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Οι επιλογές

του µήνα
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

50 Ψυχολογικές
συλλογικό έργο

θεωρίες

βασιζόµενος

στις διεθνείς

του εηαφές.

τις γνώσεις

µπορούν οι γονείς να
βοηθήσουν το παιδί να

συγγραφείς του
πολυσυλλεκτικού

χτίσει µια υγιή σχέση µε

έργου µάς εισάγουν στις

του και το αποδεδειγµένο

τον εαυτό του. το βιβλίο

βασικές έννοιες ενός νέου,

θάρρος του. προβλέπει

παρουσιάζει

ανερχόµενου

κατάρρευση

Γραµµένο µε τρόπο

πρακτικές,
εφαρµόσιµες

χρήσιµες
πλήρως

θετικής

αυτού

κλάδου:της

ψυχολογίας.

οικονοµίας,

της ελληνικής
βαθιά

κατανοητό

και

ευχάριστο,

το βιβλίο

πραγµατικότητα

περιγράφει

µε απλά

κουλτούρα.καλύπτοντας

µε τη γείτονα Τουρκία.

όλο το ηλικιακό φάσµα ενός
παιδιού: από τη βρεφική

ιδέες, όπως αυτές που

λόγια τους µηχανισµούς
τουανθρώηινου

νου.

στην ελληνική
και

παρουσιάζοντας

ηλικία έως και το τέλος της

παράλληλα

εφηβείας.

ηολλές από τις

σηµαντικότερες

µορφές

της ψυχολογίας, µαζί µε τις

Εκδόσεις: Οξυγόνο,
σελ.: 172, τιµή: 12,23€

Εκδόσεις: Κλειδάριθµος,
σελ.: 160, τιµή: 22€

Παιδιά, γονείς κι
αυτοπεποίθηση
Tns Ncvas Γεωργιάδου

µεγεθυνόµενα
Πιστεύει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

προτείνει

Οι επτά ιδέες για πιθανή
αναγέννηση
του Βασίλειου Μαρκεζίνη
Στοχεύοντας

θεωρίες τους.

κοινωνική αναταραχή

Εκδόσεις: Τόπος,
σελ.: 496, τιµή: 30€

στο

Εισαγωγή στη θετική
ψυχολογία
συλλογικό έργο

να προκαλέσει

Φιλοδοξώντας

υπαρξιακή κρίση που
µαστίζει αυτή τη στιγµή τη

να µας

αποδείξουν πόσο σπουδαίο
ρόλο µπορούν να παίξουν

τον

προβληµατισµό
αναγνώστη

του

για την

και

προβλήµατα

όµως ότι νέες
ο ίδιος, αν

δοκιµαστούν

από νέους

ανθρώπους

µπορούν, µε

λίγη τύχη και την κοινή
προσπάθεια των πολιτών, να
µας βγάλουν από το χάος.
Εκδόσεις: Λιβάνης,
σελ.: 175, τιµή: 10€

χώρα µας, ο παγκοσµίου

Η επαναστατική βία
τικ Ιζαµπέλ Σοµιέ

Με στόχο να µας συστήσει

τα θετικά συναισθήµατα

φήµης καθηγητής

Όσο η κρίση σε παγκόσµια

τους τρόπους ηου

στον άνθρωπο, οι

Βασίλειος

κλίµακα βαθαίνει, το 26
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ζήτηµα της πολιτικής

Με ιδιαίτερα

βίας επανέρχεται

µατιά, ο Ράιµπακ εξετάζει

θρησκεία

στο προσκήνιο. Η

µε λεπτοµέρεια

σε µια εκπληκτική

συγγραφέας,

τόµους που διασώθηκαν

της «απίστευτης

από την προσωπική

µας για πίστη».

βιβλιοθήκη

Εκδόσεις: Μεταίχµιο, σελ.: 160,
τιµή: 14,40€

καθηγήτρια

στο Πανεπιστήµιο
Σορβόνης

της

µε ειδίκευση

διεισδυτική
τους

του Χίτλερ,

στην πολιτική βία, αναλύει

παρουσιάζει

κριτικά τη δράση, την
αηοτελεσµατικότητα
και

που απασχολούσαν τη
σκέψη του δικτάτορα.
Συνδυάζοντας τις αρετές

τα αδιέξοδα
επιλογής.

µιας τέτοιας

του ως φιλολόγου,

Εκδόσειβ: Σαββάλας, σελ.: 190,
τιµή: 14,70€

∆ΟΚΙΜΙΑ

Τι θα έκανε n Google;
του Τζεφ Τζάρβις
Η Google δεν είναι απλώς η
ταχύτερα
εταιρεία

τις εµµονές

αναπτυσσόµενη
στην ιστορία,

είναι ένας εντελώς

νέος

ψυχολόγου, ιστορικού

και

στρέφονται

ηρος τη

του Νίτσε αναφορικά

και µας προσκαλεί
ανάλυση
ανάγκης

Η ελληνική
ιδιαιτερότητα III
του Κορνηλίου Καστοριάδη
Χωρίς να επιδίδεται

βιογράφου,

ο Ράιµπακ

στους αναχρονισµούς

καταφέρνει

να «διαβάσει»

και τις προβολές που

το µυαλό του ηγέτη του

χαρακτηρίζουν

Τρίτου Ράιχ.

