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Οικονομία

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Krugman Paul, Wells Robin
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζουμπουλίδης Βασίλειος, Καφούσιας Διονύσης,

Κώντσας Σταμάτης, Παπαπετρόπουλος Πέτρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκης Νικηφόρος
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102074800

Πολλές από τις ιστορίες που αφηγούνται οι οικονομολόγοι παίρνουν τη μορφή υποδειγμάτων – και πέρα από οτιδήποτε άλλο, τα υποδείγματα είναι ιστορίες για το πώς
λειτουργεί ο κόσμος. Πιστεύουμε όμως ότι οι φοιτητές κατανοούν πολύ καλύτερα
και εκτιμούν περισσότερο τα υποδείγματα εάν τα παρουσιάσουμε, στο μέτρο του
δυνατού, στο πλαίσιο ιστοριών από την πραγματικότητα, οι οποίες αποσαφηνίζουν
τις οικονομικές έννοιες και απαντούν στις ανησυχίες των κατοίκων ενός κόσμου που
διαμορφώνεται από τη δράση των οικονομικών δυνάμεων. Στο βιβλίο Βασικά στοιχεία
της οικονομικής παραθέτουμε μια πλούσια σειρά ιστοριών σε κάθε κεφάλαιο: στο εισαγωγικό κείμενο κάθε κεφαλαίου, στα ένθετα κείμενα «Οικονομική στην Πράξη», στις
«Παγκόσμιες συγκρίσεις» και στις περιπτώσεις «Από τον κόσμο των επιχειρήσεων».
Υιοθετήσαμε εδώ μια παγκόσμια οπτική σε όλη την έκταση του βιβλίου, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η οπτική αυτή είναι παρούσα από την ιστορία του πρώτου κεφαλαίου, η οποία αναφέρεται στο Δέλτα του ποταμού Περλ, αναδεικνύοντας
την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση της Κίνας στην παγκόσμια
οικονομία.
Ενσωματώσαμε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη μάθηση. Σε αυτά
περιλαμβάνονται προσαρμοστικές ερωτήσεις, λυμένα προβλήματα, ερωτήσεις κατανόησης με τις απαντήσεις τους, ερωτήσεις γραφικής απεικόνισης και ερωτήσεις ανάλυσης δεδομένων. Όλα έχουν επινοηθεί με μοναδικό σκοπό τη στήριξη της διδασκαλίας του καθηγητή και της κατάκτησης στέρεων γνώσεων του φοιτητή γύρω από τις
βασικές αρχές της Οικονομικής.
Paul Κrugman - Robin Wells
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 879 • 978-960-01-2276-3 • 100,00 €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ
ΜΑΚΡOΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ
Krugman Paul, Wells Robin
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Κατσέλη Τ. Λούκα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ιωαννίδης Αλέξης, Παπαθεοδώρου Χρίστος
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: Αθανασίου Θανάσης, Βασιλείου A. Θανάσης,

Σταματάκης Νικηφόρος
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου A. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΙΒΛΊΩΝ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77112350 Επίτομο,

77110888 Μικροοικονομική, 77112072 Μακροοικονομική
Ένα σύγχρονο σύγγραμμα που ενσωματώνει μια καινοτόμο μορφή, προσαρμοσμένη
στον τρόπο με τον οποίο μελετούν οι σημερινοί φοιτητές. Το σύγγραμμα αποτελείται από διδακτικές ενότητες των 6 έως 10 σελίδων. Οι καθηγητές που έχουν χρησιμοποιήσει το βιβλίο στο μάθημά τους, περιγράφουν τις διδακτικές ενότητες σαν «μικρές,
ευκολοχώνευτες μπουκιές». Το κείμενο μπορεί να είναι συντομότερο, δεν χάνει όμως
το παραμικρό από την περιεκτικότητά του. Μολονότι κάθε διδακτική ενότητα είναι
σύντομη, πραγματεύεται το θέμα της εμπεριστατωμένα και διεξοδικά. […] Η σπονδυλωτή μορφή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για συγκροτημένη μάθηση και αξιολόγηση. Κάθε διδακτική ενότητα επικεντρώνεται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο
θέμα, με τη χρησιμοποίηση μιας μεθόδου με σαφείς μαθησιακούς στόχους, και ολοκληρώνεται με ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης τριών τύπων: οι ερωτήσεις που ζητούν
να «ελέγξτε τι έχετε κατανοήσει» και οι «ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής» δίνουν τη
δυνατότητα στους σπουδαστές να ελέγξουν πόσο έχουν κατανοήσει το θέμα που
αναπτύσσεται στη διδακτική ενότητα, ενώ ακολουθούν και οι «ερωτήσεις κριτικής
σκέψης» που ενθαρρύνουν τη σκέψη και την ανάλυση. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
αυτές δίνονται στο τέλος του βιβλίου, έτσι ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να ελέγξει
πραγματικά σε ποιο βαθμό έχει αφομοιώσει το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΤΟΜΟ: 2018 • σ. 1203 • 978-960-01-1915-2 • 101,00 €
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 2018 • σ. 620 • 978-960-01-1939-8 • 70,00 €
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 2018 • σ. 607 • 978-960-01-1967-1 • 63,00 €
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Οικονομία
Μικροοικονομική και Οικονομική
των Επιχειρήσεων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Salvatore Dominick
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 33074386

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2012 • σ. 997 • 978-960-01-1489-8 • 73,65 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Salvatore Dominick
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρία,

Λαγούδης Ιωάννης
Η νέα έκδοση συνδυάζει την οικονομική θεωρία, τις επιστήμες
των αποφάσεων και τη διοίκηση επιχειρήσεων, με σκοπό να
καταρτίσει τους σπουδαστές στη λήψη διοικητικών αποφάσεων
στον σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Παρέχοντας μια
διεθνή προοπτική και πληθώρα σχετικών παραδειγμάτων, εξετάζει πώς η λήψη τοπικών οικονομικών αποφάσεων έχει πλέον
καταστεί αναπόφευκτα παγκόσμια.
Η παρούσα έκδοση περιέχει καινούργιες μελέτες περίπτωσης σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα και την αναλυτική τους, επικαιροποιημένο υλικό για τα συμπεριφορικά οικονομικά και το
μάρκετινγκ, καθώς και νέες ενότητες σχετικά με την επιχειρησιακή οικονομική και το διαδίκτυο, την επιχειρησιακή οικονομική σε μια πιο επικίνδυνη, επιρρεπή σε κρίσεις και υποτονική
παγκόσμια οικονομία και τις βαρομετρικές μεθόδους πρόβλεψης. Επίσης, αναθεωρημένα πλαίσια «επιχειρησιακή οικονομική
στην εργασία» και σχεδόν διπλάσιο αριθμό προβλημάτων στο
τέλος κάθε κεφαλαίου.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές
και Πολιτική Ανταγωνισμού
Κατσουλάκος Ιωάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959109

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η εκτενής ανάλυση της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης και της Πολιτικής Ανταγωνισμού
και όλων των επιχειρησιακών πρακτικών που αποτελούν αντικείμενό τους. Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
και προβλέψεων των διαφόρων υποδειγμάτων και στη σημασία τους στη διαμόρφωση μέτρων (μικρο)οικονομικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις παραδείγματα.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εφαρμοσμένης Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής
Ανταγωνισμού.
2015 • σ. 560 • 978-960-01-1580-2 • 39,81 €

Λογιστική-Χρηματοοικονομικά
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λαζαρίδης Θεμιστοκλής
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68393276

Η αποτίμηση επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες
και πιο αμφισβητούμενες διαδικασίες και εργασίες της χρηματοοικονομικής, λογιστικής και διοικητικής επιστήμης. Το
βιβλίο απαντά στα βασικότερα προβλήματα και ερωτήματα
σχετικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία και δίνει πρακτικές λύσεις. Παράλληλα δίνεται η απαιτούμενη θεωρητική χρηματοοικονομική και λογιστική υποστήριξη της διαδικασίας και
μεθοδολογίας.
Σκοπός του βιβλίου είναι η κατάθεση ενός πρακτικού οδηγού, η περιγραφή των σύγχρονων μεθοδολογιών, η ανάπτυξη
της κρίσης του αναγνώστη για την επιλογή της κατάλληλης
μεθοδολογίας, καθώς και η ανάπτυξη της δυνατότητας χρήσης
των πληροφοριών που θα παραχθούν για τη λήψη αποφάσεων.
Η επιλογή αυτή έγινε γιατί οι βασικές χρηματοοικονομικές θεωρίες και πρακτικές καλύπτονται εκτενώς από εξαιρετικά βιβλία,
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ για τη μεθοδολογική κάλυψη του γνωστικού πεδίου της αποτίμησης επιχειρήσεων και κυρίως της πρακτικής δεν υπάρχει διαθέσιμο (στην
ελληνική γλώσσα) βιβλίο.
2017 • σ. 595 • 978-960-01-1872-8 • 36,00 €

Οικονομική της Ανάπτυξης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, 1993-2012
Αρχή και Τέλος;
Πιτέλης Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22816095

2013 • σ. 436 • 978-960-01-1572-7 • 27,87 €

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πραγματική Οικονομία και Ανάπτυξη
Βαΐτσος Κωστής, Μισσός Βλάσης
2013 • σ. 533 • 978-960-01-1591-8 • 47,77 €

Οικονομική της Εργασiας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεδουσόπουλος Απόστολος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959775

2014 • σ. 624 • 978-960-01-1645-8 • 44,78 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Μακροοικονομική
και Οικονομική Πολιτική
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Mankiw N. Gregory, Ball Laurence
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χορταρέας Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998856

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Διαισθητική και Μαθηματική Προσέγγιση
Nechyba Thomas
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουραντή Φραγκώ,

Οικονόμου Αθηνά, Παπανδρέου Ανδρέας,
Σταματόπουλος Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοκκίνου Γεωργία
Το παρόν σύγγραμμα εξηγεί την οικονομική θεωρία που διέπει τις καθημερινές επιλογές. Περιέχει
διεθνή παραδείγματα και δεδομένα που παρέχουν
μια παγκόσμια προοπτική. Η εύκολη δομή του δίνει
τη δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθήσουν
μία διαισθητική ή μαθηματική προσέγγιση. Σε κάθε
κεφάλαιο παρέχονται ασκήσεις με ποικίλους βαθμούς δυσκολίας για να βοηθηθούν οι φοιτητές στο
να εξασκήσουν και να ελέγξουν την κατανόησή
τους καθώς προχωρούν στην ύλη, ενώ οι εφαρμογές στο τέλος κάθε κεφαλαίου δοκιμάζουν τις
γνώσεις των σπουδαστών για το τι έχουν μάθει
στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ορισμένες εφαρμογές είναι πιο προκλητικές από άλλες.

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η «μεγάλη ύφεση»
έκαναν προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να αναλύσει τις μακροοικονομικές εξελίξεις αγνοώντας τον ρόλο των αγορών κεφαλαίου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το διδακτικό σύγγραμμα των N. Gregory Mankiw και Laurence M. Ball Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα αποτελεί το πρώτο και
μοναδικό σύγγραμμα μακροοικονομικής ανάλυσης που καλύπτει ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμβαδίζοντας
έτσι με τις σύγχρονες εξελίξεις στη μακροοικονομική θεωρία.
Στηρίζεται σε δύο εξαιρετικά επιτυχημένα και δημοφιλή διδακτικά εγχειρίδια (Macroeconomics και Money, Banking, and the
Financial System από τους Ν. G. Mankiw και L. Ball αντίστοιχα) και
παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μακροοικονομική.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2013 • σ. 867 • 978-960-01-1531-4 • 95,55 €

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Βαρουδάκης Αριστομένης, Σιδηρόπουλος Μωυσής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βαρουδάκης Αριστομένης,

Σιδηρόπουλος Μωυσής
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γκίκα Αγγελική, Παρτσανάκη Χρυσάνθη,

Χατζηστυλιανού Άννα-Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074913

Το βιβλίο παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τους μηχανισμούς
της μακροοικονομίας συνδυάζοντας τη θεωρία με τη μελέτη
της πρακτικής και αναλύοντας τις συνέπειες των παρατηρούμενων γεγονότων για τη μακροοικονομική πολιτική. Γι’ αυτόν
τον σκοπό, προσφέρονται 50 περιπτωσιολογικές μελέτες με
8 |
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH
Mankiw N. Gregory
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ψαλτόπουλος Δημήτρης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιαννέλης Νικόλαος, Γκόγκας Περικλής, Λίτινα Αναστασία,

Μπένος Νικόλαος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκης Νικηφόρος
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057376

Ο οικονομολόγος πρέπει να είναι «μαθηματικός, ιστορικός, δημόσιος άνδρας, φιλόσοφος, σε κάποιο βαθμό απόμακρος και αδέκαστος όπως ένας καλλιτέχνης, αλλά και
κάποιες φορές τόσο πραγματιστής όσο ένας πολιτικός». Το σχόλιο αυτό το έκανε ο
Τζον Μέιναρντ Κέυνς, ο μεγάλος Βρετανός οικονομολόγος που θα μπορούσε να ονομαστεί πατέρας της μακροοικονομικής. Καμιά άποψη δεν συνοψίζει τόσο περιεκτικά
τι σημαίνει να είσαι οικονομολόγος.
Όπως υπονοεί ο Τζ. Μ. Κέυνς, οι φοιτητές που σπουδάζουν Οικονομικές Επιστήμες
πρέπει να καλλιεργούν πολλά και διαφορετικά ταλέντα. Η προσπάθεια που απαιτείται
για να βοηθήσει κάποιος τους φοιτητές να αναδείξουν αυτά τα ταλέντα τους, βαρύνει
τους καθηγητές και τους συγγραφείς των πανεπιστημιακών εγχειριδίων. Σκοπός μου,
όταν έγραφα το παρόν εγχειρίδιο μακροοικονομικής θεωρίας, ήταν να καταστήσω τη
μακροοικονομική τόσο κατανοητή, ενδιαφέρουσα, και (πιστέψτε το ή όχι) διασκεδαστική. Όσοι από εμάς επιλέξαμε να γίνουμε μακροοικονομολόγοι, το επιλέξαμε γιατί
ο τομέας αυτός μας γοήτευσε. Σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι πιστεύουμε πως η
μακροοικονομική μπορεί να φωτίσει σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο, και ότι οι γνώσεις
που θα αποκτήσουμε, αν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ελπίζω ότι το παρόν βιβλίο θα μεταδώσει όχι μόνο τη σοφία αυτής της επιστήμης, αλλά και τον ενθουσιασμό και την ευρύτητα των στόχων της.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2019 • σ. 930 • 978-960-01-2051-6 • 80,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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τη μορφή ενθέτων. Η παρουσίαση δίνει προτεραιότητα στις
μη μαθηματικές αναλύσεις και τα διαγραμματικά εργαλεία. Η
μακροοικονομία προσεγγίζεται ταυτόχρονα με τη σημερινή
πολυπλοκότητά της, η οποία απορρέει από τις βαθιές οικονομικές αναταραχές που προέκυψαν από τις πρόσφατες κρίσεις.
2021 • σ. 299 • 978-960-01-2258-9 • 16,00 €

Οικονομικά του Περιβάλλοντος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Tietenberg Tom, Lewis Lynne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπανδρέου Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Για την Κατανόηση των Οικονομικών στις Ειδήσεις
Kennedy F. Peter
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σερεμέτης Β. Δημήτρης

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32269

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2010 • σ. 1030 • 978-960-01-1337-2 • 79,63 €

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαϊωάννου Τρισεύγενη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110550

Ένας από τους βασικούς λόγους για να σπουδάσει κανείς Μακροοικονομική είναι η ανάλυση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Για να υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά αυτόν τον στόχο ο
συγγραφέας επικεντρώνεται στις έννοιες και τις πρακτικές τους
εφαρμογές οι οποίες κυριαρχούν στις ειδήσεις και στα σχόλια
του οικονομικού τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης. Σταθερό
γνώμονα στην οργάνωση και την επιλογή των θεμάτων αποτελούν οι πρακτικές ανάγκες κατανόησης της πολιτικής και των
αλληλεξαρτήσεων που τη διέπουν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται
στην ανάλυση των μηχανισμών που οριοθετούν τη λήψη αποφάσεων από κυβερνήσεις, τράπεζες και άλλους σημαίνοντες
παράγοντες των διεθνών συναλλαγών στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Μία στις τέσσερις σελίδες αυτού του
βιβλίου είναι αφιερωμένη στη συστηματική πρακτική εξάσκηση
του αναγνώστη, αξιοποιώντας πάνω από 700 επιλεγμένα αποσπάσματα οικονομικών ειδήσεων ή σχολίων με ευρύτερο κι όχι
μόνο πρόσκαιρο ή εφήμερο ενδιαφέρον.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2018 • σ. 604 • 978-960-01-1950-3 • 35,00 €

Διεθνής Οικονομική
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλογοσκούφης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998816

Το βιβλίο συνδυάζει την οικονομική θεωρία με την ιστορική
εξέλιξη της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής
οικονομίας, και αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Παρουσιάζονται στοιχεία και οικονομικά υποδείγματα για την κατανόηση και την ανάλυση του ρόλου του διεθνούς εμπορίου, της
διεθνούς μετανάστευσης, των πολυεθνικών επιχειρήσεων και
των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, του προσδιορισμού των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του ισοζυγίου πληρωμών, των διεθνών επιπτώσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής των διαφόρων χωρών, της μακροχρόνιας
ανάπτυξης, του εξωτερικού δανεισμού, των κρίσεων εξωτερικού
χρέους και των προβλημάτων του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
2013 • σ. 601 • 978-960-01-1606-9 • 39,81 €
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Tietenberg Tom, Lewis Lynne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπανδρέου Ανδρέας

Το βιβλίο προσφέρει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην
πολιτική και εισάγει την οικονομική θεωρία και την εμπειρική
εργασία, καθώς και μια σφαιρική προοπτική τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των οικονομικών των φυσικών πόρων και του
τρόπου αλληλεπίδρασής τους. Το κείμενο συμπληρώνουν μια
σειρά μελετών οι οποίες δείχνουν πώς οι υποκείμενες οικονομικές αρχές παρείχαν τη βάση για συγκεκριμένες πολιτικές γύρω
από το περιβάλλον και τους πόρους. Τα βασικά χαρακτηριστικά
της νέας έκδοσης είναι η εκτεταμένη κάλυψη των σημαντικότερων θεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του αέρα
και των υδάτων, η αειφόρος ανάπτυξη και η περιβαλλοντική
δικαιοσύνη, τα κεφάλαια που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα
πόρων, όπως νερό, γη, δάση, αλιεία και ανακυκλώσιμα, καθώς
και η εισαγωγή στη θεωρία και τη μέθοδο της περιβαλλοντικής
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών επιπτώσεων, της ανάλυσης κόστους-οφέλους, των μεθόδων αποτίμησης και των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την Κοινωνικά Υπεύθυνη, Ηθική
και Πράσινη Οικονομία
Νικολάου Ε. Ιωάννης, Ευαγγελινός Ι. Κωνσταντίνος,
Σοφούλης Μ. Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691942

Στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι τεράστιες
περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές έχουν προκαλέσει
εξαιρετικά προβλήματα και υψηλής διακινδύνευσης συνθήκες
για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι γνωστές
οι αρνητικές επιπτώσεις των πρόσφατων οικονομικών κρίσεων
−ιδίως μετά το 2008− στην Ευρώπη και την Αμερική, όπως και οι
αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και των φυσικών
πόρων. Παρόλο που όλες αυτές οι αλλαγές εξετάζονται κατακερματισμένα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι
οι οικονομικές και οι περιβαλλοντικές επιστήμες, εντούτοις μια
προσεκτικότερη ματιά φανερώνει σημαντικές αλληλεξαρτήσεις,

Οικονομία
αλληλεπιδράσεις και αλληλοσυνδέσεις. Ειδικότερα, ο συμβατικός τρόπος λειτουργίας του οικονομικού συστήματος συνεπάγεται τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον
και στην κοινωνία, ενώ η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος προκαλεί μεγάλου μεγέθους οικονομικά προβλήματα
και καταστροφές σε ποικίλους επιχειρηματικούς κλάδους. Σε
αυτόν τον αδιάλειπτο διάλογο των τελευταίων ετών, το ανά χείρας βιβλίο συνεισφέρει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος, προσφέροντας
έναν αναλυτικό οδηγό σε κάθε πολίτη που θέλει να βελτιώσει
τη θέση του και τη θέση της κοινωνίας.
2020 • σ. 401 • 978-960-01-2165-0 • 22,00 €

Οικονομικά της Υγείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές
για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αντωνοπούλου Λίλα

Θεωρία και Πρακτική

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22769805

Sadoulet Elisabeth, De Janvry Alain

2014 • σ. 243 • 978-960-01-1599-4 • 17,92 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ψαλτόπουλος

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θεωρία και Πολιτική

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρτσανάκη Χρυσάνθη

Υφαντόπουλος Γιάννης

H οικονομική της ανάπτυξης ως τομέας των οικονομικών έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε
επιλεκτικές διαστάσεις της ανάπτυξης –ιδιαίτερα
στην ταχεία αύξηση του εισοδήματος, τη μείωση
της ακραίας φτώχειας και την αυξανόμενη ικανοποίηση των βασικών αναγκών– σε ορισμένες χώρες
και σε συγκεκριμένα τμήματα των πληθυσμών
τους. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί συνεχείς αποτυχίες σε άλλες διαστάσεις της ανάπτυξης, ιδιαίτερα
στην ευπάθεια απέναντι στα σοκ, την αυξανόμενη
ανισότητα και αδικία και τη μη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το βιβλίο αυτό προορίζεται για προπτυχιακούς
φοιτητές ανώτερης βαθμίδας στα οικονομικά και
για μεταπτυχιακούς φοιτητές δημόσιας πολιτικής,
αναπτυξιακής πρακτικής ή συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων. Παρέχει μια ευρεία προοπτική
σχετικά με τις καταβολές και τους μηχανισμούς της
ανάπτυξης και αναλύει τις θεωρητικές και εμπειρικές αναλυτικές τεχνικές που οι οικονομολόγοι της
ανάπτυξης μπορούν να εφαρμόσουν.
Ελπίζουμε ότι η συμβολή του βιβλίου για τους
φοιτητές δεν θα περιοριστεί στην απόκτηση των
δεξιοτήτων ενός οικονομολόγου της ανάπτυξης
και στην υπό ευνοϊκούς όρους ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, αλλά ότι θα τους εμπνεύσει και θα
τους δώσει την ευκαιρία να αποκομίσουν τα ποικίλα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η σκέψη και
η πρακτική της ανάπτυξης στους οικονομολόγους
ως ευσυνείδητους πολίτες του κόσμου.
2020 • σ. 734 • 978-960-01-2167-4 • 60,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32050

Η πολυποίκιλη κρίση με τους πολλούς χαρακτήρες και τα προσωπεία της εισέβαλε στη ζωή όλων μας αλλάζοντας την πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί εδώ και χρόνια στον δυτικό
κόσμο. Οι εξελίξεις είναι ο λόγος για τον οποίο επανεκδίδεται το
βιβλίο με προσθήκες καθώς και η πρόθεση του συγγραφέα να
ερμηνεύσει τόσο τους χρονικούς σταθμούς όσο και τα αποτελέσματα της κρίσης μέσα από σημαντικούς δείκτες υγείας, όπως
είναι η βρεφική θνησιμότητα, το προσδόκιμο επιβίωσης και τα
έτη υγιούς επιβίωσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν ανυπολόγιστες. Το βιβλίο εκτός από αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα της υγείας αποτελεί αφορμή συζήτησης
και διερεύνησης του αντικειμένου από τους νέους επιστήμονες
των Οικονομικών της Υγείας.
2018 • σ. 691 • 978-960-402-093-5 • 49,92

Ποσοτικές Μέθοδοι
Οικονομικής Ανάλυσης
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Wisniewski Mik
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φλώρου Γιαννούλα,

Παπαδόπουλος Δημήτριος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρτσανάκη Χρυσάνθη

Στο βιβλίο αυτό οι έννοιες παρουσιάζονται σε εύληπτες για τους
φοιτητές «μικρές ενότητες», καθεμία από τις οποίες εξηγεί πρώτα
γιατί οι οικονομολόγοι χρειάζονται μια συγκεκριμένη μαθηματική
ικανότητα ή τεχνική. Στη συνέχεια αναπτύσσονται και εξηγούνται

Δημήτρης, Στοφόρος Χρυσόστομος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645243

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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οι βασικές αρχές αυτής της μαθηματικής τεχνικής. Τέλος, βλέπουμε πώς η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κοινές οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση των
οικονομικών αρχών και της συμπεριφοράς.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για τις Επιχειρηματικές και Οικονομικές Επιστήμες,
για Σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες
και στις Επιστήμες του Ανθρώπου
Haeussler F. Ernest Jr., Paul S. Richard, Wood J. Richard
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Μ.

Γιώργος, Μαρκάκη Μαρία, Μενεγάκη Ν. Αγγελική,
Μουδάτσου Αργυρώ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Αναφορά και Ανάλυση
Maynard Jennifer
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Γιαννούλης Ιωάννης, Κουρτίδης Δημήτριος,
Λυγγίτσος Αλέξανδρος, Μπόσκου Γεωργία,
Νεραντζίδης Μιχαήλ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λυριντζή Ιωάννα
Εφοδιάζει τους σπουδαστές της χρηματοοικονομικής λογιστικής με την ικανότητα να κατανοούν
και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις,
παρεμβάλλοντας απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να τίθενται για κάθε λογιστικό
ζήτημα: Πώς γίνεται η λογιστική; Γιατί γίνεται αυτή
η λογιστική διαδικασία; Τι σημαίνει για τους χρήστες; Παρέχει μια σύγχρονη προσέγγιση, καθορίζοντας τη συζήτηση των λογιστικών θεμάτων
στο πλαίσιο του τρέχοντος στόχου του IASB για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τη
χρησιμότητα των αποφάσεων. Προσφέρει πλούσια
αριθμητικά παραδείγματα και αποσπάσματα από
ετήσιες εκθέσεις εν ενεργεία εταιρειών και με τον
τρόπο αυτό βελτιώνει την κατανόηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το τεχνικό υλικό
και οι πολύπλοκες έννοιες κατανοούνται εύκολα
με τη χρήση σαφών και συνοπτικών εξηγήσεων,
που παρουσιάζονται με κατάλληλο ρυθμό και επίπεδο. Οι διαβαθμισμένες ασκήσεις στο τέλος κάθε
κεφαλαίου και οι πλήρως επεξεργασμένες λύσεις
είναι διαθέσιμες βήμα με βήμα έτσι ώστε να οικοδομείται η εμπιστοσύνη του φοιτητή στον εαυτό
του και η καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ένα ξεχωριστό βιβλίο εφαρμοσμένων μαθηματικών με στέρεες
αλγεβρικές βάσεις που ανοίγει τον δρόμο στους φοιτητές για
να μπορούν να λύνουν προβλήματα της πραγματικής ζωής με
τη χρήση του Διαφορικού Λογισμού. Η έμφαση στην ανάπτυξη
αλγεβρικών δεξιοτήτων επεκτείνεται στις ασκήσεις, μεταξύ των
οποίων είναι τα προβλήματα εξάσκησης και οι εφαρμογές. Οι
συγγραφείς χρησιμοποιούν παραδείγματα και εξηγήσεις με ένα
μείγμα αυστηρότητας ύφους και εύκολης κατανόησης. Επιπλέον,
έχουν βελτιώσει τη ροή, τη μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο,
την οργάνωση και την ποσοτική κατανομή του περιεχομένου
μετά από πολλές εκδόσεις για να βελτιστοποιήσουν τη χρηστικότητα για τους διδάσκοντες και τη μάθηση για τους φοιτητές.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μυλωνάς Θ. Νικόλαος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94690201

Tο βιβλίο αυτό εστιάζει στις αποφάσεις που λαμβάνει το χρηματοοικονομικό στέλεχος στην οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης και δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλο το εύρος της χρηματοοικονομικής. Ως εκ τούτου το βοηθά να αντιληφθεί τα θέματα
που αφορούν την οικονομική διεύθυνση και να γνωρίσει τα
εργαλεία και τις μεθόδους για να τα αντιμετωπίσει. Επίσης, το
βιβλίο είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα με βάση τις τελευταίες
εξελίξεις της επιστήμης της χρηματοοικονομικής, με παραδείγματα που αντλούνται όχι από τις ΗΠΑ ή άλλη χώρα του εξωτερικού αλλά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους νόμους και
τις πρακτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας, την ελληνική
οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο. Τέλος, εισάγει την
καινοτομία να αναδείξει αφενός τα θεμέλια και τις αρχές στις
οποίες βασίζονται οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις και αφετέρου να αναπτύξει τους μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων που προσφέρονται εντός της επιχείρησης, με τη βοήθεια
των τραπεζών ή με τη χρήση παραγώγων συμβολαίων. Απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημιακών προγραμμάτων
οικονομικών τμημάτων και τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων
και χρηματοοικονομικής, καθώς και σε στελέχη της οικονομικής
διεύθυνσης επιχειρήσεων.
2020 • σ. 503 • 978-960-01-2163-6 • 27,00 €

Οικονομία
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Μυλωνάς Θ. Νικόλαος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22805807

Το βιβλίο έχει στόχο την εμπέδωση της λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων διά μέσου εφαρμογών και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απευθύνεται σε σπουδαστές και στελέχη
επιχειρήσεων που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις στα οικονομικά,
χρηματοοικονομικά, στατιστικά και λογιστική. Η έμφαση του
βιβλίου είναι στην τέχνη της κατασκευής υποδειγμάτων γενικότερα, και χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων ειδικότερα. Η
εφαρμογή των υποδειγμάτων γίνεται με τη χρήση ενός εύχρηστου λογισμικού όπως είναι το EXCEL. Τα υποδείγματα δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις αλλά τις στηρίζουν με την ανάλυση που
προσφέρουν και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μεταβολές των υποθέσεων, ενώ αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα κατά
την παρουσίαση σχεδίων και προτάσεων.
2012 • σ. 389 • 978-960-402-421-6 • 34,83 €

Πολιτική Οικονομία
ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή
Bowles Samuel, Edwards Richard, Roosevelt Frank
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαλίμπα Ζιζή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959120

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2014 • σ. 800 • 978-960-01-1585-7 • 69,67 €

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή
Bowles Samuel, Edwards Richard, Roosevelt Frank
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ,

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris,
Rees Ray, Stengos Thanasis
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυρίτσης Ιωάννης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767283

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2013 • σ. 905 • 978-960-01-1535-2 • 97,54 €

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris,
Rees Ray, Stengos Thanasis
Το βιβλίο προσφέρει μια συνοπτική παρουσίαση των Μαθηματικών που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων οικονομικής ανάλυσης. Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές
οι μαθηματικές έννοιες, το σύγγραμμα ακολουθεί τη λογική της
ανάπτυξης των Μαθηματικών αντί εκείνη μιας σειράς μαθημάτων στα Οικονομικά. Η μόνη προϋπόθεση είναι η γυμνασιακή Άλγεβρα, αλλά το σύγγραμμα προχωρεί σε σημείο που
να καλύπτει όλα τα Μαθηματικά που απαιτούνται για προπτυχιακούς φοιτητές των Οικονομικών. Επίσης είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για πτυχιούχους. Μετά από μια ανασκόπηση των βασικών
εννοιών των συνόλων, των αριθμών και των συναρτήσεων, το
σύγγραμμα εξετάζει τα όρια και τη συνέχεια, την παραγώγιση
συναρτήσεων μίας μεταβλητής, τη Γραμμική Άλγεβρα, τον διαφορικό λογισμό με πολλές μεταβλητές, και τα δυναμικά μοντέλα.
Για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των φοιτητών στην επίλυση
προβλημάτων, το σύγγραμμα παραθέτει έναν μεγάλο αριθμό
παραδειγμάτων και εφαρμογών στα Οικονομικά.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Μανιάτης Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαλίμπα Ζιζή

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη που ερμηνεύει πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός και πώς με
την πάροδο του χρόνου δεν αλλάζει μόνο τη δική του λειτουργία
αλλά φέρνει και επανάσταση στον κόσμο γύρω μας. Η τρισδιάστατη προσέγγισή του εστιάζει στον ανταγωνισμό της αγοράς,
στις σχέσεις εντολής μεταξύ επιχειρήσεων, κρατών και διεθνών
σχέσεων και στην αλλαγή ως κύριο χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής οικονομίας, καθώς και στη σύγκρουση για την κατανομή
του εισοδήματος. Καλύπτονται βασικά θέματα της προσφοράς
και ζήτησης, του ανταγωνισμού στην αγορά, του ατελή ανταγωνισμού, της συνολικής ζήτησης, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον εξαιρετικό δυναμισμό και
στην παραγωγικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας· στο ψυχολογικό υπόβαθρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς· στη λογική
και στους περιορισμούς του αόρατου χεριού του Adam Smith·
στην τεχνολογική αλλαγή και στη νέα οικονομία που βασίζεται
στην πληροφορική· στην παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση
και την επίδρασή της στις εθνικές οικονομίες, καθώς και στην
ανισότητα τόσο εντός όσο και εκτός των εθνών.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεωρία και Πράξη
Cohn Theodore
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Μπλαβούκος Σπύρος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λούντος Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31216

