Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 02-07-2009
Σελίδα: 36,37,38
(1 από 3)
Μέγεθος: 591 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13570
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Φερνάντο Σαβατέρ
Μιλώντας στο γιο μου για την Ηθική και την
Ελευθερία
Μετάφραση: ΑγαθήΔημητρούκα
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.: 216
«Auto to βιβλίο είναι προσωπικόκαι υποκειμενικό,
όπωςη σχέση πουενώνει έναν πατέρα με τον
γιο του· οικουμενικό, όπωςη σχέσηγονιού και παιδιού,
η πιοσυχνή και αναπόφευκτηαπ'όλεςτις σχέσεις.
Είναισχεδιασμένοκαι γραμμένογια να το διαβάζουν
οι έφηβοι: πιθανόννα έχει να διδάξει πολύ
λίγαστους δασκάλουςτους. Στόχοςτου δεν είναι να
κατασκευάσειπολίτεςπουνα σκέφτονται"καλά"(και
βέβαια, οε καμία περίπτωσηπολίτεςπουνα σκέφτονται
άσχημα), αλλά να ενθαρρύνει την εξέλιξη τους
οε ανθρώπουςπουθα σκέφτονται ελεύθερα»
Απότο σημείωμα του συγγραφέα
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Τζον Λόυντ και Τζον Μίτσινσον
To βιβλίο της ολικής άγνοιας
Μετάφραση:ΕυαγγελίαΞηρομερίτη
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.:336
Ανεξακολουθείτενα πιστεύετε ότι ο Άτλαςκουβαλούσε
στους ώμους του τη Γη,ότι ο Νέρωναςέπαιζετη λύρα
του όταν καιγότανη Ρώμη, ότι ο ΕρρίκοςΗ' είχε έξι
συζύγους, ότι η σαμπάνια εφευρέθηκε από τους Γάλλους,
ότι το Έβερεστείναιτο ψηλότερο βουνό στον κόσμο,
ότι οι καμήλεςαποθηκεύουν νερό στις καμπούρες
τους καιότι ο άνθρωποςέχει πέντεαισθήσεις,τότε πραγματικά
χρειάζεστε αυτό το βιβλίο.Επειγόντως.
Ο Τόμας'Εντισονδήλωσε ότι δεν ξέρουμε ούτε το ένα εκατομμυριοστό
του λΧτου οτιδήποτε· ο ΜαρκΤουέινπίστευε
ότι απαιτούνται 8 εκατομμύρια χρόνια για να αποκτήσει κανείς
άρτιαγνώσημόνοτων μαθηματικών·ο ΓούντυΆλενείπεότι
κάποιοιπίνουναχόρταγααπό το ποτάμιτης γνώσης, ενώ άλλοι
κάνουναπλώς γαργάρες.

