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ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 
τηλ. 210-6714371.

Τίτλος: OMAΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΑ Π. ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑ 
Σελίδες: 196
ISBN: 978-960-452-155-5
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 25. 00 €

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει και προτείνει το 
Συνδυαστικό Μοντέλο Ομαδικής Παρέμβα-
σης (Conjunctive Group Therapy), σε ασθενείς 
με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔ1), το 
οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα πολυετούς 
εμπειρίας και γνώσης στη νόσο του ΣΔ1, σε 
νοσοκομειακό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 
υγείας.
Η εμβάθυνση σε αυτό το επιστημονικό πεδίο 
αποτελεί αναγκαιότητα στην αντιμετώπιση 
της νόσου του ΣΔ1, καθώς η πορεία της και 
το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ρύθμιση 
του σακχάρου, η αποφυγή των επιπλοκών και η πρόληψη, 
έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα κυρίως υπό το πρίσμα της 
Ιατρικής Επιστήμης. Η ρύθμιση του σακχάρου δεν είναι 
αυταπόδεικτη, αντ’ αυτού εξαρτάται από ψυχοσωματικές 
παραμέτρους, καθημερινές προκλήσεις, αλλαγές και γεγο-
νότα ζωής. Το προτεινόμενο Μοντέλο επικεντρώνεται στην 
εξελισσόμενη αυτή διαδικασία και ταυτόχρονα διερευνά 
την αλληλουχία και σύνδεση αυτών των παραμέτρων, κατα-
στάσεων, σχέσεων και συναισθημάτων, με το τελικό θερα-
πευτικό αποτέλεσμα. 
Το βιβλίο απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας (ιατρούς, 
νοσηλευτές), σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχο-
λόγους, ψυχιάτρους), σε φοιτητές Ψυχολογίας, Ιατρικής 
και Παιδαγωγικών Σχολών, καθώς και σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας της Υγείας, και 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Κυρίως όμως, απευθύνεται 
σε ασθενείς με ΣΔ1, επιδιώκοντας, μέσω της δυναμικής τής 
ομάδας, των θεραπευτικών παρεμβάσεων, των ταυτίσεων 

Τίτλος: Ο γιος του δάσκαλου   
Συγγραφέας: Γιάννης Ξανθούλης
Σελίδες:   320
ISBN:  978-960-364-537-5
Τιμή (με Φ.Π.Α.):  15.90 €

Η αυτοκτονία ενός νέου άντρα, γιου του δάσκαλου, τη μα-
κρινή άνοιξη του 1972, γίνεται αφορμή να στηθεί ένα σε-
νάριο αισθηματικών ψευδαισθήσεων. Φυσικά η τραγωδία 
και ο πόνος εξακολουθούν να ξετυλίγουν την οδύνη τους. 
Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους ηθικούς αυτουργούς να πα-
ρακάμπτουν τη θλίψη σαν να πρόκειται για μια ιστορική με-
λαγχολική παρένθεση. Με τον καιρό, το δράμα αμβλύνεται 
και όλα μπαίνουν στην τροχιά μιας ήρεμης λήθης. Ως εδώ 
καλά. Ή περίπου καλά. 
Σαράντα χρόνια αργότερα, οι συμπτώσεις θα σηματοδοτή-

σουν την επέλευση της Νέμεσης. Ένα βροχερό κα-
λοκαιρινό αθηναϊκό απομεσήμερο θα σταθεί αιτία 
να ξεκινήσει μια κοπιαστική και ψυχοφθόρα ανα-
ζήτηση απαντήσεων σε αναπάντητους ως τώρα 
γρίφους. «Δράστης», ο λιγότερο… αξιοθέατος γιος 
του δάσκαλου. Δεν θα διστάσει, αυτός, ο αποξε-
νωμένος απ’ όλους και κυρίως από την επιλήψιμη 
επιρροή του πατέρα-δάσκαλου, να ισοπεδώσει τη 
σιγουριά της χρονικής απόστασης από την τραγω-
δία με ένα δικό του πια χρονόμετρο, γεμάτο φαντά-
σματα, θυμό και τύψεις.
Κι όλα αυτά, με αφορμή μια ξαφνική καλοκαιρινή 
βροχή… 

και της αλληλοβοήθειας των μελών, να συμβάλλει στην εν-
σωμάτωση της νόσου στον «Ενιαίο Εαυτό» στην αποδοχή 
και τελικά στη ρύθμισή της.