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2009 • σ. 694 • 978-960-01-1269-6 • 49,56€
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεωρία και Πράξη
Cohn Theodore, Hira Anil
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Στασινόπουλος Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Brooks Chris
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιωτίδης

Θεόδωρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689741

Δοκιμασμένο διεξοδικά στην τάξη, το βιβλίο αυτό
αποτελεί μια ολοκληρωμένη διδακτική πηγή για
τους φοιτητές των χρηματοοικονομικών. Προετοιμάζει τους σπουδαστές στη χρήση των οικονομικών στην πράξη, ενώ λεπτομερείς μελέτες περιπτώσεων τους βοηθούν να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούνται οι τεχνικές σε σχετικές οικονομικές
συνθήκες. Λυμένα παραδείγματα από την πιο πρόσφατη έκδοση του δημοφιλέστατου στατιστικού
λογισμικού EViews καθοδηγούν τους φοιτητές να
εφαρμόσουν τα δικά τους μοντέλα και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα. Μαθησιακά αποτελέσματα,
βασικές έννοιες και ερωτήσεις αναθεώρησης στο
τέλος κάθε κεφαλαίου τονίζουν τα κύρια σημεία
και επιτρέπουν στους φοιτητές να αυτοαξιολογήσουν την κατανόησή τους. Το βιβλίο περιέχει νέα
δεδομένα, εκτεταμένα παραδείγματα και επιπλέον
εισαγωγικό υλικό για τα μαθηματικά, πράγμα που
το κάνει προσιτό στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν την οικονομετρία για πρώτη φορά.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας συγκεντρώσει επαίνους για την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία του, το βιβλίο επανεκδίδεται επικαιροποιημένο και
ενημερωμένο τοποθετώντας τις σπουδές της διεθνούς πολιτικής οικονομίας στο ευρύ θεωρητικό πλαίσιό τους. Η νέα έκδοση
καλύπτει την άνοδο του λαϊκισμού, το Brexit, τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA), τους εμπορικούς
πολέμους ΗΠΑ-Κίνας, τους δασμούς, τους πρόσφυγες και την
παγκόσμια μετανάστευση, τη διαμάχη κεϋνσιανισμού και μονεταρισμού, τον φορντισμό, τους αυτοματισμούς, την οικονομία
της απασχόλησης μέσω online πλατφορμών («gig» economy),
τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, την κλιματική αλλαγή, τα κρυπτονομίσματα και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις των παγκόσμιων
οικονομικών κρίσεων αλλά και τις περιφερειακές σχέσεις και τις
επιπτώσεις τους. Το βιβλίο εστιάζει εξίσου στη θεωρία και την
πράξη φωτίζοντας το πλαίσιο ανάλυσης των σημερινών γεγονότων αλλά και των μακροπρόθεσμων εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα ιδανικό εγχειρίδιο για τα εισαγωγικά
αλλά και τα προχωρημένα μαθήματα της Διεθνούς Πολιτικής
Οικονομίας.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Διαρθρωτικές Αλλαγές 2010-2018: Εργασία,
Επιχειρηματικότητα, Κράτος
Σερεμέτης Β. Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94692397

Τα τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (Μνημόνια) της περιόδου 2010-20018 προέβλεπαν ότι, εκτός από την
πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και την εφαρμογή μέτρων
αυστηρής λιτότητας, η Ελλάδα όφειλε να υλοποιήσει μια σειρά
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ακόμη και μετά την έξοδο από
τα Μνημόνια, συνέχισε να είναι σταθερή και επίμονη η σύσταση
από τους δανειστές να ολοκληρωθούν και να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται το περιεχόμενο της έννοιας αυτής, οι προτεραιότητες πολιτικής που υπηρετούσαν οι αλλαγές που επιβλήθηκαν και οι τρόποι με τους
οποίους μεθοδεύτηκε μια νεοφιλελεύθερη, κατά βάση, προσαρμογή της οικονομίας στη διάρκεια της μνημονιακής περιπέτειας της χώρας.
Καθώς στην αφετηρία αυτών των μεταρρυθμίσεων βρίσκεται κατά κανόνα μια νομοθετική αλλαγή, η ανάλυση ακολουθεί
τη μορφή ενός χρονικού των νομοθετικών μέτρων που προωθήθηκαν σε μείζονες τομείς: αγορά εργασίας, επαγγελματικήεπιχειρηματική δράση, δικαιοσύνη, λειτουργία του κράτους και
δημόσια διοίκηση. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σύντομη
αναφορά στα γεγονότα και τις οικονομικές-πολιτικές εξελίξεις
που πλαισίωσαν αυτές τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
2020 • σ. 500 • 978-960-01-2160-5 • 26,00 €

Οικονομία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΚΕΪΝΣΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Lavoie Marc
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αργείτης Γιώργος,

Ιωακειμίδη Μαριλού
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιωακειμίδη Μαριλού
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109582

Μια εισαγωγή στα μετα-κεϊνσιανά οικονομικά, τα οποία συνιστούν το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στο κυρίαρχο δόγμα
ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος οικονομικής σκέψης και
ανάλυσης, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οικονομική πολιτική. Ο
αναγνώστης του βιβλίου θα εντυπωσιαστεί με την ολική ανατροπή των θεμελίων της συμβατικής οικονομικής θεωρίας. Θα
κατανοήσει μια άλλη μέθοδο ανάλυσης, σύμφωνα με την οποία
η αύξηση της ζήτησης δεν οδηγεί αναγκαστικά σε άνοδο του
επιπέδου των τιμών, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αυξάνει την ανεργία, η μείωση της αποταμίευσης δεν συνεπάγεται
μείωση των επενδύσεων και επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, και τέλος τα δημοσιονομικά ελλείμματα
δεν προκαλούν πληθωρισμό και παραγκωνισμό των ιδιωτικών
επενδύσεων. Τα μετα-κεϊνσιανά οικονομικά συγκροτούν ένα
θεωρητικό παράδειγμα εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για την κριτική των πολιτικών λιτότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας
και της αποτελεσματικότητας των ελεύθερων αγορών όσο και
για την υποστήριξη εφικτών εναλλακτικών πολιτικών που ενισχύουν την απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική συνοχή και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
2018 • σ. 194 • 978-960-01-1946-6 • 12,00 €

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μια Θεραπεία Ενάντια στον Καπιταλισμό
Wolff Richard
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος,

Βλάχου Ανδριάνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκης Νικηφόρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109630

Ο Richard D. Wolff στο βιβλίο Δημοκρατία στην Εργασία αναλύει
τους λόγους και τους τρόπους που καθιστούν εφικτή τη δημοκρατία στους χώρους εργασίας. Προτείνει τις Αυτοδιευθυνόμενες Εργατικές Επιχειρήσεις ως θεραπεία στη βαθιά κρίση του
Καπιταλισμού και υποστηρίζει ότι αυτό το μοντέλο δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι σήμερα στις προσπάθειες σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Ο συγγραφέας παραθέτει παραδείγματα αυτοδιεύθυνσης επιχειρήσεων, αναλύει τις δομές τους, την αποτελεσματικότητά τους, τη σχέση τους με τον ανταγωνισμό και τις
προοπτικές ανάπτυξής τους.
2018 • σ. 206 • 978-960-01-1922-0 • 12,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Stock H. James, Watson W. Mark
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πραγγίδης Ιωάννης-

Χρυσόστομος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68395520

Το βιβλίο Εισαγωγή στην Οικονομετρία των James
H. Stock και Mark W. Watson αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών αρχών της Οικονομετρίας και των εμπειρικών τους εφαρμογών. Το
βιβλίο έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει τη θεωρία με βάση εμπειρικές εφαρμογές.
Κάθε μεθοδολογικό θέμα είναι οργανωμένο γύρω
από ένα σημαντικό ερώτημα του πραγματικού
κόσμου που απαιτεί μια αριθμητική απάντηση.
Παράλληλα, έχει ένα πλήθος από παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές ιδέες. Η κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται προϋποθέτει από την πλευρά του αναγνώστη μόνο μερικές
βασικές έννοιες της Στατιστικής και των Μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ένα σύντομο πρόγραμμα διδασκαλίας σχετικά με τις εφαρμοσμένες χρονοσειρές και
τις προβλέψεις.
2017 • σ. 696 • 978-960-01-1888-9 • 55,00€

Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών (ΟΜΕ)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαυρουδέας Σταύρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998842

2013 • σ. 153 • 978-960-01-1584-0 • 7,96 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Οικονομία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Bergin James
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζαχείλας Λουκάς, Κυρίτσης Ιωάννης, Λεβεντίδης

Ιωάννης, Μιμής Άγγελος, Μιχελακάκης Νικόλαος, Τσεκρέκος Ανδριανός
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλογιαννακοπούλου Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644205

Το βιβλίο Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Eφαρμογές παρέχει λεπτομερή κάλυψη
των απαραίτητων μαθηματικών τεχνικών σε προπτυχιακό και εισαγωγικό μεταπτυχιακό επίπεδο για εργασία σχετική με Οικονομικά και επιχειρήσεις. Ξεκινώντας με τη
Γραμμική Άλγεβρα και τη Θεωρία των Πινάκων, το βιβλίο αναπτύσσει τις τεχνικές του
Διαφορικού Λογισμού με μία και πολλές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στα Οικονομικά και προχωρώντας ασχολείται αναλυτικά με τη θεωρία της βελτιστοποίησης.
Ακολούθως εξετάζει το θέμα των oλοκληρωμάτων, τις διαφορικές εξισώσεις και τις
εξισώσεις διαφορών. Με μοναδικό τρόπο παρουσιάζει μία συζήτηση για τη Στατιστική
και τις Πιθανότητες και μεταξύ άλλων μελετά τις κυριότερες κατανομές και τον ρόλο
τους στον έλεγχο υποθέσεων. Σε όλη την έκταση του βιβλίου μεγάλος αριθμός νέων
και πιο διεισδυτικών παραδειγμάτων, αλλά και μία εκτενής χρήση διαγραμμάτων, εξηγούν και δίνουν ουσία στην ύλη. Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει από ένα στοιχειώδες επίπεδο
και προχωρεί προς πιο ανώτερα θέματα εξασφαλίζοντας μία λογική αλληλουχία για
τον φοιτητή, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να παρουσιάσουν
την ύλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιπέδου αυτού του μαθήματος. Με κάλυψη
ουσιαστική και ως προς το βάθος και ως προς το εύρος, το βιβλίο αυτό περιέχει ό,τι
χρειάζεται για να καταλάβει κάποιος τις μαθηματικές μεθόδους και τις πρακτικές που
έχουν θεμελιώδη ρόλο στη μελέτη των Οικονομικών.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2020 • σ. 863 • 978-960-01-2158-2 • 55,00 €
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Οικονομία
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Απλά Χυδαίος ή Χυδαία Απλός;

Τα Δάνεια της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Χατζηιωάννου Μαρία-Χριστίνα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Τσεκούρας Γιάννης

2013 • σ. 128 • 978-960-01-1611-3 • 7,96 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22681641

2012 • σ. 230 • 978-960-01-1505-5 • 14,92 €

Ζητήματα Οικονομικής Ιστορίας
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΕΙΡΆΣ: Χριστοδουλάκης Νίκος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 2010-2012
Οι Αριθμοί, το Πρόγραμμα και η Διεθνής Εμπειρία
από το 1980

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ
Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος του 1898 στην Ελλάδα
Λαζαρέτου Σοφία
2013 • σ. 125 • 978-960-01-1610-6 • 7,96 €

Κοινωνική-Οικονομική Ιστορία

Τζαννάτος Ζαφείρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δάλλα Βιολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59386176

Η εξέταση απλά και μόνο των οικονομικών μεγεθών και τάσεων
στην Ελλάδα του 2010 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υποθέσεις
και προσδοκίες πάνω στις οποίες συμφωνήθηκαν τα Μνημόνια
ήταν σε κατάφωρη αντίθεση με αυτό που υποδεικνύει η πλούσια διεθνής εμπειρία, η οποία, αν είχε ακολουθηθεί, όχι μόνον η
Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη θα ήταν σε καλύτερη θέση σήμερα.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα Μνημόνια υπέθεσαν ότι η
Ελλάδα είχε πρόβλημα περιστασιακής ρευστότητας (illiquidity)
ενώ ήταν αφερέγγυα (insolvent). Τα μέτρα ήταν πολλά, εισάχθηκαν σποραδικά, ήταν εμπροσθοβαρή και εφαρμόστηκαν σπασμωδικά και εν τη απουσία μιας συνεπούς στρατηγικής ανάπτυξης για την ταχεία υπέρβαση της λιτότητας και των κοινωνικών επιπτώσεών της. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα του
βιβλίου μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση εναλλακτικών
πολιτικών για την έξοδο από τη συνεχιζόμενη κρίση τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
2016 • σ. 248 • 978-960-01-1768-4 • 10,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Λιανός Π. Θεόδωρος, Μπήτρος Γεώργιος,
Χριστοδουλάκης Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658624

2015 • σ. 112 • 978-960-01-1689-2 • 6,96 €

ΕΥΡΩ Ή΄ ΔΡΑΧΜΗ?
Διλήμματα, Πλάνες και Συμφέροντα
Χριστοδουλάκης Νίκος
2014 • σ. 203 • 978-960-01-1626-7 • 8,96 €

ΑΓΟΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΝ
Τα Οφειλόμενα για το Κατοχικό Δάνειο και μια Ευκαιρία
Διακανονισμού
Χριστοδουλάκης Νίκος
2013 • σ. 138 • 978-960-01-1576-9 • 7,96 €

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΕΗ
200 Χρόνια Ελληνικής Οικονομίας
Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Κόλλιας Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071775

Ο Λόρδος Βύρωνας αναφέρεται στα Δάνεια της Ανεξαρτησίας
στο ποίημα Δον Ζουάν: «Κάθε δάνειο δεν είναι απλώς ένα κερδοσκοπικό χτύπημα, αλλά εδραιώνει ένα έθνος ή ανατρέπει έναν
θρόνο». Από την άλλη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε εμφατικά:
«…θα ήτο εσχάτη αφέλεια να πιστεύση κανείς, ότι ημπορεί να
υπάρξει κράτος ανεξάρτητον, χωρίς να διαθέτη ανάλογον και
καλώς οργανωμένην στρατιωτικήν δύναμιν». Κάποιες χώρες
είναι ευνοημένες από τη γεωγραφία καθώς από τον γεωπολιτικό περίγυρό τους απουσιάζουν οι διακρατικές εντάσεις και οι
συγκρουσιακές σχέσεις. Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται μεταξύ
αυτών. Ήταν και είναι καταδικασμένη να ευημερήσει σε ένα ρευστό και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι αμυντικές δαπάνες είναι το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματά
της. Η αδήριτη γεωπολιτική πραγματικότητα δεν της επιτρέπει
την πολυτέλεια άλλης επιλογής. Αυτή η αναγκαστική επένδυση
στην ασφάλειά της την επιβαρύνει δημοσιονομικά και της στερεί πολύτιμα αναπτυξιακά βοηθήματα. Ωστόσο, οι αμυντικές
δαπάνες δεν ήταν η μήτρα που γέννησε όλα τα δημοσιονομικά
δεινά της Ελλάδας στη μεταπολεμική και κυρίως στη μεταπολιτευτική περίοδο.
2021 • σ. 298 • 978-960-01-2203-9 • 16,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩ
Οι Κύκλοι της Μεταπολίτευσης και η Ελληνική Οικονομία

της Ευρώπης σε μια συναρπαστική εποχή. Ερευνά την επινόηση και την εφαρμογή των οικονομικών συστημάτων του 20ού
αιώνα: το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας πριν από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, τη ρυθμιζόμενη οικονομία, τον αυταρχικό
οικονομικό κρατικισμό του Μεσοπολέμου και την πολεμική
οικονομία, το σύστημα της σχεδιασμένης οικονομίας του σοβιετικού συνασπισμού έως το 1991, την ανάδυση της μικτής οικονομίας και του δυτικού κράτους πρόνοιας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και, μετά το 1980, την επάνοδο της ελεύθερης
οικονομίας και τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη σκιά
της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 2008.
Το tour de force του Ivan T. Berend δείχνει την ευρωπαϊκή
οικονομία του 20ού αιώνα ως «εργαστήριο οικονομικών συστημάτων» και αφηγείται τις ιστορικές φάσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ενωμένης Ευρώπης.
2021 • σ. 530 • 978-960-01-2226-8 • 28,00 €

Αλογοσκούφης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102071692

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην ανάλυση της πορείας της ελληνικής οικονομίας μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Επικεντρώνεται
στους παράγοντες που καθόρισαν αυτή την πορεία και οδήγησαν την ελληνική οικονομία στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του
2010, πριν και μετά την εισαγωγή του ευρώ. Επίσης, στοχεύει στη
διερεύνηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει παραμένοντας στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα μετά και τη νέα
παγκόσμια οικονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού.
2021 • σ. 434• 978-960-01-2219-0 • 23,00 €

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Από το 1821 έως Σήμερα
Αλογοσκούφης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102073719

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 20ΟΎ ΑΙΩΝΑ
Τα Οικονομικά Συστήματα από το Laissez-Faire
στην Παγκοσμιοποίηση
Berend T. Ivan
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102071308

Στη νέα αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση του έργου,
ο καθηγητής Ivan T. Berend μελετά τις επιτυχίες και τις αποτυχίες
18 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η οικονοµία της νεότερης Ελλάδας έχει µια ιστορία δύο αιώνων.
Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοσίων χρόνων μετατράπηκε
από µία φτωχή αγροτική επαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε µία από τις πιο αναπτυγµένες οικονοµίες στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αυτό παρά τις δύο
µεγάλες οικονοµικές κρίσεις που έπληξαν τη χώρα το 2010 και το
2020. Στο βιβλίο αυτό επισκοπούµε και αναλύουµε την ιστορία
της οικονοµίας της νεότερης Ελλάδας, από τις παραµονές του
αγώνα της ανεξαρτησίας έως τις ηµέρες µας. Επικεντρωνόµαστε
στους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες των µετασχηµατισµών και της ανάπτυξής της, µε ιδιαίτερη έµφαση στον ρόλο
και στις αλληλεπιδράσεις των εθνικών, κοινωνικών και οικονοµικών ιδεών, θεσµών και πολιτικών, καθώς και στις επιπτώσεις των
διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Στόχος του βιβλίου είναι η
ερµηνεία των εξελίξεων, µέσα από την ανάλυση των βαθύτερων
παραγόντων που προσδιόρισαν και προσδιορίζουν την πορεία
του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονοµίας.
2021 • σ. 374 • 978-960-01-2283-1 • 20,00 €

Οικονομία
Εκπαίδευση και Οικονομία
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κουλτούρα, Oργάνωση και το Eπάγγελμα
του Εκπαιδευτικού
Συρμακέσης Στέφανος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378104

Ομολογουμένως η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αποτε
λεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι κομβικής σημασίας. Ο ίδιος
καλείται να λειτουργήσει στο πλαίσιο ενός αυστηρά οριοθετημένου Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη κουλτούρα, η οποία αποτυπώνεται στις
αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των εμπλεκόμενων μερών.
Ο σκοπός του συγκεκριμένου συγγραφικού εγχειρήματος
είναι να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας οργάνωσης του προαναφερόμενου συστήματος και να εντοπίσει τις επιδράσεις που ασκούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
2017 • σ. 190 • 978-960-01-1855-1• 9,00 €

Εκπαίδευσης που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα, καθώς και
φοιτητές οικονομικών τμημάτων. Ειδικότερα απευθύνεται στους
φοιτητές του ΤΟΕ που παρακολουθούν Ειδικό Πρόγραμμα για
την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι: α)
Παρουσιάζει με απλό και σαφή τρόπο τις βασικές μεθόδους και
τεχνικές διδασκαλίας. β) Περιλαμβάνει την ενότητα «Μελέτες
περίπτωσης» όπου εμπεριέχονται πραγματικά σχέδια διδασκαλίας. Πρόκειται για ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας που υλοποίησαν οι φοιτητές του ΤΟΕ στο πλαίσιο του μαθήματος «Μικροδιδασκαλίες Οικονομικών Μαθημάτων». γ) Περιλαμβάνει ασκήσεις
που συνδέουν το θεωρητικό μέρος με τα ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας με στόχο: i) την καλύτερη κατανόηση των θετικών και
αρνητικών στοιχείων κάθε μεθοδολογίας/τεχνικής διδασκαλίας
ώστε να επιλέγουν ανά περίπτωση διδασκαλίας την καταλληλότερη μέθοδο/τεχνική, ii) την εξάσκηση για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση διδακτικών στόχων και διδακτικών ενεργειών
ώστε να σχεδιάζουν και να πραγματώνουν τις αποτελεσματικότερες διδασκαλίες.
2019 • σ. 233 • 978-960-01-2052-3 • 13,00 €

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
της Εκπαίδευσης
Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Αναστασίου Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074366

Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που συνεπάγεται την πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και στις
κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή, τόσο στα οικονομικά δεδομένα
όσο και στους κοινωνικούς θεσμούς, κρίνεται απαραίτητη η
παρέμβαση στον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί, ακριβώς, σύμφωνα με βασικές οικονομικές θεωρήσεις ο ανθρώπινος
παράγοντας αναγνωρίζεται ως αποφασιστικής σημασίας κεφάλαιο, που μπορεί να επιδράσει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για εκείνες τις αλλαγές και τις καινοτομίες που
θα συμβάλουν στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η θεωρητική ανάλυση
και παρουσίαση των βασικών θεμάτων και παραγόντων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς και, στη
συνέχεια, η εμπεριστατωμένη εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών παραδοχών, στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης στη
διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων της Γενικής
Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
2013 • σ. 399 • 978-960-01-1570-3 • 24,88 €

Διδακτική των Οικονομικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μικροδιδασκαλίες
Μαγουλά Χαρά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056921

Το βιβλίο Διδακτική Οικονομικών: Μικροδιδασκαλίες αποτελεί
ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για καθηγητές Δευτεροβάθμιας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Θεωρία και Πράξη
Clegg R. Stewart, Pitelis Christos,
Scweitzer Jochen, Whittle Andrea
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πιτέλης Χρήστος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χέλμη Δανάη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102075806

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει μια νέα προοπτική για τη στρατηγική από οικονομική και οργανωσιακή οπτική μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές
αρχές, αλλά ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικό δίνοντας έμφαση
στις πρακτικές εφαρμογές της στρατηγικής, ώστε να ενθαρρύνει
τους αναγνώστες να είναι ανοιχτοί και να βρίσκονται σε μεγαλύτερη συνάφεια με ένα ευρύτερο σύνολο ιδεών, διατηρώντας
μια πιο ψύχραιμη στάση απέναντι στις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου και τις προοπτικές για το μέλλον της στρατηγικής.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 851 • 978-960-01-2231-2 • 45,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Combe Colin
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λαγούδης Ιωάννης,

Μιχιώτης Ν. Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαντά Ευγενία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102073677

Οι θεωρίες της διοίκησης δοκιμάζονται στον πραγματικό κόσμο
καθημερινά. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια πολύτιμη εισαγωγή
σε βασικά θέματα, έννοιες, ιδέες και θεωρητικές προσεγγίσεις
της διοίκησης. Το έργο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που επιχειρούν την πρώτη τους επαφή με το αντικείμενο
της διοίκησης. Ο σχεδιασμός των περιεχομένων και ο τρόπος
συγγραφής δρα υποστηρικτικά σε όσους αναζητούν ένα προσβάσιμο, ευέλικτο και πλήρως θεμελιωμένο εισαγωγικό κείμενο
σχετικά με τη διοίκηση. Οι ιδέες, οι θεωρίες και οι έννοιες εξηγούνται με σαφήνεια και υποστηρίζονται από ορισμούς. Στο
βιβλίο ακολουθείται μια σειρά διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων, όπως η ανάλυση και η συζήτηση βάσει κειμένων, ο
κριτικός αναστοχασμός, αλλά και θέματα προς συζήτηση. Έτσι,
παρουσιάζονται τόσο οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η
κάθε θεωρία όσο και οι νέες και διαφορετικές προσεγγίσεις και
σχολές σκέψης, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη της
ακαδημαϊκής σκέψης σε βασικά θέματα της διοίκησης. Η χρήση
διάφορων πηγών από ολόκληρο τον κόσμο για την παρουσίαση
σύγχρονων παραδειγμάτων βοηθά τον αναγνώστη να συνδέσει
τη θεωρία με την πράξη. Τέλος, στα σύνολα δεξιοτήτων κάθε
κεφαλαίου εξηγείται, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ποιες
δεξιότητες είναι απαραίτητες, πώς εφαρμόζονται στην πράξη
και γιατί είναι χρήσιμες τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 612 • 978-960-01-2303-6 • 45,00 €

20 |
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ KΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Κάβουρα Ανδρονίκη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102075875

Το παρόν βιβλίο, στη δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοσή του, πραγματεύεται την ψηφιακή επικοινωνία, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον, τις σύγχρονες τάσεις και τις
νέες τεχνολογίες, όπως αυτές σχετίζονται με τα σύγχρονα μέσα
μαζικής επικοινωνίας. Καταγράφει τις θεωρίες για την ψηφιακή
επικοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας και τα ψηφιακά
μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και μάρκετινγκ. Αναφέρεται στη δημιουργία της αίσθησης κοινότητας στο διαδίκτυο (online brand community) και εξετάζει
τις υπηρεσίες ευφυούς αυτοματοποίησης. Το βιβλίο αναδεικνύει
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι εταιρείες
σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, τις σύγχρονες τάσεις και
εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη.
Περιλαμβάνει 13 μελέτες περίπτωσης digital marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και περισσότερα από 130
παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.
Το βιβλίο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και
στους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας, του digital
marketing και της διαφήμισης οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους ή/ και να αντλήσουν στοιχεία για τη
στρατηγική τους.
2021 • σ. 623 • 978-960-01-2277-0 • 50,00 €

Θετικές Επιστήμες
Μαθηματικά
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Holt Jeffrey
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδόπουλος

Περικλής, Φατούρος Σταύρος
Η Γραμμική Άλγεβρα με Εφαρμογές συνδυάζει υπολογιστικά και
εννοιολογικά θέματα για να προετοιμάσει τους μαθητές για τη
μαθηματική αυστηρότητα της εννοιολογικής σκέψης σε ένα
αφηρημένο περιβάλλον. Η πρώιμη αντιμετώπιση εννοιολογικών θεμάτων στο πλαίσιο του ευκλείδειου χώρου δίνει στους
μαθητές περισσότερο χρόνο και ένα οικείο περιβάλλον για να
τα απορροφήσουν. Αυτή η οργάνωση καθιστά επίσης δυνατή
την αντιμετώπιση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων νωρίτερα από
ό,τι στα περισσότερα κείμενα. Οι αφηρημένοι διανυσματικοί
χώροι εισάγονται αργότερα, μόλις οι μαθητές αναπτύξουν μια
σταθερή εννοιολογική βάση.
Οι έννοιες και τα θέματα συνοδεύονται συχνά από εφαρμογές για την παροχή πλαισίου και κινήτρων. Επειδή πολλοί μαθητές μαθαίνουν με το παράδειγμα, το βιβλίο παρέχει έναν μεγάλο
αριθμό αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων, πέραν αυτών που
χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή θεμάτων. Περιέχει επίσης
πάνω από 2500 ασκήσεις, που καλύπτουν υπολογιστικά και
εννοιολογικά θέματα με κλιμακούμενο επίπεδο δυσκολίας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ
Συναρτήσεις Απλής Μεταβλητής Συναρτήσεις Πολλαπλής Μεταβλητής
Sullivan Michael, Miranda Kathleen
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουστάνης Παναγιώτης,

Παπαδόπουλος Περικλής, Φατούρος Σταύρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλογιαννακοπούλου Σοφία,

Μπικουβαράκης Ανδρέας
«Ως εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που συναντάτε
στο μάθημα αυτό, και ως συγγραφείς γράψαμε ένα κείμενο το
οποίο σας δίνει τα εργαλεία να τις αντιμετωπίσετε. Το βιβλίο
αυτό έχει παραδείγματα με σαφή επεξήγηση ώστε να σας βοηθήσει να μάθετε πώς λύνουμε λογικά ένα μαθηματικό πρόβλημα.
Διαβάστε τα παραδείγματα και εργαστείτε με αυτά, καθώς και
τα προτεινόμενα με τον τίτλο "Λύστε τώρα τα προβλήματα"
που συνιστούμε μετά από κάθε παράδειγμα. Εκμεταλλευτείτε
τα πλεονεκτήματα των πολλών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
που διαθέτει το βιβλίο ώστε να μπορέσετε να κατακτήσετε τον
μαθηματικό λογισμό.
Είτε έχετε ως βασικό αντικείμενο σπουδών τις βιοεπιστήμες,
τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τα οικονομικά, τη μηχανική ή τα
μαθηματικά, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται πολλές εφαρμοσμένες ασκήσεις που σχετίζονται με μεγάλη γκάμα μαθημάτων
− και μάλιστα κάποιες τις έχουν γράψει φοιτητές σαν κι εσάς».
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΕΣ
Anton Howard, Rorres Chris
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Στεφανόπουλος Ευάγγελος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δασκαλάκη Σοφία,

Δελής Ανάργυρος, Σφήκας Γεώργιος,
Χατζηγεωργίου Ευάγγελος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κυρίτσης Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644206
Το σύγγραμμα προσφέρει μια άρτια δομημένη εισαγωγική παρουσίαση της Γραμμικής Άλγεβρας, κατάλληλης για προπτυχιακά μαθήματα. Οι συγγραφείς
παρουσιάζουν με διαυγή και άμεσο τρόπο τις βασικές
αρχές και αποδεικνύουν ότι η Γραμμική Άλγεβρα είναι
αφενός ένα ενιαίο αντικείμενο και όχι απλώς μια συλλογή μεμονωμένων ορισμών και τεχνικών, και αφετέρου το απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση
προβλημάτων της πραγματικής ζωής.
Η δομή του βιβλίου ακολουθεί μεν τον κλασικό
τρόπο παρουσίασης θεωρία-παραδείγματα-ασκήσεις, ωστόσο στο τέλος κάθε ενότητας γίνεται ανασκόπηση των κύριων εννοιών και παρατίθενται ερωτήσεις του τύπου σωστό-λάθος με σκοπό τη διευκρίνιση των λεπτών σημείων της θεωρίας, ενώ στο τέλος
παρέχονται απαντήσεις στις περισσότερες ασκήσεις. Το σύγγραμμα αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για
σπουδαστές των θετικών επιστημών, των πολυτεχνικών σχολών και της πληροφορικής, της διοίκησης
επιχειρήσεων και των οικονομικών, καθώς και των
γεωπονικών σχολών.
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2021 • σ. 1039 • 978-960-01-2246-6 • 80,00 €
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Θετικές Επιστήμες
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
Rogawski Jon, Adams Colin, Franzosa Robert
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρικόπουλος Αθανάσιος,

Μαλικιώσης Ρωμανός-Διογένης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαμπάνης Νικόλαος, Τζαμαλής Παύλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Bradley W. Carroll, Ostlie A. Dale
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καζαντζίδης

Στυλιανός, Παππάς Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γαλάνης Μάριος-Ηλίας, Τζαμαλής

Παύλος
Η Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστροφυσική των Carroll
και Ostlie αποτελεί ένα περιεκτικό, καλά οργανωμένο και συναρπαστικό βιβλίο που καλύπτει κάθε
σημαντική περιοχή της σύγχρονης αστροφυσικής
– από το ηλιακό σύστημα και την αστρονομία των
αστέρων στη γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική, καθώς και στην κοσμολογία. Σχεδιασμένο
για να προσφέρει μία σύγχρονη γνώση σύγχρονης
αστροφυσικής, αυτό το βιβλίο είναι κατάλληλο για
φοιτητές των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών που έχουν παρακολουθήσει κάποιο εισαγωγικό μάθημα φυσικής με τα αντίστοιχα μαθηματικά.
Περιλαμβάνει συνοπτικές περιλήψεις των κύριων
επιστημονικών ανακαλύψεων που έχουν οδηγήσει
στη σύγχρονη κατανόηση του σύμπαντος, λυμένα
παραδείγματα για τη διευκόλυνση της κατανόησης
των θεμάτων που παρουσιάζονται, άλυτα προβλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου για την εξάσκηση
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, καθώς και υπολογιστικά προβλήματα για την αριθμητική μοντελοποίηση αστρονομικών συστημάτων. Αποτελεί το
πλέον κατάλληλο εγχειρίδιο για την αστροφυσική
καθώς και τις σημαντικές επιστημονικές προόδους
σε αυτό το πεδίο.
2021 • σ. 967 • 978-960-01-2230-5 • 75,00 €

