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To Μεγα flo Σχέδιο

Stephen Hawking
και Leonard

ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Mlodinow

To Μεγάβο Σχέδιο

ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:∆ΕΣΠΟΙΝΑΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥdsav@otenet.gr

I Νέεςαπαντήσεις
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Laurent I I

Gounelle

[στα έσχατα ερωιτήµατατηςζωής

Ο αγαπηµένος
των µελισσών

ΠΑΤΑΚΗΣ

δίνουν στο καινούfpio
βιβλίο τουςοι

Ο άνθρωπο:

Stephen Hawking
και Leonard
Mlodinow. Οι δύο

να γινΕΐ
(.υιυχισµένοι

κορυφαίοι φυσικοί
καταθέτουν την
άπαψήτουςστα
πλέον θεµελιώδη
ερωτήµατα για
την προέλευση
του Σύµπαντος και

Laurent

Gounelle

της ίδιαςτης ζωής

Ο άνθρωπος που
τα οποία αποτελούν σήµερα το σηµείο συνάντησης-αλλά
τίθεβε
να γίνει
και διαφωνίας-επιστηµόνων,
ευτυχισµένος
φιλοσόφων και θεολόγων. Στο ΜεγάλοΣχέδιο

Ανδρέας Μήτσου

Ο αγαπηµένος
των µεβιοοών

Αγγβο-εββηνικό
Λεξικό

Απαραίτητο βοήθηµαγια
Μια δολοφονία βρίσκεται
κάθεσπουδαστή,µαθητή
Στιςσελίδεςαυτούτου βιβλίου στο επίκεντροτης καταιγιστικήςδιήγησηςτου
ή οποιονδήποτεχρειάζεται
σχετικά µε τα µυστήρια του Σύµπαντος, µε τροrroo
θα ανακαλύψετεπώς
Ανδρέα Μήτσου,
να ανατρέξει στις σελίδες
οποίοςχαρακτηρίζεταπόσο από οξύτητα
θα απαλλαγείτεαπόόσα
πουδίνει στο βιβλίο του
του,το συγκεκριµένο αγγλοελληνικό
πνεύµατος όσο και από απλότητα.
και µεταφυσικέςδιαστάσεις
σαςεµποδίζουννα είσαστε
λεξικό δηµιουργήθηκε
Οι συγγραφείς δίνουν απαντήσεις αε ερωτήσεις
- ένα µυθιστόρηµαγια τους
πραγµατικάευτυχισµένοι.
για να συµβάλει στην
όπως «Πότε και πώς άρχισε να υπάρχει το
Στο Μπαλίέναςηλικιωµένος
ακραίουςτρόπουςπουµπορεί κατανόηση και στη χρήση της
Σύµπαν;»,«Γιατί εµείς οι άνθρωποι βρισκόµαστε
θεραπευτήςέχει εξαιρετική
να µηχανευτείόποιοςπέσει
σύγχρονηςαγγλικής και αµερικανικής
εδώ, στη Γη;»,«Γιατί υπάρχει "κάτι" αντί για το
στον πανικότης ηλικίας και
φήµη.Κάτοχοςανεξάντλητης
γλώσσας.Μοντέρνο
"τίποτα";», «Ποια είναι η φύση της πραγµσπκότητας»,
σοφίας,ο ηλικιωµένοςάντρας του χρόνου.Αυτό έχει συµβεί
και πλήρωςενηµερωµένο,
«Γιατί σι νόµοι της Φύσης εµφανίζονται
φαίνεταινα ξέρει αυτόν που
και στον ΜπρούνοΓκούσταφσον,περιέχειπερισσότερααπό
τόσο λεπτά ρυθµισµένοι, ώστε να επιτρέπουν
τον Ολλανδό καθηγητή
έχειαπέναντιτου καλύτερακι
50.000αγγλικάλήµµατα και
να υπάρχουν όντα όπως εµείς», «Αποτελείτο