Si am us He.an?y

Seamus Heaney
Η κυβέρνηση της γλώσσας
Μετάφραση:ΕρωτόκριτοςΜωραίτης
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.:392
Ο νομπελίστας ποιητής, μεταφραστής και δοκιμιογράφος
Seamus Heaney, ένας από τους σημαντικότερους
εν ζωή δημιουργούς διεθνώς, εξετάζει στον τόμο αυτό,
με τη γνωστήδιεισδυτικότητακαιενάργειαπου διακρίνει
το βλέμμα του, το έργο κορυφαίων ποιητών, Βρετανών
και Ιρλανδών,ΕυρωπαίωνκαιΑμερικάνων(Ελιοτ,Κάβανα,
Γουόλκοτ,Χέρμπερτ, Μαντελστάμ,Όντεν, Λόουελ,
Χόλουμπ,Πλαθ).'Εργοστο οποίο ανιχνεύεταιτο αρχικόερώτημα
περίτου καθεστώτος της ποίησης, καθώς καιάλλα
βασικάερωτήματα,καιστο οποίο αποτυπώνεταικάποιες
φορές με δραματικήένταση,η απάντηση που δίνει,διαφορετική
σε κάθε περίπτωση,ο υπό εξέταση ποιητής.
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Ράντυ Πάους,Τζέφφρυ Ζάζλοου
Η τελευταία διάλεξη
Μετάφραση:ΗλιοφώτιστηΠαπαστεφάνου
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.:288
Ο θεσμόςτης «Τελευταίαςδιάλεξης»,διαδεδομένος
στις ΗΠΑ,απευθύνεταιοε προσωπικότητεςτηςεπιστήμης
και της τέχνης, πουκαλούνταινα αναλογιστούν
γύρω απότα σημαντικά γεγονότατης ζωής,
καθώςκαι οε ό,τι αποκόμισαν,οε ό,τι έμαθα\ι από
την πείρατους. Όταν ζητήθηκε απθτον Ράντυ Πάους,
καθηγητή Πληροφορικής στο ΚάρνεγκιΜέλλον,
να δώσειμια τέτοια διάλεξη,δεν χρειάστηκενα
φανταστείότι θα ήταν η τελευταία του, καθώςλίγο
καιρό πριντου είχε διαγνωστεί ανίατος καρκίνος.
Όμως, η διάλεξη πουέδωσε («Πραγματοποιώντας
τα παιδικάσου όνειρα»)δεν αφορούσετον θάνατο.
Αφορούσετη σημασίατου να ξεπερνάςτα εμπόδια,
να εκπληρώνειςταδικά σουόνειρα.

λυτα. Επομένως,πώςπρέπεινα ζούμε; Καιτι αγαπάμε;Όπως
αναφέρειο Pearson,ο Νίτσεδεν πιστεύειότι
η φιλοσοφία μπορείνα μας κάνει καλύτερουςανθρώπους
- μπορείόμωςνα μας κάνει βαθύτερους.
Γιανα βρούμετον εαυτό μας, πρέπειπρώτανα γνωρίζουμε
πώςνα τον αναζητήσουμε.
Mark Edmundson
Ο θάνατος του Σίγκμουντ Φρόυντ
Μετάφραση:ΓεώργιοςΛαμπράκος
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.:392
Όταν ο ΧίτλερεισέβαλεστηνΑυστρίατον Μάρτιοτου
1938,ο ΣίγκμουντΦρόυντ ήταν μεταξύ των 175000
ΒιεννέζωνΕβραίωνπουφοβούνταντη ναζιστική κατοχή.
Παρ'ότι ο Φρόυντπλησίαζεστο τέλος της ζωής
του κι η άνοδος του Χίτλερ στην παγκόσμιασκηνή
μόλις άρχιζε, τα πεπρωμένααυτών των δύο ιστορικών
προσωπικοτήτωνδιαπλέχθηκαν.Σε τούτη την
αφήγησηο Mark Edmundsonανιχνεύειτις παράδοξα
συγκλίνουσεςυπάρξειςτου Χίτλερ και του Φρόυντ
και στη συνέχειαεστιάζει σταδύο τελευταία χρόνια
του Φρόυντ, όταν δραπέτευσεαπότο ναζιστικό
καθεστώςκαι διέφυγε οτο Λονδίνο.

Clifford A. Pickover
Μαύρες τρύπες
Keith Ansell Pearson
Νίτσε
Μετάφραση:ΔέσποιναΡισσάκη
Εκδόσεις:Πατάκη
Σελ.:192
Η σκέψη του Νίτσε περιστρέφεταιγύρωαπόμια νέα
και εντυπωσιακήέννοια της ανθρωπότητας- μιας
ανθρωπότηταςπουέχει συμβιβαστείμε το γεγονός
του θανάτουτου Θεούκαι εξασκείτην τέχνη καιτην
επιστήμητου να ζει καλά,απαλλαγμένηαπότην ανάγκη
για μεταφυσικέςβεβαιότητες και ηθικά από¬
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