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Συγγρ. Μπράιαν Σέλζνικ, εκδ. Πατάκη, 
οχ. 14X22, σελ. 600, 18,50 € 

Ορφανός, συντηρητής ρολογιών 
και κλέφτης, ο δωδεκάχρονος Ουγκό 

ζει ανάµεσα στους τοίχους ενός 
πολυσύχναστου σιδηροδροµικού 
σταθµού του Παρισιού. 

Συγγρ. David Krystal, εκδ. Πατάκη, 
οχ. 14X20, σελ. 368, 20,50 € 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς 
για το φαινόµενο της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. 

Συγγρ. Γ και ∆. Τσάµης, Μαρία 
Λεµπέση, εκδ. Ελληνοεκδοτική, 
οχ. 17X24, σελ. 216,10,41 € 
Εργαλείο σκέψεις. Ολοκληρωµένη 
προτετοιµασία για την επιτυχία 
στις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών, 

στην προσέγγιση της φιλοσοφίας 
των σχολικοιν βιβλίων από 

τους γονείς και στην υποβοήθηση 
του έργου των εκαπιδευτικών. 

Συγγρ. Ιωάννα Κοµνηνού, εκδ. 
Ελληνοεκδοτική, οχ. 17X24, σελ. 
622, 17,50 € 
Ολοκληρωµένη προτετοιµασία για 
την επιτυχία στις µαθησιακές ανάγκες 

των µαθητών. 

Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, 
οχ 10X14, σελ. 714, 6,92 € 
Η Ιερά Σύνοδος και τα Άγια Πάθη 
µε την συµπλήρωση απαραίτητων 
προσθηκών. 

Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, 
οχ. 10X14, σελ. 400, 5,96 € 
Οι Λειτουργίες της Μεγάλης 
Εβδοµάδας και του Άγιου Πάσχα. 
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Πατά50 
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καανθρώύ δΣυγγρ. 

Dan Moore, εκδ. Σαββάλας, 
οχ. 14X22, σελ. 190, 14,70 € 
Γρίφοι, ασκήσεις µνήµης και αντίληψης, 

λεκτικοί και µαθηµατικοί 
γρίφοι, δοκιµασίες αντίληψης χώρου, 

που βοηθούν να δοκιµάσουµε 
τη δύναµη του εγκεφάλου. 

UU lUWAitttlllMOIKOWWIIHMZOHM 

srasr 

Συγγρ. Ελισάβετ Γερµανού, Ευαγγελία 
Παπαδηµητροπ, εκδ. Σαββάλας, 
οχ. 17X24, σελ. 136, 9,70 € 

Ιδέες που θα επεξεργαστεί ο εκπαιδευτικός 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 

του τόπου, της τάξης και της 
δικής του ιδιοσυγκρασίας. 

Επιµέλεια Βασίλης Π. Κικιλιάς, 
εκδ. Καστανιώτη, σχ. 14X22, σελ. 
200, 13,85 € 
Η οριοθέτηση της Αποκλειστικής 
Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) πώς 
λειτουργεί στην παραγωγή πλούτου 

για τη χώρα και την έξοδό της 
από την κρίση. 

Συλλογικό, εκδ. Μιχάλη Σιδέρη, 
σχ. 20X29, σελ. 424, 12,90 € 
Επιλεγµένες ασκήσεις και προβλήµατα, 

παιχνίδια που ασκούν 
τη σκέψη, οξύνουν τη φαντασία, 
καλλιεργούν την αντιληπτική 
ικανότητα και τη δηµιουργική 
δουλειά. 
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Συλλογικό, εκδ. Μιχάλη Σιδέρη, 
οχ. 20X29, σελ. 354, 14,90 € 
Ένα προτότυπο και ενδιαφέρον 
ταξίδι στη γλώσσα, που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί τόσο στο σπίτι από 
τους γονείς όσο και στο σχολείο 
από τους δασκάλους. 

Συλλογικό, εκδ. ∆ιόπτρα, 
οχ. 14X22, σελ. 286,16,31 € 
Καθηµερινά παραδείγµατα για να 
αναθεωρήσουµε τη στάση µας για 
τις εργασιακές και προσωπικές 
προκλήσεις και να πετύχουµε τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. 
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