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Παρά την πολιτισμική αντιπαράθεση που εξακολουθεί να μαίνεται

στην Αμερική —και τον σκεπτικισμό ή την έντονη προκατάληψη σε
πολλές άλλες χώρες του κόσμου, μηδέ εξαιρουμένης της δικής μας—,
η θεωρία της εξέλιξης παραμένει πάντα ένας ακρογωνιαίος λίθος της
επιστήμης. Στο παρόν βιβλίο, ο συγγραφέας, επιφανής επιστήμονας
διεθνώς, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε έξι χρονίζοντα ερωτήματα
σχετικά με την εξέλιξη, αποφεύγοντας την τεχνική γλώσσα:
• Είμαστε πίθηκοι;
• Γιατί χαρακτηρίζουμε την εξέλιξη «θεωρία»;
• Τι είναι το DNA;
• Αποδέχονται όλοι οι επιστήμονες την εξέλιξη;
• Πώς ξεκίνησε η ζωή;
• Μπορεί κανείς να πιστεύει και στην εξέλιξη και στον Θεό;
Ο συχνά δηκτικός λόγος του Ayala αρνείται να δώσει βάση σε ανειλικρινείς ιδέες και επιχειρήματα. Μας εκθέτει τη βασική επιστήμη που
βρίσκεται στη ρίζα της εξελικτικής θεωρίας, εξηγώντας μας πώς λειτουργούν τα πράγματα και υποστηρίζοντας, με τη στιβαρή επιχειρημα-

τολογία του, τον λόγο για τον οποίο η εξέλιξη δεν συνιστά απειλή για
τη θρησκεία.
Το βιβλίο δεν απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς ή επιστήμονες που γνωρίζουν την εξελικτική θεωρία σε βάθος, αλλά στο ευρύ κοινό, το οποίο,
κατά κύριο λόγο, είτε την αγνοεί είτε έχει ελάχιστες —και συχνά εσφαλμένες— γνώσεις γύρω από αυτή.
Ευσύνοπτο, διεισδυτικό, επίκαιρο και έγκυρο, το βιβλίο αυτό θα σας
κρατήσει συντροφιά για μία ημέρα· τα διδάγματά του, όμως, για μια ολόκληρη ζωή.

• «Ο καθηγητής Ayala έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο, μια διαφωτιστική,

νηφάλια και σύντομη περιγραφή της εξελικτικής θεωρίας και συναφών
θεμάτων. Μέσα από την ανασκόπηση των συντριπτικών αποδεικτικών
στοιχείων που τεκμηριώνουν την εξέλιξη ως αναμφισβήτητο γεγονός, ο
Ayala επιχειρηματολογεί με πειστικό τρόπο για ποιον λόγο τα θρησκευόμενα άτομα δεν πρέπει να βλέπουν τη θεωρία της εξέλιξης ως εχθρό ή
ως “αγκάθι” για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους».
―Harry Frankfurt, καθηγητής φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον
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