Ο Λογισμός, ένα από τα πιο επιτυχημένο βιβλία λογισμού της
γενιάς του, προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην
ακρίβεια και την εννοιολογική σκέψη και βοηθά τους φοιτητές
να αναπτύξουν υπολογιστικές δεξιότητες ενισχύοντας συνεχώς τη συνάφεια του λογισμού με τις μελλοντικές σπουδές και
τη ζωή τους.
Η νέα έκδοση ακολουθεί την ανανεωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση των προηγούμενων, ενώ βασίζεται σε ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και φοιτητές.
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου οι ασκήσεις για το σπίτι έχουν
επαναπροσδιοριστεί προσφέροντας καθοδήγηση στους φοιτητές και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Οι ασκήσεις για
το σπίτι σχεδιάστηκαν ώστε να διορθώσουν τις παρανοήσεις
των φοιτητών μέσω στοχευμένης ανατροφοδότησης, δίνοντας
ουσιαστικές υποδείξεις και λύσεις, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν
τους φοιτητές να κατανοήσουν έννοιες και αποκτήσουν κριτική
σκέψη σε πραγματικές συνθήκες.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Λεγάτος Γεράσιμος, Παπαδόπουλος Νίκος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πατρώνης Αναστάσιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360835

2016 • σ. 559 • 978-960-01-1781-3 • 34,00 €

Φυσική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Griffiths J. David, Schroeter F. Darrell
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σφήκας Πάρις
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας

Το κλασικό αυτό έργο παρέχει σαφείς και προσιτές εξηγήσεις
για τα θεμέλια της Κβαντικής Μηχανικής χρησιμοποιώντας ένα
ελκυστικό και ανεπίσημο στιλ. Είναι εμπεριστατωμένο και περιέχει μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων και προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν αυτοπεποίθηση στην κατανόηση της θεωρίας
και πώς να την εφαρμόσουν, μια σταθερή βάση για πιο απαιτητική εργασία, ενώ αποκτούν βαθιά εκτίμηση για ένα από τα
κορυφαία επιτεύγματα της ανθρώπινης διάνοιας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Μια Εισαγωγή
Martin R. Brian, Shaw Graham
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Στυλιάρης Γ. Ευστάθιος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Θετικές Επιστήμες

ΦΥΣΙΚΗ
Βασικές Αρχές
ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική
ΤΟΜΟΣ Β: Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΝΙΑΙΟ: Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική,

Σχετικότητα
Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Στυλιάρης Γ. Ευστάθιος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξόπουλος Θεόδωρος, Δεληγιαννάκης Ιωάννης,

Καλογήρου Ορέστης, Κοέν Σαμουήλ, Κουνάβης Παναγιώτης, Μουσταϊζής
Σταύρος, Πανοσκάλτσης Βασίλειος, Παπαδάκης Ιωσήφ, Σαρλής Νικόλαος,
Φακής Μιχάλης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας, Κυρίτσης Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌI ΒΙΒΛΊΩΝ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102075353 ΤΟΜΟΣ Α , 102075360 ΤΟΜΟΣ Β,
102075348 ΕΝΙΑΙΟ
Ολοκληρώνοντας έναν εξηκονταετή κύκλο παρουσίας στις Θετικές Επιστήμες, το
βιβλίο των Halliday, Resnick και Walker συνεχίζει να αποτελεί ένα κλασικό σύγγραμμα
στις βασικές αρχές της Φυσικής. Η επιτυχία του, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον
κύκλο των επανεκδόσεων και την παγκοσμιότητα της κυκλοφορίας του σε 50 διαφορετικές γλώσσες μετάφρασης, βασίζεται πρωτίστως στη μαεστρία των συγγραφέων του
ως προς τη βαθιά θεμελίωση των φυσικών εννοιών. Με απλή και κατανοητή γλώσσα,
πλαισιωμένη από πλήθος ερωτήσεων κρίσης, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα από τα
ολιγάριθμα εισαγωγικά συγγράμματα διεθνούς εμβέλειας στις έννοιες της Φυσικής.
Η διαχρονικότητά του εξασφαλίζεται από τη συνεχή του βελτίωση, ενσωματώνοντας
πλήθος υποδείξεων και παρατηρήσεων από μάχιμους δασκάλους της Φυσικής με την
αξιοποίηση της διαλεκτικής εμπειρίας των αμφιθεάτρων μέσα από την αλληλεπίδραση
διδασκόντων και διδασκομένων.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 795 • 978-960-01-2234-3 • 90,00 € (τόμος Α)
2021 • σ. 967 • 978-960-01-2235-0 • 100,00 € (τόμος Β)
2021 • σ. 1461 • 978-960-01-2275-6 • 165,00 € (ενιαίο)
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Θετικές Επιστήμες
στερεών σωμάτων. Η μαθηματική ανάλυση των θεμάτων βασίζεται κυρίως στον διανυσματικό λογισμό και τις διαφορικές
εξισώσεις.
Η διατύπωση της μηχανικής κατά Lagrange παρουσιάζεται αρκετά νωρίς με στόχο την έμφαση στην ισχυρή ικανότητα
του φορμαλισμού στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.
Ο σύγχρονος συμβολισμός και η ορολογία που χρησιμοποιούνται διευκολύνουν και προετοιμάζουν τους φοιτητές/αναγνώστες για τη μετάβαση στη σύγχρονη φυσική και τον μαθηματικό
φορμαλισμό που απαιτείται για την κβαντική θεωρία της φυσικής. Το βιβλίο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για ένα ή δύο
εξάμηνα, ανάλογα με την επιλογή θεμάτων του διδάσκοντα και
το αντίστοιχo πρόγραμμα σπουδών.
2020 • σ. 827 • 978-960-01-2150-6 • 50,00€

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Krane S. Kenneth

Pain John

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κόκκορης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξόπουλος Θεόδωρος,

Μιχάλης, Μερτζιμέκης Θεόδωρος, Πατρώνης Νικόλαος,
Στούλος Στυλιανός
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 94691917
Το βιβλίο του Kenneth S. Krane Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική,
από την πρώτη του έκδοση στα αγγλικά το 1987 μέχρι σήμερα,
αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύγγραμμα για τη διδασκαλία
της Πυρηνικής Φυσικής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ έχει μεταφραστεί για χρήση στην ανώτατη
εκπαίδευση και σε πολλές άλλες γλώσσες. Χωρίζεται σε τέσσερις
μεγάλες, κύριες ενότητες που αφορούν τις εισαγωγικές έννοιες
και τη βασική πυρηνική δομή, τις πυρηνικές διασπάσεις και το
φαινόμενο της ραδιενέργειας, τις πυρηνικές αντιδράσεις και,
τέλος, τις πολλές και εξαιρετικά χρήσιμες για την ανθρωπότητα
προεκτάσεις και εφαρμογές της πυρηνικής φυσικής και των σχετικών με αυτή φαινομένων.
Το βιβλίο συνοδεύεται από πολλά χρήσιμα αναλυτικά παραδείγματα για την κατανόηση των φυσικών εννοιών, πειραματικά
αποτελέσματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Κάθε κεφάλαιο
περιέχει αναφορές για πρόσθετη μελέτη, καθώς και σειρά προβλημάτων για την καλύτερη εξάσκηση των φοιτητών που θα
θελήσουν να ασχοληθούν σε βάθος με τον μαγικό κόσμο της
Πυρηνικής Φυσικής.
2021 • σ. 756 • 978-960-01-2247-3 • 65,00 €

ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Thornton T. Stephen, Marion B. Jerry
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καντή Παναγιώτα,

Χωρίκης Θεόδωρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας

Λευθεριώτης Γεώργιος, Ράπτης Ιωάννης,
Τσιπολίτης Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας, Κυρίτσης Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644209
Ταλαντωτικά και κυματικά φαινόμενα εκδηλώνονται σε ποικίλες
περιοχές της Φυσικής, όπως είναι η Μηχανική, ο Ηλεκτρομαγνητισμός, η Οπτική και η Κβαντομηχανική. Επίσης συνδέονται με
τα φαινόμενα του Χάους και της Αυτο-οργάνωσης. Το βιβλίο του
H. J. Pain Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων αναδεικνύει
με μοναδικό τρόπο την ενότητα μεταξύ όλων αυτών των φαινομένων. Ο μαθηματικός φορμαλισμός που διέπει την ανάπτυξη
των θεμάτων το καθιστά απολύτως προσιτό, καθώς ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο τοποθετείται ανάμεσα στο εισαγωγικό και
το προχωρημένο επίπεδο.
Στην ελληνική βιβλιογραφία, βιβλία με παρόμοια χαρακτηριστικά είναι ολιγάριθμα. Υπάρχει, βεβαίως, μεγάλη ποικιλία πανεπιστημιακών βιβλίων Εισαγωγικής Φυσικής. Ωστόσο,
επειδή αυτά τα συγγράμματα αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση παρουσίασης της Φυσικής, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην ενότητα που υπάρχει μεταξύ φαινομενικά διαφορετικών
θεμάτων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί το επόμενο βήμα προς την
κατεύθυνση της ενοποίησης των ταλαντωτικών και κυματικών
φαινομένων.
2020 • σ. 687 • 978-960-01-2151-3 • 48,00 €

ΟΠΤΙΚΗ
Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
Hecht Eugene
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βες Σωτήριος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κυρίτσης Κωνσταντίνος

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644129

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111969

Το παρόν βιβλίο, ένα διεθνές best-seller στο είδος του, έχει
γραφεί για ένα προχωρημένο προπτυχιακό μάθημα Κλασικής
Δυναμικής ή Μηχανικής και παρέχει μια πλήρη περιγραφή της
κλασικής μηχανικής των σωματιδίων, των συστημάτων και των

Ένα εξαιρετικό διδακτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη της Οπτικής και των συγγενών επιστημών. Αναπτύσσει τα περισσότερα
θέματα από τα βασικά τους στοιχεία και φτάνει σε αρκετά υψηλά
επίπεδα χωρίς τη χρήση απαιτητικών μαθηματικών. Τα λυμένα
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Θετικές Επιστήμες
και άλυτα προβλήματα στο σύνολό τους δεν είναι πολύ απαιτητικά και παρέχουν σημαντική επεξήγηση των εννοιών που
μελετώνται στο κείμενο. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές των
Τμημάτων Φυσικής και Επιστήμης Υλικών των Πανεπιστημίων
όσο και των αντίστοιχων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών
με προσανατολισμό την Τεχνολογία Εφαρμογών Οπτικής και
σίγουρα αποτελεί βοήθημα ακόμη και σε πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2018 • σ. 856 • 978-960-01-1955-8 • 70,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Holton Gerald, Brush G. Stephen
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σκορδούλης Κώστας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: Μπαλτάς Αριστείδης,

Χριστοδουλίδης Κώστας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρκολέφας Ηλίας, Σκουρλά Λάρα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109573

Tο βιβλίο των Holton και Brush Εισαγωγή στις Έννοιες και τις
Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης αποτέλεσε το βασικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Φυσικής του Harvard Project Physics
Course. Από το 1952, που γράφτηκε για πρώτη φορά, γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις και αναθεωρήσεις μέχρι το 1985,
οπότε και έλαβε την τελική μορφή του στην οποία βασίστηκε
η ελληνική έκδοση.
Η παρούσα έκδοση καινοτομεί ενσωματώνοντας τον Οδηγό
Διδακτικής Αξιοποίησης, ο οποίος απευθύνεται ειδικά στους
υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των φυσικών
επιστημών, προσφέροντας ένα διδακτικό παράδειγμα για τη
Φυσική βασισμένο στην ιστορία της. Η διαχρονική του πρωτοτυπία οφείλεται στο ότι συνδυάζει τη διδασκαλία της Φυσικής
με απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι είναι η Φυσική, ποια η
μέθοδός της και πώς συγκροτείται ιστορικά ως επιστήμη.
2018 • σ. 701 • 978-960-01-1947-3 • 55,00 €

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός - Σύγχρονη Φυσική

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΥ

Κουνάβης Παναγιώτης

Σπύρτου Άννα, Μάνου Λεωνίδας, Πέικος Γιώργος,

Ο βασικός σκοπός του συγγράµµατος είναι να αναδείξει ότι η
Φυσική είναι πειραµατική επιστήµη, καθώς οι νόµοι που περιγράφουν τα φυσικά φαινόµενα προέκυψαν από πειράµατα.
Γίνεται εκτενής χρήση γραφικής περιγραφής και λεπτοµερούς
επεξήγησης των φυσικών φαινοµένων και συσκευών που χρησιµοποιούνται. Δεν είναι απαραίτητη πρόσθετη βιβλιογραφία.
Υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης της βασικής γνώσης που απαιτείται για τη διεξαγωγή της κάθε άσκησης. Οι πίνακες µετρήσεων
καθώς και οι απαραίτητες γραφικές παραστάσεις υπάρχουν ήδη
στο σύγγραµµα για να συµπληρωθούν. Στο τέλος κάθε άσκησης
παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσµατα µετρήσεων και των
βασικών συµπερασµάτων. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των
Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και σε όποιον άλλον
επιθυµεί να κατανοήσει µε τη βοήθεια πειραµάτων βασικά φαινόµενα της Φυσικής. Επίσης απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς
µέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορούν να πάρουν ιδέες για
να κάνουν επίδειξη πειραµάτων σε µαθητές. Οι περισσότερες
ασκήσεις απαιτούν σχετικά φθηνό εξοπλισµό και µπορούν να
εκτελεστούν εύκολα. Όµως παρέχεται η δυνατότητα της εκτέλεσης των ασκήσεων µέσω video αναρτηµένων στο διαδίκτυο
στον ιστότοπο του βιβλίου. Μέσα από τα video αυτά ο αναγνώστης µπορεί να καταγράφει τις δικές του µετρήσεις και να τις
παρακολουθεί, όπως θα τις κατέγραφε ο ίδιος αν διέθετε τον
απαραίτητο εξοπλισµό.
2022 • σ. 332 • 978-960-01-2295-4 • 38,00 €

Παπαδοπούλου Πηνελόπη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110738

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αφορά τα μυστικά της φύσης στην κλίμακα του νάνο.
Τεκμηριώνεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του περιεχομένου της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας και περιγράφονται
η εκπαιδευτική αξία του, οι ιδέες των μαθητών και τα προβλήματα που ανακύπτουν για την κατανόηση σχετικών εννοιών
και φαινομένων.
Ακόμη, επιδιώκεται η καλλιέργεια του νανογραμματισμού
των μαθητών και προτείνονται συγκεκριμένες διερευνητικές
δραστηριότητες για την επίτευξη αυτού του στόχου με βάση
ερωτήματα όπως: «Ποιο είναι το μυστικό που κρύβει ο λωτός
και το μπρόκολο;» «Πώς μπορεί η Νανοτεχνολογία να συμβάλει
στην αντιμετώπιση της έλλειψης πόσιμου νερού;».
2018 • σ. 127 • 978-960-01-1935-0 • 8,00 €

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Στυλιάρης Γ. Ευστάθιος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Θετικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ιατρική

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Gersting L. Judith
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αδάμ Σταύρος,

Αντωνίου Ευστάθιος, Μπάρλας Κωνσταντίνος,
Παπαδόπουλος Δημήτριος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λιανάκης Ιωάννης
Οι Μαθηματικές Δομές για την Επιστήμη των Υπολογιστών της
Judith L. Gersting είναι ένα ζωτικής σημασίας εγχειρίδιο για τους
προπτυχιακούς φοιτητές της επιστήμης υπολογιστών, το οποίο
βοηθά τους αναγνώστες να μυηθούν στις μαθηματικές έννοιες
που κρύβονται πίσω από την πληροφορική. Το εγχειρίδιο αυτό
έχει αγαπηθεί πολύ και έχει διακριθεί για τη σαφή, μεστή παρουσίαση των βασικών εννοιών και το εξαιρετικό εύρος εφαρμογών
που σχετίζονται με τις ειδικότητες της επιστήμης υπολογιστών.
Στην παρούσα μορφή του το βιβλίο αποτελεί το πρώτο αναθεωρημένο εγχειρίδιο διακριτών μαθηματικών σύμφωνα με τα καινούργια προτεινόμενα πρότυπα ACM/IEEE. Στο νέο υλικό περιλαμβάνονται καινούργιες ενότητες σχετικά με τις πιθανότητες,
τη θεωρία κωδικοποίησης, τους πίνακες και την τάξη μεγέθους.
Περιλαμβάνει επίσης περίπου 30% περισσότερες ασκήσεις και
παραδείγματα βοηθώντας περαιτέρω τους φοιτητές στην κατανόηση αυτού του περίπλοκου αντικειμένου που αποτελεί θεμέλιο του τομέα της πληροφορικής.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Μια πρώτη εισαγωγή
Καφεντζής Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057371

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις έννοιες επεξεργασίας
σημάτων και ανάλυσης συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου με απλό, προσιτό και κατανοητό τρόπο. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη διαισθητική ερμηνεία των θεμάτων που
παρουσιάζονται, η οποία πλαισιώνεται με την απαραίτητη μαθηματική αυστηρότητα. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η θεωρία
ανάλυσης Fourier, οι μετασχηματισμοί Laplace και Ζ, η ανάλυση
ΓΧΑ συστημάτων, και οι εφαρμογές τους. Κάθε κεφάλαιο του
βιβλίου καθοδηγείται από τα προβλήματα και τις απαιτήσεις
που προκύπτουν από τα προηγούμενα, δημιουργώντας έτσι μια
ροή που βοηθά τον αναγνώστη να καλλιεργήσει το σκεπτικό
και τις δεξιότητες του μηχανικού. Το βιβλίο περιέχει πληθώρα
βοηθητικών εικόνων και σχημάτων ενώ περιλαμβάνει αρκετά,
προσεκτικά επιλεγμένα λυμένα παραδείγματα. Επιπλέον, ο αναγνώστης μπορεί να βρει ένα σημαντικό πλήθος ασκήσεων προς
λύση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τέλος, η θεωρία υποστηρίζεται
με επιλεγμένες υλοποιήσεις στο προγραμματιστικό περιβάλλον
MATLAB, ενώ ο πηγαίος κώδικας MATLAB κάθε κεφαλαίου διατίθεται σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μαζί με επιπρόσθετα
συμπληρωματικά αρχεία.
2019 • σ. 975 • 978-960-01-2042-4 • 100,00 €
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑ
Προκλήσεις και Αντιπαραθέσεις
Ongkasuwan Julina, Chiou Η. Erich
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαδοπούλου Σουλτάνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ζαμπακίδη Ιωάννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ:102075766

Η παιδιατρική δυσφαγία είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί τη
συνεργασία διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως η παιδο-ωτορινολαρυγγολογία, η γαστρεντερολογία, η πνευμονολογία, η
λογοπαθολογία και η εργοθεραπεία. Η σίτιση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικοποίησης και του δεσμού μεταξύ
βρεφών και γονέων. Οι διαταραχές της ανάπτυξης σίτισης μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβαρυντικές για τις οικογένειες τόσο
συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Τα παιδιά με δυσφαγία
είναι ασθενείς οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση
ακόμη και για τους γιατρούς που εξειδικεύονται στη φροντίδα
τους. Το βιβλίο ενσωματώνει τις οπτικές κλινικών επαγγελματιών πολλών ειδικοτήτων που φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων ωτορινολαρυγγολόγων, γαστρεντερολόγων, πνευμονολόγων, λογοπαθολόγων, εργοθεραπευτών και συμβούλων γαλουχίας, οι οποίες είναι σημαντικό να
ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά και
τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και οι πιθανοί περιορισμοί των διαφόρων
διαγνωστικών μεθόδων. Τέλος, επισημαίνονται οι τρέχουσες
κλινικές προκλήσεις και αντιπαραθέσεις στη διαχείριση της παιδιατρικής δυσφαγίας.
2021 • σ. 476 • 978-960-01-2269-5 • 25,00 €

Ψηφιακή Τεχνολογία
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Manovich Lev
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρασαββίδης Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσκινιώτη Ευαγγελία

Το λογισμικό έχει αντικαταστήσει ένα ευρύ φάσμα φυσικών, μηχανικών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνταν

Θετικές Επιστήμες
πριν τον 21ο αιώνα για τη δημιουργία, την αποθήκευση, τη διανομή και την αλληλεπίδραση με πολιτισμικά τεχνουργήματα.
Έχει γίνει η διεπαφή μας με τον κόσμο, με άλλους ανθρώπους,
με τη μνήμη και τη φαντασία μας − μια παγκόσμια γλώσσα με
την οποία μιλάει ο κόσμος, μια παγκόσμια μηχανή με την οποία
λειτουργεί ο κόσμος. Ό,τι ήταν ο ηλεκτρισμός και η μηχανή καύσης για τις αρχές του 20ού αιώνα είναι το λογισμικό για τον 21ο
αιώνα. Προσφέροντας την πρώτη θεωρητική και ιστορική καταγραφή του λογισμικού δημιουργίας μέσων και των επιδράσεών
του στην πρακτική και την ίδια την έννοια των «μέσων», ο συγγραφέας αναπτύσσει τη δική του θεωρία για αυτόν τον ταχέως
αναπτυσσόμενο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα.
Ποια ήταν η σκέψη και ποια τα κίνητρα των ανθρώπων που
τις δεκαετίες του 1960 και 1970 δημιούργησαν τις έννοιες και
τις πρακτικές τεχνικές που θεμελιώνουν το σύγχρονο λογισμικό
μέσων, όπως το Photoshop, το Illustrator, το Maya, το Final Cut
and το After Effects; Πώς οι διεπαφές και τα εργαλεία τους διαμορφώνουν την οπτική αισθητική των σύγχρονων μέσων και
του σχεδίου; Τι συμβαίνει στην έννοια ενός «μέσου» όταν τα
εργαλεία που προηγουμένως ήταν συγκεκριμένων μέσων προσομοιώνονται και επεκτείνονται σε λογισμικό; Έχει καν νόημα
να μιλάμε πλέον για διαφορετικά μέσα;
Ο Lev Manovich απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις και υποστηρίζει τα θεωρητικά του επιχειρήματα μέσω της λεπτομερούς
ανάλυσης βασικών εφαρμογών μέσων όπως το Photoshop και
το After Effects, δημοφιλών διαδικτυακών υπηρεσιών όπως το
Google Earth, και έργων σε κινούμενα γραφικά, διαδραστικά
περιβάλλοντα, γραφικό σχέδιο και αρχιτεκτονική. Το βιβλίο
απευθύνεται σε όλους τους σχεδιαστές και καλλιτέχνες μέσων
και τους ακαδημαϊκούς που απασχολούνται με τα σύγχρονα
μέσα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μασσαλάς Β. Χρήστος, Ποτσίκα Βασιλική,
Φωτιάδης Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77114841

Η εμβιομηχανική αποσκοπεί στο να κατανοηθεί η μηχανική
των έμβιων συστημάτων. Είναι ένας μοντέρνος επιστημονικός
κλάδος με παλιές ρίζες που έχει συνεισφέρει στην πρόοδο της
ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας και καλύπτει ένα ευρύ
επιστημονικό πεδίο. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων με κινητικές δυσκολίες, η μεγιστοποίηση των επιδόσεων
των αθλητών, η επίλυση κλινικών προβλημάτων του καρδιακού-αγγειακού συστήματος, των πνευμόνων, οι μεταμοσχεύσεις
κ.ά. είναι κάποιες από τις συνεισφορές της. Η μεγάλη ανάπτυξη
της εμβιομηχανικής συνδέεται κυρίως με την ορθοπεδική, λόγω
των πολλών προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος που
ταλαιπωρούν πληθώρα ατόμων.
Η Εισαγωγή στην εμβιομηχανική στοχεύει στην παρουσίαση
με συστηματικό τρόπο των βασικών γνώσεων –από την κλασική
μηχανική, τη μηχανική του συνεχούς μέσου, τη μηχανική των
βιολογικών ιστών, τη δομή και λειτουργία των αρθρώσεων, τη
μηχανική των μαλακών ιστών– που απαιτούνται για την κατανόηση των προβλημάτων των ζώντων οργανισμών.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Bhattacharjee Sourav
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευσταθόπουλος Π.

Ευστάθιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Νικολοπούλου Γεωργία

Η νανοτεχνολογία έχει μεγάλη εξάπλωση τις δύο
τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών. Με τις άνευ προηγουμένου ιδιότητές τους,
τα υλικά νανοκλίμακας προσφέρουν ανορθόδοξες
ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης φαρμάκων και της
ιατρικής απεικόνισης. Αυτό το βιβλίο συγκεντρώνει
τις διάφορες όψεις της νανοϊατρικής, ενώ πραγματεύεται βασικά ζητήματα όπως οι φυσικοχημικές
ιδιότητες που τονίζουν την απήχηση της νανοϊατρικής. Το βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών για τους γιατρούς, τους διδάκτορες και
τους μεταδιδακτορικούς που ασχολούνται με την
έρευνα στη νανοϊατρική προκειμένου να μάθουν
και να κατανοήσουν το εύρος και την πολυπλοκότητα του θέματος. Ξεκινά με μια σύντομη ιστορία
της νανοτεχνολογίας, ακολουθούμενη από συζήτηση σχετικά με τις θεμελιώδεις έννοιες και τις ιδιότητες των υλικών νανοκλίμακας και στη συνέχεια
ξετυλίγεται αργά σε πολλά κεφάλαια που καταδεικνύουν τις χρήσεις διαφόρων νανοϋλικών στη
χορήγηση φαρμάκων, την ανίχνευση και την απεικόνισή τους.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

2018 • σ. 219 • 978-960-01-1973-2 • 14,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Θετικές Επιστήμες
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Επισκόπηση των Επιπτώσεων του Εγκεφαλικού
Επεισοδίου και της Φροντίδας του σε κάθε
Χώρα της Ε.Ε. και μέλος του S.A.F.E.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πρώιου Χαρίκλεια
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77113739

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ψηφιακή
Ικανότητα και την Υπολογιστική Σκέψη
Φεσάκης Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055158

Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις εκπαιδευτικές
εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών. Αφορά
δηλαδή το πεδίο που αναφέρεται συχνά με τους
όρους: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (Technology Enhanced Learning)
και Ψηφιακή Μάθηση (Digital Learning), e-learning
κ.ά. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες/τές Επιστημών της Αγωγής, Πληροφορικής, Ψυχολογίας και σε
τμήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής επάρκειας
πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι χρήσιμο
επίσης σε μαχόμενους εκπαιδευτικούς που θέλουν
να επιμορφωθούν σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και σε ερευνητές που αναζητούν
υλικό αναφοράς και σημεία αφετηρίας. Το παρόν
εγχειρίδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη
προετοιμασία των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές
εφαρμογές και την Υπολογιστική Σκέψη, στόχος
που αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία
της ενσωμάτωσης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας
στη κοινωνία.
2019 • σ. 654 • 978-960-01-1998-5 • 35,00 €
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O τίτλος Οι Επιπτώσεις του Εγκεφαλικού Επεισοδίου στην Ευρώπη
είναι μεταφορά στα ελληνικά της ομότιτλης επισκόπησης «The
Burden of Stroke in Europe», που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στο King’s College του Λονδίνου εκ μέρους του Stroke
Alliance for Europe (SAFE), η οποία εξετάζει δεδομένα και πληροφορίες από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη παρουσιάζει μια εις
βάθος ανάλυση για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη
σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και την
πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων αλλά και τις παροχές
φροντίδας, αποκατάστασης, κοινωνικής ένταξης και, γενικότερα, τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών που πλήττονται από αυτή
την επείγουσα κατάσταση υγείας. Στο βιβλίο επισημαίνονται
σημαντικές διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών μοντέλων περίθαλψης και ανισοτήτων στη δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπείες,
ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται ανησυχητικά επιδημιολογικά
στοιχεία. Στοχεύει στην ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού
και στην ευαισθητοποίησή του, με σκοπό την οργάνωση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για τη θέσπιση στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
2018 • σ. 165 • 978-960-01-1968-8 • 9,00 €

Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Υπολογιστών & Εκπαίδευση
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Σπαντιδάκης Γιάννης, Βασαρμίδου Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660209

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίχτηκε σε δύο άξονες: τη
μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη
γλώσσα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΠΕ) ως μαθησιακού και διδακτικού
μέσου. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα επιχειρείται μια επισκόπηση των θεωρητικών απόψεων για τη διδασκαλία του γραπτού
λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και του πώς αυτές επηρεάζουν
τη διδακτική πράξη. Όσον αφορά τον δεύτερο, παρουσιάζονται
οι χρήσεις των ΤΠΕ και οι δυνατότητές τους στη δόμηση της
γνώσης και την απόκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων μέσα από
την ταυτότητά τους ως φροντιστηριακών, γνωσιακών και επικοινωνιακών εργαλείων. Αν και παρουσιάζονται διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκουν εφαρμογή οι παραπάνω
χρήσεις, το ενδιαφέρον των συγγραφέων εστιάζεται κυρίως στο
Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ)
που δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως δεύτερης/ξένης και σε συγκεκριμένες προτάσεις/σενάρια
διδασκαλίας με τη χρήση του.
2015 • σ. 328 • 978-960-01-1703-5 • 21,90 €

Περιβάλλον - Οικολογία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανωλάς Ευάγγελος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377100

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη όχι μόνο ως τεχνικά ζητήματα αλλά κυρίως ως πολύπλοκες
κοινωνικές διαδικασίες. Σήμερα, το οικολογικό μας αποτύπωμα
βρίσκεται σε αντίθεση με την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν, ούτε βέβαια να
ελπίζουμε σε λύση, χωρίς προηγουμένως να έχουμε κατανοήσει το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα προβλήματα
αυτά δημιουργούνται.
Το συλλογικό αυτό έργο πέρα από τη χρησιμότητά του ως
βασικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας μπορεί να συμβάλει στη διδασκαλία συγκεκριμένων
γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Κοινωνιολογίας είτε
αυτά διδάσκονται ως κεφάλαια σε εισαγωγικά μαθήματα Κοινωνιολογίας είτε ως αυτοδύναμα μαθήματα. Επιπλέον, πέρα από
την Κοινωνιολογία, το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στη
διδασκαλία άλλων σημαντικών γνωστικών αντικειμένων, όπως
Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή Περιβαλλοντική Επικοινωνία.
2017 • σ. 245 • 978-960-01-1841-4 • 14,00 €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Russ Alex, Krasny E. Marianne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλαϊτζιδάκη

Μαριάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καϊάφας Μάριος

ΓΗ
Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Νικολάου Κώστας,
Δημητρίου Αναστασία, Γαβριλάκης Κώστας,
Μπλιώνης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33036770

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» γι’ αυτούς
που θέλουν να έχουν μια συνολική άποψη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του σήμερα. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ν’ αναλυθούν σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν τη
σχέση Ανθρώπου και Πλανήτη.
Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα φυσικά οικοσυστήματα, το
δεύτερο μέρος του αναφέρεται στον πληθυσμό του πλανήτη,
ενώ το τρίτο αναλύει τα προβλήματα διαχείρισης των φυσικών πόρων: ορυκτά καύσιμα και μέταλλα, δάση και υγρότοποι,
άγρια ζωή, νερό, έδαφος, παραγωγή τροφής. Στο τέταρτο μέρος
εξετάζονται οι μορφές ρύπανσης: αέρια, υδάτινη, ηχορύπανση.
Ειδικά κεφάλαια αναφέρονται στο φαινόμενο θερμοκηπίου,
στην τρύπα του όζοντος και την όξινη βροχή.
Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες έννοιες και θέματα που διατρέχουν όλο το βιβλίο, όπως η αειφορική ανάπτυξη, η σχέση
Βορρά-Νότου και η εξοικονόμηση ενέργειας.
2014 • σ. 736 • 978-960-01-1607-6 • 46,78 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076864

Καθώς ο περισσότερος πληθυσμός στον πλανήτη
ζει σε πόλεις, είναι αναγκαίο η περιβαλλοντική
εκπαίδευση να μεταφερθεί στα αστικά κέντρα για
την αντιμετώπιση των αστικών περιβαλλοντικών
προβλημάτων και την προώθηση της αστικής βιωσιμότητας. Το βιβλίο αυτό διερευνά πώς η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην
αστική βιωσιμότητα. Περιλαμβάνει κεφάλαια για
το αστικό περιβάλλον και για το θεωρητικό υπόβαθρο με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως η βασισμένη
στον τόπο εκπαίδευση, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση
για την κλιματική αλλαγή. Κεφάλαια για τις διαφορετικές ηλικίες των συμμετεχόντων, τα είδη και τις
βαθμίδες εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, προσχολική, πανεπιστημιακή, εκπαίδευση ενηλίκων).
Επίσης, καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
για περιβαλλοντική εκπαίδευση στις πόλεις, όπως
οι πόλεις ως σχολικές τάξεις, η αστική γεωργία, οι
περιβαλλοντικές τέχνες και η ψηφιακή αφήγηση.
Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, το
βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στην
ελληνική βιβλιογραφία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και φορείς
που παρέχουν προγράμματα και δραστηριότητες
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις πόλεις.
2021 • σ. 418 • 978-960-01-2300-5 • 46,78 €
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Φιλοσοφία

Πλάτων ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Π λ άτω ν

ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Κ ΑΙ

ΔΙΚΗ
Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, ἀπόδοση,
ϕιλοσοϕικά, ἑρμηνευτικὰ καὶ ἱστορικὰ σχόλια

Στάντης ῾Ρ. ᾽Αποστολίδης
gutenberg

978-960-01-2344-9

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG

G

Σχέδιο ἐξωϕύλλου:
??????

