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Ψυχικές Έρευνες 
στην Ελλάδα 

Ψυχικές έρευνες 
στην Ελλάδα 
Συγγραφέας: Νικόλαος Κουµαρτζής ¦ 

Εκδόσεις: ∆ίον ¦ 
Τιµή: 13,80 € 

Γνωρίζατε πως υπήρχε µια εποχή στην 
Ελλάδα όπου πραγµατοποιούνταν επιστηµονικές 

έρευνες πάνω στα παραφυσικά 
φαινόµενα; Οπου µεγάλο µέρος της 

επιστηµονικής αφρόκρεµας αποδεχόταν 
την ύπαρξή τους και µαθήµατα πειραµατικής 

τηλεπάθειας διδάσκονταν στο Εθνικό 
Πανεπιστήµιο της Ελλάδας; Μια απίστευτη 

εποχή παραψυχολογικών ερευνών στη 
χώρα µας ξετυλίγεται στις σελίδες του 
παρόντος βιβλίου µέσα από διηγήσεις, 
ξεθωριασµένες φωτογραφίες, ντοκουµέντα, 

εµπειρίες και λησµονηµένες επιστηµονικές 
έρευνες που ανασυνθέτουν µια 

πραγµατικότητα τόσο διαφορετική από τη 
σηµερινή. 

Ας µιλήσουµε για σένα 
Συγγραφείς: Peter Lambrou & 
George Pratt ¦ 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα ¦ 
Τιµή: 15,90 € 

Τα ψυχολογικά τραύµατα του παρελθόντος 
σε πνίγουν και σε οδηγούν σε πισωγυρίσµατα 

Στο βιβλίο αυτό θα γνωρίσεις 
µικρές ιστορίες και µαρτυρίες καθηµερινών 

ανθρώπων που θα σε βοηθήσουν να 
ξεπεράσεις µε απλά βήµατα τις ανασφάλειες 

και τις φοβίες ποα µας ταλαιπωρούν 
όλους. Ας µιλήσουµε για σένα λοιπόν, γιατί 
ήρθε n ώρα να αδειάσεις το µυαλό σου 
από όσα σε καταπιέζουν στη δουλειά, στην 
οικογένεια στις σχέσεις και να αποκτήσεις 
επιτέλους τη γαλήνη και την ευτυχία που 
αξίζεις. 
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Law is an ass 
Συγγραφέας: Richard Happer ¦ 

Εκδόσεις: Punk Publishing m Τιµή: 11,30 S * 

ζ: 00 
It 1 

Είστε απογοητευµένοι ano τα νεα νοµοθετήµατα 
που προωθούνται τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα µας; Και µη χειρότερα να λέµε! 
Εδώ θα βρείτε µια λίστα δεκάδων θεότρελων 

και παλαβών νόµων ποα εξακολουθούν 

να υπάρχουν και να εφαρµόζονται σε διάφορα 
κράτη του σύγχρονου κόσµου. Αν ταξιδεύετε 

συχνά στο εξωτερικό, n κατοχή του 
συγκεκριµένου βιβλίου ίσως αποδειχτεί πολύ 
mo χρήσιµη από όσο φαντάζεστε... 

Ή τιµή είναι ενδεικτική από το amazon.com 

www.clipnews.gr
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Ολα κραυγάζουν χάος 
Συγγραφέας: Leonard Rosen ¦ 

Εκδόσεις: Τραυλός ¦ 
Τιµή: 16 € 

Ενα µοναδικό, µαθηµατικό, αστυνοµικό 
θρίλερ όπου τα φράκταλ και n θεωρία του 
Χάους αποτελούν τον καµβά µιας απίστευτης 

περιπέτειας γραµµένης µε άφταστη 
δεξιοτεχνία. Σε µια ευφάνταστη µεταφορά, 

ο ευφυής επιθεωρητής της Ιντερπόλ 
Ανρί Πουανκαρέ, δισεγγονός του Ζιλ-Ανρί 
Πουανκαρέ -κορυφαίου µαθηµατικού του 
19ου αιώνα, που ανακάλυψε τη θεωρία 
του Χάους και εισήγαγε τις αρχές της σχετικότητας-, 

βρίσκεται στη δίνη µιας χαοτικής 
δολοφονίας, µε µοναδικό οδηγό τη 

µαθηµατική κληρονοµιά του. 

Τάντρα Μαϊθούνα 
Συγγραφέας: ΓΛώργος Μπαλάνος ¦ 

Εκδόσεις: Locus 7 ¦ 
Τιµή: 15,50 € 

Στ' αυτιά των ∆υτικών ίσως αντηχεί 
παράξενα, αν όχι και σκανδαλιστικά ή 
σοκαριστικά, n ιδέα µιας θρησκείας ή 
πίστης µε πάνω από εκατό εκατοµµύρια 

πιστούς που έχει ως επίκεντρο και 
ως αφετηρία τη σεξουαλική πράξη. 
Από την άλλη µεριά, ακόµη και οι πλέον 
σεµνότυφοι πουριτανοί δεν µπορεί να µην 
αναγνωρίσουν ότι και αυτοί φτιάχτηκαν 
-όσο κι αν απεχθάνονται ακόµη και να το 
συλλογιστούν- µε την ίδια ακριβώς πράξη 

και µέθοδο που φτιάχτηκαν και όλοι οι 
άλλοι... 

Μούµιες 
Συγγραφέας: John Malam ¦ 

Εκδόσεις: Σαββάλας ¦ 
Τιµή: 25 € 

Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά n διαδικασία 
µουµιοποίησης ανά τους αιώνες, 

από την Ευρώπη στην Αφρική, από 
την προϊστορία έως σήµερα. Τα παιδιά θα 
γνωρίσουν τις αρχαιότερες µούµιες στον 
κόσµο, στην Ιταλία και τη Σικελία, στη Νότια 

Αµερική και την Ασία. θα µάθουν για 
ποιο λόγο και µε ποιον τρόπο κατασκεύαζαν 

µούµιες οι Αιγύπτιοι. Επίσης, θα βρουν 
πολύ σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε 
τις σύγχρονες µούµιες και τα ταριχευµένα 
σώµατα διάσηµων ηγετών. 

111 ω.\ια ιου ψαΙλίε.Νου 
Πόθεν και πότε οι Ελληνες 

Συγγραφέας: Θεόδωρος Γιαννόπουλος 

Πότε ξεκινά ο ελληνικός πολιτισµός; Πώς µπορούµε 
να ορίσουµε µεθοδολογικά την αφετηρία του 

και να την εντοπίσουµε στο χρόνο; Στις σελίδες του 
βιβλίου ο οµηρικός Οδυσσέας, n «Κάθοδος» των 
∆ωριέων, οι µυστηριώδεις Πελασγοί, οι γραµµικές 
γραφές και τα πολυάριθµα µνηµεία της προϊστορίας 

του Αιγαίου είναι µερικά µόνον από τα κοµµά¬ 

τια ενός µεγάλου και πολύπλοκου παζλ, το οποίο 
αποκαλύπτεται σιγά σιγά δίνοντας νέες, υπεύθυνες 
και αναπάντεχες απαντήσεις σε µια σειρά από σύνθετες, 

αλλά και συναρπαστικές ερωτήσεις. ¦ 

Εκδόσεις: Παν. εκδόσεις Κρήτης 
¦ Τιµή: 25€ 

www.clipnews.gr


