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VYfNA Μαντα 
Όόό totem 

Λίγο πριν and τις διακοπές 
Τι επιλέγουµε 
να αγοράζουµε 

Ενδεικτικά n λίστα µε 
τα ευπώλητα ano τα βιβλιοπωλεία 

ΙΑΝΟΣ σε 
Αθήνα και θεσσαλονίκη 
για την εβδοµάδα που πέρασε. 

1. «Όσο αντέχει n ψυχή» 
ΛέναΜαντά 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 
2. «Η καταστροφή 
ως ευκαιρία» 
Χρήστος Γιανναράς 
ΕκδόσειςΙΑΝΟΣ 
3. «To νήµα» Βικτόρια Χίσλοπ 
Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 
4. «Για το όνειρο πώς να µιλήσω» 
Ελένη Πριόβολου 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
5. «Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο» 
Άρθουρ Σοπενάουερ 
Εκδόσεις ΠΑΤΤΑΚΗΣ 
6. «Οι τρεις υποσχέσεις» Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
7. «Η γοητεία µίας συντριβής» ∆ηµήτρης Μαρδάς 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
8. «Από την άγνοια στη σοφία» Χορχέ Μπουκάι 
Εκδόσεις ΟΠΕΡΑ 
9. «Για nod τραβάς ελπίδα» Άλκησης Πρωτοψάλτη 

- Ευανθία Ρεµπούτσικά Εκδόσεις ΗΕΑ/ΕΝ 
10. «Κισµέτ, δεκατρείς ιστορίες αγάπης» 
Μαρία Ράινερ Ρίλκε 
Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ 
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Ναρκισσιστική φαντασίωση 
π ελεύθερη βούληση; 
Είτε από µόδα είτε από ανάγκη, 

τα βιβλία της Ψυχιατρικής 
φιγουράρουν σης προθήκες 

των βιβλιοπωλείων, καθώς και σης 
λίστες µε τα ευπώλητα. 

Ενα από αυτά είναι το βιβλίο του ∆ηµήτρη 
Σκαραγκά µε τίτλο «To λάθος της ψυχιατρικής». 

Είναι τα γονίδια που καθορίζουν 
την ανθρώπινη συµπεριφορά και την 

εµφάνιση των ψυχικών διαταραχών; Αν 
ναι, εφόσον n συµπεριφορά µας είναι προκαθορισµένη 

από τα γονίδια µας, µήπως n 
ανθρώπινη, ελεύθερη βούληση αποτελεί 
µια ψευδαίσθηση ή µιαν ανθρώπινη ναρκισσιστική 

φαντασίωση; Αν όχι, τότε τι καθορίζει 
τη συµπεριφορά µας; Ποιος ο ρόλος 

του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση 
της ανθρώπινης συµπεριφοράς; Πού θα 
καταλήξουν οι προσπάθειες της επιστήµης 
της τεχνητής νοηµοσύνης να προσοµοιώσουν 

υπολογιστικά την ανθρώπινη νοηµοσύνη; 
Είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

ένας ψηφιακός υπολογιστής υψηλότατων 
δυνατοτήτων, ώστε είναι ζήτηµα χρόνου, 

ΛΗΜΗΤΡΗΙ 
[ΚΑΡΑΓΚΑΙ ¦ 

fc» 

ΛΑΘ 

Ο ∆ηµήτρης 
Σκαραγκάς και 

το εξώφυλλο 
του βιβλίου του 

ΤΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΙ ce 

τελικά, να δηµιουργπθείτο κατάλληλο 
υπολογιστικό πρόγραµµα που θα τον υποκαταστήσει; 

Στο βιβλίο αυτό, µεταξύ άλλων 
θεµάτων που αφορούν στην επιστηµολογία 

των Νευροεπιστηµών και της Ψυχιατρικής, 
δίνεται έµφαση στην κυρίαρχη, στις 

ηµέρες µας, ερευνητική κατεύθυνση του 

«Βουτιά» 
στην ερευνητική 
κατεύθυνση 
του ρόλου των γονιδίων 

ρόλου των γονιδίων ογπ διαµόρφωση τπς 
ανθρώπινης συµπεριφοράς και στις προσπάθειες 

της επιστήµης της τεχνητής νοηµοσύνης 
να προσοµοιώσει υπολογιστικά 

την εγκεφαλική λειτουργία. 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣΙΑΝΟΣ 
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