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Μετάφραση: ΣΟΦΊΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΎΛΟΥ
Σε νέα, ανανεωμένη έκδοση για την ελληνική γλώσσα, Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται αποτελεί το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης τριλογίας του Μ.
Σκοτ Πεκ. Ένα πολύτιμο εκδοτικό έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου σαράντα
χρόνια με το μπεστ σέλερ Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, που έχει πλέον μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και συνεχίζει να πουλάει εκατομμύρια
αντίτυπα παγκοσμίως.
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Στο βιβλίο αυτό, ο διάσημος ψυχίατρος και συγγραφέας αναλύει σε βάθος τα πιο
άμεσα και σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την προσωπική και πνευματική
ανάπτυξη, όπως η ευθύνη και η συγχώρεση, ο θάνατος και το νόημά του, η αγάπη
για τον εαυτό μας, η σεξουαλικότητα και η πνευματικότητα. Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται… και μας οδηγεί από το πρώτο βήμα του πνευματικού ταξιδιού
μας (Ωριμότητα) προς το επόμενο (Αυτογνωσία) και μέχρι το ύψιστο βήμα (Αναζήτηση ενός προσωπικού θεού). Ένα εμπνευσμένο κείμενο, ένα ανεκτίμητο «εισιτήριο»
στην περιπέτεια της αυτοανακάλυψης, καθώς και μια διαφωτιστική μελέτη για την
πολυπλοκότητα της ζωής και του παράδοξου χαρακτήρα της πίστης.
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«Αν αυτό το βιβλίο σάς βοηθήσει με κάποιον τρόπο, ελπίζω, πάνω απ’ όλα, πως θα
σας βοηθήσει να σκέφτεστε λιγότερο απλοϊκά. Ευελπιστώ ότι θα εγκαταλείψετε την
τάση να τα απλοποιείτε όλα, να ζητάτε συνταγές και εύκολες απαντήσεις και θα αρχίσετε να σκέφτεστε πολυδιάστατα, να δοξάζετε το μυστήριο και το παράδοξο της ζωής,
να μην ενοχλείστε από την πολλαπλότητα των αιτιών και των συνεπειών που συνοδεύουν κάθε εμπειρία - να εκτιμάτε το γεγονός ότι η ζωή είναι πολύπλοκη».
Δρ Σκοτ Πεκ
«Ως άλλος σύγχρονος μυστικιστής, ο Δρ Πεκ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν το μοναδικό νόημα της ζωής αντιμετωπίζοντας το μυστήριο της ύπαρξης και
του θανάτου».
Publishers Weekly
«Οι εκατομμύρια θαυμαστές του Μ. Σκοτ Πεκ έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερη σοφία μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Ακόμη ένα μπεστ σέλερ του
υπέρτατου Πεκ».
Kirkus Reviews

Ο M. Scott Peck γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1936 και πέθανε στο Κονέκτικατ το 2005. Αποφοίτησε από τα Πανεπιστήμια Harvard και Case Western
Reserve, και στη συνέχεια υπηρέτησε στα ιατρικά τάγματα του αμερικανικού
στρατού μέχρι το 1972, οπότε άρχισε να εργάζεται ιδιωτικά. Το 1984 ίδρυσε
μαζί με τη σύζυγό του το Ίδρυμα για την Ενθάρρυνση της Κοινότητας, έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος του χρόνου
και της περιουσίας του. Έγραψε πολλά βιβλία και έδωσε αναρίθμητες διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Το πιο διάσημο από τα έργα του είναι Ο δρόμος ο
λιγότερο ταξιδεμένος, στο οποίο παρουσιάζει τη βασική θεωρία του για τη ζωή,
τους ανθρώπους και την αγάπη.
www.mscottpeck.com
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