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
Πλάτων
ΕΙΣΑΓΩΓΉ, ΑΡΧΑΊΟ ΚΕΊΜΕΝΟ, ΑΠΌΔΟΣΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΆ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΆ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΆ
ΣΧΌΛΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Στάντης

Η Απολογία του Σωκράτη στη σημαντικότερη πνευματική Δίκη των αιώνων, γραμμένη από τον μαθητή του, τον Πλάτωνα.
Η ουσιαστική δικαίωση του φιλοσόφου που όρισε την πορεία της Σκέψης εσαεί,
από μια κορυφαία πέννα, κ’ η καταδίκη του σε θάνατο στην Αθήνα, την πόλη του, που
ο ίδιος χαρακτήριζε: «την πιο ξακουστή σε σοφία και δύναμη».
Τραγικές αντινομίες που βασανίζουν τις συνειδήσεις κ’ ύστερα από δυόμιση χιλιετίες συγκροτούνται ξανά και ξανά «υποδειγματικά» δικαστήρια ανά τον κόσμο, με την
ελπίδα μιας δικαιότερης ετυμηγορίας...
Κι ωστόσο, προφητικά ο Σωκράτης είχε διακηρύξει: «Η κακογλωσσιά κι ο φθόνος
θα με φάνε, που κ’ ένα σωρό άλλους, κ’ ενάρετους ανθρώπους, φάγαν και θενά φάνε
− σιγά σ’ εμένανε μη σταματήσουν»! Πορεύτηκε, ανυποχώρητος στις Αλήθειες του,
επιμένοντας πως «την ώρα της πράξης ένα μόνο να κοιτάη κανείς, αν δίκαια ή άδικα
ενεργή κι όχι να λογαριάζη τα ρίσκα της ζωής ή το θάνατο». Με οδηγό αποκλειστικά
τον Ορθό Λόγο!
Μια μοναδική ευκαιρία προσπέλασης της αρχαίας πηγής, με μια νέα μετάφραση
δίπλα, και σχόλια για την κατανόηση των ύψιστων φιλοσοφικών νοημάτων που αποκαλύπτονται, μαζί μ’ εμπεριστατωμένη εισαγωγή για τη μορφή του Σωκράτη, τις ιδέες
του, καθώς και τα νομικά, δικονομικά και φιλολογικά ζητήματα που θέτει το κείμενο
της Απολογίας.
2022 • σ. 287 • 978-960-01-2344-9 • 17,00 €
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Φιλοσοφία
Νίτσε
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΤΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Νίτσε Φρειδερίκος
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691958

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται πλήρως σχολιασμένη η
πρώιμη φιλοσοφία του Φρειδερίκου Νίτσε, μες από δοκίμια
και ανέκδοτα σημειωματάριά του, όπου εξετάζει, υπό πολλαπλές οπτικές, το φαινόμενο της αρχαιοελληνικής Τραγωδίας.
Κεντρικό θέμα: ο άνθρωπος απέναντι στο Άδηλο της Ύπαρξης –
ή την αυθαιρεσία των θεών! Παρακολουθούμε τη γένεση των
πρώτων σπινθήρων της σκέψης του, απ’ τα μαθητικά του χρόνια
και την επεξεργασία τους ως το τέλος της ζωής του. Η γοητεία
του πειραματισμού συνδυάζεται με ποιητικές εκλάμψεις (άκρως
ζαρατουστρικές) και πηγαίο, αυτοσχέδιο στοχασμό.
2020 • σ. 376 • 978-960-01-2108-7 • 17,00 €

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού
Νίτσε Φρειδερίκος
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658679

Η χριστιανική έννοια του Θεού –ο Θεός ως παρηγοριά των
αρρώστων, ο Θεός ως αράχνη, ο Θεός ως πνεύμα– είναι μία
απ’ τις πιο εκφυλισμένες έννοιες του θείου που διατυπώθηκε
ποτέ πάνω στη Γη. Περιγράφει ίσως το τελευταίο στάδιο στην
κατιούσα εξέλιξη των τύπων του θείου. Ο Θεός κατέληξε να ‘ναι
το αντίθετο της ζωής, αντί η μεταμόρφωσή της, το αιώνιο Ναι
της! Ο Θεός: διακήρυξη πολέμου κατά της ζωής, της Φύσης,
της βούλησης για ζωή! Θεός: η αλάνθαστη συνταγή για κάθε
συκοφαντία του «ενθάδε», κάθε ψέμα του «επέκεινα»! Θεός: το
μηδέν που θεοποιήθηκε, η βούληση για εκμηδένιση που ανακηρύχτηκε «αγία»!

το ζόρι να του φορτώσουμε τον άλφα ή τον βήτα σκοπό. Εμείς
επινοήσαμε την έννοια «σκοπός»· στην πραγματικότητα, σκοπός δεν υπάρχει. Η έννοια «θεός» στάθηκε ώς τα τώρα η μέγιστη
αντίρρηση κατά της ύπαρξης· Αρνούμαστε το θεό· αρνούμαστε μαζί και την ηθική ευθύνη απέναντί του: μόνον έτσι λυτρώνουμε τον Κόσμο.
2016 • σ. 317 • 978-960-01-1824-7 • 15,00 €

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Οι Προπλατωνικοί Φιλόσοφοι και Σημειώσεις (1867-75)
Νίτσε Φρειδερίκος
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998992

Σε τούτο το κείμενο, που προοριζόταν για «συμπλήρωμα» της
Γέννησης της Τραγωδίας, ο 25χρονος καθηγητής Φρειδερίκος
Νίτσε αφηγείται την ιστορία των «πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων», απ’ το Θαλή ως το Σωκράτη, θέτοντας, παράλληλα, καίρια ερωτήματα που θα τον απασχολήσουν στα μετέπειτα έργα
του. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και μια εκλογή απ’ τις
αδημοσίευτες στα ελληνικά διαλέξεις του για τους Προπλατωνικούς φιλοσόφους, με σχετικές σημειώσεις που κρατούσε κατά
την ενασχόλησή του με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
– Υπάρχει ενοχή, αντίφαση και πόνος σε τούτο τον κόσμο;
– Ναι! φωνάζει ο Ηράκλειτος, αλλά μόνο για τον κοντόθωρο,
που αντικρύζει τα πράγματα χωριστά, ξεκομμένα – όχι για τον
θεατή του όλου θεό. Γι’ αυτόν, όλες οι αντιφερόμενες δυνάμεις βαίνουν προς κάποιαν αρμονία, αφανή μεν στο κοινό μάτι,
φανερή όμως σ’ όποιον αγκαλιάζει με το βλέμμα του τούτο τον
κόσμο, σαν εκείνον τον θεϊκό οφθαλμό. Μπροστά στην πύρινη
ματιά του εξατμίζεται ως κ’ η ελάχιστη σταγόνα αδικίας σ’ αυτό
το κεχυμένο ολόγυρα Σύμπαν!
2013 • σ. 237 • 978-960-01-1540-6 • 14,00 €

ΑΓΩΝ ΟΜΗΡΟΥ

2η ΠΛHΡΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜEΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜEΝΗ EΚΔΟΣΗ

Νίτσε Φρειδερίκος

2014 • σ. 288 • 978-960-01-1648-9 • 15,00 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος

ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ
Νίτσε Φρειδερίκος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377780

Κανείς δεν δίνει στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του – ούτε ο
θεός, ούτε η κοινωνία, ούτ’ οι γονείς και οι πρόγονοί του, μα ούτε
κι ο ίδιος ο εαυτός του. Κανείς δεν ευθύνεται για τ’ ότι υπάρχει,
για το πώς είναι φτιαγμένος, για τις συνθήκες ή τον περίγυρο
στον οποίο ζει. Δεν αποτελεί επακόλουθο κάποιου ειδικού σχεδίου, μιας βούλησης, ενός σκοπού, ούτε κι απόπειρα πραγμάτωσης του «ιδεατού ανθρώπου», της «ιδεατής ευτυχίας» ή της
«ιδεατής ηθικής»· είναι πέρα για πέρα παράλογο να θέλουμε με

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 50659711

Σχεδόν όλα όσα ονομάζουμε «ανώτερη καλλιέργεια» βασίζονται στην εκπνευμάτωση της βαναυσότητας. Η επώδυνη ηδυπάθεια που εκπέμπει η τραγωδία, έχει βάση της το απάνθρωπο, το
άγριο. Ο λεγόμενος έλεος της τραγωδίας, αλλά και καθετί υψηλό,
ως τ’ ανώτερα και γλυκύτατα ρίγη της μεταφυσικής, αντλεί τη
ηδύτητά του αποκλειστικά απ’ τα συστατικά της αγριότητας
που περιέχει. Οι Ρωμαίοι με τις αρένες τους, οι Χριστιανοί μες
στην έκσταση του Σταυρού, οι Ισπανοί με τα ικριώματα και τις
ταυρομαχίες τους, οι εργάτες των παρισινών προαστίων που
νοσταλγούν αιματηρές επαναστάσεις – όλοι απολαμβάνουν
και ζητούν φλογερά να πιουν το μεθυστικό πιοτό της μεγάλης
Κίρκης «Αγριότητας».
2015 • σ. 96 • 978-960-01-1708-0 • 7,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 31

Φιλοσοφία
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Νίτσε Φρειδερίκος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 50659713

Να και η περίπτωση του Ηράκλειτου, που αποτραβήχτηκε στις
ελεύθερες εκτάσεις και στα περιστύλια του τεράστιου ναού της
Αρτέμιδας: τούτη η «έρημος» ήταν, οπωσδήποτε, πιο άξια τ’ ομολογώ! Γιατί να μην υπάρχουν και για μας τέτοιοι ναοί; («Χμ, ίσως
και να υπάρχουν. Να, μου έρχεται τώρα δα στο νου τ’ ωραιότερο δωμάτιο εργασίας που είχα ποτέ, στην Piazza di San Marco,
άνοιξη, δέκα με δώδεκα το πρωί».) Ωστόσο, κι ο Ηράκλειτος απέφευγε αυτό που κ’ εμείς αποφεύγουμε σήμερα: τον θόρυβο και
τη φλυαρία των Εφεσίων, τη δημοκρατία τους, τις πολιτικές
αθλιότητές τους, τα νεώτερα κατορθώματα της «αυτοκρατορίας» (της περσικής – με εννοείτε…), όλη τη βρομερή πραμάτεια του «σήμερα», γιατί εμείς οι φιλόσοφοι χρειαζόμαστε πάνω
απ’ όλα μια συγκεκριμένη ησυχία: χρειαζόμαστε ανάπαυση απ’
το «σήμερα».
2015 • σ. 96 • 978-960-01-1709-7 • 7,00 €

Φιλοσοφία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΙΝΟΖΑ
Macherey Pièrre
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασάκης Δημήτρης,

Γουδέλη Κυριακή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπέτζελος Αναστάσιος
Από το 1677, έτος δημοσίευσης της Ηθικής, οι ιδέες του Σπινόζα
προκάλεσαν, ακολουθώντας τις πιο ποικίλες κατευθύνσεις, ένα
αμείωτο μέχρι σήμερα ενδιαφέρον. To παρόν βιβλίο, που σκοπό
έχει να αποτελέσει εργαλείο εργασίας για όσους αναζητούν μία
αμεσότερη πρόσβαση στο κείμενο του Σπινόζα, παρέχει όλες τις
εξηγήσεις που είναι εντελώς απαραίτητες για την ανάγνωση του
πρώτου μέρους της Ηθικής, στο οποίο, υπό τον τίτλο «Περί του
Θεού», επιχειρείται η μελέτη της πραγματικότητας στο σύνολό
της, με αφετηρία την έλλογη και αιτιώδη αρχή που της προσδίδει
συγχρόνως την εσωτερική ενότητά της και τον απολύτως αναγκαίο χαρακτήρα της. Αυτό το μέρος του βιβλίου του Σπινόζα,
που λόγω της σχετικής συντομίας του είναι ιδιαίτερα δύσκολο
και αινιγματικό, διαδραματίζει έναν ουσιώδη ρόλο στη συνολική
οικονομία της Ηθικής: αυτό είναι που παρέχει στο πρόγραμμα
της ηθικής απελευθέρωσης την αντικειμενική βάση του, θεμελιώνοντάς το βαθιά μέσα στη φύση των πραγμάτων.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΣΤΟΝ «ΧΑΡΜΙΔΗ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Η Επωδή της Σωκρατικής Διαλεκτικής
Μουζάλα Μελίνα
Κατά την Κ. Gloy, ο Χαρμίδης κατέχει μία θέση-κλειδί στην έρευνα
γύρω από το θέμα εάν οι αρχαίες και οι νεότερες θεωρίες για
την αυτεπίγνωση και την αυτογνωσία συγκλίνουν ή αποκλίνουν.
Η ίδια εκτιμά ότι στον πλατωνικό αυτό διάλογο παρουσιάζεται
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για πρώτη φορά στην ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας μία πλήρης και πολυεπίπεδη σύλληψη της αυτογνωσίας και εξετάζονται
μέχρι τέλους, υπό την μορφήν ενός διανοητικού πειράματος, οι
διάφορες δυνατότητες ερμηνείας της, συμπεριλαμβανομένων
και των δυσκολιών που αυτές συνεπάγονται. Τονίζει, επίσης, ότι
η ιστορική και ουσιαστική σημασία του διαλόγου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι, επί τη βάσει αυτού, ο ίδιος ο Πλάτων της
μεσαίας και της υστέρας περιόδου, όπως και ο Αριστοτέλης, επεξεργάσθηκαν περαιτέρω το ζήτημα. Εάν και η γνώσις είναι ένα
εἶδος που δύναται να θεαθεί, ο νους τότε γιατί να μην είναι σε
θέση να αποφανθεί το γνωστικό υποκείμενο για το είδος ή και για
την ποιότητα της γνώσεως που κατέχει; Βεβαίως, το πρόβλημα
της δυνατότητος αυτοαναφοράς στο πεδίο της ἐπιστήμης, της
επιστημονικής γνώσεως, που ορθώς επισημαίνει ο S. Rosen ότι
υφίσταται στον Πλάτωνα, και που είναι κάτι διαφορετικό από
την αυτοαναφορά στη γνώση εν γένει, με γνώμονα τη διάκριση
ανάμεσα στο γιγνώσκειν και στο ἐπίστασθαι, καθώς και το πρόβλημα εάν η αυτογνωσία, η γνώσις του εαυτού, είναι δυνατόν
να αναχθεί σε μίαν ἐπιστήμην ἑαυτού, παραμένουν ανοιχτά, και
είναι αυτά με τα οποία θα αναμετρηθεί ο Πλάτων στον Χαρμίδη.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλογεράκος Γ. Γιάννης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
Descombes Vincent
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πάγκαλος Μιχάλης

Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί τους αναλυτικούς πόρους της λογικής των σχέσεων του C. S. Peirce για να αναπτύξει μια ολιστική
αντίληψη της σκοπιμότητας του νου (τόσο υποκειμενική όσο και
αντικειμενική). Με αυτόν τον τρόπο, εισάγει, μέσω της ανάλυσης παραδειγμάτων και όχι μιας απλής ιστορικής ανασκόπησης
των δογμάτων, στα προβλήματα που συζητούνται στις μεγάλες
φιλοσοφίες του πνεύματος της εποχής: φαινομενολογία, ατομικισμό, στρουκτουραλισμό, πραγματισμό.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

«ΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΤΑ»
Στα Μονοπάτια της Συνείδησης
Σακελλαριάδης Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691990

Πώς «το νερό του εγκεφάλου μετατρέπεται σε κρασί της συνείδησης»; Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνει ο φιλόσοφος Colin
McGinn, το ερώτημα υπαινίσσεται διεργασίες που για ορισμένους φαντάζουν θαυματουργικές. Έναν και πλέον αιώνα πριν, ο
βιολόγος και υπέρμαχος της δαρβινικής θεωρίας Thomas Huxley
υποστήριζε ότι η ανάδυση της συνείδησης θυμίζει φανταστική
ιστορία, όπως αυτή του Αλαντίν με το τζίνι.
Πού βρίσκεται, άραγε, σήμερα ο φιλοσοφικός στοχασμός
περί συνείδησης; Ποια η σχέση του με τον επιστημονικό στοχασμό και δη τα πορίσματα της σύγχρονης νευροεπιστήμης;
Υπάρχουν σαφή κριτήρια για τη θεμελίωση της εξήγησης του

Φιλοσοφία
φαινομένου ή αυτά προσπίπτουν σε αντινομίες και αμφιλογίες;
Ποιοι κλάδοι του επιστητού νομιμοποιούνται να εκφέρουν λόγο
για αυτήν;
Αυτά και άλλα ερωτήματα για τον σκληρό πυρήνα του φιλοσοφείν διερευνώνται στο εν λόγω μελέτημα. Το εγχείρημα αποτελεί μια κριτική εποπτεία της σχετικής γραμματείας, που εμπλέκει σε έναν γόνιμο διάλογο τον «παραδοσιακό» με τον σύγχρονο
στοχασμό για τη συνείδηση, αγγίζοντας ως και τα όρια του μεταφορικού λόγου.
2020 • σ. 219 • 978-960-01-2137-7 • 12,00 €

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μια Σπουδή Θανάτου
Παπαδημητρίου Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691961

Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by
this sun of York. Κείμενα γύρω από τη γλώσσα της πολιτικής
και των πολιτικών, του έρωτα και της επικοινωνίας, της έκφρασης και της μυθοπλασίας. Από τον σαιξπηρικό Ριχάρδο τον Γ’,
τους Επαναστάτες Saint-Just (Louis Antoine Léon de) και Ροβεσπιέρο στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο του Μαρξ, τους φουτουριστές του Μαρινέτι και τους φασίστες του Μουσολίνι, και από το
Mein Kampf του Χίτλερ στους σημερινούς πολιτικούς του υπεραπλουστευτικού λόγου, τον λαϊκισμό και την «ξύλινη γλώσσα»
της Αριστεράς, την επανάκαμψη του φοβικού εθνικισμού της
Ακροδεξιάς, και την εμφάνιση της τηλεοπτικής τιποτολογίας.
Σοσιαλιστικός ρεαλισμός ή πολιτική τέχνη; Οι σουρεαλιστές
(Αντρέ Μπρετόν), οι κονστρουκτιβιστές (Μαλέβιτς) και οι ονειροπαρμένοι (Μαγιακόφσκυ). Ο ερωτικός λόγος ως λόγος πολιτικός. Η γλώσσα ως εργαλείο πειθούς, υποταγής, κατάκτησης
και ανατροπής. Σχέση Έρωτα και Πολιτικής, μία σπουδή θανάτου.
2020 • σ. 190 • 978-960-01-2144-5 • 10,00 €

Ο ΜΠΕΡΞΟΝΙΣΜΟΣ
Deleuze Gilles
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Πρελορέντζος Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192313

Ο μπερξονισμός του Ντελέζ συγκαταλέγεται –με τη μελέτη του
Ζανκελεβίτς, Bergson– στις γονιμότερες αναγνώσεις της φιλοσοφίας του Μπερξόν, ενός αδίκως παραγνωρισμένου, επί δεκαετίες,
μείζονος στοχαστή, η εμπέδωση των ιδεών του οποίου απαιτείται για την επαρκή κατανόηση θεμελιωδών εκφάνσεων της γαλλικής φιλοσοφίας μέχρι σήμερα. Οι οξυδερκείς αναλύσεις του
Ντελέζ για τις έννοιες που δημιούργησε ο Μπερξόν –την ενόραση ως μέθοδο, τη διάρκεια ως άμεσο δεδομένο, τη μνήμη ως
δυνητική συνύπαρξη και τη ζωτική ορμή ως κίνηση διαφοροποίησης– και για τη διαμάχη του με τον Αϊνστάιν αναφορικά με
τον χρόνο ενεργοποιούν την προσοχή του αναγνώστη. Εξάλλου,
η αγγλική έκδοση του Μπερξονισμού, το 1991, αναζωπύρωσε το
ενδιαφέρον για τον Μπερξόν και στην αγγλοσαξονική διανόηση.
Επιπλέον, η προσεκτική μελέτη του συμβάλλει στην εμβάθυνση της φιλοσοφίας του Ντελέζ, καθώς ο Μπερξόν αποτελεί
έναν από τους τρεις βασικούς φιλοσόφους –μαζί με τον Νίτσε
και τον Σπινόζα– με τους οποίους αναμετρήθηκε κριτικά. Τέλος,
η εντρύφηση στον φιλοσοφικό στοχασμό του Μπερξόν και του

ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Walton Douglas
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παιονίδης Φιλήμων
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φριλίγγος Αδριανός,

Παιονίδης Φιλήμων
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071473

Το επιχείρημα, δηλαδή το να υποστηρίζει κανείς
μια θέση προβάλλοντας λόγους υπέρ αυτής, αποτελεί ένα θαυμαστό ανθρώπινο επίτευγμα. Χρησιμοποιείται τόσο στον καθημερινό βίο όσο και σε ειδικές περιστάσεις, όπως σε θεσμοθετημένους επιχειρηματολογικούς διαλόγους, από την έκβαση των
οποίων μπορεί να εξαρτώνται πολλά. Ο Walton στο
εγχειρίδιο αυτό επικεντρώνεται στη δομή των επιχειρημάτων, τα εντάσσει σε ένα διαλογικό πλαίσιο,
εξετάζει διάφορους τύπους και σχήματα επιχειρημάτων και μας μαθαίνει να τα ανασυγκροτούμε, να
τα αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά.
Η θεωρία συνδυάζεται με πλήθος παραδειγμάτων,
διαλόγων και ασκήσεων κυμαινόμενης δυσκολίας
τόσο πραγματικών όσο και επινοημένων. Το βιβλίο
αυτό αποτελεί πολύτιμο οδηγό όχι μόνο για άτομα
που μελετούν ή διδάσκουν κείμενα που περιέχουν
επιχειρήματα αλλά και για άτομα που αντιλαμβάνονται ότι η διατύπωση επιτυχούς και στέρεης επιχειρηματολογίας είναι κάτι που αναμένεται από
αυτά στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.
ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2021 • σ. 487 • 978-960-01-2192-6 • 27,00€
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Φιλοσοφία
Ντελέζ προάγει μια διαφορετική προσέγγιση της εξέλιξης της
σύγχρονης φιλοσοφίας στη Γαλλία, που μας ενδιαφέρει όχι μόνο
σε θεωρητικό αλλά και σε ηθικοπρακτικό επίπεδο, καθώς διαπνέεται από έντονη χειραφετητική δυναμική.
2019 • σ. 259 • 978-960-01-2048-6 • 13,00 €

Η ΕΚ-ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ
Ηθικές Απαιτήσεις και Πολιτικά Προτάγματα
Καραβάκου Βασιλική
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056701

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Δάσκαλος της Δύσης
Flashar Hellmut
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Καλογεράκος Γ. Γιάννης, Λιάτση Μαρία,
Μπάζου Αθηνά
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταμπουλού Γρ. Συμεών
Το βιβλίο αποτελεί μια πρόσκληση να γνωρίσουμε
και να κατανοήσουμε τη ζωή και το έργο του σημαντικότερου φιλόσοφου της αρχαιότητας. Ο συγγραφέας, επί σειρά ετών επιμελητής έκδοσης των
έργων του Αριστοτέλη στη Γερμανία, εξιστορεί ό,τι
γνωρίζουμε για τον Σταγειρίτη, τον μαθητή του
Πλάτωνα, τον δάσκαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
ιδρυτή της φιλοσοφικής σχολής του Περιπάτου, και
ερμηνεύει όλα τα γραπτά του.
«Η γλώσσα του Αριστοτέλη είναι μια γλώσσα
οικουμενική. Και με τη βοήθεια του Hellmut
Flashar αντιλαμβάνεται καλύτερα κανείς γιατί την
μιλούμε».
Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Τι έχει να προσφέρει σήμερα η φιλοσοφία στην εκπαίδευση; Η
φιλοσοφία της εκπαίδευσης, μέσα από τη διερεύνηση αναφορικά με τις επιστημολογικές δυνατότητες και τα όρια των ιδεωδών του λόγου και της γλώσσας, διεκδικεί γνωστική διακριτότητα και ακαδημαϊκή αξιοπιστία, ελίσσεται εύρωστα πέρα από
τις επιστημολογικές και πρακτικές κακοήθειες των μεγάλων
«-ισμών» και αναπτύσσει μια δυναμική διαλεκτική ανάμεσα στη
θεωρία και την πράξη: ανταποκρίνεται στα αιτήματα της εκπαιδευτικής έρευνας και πολιτικής, στις ανησυχίες και τις ανάγκες
των μάχιμων λειτουργών της εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία της
εκπαίδευσης ανανεώνει τα ενδιαφέροντά της για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης πέρα από την ατυχή εργαλειοποίηση και
εμπορευματοποίησή της, τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού θεσμού και της κοινωνίας, την αναβάθμιση της υποκειμενικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική πράξη και έρευνα καθώς και
την αξιοποίηση του κριτικού στοχασμού προς όφελος τόσο των
μαθησιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών όσο και της ενδυνάμωσης της ευρύτερης κοινωνίας και κουλτούρας. Στη μετααναλυτική περίοδο η φιλοσοφία δεν είναι μια μετα-δραστηριότητα. Προσφέρεται στην εκπαίδευση και ενσωματώνεται ολιστικά στις σύγχρονες διεργασίες μάθησης, διδασκαλίας, έρευνας και πολιτικής.
2019 • σ. 275 • 978-960-01-2037-0 • 17,00 €

ΘΕΜΑΤΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ
Τιμητικός Τόμος in Memoriam Δημ. Δ. Μούκανου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουζάλα Μελίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110719

2018 • σ. 316 • 978-960-01-1905-3 • 16,00 €

ΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μια Ολιστική Προσέγγιση της Πλατωνικής Γλωσσολογίας
Παπαμιχαήλ Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689706

Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι η ανάδειξη του γεγονότος
ότι η μεταφυσική και η γνωσιολογία του Πλάτωνα αποτελούν
το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η θεώρησή του για τη γλώσσα.
Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία ερμηνευτική προσέγγιση της
ίδιας της πλατωνικής γλωσσολογίας, κατά τρόπο, όχι μεμονωμένο, αλλά ολιστικό. Πέρα από την ανάδειξη της θεμελιακής
34 |
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Φιλοσοφία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Copleston Frederic Charles
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Δημητρακόπουλος Α.

Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689490

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; Στον Μεσαίωνα; Ναι. Τόσο ο Μεσαίωνας ο χριστιανικός –πρωτίστως– όσο
και ο αραβικός και ο εβραϊκός προσέλαβαν (σε βαθμό, τρόπους και οδούς που ποίκιλλαν ανά πολιτιστικό χώρο και ιστορικό χρόνο) τη φιλοσοφική σκέψη της κλασσικής,
ελληνιστικής, ελληνορωμαϊκής και ύστερης Αρχαιότητας, αλλά και ο ένας τη σκέψη
του άλλου. Αναμετρήθηκαν με τα παλαιότερα προβλήματα και προήγαγαν τη φιλοσοφική σκέψη, ιδίως στους κλάδους της λογικής, της γνωσιολογίας, της φιλοσοφίας
της γλώσσας, της φιλοσοφίας της θρησκείας και της μεταφυσικής. Στην προαγωγή
αυτή συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία ενός από τους πλέον καινοτόμους
θεσμούς που εμφανίστηκαν ποτέ – στον μεσαιωνικό θεσμό του πανεπιστημίου. Όσο
για το γεγονός ότι τη φιλοσοφική τους σκέψη οι στοχαστές του Μεσαίωνα τη συνέπλεκαν με τη θεολογική, αυτό κατά τον συγγραφέα σημαίνει ότι, σεβόμενοι το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η φιλοσοφία κατά τον Μεσαίωνα, οφείλουμε αφ’ ενός να διαγιγνώσκουμε με ακρίβεια τον τρόπο συνανάπτυξης αυτών των
δύο πλευρών της σκέψης τους και αφ’ ετέρου να επικεντρωνόμαστε στη φιλοσοφική
πλευρά και να την αποτιμούμε ως τέτοια, όπως κάνουμε με τη φιλοσοφική σκέψη
κάθε άλλης ιστορικής περιόδου.
2020 • σ. 647 • 978-960-01-2131-5 • 35,00 €
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Φιλοσοφία
συσχέτισης μεταξύ της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας και της
γλωσσολογίας του Πλάτωνα το βιβλίο αυτό επιτελεί επιπλέον
και μίαν άλλη διασύνδεση: εκείνην, μεταξύ της γλωσσολογικής
σκέψης του Πλάτωνα και της σκέψης ορισμένων από τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, οι οποίοι επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα της γλώσσας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
εκείνο που επιδιώκεται είναι και η ανάδειξη, επίσης, του πώς η
πλατωνική θεώρηση για τη γλώσσα έθεσε, στην πορεία της ιστορίας, τα θεμέλια για τη διαμόρφωση, αφενός, της Φιλοσοφίας της
Γλώσσας, καθώς, αφετέρου, και της σύγχρονης Γλωσσολογίας.
2019 • σ. 318 • 978-960-01-2073-8 • 18,00 €

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Προσεγγίσεις και Διακυβεύματα ενός Ζητήματος
Sabot Phillipe
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πρελορέντζος Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376661

O Φιλίπ Σαμπό, διαπρεπής μελετητής των σχέσεων της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, εγκύπτει σε εγχειρήματα προσέγγισης
σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων (Προυστ, Μπέκετ, Β. Γουλφ,
Τ. Μαν κ.ά.) από Γάλλους φιλοσόφους στο τελευταίο μισό του
εικοστού αιώνα (Ντεριντά, Ντελέζ, Μαρκέ, Ρικέρ, Ντεκόμπ, Μπαντιού και Φουκώ) σε γόνιμη αναμέτρηση με Γερμανούς φιλοσόφους (Καντ, Χέγκελ, Νίτσε ή Χάιντεγκερ) για το οικείο ζήτημα.
Ο Σαμπό απορρίπτει διαρρήδην τη θεώρηση της φιλοσοφίας
και της λογοτεχνίας ως ριζικά διακριτών μαθήσεων και δη τις
ποικίλες απόπειρες υπαγωγής της μίας στην άλλη. Προσυπογράφοντας τις αναλύσεις του Μασερέ περί λογοτεχνικής φιλοσοφίας, υποστηρίζει ότι είναι προς όφελος της φιλοσοφίας να
μην εκλαμβάνει τη λογοτεχνία ως αντικείμενο αναστοχασμού,
αλλά να αναγνωρίσει τη θεωρησιακή εμβέλεια συγκεκριμένων
λογοτεχνημάτων. Η φιλοσοφία μπορεί έτσι, όχι απλώς να υποβάλλει στη βάσανο της κριτικής τις έννοιές της και τη φύση της
δραστηριότητάς της, αλλά να διευρυνθεί, αναγνωρίζοντας ότι
οφείλει να μπορεί να ασκείται και στα λογοτεχνικά έργα.
2017 • σ. 285 • 978-960-01-1889-6 • 13,00 €

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Πέτσιος Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68395063

Για την αρχαία ελληνική αντίληψη ο Κόσμος, ως εύτακτη και
εναρμόνια διάταξη των αντίρροπων συμπαντικών και κοινωνικών-πολιτικών δυνάμεων συνιστά ένα έλλογο Όλον που αναδύεται από την αμετρία και τη χαώδη κατάσταση και ο άνθρωπος,
ως μέρος της συμπαντικής ολότητας, μορφοποιεί τον κοινωνικό
χώρο ρυθμίζοντας τις σχέσεις του με τους άλλους με την πειθώ,
έτσι ώστε η μορφή της πόλεως και της πολιτείας να ανταποκρίνονται στο αίσθημα της αρμονίας. Η πολιτική κοινωνία θεμελιώνεται στον λόγο και στις θεσμίζουσες δυνατότητες της γλώσσας,
η οποία λειτουργεί μέσω των σημάνσεων, των ονομάτων που
γίνονται αντιληπτά στη λειτουργία τους ως «αγάλματα φωνήεντα». Μέσα από το πρίσμα αυτό κατανοείται και η σημασία που
36 |
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αποδόθηκε στη Ρητορική και στη φιλοσοφική παίδευση του
λόγου κατά τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα, καθώς η πειθώ αναδεικνύεται ως η μοναδική δυνατότητα να συγκροτηθεί η πολιτική
απόφαση με την αδιαμεσολάβητη μετοχή όλων των πολιτών.
2018 • σ. 347 • 978-960-01-1893-3 • 20,00 €

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
Βέικος Θεόφιλος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111064

2017 • σ. 239 • 978-960-01-1913-8 • 15,00 €

ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ
Βέικος Θεόφιλος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376837

