουργεί τη γλώσσα

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

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

Lynn Margulis
 Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης

• Ο συμβιωτικός πλανήτης –
Μια νέα θεώρηση για την εξέλιξη

Nickolas Christakis
Πανεπιστήμιο Harvard

&

James Fowler
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο

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

διαμορφώνουν τη ζωή μας
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Christiane Nüsslein-Volhard
 Ινστιτούτο Max Planck για  

τη Βιολογία της Ανάπτυξης (Γερμανία), 
Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

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

Neil Shubin
 Πανεπιστήμιο του Σικάγου

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

ιστορία του ανθρώπινου σώματος

Gerald Edelman
 The Scripps Research Institute (Καλιφόρνια), 

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

• Αιθέρας θεϊκός, λαμπερή φωτιά
– Nευρωνικός δαρβινισμός:

η ανάδυση της συνείδησης και  
της σκέψης μέσα από την εξέλιξη 

του ανθρώπινου εγκεφάλου
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Michael Gazzaniga
 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη 

Σάντα Μπάρμπαρα 

• Άνθρωπος – Η επιστήμη πίσω από
όσα μας κάνουν μοναδικούς

Daniel Gilbert 
 Πανεπιστήμιο Harvard

• Αναζητώντας την ευτυχία –
Μαθήματα για τις πλάνες του νου

Matt Ridley
  Cold Spring Harbor Laboratory (Νέα Υόρκη) 

• Η Κόκκινη Βασίλισσα
– Το σεξ και η εξέλιξη

της ανθρώπινης φύσης
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Richard Dawkins
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

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

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

•  Η περί Θεού αυταπάτη – Επιστήμη και  
θρησκευτικός ανορθολογισμός

•  Ο ποταμός της ζωής – Μια  
δαρβινική θεώρηση

Gary Lynch
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Έρβαϊν

&

Richard Granger
 Κολέγιο Dartmouth (Νιου Χάμσαϊρ)

•  Μεγάλος Εγκέφαλος – Οι απαρχές  
και το μέλλον της  

ανθρώπινης νοημοσύνης

Francis Crick
 Salk Institute for Biological Studies (Καλιφόρνια),  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

•  Μια εκπληκτική υπόθεση –  
Η επιστημονική αναζήτηση της ψυχής 

•  Τι τρελό κυνηγητό –  
Η διπλή έλικα κι εγώ

9

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=316&category_id=29&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=312&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=103&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=155&category_id=7&manufacturer_id=118
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=26&category_id=7&manufacturer_id=22
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=140&category_id=7&manufacturer_id=158
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=214&category_id=7&manufacturer_id=158


Helge Kragh
 Πανεπιστήμιο του Άαρχους (Δανία)

•  Οι γενιές των κβάντων –  
Μια πολυεπίπεδη ιστορία  

της φυσικής του 20ού αιώνα

Peter Galison
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Τα ρολόγια του Αϊνστάιν, 
οι χάρτες του Πουανκαρέ –  

Οι αυτοκρατορίες του χρόνου 

Tony Hey
Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον

&

Patrick Walters
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας

•  Το νέο κβαντικό σύμπαν –  
Μια προσιτή εισαγωγή στις θεμελιώδεις 

ιδέες της κβαντικής φυσικής
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Roger Penrose 
 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

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

και Stephen Hawking

Martin Rees 
 Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

•  Μόνο έξι αριθμοί –  
Για τις δυνάμεις που  

διαμορφώνουν το Σύμπαν

Richard Feynman
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  QED – Η παράξενη θεωρία του φωτός και της ύλης 

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

•  Έξι εύκολα κομμάτια – Από τις Διαλέξεις 

•  Έξι όχι τόσο εύκολα κομμάτια – Από τις Διαλέξεις 

•  Απολύτως εύλογες παρεκκλίσεις από  
την πεπατημένη – Οι επιστολές μου 

•  Το νόημα των πραγμάτων – Σκέψεις  
ενός πολίτη-επιστήμονα
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Henri Poincaré  
 Πανεπιστήμιο των Παρισίων

•  Η αξία της Επιστήμης 

Werner Heisenberg  
 Ινστιτούτου Max Planck για τη Φυσική και  

την Αστροφυσική (Γερμανία),  
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  Συναντήσεις με τον Αϊνστάιν –  
Και άλλα δοκίμια 

