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Time Out ψαΜ^αοµα 
Κάντε ένα διάλειµµα από την καθηµερινότητα και αφήστε 
τη φαντασία να ταξιδέψει µακριά! ΈξυπνεΞ αναγνώσει που 
σίγουρα έχουν να oas προσφέρουν πολλά! 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ. 
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«KPATA TA M ATI A eoy «TEAEYTAIAnOAH». •vEEYAXNO ...».ms ..HTAOI eaton "teaoikaao.OAA 
kaeiita». couJohn tou Aiovuon EuasKopoAh. £k6oo£:S aoyaoyaion*. rns. KAAA». £niu£\£ia 

Verdon. £k66o£i$ Mapivou. ek&ooeis «0n Demanc)>' BaveoaNTiipEvijna. EAEvn TKiKa. Anpntpns 
«Ai6nrpa» «ra0pin\i6ns» To npuio caiYYpaipiKO EKOOOfiS «UJuxoyios» riooaviCns. ek6ooeis 

Metdtonpcbto EvaxpovopEid EpYOinsEuas KopoAh Eva puSioiopnpa nou «KaoTavi(jin» 
tou pipAi'o pe ti'tAo 10 puOioropnpa koi auvdpo iSiarttpa exci pcTaippaorei at Ti va npcoTOYpdipei 

«ZK£ipou evav «Xa(j£vq Koppid», EvSiaiptpov. H1610 n£pioooTEpEsan6 20 koveis Yia Triv EAtvn 
api8po», nouppESrmt o6npooioYpd<pos- dpxioEva YpdipEiot yAuooes H npui'6a TKiKa. Anpooioypdcpos 

OTISAlOTESTUV ouYYpatpEOS Aiovuons pio SuoKoAn n£pio6o tou. n BiKTdpia. Eva koi p£ acnsipEUTn 

eunwAnitov via noAAes Mapivos EniorpEipEi pe ins funs tnsKiauro Kopiroi nou pEydAioaE SnpioupYiKOTnia 

cB6opd6es,o John Eva£pYo.nou6iaPd- anoiEAEOEpEposins ora opipavoTpo^Ei'a OUYYP09EOS, me 

Verdon eniorptipei ^ETaianvEuoxiKQipas «8£pan£ias» ins. msnpovoiasKai POVoSikotoAevto 

ue tva aoTuvopiKO auYKAovi^Ei.'HpuES H icnopia Eeki vd p£ evo npoonoSEiva KaipeyaAEi'oipuxris. 

Spi'Aep nou KaBnAuvsi. loupiaoiKoyEVEia: nai6inouauvopiA£i KaraAdpEi n onpaivouv 'OAaEEKi'vnoav metis 

HSoAoipoviaxns Evas dvTpas, pia p' Evaonoponou &on, Epuxas, £Ani6a. KaAoKoiprvES icrropiEs 

TO'Aiavntpi tnvnptpa yuvaiKa,Evanai6iKai Ea<pviKd eyive bevtdo. Auoruxus Eepei nouEmpEAnSnKEYia 

louydpou TnspeTO T0TaEi6i ouinpiasTous Mia iSiartEpn oxdan pdvoinYAuooa tojv tn 6mn pas E<pnpEpi6a, 

6idonpoi|iuxiaTpo ev peou noAepou orn ovantuooETai avdpEod AouAou6iuv koi npEnEi to «E8vos». laiopiES 

Zkot Aotov avoiyei xnv Boovia. TlEpiYpoipES lous. Mia laropia vapd8£iTnyAuaoa anpopAEniES. 

lOTOpi'aKaiOVTETEKTIp nou KaOnAuvouv nouapxiKdpoid^Ei tuv avBpunuv. povaSiKES, nou 

NTEIprKOpVEl' KaiEunvouviov pEnapapuSi.'Opus unoYpdipovrai and 

avaAapPdvEi6pdon. napaAoyiopoTou SEVErvaiETai.Yiari 21 onoufiaious 

KaSus EniSiSsrai noAsuou. noioEivaiapayEio ouYYpa(pEis koi oAes 

at evav ayuvo npaYpanKOKainoio El'xav KQTI koivo: 

YiaxovEvroniopo Tonapapu8£vio;'Eva aioiotcAoslMiavdia 

tou i|iuxona8ous pipAlonou aEj&iva aioioSoEiasorous 

6oAocp6vou. 6iaBdoETC 6uokoAous Kaipous. 

www.clipnews.gr
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v 11 ι ι i lex: 

«ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ 

ΣΥΝΑΝΤΑΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ.· 

ms Αρετής f ρηγοοίου. 