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828
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Τίτλος:  Lapis lazuli - 
η πέτρα που λείπει
Συγγραφέας:  Σοφία Δημοπούλου‐Πύρζα
Σελ: 368
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 20.00 € 

Η Μάρω και η Κλαίρη, δυο γυναίκες 
που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, 
φτάνουν στα όρια του εαυτού τους 
μέσα από αντίστοιχες εξωσυζυγικές 
σχέσεις. 
Δυο γυναίκες, δυο ιστορίες, δυο δια-
φορετικές εποχές, συνδέονται με ένα 
μεταβατικό αντικείμενο, ένα βραχιόλι 
που ταξιδεύει στο χρόνο με μια έλλει-
ψη: μια πέτρα που του λείπει, το lapis 
lazouli (λάπις λάζουλι). 
Το ερωτικό παιχνίδι, το πάθος, η συζυ-
γική πίστη μεταβάλλονται ανάλογα με 
το χρονικό πλαίσιο της κάθε εποχής και τα πρόσωπα 
που περιβάλλουν τις δυο γυναίκες. Φιλίες που δοκι-
μάζονται, σχέσεις που κλυδωνίζονται. Άλλες μένουν 
σταθερές, ακλόνητες, άλλες σαρώνονται και διαλύο-
νται με τραγικό τρόπο. Δυο ιστορίες ίδιες στο βάθος, 
με διαφορετική όμως εξέλιξη ανάλογα με την εποχή 
που διαδραματίζονται. Πόσο η εποχή και οι αντιλή-
ψεις της επηρεάζουν την εξέλιξη της κάθε ιστορίας; 
Πόσο οι άνθρωποι αλλάζουν με τον καιρό; 
Η Μάρω μεταβιβάζει στην εγγονή της την Κλαίρη, όχι 
μόνο τα γονίδιά της, αλλά και τη συναισθηματική της 
«μοίρα» μέσω του βραχιολιού που της χαρίζει. Η αντι-
κατάσταση της χαμένης του πέτρας θα σημάνει και το 
κλείσιμο του κύκλου της ιστορίας των δυο γυναικών. 
Η Σοφία Δημοπούλου-Πύρζα παραδίδει στο αναγνω-
στικό κοινό ένα μυθιστόρημα για τη φιλία, τον έρωτα 
και τη συγχώρεση. Ένα βιβλίο για τις απώλειες και για 
ό,τι αξίζει στη ζωή να κρατηθεί για πάντα. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΛΚΟΣ
Ανδρέου Μεταξά 12, Αθήνα Τηλ.: 210-3304111, 
Fax: 210-3304211
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Με διάθεση ρομαντική, περιβαλλοντική, κάθε χρόνο κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις «Βιότοπος», μια σειρά εντύπων με δι-
αφορετικό σχεδιασμό ή εικονογράφηση από υδατογραφίες 
και θέματα από την Ελληνική φύση και όχι μόνο, έξω από το 
τυπικό και καθιερωμένο.
Η σειρά του 2013 των εκδόσεων με θέμα «Του Έρωτα», σας 
προσκαλεί σε δύσκολους καιρούς μέσα από τις σελίδες των 
εντύπων να ονειροπολήσετε παρέα με τον φτερωτό χρυσο-
μάλλη θεό Ερωτα, με την θελκτική, σαγηνευτική μορφή, την 
κοσμογονική, αρχέγονη, αυτή ενοποιητική δύναμη που προ-
ϋπήρχε θεών και ανθρώπων, τον ωραιότερο των αθανάτων.
Ανάμεσα σε λουδούδια, πουλιά και πεταλούδες του Ελλαδικού 
χώρου, συνυπάρχουν είδη που αγωνίζονται να επιβιώσουν 
από τις κλιματικές αλλαγές και την ανθρώπινη παρέμβαση, 
πάνω στα ψηλά βουνά και μέχρι κάτω στις πεδιάδες της χώρας 
μας. 
Παράλληλα με τις υδατογραφίες της Θάλειας Ζεϊμπέκη, που 
στολίζουν την κάθε σελίδα, συμπεριλαμβάνονται αποσπάσμα-
τα υπέροχων ποιημάτων Ελλήνων ποιητών, αρχαίων και νεο-
τέρων, από τη γενιά του μεσοπολέμου μέχρι τις ημέρες μας, 
σκέψεις και όνειρα από ιδιωτικές περισυλλογές, που υμνούν 
το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, τον αιώνιο Έρωτα και την 
παντοτινή αγάπη.