Max Planck  
 Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής

•  Όψεις της φυσικής θεωρίας 
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Ilya Prigogine  
 Διεθνές Ινστιτούτο Solvay στις Βρυξέλλες,  

Βραβείο Νόμπελ Χημείας  

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

Kip Thorne  
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας

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

κληρονομιά τού Αϊνστάιν 

Paul Davies
 Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας (Αυστραλία)

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

•  Τα τελευταία τρία λεπτά –  
Ένα δοκίμιο εσχατολογίας 

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

•  Είμαστε μόνοι; – Φιλοσοφικές συνέπειες  
της ανακάλυψης εξωγήινης ζωής
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Steven Shapin  
 Πανεπιστήμιο Harvard

•  Η Επιστημονική Επανάσταση –  
Η καταγωγή της σύγχρονης  
επιστημονικής αντίληψης

Steven Rose  
 Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

•  Μονοπάτια της ζωής –  
Βιολογία, ελευθερία, ντετερμινισμός
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Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν

&

David Buss
Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν

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

σεξουαλικά κίνητρα

http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=142&category_id=7&manufacturer_id=135
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=322&category_id=7&manufacturer_id=167
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=88&category_id=10&manufacturer_id=136


Douglas Hofstadter
Πανεπιστημίο της Ιντιάνα

&

Daniel Dennett
Πανεπιστήμιο Tufts (Μασαχουσέτη) 

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

Marvin Minsky  
 Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης

•  Η κοινωνία της νόησης –  
Αναλύοντας την αρχιτεκτονική  

του ανθρώπινου νου

Alain Prochiantz 
 Collège de France

•  Η βιολογία στο μπουντουάρ
 – Ένας διάλογος για το έμβιο
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=74&category_id=7&manufacturer_id=5
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=99&category_id=8&manufacturer_id=65
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=221&category_id=8&manufacturer_id=88


Ian Stewart  
 Πανεπιστήμιο του Γουόρικ (Αγγλία) 

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

Eli Maor 
 Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγου 

•  Το πυθαγόρειο θεώρημα – Μια ιστορία  
4.000 ετών

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

• Τριγωνομετρικά λουκούμια –  
Η τριγωνομετρία από την ιστορική της  

σκοπιά και η σχέση της με άλλες επιστήμες

Raymond Smullyan 
 Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα 

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

• Ο Σατανάς, ο Cantor και το άπειρο –  
Και άλλοι γρίφοι μαθηματικής λογικής
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=314&category_id=44&manufacturer_id=111
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=157&category_id=9&manufacturer_id=111
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=34&category_id=18&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=37&category_id=10&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=240&category_id=9&manufacturer_id=24
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=163&category_id=9&manufacturer_id=35


Vladimir Tikhomirov  
 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας 

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

βέλτιστου ελέγχου

Robert Osserman  
 Πανεπιστήμιο Stanford

•  Η ποίηση του Σύμπαντος – Μια 
μαθηματική εξερεύνηση του Κόσμου 

Serge Lang 
 Πανεπιστήμιο Yale

•  Η γοητεία των Μαθηματικών – Τρεις  
συναντήσεις με το κοινό

• Μαθηματικές συναντήσεις –  
Με μαθητές γυμνασίου και λυκείου
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=106&category_id=6&manufacturer_id=123
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=78&category_id=9&manufacturer_id=130
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=131&category_id=9&manufacturer_id=130
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=118&category_id=9&manufacturer_id=19


George Polya  
 Πανεπιστήμιο Stanford 

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

επίλυσης προβλημάτων 

Martin Gardner
 

•  Τα αινίγματα της Σφίγγας –  
Και άλλες γριφώδεις μαθηματικές ιστορίες 

 

Alain Connes
Collège de France, Μετάλλιο Fields

&

Jean-Pierre Changeux
Collège de France

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

18

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


Luc Montagnier  
 Ινστιτούτο Pasteur,  

Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 

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

Steven Weinberg  
 Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν,  

Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 

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

Richard Lewontin  
 Πανεπιστήμιο Harvard 

•  Δεν είναι απαραίτητα έτσι – Το όνειρο  
του ανθρώπινου γονιδιώματος  

και άλλες πλάνες  
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http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=116&category_id=7&manufacturer_id=55
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=169&category_id=6&manufacturer_id=133
http://www.katoptro.gr/shop/oi-prosfores-mas?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=13&manufacturer_id=117



