
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-04-2010
Σελίδα: 25
Μέγεθος: 2312 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2641039410-11

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

ΒΙΒΛΙΟ 

Η Ψυχολογία της δίαιτας 
To Πρόγραμμα Μπεκ δεν είναι μία ακόμπ διαιτα. Elval το πρόγραμμα 

που προσαρμόζεται σε κάθε δίαιτα και θα σας βοηθήσει να αλλάξετε 
in νοοτροπία car. σχετικά με το φαγητό, τη i ϊαιτα και τον εαυτό 

σας για πάντα! 
θα μάθετε: 
- Να τηρείτε οποιαδήποτε δίαιτα. 
- Να ξεπερνάτε ανώδυνα και γρήγορα τις 
βουλιμικές κρίσεις. 
- Να αντιστέκεστε στα δελεαστικά τροφιμα. 
- No τηρείτε τη δίαιτα σας στις ειδικές περιστάσεις. 

- Να μπν εξαπατάτε τον εαυτό σας. 
- Να εξοικονομείτε χρόνο για άσκηση. 
- Να τρέφεστε και να σκέφτεστε έτσι ώστε 
να χάσετε κιλά και να διατηρήσετε to νέο 
βάρος σας εφ' ορού ζωής. 
Αυτή τη φορά τα πράγΜατα θα είναι διαφορετικά. 

Αυτή τπ φορά θα τηρήσετε τη δίαιτα σας. 8α 
χάσετε βάρος και θα διατηρήσετε το νέο βάρος 

σας εφ' όρου ζωής. 
Γιατί το Πρόγραμμα Μηεκ συνδυάζεται με κάθε 

δίαιτα. 
Η Τζούντιθ Μπεκ, PhD., είναι διευθύντρια του 

Ινστιτούτου Γνωσιακής Θεραπείας και Έρευνας Beck, καθώς και Διδάκτωρ 
Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Ο πατέρας τπς, Ααρον 
Μπεκ, M.D., θεμελιωτής της Γνωσιακπς θεραπείας, συγκαταλέγεται στους 
επιφανέστερους ψυχοθεραπευτές στην ιστορία της ψυχολογίας. 

Τίτλος: Η ψυχολογία της 
δίιιιτος 
Συγγραφέας: Beck Judith 
Σελίδες: 472 
Τιμή (με ».Π A): 19,00 ^ 
ISBN: 978-960-364^06-4 
Μετάφραση: Μαντζώρου 
Ελευθερία 

Οι ανυπάκουοι 
Οι Έλληνες που μάχονται με αξιοπρέπεια για τα ιδανικά τους 

Ανθοωποι ανυπάκουοι που ανπστέκονται στο ρεύμα και χαράζουν τπ 
δική τους πορεία. Ένας ολόκληρος λαός που δεν υποκύπτει σης προσταγές 
των ισχυρών και πορεύεται για μια καλύτερη Ελλάδα Απθ τις αρχές 

του εικοστού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας ξετυλίγεται n ιστορία μιας οικογένειας 
που έζησε την καταστροφή τπς 

Σμύρνης, την Κατοχή, τον Εμφύλιο Πόλεμο, 
βιώνοντας ακόμπ και τις πιο πρόσφατες 
κοινωνικές εξελίξεις. 

Ενα μυθιστόρημα που μπλέκει έντεχνα 
το χθες με το σήμερα.. «Η Ελλάδα μοιάζει 

με ένα καράβι ηου θαλασσσδέρνεται 
στη δίνη των καιρών. Με αμφιλεγόμενους 

καπεταναίους, με πλήρωμα γενναίους 
θαλασσινούς που δυστυχώς δεν λένε 

να μονοιάσουνε στην αντιμετώπιση τπς 
όποιας καταιγίδας, με αδιάφορους επιβάτες 

που μόνπ τους έννοια είναι σε περίπτωση 
ναυάγιου να σώσουν το τομαράκι 

τους. Κανονικά ένα τέτοιο καράβι 
έμελλε να ναυαγήσει No που όμως αυτό 

σε πείσμα κάθε λογικής ταρακουνιέται 
μεν αλλά επιπλέει Απόσπασμα από το βιβλίο,Ο Αρτεμης Αρτεμιάδης γεννήθηκε 

και μεγάλωσε στην Αθηνα 
Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Κολέγιο Αθηνών και στη Σχολή Μωραΐτπ 
απ' όπου και αποφοίτησε. Σπούδασε στη συνέχεια Πολιτικές Επιστήμες στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε ως επιχειρηματίας για οαράνζα περίπου 
χρόνια. Ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και έχει εκδώσει τρία μυθιστορήματα 
ιΚισμέτ, Διόπτρα 2003, Στους δρόμους του Κισμέτ. Εμπειρία Εκδοτική 2005. 
Χορεύοντας στα Γεφύρια, Εμπειρία Εκδοτική 2007) 
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