απότον ίδιο.Οπολύιδιαίτερος ανθρωπολογίας,που βλέπει
παραδείγµατα,περισσότερες
φαινόµενο σχέδιο του Σύµπαντος ένδειξη για
τρόποςπουφωτίζειτη ζωή
στην ακτή έναν άγνωστονέο
από70.000µεταφράσειςστα
έναν αγαθό δη µιουργό, ο οποίος έθεσε τα πάντα
του θα τον οδηγήσειστην
άντρα να µπαίνειαργά στη
ελληνικά,πολλούςιδιωµατισµούς
σε κίνηση; Ή µήπως η επιστήµη έχει να προσφέρει
θάλασσακαι αποφασίζεινα
περιπέτειατης ανακάλυψης
και phrasalverbs,
µια άλλη εξήγηση;».
τον δολοφονήσει.Οργανώνει πρόσθετεςπληροφορίεςγια
του εαυτούτου. Οι εµπειρίες
Στο βιβλίο εξηγούνται ακόµα οιπιο σύγχρονοι
προσεκτικάκαι διαπράττει
στις οποίεςθα τον µυήσειθα
ορισµένεςθεµατικές περιοχές,
προβληµατισµοί σχετικά µετην ιδέο ότι δεν
τον αναίτιο φόνο, κρύβει το
τον συνταράξουνκαι θα του
σύγχρονολεξιλόγιο για
υπάρχει αποκλειστικά µία εκδοχή της πραγµατικότητας
προσφέρουντακλειδιάγια µια πτώµακαι φεύγει αµέσωςαπό ορισµέναπεδία-Internet, οικονοµία,
η «θεωρία του πολυσύµπαντος», ότι
ύπαρξηπουνα ανταποκρίνεται την Ελλάδα.Είκοσιχρόνια αργότερα,
οικολογία,κοινωνικά
υπάρχει, δηλαδή, πληθώρα συµπάντων.
µια νεαρή κοπέλαθα
στα όνειράτου.
θέµατα, επιχειρήσεις-,πολλές
Πρόκεπαι για µείζον έργο ενός από τους σπουδαιότερους
εκδικηθεί το θάνατό του και
Ο Λοράν Γκουνέλεδώ
συντοµογραφίες,καθώςκαι
διανοητέςτης εποχής µας -το οποίο
θα αποκαλύψειτους βαθύτερουςφωνητική µεταγραφή για
και δεκατέσσεραχρόνια
έρχεται ύστερα από µία, περίπου, δεκαετία σιωπής ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
λόγουςτου εγκλήµατος. όλεςτις κεφαλέςληµµάτων.
ToΜεγάλο Σχέδιο είναι έναςπεριεκτικός,
Οπανικόςτου για το χρόνο
προκειµένουνα συναντήσει
Απαιτήθηκανέξι χρόνια για
Εντυπωσιακός πλούσια εικονογραφηµένος
πουφεύγει τον οδήγησε σε
διάφορους ανθρώπουςπου
να ολοκληρωθείτο πόνηµα
οδηγός ανακαλύψεων, οι οποίες αλλάζουν ριζικά
απίθανεςθεωρίεςκαι ακραίες
εξασκούνµια ξεχωριστή
αυτό και έχει σχεδιαστεί για
την κατανόηση για τον κόσµο µας και απειλούν
συµπεριφορές.Όσο για τις µέλισσες
τέχνη, όπωςειδικούς στην
τις ανάγκεςπουδηµιουργεί η
να κλονίσουν µερικές από τις βαθύτερα
παίζουνκυρίαρχορόλο χρήσητης αγγλικήςγλώσσας
επιστήµητης νευρολογίας
εδραιωµένες πεποιθήσεις µας Ένα βιβλίο που
στην αληθινή αυτή ιστορία.
απ'όλοτον κόσµο.
σήµερα.
παρουσιάζεται η τελευταία λέξη της επιστήµης

έρχεται για να ενηµερώσει και να προκαλέσει.
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