Το βιβλίο αυτό περιγράφει πώς οι Έλληνες πρώτοι θεμελίωσαν
τη φιλοσοφία και την επιστήμη, δηλαδή την ορθολογική εξήγηση του κόσμου, το πιο ξεχωριστό και καθοριστικό γεγονός
στην ιστορία της ευρωπαϊκής σκέψης. Η περιγραφή και η εξήγηση της διαδικασίας με την οποία γεννήθηκε και άρχισε να
αναπτύσσεται ορθολογική σκέψη στην Ελλάδα και στον κόσμο
είναι ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη φιλοσοφία, γιατί θέλοντας να δώσουμε μια περιγραφή του προσωκρατικού πνεύματος είναι σαν να θέλουμε να περιγράψουμε τα αρχικά στάδια
διαμόρφωσης του σύγχρονου φιλοσοφικού πνεύματος. Η περίπτωση ακριβώς της προσωκρατικής σκέψης συνιστά την αρχή
της φιλοσοφίας και με τις δύο αυτές σημασίες: η προσωκρατική
προβληματική είναι αρχή και μήτρα, πηγή και τροφός του φιλοσοφικού και επιστημονικού πνεύματος. Γενικά, η ανάπτυξη του
πρωτοφιλοσοφικού και πρωτοεπιστημονικού στοχασμού στην
Ελλάδα δείχνει τις κριτικές δυνατότητες και το ανοιχτό πνεύμα
της ελληνικής πόλης απέναντι στον κλειστό κόσμο της μυθικής
παράδοσης.
2016 • σ. 409 • 978-960-01-1823-0 • 19,00 €

Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Vico Giambattista
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Κεντρωτής Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658621

Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν Vico είναι για έναν
από τους παρακάτω τρεις λόγους:
• ιστορική προοπτική (οι οπαδοί του Spengler),
• φιλοσοφική περιέργεια (οι οπαδοί του Μαρξ),
• λογοτεχνική οξυδέρκεια (οι οπαδοί του Joyce).
Ανεξάρτητα από το κίνητρο, οι αναγνώστες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πολύ αντισυμβατικό κείμενο κι ένα ιδιαίτερα
ασυνήθιστο βιβλίο. Ο Vico αναζητά την προέλευση του πολιτισμού και της γνώσης επιδεικνύοντας πρωτοφανή συνδυαστική
ικανότητα και προτείνει θεωρίες που δεν έπαψαν να προβληματίζουν και να γονιμοποιούν τον στοχασμό. Είναι αδύνατο να
συνοψίσει κανείς σε λίγα λόγια το περιεχόμενο ενός βιβλίου
πολυδιάστατου και δραστικού σαν αυτό. Στο φυσικό κοινό του
ανήκει κάθε σκεπτόμενος, απαιτητικός αναγνώστης.
2015 • σ. 1048 • 978-960-01-1598-7 • 50,00 €

Φιλοσοφία
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Γ. Δελλή

Ο Δρόμος προς την Αρετή στο Αριστοτελικό
Ιδανικό Κράτος

Δημητρακόπουλος Α. Γιάννης,
Καλογεράκος Γ. Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378852
2017 • σ. 155 • 978-960-01-1852-0 • 8,00 €

ΕΝΑ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟ REQUIEM
Θέματα Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας, Τέχνης
και Πολιτικής στον 21ο Αιώνα
Παπαδημητρίου Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377802

2017 • σ. 236 • 978-960-01-1854-4 • 11,00 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μπαλιάτσας Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689470

2019 • σ. 456 • 978-960-01-2074-5 • 20,00 €

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ
Μπαλιάτσας Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072778

2021 • σ. 320 • 978-960-01-2220-6 • 15,00 €

Καλογεράκος Γ. Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377967

Το αριστοτελικό ιδανικό κράτος, η ἀρίστη πολιτεία, αποτελεί ένα
κράτος πολιτειακής αριστείας, στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή οι
αρχές της ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Στο κράτος αυτό
ο δρόμος προς την αρετή περνά μέσα από την παιδεία. Το βιβλίο
πραγματεύεται την αριστοτελική φιλοσοφία της παιδείας, όπως
αυτή αποτυπώνεται στα βιβλία Η΄ και Θ΄ των Πολιτικῶν, και τη
σχέση της με την πολιτική και ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη:
εξετάζονται όλες οι πτυχές του πολιτειακού οικοδομήματος της
ἀρίστης πολιτείας· προσδιορίζονται οι ηθικές, ψυχολογικές και
παιδαγωγικές παράμετροι της φιλοσοφίας της παιδείας· αναλύονται τα κύρια αξιώματά της και η πολιτειακή θεμελίωσή τους·
τέλος σκιαγραφείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ιδανικού
κράτους. Τα ζητήματα αυτά διερευνώνται με βάση τα Πολιτικά,
αλλά και τα ηθικά έργα, και σε συνάρτηση με την προαριστοτελική φιλοσοφική παράδοση.
2015 • σ. 171 • 978-960-01-1739-4 • 8,00 €

ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
Δελλής Γ. Ιωάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959722

2014 • σ. 520 • 978-960-01-1534-5 • 31,85 €

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Βίος και Πολιτεία

KANT

Αποστολίδης Δ. Πάνος

Guyer Paul

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659715

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός

2015 • σ. 1092 • 978-960-01-1711-0 • 40,00 €

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Καρακατσάνης Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959710

Η Φιλοσοφία της Παιδείας αποτελεί ένα θεωρητικό αλλά και πρακτικό σώμα φιλοσοφικών απόψεων και δράσεων με τρισχιδή
προσανατολισμό. Με αφετηρία τον ανθρωπολογικό προβληματισμό, στο πλαίσιο του οποίου θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης οντογένεσης αναδεικνύεται η μάθηση ως πρόσκτηση
συγκεκριμένων ικανοτήτων –εκπαίδευση– και αξιακών κωδίκων –αγωγή–, κοινωνικά ωστόσο προσδιορισμένων, παραπέμπεται η Φιλοσοφία της Παιδείας στη φιλοσοφική θεώρηση των
μαθησιακών θεσμών με τη λειτουργία των οποίων εντέλλεται η
ένταξη των νέων κυρίως μελών μιας κοινωνίας σε αυτήν. Επειδή
όμως η παραπάνω ένταξη ούτε εύκολη είναι, αλλά ούτε και εκ
προοιμίου ευδόκιμη, υποχρεώνεται η Φιλοσοφία της Παιδείας
να ασχοληθεί όσο το δυνατόν πιο κριτικά με τις επικρατέστερες
παιδευτικές θεωρίες που κατά καιρούς διατυπώθηκαν, προκειμένου να επιτευχθεί η προαναφερθείσα ένταξη ευμέθοδα και
αποτελεσματικά, δηλαδή παραγωγικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
2015 • σ. 248 • 978-960-01-1681-6 • 14,92 €

Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960522

Είναι γνωστό ότι από τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού ο Ιμμάνιουελ Καντ ήταν εκείνος που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση.
Ο Πωλ Γκάιερ, διακεκριμένος μελετητής του Καντ, σε αυτή τη
μελέτη του υποδεικνύει ότι η καντιανή έννοια της αυτονομίας,
η άποψη δηλαδή ότι η ανάπτυξη της αυτονομίας του ανθρώπου είναι ο μόνος σκοπός που μπορεί να γίνει κατανοητός και
ως προς την ιστορία του ανθρώπου και ως προς την ιστορία της
φύσης, είναι το κλειδί για την κατανόηση όλων των κύριων πτυχών της σκέψης του φιλοσόφου.
Με αφετηρία μια αρκετά κατατοπιστική αναφορά στη βιογραφία και την εποχή του Καντ, ο Γκάιερ αναλύει με μεγάλη προσοχή τις απόψεις του Καντ για τη φύση του χώρου, του χρόνου
και της εμπειρίας και παρουσιάζει κριτικά την περίφημη θεωρία του υπερβατικού ιδεαλισμού, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως πόσο ανεξάρτητο είναι το μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφίας του Καντ από τη συγκεκριμένη θεωρία. Στη συνέχεια, εξετάζει την ηθική φιλοσοφία του Καντ. Στο τελευταίο μέρος της
μελέτης του, ο Γκάιερ αναφέρεται στην αισθητική του Καντ και
τις απόψεις του περί του ωραίου και του υψηλού, όπως και το
πώς αυτές σχετίζονται με την ανθρώπινη ελευθερία και ευτυχία.
2013 • σ. 680 • 978-960-01-1495-9 • 39,81 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Φιλοσοφία
ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ
Παγκόσμια Κρίση και Προοπτικές
Γογγάκη Κωνσταντίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33133240

2013 • σ. 537 • 978-960-01-1609-0 • 34,83 €

απόδειξη ωριμότητας και σοφίας. Αυτή είναι και η ουσία του
ευρωπαϊκού πνευματικού κληροδοτήματος στις νεότερες γενιές.
Προτείνοντας το οικουμενικό έναντι του παγκοσμιοποιημένου,
το σύγχρονο ευρωπαϊκό πνεύμα μπορεί να παραμείνει εναργές,
επίκαιρο και αναγκαίο.
2013 • σ. 198 • 978-960-01-1574-1 • 10,94 €

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ο Επιστήμονας, ο Φιλόσοφος, ο Αιρετικός - Μια
Εξέχουσα Μορφή των Νεοελληνικών Γραμμάτων

Ο Ελληνικός Επιστημονικός Στοχασμός
τον 17ο και 18ο Αιώνα

Καράς Γιάννης

Πατηνιώτης Εμμανουήλ

2013 • σ. 305 • 978-960-01-1577-2 • 14,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998993

2013 • σ. 415 • 978-960-01-1590-1 • 26,87 €

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
White Nicholas
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καραμανώλης Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γραμμένου Χρυσούλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074385

2012 • σ. 347 • 978-960-01-1486-7 • 24,88 €

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Υπό το Φως Αρχαίων και Βυζαντινών Υπομνημάτων
Μουζάλα Μελίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998989

2013 • σ. 395 • 978-960-01-1563-5 • 26,87 €

ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΡΑΤΥΛΟΣ
΄Η Περί Ορθότητος Ονομάτων, Λογικός
Πλάτων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Κεντρωτής Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767281

Στον Κρατύλο ενσωματώνεται η πρώτη φιλοσοφική απόπειρα
στην ιστορία της δυτικής σκέψης να αντιμετωπιστεί φιλοσοφικά
η προβληματική της γλώσσας, και μάλιστα να συμπεριληφθούν
σε ένα έργο η σχετική προσέγγιση του Πλάτωνος και οι προηγούμενες διδασκαλίες των Σοφιστών. Μέσα από τη γενική αμφισημία και αντιφατικότητα των προς συζήτηση τιθεμένων ερωτημάτων αναδεικνύεται το ότι στη γλώσσα δεν υπάρχει θετικότητα.
Με το μανικό αφηνίασμα του Σωκράτη ελέγχεται η ορθότητα
των ονομάτων, αλλά τελική απάντηση δεν δίνεται. Μήπως όμως
δεν υπάρχει τέτοια, μιας και η γλώσσα είναι πάντα ζωντανή και
αενάως μεταβαλλόμενη;
2013 • σ. 544 • 978-960-01-1537-6 • 34,83 €

Η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα στον Σύγχρονο Κόσμο
Παπαδημητρίου Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32999003

Διατρέχοντας μια ιστορική περίοδο από την Αναγέννηση έως
τα τέλη του 20ού αιώνα, το παρόν κείμενο επιχειρεί τη σύντομη
καταγραφή γεγονότων, κινήσεων, θέσεων και διεκδικήσεων που,
με αφετηρία την Ευρώπη, διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο.
Αποτελεί επίσης μια προσπάθεια ορισμού της ευρωπαϊκής
νεωτερικότητας ως φιλοσοφικής θέσης, πολιτικής ανατροπής,
κοινωνικής άποψης και καλλιτεχνικής προοπτικής. Αλλά κατά
πόσον αυτή μας είναι γνωστή στις κρυφές της διεργασίες; Η νεωτερικότητα εξέθρεψε ή όχι το τέρας του ολοκληρωτισμού, μέσα
από τον αφαιρετικό ορισμό του Κράτους; Ο μοντερνισμός στην
Τέχνη περιείχε ή όχι στοιχεία φασισμού μέσω της εγκαθίδρυσης μιας δικτατορίας μετρίων και ατάλαντων; Ως προσπάθεια
ενηλικίωσης του ανθρώπου, η νεωτερικότητα πάλεψε με τους
μεσαιωνικούς δαίμονες προτείνοντας τον ορθό λόγο. Η ενδεχόμενη αποτυχία της δεν είναι ένα συμβάν ανάμεσα στα τόσα
πιθανά και τυχαία, αλλά στοιχείο αυταμφισβήτησης, άρα αποδεικτικό εντιμότητας. Η ανατροπή της καθησυχαστικής βεβαιότητας μέσω της αποδοχής του σχετικού και πεπερασμένου είναι
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ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ ΖΩΗ
Η Κυριαρχία της Ποσότητας στη Μηχανιστική
Κοσμοθεώρηση
Ρωμανός Κωνσταντίνος
Στη βάση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων φυσικοεπιστημονικών θεωριών για τον άνθρωπο βρίσκεται η ιδέα της
ομοιογενούς ποσότητας, με τη βοήθεια της οποίας η νεκρή
φύση τέθηκε στην υπηρεσία των πολιτιστικών συμφερόντων
της εξουσίας. Ο τελευταίος νεωτερισμός της ποσοτικής-φυσικοεπιστημονικής σκέψης είναι η μεταφορά της ιδέας μιας ισορροπίας των (εν)τάσεων από τη φυσική στη βιολογία και η απόπειρα
αναγωγής του τόνου (από το τείνειν) του νευρικού συστήματος,
ο οποίος χωρίς αμφιβολία περικλείει το ολοκληρωτικό μυστικό
της ζωτικότητας του οργανισμού, σε ποσοτικό μέγεθος. Παντού
καταβάλλονται προσπάθειες απομίμησης της ζωής με τη βοήθεια χιλιάδων ψευδομορφώσεων της οικουμενικής μηχανικής
και υπερνίκησης της αντίστασής της απέναντι στον αιτιοκρατικό, αντικειμενοποιητικό και ποσοτικό τρόπο θεώρησης. Θα
επιτύχουν;
2012 • σ. 179 • 978-960-01-1529-1 • 14,92 €

Πολιτικές επιστήμες
Διεθνείς Σχέσεις
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Cassese Antonio
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παζαρτζή Φωτεινή
ΜΕΤAΦΡΑΣΗ: Σαριδάκης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960502

Το έργο αποτελεί μία συνολική θεώρηση του κλάδου του διεθνές
δικαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες,
αρχές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου, αλλά και επιμέρους αντικείμενα διεθνών ρυθμίσεων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, το περιβάλλον, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
η ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων και η διεθνής
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο συγγραφέας προσεγγίζει
τους διεθνείς κανόνες και θεσμούς μέσα από την ιστορική τους
προέλευση και την ιδεολογική τους διάσταση κατά τρόπο ώστε
να αναδεικνύεται η δυναμική διάσταση του διεθνούς δικαίου.
2012 • σ. 687 • 978-960-01-1496-6 • 39,81 €

Πολιτική Επιστήμη
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019 ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Στάσεις, αντιλήψεις, στοιχίσεις και αποστοιχίσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αρανίτου Βάλια, Γεωργιάδου Βασιλική,

Τσατσάνης Μάνος
Oι εκλογές του 2019 σηματοδότησαν το κλείσιμο του πολιτικού
κύκλου που άνοιξε μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου
το 2010 και τον διπλό εκλογικό σεισμό του 2012. Εστιάζοντας
στις πρώτες εκλογές της μεταμνημονιακής εποχής το βιβλίο εξετάζει από διαφορετικές οπτικές το αποτύπωμα μίας δεκαετίας
οικονομικής και πολιτικής κρίσης στην εκλογική συμπεριφορά
και την πολιτική κουλτούρα των Ελλήνων. Συνεισφέρουν με κείμενά τους καταξιωμένοι και νεότεροι πολιτικοί επιστήμονες από
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αξιοποιούν νέα
εμπειρικά δεδομένα και αναδεικνύουν συνέχειες και ασυνέχειες
στις πολιτικές προτιμήσεις, αξίες και διαιρέσεις του ελληνικού
εκλογικού σώματος, καθώς και τα χαρακτηριστικά του μεταμνημονιακού κομματικού συστήματος. Οι επιμέρους αναλύσεις
σκιαγραφούν μακροχρόνιες δυναμικές και δομικές μετατοπίσεις
που θα συνεχίζουν να μας απασχολούν κατά την τρίτη δεκαετία
του 21ου αιώνα. Πέρα από πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, το βιβλίο απευθύνεται και στον γενικό αναγνώστη που
ενδιαφέρεται να κατανοήσει εις βάθος τις νέες δυναμικές που
αναπτύσσονται στη βάση του δημοκρατικού μας συστήματος.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η Σύγχρονη Συζήτηση
Jackson Robert, Sørensen Georg,
Jørgen Møller
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσάκωνας

Παναγιώτης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βρεττού Μυρτώ

Παρουσιάζοντας με συγκροτημένο, συστηματικό,
οξυδερκή και ισορροπημένο τρόπο τη συζήτηση
γύρω από τις σημαντικότερες έννοιες, θεωρίες και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου των διεθνών σχέσεων, οι Jackson και Sorensen επιτυγχάνουν να εξοικειώσουν τον αναγνώστη με τη σύγχρονη θεωρητική και μεθοδολογική ατζέντα των
διεθνών σχέσεων. Αδιαμφισβήτητο συγκριτικό
πλεονέκτημα του βιβλίου έναντι ανάλογων προσπαθειών στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η παραστατική και με εξαιρετικά απλό και εύληπτο τρόπο
παρουσίαση των διαφόρων σύνθετων θεωρητικών
και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η έκδοση του
σημαντικού έργου των Jackson και Sorensen προσφέρει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα μοναδικά χρήσιμο εργαλείο περιδιάβασης στα δύσβατα
μονοπάτια της θεωρίας και μεθοδολογίας των διεθνών σχέσεων, και στους σπουδαστές της επιστήμης των διεθνών σχέσεων –τόσο σε προπτυχιακό
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο– τα απαραίτητα
θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας της σύνθετης διεθνούς ζωής.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Μύθος και Ιστορική Παράδοση στην Πολιτική Σκέψη
της Αρχαίας Ελλάδας
Συρόπουλος Σπύρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110791

2018 • σ. 271 • 978-960-01-1934-3 • 14,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Πολιτικές επιστήμες
ΠΑΣΟΚ 1974-2018
Πολιτική οργάνωση - Ιδεολογικές μετατοπίσεις Κυβερνητικές μεταβολές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ασημακόπουλος Βασίλης, Τάσσης Χρύσανθος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77119267

προς το δίκαιο της ΕΕ. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα στον
κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
2012 • σ. 366 • 978-960-01-1528-4 • 29,86 €

2018 • σ. 829 • 978-960-01-1971-8 • 45,00 €

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Περισσότερο από ένα Παιχνίδι και μία Ένωση

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Κεντρωτής Κυριάκος

Παιονίδης Φιλήμων

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59361034

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φριλίγγος Αδριανός

2016 • σ. 216 • 978-960-01-1776-9 • 15,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110784

Αν και η δημοκρατία εξ ορισμού εννοείται ως το πολίτευμα όπου
ο λαός είναι πολιτικά κυρίαρχος, στις σύγχρονες δημοκρατίες
κυριαρχούν οι αιρετές κομματικές ελίτ. Η παρούσα μελέτη προτείνει ένα εναλλακτικό κανονιστικό μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης, τη δημοκρατία ως λαϊκή κυριαρχία, ξεκινώντας
από τη θέση ότι οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά
και ουσιαστικά στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων ως ισάξια
και πλήρη μέλη μιας αυτοδιοικούμενης συλλογικότητας.
2018 • σ. 280 • 978-960-01-1923-7 • 13,00 €

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κρίση και η Αποδόμηση του Πολιτικού
ΕΚΚΕ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργαράκης Νίκος, Δεμερτζής Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658851

2015 • σ. 656 • 978-960-01-1698-4 • 37,82 €

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1929 και 2008
Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
(ΕΜΙΑΝ) / Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωτσονόπουλος Λουδοβίκος,

Παπαδημητρίου Δέσποινα, Συνοδινός Ζήσιμος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59359447

2016 • σ. 288 • 978-960-01-1791-2 • 10,00 €

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ;
Θεωρία και Πρακτική της Περιβαλλοντικής
Συμμόρφωσης στην Ελλάδα
Κουταλάκης Χαράλαμπος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767274

Τις τελευταίες δεκαετίες η συμμόρφωση των κρατών προς τις
δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν σε διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο της νομικής
επιστήμης αλλά και των μελετητών των διεθνών σχέσεων, της
κοινωνιολογίας και της πολιτικής επιστήμης. Η παρούσα μελέτη
συμβάλλει στον διεπιστημονικό αυτό διάλογο αναδεικνύοντας
τη διοικητική διάσταση της συμμόρφωσης των κρατών μελών
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Πολιτική Επικοινωνία
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΩΣ ΑΡΜΌΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΌΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΉΣ ΤΗΣ
Κουντούρη Φανή
Τα τελευταία χρόνια συζητάμε τις σχέσεις πολιτικής και ΜΜΕ με
ιδιαίτερη καχυποψία ενώ πληθαίνουν οι απόπειρες προσδιορισμού τους: σχέσεις συμβιωτικές, ανταγωνιστικές, αλληλεξάρτησης, διαπλοκής, αμοιβαίων εξαρτήσεων και συμφερόντων. Η
επικοινωνία εκλαμβάνεται συχνά ως προπαγάνδα και πολιτική
μονομέρεια, ενώ η πολιτική θεωρείται υποταγμένη σε εξωπολιτικές παρεμβάσεις που περιορίζουν την αυτονομία της. Διαδικασίες μεγάλης κλίμακας όπως η παγκοσμιοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας αναδεικνύουν ακόμα πιο έντονα τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας στην κατανόηση του μετασχηματισμού της Δημοκρατίας.
Μία σειρά ερωτημάτων τίθενται ολοένα και πιο επιτακτικά:
Ποιο είναι το μέγεθος της επιρροής των ΜΜΕ στην πολιτική διαδικασία και ποια τα όριά της; Πώς εξελίσσεται η σχέση πολιτικής και επικοινωνίας στην Ελλάδα κατά τη Μεταπολίτευση;
Ποια είναι τα όρια της συναίνεσης και πώς διαμορφώνεται αυτή;
Έχουν χάσει τα κόμματα μέρος της αυτονομίας τους ως αποτέλεσμα της επικοινωνιακής εισβολής; Πότε η πληροφόρηση είναι
χειραγώγηση και πότε χειραφέτηση; Ποιος επιβάλλει την ατζέντα στα νέα υβριδικά περιβάλλοντα και πώς μετασχηματίζεται
η πολιτική στο ψηφιακό περιβάλλον; Τι σηματοδοτούν οι πρόσφατες κρίσεις (δημοσιονομική, υγειονομική) για την πολιτική
ενημέρωση στην Ελλάδα; Τελικά, αποικίζεται η πολιτική από τα
ΜΜΕ ή η πολιτική διατηρεί την αυτονομία της έναντι της επικοινωνίας; Το βιβλίο αυτό μιλά για τέσσερις διαδικασίες μετασχηματισμού των σχέσεων Πολιτικής και Επικοινωνίας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη Βιβλιογραφία
μιας Ανθρωπιστικής Μεθόδου
Gerstlé Jacques
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ψύλλα Μαριάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουντούρη Φανή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32251

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/5

2014 • σ. 352 • 978-960-402-404-9 • 22,90 €

Πολιτικές επιστήμες
Διεθνή Θέματα
ΣΥΡΙΑ
Abboud N. Samer
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλείου A. Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βρεττού Μυρτώ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Ρούσσος Σωτήρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94777515

Η Συρία του διεθνολόγου Samer Abboud φωτίζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη χώρα που επηρεάζει τον κόσμο μας.
Ο συγγραφέας συνθέτει αριστοτεχνικά το χρονικό της κρίσης
με τρόπο άμεσα κατανοητό, ισορροπημένο και αναλυτικό. Εξηγεί πώς εδραιώθηκε το σκηνικό πολέμου στη Συρία μετά το
2011, ποιοι είναι οι κύριοι δρώντες, ποιος είναι ο ρόλος τους στη
σύγκρουση και πώς η πιθανή επιβολή της «αυταρχικής ειρήνης»
θέτει εν αμφιβόλω τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα
που την αφανίζουν τα πολλά δίκτυα της βίας και ο κατακερματισμός με τρόπους, ίσως, μη αναστρέψιμους. Η προβληματική
επιβίωση του καθεστώτος Άσαντ, η ολιγωρία της διεθνούς κοινότητας παράλληλα με τα δεινά του συριακού λαού προμηνύουν
ένα αβέβαιο μέλλον που θα επηρεάζει την ευρύτερη Μέση Ανατολή –και τον κόσμο– στον 21ο αιώνα.
2020 • σ. 345 • 978-960-01-2139-1 • 16,00 €

ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ;
Fenby Jonathan
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94777513

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας και ο αυξανόμενος ρόλος
της στη διεθνή σκηνή οδήγησαν σε οράματα περί κυριαρχίας
της στον 21ο αιώνα. Στο βιβλίο αυτό ο Jonathan Fenby, εμπειρογνώμονας σε θέματα της Κίνας, καταδεικνύει γιατί αυτές οι
υποθέσεις είναι εσφαλμένες. Παρουσιάζει μια ανάλυση των επιλογών της ηγεσίας του Σι Τζινπίνγκ και διερευνά τις κυριότερες
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και διεθνείς προκλήσεις που
αντιμετωπίζει σήμερα η Κίνα – καθεμία από τις οποίες εμπεριέχει τους διαρθρωτικούς φραγμούς που θέτουν σε δοκιμασία
το σύστημα.
Το εύστοχο αυτό βιβλίο μάς δίνει μια ρεαλιστική οπτική
για το πού κατευθύνεται η Κίνα σε μια εποχή που το μέλλον
της είναι πολύ σημαντικό για να περιορίζεται σε επιφανειακές
αναλύσεις και θεωρητικά ευχολόγια. Το καινούργιο βιβλίο του
Jonathan Fenby ανατέμνει σε βάθος τον μύθο ότι η Κίνα θα γίνει
σύντομα η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη. Ο συγγραφέας εντοπίζει και αναδεικνύει ένα πλήθος παραγόντων που αναχαιτίζουν
τους ευσεβείς πόθους της.
Η νηφάλια αποτίμησή του δεν είναι απαισιόδοξη, είναι ρεαλιστική. Όλοι οι αναλυτές από τους πανεπιστημιακούς μέχρι τους
επικεφαλής επενδυτικών οργανισμών και τους κυβερνητικούς
αξιωματούχους καλό θα ήταν να διαβάσουν προσεκτικά αυτό
το βιβλίο.
David Shambaugh
Πανεπιστήμιο George Washington,
συγγραφέας του China’s Future

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Κίνδυνος για την Ευρώπη
Smith Hannah Lucinda
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Τσάκωνας Παναγιώτης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλείου Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τζιγκουνάκης Ευάγγελος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073199

Στο βιβλίο Η άνοδος του Ερντογάν: Κίνδυνος για την
Ευρώπη, η συγγραφέας παρουσιάζει το κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό ανάγλυφο της Τουρκίας. Η ιστορία της χώρας και οι σχέσεις με τη Δύση,
τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία κ.ά. αναλύονται ταυτόχρονα με τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν
σήμερα την Ελλάδα και τον κόσμο.
Ποιος είναι και τι επιδιώκει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν; Γιατί επιτίθεται στην κοσμική δημοκρατία του Κεμάλ Ατατούρκ και πώς οδηγεί τη χώρα
του στον σύγχρονο κόσμο; Ποια η σχέση του με
τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, τον πόλεμο
της Συρίας και το χάος στη Μέση Ανατολή; Γιατί,
εντέλει, η Δύση δεν περιθωριοποιεί τον Ερντογάν
και το καθεστώς του; Οι απαντήσεις στα πιο πάνω
ερωτήματα δίνονται παράλληλα με το χρονικό
της ισχυροποίησης του πιο επιτυχημένου λαϊκιστή ηγέτη αυτού του αιώνα.
Η Hannah Lucinda Smith είναι ανταποκρίτρια
των Times του Λονδίνου στην Τουρκία. Βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, καλύπτοντας
αρχικά τις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις εντός της
Συρίας και της Ανατολικής Τουρκίας, και αργότερα
τη μεταναστευτική κρίση και το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.
2021 • σ. 509 • 978-960-01-2166-7 • 25,00 €

2019 • σ. 180 • 978-960-01-2071-4 • 9,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Πολιτικές επιστήμες
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τα Παιδιά του Ιράκ Μιλάνε
Έλις Ντέμπορα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μακρυνιώτη Δήμητρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χέλμη Δανάη

«Η Έλις εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική φωνή ηθικής
και κοινωνικής συνείδησης…»
Kirkus
«Κάποιοι νομίζουν πως αν είσαι από το Ιράκ και ζεις ακόμη,
τότε δεν έχεις πια προβλήματα. Δεν μπορούν να διακρίνουν
άλλου είδους δυσκολίες. Για παράδειγμα, ολόκληρο αυτό το
κτίριο είναι γεμάτο Ιρακινούς, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Δεν
υπάρχει εμπιστοσύνη. Ο πόλεμος την κατέστρεψε και αυτήν»,
Χίμπα, 16 χρόνων.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
Πολιτική Θεωρία και Πρακτική στις Διεθνείς
Σχέσεις - Αλήθειες για το Μακεδονικό και
τη Διαπραγμάτευση
Κοτζιάς Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073730

Το βιβλίο του Ν. Κοτζιά Η Λογική της Λύσης είναι
μια τοιχογραφία του «Μακεδονικού-Ονοματολογικού» προβλήματος και της λύσης του. Αποκαλύπτει
άγνωστα γεγονότα και ντοκουμέντα.
Το βιβλίο αναφέρεται στις στρατηγικές της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στην ιστορία
του Ονοματολογικού και τη γεωπολιτική σημασία
του. Εξηγεί τις θεωρητικές και πρακτικές μεταβολές σε θέματα-κλειδιά, όπως ο αλυτρωτισμός, η
ονοματολογία, η ιθαγένεια και η (εθνική) ταυτότητα· η εμπιστοσύνη και η δυσπιστία· το έθνοςεθνικό κράτος και ο εθνικισμός· ο αμυντικός εθνικισμός των ημερών μας και ο πατριωτισμός.
Αναλύει τις διαπραγματεύσεις στο διάστημα
1991-2015. Αποκαλύπτει τις μυστικές διαπραγματεύσεις και τις υποχωρήσεις· τη διγλωσσία της
πολιτικής του δικομματισμού. Αξιολογεί τη μη
κατανόηση των αλλαγών που συντελούνταν στην
τότε FYROM και στην περιοχή γενικότερα. Επεξηγούνται οι θεωρίες διαπραγματεύσεων και αναλύεται το πώς οδηγηθήκαμε στη Λύση της Συμφωνίας
των Πρεσπών: από μια άγονη μάχη θέσεων στα
πραγματικά συμφέροντα των δύο πλευρών· από
μια συνεχή εχθρότητα σε μια προοπτική φιλίας.
Αναδεικνύεται το πώς διαμόρφωσε η Ελλάδα έναν
έντιμο συμβιβασμό, από τον οποίο η ίδια βγήκε
κερδισμένη, όπως και όλη η περιοχή.
2020 • σ. 1005 • 978-960-01-2187-2 • 32,90 €
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«Έγιναν πολλές εκρήξεις αυτοκινήτων στην περιοχή μας.
Κάθε πρωί σηκωνόμασταν και μαθαίναμε ότι και ακόμα ένας
είχε σκοτωθεί με άγριο τρόπο. Οι φίλοι μου κι εγώ μιλούσαμε
γι’ αυτό. Θεωρούσαμε ότι ολόκληρος ο κόσμος είχε τρελαθεί»,
Γιαμάν, 13 χρόνων.
«Μείναμε στο καμπ προσφύγων για τέσσερα χρόνια. Αυτή
ήταν η ζωή μου: σκηνές, βρομιά και άνθρωποι ολόγυρα. Τελικά,
ήρθαμε στον Καναδά. Περιπλανηθήκαμε πολύ εδώ, προσπαθώντας να βρούμε το σωστό μέρος για να ζήσουμε, όπου θα μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ακόμα με λένε τρομοκράτη. Τα
παιδιά λένε: “Μην τα βάζεις μαζί του γιατί θα σου ανατινάξει το
σπίτι”».
Ρ., 18 χρόνων.
2018 • σ. 159 • 978-960-01-1991-6 • 10,00 €

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ
Η Κοινή Ανατροφή των Παιδιών μετά το Διαζύγιο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καραμανώλης Γιώργος, Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης

Η στάση της ελληνικής κοινωνίας στο ζήτημα της ανατροφής των παιδιών μετά το
διαζύγιο ή τον χωρισμό είναι εντυπωσιακά οπισθοδρομική σε σχέση με αυτή των υπόλοιπων προοδευμένων κρατών. Η αντίληψη ότι το παιδί μετά τον χωρισμό παραμένει
κυρίως ή αποκλειστικώς υπό την επιμέλεια ενός γονέα είναι βαθιά ριζωμένη σε όλα
τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, από τα πιο συντηρητικά έως τα υποτιθέμενα
πιο προοδευτικά, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ψυχικής υγείας, νομικών και δικαστών. Η διεθνής ερευνητική παραδοχή, καρπός πολυάριθμων μελετών πολλών ειδικοτήτων, ότι η συνεχόμενη, άμεση, ενεργή εμπλοκή και των δύο γονέων στις ζωές των
παιδιών τους είναι καίριας σημασίας για την ευημερία τους, παραμένει στην Ελλάδα
εντυπωσιακά ξένη. Το βιβλίο συγκεντρώνει μελέτες Ελλήνων και διεθνών ειδικών
από διαφορετικές επιστήμες, οι οποίοι εξηγούν με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης εμπειρικής έρευνας ότι η εξίσου ανατροφή είναι το μόνο μοντέλο που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευημερία σε παιδιά και γονείς μετά τον χωρισμό ή το διαζύγιο και ικανοποιεί αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη σχετικά με την προστασία του
δικαιώματος του παιδιού στην ισότητα, καθώς εδραιώνει το δικαίωμα του παιδιού να
ανατρέφεται εξίσου και από τους δύο γονείς και να διατηρεί την αρχική του σχέση
και με τους δύο. Το βιβλίο στόχο έχει να αποτελέσει έναν οδηγό για τους γονείς αλλά
και για τους ειδικούς της παιδικής προστασίας, δικηγόρους, δικαστές, ψυχολόγους,
ψυχίατρους, παιδίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και παιδαγωγούς.
2022 • σ. 274 • 978-960-01-2333-3 • 15,00 €
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Schacter L. Daniel, Gilbert T. Daniel, Wegner M. Daniel,
Nock K. Matthew
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος,

Δαφέρμος Μανόλης, Καραδήμας Ευάγγελος, Καργόπουλος Φίλιππος,
Κλεφτάρας Γιώργος, Κουρκούτας Ηλίας, Μουτούσης Κωνσταντίνος,
Μπαμπλέκου Ζωή, Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας, Ντάβου Μπετίνα,
Ρούσσος Λ. Πέτρος, Σακκά Δέσποινα, Σίμος Άκης, Σταλίκας Αναστάσιος,
Τσαούσης Γιάννης, Χαντζή Αλεξάνδρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοππάση Έλσα, Χαρτζίδης Στέλιος, Δαβανέλου Γωγώ
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071472
Αυτό το βιβλίο διακρίνεται επειδή οι συγγραφείς του είναι γνωστοί ερευνητές στον
τομέα τους και όλοι διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Τρεις από αυτούς είναι
επίσης επιτυχημένοι συγγραφείς ευπώλητων πανεπιστημιακών βιβλίων, επομένως δεν
προξενεί έκπληξη το ελκυστικό στιλ γραφής του. Η τεχνογνωσία των συγγραφέων ίσως
κάνει ορισμένους να πιστεύουν ότι το βιβλίο είναι προχωρημένου επιπέδου, ωστόσο
η γραφή του είναι προσιτή και διασκεδαστική καθιστώντας το μια σταθερή επιλογή
για σχολές όλων των βαθμίδων.
Η Εισαγωγή στην Ψυχολογία προσφέρει εξειδικευμένη κάλυψη των επιστημονικών
θεμελίων της Ψυχολογίας, αλλά ο τρόπος που «επικοινωνεί» με τους σπουδαστές κάθε
άλλο είναι αυτός ενός κλασικού εγχειρίδιου. Η παρούσα έκδοση διατηρεί αμείωτο το
ενδιαφέρον και την αφοσίωση των σπουδαστών με αστεία και ασυνήθιστα παραδείγματα, υπενθυμίζοντας ότι οι ανθρώπινες προοπτικές και οι δεξιότητες κριτικής σκέψης που απαιτούνται για τη μελέτη της Ψυχολογίας θα τους χρησιμεύσουν τόσο στο
πανεπιστήμιο όσο και σε ολόκληρη τη ζωή τους.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 748 • 978-960-01-2195-7 • 80,00 €
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ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Νευροεπιστήμη
Garrett Bob, Hough Gerald
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσάλτα Ελευθερία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιακουμάκη Στέλλα, Καστελλάκης Ανδρέας,

Οικονόμου Αλεξάνδρα, Σιδηροπούλου Κυριακή, Τατά Δέσποινα,
Τσάλτα Ελευθερία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρέντα Ευδοξία, Τρακκίδου Αντωνία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071935
Το βιβλίο Εγκέφαλος και Συμπεριφορά: Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Νευροεπιστήμη,
από τον συγγραφέα μπεστ σέλερ Bob Garrett και τον νέο συν-συγγραφέα Gerald
Hough, αποτελεί εργαλείο έναυσης του ενθουσιασμού των φοιτητών για τη συμπεριφορική νευροεπιστήμη. Οι Garrett και Hough ξεκλειδώνουν το δύσκολο, πολυσύνθετο αυτό πεδίο. Ενθαρρύνουν τον αναγνώστη να έρθει σε επαφή με τις τρέχουσες
επιστημονικές ανακαλύψεις και τις βασικές θεωρίες που απορρέουν από αυτές μέσα
από εξαιρετικές, λεπτομερείς απεικονίσεις και φιλικά προς τον αναγνώστη παραδείγματα που διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης. Με τον τρόπο αυτό, το πεδίο γίνεται
προσβάσιμο στους φοιτητές βιολογίας και ψυχολογίας, ενώ οι συνοδευτικές μελέτες
περιπτώσεων τοποθετούν το βιβλίο σε πλαίσιο φιλικό προς τις επιστήμες υγείας, περιλαμβανομένης της ιατρικής. Ειδικά αφιερώματα σε τρέχοντα γεγονότα και ερευνητικά ευρήματα αιχμής βοηθούν τους αναγνώστες διαφορετικών κλάδων να κάνουν
συνδέσεις μεταξύ του υλικού και της δικής τους περιοχής ενδιαφέροντος, τονίζοντας
τη διεπιστημονική, πολυσχιδή φύση της νευροεπιστήμης.
2021 • σ. 727 • 978-960-01-2229-9 • 77,00 €
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ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή,

Κοσμίδου Μαίρη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074531

Οι γενετικές διαταραχές είναι γνωστό πως επηρεάζουν τον τρόπο
ανάπτυξης, τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, με συνακόλουθες επιπτώσεις στις νευρογνωστικές λειτουργίες, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και στη συμπεριφορά. Για τον λόγο αυτό, ο
παρών συλλογικός τόμος εστιάζει στην περιγραφή του γνωστικού και συμπεριφορικού φαινοτύπου που παρουσιάζουν τα διάφορα γενετικά σύνδρομα μέσα από την ανασκόπηση μελετών
κλινικής νευροψυχολογίας και νευροαπεικόνισης, όπως επίσης
και μελετών περίπτωσης. Μεταξύ των συνδρόμων που περιγράφονται, περιλαμβάνονται γνωστά αλλά και πιο σπάνια σύνδρομα οφειλόμενα σε χρωμοσωμική ανωμαλία, σε μονογονιδιακές μεταλλάξεις, σε έλλειμμα γενετικού υλικού και σε διαταραχή
γονιδιακού εντυπώματος. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος τόμος συνιστά μία χρήσιμη πηγή πληροφοριών για φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, καθώς και άλλους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και της υγείας. Τέλος, περιγράφονται όλες
οι σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν σχετικά με τη διάγνωση
και τις παρεμβάσεις, με έμφαση κυρίως στη διαχείριση των νευρογνωστικών ελλειμμάτων των ατόμων με γενετικά σύνδρομα.
2021 • σ. 682 • 978-960-01-2288-6 • 36,00 €

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ
Ιστορίες Ξεχωριστών Θεραπειών
και Ανακαλύψεων
Doidge Norman
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Οικονόμου Αλεξάνδρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κεφάλας Λευτέρης

Εδώ και αιώνες επικρατεί η αντίληψη ότι ο εγκέφαλος δεν μπορεί να θεραπευτεί. Αυτό το ρηξικέλευθο βιβλίο για τη νευροπλαστικότητα του
εγκεφάλου καταρρίπτει την αντίληψη αυτή και
για πρώτη φορά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο
κάτι τέτοιο είναι εφικτό, καταγράφοντας θεραπείες
και βελτιώσεις για πολλές φαινομενικά δύσκολες περιπτώσεις ασθενειών (Νόσος του Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, τύφλωση, κ.λπ.). Το επαναστατικό αυτό βιβλίο, στην καινούργια ενημερωμένη
έκδοση, εξετάζει τη σχέση του νου, του εγκεφάλου,
του σώματος και της ενέργειας υπό νέους όρους.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Siegler Robert
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρούσου Αλεξάνδρα,

Κυριακοπούλου Νατάσσα, Σκοπελίτη Ειρήνη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα, Γούλα Κατερίνα

Τα μυστήρια των διαδικασιών της σκέψης των παιδιών παρέμεναν παραδοσιακά ανεξιχνίαστα για τους ενήλικες μέχρι την
πρόσφατη ανάπτυξη αποκαλυπτικών πειραματικών μεθόδων. Το
βιβλίο Πώς σκέφτονται τα παιδιά αποσκοπεί να ρίξει φως στους
τρόπους σκέψης και αντίληψης των παιδιών στηριζόμενο σε μείζονα ερευνητικά ευρήματα και θεωρίες αιχμής για την ανάπτυξη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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της σκέψης των παιδιών. Το κείμενο εξετάζει τη διαδικασία αλλαγής μέσω της οποίας συντελείται η ανάπτυξη, από τη βρεφική
ηλικία έως την εφηβεία, και τις εξελίξεις στην κατανόηση των
εννοιών, τη γλώσσα, τη μνήμη, την αντίληψη και την επίλυση
προβλημάτων που αποτελούν ορόσημα για τη γνωστική ανάπτυξη. Η ανανεωμένη έκδοση περιλαμβάνει αναδιάρθρωση και
αναδιοργάνωση των κεφαλαίων, καινούργιο υλικό και νέες επιλογές, και πολλά άλλα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βλάχος Μ. Φίλιππος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110542

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Kolb Bryan, Whishaw Q. Ian
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιακουμάκη Στέλλα,

Καστελλάκης Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μυλωνά Αθηνά, Κοππάση Έλσα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111679

Το βιβλίο Βασικές Αρχές Νευροψυχολογίας του
Ανθρώπου δημιουργήθηκε από διακεκριμένους
επιστήμονες στο πεδίο της νευροψυχολογίας. Στην
τελευταία έκδοσή του καλύπτεται με σαφήνεια η
υπάρχουσα θεωρητική γνώση αναφορικά με σημαντικά ζητήματα ενώ παράλληλα παρουσιάζονται
σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα καθώς και κλινικές περιπτώσεις που βοηθούν στη διασαφήνιση
και τη γλαφυρή επεξήγηση όσων περιγράφονται.
Μεγάλο μέρος του πλούτου του βιβλίου ενυπάρχει
και στις εικόνες και τις γραφικές αναπαραστάσεις
του. Στόχος του είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη
να συνδέσει γνώσεις που έχουν προκύψει από την
έρευνα με την κλινική πράξη, συνδυάζοντας πληροφορίες από ποικίλα επιστημονικά πεδία.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2018 • σ. 918 • 978-960-01-1962-6 • 98,00€

Το παρόν σύγγραμμα κινείται στον χώρο της Εκπαιδευτικής
Νευροεπιστήμης, ενός νέου επιστημονικού πεδίου, ο οποίος
αποτελεί σταυροδρόμι και σημείο συνάντησης των ερευνών
που πραγματοποιούνται για τον εγκέφαλο από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αντικείμενό του είναι η σύντομη παρουσίαση πρόσφατων ευρημάτων σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου και οι
εφαρμογές αυτής της γνώσης σε διάφορα πεδία της εκπαίδευσης
και της ειδικής αγωγής. Παρουσιάζει ευρήματα που έχουν προκύψει από τη νευροεπιστήμη και έχουν συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών, στην πληρέστερη
κατανόηση των αιτίων των αναπτυξιακών διαταραχών, στην
καλύτερη περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των ατόμων και έχουν ανοίξει δρόμους για την πρώιμη ανίχνευση, την
έγκυρη διάγνωση και τη βέλτιστη εκπαιδευτική παρέμβαση στα
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες
των Επιστημών της Αγωγής και της Υγείας, προσφέροντας ένα
χρήσιμο βοήθημα ώστε να κατανοήσουν πώς τα ερευνητικά
ευρήματα, από τις νευροεπιστήμες, μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις γνώσεις μας γύρω από την εκπαίδευση και τη
μάθηση και πώς αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί από την
εκπαιδευτική πρακτική.
2018 • σ. 479 • 978-960-01-1938-1 • 27,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Aleixo Paul
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Baillon Murray
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαυρικάκη Ευαγγελία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22768016

Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος; Ποια είναι η βιολογική βάση της
σεξουαλικής μας συμπεριφοράς; Γιατί είναι καλό να πηγαίνουμε
για ύπνο περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα; Πώς λειτουργεί η
μνήμη; Υπάρχει βιολογική εξήγηση πίσω από την αλτρουιστική
συμπεριφορά μας; Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απάντηση το συγκεκριμένο βιβλίο, η συγγραφή
του οποίου προέκυψε από την παρατήρηση των δυσκολιών
που έχουν πολλοί φοιτητές να κατανοήσουν κάποιες βιολογικές
αρχές και τις εφαρμογές τους στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Οι δυσκολίες αυτές προκύπτουν κυρίως από ένα γνωστικό
έλλειμμα σε έννοιες και αρχές βιολογίας, φυσικής και χημείας.
Το βιβλίο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρουσιάζει
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με τη μορφή κόμικς τις σημαντικότερες πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για να κατανοήσει κανείς τη βιολογία πίσω από τη
συμπεριφορά. Τα κόμικς καθιστούν ευκολότερη την κατανόηση
και βοηθούν στην απομνημόνευση του υλικού, αλλά επιπλέον
επιτρέπουν ένα επίπεδο εμπλοκής και αλληλεπίδρασης μεταξύ
αναγνώστη και υλικού και είναι ιδανικά στη διαγραμματική απόδοση στοιχείων βιολογίας, καθώς αυτά γίνονται μέρος του διαλόγου και όχι απλώς παρατεθειμένες εικόνες. Οι σημειώσεις που
υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου επεξηγούν ό,τι δεν ήταν
δυνατόν να συμπεριληφθεί στα κόμικς παρέχοντας ταυτόχρονα
και πηγές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης για να
βρει περισσότερες πληροφορίες.
2012 • σ. 301 • 978-960-01-1547-5 • 31,85 €

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιακουμάκη Στέλλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110788

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2017 • σ. 102 • 978-960-01-1911-4 • 10,00€

Βιοψυχοκοινωνικές Αλληλεπιδράσεις
Sarafino P. Edward, Smith W. Timothy

Ψυχολογία της Υγείας
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Βασικές Αρχές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
σε Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού,
Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαθανασίου Νάνσυ, Χρηστίδη Έλενα-Όλγα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689213

Ο παρών συλλογικός τόμος αποτελεί το πρώτο επιστημονικό
έργο για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την ψυχική υγεία στην
Ελλάδα. Απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες ελληνικών ΑΕΙ, τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας που παρακολουθούν το αντίστοιχο μάθημα στο προπτυχιακό τους πρόγραμμα,
αλλά και σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης που νιώθουν την ανάγκη να επιμορφωθούν σε ζητήματα σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου για να προσφέρουν συμπεριληπτικές, σύγχρονες
και ασφαλείς υπηρεσίες.
Ο τόμος προσφέρει μια πλήρη εισαγωγή σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και
την ψυχολογία, και οι συγγραφείς του είναι εξειδικευμένοι/-ες
επιστήμονες από διαφορετικές θεραπευτικές και κλινικές προσεγγίσεις, με πλούσια κλινική, κοινοτική και ακαδημαϊκή εμπειρία σε σχετικά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2020 • σ. 503 • 978-960-01-2157-5 • 27,00 €

Αναπτυξιακή Ψυχολογία
ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καραδήμας Ευάγγελος,

Μπρουσκέλη Βασιλική, Σιαφάκα Βασιλική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μοσχόπουλος Χαράλαμπος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074536

H Ψυχολογία της Υγείας των Edward Sarafino και
Timothy Smith είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά
εγχειρίδια ψυχολογίας της υγείας διεθνώς και παρέχει πλήρη εικόνα του πλούσιου και επεκτεινόμενου θεωρητικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου
έργου της. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση
μιας εξαιρετικής παιδαγωγικής προσέγγισης μέσα
από την οποία ξεδιπλώνεται μια φιλική προς τον
αναγνώστη, αλλά, ταυτόχρονα, αναλυτική παρουσίαση των ποικίλων θεμάτων στα οποία εστιάζει.
Επιπλέον, το βιβλίο υιοθετεί μια διαπολιτισμική
οπτική, ενώ επιδίδεται συστηματικά στη σύνθεση
γνώσεων και δεδομένων που προέρχονται όχι
μόνο από την ψυχολογία της υγείας, αλλά και από
άλλες περιοχές της ψυχολογίας, καθώς και από
άλλες επιστήμες, όπως η ιατρική, η βιολογία και η
επιδημιολογία.
Η ελληνική έκδοση περιλαμβάνει επιπρόσθετα
δεδομένα για τη χώρα μας και την Ευρώπη. Απευθύνεται όχι μόνο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, αλλά και σε εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες που προέρχονται από άλλους επιστημονικούς χώρους, όπως η
ιατρική, η νοσηλευτική, η κοινωνιολογία, οι παιδαγωγικές επιστήμες κ.ά.
2021 • σ. 735 • 978-960-01-2280-0 • 80,00 €

Κυριακοπούλου Νατάσσα, Σκοπελίτη Ειρήνη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056689
2017 • σ. 333 • 978-960-01-2011-0 • 18,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Lightfoot Cynthia, Cole Michael, Cole Sheila
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπαμπλέκου Ζωή, Πνευματικός Δημήτρης,

Χρυσοχόου Λίζα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα, Παπαθανασάκη Ιωάννα

Όπως κανένα άλλο βιβλίο, Η ανάπτυξη των παιδιών αφηγείται την ιστορία του πώς οι
βιολογικές και οι πολιτιστικές διαδικασίες διαπλέκονται κατά τη διάρκεια της παιδικής
ηλικίας. Βασισμένο στην κληρονομιά του Michael και της Sheila Cole, τώρα με επικεφαλής συγγραφέα τη Cynthia Lightfoot, αυτό το καταξιωμένο εγχειρίδιο εισέρχεται
σε μια νέα συναρπαστική εποχή, φέρνοντας μια ολοκληρωμένη βιοπολιτισμική προοπτική στη διδασκαλία και τη μάθηση της ανάπτυξης των παιδιών.
Μέσα από τη χρονολογική οργάνωση του βιβλίου θα γνωρίσετε την αδιάκοπη
έμφαση στη σύγχρονη έρευνα, τη βιολογία και τον εγκέφαλο, τη σύνδεση της θεωρίας
με την πράξη και την έμφαση σε πολιτιστικά ζητήματα, χαρακτηριστικά που έχουν
αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές σε κάθε έκδοσή του. Αλλά θα γνωρίσετε επίσης
ένα καινούργιο όραμα και μια καινούργια άποψη. Αυτό το πλήρως αναθεωρημένο
κείμενο καθοδηγεί τους φοιτητές προσφέροντας την πιο πρόσφατη ακαδημαϊκή πληροφόρηση σχετικά με τις βιολογικές και πολιτιστικές διαδικασίες που πλαισιώνουν
τους αλληλεπιδρώντες φυσικούς, γνωσιακούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς
τομείς της ανάπτυξης.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΜΟΝΑΞΙΑ

Η Μεγάλη Πορεία από την Ύστερη Εφηβεία
ως το Τέλος της Τρίτης Δεκαετίας της Ζωής

Το Παράδοξο της Ανθρώπινης Φύσης

Arnett Jeffrey Jensen

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Κουγιουμουτζάκης Γιάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαλανάκη Εύαγγελία

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959814

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Lightfoot Cynthia, Cole Michael, Cole Sheila
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπαμπλέκου Ζωή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959815

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2015 • σ. 912 • 978-960-01-1582-6 • 134,37 €

Γαλανάκη Ευαγγελία

Πολλές και ποικίλες όψεις του παραδόξου που χαρακτηρίζει την
οικουμενική εμπειρία της μοναξιάς του ανθρώπου αναλύονται
στο βιβλίο αυτό. Η οπτική είναι κυρίως της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, με έμφαση στα πρώτα χρόνια της ζωής. Τότε τίθενται
τα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης, άρα και του ουσιώδους
ανθρώπινου βιώματος της μοναξιάς. Έρευνες της Ψυχολογίας
στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα φωτίζουν τη γένεση και τα
παράδοξα της εμπειρίας αυτής. Οι νευροεπιστήμες, η θεολογία,
η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η λαογραφία,
η φιλολογία, η γλωσσολογία, η παιδαγωγική, αλλά και οι αφηγήσεις των παιδιών και των νέων, συμβάλλουν και αυτές στην
προσέγγιση των παραδόξων της μοναξιάς, μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα.
Στόχος του βιβλίου είναι να ανοίξει έναν δρόμο προς την
αναγνώριση και αποδοχή του παραδόξου που ενυπάρχει στη
φύση και τη γένεση της μοναξιάς. Η αποδοχή αυτή είναι κορυφαίο αναπτυξιακό επίτευγμα, διά βίου διεργασία και φαινόμενο
οικουμενικό.
2015 • σ. 480 • 978-960-01-1660-1 • 29,86 €

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Coleman C. John
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32999115

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ
Οδηγός Ενηλίκων στην από Κοινού Θέαση
σε Σχήματα και Πορτρέτα
Ζιώγα Ευγενία, Μάντζιου Στρατούλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102075251

Τα βρέφη είναι «γεννημένα για την τέχνη». Πριν ακόμη μιλήσουν,
συγκινούνται, χορεύουν, εμπλέκονται σε μουσικές αλληλεπιδράσεις και έχουν προτιμήσεις σε συγκεκριμένα οπτικά ερεθίσματα. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις συγκινήσεις μεταξύ
των ενηλίκων και των βρεφών μέσω χρωματιστών γεωμετρικών σχημάτων και γυναικείων πορτρέτων κορυφαίων ζωγράφων, στο πλαίσιο μιας συναισθηματικής διαθέσιμης/δοτικής
φροντιστικής σχέσης, η οποία εδραιώνει την επικοινωνία και
τη δημιουργία ασφαλών δεσμών του βρέφους με τον ενήλικα.
Ο/Η ενήλικας δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις εφαρμογής αυτής της πρακτικής. Αρκεί να είναι διαθέσιμος/η και να
εισαγάγει τα οπτικά ερεθίσματα με τρυφερά αγγίγματα, με χάδι
και στοργή, με ρυθμούς και μελωδίες, με διασκεδαστικές ιστοριούλες, απλώς και μόνο για τη συγκίνηση, την ευχαρίστηση, τη
χαρά και το μοίρασμα της στιγμής.
2021 • σ. 81 • 978-960-01-2314-2 • 15,00 €

2013 • σ. 404 • 978-960-01-1573-4 • 26,87 €

Γνωστική Ψυχολογία
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ
Από την Κανονικότητα στη Διαταραχή
Dalgleish Tim, Power Mick
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλάκη Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μοσχόπουλος Χάρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645121

Το έργο Γνωστικές διεργασίες και συγκινήσεις προσφέρει μια
ολοκληρωμένη ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας καθώς και
των παραδοσιακών φιλοσοφικών αντιλήψεων για τη συγκινησιακή εμπειρία, τις συναισθηματικές διαταραχές και την αλληλεπίδρασή τους με τις γνωστικές διεργασίες. Παρουσιάζονται
διεξοδικά οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα όταν βιώνουμε
τις βασικές συγκινήσεις –φόβο, θλίψη, θυμό, απέχθεια, ευτυχία–και γίνεται εμπεριστατωμένη ανάλυση των κυριότερων
γνωστικών θεωριών για τη συγκινησιακή εμπειρία και τις διαταραχές της.
Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήμονες-ερευνητές από τον
χώρο της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης οι
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οποίοι ενδιαφέρονται για τις συγκινήσεις, τις διαταραχές τους
και την αλληλεπίδρασή τους με τις γνωστικές διεργασίες. Επίσης, αφορά εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται σχετικά γνωστικά αντικείμενα,
καθώς και γονείς οι οποίοι θέλουνε να κατανοήσουν πώς αναπτύσσονται οι συγκινήσεις στα παιδιά τους και πώς αλληλεπιδρούν με τις γνωστικές διεργασίες στο σχολικό πλαίσιο αλλά και
έξω από αυτό. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς
να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ίδιοι στη
συγκινησιακή και στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους.
2020 • σ. 651 • 978-960-01-2117-9 • 35,00 €

Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Μοντέλα, Θεωρίες και Ερευνητικά Δεδομένα
Βασιλάκη Ελένη

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Kantowitz H. Barry, Roediger L.
Henry III, Elmes G. David
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βατάκη Αργυρώ,

Ζιώρη Ελένη, Μασούρα Ελβίρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σπυροπούλου Βαρβάρα

Οι συγγραφείς, όλοι εξέχοντες ερευνητές, ακολουθούν μια προσέγγιση βασισμένη σε παραδείγματα πάνω στις θεμελιώδεις αρχές της ερευνητικής
μεθοδολογίας.
Οργανωμένο ανά θέμα –όπως έρευνα σε
ανθρώπινους παράγοντες, μάθηση, σκέψη και επίλυση προβλημάτων– αυτό το βιβλίο βοηθά τους
αναγνώστες να μάθουν για τις ερευνητικές μεθόδους στο πλαίσιο μιας πραγματικής έρευνας που
διεξάγεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
Με αυτόν τον τρόπο, τους βοηθά να συνδέσουν
τις έννοιες της υγιούς με τις πρακτικές εφαρμογές τους. Τα προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο επιτρέπουν επίσης στους αναγνώστες του βιβλίου να δουν μόνοι
σας τα ζητήματα και τα προβλήματα που μπορεί
να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας. Το
πιο σημαντικό, τους βοηθά να αναπτύξουν την
αίσθηση του πώς να προβλέπουν σωστά και να
προσαρμόζονται αναλόγως στην αντιμετώπιση
προβλημάτων που θα προκύψουν στη δική τους
έρευνα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Το άγχος θεωρείται αρκετά δημοφιλής ερευνητική περιοχή.
Παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή
αυτή που σκοπό έχει να ξεκαθαρίσει, μελετήσει και προσδιορίσει
τις γνωστικές διεργασίες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του
άγχους αλλά και τις επιπτώσεις του άγχους στην αποτελεσματική
λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι καθαρά γνωστική, επιχειρείται σύνδεση της βίωσης
του άγχους με τη γνωστική επεξεργασία των απειλητικών ερεθισμάτων που το προκαλούν και δίνεται έμφαση στις έννοιες της
αποτίμησης, της γνωστικής επιρρέπειας και της ανησυχίας που
θεωρείται το γνωστικό τμήμα του άγχους. Μελετώνται οι επιπτώσεις του άγχους στην επίδοση και στις διεργασίες της προσοχής
και της μνήμης μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Παρουσιάζονται προγράμματα παρέμβασης για αντιμετώπιση του άγχους
στο σχολικό πλαίσιο. Το βιβλίο απευθύνεται σε επιστήμονες-ερευνητές/τριες από τον χώρο της ψυχιατρικής, ψυχολογίας και
της εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται για το άγχος και την
αντιμετώπισή του. Επίσης, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε
προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που
επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο αυτό. Το βιβλίο απευθύνεται και σε γονείς που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που οι ίδιοι μπορούν να παίξουν στη βελτίωση της
ψυχικής υγείας των παιδιών τους.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ • 978-960-01-1422-5

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΝΟΥΣ
Demetriou Andreas, Spanoudis George
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μακρής Νίκος, Καζή Σμαράγδα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλλιθράκα-Μοσχοχωρίτου Μαρία

Ο Αναπτυσσόμενος Νους είναι ένα μοναδικό και διεπιστημονικό
έργο που κατευθύνει τον αναγνώστη μέσα από την εξέταση της
φύσης, της επίδοσης, της ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής και των μεταβολών του ανθρώπινου νου. Το βιβλίο στοχεύει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων: Ποιες είναι οι
γνωστικές διεργασίες που διέπουν τη νοημοσύνη; Τι είναι γενικό
και τι ειδικό στη νοημοσύνη; Τι μένει σταθερό και τι αλλάζει στη
νοημοσύνη καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά; Γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τη νοημοσύνη, και είναι οι διαφορές γενετικά
προκαθορισμένες; Πώς σχετίζεται η νοημοσύνη και η διανοητική
ανάπτυξη με το γονιδίωμα και τον εγκέφαλο; Πώς σχετίζεται η
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νοημοσύνη με την προσωπικότητα; Μπορεί να προαχθεί η νοημοσύνη μέσω ειδικών παρεμβάσεων; Το βιβλίο αυτό είναι το
αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας δεκαετιών, το επιστέγασμα
της οποίας είναι μια καινούργια συνολική και ολοκληρωμένη
θεωρία του αναπτυσσόμενου νου. Για πρώτη φορά, η έρευνα
συγκεντρώνεται και συνδυάζεται ώστε να σχηματίσει μια περιεκτική σύλληψη και να εκπληρώσει την ανάγκη για ένα νέο παράδειγμα, το οποίο θέτει και απαντά σε ερωτήματα για τον ανθρώπινο νου μέσα από μια πολυδιάστατη προοπτική.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Sternberg J. Robert, Ben-Zeev Talia
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μυλωνά Αθηνά, Σπυροπούλου Βαρβάρα

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η πραγματοποίηση μιας διεξοδικής επισκόπησης του επιστημονικού τομέα της σύνθετης
γνωστικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα κεφάλαια αναφέρονται
ουσιαστικά στο σύνολο των κλάδων έρευνας που θεωρείται ότι
κατέχουν κεντρική θέση σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα, όπως
της ανασκόπησης και της περιγραφής της ερευνητικής μεθοδολογίας, της ιστορίας του επιστημονικού τομέα, των σχετικών
εννοιών, της αναπαράστασης και απόκτησης της γνώσης, του
παραγωγικού συλλογισμού, του επαγωγικού συλλογισμού, της
επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων, της φύσης της
γλώσσας, της γλώσσας και της σκέψης, της νόησης, της δημιουργικότητας, της εμπειρογνωμοσύνης και της ανάπτυξης της
σύνθετης γνωστικής λειτουργίας και της αγωγής της σκέψης.
Αυτό το βιβλίο σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικαιροποίησης του γνωστικού πεδίου των ψυχολόγων, άλλων κοινωνικών επιστημόνων και των εκπαιδευτικών ή ως ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές
μεγαλύτερων εξαμήνων, καθώς και σε αρχάριους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα αυτών των επιστημονικών τομέων, όπως αυτά της σύνθετης γνωστικής λειτουργίας, της ψυχολογίας της ανθρώπινης σκέψης, των ανώτερων γνωστικών διεργασιών, των σύνθετων γνωστικών διεργασιών ή σκέψης.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Cohen Dorothy, Stern Virginia, Balaban Nancy,
Gropper Nancy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ευαγγέλου Δήμητρα

Στη νέα έκδοση του κλασικού τους κειμένου, οι συγγραφείς
επανεξετάζουν την κρίσιμη σημασία της παρατήρησης και της
καταγραφής της συμπεριφοράς των μικρών παιδιών, ειδικά
σήμερα που η αξιολόγηση και η δοκιμή είναι πολύ σημαντικές.
Επιπλέον, επειδή τα παιδιά με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβάνονται πλέον ευρέως στην πλειονότητα των τάξεων της πρώιμης παιδικής ηλικίας, έχουν ξαναγράψει ένα κεφάλαιο για να
επικεντρωθούν ευρύτερα στην παρατήρηση συμπεριφορών
που μπορεί να θεωρηθούν ανησυχητικές. Σχεδιασμένο για να

βοηθήσει τους δασκάλους να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των παιδιών, το βιβλίο περιγράφει μεθόδους για την
τήρηση αρχείων που παρέχουν μια ρεαλιστική εικόνα των αλληλεπιδράσεων και των εμπειριών κάθε παιδιού μέσα στην τάξη.
Πολυάριθμα παραδείγματα παρατηρήσεων των δασκάλων για
παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 8 ετών εμπλουτίζουν
αυτό το έργο και το κάνουν προσιτό, πρακτικό και ευχάριστο
στην ανάγνωση.
Η έκδοση διαθέτει πληροφορίες για το πώς σκέφτονται και
μαθαίνουν τα παιδιά, πώς αναπτύσσεται η γλώσσα τους και πώς
οι οικογένειές τους, ο πολιτισμός και το περιβάλλον τα επηρεάζουν και βοηθούν στη διαμόρφωσή τους. Επίσης, παρατηρήσεις
που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του πληθυσμού στις
σύγχρονες τάξεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας.
Είναι επιτακτική ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν την παρατηρητικότητά τους προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες μικρών παιδιών με μια σειρά από αναπτυξιακές ικανότητες και συμπεριφορές. Το βιβλίο αυτό τους βοηθά να επιτύχουν τον σκοπό τους.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Eysenck Michael, Brysbaert Marc
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλάκη Ελένη,

