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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16 Μαΐου 2022

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΟ
Τίτλος: Σιωπηλός Καινούργιος Κόσμος, Συγγραφέας: Κώστας Κατάρας

O συγγραφέας των προκλήσεων του μέλλοντός μας… επιστρέφει!

- Η Αριθμητικοποίηση των πάντων έχει οδηγήσει τις κοινωνίες σε ακραίες Ανισότητες, με
κινητήρια δύναμη τον Καταναλωτισμό.
Τα πάσης φύσεως Ελλείμματα μετατρέπουν τα όνειρα σε εφιάλτες και καταλήγουν σε
Συγκρούσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με την Παθητικότητα των μαζών προκαλούν όλο και
βαθύτερα Ρήγματα.
Στην εποχή της Μετα-δημοκρατίας, αποπροσανατολισμένοι από τη Μετα-αλήθεια,
βαδίζουμε στον δρόμο της Τεχνητής Νοημοσύνης ή –κάτι που το επιτρέπει σήμερα η
αποκωδικοποίηση του DNA– δρομολογούμε μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ο ίδιος
ο άνθρωπος θα γίνει αθάνατος, δηλαδή ΘΕΟΣ;
- Απαντήσεις στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να δώσει το νέο, τρίτο, βιβλίο του Κώστα Π.
Κατάρα με τίτλο Σιωπηλός Καινούργιος Κόσμος – Ανιχνεύοντας τη Νέα Κανονικότητα, την
εποχή της Μετα-δημοκρατίας.
Ο συγγραφέας εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς ο σύγχρονος άνθρωπος οδηγήθηκε στην
παθητικότητα, σε έναν Μεγάλο Υπνο, και σήμερα πιεζόμενος και από τις τεχνολογικές
εξελίξεις, ίσως καταλήξει να γίνει ασήμαντος κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και
πολιτισμικά.
- Το πρώτο βιβλίο του Κώστα Π. Κατάρα, Οι πληροφοριόπτωχοι του «χωριού»
χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο «κλασικό» ( Ελευθεροτυπία, 24 Αυγούστου 1999) , και ως
ένα από τα «βιβλία-προφήτες» της τεχνολογίας, το μόνο σχετικό θεματικά από Έλληνα
συγγραφέα τη χρονιά κυκλοφορίας του, ενώ επίσης θετική ήταν και η υποδοχή του δεύτερου
βιβλίου του που κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα στις ΗΠΑ (“Nice” Capitalism, 2008,
Amazon). Αναλόγως έχει αντιμετωπιστεί και η αρθρογραφία του στο Τύπο, λόγου χάριν
στην εφημερίδα Το Βήμα.

- Το νέο βιβλίο του Κώστα Π. Κατάρα, που μόλις κυκλοφόρησε σε 400 σελίδες, συνιστά και
συγκροτεί μια ενδιαφέρουσα διεπιστημονική προσέγγιση, από τα μαθηματικά και τους
αλγορίθμους, στην ψυχανάλυση και στα οικονομικά, και από τα ρομπότ στη γενετική
μηχανική, ώστε να μας συστήσει τα υλικά από τα οποία ο σιωπηλός καινούργιος κόσμος
μας είναι φτιαγμένος. Δεν σκοπεύει να χαϊδέψει αυτιά, αλλά στοχεύει να αντιμετωπίσει
κατάματα τη νέα πραγματικότητα, τη νέα κανονικότητα, την οποία πολλοί διαισθάνονται,
αλλά δεν τολμούν να παραδεχθούν.
Πράγματι, «η αξία ενός ανθρώπου μετριέται με το πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει»!
- Στην ιστοσελίδα του βιβλίου, ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να βρει πλήθος
πληροφοριών, όπως: αναλυτικά περιεχόμενα, αποσπάσματα, αναλύσεις, φωτογραφικό
υλικό, σημεία πώλησης / βιβλιοπωλεία, κ.λπ.
https://www.costaskataras.org/siopilos-kainourgios-kosmos.html και
https://www.costaskataras.org/index.html

(ΤΕΛΟΣ)
Πληροφορίες για τον Τύπο:
Τηλ. + 30 6944305260 (Κα Φρέστη)
info@costaskataras.org και costas@costaskataras.org
http://www.costaskataras.org
Δελτία Τύπου και φωτογραφικό Υλικό:
https://www.costaskataras.org/press.html
Κεντρική Διάθεση Βιβλίου:
(Για βιβλιοπώλες, αλλά και για αναγνώστες που επιθυμούν άμεση παραλαβή)
Bιβλιοπωλείο "Παρ' ημίν" / ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, Χαριλάου Τρικούπη 11Α (και Ακαδημίας),
Τηλ. 210 3811201, 210 3802542, email: info@parimin.gr
Επίσης οι αναγνώστες μπορούν να το βρουν σε όλα τα καλά ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