 
Tίτλος: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
Συγγραφέας: ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ 
Σελίδες:  944
Μετάφραση: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 34.00 €

Πριν από πέντε χρόνια, με την κυ-
κλοφορία των Δαιμονισμένων σε 
μετάφραση της Ελένης Μπακοπού-
λου, οι Εκδόσεις Ίνδικτος έθεσαν 
ίσως το σπουδαιότερο και συνάμα 
γοητευτικότερο στοίχημα της εκ-
δοτικής τους δραστηριότητας έως 
τώρα: να  προσφέρουν μια νέα 
μεταφραστική πρόταση στην ελ-
ληνική, των κλασικών έργων του 
Φ. Ντοστογιέφσκι, με την κατ’ έτος 
κυκλοφορία κάποιου από αυτά.
Πέντε χρόνια μετά, και αφού μεσο-
λάβησε η κυκλοφορία του Ηλίθιου 
(2008), του Υπογείου (2010) και των 
Αδελφών Καραμάζοφ (2011), τα 
Χριστούγεννα του 2012 η Ίνδικτος 
κυκλοφορεί το Έγκλημα και Τιμω-
ρία, σε μετάφραση της Ελένης Μπα-
κοπούλου, σε έναν τόμο 950 σελί-
δων με χαρτί Βίβλου 45 γραμμαρίων, σε μορφή 
καινοτόμο για τα ελληνικά εκδοτικά πράγματα. 
Έκδοση που συνοδεύεται, όπως και οι προηγού-
μενες, από φωτογραφίες προερχόμενες από το 
διασωθέν αρχείο του Ντοστογιέφσκι!
Το κείμενο του Ντοστογιέφσκι, που αναδύεται 
μέσα από μιαν από τις δυσκολότερες περιόδους 
της ζωής του, χαρακτηριζόμενη από την ανέχεια 
και την έλλειψη δημιουργικών προοπτικών (1864-
66), εισηγείται την αναγκαιότητα του πόνου και 
του μαρτυρίου  για τη μεταμόρφωση του ατόμου 
και της κοινωνίας γενικότερα. 

 
Τίτλος: Hμερολόγιο 2013, Του ΄Ερωτα
Η όλη σειρά αποτελείται από:
Ημερολόγιο (18Χ25 cm), 164 σελ., λ.τ. 16,50
Μεγάλο σημειωματάριο (18Χ25), 164 σελ., λ.τ. 11,00
Μικρό σημειωματάριο (10Χ15), 164 σελ., λ.τ. 6,00
Μικρό βιβλίο Ποίησης (10Χ15), 164 σελ., λ.τ. 6,00
Σελιδοδείκτες (5Χ2) λ.τ. 1,50
Κύβους και άλλα χαρτικά.

Για πληροφορίες: τηλ. 210 8821817 ή 
www.viotopos.com

Τίτλος: Το κεντρί της πεταλούδας     
Συγγραφέας: Γιώτα Γουβέλη
Σελίδες:   460
ISBN:  978-960-364-531-3
Τιμή (με Φ.Π.Α.):  16.00 €

Τρεις γυναίκες και ο μοιραίος άντρας που σημάδεψε τις 
ζωές τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του χάους, όταν μια 
πεταλούδα τινάζει τα φτερά της, τα πανιά της μοίρας φου-
σκώνουν.

Η σύζυγος, η αδερφή, η ερωμένη… Τρεις γυναίκες στα 
άκρα.
Τον Ιούλιο του 2005 ένας μυστηριώδης φόνος θα αφήσει 
τη χαρακιά του σε μια κλειστή κοινωνία. Τα κίνητρά του 

βρίσκονται στο παρελθόν τριών γυναικών, βαθιά 
κρυμμένα όσο κι οι ψυχές τους… 
Η δεκαοχτάχρονη Σόνια, σαγηνευμένη από τις 
υποσχέσεις του νεαρού Σπύρου, ζει ένα φλογερό 
έρωτα. Αναπάντεχα, η δεσποτική μητέρα του Σπύ-
ρου επισκέπτεται το σπίτι της Σόνιας με μια πρό-
ταση που φέρνει αναστάτωση και πόνο. Η ασυγ-
χώρητη προδοσία αναγκάζει τη Σόνια να φύγει 
μακριά στην Αθήνα για να μην καταστρέψει δύο 
οικογένειες. Όμως η μοίρα δεν ξεγελιέται και θα 
περιμένει υπομονετικά τα χρόνια να περάσουν για 
να ολοκληρώσει το σχέδιό της.