Λυπουρλή Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Μακρής Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998860

Στο ερώτημα της μικρής Αφροδίτης: «Πώς είναι να είσαι ο άλλος,
πώς είναι να είσαι εσύ» και στην ταυτόχρονη διαπίστωσή της ότι
«αυτό είναι κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω», ίσως θα
πρέπει να απαντήσουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να το καταλάβει, αλλά και ότι δεν είναι απαραίτητο να το καταλάβει. Ακόμη
κι αν φτάσει κανείς στο σημείο να προσδιορίσει με ακρίβεια
τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η υποκειμενική εμπειρία,
αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να βιώσει ο ίδιος ή το υποθετικό τεχνητό σύστημα μία εμπειρία με τρόπο παρόμοιο με
τον οποίο τη βιώνει κάποιος άλλος. Αυτό γιατί οι προηγούμενες
εμπειρίες και μνήμες, τα κίνητρα, η προσωπικότητα, οι συγκινήσεις, τις οποίες κάθε φορά θα βιώνει ο επιστήμονας αυτός, θα
παραμένουν διαφορετικές. Στην περίπτωση, μάλιστα, που με
έναν μαγικό τρόπο μπορεί κάποιος να αποκτήσει τις δυνάμεις
του μυθολογικού μάγου Τειρεσία, ο οποίος μεταμορφώθηκε
σε γυναίκα προκειμένου να απαντήσει στην απορία του Δία
«πώς είναι να είσαι γυναίκα», τότε μπορεί να κατανοήσουμε για
κάποιες στιγμές πώς είναι να είσαι ο άλλος, αλλά ταυτόχρονα θα
έχουμε καταλύσει το εγώ του άλλου, την ατομικότητά του. Αυτό
είναι τελικά το μυστήριο το οποίο θέλουμε να διαλευκάνουμε;
2013 • σ. 280 • 978-960-01-1575-8 • 18,91 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Διά Βίου Προσέγγιση
Feldman S. Robert
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαλανάκη Ευαγγελία, Καζή Σμαράγδα,

Μαρκοδημητράκη Μαρία, Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας, Μπονώτη Φωτεινή,
Ράλλη Μ. Ασημίνα, Τάνταρος Σπυρίδων
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057171
Η επανέκδοση ενός επιστημονικού συγγράμματος είναι δυνητικά καλύτερη από την
προηγούμενη, υπό δύο προϋποθέσεις: Να διατηρήσει τα θετικά στοιχεία της προηγούμενης έκδοσης και να περιλάβει νέα χαρακτηριστικά, που θα την καταστήσουν
ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Διά Βίου Προσέγγιση
(απόγονος του συγγράμματος Εξελικτική Ψυχολογία: Διά Βίου Ανάπτυξη) έχει ικανοποιήσει τις δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, έχει διατηρήσει μια σειρά
χαρακτηριστικών, τα οποία κατέστησαν και την προηγούμενη έκδοση ένα ιδιαίτερα
αξιόλογο επιστημονικό σύγγραμμα. Ειδικότερα:
• Εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και το περιεχόμενο της διά βίου ανάπτυξης,
καθιστώντας σαφές ότι η πλήρης κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης προϋποθέτει την «ισότιμη» μελέτη όλων των αναπτυξιακών περιόδων.
• Παραθέτει δεδομένα έγκυρων μελετών σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης και,
παράλληλα, επιδιώκει να «συνομιλήσει» με τον αναγνώστη, μεταφέροντας ερευνητικά δεδομένα στην πραγματική ζωή.
• Τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη και, συγχρόνως, προβάλλει τον ρόλο των γενετικών παραγόντων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Συναφώς, δεν παραλείπει να σημειώσει εμφατικά
ότι, πέραν των ατομικών διαφορών, υπάρχει και η πολιτισμική διαφορετικότητα.
Το σύγγραμμα περιέχει πολλά καινούργια στοιχεία τόσο στη δομή όσο και στο
περιεχόμενό του καθώς και νέα/ή και αναθεωρημένα κεφάλαια/υποκεφάλαια που διαπραγματεύονται σύγχρονα θέματα και παρέχουν νέα δεδομένα, τα οποία, με τη σειρά
τους, αντλούνται από την κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανανεωμένη βιβλιογραφία. Απευθύνεται σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι
ενδιαφέρονται –και μελετούν– την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο το εύρος της ζωής.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2019 • σ. 758 • 978-960-01-2038-7 • 80,00 €
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ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σύνδεση Νου, Έρευνας και Καθημερινής Ζωής
Goldstein Ε. Bruce
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μακρής Νίκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111879

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2018 • σ. 544 • 978-960-01-1963-3 • 58,00 €

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Wearden John
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βατάκη Αργυρώ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλλιθράκα-Μοσχοχωρίτου Μαρία

Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον χρόνο; Αυτό το βιβλίο
παρουσιάζει πληθώρα σύγχρονων και κλασικών ερευνών, στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται η ιστορία και η φιλοσοφία της αντίληψης του χρόνου. Τα επιδραστικά εσωτερικά μοντέλα αντίληψης του χρόνου που κάνουν λόγο για ένα εσωτερικό ρολόι
παρουσιάζονται και αναλύονται χωρίς εξειδίκευση. Διερευνάται
επίσης ο ρόλος της νόησης και του συναισθήματος στην αντίληψη του χρόνου, καθώς και ερωτήματα που προκύπτουν από
την εμπειρία του χρόνου στην καθημερινή ζωή, όπως γιατί ο
χρόνος φαίνεται να περνά πιο γρήγορα σε μια κατάσταση παρά
σε μια άλλη. Γίνεται ανασκόπηση της κλασικής και της σύγχρονης έρευνας σχετικά με τη χρονικότητα στα παιδιά, καθώς και η
λειτουργία και βίωση της αντίληψης του χρόνου σε ηλικιωμένα
άτομα, ενώ επίσης συζητούνται τα κυρίαρχα μοντέλα αντίληψης του χρόνου στα ζώα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Ψυχολογία του Λόγου και της Γλώσσας
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Kail Michèle
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Διακογιώργη Κλεοπάτρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86183137

Εδώ και μερικά χρόνια, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίον
το παιδί μαθαίνει να μιλάει έχει γνωρίσει σημαντική πρόοδο. Τα
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το βρέφος, ήδη από τους
τελευταίους μήνες της κύησης, είναι ευαίσθητο στους ήχους της
μητρικής του γλώσσας. Προηγμένες μέθοδοι και εξειδικευμένες
τεχνικές, όπως αυτές της λειτουργικής-εγκεφαλικής απεικόνισης, επέτρεψαν τη μελέτη του εγκεφάλου «εν δράσει» κατά τη
διάρκεια της αντίληψης και της παραγωγής της ομιλίας από το
παιδί. Οι διαγλωσσικές συγκρίσεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα γόνιμες ερευνητικά αποκαλύπτοντας τους ειδικούς περιορισμούς
που επιβάλλει κάθε γλώσσα στην επεξεργασία της. Από την
άρθρωση των πρώτων γλωσσικών ήχων μέχρι την παραγωγή

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σύνδεση Νου, Έρευνας και Καθημερινής
Ζωής
Goldstein E. Bruce
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μακρής Νίκος,

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή,
Πολεμικού Άννα
Η Γνωστική Ψυχολογία είναι μια διεξοδική, σαφής
εισαγωγή στη μελέτη της γνωστικής επιστήμης που
παρέχει μια εικόνα για τις πολλές ψυχολογικές και
φυσιολογικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πλήρως ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες
έρευνες σε αυτό το συναρπαστικό πεδίο, το κείμενο καθοδηγεί τους σπουδαστές σε όλους τους
κύριους επιμέρους κλάδους και τις βασικές έννοιες
για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των πολύπλοκων σχέσεων
μεταξύ νου, εγκεφάλου και συμπεριφοράς. Μέσα
από τη διεθνή προσέγγιση και την έμφαση στην
έρευνα, τη μεθοδολογία και την εφαρμογή, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να ερμηνεύουν θεωρίες και
στη συνέχεια να τις χρησιμοποιούν σε πρακτικές
εφαρμογές.
Οι πρόσφατες ερευνητικές μελέτες διασφαλίζουν την πρόσβαση στις τρέχουσες εξελίξεις του
κλάδου. Ορισμένα από τα βασικά θέματα που
καλύπτονται είναι τα μοντέλα γνωστικών πόρων,
η ταυτότητα προσώπου, ο ρόλος του κινήτρου και
το κατά πόσον «αδυνατίζει το διαδίκτυο τη μνήμη
μας».
Νέα και βελτιωμένα βοηθήματα υποστηρίζουν
την κατανόηση αυτού του συχνά περίπλοκου
θέματος. Οι αναθεωρημένες και ενημερωμένες
ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου επιτρέπουν
στους φοιτητές να εξασκήσουν αυτά που έμαθαν.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Ψυχολογία
συνεχούς λόγου, το αναπτυσσόμενο άτομο αντιμετωπίζει την
πρόκληση της κατάκτησης ενός πολυπλοκότατου συστήματος
επικοινωνίας κάνοντας χρήση μιας θαυμαστής και αποκλειστικά
ανθρώπινης ικανότητας. Όσα ξέρουμε γι’ αυτήν πιθανόν να είναι
λιγότερα από όσα θα μάθουμε στο μέλλον. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να φωτίσει, με όσα ήδη γνωρίζουμε, αυτή την πλευρά της
ανθρώπινης ανάπτυξης διατυπώνοντας, παράλληλα, τα μεγάλα
ερωτήματα που αποζητούν ακόμα απαντήσεις. Η έρευνα στο
πεδίο της μελέτης της κατάκτησης της γλώσσας από το παιδί
συνεχίζεται. Ο διάλογος παραμένει ζωντανός.
2019 • σ. 197 • 978-960-01-2045-5 • 10,00 €

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Θέματα Οριοθέτησης, Αξιολόγησης και Παρέμβασης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ράλλη Μ. Ασημίνα, Παληκαρά Ολυμπία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59395527

Στον συλλογικό αυτό τόμο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται
κεφάλαια από μια αξιόλογη ομάδα επιστημόνων, παρουσιάζονται οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με θέματα ορολογίας, επιπολασμού, διαγνωστικών κριτηρίων και ετερογένειας.
Αναδεικνύεται η ανάγκη συστηματικής γλωσσικής αξιολόγησης
στα παιδιά και παρουσιάζονται ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας για ερευνητικούς ή κλινικούς σκοπούς. Συζητούνται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένα γλωσσικά ελλείμματα αλλά και επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι
με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Επιπλέον, προτείνονται
σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την κλινική πρακτική και προγράμματα παρέμβασης. Τέλος, περιγράφονται
πρόσφατα διεθνή ερευνητικά προγράμματα εστιάζοντας ταυτόχρονα στις πρακτικές προεκτάσεις των ευρημάτων για την
εκπαιδευτική πολιτική και την κλινική πρακτική.
Ο συλλογικός τόμος απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς, και γονείς και αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών, με συνθετικό προσανατολισμό,
που ελπίζουμε να συμβάλει στην περαιτέρω οριοθέτηση και
κατανόηση του επιστημονικού πεδίου της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής στην παιδική και εφηβική ηλικία στην Ελλάδα.
2017 • σ. 175 • 978-960-01-1809-4 • 9,00€

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Σπαντιδάκης Γιάννης, Βασαρμίδου Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660208

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια σύνθετη και επίπονη
δραστηριότητα που απαιτεί από τον μαθητή-συγγραφέα τη
συνέργεια γλωσσικών, γνωστικών, μεταγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το ίδιο επίπονη –και προκλητική συνάμα–
είναι η διδασκαλία της, εφόσον απαιτεί και από τον εκπαιδευτικό
γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να διαμορφώνει αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας, με τις οποίες
το παραδοσιακό μοντέλο έχει αποτύχει να τον εφοδιάσει.
Το παρόν βιβλίο, αφορμώμενο από τις παραπάνω διαπιστώσεις, επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με
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τις σύγχρονες κοινωνικο-γνωστικές και κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου οι οποίες
αναδύθηκαν από την κριτική που ασκήθηκε στο παραδοσιακό
μοντέλο για την αναποτελεσματικότητά του – και σ’ αυτόν τον
στόχο είναι αφιερωμένο το πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν
ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και
οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγ
γίσεις, ενώ στο τρίτο μέρος, το περισσότερο πρακτικό, παρατίθενται συγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας
που υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει έμπρακτα
τις αρχές αυτές.
2015 • σ. 336 • 978-960-01-1702-8 • 21,90 €

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Norbury Frazier Courtney, Tomblin J. Bruce,
Bishop V.M. Dorothy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ράλλη Μ. Ασημίνα,

Παληκαρά Ολυμπία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998870

2013 • σ. 493 • 978-960-01-1581-9 • 34,83 €

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μια Ψυχογλωσσολογική Προσέγγιση
Αϊδίνης Αθανάσιος
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ /36
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767267

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να αναλυθούν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του γραμματισμού στην πρώτη παιδική ηλικία, ώστε να υπάρξει μια σύνθεση
αυτών των θεωριών, με σκοπό να αναδειχθούν οι γνώσεις και οι
δεξιότητες που αναπτύσσονται ή είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σε αυτή την ηλικία, η οποία θεωρείται από τις σημαντικότερες περιόδους στην ανάπτυξη του γραμματισμού. Επιπλέον,
παρουσιάζονται οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη
και την επηρεάζουν μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών
τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση αυτή συνδέεται με διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας όπως εμφανίζονται στην ελληνική εκπαίδευση
τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η βασική παραδοχή που υιοθετείται στα κεφάλαια του βιβλίου είναι ότι η γλώσσα χρησιμοποιείται
για επικοινωνία και κατά συνέπεια βασικός στόχος της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς/νές
τους μαθητές και τις μαθήτριες να μπορούν να χρησιμοποιούν
τον προφορικό και τον γραπτό λόγο αποτελεσματικά σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας. Υποστηρίζεται ότι η κατανόηση
και η παραγωγή κειμένων, προφορικών και γραπτών, αποτελεί
τον βασικό στόχο της διδασκαλίας και γίνεται προσπάθεια να
αναδειχθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση
και την παραγωγή και μπορούν να αναπτυχθούν στην πρώτη
σχολική ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούνται σημαντικά
ευρήματα σχετικά με τη γνώση των γραμμάτων, τη φωνολογική

Ψυχολογία
ενημερότητα, την αναγνώριση και τη γραφή λέξεων και προτάσεων, καθώς όλα αυτά συνδέονται τόσο με την κατανόηση όσο
και με την παραγωγή κειμένων.
2012 • σ. 388 • 978-960-01-1533-8 • 24,88 €

CREATIVITY
Psychology of Art and Literature in Social
Clinical Perspectives
EDITOR: Rigas Anastasia-Valentine

2012 • σ. 412 • 978-960-01-1470-6 • 29,86 €

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Δυσλεξία, Πολυγλωσσία, Λογοθεραπεία και
Συμπερίληψη
Στασινός Π. Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689247

ΨΥΧΟΜΕΤΡΊΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντίνου Μάριος, Παπαγεώργη Ιουλία,

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή
Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται την ψυχομετρική αξιολόγηση
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή,
η οποία καταγράφει πώς η ψυχομετρική αξιολόγηση παιδιών και
εφήβων έγινε αναπόσπαστο εργαλείο στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ηθική, δεοντολογική και διαπολιτισμική πλευρά της αξιολόγησης είναι εξαιρετικής σημασίας και γι’ αυτό τον λόγο το
βιβλίο έχει επίσης στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες
σε αυτά τα θέματα. Αναλύεται η χρήση της τεχνολογίας στην
ψυχομετρική αξιολόγηση, καταγράφονται τα βήματα ανάπτυξης ενός εργαλείου με πρακτικά παραδείγματα από τη δημιουργία πραγματικών ψυχομετρικών εργαλείων και περιγράφονται
οι στατιστικές βάσεις της ψυχομετρικής αξιολόγησης (τυποποιημένες τιμές και στατιστική συσχέτιση). Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η αξιολόγηση της ψυχομετρικής ποιότητας ενός
εργαλείου (αξιοπιστία και εγκυρότητα). Στη συνέχεια, γίνεται
αναφορά στην παρατήρηση και τη συνέντευξη, μεθόδους που
πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν την αξιολόγηση. Το βιβλίο συνεχίζει με τα διάφορα είδη αξιολόγησης, τα οποία περιγράφονται
αναλυτικά με κεφάλαια αφιερωμένα στον κάθε τύπο αξιολόγησης (ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές διαταραχές, ψυχοπαθολογία, νοητικές
λειτουργίες). Στο τέλος περιγράφεται η συγγραφή της έκθεσης
αποτελεσμάτων, εμπλουτισμένη με δύο μελέτες περίπτωσης.
2022 • σ. 406 • 978-960-01-2327-2 • 25,00 €

Η παρούσα πραγματεία αφορά κατεξοχήν στην
Ψυχοπαθολογία του Λόγου και της Γλώσσας με
ιδιαίτερη έμφαση στη Δυσλεξία όπως αυτή εκδηλώνεται στο πολυγλωσσικό περιβάλλον της νέας
εποχής και σε συνάρτηση με τους Τρόπους Μάθησης (Learning styles) που χαρακτηρίζουν το κάθε
παιδί. Στο πλαίσιο αυτής της πραγμάτευσης και
στο πρώτο μέρος εκδίπλωσής της γίνεται, μεταξύ
άλλων, λόγος για συσχετίσεις της γλώσσας με βασικές γνωστικές παραμέτρους που εδρεύουν στον
εγκέφαλο, δηλαδή με ανώτερες νοητικές ικανότητες όπως είναι η σκέψη, η μνήμη, η δημιουργικότητα κ.τ.λ., αλλά και με άλλες μορφές έκφρασης του
ανθρώπου όπως είναι η επικοινωνία, το χιούμορ,
ο πολιτισμός, η ιατρική κλινική πράξη, το συναίσθημα κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω
πραγμάτευσης αναπτύσσονται εκτενώς ειδικές διαταραχές του προφορικού λόγου (της ομιλίας) και
της γραπτής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη
δυσλεξία, όπως αυτή εκδηλώνεται στην αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού. Προσδίδεται επίσης
έμφαση στο ρόλο του σημερινού εκπαιδευτικού,
του λογοθεραπευτή αλλά και άλλων εμπλεκομένων
μερών (δηλαδή ειδικών επαγγελματιών στήριξης,
γονιών κ.τ.λ.) στην αντιμετώπισή της στο γενικό
σχολείο της συμπερίληψης.
2020 • σ. 697 • 978-960-01-2077-6 • 42,00 €
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Ράλλη Μ. Ασημίνα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Καθημερινές Διδακτικές Δραστηριότητες για την
Προώθηση της Κοινωνικοσυναισθηματικής Μάθησης

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77120253

Kress S. Jeffrey, Elias J. Maurice

Η προφορική γλώσσα είναι βασικό στοιχείο της
ανάπτυξης. Προσφέρει στο παιδί ένα μέσο αλληλεπίδρασης με τους άλλους και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας του στο σχολείο, αλλά
και στη μετέπειτα ζωή του. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένα παιδί κατακτά τη γλώσσα
είναι σημαντική τόσο για τη θεωρία όσο και για την
πράξη. Το παρόν βιβλίο αναλύει και τις δύο αυτές
πτυχές. Η Ασημίνα Ράλλη περιγράφει στον αναγνώστη τόσο το τι συμβαίνει στην ανάπτυξη ενός
παιδιού όταν μαθαίνει να μιλά και να κατανοεί όσο
και τους υποκείμενους μηχανισμούς αυτής της ανάπτυξης. Αναδεικνύοντας τα προβλήματα κατανόησης της γλωσσικής ανάπτυξης, η συγγραφέας καλύπτει συστηματικά τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό, θέτει τα θεμέλια πάνω στα
οποία θα βασιστούν όσοι μελετούν την ανάπτυξη
του παιδιού ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις
γνώσεις τους. Το περιεκτικό κείμενο της Ασημίνας
Ράλλη ξεφεύγει από την πεπατημένη των περισσότερων βιβλίων που ασχολούνται με την ανάπτυξη
της γλώσσας, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη
επισκόπηση των διαφορετικών φάσεων της εκμάθησης της γλώσσας, περιλαμβάνοντας ένα κεφάλαιο που αφορά τη διγλωσσία και μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ερευνητικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της γλωσσικής
ανάπτυξης. Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
του βιβλίου είναι ότι περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο
για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη
γλωσσική ανάπτυξη. Η συγγραφέας τα περιγράφει ως «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
2019 • σ. 405 • 978-960-01-1975-6 • 25,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πούλου Μαρία

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076554

Το βιβλίο αυτό είναι ένας εύχρηστος οδηγός που θα σας
βοηθήσει να εντάξετε την Κοινωνική, Συναισθηματική και
Ηθική Ανάπτυξη (ΚΣΗΑ∙ Social, Emotional and Character
Development, SECD) στη διδακτική πρακτική σας. Οι συσχετίσεις είναι ξεκάθαρες – οι μαθητές και οι μαθήτριες του δημοτικού και του γυμνασίου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας αν καταφέρετε να καλλιεργήσετε τις κοινωνικές
και συναισθηματικές δεξιότητές τους. Αντλώντας από εκτεταμένη εμπειρία πεδίου και πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, το
βιβλίο αυτό προτείνει διαισθητικές τεχνικές βασισμένες στην
προσέγγιση ΚΣΗΑ, οι οποίες θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν
την καθημερινή διδασκαλία και διαχείριση της τάξης σας. Με
θέματα που κυμαίνονται από την αυτορρύθμιση και την επίλυση προβλημάτων έως την επικοινωνία μεταξύ συνομηλίκων
και την ενσυναίσθηση, οι συγκεκριμένες στρατηγικές, τα πρακτικά φύλλα εργασίας και οι δραστηριότητες αυτοαναστοχασμού θα σας βοηθήσουν να προάγετε μια θετική κουλτούρα
στην τάξη σας.
2021 • σ. 315 • 978-960-01-2289-3 • 17,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Δόικου-Αυλίδου Μάρω
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689473

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί σε μία σφαιρική και κριτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και των εφαρμογών της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και εκπαίδευσης. Επιχειρείται η διασαφήνιση της έννοιας της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και της σχέσης της με τη συναισθηματική
νοημοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα. Περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά και οι μορφές των προγραμμάτων κοινωνικής

Ψυχολογία
και συναισθηματικής μάθησης, και εξετάζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των σχολικών ψυχολόγων καθώς και των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. Μέσα από
την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων για την επίδραση
των εν λόγω προγραμμάτων και της κριτικής που έχει ασκηθεί,
επιδιώκεται να αναδειχθούν οι παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν τα αποτελέσματά τους και οι προϋποθέσεις για
την επιτυχή υλοποίησή τους.
2020 • σ. 244 • 978-960-01-2114-8 • 15,00 €

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ
Ανάπτυξη της Αυτο-Ρυθμιζόμενης Μάθησης
Δερμιτζάκη Ε. Ειρήνη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376892

Επίκεντρο του βιβλίου αυτού είναι η έννοια της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης με έμφαση στις δεξιότητες που την προάγουν
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στόχος της συγγραφέως είναι αφενός
να δοθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τις παραπάνω έννοιες,
το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τη
μάθηση και την εκπαίδευση, αφετέρου να αναδειχθούν πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις σε πλαίσια εκπαίδευσης για την
προαγωγή των δεξιοτήτων αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Πώς
μπορούμε λοιπόν να προάγουμε την ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα των μαθητών κατά τη μάθηση; Τι σημαίνει αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και γιατί είναι σημαντική; Ποιες είναι οι δεξιότητες που υποστηρίζουν τη μάθηση; Ποιοι παράγοντες συνδέονται
με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές και με
την αξιοποίησή τους κατά τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων; Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης;
Υπάρχουν οργανωμένα μοντέλα παρέμβασης για προαγωγή
της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στους μαθητές; Οι απαντήσεις
σε τέτοια ερωτήματα τεκμηριώνονται με σύγχρονα ερευνητικά
δεδομένα. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Ψυχολογίας, σε εκπαιδευτές, γονείς και σε όλους όσοι ασχολούνται με
τη μάθηση και την εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων,
και ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών τους να μαθαίνουν.
2017 • σ. 155 • 978-960-01-1853-7 • 8,50 €

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ormrod Jeanne Ellis
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόκκινος

Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης-Χρυσός
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644114

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ένα ευρέως διαδεδομένο εγχειρίδιο για τις θεωρίες της μάθησης. Το καθαρό στιλ γραφής της
συγγραφέως βοηθά τους αναγνώστες να εστιάσουν στο περιεχόμενο του βιβλίου που καλύπτει
ένα πλατύ φάσμα ιδεών. Με το βιβλίο αυτό η συγγραφέας προσεγγίζει όσους θέλουν να μάθουν για
τη μάθηση χωρίς απαραίτητα να έχουν ιδιαίτερες
γνώσεις ψυχολογίας. Οι αναγνώστες θα ωφεληθούν να διαβάσουν για τις ιστορικές καταβολές
των θεωριών μάθησης, αλλά θα επικεντρωθούν
και θα δώσουν την ενέργειά τους στη μελέτη των
σύγχρονων προοπτικών και ιδεών καθώς και τη
σχέση τους με την καθημερινή πραγματικότητα.
Θα μάθουν αποτελεσματικότερα πώς οι διαφορετικές αρχές συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια
δεκάδων παραδειγμάτων και θα ενημερωθούν για
τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τις πλέον
πρόσφατες έρευνες στον τομέα. Οι εκπαιδευτικοί
και οι σπουδαστές μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι με τη βοήθεια του βιβλίου θα μάθουν για
τη μάθηση.

Βασιλόπουλος Φ. Στέφανος, Μπαούρδα Βασιλική,
Μπρούζος Ανδρέας

2020 • σ. 671 • 978-960-01-2147-6 • 47,00 € 1

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΣΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59359438

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα σημαντική
αύξηση του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά με τη θεωρία των
ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι περιορισμένη έως
ανύπαρκτη. Το ενδιαφέρον για εφαρμογή και αξιολόγηση ομαδικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους στη χώρα μας
άρχισε να εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια. Το βιβλίο θα φανεί
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αναστοχασμός για Δράση
O’Donnell M. Angela, Reeve Johnmarshall, Smith K. Jeffrey
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Φαίη, Μανωλίτσης Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης-Χρυσός

Γραμμένο από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς στους τομείς
της νόησης, των κινήτρων και της αξιολόγησης, το βιβλίο Εκπαιδευτική ψυχολογία: Αναστοχασμός για δράση διαρθρώνεται σύμφωνα με ένα καινοτόμο πλαίσιο, που αφενός
καθιστά τη μελέτη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας ενδιαφέρουσα και προσιτή, αφετέρου προετοιμάζει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να ασκήσουν το
επάγγελμά τους επί τη βάσει μιας στοχαστικής προσέγγισης.
Το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο εισάγει τους αναγνώστες σε μια διεργασία τεσσάρων σταδίων: τον στοχασμό, τη συγκέντρωση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση (RIDE [Reflection, Information Gathering, Decision Making,
Evaluation]) με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής σκέψης γύρω από τις ευκαιρίες
και τα προβλήματα της τάξης. Το πλαίσιο RIDE βοηθά τους εκπαιδευτικούς που δεν
έχουν ξεκινήσει ακόμη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία να αναπτύξουν όλες
τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να διαμορφώνουν ερωτήματα σχετικά με τις
μελλοντικές τους τάξεις, να σκέφτονται κριτικά για τις απαντήσεις και στη συνέχεια
να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση. Οι ευρέως αναγνωρισμένες περιπτώσεις
εκπαιδευτικής πράξης, τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και οι γοητευτικές δραστηριότητες που περιέχονται στο βιβλίο συμβάλλουν στην κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
2021 • σ. 850 • 978-960-01-2257-2 • 100,00 €
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χρήσιμο σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ψυχολογίας και
Κοινωνικής Εργασίας, αλλά θα αποτελέσει και σημαντικό εργαλείο σε νέους και έμπειρους ερευνητές και σε επαγγελματίες της
πράξης που επιθυμούν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να
αξιολογήσουν προγράμματα παρέμβασης.
2016 • σ. 360 • 978-960-01-1785-1 • 19,00 €

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41962389

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικότερες διαστάσεις του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου. Σκοπός
αυτού του βιβλίου είναι η κάλυψη των κυριότερων θεμάτων που
αφορούν το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής διαδικασίας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές
της συμβουλευτικής στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, περιγράφονται συνοπτικά οι εξελίξεις που καθόρισαν τον σύγχρονο
ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την παροχή ψυχολογικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία, οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής
διαδικασίας, καθώς και ειδικά θέματα συμβουλευτικής, όπως η
πολυπολιτισμική συμβουλευτική, η συμβουλευτική γονέων και οι
βραχείες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλεκτική
συμβουλευτική και ειδικότερα στις θεωρητικές προσεγγίσεις, τα
μοντέλα διαλεκτικής συμβουλευτικής και τα στάδια ανάπτυξης
της διαδικασίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την
εκπαίδευση και κατάρτιση των συμβούλων στη διαλεκτική συμβουλευτική και στις διάφορες εφαρμογές της. Με κέντρο εστίασης
την ομάδα, περιγράφεται επίσης η δημιουργία ομάδων συμβουλευτικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που μπορούν να βιώσουν τα παιδιά λόγω απροσδόκητων καταστάσεων και κρίσεων,
περιγράφεται η συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων με εστίαση
στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών και τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Τέλος,
παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής σχολικών ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα από
δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, πρόληψης και παρέμβασης
του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι
παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις στα βασικότερα θέματα που
άπτονται της συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο όσο και τη
δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή, αποτελώντας έτσι ένα
σημαντικό βοήθημα τόσο για φοιτητές/τριες σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για σχολικούς ψυχολόγους,
ειδικούς ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή
Πλήρως αναθεωρημένο, ολοκληρωμένο εισαγωγικό εγχειρίδιο στο αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας που φιλοδοξεί να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου και στις μελλοντικές
κατευθύνσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων
ψυχολογικών υπηρεσιών στα ελληνικά σχολεία,
με ιδιαίτερο στόχο την ψυχολογική διαλεκτική
συμβουλευτική, τα παρεμβατικά προγράμματα
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και
τις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο συστήματος.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σχολικούς ψυχολόγους, επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για τη
διευκόλυνση της μάθησης και την προαγωγή της
ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και την πρόληψη στη σχολική κοινότητα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

2014 • σ. 432 • 978-960-01-1658-8 • 28,86 €

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41962391

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας και
της πρακτικής εφαρμογής, καθώς παρουσιάζονται σύγχρονες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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θεωρητικές προσεγγίσεις σε βασικά θέματα σχολικής ψυχολογίας, ενδεικτικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, αλλά
και κατευθύνσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις. Βασικό προσανατολισμό αποτελεί η ενίσχυση
των θετικών στοιχείων ατόμου και συστήματος με στόχο την
προαγωγή των προστατευτικών παραγόντων και παράλληλα
τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας για την ανάπτυξη
των παιδιών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των καλών
πρακτικών και στην εφαρμογή παρεμβάσεων που προάγουν την
κοινωνική ισότητα και προσεγγίζουν ολιστικά τις ανάγκες των
μελών του σχολικού συστήματος.
Ειδικότερα, περιγράφονται συνοπτικά οι σύγχρονες τάσεις
στην παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, η σημασία
της διασύνδεσης σχολείου-οικογένειας και οι βασικοί τομείς
της ανάπτυξης του εαυτού όπως η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η ηθική ανάπτυξη, οι σχέσεις με συνομηλίκους και η σεξουαλική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε
θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης και στο σχολικό εκφοβισμό. Περιγράφονται επίσης βασικές έννοιες σχετικά με την
ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ παρέχονται κατευθύνσεις πρακτικής εφαρμογής για εκπαιδευτικούς και γονείς. Επίσης παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την προσαρμογή και τη στήριξη
διαφόρων ομάδων μαθητών με στόχο τη θετική ανάπτυξη και
τη σχολική προσαρμογή όλων των μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα δράσεων εκπαίδευσης, πρόληψης και
παρέμβασης του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η παροχή
θεωρητικών γνώσεων και συμβουλευτικής, αλλά και κατευθύνσεων πρακτικής εφαρμογής και συμβουλευτικής, αποτελώντας
έτσι ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για φοιτητές/τριες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς.
2015 • σ. 512 • 978-960-01-1682-3 • 34,83 €