σύγχρονες

ερµηνείες,

Εκδόσεις: Πατάκη, σελ.: 448,
τιµή: 19,50€

φιλόσοφος

ανακαλύπτει
έναν κόσµο

τον δικό µας, στον οποίο

To δοκίµιο αυτό,

καµία αξία έξω από το

αποτελεί

πλαίσιο του, εκεί όπου

µε

κάποια αγαθά θεωρούνται
πολύτιµα, ενώ δεν έχουν

προσπάθεια ελάχιστης,

επικρατεί

Τζάρβις, µαέστρος

έστω.συµβολής

έναν κόσµο στον οποίο η

∆ιαδικτύου

και πρωτοπόρος

αγωνιωδώς διεξαγόµενη

αντιπαλότητα

σήµερα συζήτηση

κέντρα ισχύος καταλήγει

αυτή την προσέγγιση
στις επιχειρήσεις
και την κουλτούρα,
αποκαλύπτοντας
πόσο
επαναστατική είναι. Σ' ένα
βιβλίο που είναι ταυτόχρονα
προφητεία, διανοητικό

αντιµετώπιση του οξέως
οικονοµικού και κοινωνικού
προβλήµατος της χώρας

πείραµα, µανιφέστο αλλά
και οδηγός επιβίωσης,
µηχανισµό της Google για
να ανακαλύψει

σαράντα

σαφείς και εφαρµόσιµους
κανόνες διοίκησης

και ζωής

ανάµεσα σε

µας.

σε ανοιχτή διαµάχη,
µε τον ορθολογισµό να
συνυφαίνεται αξεδιάλυτα
µε τα πάθη.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, σελ.: 99,
τιµή:12€

Εκδόσεις: Κριτική,
σελ.: 472, τιµή: 24€

Νίτσε: n βούληση για
ισχύ los τέχνη
του Μάρτιν Χάιντεγκερ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ο Τζάρβις αποδοµεί τον

Απτή n απίστευτη ανάγκη
για πίστη
Tns Τζούλια Κρίστεβα

Αποτελούµενο

από το

σύνολο των χειρόγραφων
σηµειώσεων

των
του

Με µια εκτενέστατη

παραδόσεων

µέσα σ' αυτόν.

συζήτηση

Εκδόσεις: Μετοίχµιο, σελ.: 440,
τιµή: 16,60€

κείµενα που για πρώτη
φορά συγκεντρώνονται
στο βιβλίο αυτό, η Κρίστεβα

Χάιντεγκερ στο
Πανεπιστήµιο του

Η βιβλιοθήκη του Χίτλερ
Τίµοϋι Ράιµπαη

µελετά την«ανακούφιση»

επιδιώκει να φωτίσει λίγο

που αναζητούν

περισσότερο

του

και µερικά

όσοι

των παιδιών
Γράφουν ό,τι

µπορεί να ειπωθείαπό
επιστηµονική

σκοπιά πάνω

σε αυτές. Και εκφράζουν

και

τις δικές τους σκέψεις, τα
ερωτήµατα που εγείρονται
και στους ίδιους.
Εκδόσεις: Κέδρος, σελ.: 192,
τιµή:9,30€

η ισχύς και µόνο·

µπλόγκερ, επέκτεινε

για την

και την Ελβετία απαντούν
µε τρόπο κατανοητό

θρησκείες.
ο

To ελληνικό οικονοµικό
πρόβληµα
του Σπύρου Ψυχοµάνη

στην

∆εκαπέντε ερευνητές από
τη Γερµανία, την Αυστρία

σχετικά µε το Θεό και τις

τρόπος σκέψης. Ο Τζεφ
του

Υπάρχει θεόβ;
συλλογικό έργο

ερωτήσεις

που µοιάζει εκπληκτικά

µια απλή

Εκδόσεις: Πλέθρον,
σελ.: 376, τιµή: 23€

στις πιο ενδιαφέρουσες

τις

στον Θουκυδίδη

µε την

έννοια της ισχύος.

Φράιµπουργκ στο
Μπραϊσγκάου, το βιβλίο
τη διδασκαλία

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ανάβαση στο άπειρο
του Ντέιβιντ Μπερλίνσκι
Πιστεύοντας ότι η
τελειοποίηση της
µαθηµατικής γνώσης
δεν είναι τίποτα λιγότερο
από το ξεδίπλωµα της
ίδιας της ανθρώπινης
συνείδησης,

ο Μπερλίνσκι,

µε τη µοναδική του
ικανότητα

να κάνει

τις αφηρηµένες
συγκεκριµένες

ιδέες
και

προσιτές, αφηγείται

την

ιστορία των µαθηµατικών,
ζωντανεύοντας
µια
πνευµατική περιπέτεια
2500 χρόνων.
Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια,
σελ.: 176, τιµή: 16€
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