Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 10-05-2009
Σελίδα: 84
Μέγεθος: 390 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 81880
Επικοινωνία εντύπου: 210 9942431
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

»προθήκες
Μια σύντομη ιστορία
Μιασύντομη του παράδοςου
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Η φιλοσοφία και οι λαβύρινθοι του νου
ROYSORENSEN
ΜΤΦΡ
Α5Ύ1Α ΓΠΛ ^m^
ΜΤΦΡΑΣΠΑΓΟΛΕΜΗ
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ΣΕΛ 461.ΤΙΜΗ «24,00

Οταν ο νεαρός Αυγουστίνος
Χέγκελ μέχρι τον Βιτγκενστάιν,
ρώτησε τι έκανε ο Θεός προτού τον Κουάιν, αλλά και τονΛιούις
φτιάξειτον κόσμο, πήρε την απάντηση:
Κάρολ. Αυτή η ιδιαίτερη περιήγηση
«Ετοίμαζετην κόλαση για
από πλάγιους δρόμους
ανθρώπους που κάνουν τέτοιες
οε ολόκληρη τη δυτική σκέψη
ερωτήσεις».
είναι ταυτόχρονα θεματική και
Ο συγγραφέας, καθηγητής Φιλοσοφίας,
ιστορική: καθένα από τα είκοαι
στέκεται οε τέτοιες
τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου
ερωτήσεις και στους μεγάλους
συσχετίζει ένα κλασικό λογικό
φιλοσόφους που τις έκαναν, από παράδοξο με έναν κορυφαίο
τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη
στοχαστή, δίνοντας έτσι στον
και τον Ζήνωνα μέχρι τον Θωμά αναγνώστη την ευκαιρία να τον
τον Ακινάτη κι από τον Πασκάλ, ακολουθήσει μέσα στους λαβύρινθους
τον Λάιμπνιτς, τον Καντ και τον
του νου.

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.

Ο θάνατος

ΛΕΝΑΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

του Σίγκμουντ Φρόιντ

ΣΕΛ.82.ΤΙΜΗ«8.50

MARKEDMUNDSON
ΜΤΦΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜ ΠΡΑΚΟΣ
ΣΕΛ. 392,ΤΙΜΗ C19.00

«Περίεργη αυτή η γυναίκα. Τριάντα
εφτά χρονώ, τίποτα δεν
της λείπει, και χαρά και πόνος. Ο συγγραφέας, καθηγητής Πολιτισμικών
Κι όμως δεν είναι πόλο στα καλά
Σπουδών,καταπιάνεται με
της. Θέλει να αφήσει πίσω της
τη δραματική φυγή του εβραϊκής
ό,τι τη βασανίζει -τα υπαρξιακά καταγωγής πατέρατης ψυχανάλυσης
και τα καθημερινά.
απάτη Βιέννη, όταν οι ναζιστικές
Αρρώστιες, θάνατο και γηρατειά,
δυνάμεις εισέβαλαν στην Αυστρία
έρωτες και μοναξιά, κοινόχρηστα
το1938.0 Φρόιντ πέρασε τα
και ψώνια στο σούπερ μάρκετ,
τελευταία χρόνιατης ζωής του στο
παραγγελίες πίτσας και κηδειόσημα,
Λονδίνο,όπουσυνέχισε να γράφει.
ψυχαναλυτές, χαπάκια, To βιβλίοεπικεντρώνεται ακριβώς
ευρουλάκια και μεταλλαγμένα
στηνπνευματική κληρονομιά που
άφησε αυτή την περίοδο.
κοτόπουλα».
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Μικρά Ασία
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣ
JOHN FREELY
ΜΤΦΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 544,ΤΙΜΗ C36.00

Κρίμα που είστε
η σύζυγος
NENAKOKKINAKH
ΣΕΛ 307, ΤΙΜΗ «10.80

To απόσταγμα των οδοιπορικών Η επιστολογράφος επικοινωνεί
με την άγνωστη σύζυγο του
περιπλανήσεων του γνωστού
εραστή της μέσα από ανεπίδοτα
από το βιβλίο του «Κωνσταντινούπολη»
συγγραφέα, κατά μήκος
γράμματα. Απόφαση ώριμη
που πάρθηκε ύστερα από χρόνια,
της πανάρχαιας διαδρομής,
όταν οι μάσκες έπεσαν και
που φιλοξένησε μεγάλους πολιτισμούς,
το βλέμμα φανερώθηκε γυμνό
από την αρχαιότητα,
το Βυζάντιο, τα νεότερα χρόνια στον καθρέφτη. Οι αποστάσεις
μέχρι τις μέρες μας.
μέσα στο χρόνο μικραίνουν και
Παρατίθενται επίσης χάρτες για το φάντασμα της άγνωστης συζύγου
μεταμορφώνεται από εφιάλτη
την κάθε περιοχή και τα αξιοθέατα
της. ιδίως δε για τα ιστορικά
αε όνειρο. Είναιη στιγμή της
μνημεία.
συμφιλίωσης με το παρελθόν.
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