  Σόνια, Φωτεινή, Καίτη… Τρεις γυναίκες αποφασισμένες. 
  Στο νέο συγκλονιστικό βιβλίο της Γιώτας Γουβέλη, υφαίνονται 
ιστορίες που θα μπορούσαν να είναι κομμάτια της δικής σου 
ζωής.

Εκδόσεις Ίνδικτος, Τηλ. 2108838007 - 
2108251889 

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828
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INTERNATIONAL ACADEMY  
OF CLASSICAL HOMEOPATHY

SUBSIDIARY OFFICE: (Academy)
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Tel: 030 24240 65 142, Fax: +30 24240 65 147
E-mail: academy@vithoulkas.com
www.vithoulkas.com

ATHENS OFFICE
Center of Homeopathic Medicine S.A.
11, Fokeas Str., Athens 104 34, Greece 

Tel & Fax: 030 210 82 56 687
E-mail: koivith@otenet.gr

THE SCIENCE 
OF HOMEOPATHY

THE BERN 
SEMINARS
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SEMINARS

MATERIA 
MEDICA VIVA

A NEW MODEL FOR
HEALTH AND DISEASE

HOMEOPATHY MEDICINE
FOR THE NEW MILLENIUM

By George Vithoulkas
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Τίτλος: ΕΝΑΣ ΤΣΙΡΚΟΛΑΝΟΣ, 
ΜΙΑ ΚΑΜΗΛΑ ΚΑΙ 4.000.000 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συγγραφείς: Andrew Nicoll

Σελ: 472
Μεταφραση: Φωτεινή Πίπη
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 17.00 €

Το παν είναι να ξέρεις πώς να λες πει-
στικά ψέματα και να κουμαντάρεις 
καλά την καμήλα σου. 

Η κοσμοθεωρία του τσιρκολάνου Ότο 
Βίτε συνοψίζεται στα εξής: Κανείς δεν 
δίνει σημασία σε κάποιον που κλέβει 
καμήλες, εφόσον είναι επιτυχημένος 
σε αυτό που κάνει. Το κόλπο είναι να 
κλέψεις χιλιάδες καμήλες. Άρπαξε τις 
καμήλες ολoνών και πες ότι είναι δικές 
σου, και πλέον δεν είσαι αυτός που κλέ-
βει καμήλες. Είσαι ο Βασιλιάς.
Εξαιτίας μιας απίθανης ομοιότητας του 
Ότο Βίτε με τον υποτιθέμενο καινούριο βασιλιά της Αλβανίας, 
τα μέλη ενός φανταχτερού τσίρκου της Βουδαπέστης αποφα-
σίζουν να αναλάβουν τις τύχες της μικρής χώρας. Για να το 
πετύχουν, τι πιο φυσικό από το να κλέψουν το σιδερένιο κουτί 
με τις εισπράξεις, μια δύστροπη καμήλα και μερικά φανταχτε-
ρά ρούχα.   Χιούμορ, τραγελαφικές καταστάσεις, τερατώδη 
ψέματα, ταχυδακτυλουργικά κόλπα, κανονιοβολισμοί και 
φανφαρόνικοι διάλογοι, σε μια περιπέτεια που θα σας κάνει 
να συνειδητοποιήσετε ότι ο κόσμος γύρω μας είναι ένα απέ-
ραντο τσίρκο.
 Ο Andrew Nicoll, μετά την επιτυχία του «Καλού Δημάρχου», 
είναι καταξιωμένος στη συνείδηση του ελληνικού κοινού ως 
ένας δεξιοτέχνης της ψυχαγωγικής γραφής.