εκδόσεις «ETRA» 

To βιβλίο αυτό Tns 

οµοιοπαθητικού 

και εναλλακτικής 

θεραπεύτριας Αρετής 

Γρηγορίου προσφέρει 

όλες tis απαντήσεις σε 

ερωτήµατα που όλοι 

έχουµε, όπως: Τι µας 

οδηγεί στην ασθένεια; 

Τι είναι διαταραχή; 

Γιατί ο οργανισµός 

αντιδρά µετο δικό του 

τρόπο; Πώς µπορεί 

να µας βοηθήσει 

n οµοιοπαθητική 

και τι είναι αυτή π 

επιστήµη; Τι συµβαίνει 

όταν κάποιος πάρει 

ένα οµοιοπαθητικό 

φάρµακο; Πώς 

επέρχεται n θεραπεία; 
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' i m 

m 

"AHMN0C: 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, 

laOPIKHKAl 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ"·, 

επιµέλίκι Iiojpyos 

Κωνσ.η. Ζλλης 

∆ύο τόµοι, 15 συγγραφείς 

και αναρίθµητο 

φωτογραφικό υλικό, 

ιστορικά ντοκουµέντα 

και µαρτυρίες αποκαλύπτουν 

στο µοναδικό 

αυτό λεύκωµα την 

ιδιαίτερη ταυτότητα 

του νησιού και την 

προσφοράτου στον 

Ελλπνισµό.'Ενα 

εξαιρετικό έργο που 

µας µεταφέρει στην 

καρδιά και την ψυχή 

αυτού του τόπου. 

«Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΣΤΟ 

ΝΤΙΒΑΝΙ. ΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ», 

του Robert de Board, 

εκδόσεις «Καλέντη» 

Ξαναζωντανεύοντας 

αγαπητούς ήρωες από 

προηγούµενόέργο 

του ο συµβουλευτικός 

ψυχολόγος και 

καθηγητής Robert 

de Board συνυφαίνει 

αριστοτεχνικά την ιστορία 

του Βάτραχου µε τις 

περίπλοκες διανοητικές 

διαδικασίες της ψυχοθεραπευτικής 

αλλά και 

µε tous τρόπους πουη 

συµβουλευτική ψυχοθεραπεία 

χειρίζεται 

την ψυχική εξάντληση. 

Η καθαρότητα της 

αφήγησης είναι 

θαυµαστή και 

n ανάγνωση του βιβλίου 

απολαυστική για 

εφήβους και ενηλίκους. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΑΝΑΝΕ∆ΑΚΗ 

Για έναν άντρα 

«ΓΙΑΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ» Tns 

Κατερίνας Μανανεόάκη. 

εκδόσεις «Λιβάνη» 

Μια σύγχρονη ερωτική 

ιστορία, µε πρώτα 

γωνιστές την Άννα και 

τον Στέφανο που σε µία 

νύχτα από φίλοι γίνονται 

εραστές.'Ενα παιχνίδιπαγίδα 

για τα όνειρα, 

tous φόβους, τα θέλω, 

την αλήθεια και το ψέµα. 

Με φόντο τη θεσσαλονίκη 

και την Αθήνα 

n ιστορία tous είναι 

µόνο αφορµή για να 

ζήσεις αυτό που λες πως 

άφησες πίσω, αλλά που 

είναι πάντα εδώ... 

µανινα ζουµπουλακη 

«ΕΥΤΥΧΙΑ». msMavivQS 

Ζουµπουλάκη, εκδόσεις 

«Παπαδόπουλος» 

Μετο δέκατο βιβλίο 

της, ένα σύγχρονο 

ερωτικά µυθιστόρηµα, 

n ταλαντούχα Μανίνα 

για άλλη µια φορά pas 

καθηλώνει. Βουτά στα 

θολά νερά Tns ενήλικης 

ζωής µε tous ήρωές 

Tns, έξι τον αριθµό, 

να κυνηγούν την 

ευτυχία/Εξι άνθρωποι 

τόσο διαφορετικοί 

µεταξύ τους που 

µοιάζουν, αν όχι 

σε εµάς, τότε σίγουρα 

µε κάποιον που 

ξέρουµε. Ερωτεύονται, 

βρίσκουν µε χίλια ζόρια 

δουλειές, κρατιούνται 

µε τα δόντια, αλλά 

επιµένουν µέχρι 

να στριµώξουν την 

ευτυχία τους σε 

κάποια γωνιά. 

www.clipnews.gr


