EDITORIAL

Timeo lectorem unius libri.*

Como os leitores poderão perceber, parte da Hypnos 6 é dedicada
ao estudo de certos ângulos do poder. Esse tema, nem de longe esgotável,
foi apresentado
área filosófica
nestas páginas.
outros artigos

por professores estudiosos do assunto - investigadores da
ou não -, de modo a que diferentes idéias circulassem
Como sempre, além de um tema permeando a revista, há
gerais mais centralizados nos textos gregos ou romanos

antigos. Esperamos corresponder à confiança de nossos leitores ao apresentarmos trabalhos que consideramos importantes para potencializar as
reflexões já existentes.
A partir deste número, contamos com uma nova editora para auxiliarnos na continuação de nossos ideais, a editora Triom. As três editoras Educ, Palas Athena e Triom - viabilizam a impressão e circulação da
revista. Mais ainda, e de grande importância, é a notícia de que a Hypnos
foi submetida ao crivo internacional, quer no que respeita às normas
exigidas para uma publicação de nível internacional, quer quanto ao conteúdo. A Ulrich's International Periodicals Directory (N. York - EUA) catalogou a revista e o Clase (Comité de Evaluación y Selección de Publicaciones
da Uname, México) indexou-a.

Assim sendo, confirmamos

que nossos

esforços tiveram o êxito pretendido.
O leitor poderá verificar, ao final da Hypnos, duas novas seções: a
listagem de revistas com as quais intercambiamos (que, esperamos, possa
aumentar), e obras recebidas como doação à revista e encaminhadas ao
Ceag, com um pequeno resumo sobre o assunto de que tratam. Para o
número 7 da revista serão aceitas obras publicadas nos anos de 1998 a
2001. Com essas seções, o leitor ficará sabendo de algumas publicações
acadêmicas de interesse.

Para o proximo número da Hypnos, em 2001, a editoria pretende
apresentar

um tema central - A filosofia grega e a filosofia alemã: um

diálogo -, a ser desenvolvido

entre estudiosos

da filosofia grega e da

alemã, no intuito de favorecer as investigações continuamente efetivadas
entre os textos de ambas reflexões. Primeiramente, a apresentação será
na forma de exposições orais apresentadas no VII Simpósio Interdisciplinar
de Estudos Greco-romanos (patrocinado pelo Ceag e pelo programa de
pós-graduação

em filosofia da Puc-SP), a ser realizado ao final de abril do

próximo ano. As exposições serão publicadas no segundo semestre do
mesmo ano. Afora tal temática, outros artigos - nacionais e internacionais
- sobre outros temas já estão sendo recebidos para avaliação e possível
publicação

(recebimento

até maio de 2001).
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editora

• Temo o leitor de um só livro.

