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Η διαμάχη Ντώκινς και Γκουλντ είναι μάλλον η πιο γνωστή αντιπαράθεση στη
σύγχρονη επιστήμη.
Εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια ο Richard Dawkins και ο Stephen Jay Gould,
μαζί με τους υποστηρικτές τους, ενεπλάκησαν σε μια σφοδρή αντιπαράθεση
γύρω από την εξέλιξη, η οποία συνεχίζει να μαίνεται με ανυποχώρητη ένταση
ακόμη και μετά το θάνατο του Γκουλντ το 2002.
Πηγαίνοντας πέρα από τις καρικατούρες και τους καπνούς της μάχης, ο Κιμ
Στέρελνυ εκθέτει τις πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις των δύο
αυτών κορυφαίων επιστημόνων. Δείχνει επίσης ότι η σύγκρουση εκτείνεται
πέρα από την εξέλιξη, στις πεποιθήσεις τους για την ίδια την επιστήμη – και
μάλιστα, στην περίπτωση του Γκουλντ, σε πεδία όπου η επιστήμη δεν παίζει
απολύτως κανένα ρόλο.
Η μετάφραση έγινε από τη νέα, ριζικά αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση
αυτού του διεθνούς μπεστ-σέλερ, που λαμβάνει υπόψη τα σημαντικότερα και
πιο πρόσφατα έργα των δύο συνομιλητών.

«Αυτό είναι το βιβλίο που περιμέναμε τόσο καιρό . . . αναρωτιέται κανείς γιατί
δεν είχε εμφανιστεί εδώ και χρόνια.»
David Penny, Massey University, Νέα Ζηλανδία
«Μικρό και ευκολοδιάβαστο . . . κάθε λάτρης της εξελικτικής θεωρίας και της
έντονης διαμάχης που προκαλεί θα κάνει πολύ καλά να το διαβάσει.»
Nature
«Μια χρήσιμη και εξαιρετικά προσιτή εισαγωγή σε κάποιες διαμάχες της
σύγχρονης βιολογίας που θα μπορούσαν να σπείρουν τη σύγχυση.»
The British Society for the History of Science
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