Ο ΚΥΡ, πιστός στο ραντεβού του, 
επιστρέφει με το κλασικό λεύ-
κωμα-ημερολόγιο που θα γίνει 
το απαραίτητο γιατρικό ενάντια 
στην κρίση για το 2013.
Αθώα συγκυβέρνηση, δόλιες ξέ-
νες δυνάμεις, οριζόντιες περικο-
πές, κάθετες διαπραγματεύσεις 
(ο Θεός να τις κάνει) και ένα τρελό 
πανηγύρι μετάθεσης ευθυνών, 

Τίτλος: ΚΥΡ Κρίση και 13 2013
Συγγραφέας:  Γιάννης Κυριακόπουλος
ΣΕΛ: 132
ΙSBN: 978-960-364-535-1
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 18.90 € 

ξεπετάγονται απ’ τις εμπνεύσεις του διάσημου σκιτσογράφου. 
Οι εκδόσεις Διόπτρα έχουν την τιμή να καλωσορίσουν τον ΚΥΡ 
στο δυναμικό τους και να αντιτάξουν στην ασπρόμαυρη καθη-
μερινότητα το λεύκωμα για τη νέα χρονιά με τίτλο «Κρίση και 
13». Μπορεί να μην λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα δια-
βάζοντάς το, αλλά σίγουρα θα γελάσετε και θα συμφωνήσετε 
ότι οι Έλληνες προσπαθούνε, η Ελλάδα όμως ποτέ δεν πεθαίνει.

Τίτλος:  Ο λόφος με τα αγριολούλουδα
Συγγραφέας:  Kimberley Freeman
Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζή
Σελ: 648
ΙSBN: 978-960-364-508-5
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 17.00 € 

Η ιστορία μίας γυναίκας του μεσοπολέμου 
που αναζήτησε το όνειρο της στους αντίπο-
δες της γης, καθρεφτίζεται στη σύγχρονη 
αναζήτηση της εγγονής της που προσπα-
θεί να αναρρώσει από ψυχικά και σωματικά 
τραύματα.
Στη Γλασκόβη του 1929 η νεαρή Μπέιτι έχει 
μεγάλα όνειρα, τα οποία όμως εξανεμίζονται 
όταν μένει έγκυος από τον τζογαδόρο Χένρι. 
Λίγο πριν η απελπισμένη κοπέλα δώσει το 
παιδί για υιοθεσία, ο Χένρι αποφασίζει να 
παρατήσει τη νόμιμη γυναίκα του, και με την 
Μπέιτι μεταναστεύουν στην άλλη άκρη της βρετανικής αυτο-
κρατορίας. Εκεί θα έχουν την πολυπόθητη ευκαιρία να ξεκινή-
σουν τη ζωή τους απ’ την αρχή. 
Παράλληλα, εφτά δεκαετίες μετά, ξεδιπλώνεται η ιστορία της 
Έμα, της αγαπημένης εγγονής της Μπέιτι. Η Έμα είναι διάσημη 
μπαλαρίνα, όμως μετά από έναν οδυνηρό χωρισμό και έναν κα-
ταδικαστικό τραυματισμό, αναγκάζεται να επιστρέψει στις ρίζες 
της στην Αυστραλία. Φτάνοντας στο Λόφο με τα Αγριολούλου-
δα, το αγρόκτημα που κληρονόμησε από τη γιαγιά της, αρχίζει 
διστακτικά να συνδέεται με τους ντόπιους και να τακτοποιεί 
τα πράγματα που βρίσκει εκεί.    Καθώς οι σελίδες γυρίζουν, τα 
βήματα των δύο γυναικών μπλέκονται μεταξύ τους στο χρόνο 
αφού οι μοίρες τους μοιάζουν κεντημένες στο ίδιο μοτίβο.
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Η Mαιευτική δεν έχει δική της αφετηρία δι-
ότι αρχίζει με τη γέννηση του ανθρώπου, 
ενώ η τέχνη του τοκετού διδάχθηκε στον 
άνθρωπο από την ίδια τη φύση. Δεν είναι 
γνωστό πότε προέκυψε η άσκηση της 
Μαιευτικής ως επάγγελμα-λειτούργημα, 
αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι αφού οι γυ-
ναίκες γεννάνε από την εμφάνιση του εί-
δους, προέκυψε η ανάγκη για τη βοήθεια 
και στήριξη κατά τη διάρκεια αυτού του 
ευλογημένου γεγονότος ζωής.

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για όλους τους επιστήμονες (και 
μη) του χώρου της υγείας που ασχολούνται με κάποιο τρόπο 
με το ιερό λειτούργημα της Μαιευτικής, αλλά και όλους όσοι 
ενδιαφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο για την Ιστορία, τη 
Δεοντολογία και τη Νομοθεσία γύρω από τη μητρότητα. 
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