
Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Ποικίλης ύλης
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 6
Μέγεθος: 4509 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2310 277113

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Τα βιβλιοπωλεία an μαλλιαρής παιδεία προτείνουν:  
ΠΟλίτίσμίΚά„ 

Τεχνικες 
Lk<ppaihi 

Επιμέλεια: Μαρία Ηλιοπούλου, 
εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, οχ 
20X29, σελ. 74,13,85 € 
Παραμύθια, βιογραφίες αγίων, 
λαϊκοί μύθοι και ιστορίες από 
την Ελλάδα και άλλες χώρες, 
παιδικά τραγούδια και ποιήματα, 

έθιμα και γιορτές, κωμικές ιστορίες, 
διδακτικές ιστορίες 

κ.α. Περιλαμβάνει CD. 

Εκδ. Παπαδημητρίου, 
σχ. 7X10, 3,90 € 
Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 
και οι Παρακλητικοί Κανόνες. 

Συγγρ. Μαρία Δ. Πετροπούλου,εκδ. 
ΖΗΤΗ,σχ. 17X24, 

σελ. 160,14,91 € 
Απαραίτητο συμπλήρωμα του 
βιβλίου «Τεχνικές Έκφρασης 
Έκφραση - Έκθεση Γ' Λυκείου» 

και βοήθημα προετοιμασίας 
του μαθητή. 

Συγγρ. Θάνος Παπακώστας, 
Ανατολή Αθανασιάδου, εκδ. 
ΖΗΤΗ, σχ. 17X24, σελ. 160, 
12,14 € 
Ένα χρήσιμο βοήθημα για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Συγγρ. Γιώργος Δενδρινός, 
εκδ. Μεταίχμιο, σχ. 14X22, 
σελ. 424,16,60 € 
Ένας τρελός θίασος που 
πρωταγωνιστεί στο αλαλούμ 
της σύγχρονης νεοελληνικής 

πραγματικότητας. 

Συγγρ. Αρνέ Νταλ, 
εκδ. Μεταίχμιο, σχ. 14X22, 
σελ. 534, 18,80 € 
Αστυνομικό μυθιστόρημα με 
τον συγγραφέα να καταργεί 
κάθε γνωστό κλισέ σε μια 
πρόζα ανάγλυφη που σι αναγνώστες 

του αστυνομικού 
δεν έχουν ξαναδιαβάσει. 

Απόδοση Φίλιππος Μανδηλαράς, 
Εικόνες: Σουζάνα Ρόνκι, 

εκδ. Πατάκη, σχ. 30X30, 
σελ. 20, 14,47 € 
Ανοιξιάτικη ιστορία με τον 
αρκουδάκο και άλλα παιχνίδια 

σ' ένα υπέροχο κυνήγι 
πασχαλινών αυγών, που στο 
τέλος, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. 

Συγγρ. Άλλαν Πέρσυ, 
εκδ. Πατάκη, σχ. 14X18, 
σελ. 232, 12,50 € 
Οι πιο καίριες σκέψεις του 
μεγάλου φιλόσοφου Νίτσε 
και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε 

σε κάθε στιγμή 
της ζωής μας. 

Ischta Lehmann 

Παρακίνηση 
Πύι μπορούν αι γσνιΐϊ να βοηθηαουν το ηπιΑΐ ιου; 

Συγγρ. Ischta Lehmann, εκδ. 
Αερόστατο, σχ. 14X22, σελ. 
144, 13,25 € 
Οδηγίες για να τεθεί σε κίνηση 

ο κινητήρας του κινήτρου 
στο μαθητή, να πάρει μεγαλύτερους 

βαθμούς και να 
βρίσκει χαρά στη μελέτη. 

SUZY WELCH 

η ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΠΟΥ ©A ΣΑΣ 

ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ 

Συγγρ. Suzy Welch, εκδ. 
Διόπτρα, σχ. 14X22, σελ. 
240, 15 € 
Η μέθοδος που βοηθά για 
την επιτυχία σε όλους τους 
τομείς της ζωής: Αγάπη, Καριέρα, 

Οικογένεια. 
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