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960513

2012 • σ. 120 • 978-960-402-406-3 • 12,94 €

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ερευνητικά Δεδομένα και Προτάσεις για Παρεμβάσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ψάλτη Αναστασία, Κασάπη Στέλλα, Δεληγιάννη-

Κουϊμτζή Βασιλική
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767284

2012 • σ. 381 • 978-960-01-1546-8 • 25,87 €

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φιλιππάτου Διαμάντω, Δημητροπούλου Παναγιώτα
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Συμβουλευτική Ψυχολογία

10 + 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Βασιλόπουλος Φ. Στέφανος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071470

Αν έπρεπε να επιλέξετε 11 από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές συμβουλευτικής εργασίας, σε ποιες θα καταλήγατε; Πώς και
σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζατε τις τεχνικές αυτές και με
ποιον τρόπο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνδυαστικά;
Τι δείχνει η εμπειρική έρευνα για την αξία των τεχνικών αυτών
και τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο σύμβουλος κατά την
εφαρμογή τους; Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για
την άσκηση κάθε συμβουλευτικού έργου είτε σε ατομικό είτε
σε ομαδικό πλαίσιο. Για καθεμία τεχνική χωριστά προσφέρεται
μια βήμα προς βήμα γενική περιγραφή του τρόπου αξιοποίησής της, την οποία συμπληρώνουν «ζωντανά» παραδείγματα
εφαρμογής από τη διεθνή βιβλιογραφία.
2021 • σ. 167 • 978-960-01-2232-9 • 10,00 €

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ
Τα Θεμέλια της Θεωρίας Γονεϊκής Αποδοχής-Απόρριψης
Rohner P. Ronald
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτσα Άρτεμις
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959819

Γιατί άραγε ορισμένοι άνθρωποι είναι θερμοί και στοργικοί, ενώ
άλλοι είναι ψυχροί, επιθετικοί, αδιάφοροι ή απορριπτικοί; Θα
θέλατε να μάθετε τον τρόπο να μπορείτε να αντιμετωπίζετε, όχι
μόνο εσείς αλλά και τα παιδιά σας, αποτελεσματικά τις δυσκολίες στη ζωή σας, τις πιθανές απορρίψεις που δέχεστε συχνά από
τους άλλους και να αποκτήσετε συναισθηματική ανθεκτικότητα;
Θα θέλατε να έχετε μια ζωή χωρίς δυσκολίες και να διαμορφώσετε μια σταθερή προσωπικότητα; Πώς μπορείτε να βρείτε έναν
ή μία σύντροφο που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη σας για
συναισθηματική ζεστασιά; Ο Ronald Rohner μας μιλά και μας
μαθαίνει πώς να δίνουμε και να εισπράττουμε συναισθηματική ζεστασιά και πώς να αναπτύσσουμε στη ζωή μας ασφαλείς
συναισθηματικούς δεσμούς και ποιοτικές σχέσεις με διάρκεια.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Το βιβλίο αυτό βασίζεται στην ερευνητική και κλινική εμπειρία του συγγραφέα σε μία περίοδο μεγαλύτερη των πενήντα
ετών, είναι γραμμένο σε απλή, κατανοητή γλώσσα και περιέχει
παραδείγματα από την καθημερινότητα, καθώς και δεδομένα
από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες
με γονείς, παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.
2017 • σ. 310 • 978-960-01-1806-3 • 16,00 €

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία: Η EFT σε
Άτομα, Ζευγάρια και Οικογένειες
Johnson Sue, Dr.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημητριάδου Αλεξάνδρα,

Κουκού Ιωάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μενούνου-Καραμανλή Μελισσάνθη

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια γενική σύνοψη της θεωρίας του
Δεσμού ως μιας καθολικής αναπτυξιακής προσέγγισης για την
προσωπικότητα και τη ρύθμιση του συναισθήματος και παρουσιάζει τις εφαρμογές αυτής της θεωρίας στη γενική πρακτική
της ψυχοθεραπείας. Σκιαγραφεί τις ξεκάθαρες συνδέσεις ανάμεσα στη θεωρία του δεσμού και του εμπειρικού ανθρωπιστικού μοντέλου παρέμβασης (χρησιμοποιώντας τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία [EFT] σαν οδηγό για την ιχνηλάτηση αυτών των συνδέσεων). Επίσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και μια περιγραφή
(σύνοψη) του τρόπου με τον οποίο η γνώση του δεσμού μεταφράζεται σε αποτελεσματική παρέμβαση στην ατομική θεραπεία, στη θεραπεία ζεύγους και στην οικογενειακή θεραπεία.
Τα ξεχωριστά κεφάλαια για κάθε μέθοδο διευρύνουν αυτή την
ανάλυση, την οποία διαφωτίζουν τα κλινικά κεφάλαια που δείχνουν τις παρεμβάσεις στην πράξη. Στο πρώτο και το τελευταίο
κεφάλαιο γίνεται σύνοψη των προοπτικών που έχει η θεωρία
και η επιστήμη του δεσμού στην πρακτική της ψυχοθεραπείας.
Σε αυτό το βιβλίο, η παρέμβαση εστιάζεται στην κατάθλιψη
και στο άγχος – που επίσης αναφέρονται σαν «συναισθηματικές διαταραχές».
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΑΘΩΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ
Μια Αφηγηματική Οπτική
Ανδρουτσοπούλου Αθηνά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376718

Σας προσκαλούμε στον γοητευτικό κόσμο των ονείρων και στις
ευφάνταστες, πρωτότυπες και συναρπαστικές ιστορίες του! Μην
διστάζετε να εξερευνήσετε το νόημα των ονείρων σας και μην
προστρέχετε σε λαϊκές δοξασίες. Η γλώσσα των ονείρων δεν
είναι ούτε κρυφή ούτε πονηρή, είναι εντελώς αθώα! Στα όνειρά
μας συνεχίζουμε να λέμε ιστορίες, όπως και στον ξύπνιο μας,
για θέματα που μας απασχολούν, άλλες δυσάρεστες και άλλες
αστείες.
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα μάθουμε πώς να μεταφράζουμε και να κατανοούμε τα όνειρά μας. Θα δούμε επίσης πώς
οι ψυχοθεραπευτές, εκείνοι που τα αντιμετωπίζουν ως σημαντικές αφηγήσεις, αξιοποιούν τη δυνατότητα των ονείρων για
αυτό-ίαση. Η συγγραφέας μοιράζεται μαζί μας όνειρα δικά της,
μελών της οικογένειάς της, φίλων και θεραπευόμενών της, αλλά
και όνειρα που δανείστηκε από συναδέλφους της.
2017 • σ. 161 • 978-960-01-1867-4 • 8,00 €

ΚΡΑΤΑ ΜΕ ΣΦΙΧΤΑ

Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Τεχνικές Ενδυνάμωσης και Eργαλεία Αξιολόγησης
της Αφήγησης

Επτά Συνομιλίες για μια Ζωή Γεμάτη Αγάπη

Γιωτσίδη Βασιλική, Νικολάτου Ειρήνη-Κωνσταντίνα

Johnson Sue, Dr.

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076867

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βεντούρα Ρίτα

Οι τεχνικές αφηγηµατικής προσέγγισης αξιοποιούνται ολοένα
και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην ψυχοθεραπεία, την
προσωπική ανάπτυξη και τον σχεδιασµό ζωής και σταδιοδροµίας. Η αφηγηµατική προσέγγιση αναδεικνύει το βασικό «προνόµιο» του ανθρώπου, τον λόγο και την αφήγηση, σε εργαλείο σύνθεσης, νοηµατοδότησης και γόνιµης αλλαγής, παρέχοντας βοήθεια για ενεργό διά βίου πράξη, µε την έννοια που
διατύπωσε το πράττειν ο Αριστοτέλης, δηλαδή ως δράση που
υπηρετεί τη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο συγκεντρώνει
τις ευρέως εφαρµοσµένες τεχνικές ενδυνάµωσης και τα εργαλεία αξιολόγησης της αφηγηµατικής προσέγγισης, καθώς και τις
εµπειρικά τεκµηριωµένες παρεµβάσεις στην αφηγηµατική πρακτική. Η ολοκληρωµένη γνώση αποτελεσµατικών και πρακτικών

2014 • σ. 320 • 978-960-01-1649-6 • 13,94 €

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Η Επαναστατική Νέα Επιστήμη
των Αισθηματικών Σχέσεων
Johnson Sue, Dr.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βεντούρα Ρίτα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659662

2016 • σ. 357 • 978-960-01-1825-4 • 15,00 €
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µεθόδων για την καλλιέργεια του αναστοχασµού και της αυτεπίγνωσης συνιστά απαραίτητο εφόδιο προκειµένου να συνδιαλέγεται κανείς γόνιµα, από τη µία, µε τις ασυνείδητες ενδοψυχικές δυνάµεις και, από την άλλη, µε τις ευκαιρίες και τα εµπόδια της εξωτερικής πραγµατικότητας. Το βιβλίο απευθύνεται σε
ψυχολόγους, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές και
συµβούλους που ασχολούνται µε θέµατα προσωπικής ή/και
επαγγελµατικής ανάπτυξης και σταδιοδροµίας, σε εκπαιδευτικούς εφήβων και ενηλίκων, καθώς και σε φοιτητές µε συναφή
ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντα.
2022 • σ. 371 • 978-960-01-2304-3 • 20,00 €

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Έρευνα και Εφαρμογές
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασιάδου

Χριστίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689204

ΜΗΤΕΡΑ ΜΗΔΕΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
H μητρότητα ως επιλογή ή επιβολή
Καλοβυρνάς Λύο
Είναι η μητρότητα ανθρώπινο ένστικτο; Υπάρχει το μητρικό φίλτρο; Τι ισχύει πραγματικά με το βιολογικό ρολόι; Οι γυναίκες που
δεν έκαναν παιδί μετανιώνουν; Υπάρχουν γυναίκες που έκαναν
παιδί και το μετάνιωσαν; Σε ποιον βαθμό η μητρότητα επιλέγεται ελεύθερα ή επιβάλλεται κοινωνικά; Είναι εγωιστικό που (δεν)
θέλω παιδί; Πώς μπορώ να σιγουρευτώ αν θέλω παιδί ή όχι; Όταν
η μητρότητα θεωρείται υπέρτατη αξία και μοναδική «φυσιολογική» πορεία όλων των γυναικών, οι γυναίκες που σκέφτονται
να μη γίνουν μητέρες δέχονται συνεχείς πιέσεις για να συμμορφωθούν στο επικρατές κοινωνικό πρότυπο και να εκπληρώσουν
τη «φύση» τους. Οι πιέσεις ξεκινούν από τόσο νωρίς, που πολλές
γυναίκες δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν το «πραγματικό» τους
θέλω. Το να κάνουμε παιδιά θεωρείται μια μη απόφαση, ένας
νόμος της φύσης, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται τα όρια ανάμεσα στο θέλω να γίνω μητέρα και στο συναινώ να γίνω μητέρα.
Το πώς χρησιμοποιούμε τη μήτρα μας διχοτομεί τις γυναίκες σε
επιτυχημένες και αποτυχημένες. Αυτό το βιβλίο, το οποίο βασίζεται σε έρευνες και στις ψυχοθεραπευτικές ομάδες που οργανώνει ο Λύο Καλοβυρνάς από το 2012, δίνει φωνή στις γυναίκες, με ή χωρίς παιδιά, οι οποίες όχι μόνο δεν ακούγονται, αλλά
φιμώνονται και υποτιμώνται ως προβληματικές ή ανύπαρκτες.
2022 • σ. 287 • 978-960-01-2328-9 • 17,00 €

Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να καλύψει ένα σημαντικό κενό στα διδακτικά-εκπαιδευτικά εγχειρίδια
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Πρόκειται για έναν
συλλογικό τόμο ο οποίος εισάγει τον αναγνώστη σε
διαφορετικές περιοχές και τομείς εφαρμογής του
κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, όπως η
πολυπολιτισμική συμβουλευτική, η συμβουλευτική
γυναικών, η συμβουλευτική παιδιών και εφήβων,
η οικογενειακή συμβουλευτική, η συμβουλευτική
στο σχολικό πλαίσιο, η επαγγελματική συμβουλευτική και η συμβουλευτική ομηλίκων. Τα κεφάλαια
υπογράφουν καταξιωμένοι επιστήμονες και, ταυτόχρονα, έμπειροι επαγγελματίες, οι οποίοι αναφέρονται στις βασικές θεωρητικές αρχές, στην έρευνα
και στις εφαρμογές του κάθε είδους συμβουλευτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο τέλος κάθε
κεφαλαίου συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις προς
συζήτηση, βιωματικές ασκήσεις αυτογνωσίας και
ανάπτυξης δεξιοτήτων και προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν
πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών και
των φοιτητριών στον τομέα της Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας με ένα βιβλίο προσαρμοσμένο στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις κυρίως της συγκεκριμένης ομάδας.
2020 • σ. 335 • 978-960-01-2104-9 • 18,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΟΤΑΝ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ένας Πρακτικός Οδηγός για Συμβούλους
και Όσους Ασκούν Επαγγέλματα
Υποστήριξης του Ανθρώπου
McLeod John, McLeod Julia
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλόπουλος

Στέφανος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645316

Το βιβλίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή διάφορων πρακτικών δεξιοτήτων για την
εγκαθίδρυση και τη διατήρηση συνεργατικών
συμβουλευτικών σχέσεων. Στα πρώτα στάδια της
εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος επαγγελματίας
σύμβουλος, συνήθως δεν δουλεύει με πελάτες σε
θεραπεία. Αναγκαστικά καταφεύγει στην εμπειρία συμβουλευτικών σχέσεων από προηγούμενους
ή διαφορετικούς εργασιακούς ρόλους, την οποία
χρησιμοποιεί ως πηγή αναστοχασμού και μάθησης.
Ο όρος ενσωματωμένη συμβουλευτική περιγράφει τις συμβουλευτικές δράσεις που αναλαμβάνουν πολλοί επαγγελματίες των οποίων ο συμβουλευτικός ρόλος ενσωματώνεται στα ευρύτερα
επαγγελματικά τους καθήκοντα. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ιερείς, καθώς και όλοι όσοι
εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες, τμήματα
ανθρώπινων πόρων, συνδικαλιστικές οργανώσεις,
σε προγράμματα στο πλαίσιο της κοινότητας, στο
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σε συμβουλευτικά
κέντρα και πολλά άλλα περιβάλλοντα καλούνται
να παράσχουν συναισθηματική στήριξη σε άτομα
με τα οποία έρχονται σε επαφή στην εργασία τους.
Το έργο καλύπτει επίσης τις ανάγκες σπουδαστών
στα πρώτα στάδια της βασικής εκπαίδευσης στη
συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.
2020 • σ. 525 • 978-960-01-2159-9 • 30,00 €

Ομοφιλοφιλία και Νέοι Τρόποι Σεξουαλικής Ύπαρξης
στη Σημερινή Ελλάδα
Καλοβυρνάς Λύο
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071847

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής
μελέτη του είδους της για την ομοφυλοφιλία στη χώρα μας. Από
τη μια, βασίζεται στις εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες γκέι
αντρών και γυναικών, που αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη
γνώσης για το πώς βιώνεται η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα, και
τις οποίες σταχυολόγησε ο συγγραφέας μέσα από την εργασία
του ως ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος σχέσεων από το 2006.
Σε αυτές συγκαταλέγονται και τα βιώματα του ίδιου του συγγραφέα ως γκέι άντρα, προσφέροντας μια επιπλέον βιωματική
πτυχή. Τα θέματα που πραγματεύεται είναι, μεταξύ άλλων, η
ομοφοβία, το κατά πόσο γεννιόμαστε ή γινόμαστε γκέι, το αν
αλλάζει ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το κάμινγκ άουτ, η
θηλυπρέπεια και η αρρενωπότητα, το γκέι σεξ και οι σχέσεις
των ελλήνων γκέι με τους γονείς, φιλοδοξώντας να αποτελέσει εργαλείο έμπνευσης τόσο για γκέι άντρες και γυναίκες που
επεξεργάζονται τα τραύματα τα οποία τους έχει προκαλέσει
η κοινωνία, όσο και γονείς που γνωρίζουν ή υποψιάζονται ότι
το παιδί τους είναι γκέι και θέλουν να κατανοήσουν τι αντιμετωπίζει. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
οι οποίοι-ες χρειάζονται εξειδικευμένες πληροφορίες για τους
γκέι θεραπευόμενούς τους, ώστε να τους συμπαρασταθούν πιο
ολοκληρωμένα.
2021 • σ. 447 • 978-960-01-2221-3 • 23,00 €

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΑ
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - EFT
Βασικά Στοιχεία της Αλλαγής
Brubacher L. Lorrie
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουκού Ιωάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλοφωλιάς Αλέξης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691892

Tο βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης
για όλους τους θεραπευτές EFT, τόσο τους αρχάριους όσο και
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τους έμπειρους. Με πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα για
παρεμβάσεις σε κάθε σημείο της διεργασίας του μοντέλου και
ένα πλήθος όρων της «γλώσσας του EFΤ», κάθε βήμα και στάδιο του EFT διατυπώνεται με πρακτικό, θεωρητικά απλό και
κατανοητό τρόπο.
Το βιβλίο συμβαδίζει με το Δημιουργώντας σύνδεση: Η πρακτική της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας ζεύγους (Johnson,
2004) και είναι επικαιροποιημένο σύμφωνα με τις πρόσφατες
εξελίξεις και την έρευνα στο EFT. Αντλεί στοιχεία και παραπέμπει
στις πρόσφατες έρευνες του EFT και στα πρωτότυπα έργα των
Bowlby, Coan, Mikulincer και Shaver, πρωτοπόρων στο πεδίο
του Δεσμού.
«Η Brubacher έχει αφιερώσει πάνω από τριάντα χρόνια για
να ερευνήσει και να επεξεργαστεί τις διανοητικές και θεωρητικές ρίζες του EFT, και έχει αναδυθεί ως μια μοναδική ειδική
θεραπεύτρια, επόπτρια, εκπαιδεύτρια και συγγραφέας του EFT»
(S. Johnson).
«Τα μαργαριτάρια δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της δράσης ενός ερεθιστικού παράγοντα που εγκλωβίζεται στους μαλακούς ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού, καθώς αυτός ο οργανισμός προσπαθεί να απορροφήσει τα θρεπτικά στοιχεία που
του χρειάζονται για να διατηρηθεί στη ζωή. Ένας τρόπος διαχείρισης του ερεθιστικού παράγοντα μπορεί να καταλήξει σε
κάτι πολύτιμο και όμορφο. Αυτή η εικόνα αντανακλά μία από τις
βασικές αλήθειες σχετικά με την ενήλικη αγάπη» (L. Brubacher).
Πρόκειται για ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο, χωρίς αμφιβολία,
θα απολαύσετε και θα αξιοποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.
2020 • σ. 425 • 978-960-01-2164-3 • 23,00 €

μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους
ανθρώπους. To βιβλίο αυτό συγκεντρώνει πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις σχετικά με τη Θεωρία του Σχετίζεσθαι. Χωρίζεται
σε τέσσερα μέρη, στα οποία οι διακεκριμένοι συγγραφείς του
βιβλίου εισάγουν τον αναγνώστη στη θεωρία και πώς δημιουργήθηκε, στα εργαλεία αξιολόγησης που απορρέουν από αυτή
και στις εφαρμογές τους στην Κλινική και Δικαστική Ψυχολογία.
Τα κεφάλαια πραγματεύονται τον τρόπο με τον οποίο τα
ζευγάρια και τα μέλη μιας οικογένειας σχετίζονται μεταξύ τους,
τη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης στη θεραπεία, τη σχέση
συγκεκριμένων διαπροσωπικών στιλ με τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και τη χρήση αλκοόλ, τις ψυχοπαθητικές και σαδιστικές
τάσεις, και πώς οι αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις μπορούν
να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το παρόν βιβλίο
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους κλινικούς
και ένα πολύτιμο σύγγραμμα για τους ακαδημαϊκούς και τους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς της
Ψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας, της Δικαστικής/Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής, της ψυχοθεραπείας,
της συμβουλευτικής και της ψυχικής υγείας.
2021 • σ. 455 • 978-960-01-2222-0 • 25,00 €

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Εφαρμογές στη Θεραπεία και στην Εκπαίδευση
Winslade M. John, Monk D. Gelard
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίσαρη Φιλία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κερεφίδης Θάνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074499

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΣΘΑΙ
Κλινικές και Δικαστικές Εφαρμογές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Birtchnell John, Newberry Michelle,

Kalaitzaki Argyroula
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ζηκίδη Βασιλειάνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071309

Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή μας αποτυπώνεται στις πολυάριθμες θεωρίες και έρευνες που επιδιώκουν να

Το βιβλίο αυτό προσφέρει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
οι οποίοι αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περίπλοκες προκλήσεις, μια σειρά αποτελεσματικών παρεμβάσεων που βασίζεται σε
αφηγηματικές ιδέες και μπορεί να εφαρμοστεί σε νέους ανθρώπους που προσέρχονται στη συμβουλευτική και τη θεραπεία.
Αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δεκτικότητα των
νέων ανθρώπων σε αφηγηματικές συζητήσεις για σημαντικά
ζητήματα της ζωής τους, καθώς και τη δημιουργική δυνατότητα που πηγάζει από την παιγνιώδη διάθεση της αφηγηματικής μεταφοράς.
2021 • σ. 231 • 978-960-01-2290-9 • 13,00 €
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Ψυχοπαθολογία & Ψυχοθεραπεία
Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ
Επιλεγμένα κείμενα
Loewenthal Del
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίσαρη Φιλία,

Καραγιάννης Θεοφάνης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παναγιωτοπούλου Φωτεινή
H επαγγελματική σταδιοδρομία του Del Loewenthal καλύπτει
ένα ευρύ πεδίο το οποίο εκτείνεται στον υπαρξισμό, στην ψυχανάλυση, στην κριτική ψυχοθεραπεία, στον ανθρωπισμό, στον
μεταμοντερνισμό, στη θεραπεία μέσω της χρήσης φωτογραφιών, στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία και στη μελέτη
της παιδικής ηλικίας. Η παρούσα συλλογή συγκεντρώνει πρόσφατα έργα και παλαιότερα γραπτά του συνδυάζοντας την προσεκτική μελέτη με τη συνεισφορά του στην υπαρξιακή θεωρία,
πρακτική και έρευνα.
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει κεφαλαία και άρθρα επιλεγμένα από τον ίδιο τον Loewenthal και χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
• Ο υπαρξισμός μετά τον μεταμοντερνισμό και οι ψυχολογικές θεραπείες.
• Πρακτική, ιδεολογίες και πολιτική: Τη μια στιγμή βλέπεις
κάτι και την άλλη όχι!
• Θεραπευτική πρακτική: πρακτικά θέματα και η φυσιολογία
της ψυχοθεραπευτικής γνώσης.
• Πρακτική και θεωρία: Ενδείξεις και όχι εφαρμογές.
• Σκεπτόμενη ψυχοθεραπευτική πρακτική και έρευνα.
• Συμπέρασμα: Ελπιδοφόρα αέναο, συνεχώς μεταβαλλόμενο
και εκπληκτικό.
Η Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική μετά τον Μεταμοντερνισμό θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ψυχοθεραπευτές, ψυχαναλυτές, συμβούλους, και γενικά για άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και ειδικότερα για τους υπαρξιακούς
θεραπευτές.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

τάξη δείχνουν πώς να διδάσκονται οι στρατηγικές αυτές συστηματικά και να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των μαθητών. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερα από 20 φύλλα
εργασίας για αντιγραφή, λίστες ελέγχου και άλλα εργαλεία.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Baddeley D. Alan, Kopelman D. Michael,
Wilson A. Barbara
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μασούρα Ελβίρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλλιθράκα-Μοσχοχωρίτου Μαρία

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν κομβικές εξελίξεις στην κατανόηση των διαταραχών της μνήμης, καθώς και στην αξιολόγηση
και στη θεραπεία των ασθενών. Αυτά τα νέα στοιχεία και τις
εξελίξεις παρέχει το Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών Μνήμης
για Κλινικούς Επιστήμονες. Δομημένο με βάση την πιο γενικευμένη, δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου, στο παρόν σύγγραμμα
επιλέχθηκαν τα κεφάλαια που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με
την κλινική πρακτική. Κατά συνέπεια, αποτελεί μία περιεκτική
συλλογή, η οποία απευθύνεται σε προοδευτικούς κλινικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την πρακτική τους
με πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Reid Robert, Ortiz Lienemann Torri,
Hagaman L. Jessica

Wilmshurst Linda

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολυχρόνη Φωτεινή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

Καλύπτοντας μια σημαντική ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς,
αυτό το εξαιρετικά πρακτικό βιβλίο παρέχει έναν αναλυτικό,
βήμα προς βήμα, οδηγό για στρατηγικές διδασκαλίας παρουσιάζοντας τις πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές τεχνικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τις
καλύτερες από τις τεχνικές αυτές οι οποίες έχουν στόχο τις αυτορυθμιζόμενες δεξιότητες μάθησης και μελέτης, καθώς και τη βελτίωση της απόδοσης σε συγκεκριμένους τομείς όπως η γραφή, η
ανάγνωση και τα μαθηματικά. Λεπτομερή παραδείγματα στην
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας,

Παπαηλιού Χριστίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας, Παπαηλιού Χριστίνα,

Κουλεντιανού Μαργαρίτα, Ζηκίδη Βασιλειάνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074892

Η Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία είναι η δεύτερη έκδοση του προηγούμενου τόμου, με τίτλο Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση (2011). Όπως κάθε μεταγενέστερη έκδοση,
φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βελτιωμένη εκδοχή της πρώτης
έκδοσης, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο. Ειδικότερα:
(α) Αποδίδει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο ευρηματικό σχήμα

Ψυχολογία
των «πέντε επαναλαμβανόμενων θεμάτων». (β) Παραθέτει όλες
τις γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις, ώστε ο αναγνώστης να
έχει μια πλήρη εικόνα των πιθανών αιτίων της προβληματικής
συμπεριφοράς. (γ) Αξιοποιεί πλήρως τα τρία διαθέσιμα μοντέλα
ταξινόμησης της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, δηλαδή,
το κλινικό, το εμπειρικό/παραγοντικό και το εκπαιδευτικό.
Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές που έχει να παρουσιάσει η
έκδοση αυτή είναι: (α) η προσθήκη νέων δεδομένων από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για
την παιδική και εφηβική ψυχοπαθολογία με ευρήματα πρόσφατων εμπειρικών και κλινικών μελετών, και (β) η υιοθέτηση των
αλλαγών που επέφερε το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο
στην τελευταία του έκδοση (DSM-5). Η αλλαγή αυτή αποτελεί το
πιο εμβληματικό νέο στοιχείο του εγχειριδίου και είναι εμφανής
τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενό του. Οι πιο σημαντικές
αλλαγές είναι η δημιουργία νέων διαγνωστικών κατηγοριών, οι
αλλαγές σε κριτήρια διάγνωσης ορισμένων διαταραχών και η
προσθήκη κριτηρίων για τη διάγνωση διαταραχών στην ενήλικη ζωή ή σε πολύ μικρές ηλικίες.

Lemma Alessandra

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αξιολόγηση, Διάγνωση, Εκπαίδευση,
Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Ένταξη
Παιδιών με Νευρο-Αναπτυξιακές Διαταραχές
με Έμφαση στη Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αυδή Ευρυνόμη,

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γενά Αγγελική

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2021 • σ. 638 • 978-960-01-2249-7 • 45,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ένας Οδηγός για τους Φοιτητές των Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σίμος Γρηγόρης, Ζηκοπούλου Όλγα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94684716

Ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ένα νέο βιβλίο
είναι ο λόγος της ύπαρξής του. Ποιο κενό έρχεται να καλύψει; Το
βιβλίο επιδιώκει να συνεισφέρει στον χώρο της Αναπτυξιακής
Ψυχοπαθολογίας και αποσκοπεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
Είναι ένα συλλογικό έργο που εισάγει τον αναγνώστη στην
έννοια της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και δίνει έμφαση
στα συχνότερα αναπτυξιακά και ψυχικά προβλήματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το κάθε κεφάλαιο δημιουργήθηκε
από διαπρεπείς επιστήμονες με σημαντική ακαδημαϊκή, κλινική
και ερευνητική εμπειρία. Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει μία
εισαγωγική, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και εμπεριστατωμένη
ματιά στα παραπάνω θέματα.
2020 • σ. 315 • 978-960-01-2149-0 • 17,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68395232

Στην πορεία του χρόνου έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις μας, οι προβλέψεις μας, οι προσδοκίες μας, οι
αναπαραστάσεις μας, αλλά ακόμη και το πώς ονομάζουμε τις διαταραχές που εμφανίζονται στον
αναπτυσσόμενο άνθρωπο. Ο Αυτισμός μετονομάστηκε σε Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, ώστε να
αποτυπωθεί το εύρος που μπορεί να έχει μια τόσο
ανομοιογενής διαταραχή. Από ανίατη ασθένεια,
θεωρείται, πλέον, αντιμετωπίσιμη διαταραχή. Με
ενδιαφέρον παρακολουθούμε από τη δεκαετία του
1980 μέχρι σήμερα τις έρευνες και τις μετα-αναλύσεις που καταδεικνύουν ότι οι θεραπευτικές
παρεμβάσεις και η εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ,
που βασίζονται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της
Συμπεριφοράς, αποδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα
ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας του παιδιού.
Έτσι, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με ΔΑΦ, εφόσον αντιμετωπίζεται με βέλτιστες παρεμβάσεις και
έγκαιρα (αν είναι δυνατό και πριν την ηλικία των 3
ετών) θα ξεπεράσει τη διάγνωση και θα ζήσει μια
καθ’ όλα φυσιολογική ζωή. Τέλος, έχουν αλλάξει
καταλυτικά και οι εκτιμήσεις μας για τη συμβολή
των γονέων στην εξέλιξη του παιδιού με ΔΑΦ. Δεν
νοείται βέλτιστη παρέμβαση χωρίς την ουσιαστική,
μακροπρόθεσμη και συνεπή εμπλοκή των γονέων
μετά από συστηματική και υποστηρικτική εκπαίδευση των ίδιων.
2017 • σ. 875 • 978-960-01-1871-1 • 47,00€

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Mε το DSM 5
Kring M. Ann, Davison C. Gerald, Neale M. John, Johnson L. Sheri
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αυδή Ευρυνόμη, Ρούσση Παγώνα, Καλαϊτζάκη

Αργυρούλα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καραμπά Θεοδώρα, Χαρτζίδης Στέλιος

Στόχος των συγγραφέων είναι όχι μόνο να παρουσιάσουν τις μέχρι σήμερα θεωρίες
και την έρευνα στην ψυχοπαθολογία και παρέμβαση, με έμφαση στην κλινική πράξη,
αλλά και να μεταδώσουν λίγο από τον πνευματικό ενθουσιασμό που συνδέεται με
την αναζήτηση των απαντήσεων σε μερικά από τα πλέον περίπλοκα ερωτήματα που
απασχολούν την ανθρωπότητα. Προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να
συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ανακάλυψης, καθώς εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία που σχετίζονται με την προέλευση της ψυχοπαθολογίας και την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Τέλος, υπογραμμίζουν τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να αποβάλουμε το στίγμα που συνδέεται με τις διαφορετικές μορφές διανοητικής διαταραχής. Οι συγγραφείς, με την έγκυρη επιστημονική γνώση που
διαθέτουν, επιτυγχάνουν να προσφέρουν ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο, πολύτιμο
ακόμη και για τον αναγνώστη που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με αυτές τις έννοιες.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Τσέργας Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689476

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια μύησης στη θεραπεία μέσω της ποίησης και τη θεραπευτική δημιουργική γραφή,
δύο μορφές θεραπείας που γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη
σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα παρουσιάζεται η διαμόρφωση
και η εξέλιξη της θεραπείας μέσω της ποίησης και της θεραπευτικής δημιουργικής γραφής, και εξετάζονται οι θεωρητικές
προσεγγίσεις, τα μοντέλα και οι εφαρμογές τους στο πεδίο της
ψυχικής υγείας και της ψυχοθεραπείας. Ένα τμήμα της μελέτης αυτής αναφέρεται σε σημαντικές μορφές – τύπους θεραπευτικής γραφής, όπως είναι η εκφραστική γραφή (expressive
writing), η αυτοβιογραφία, το ημερολόγιο και οι μέθοδοι ημερολογίου, η προγραμματισμένη γραφή, η θεραπευτική επιστολή
(therapeutic letter writing) και η εφαρμογή της αυτοεθνογραφίας ως μορφής θεραπευτικής μεθόδου. Στο βιβλίο παρατίθενται παραδείγματα και σύντομα αποσπάσματα εφαρμογής της
θεραπείας μέσω της ποίησης και της θεραπευτικής δημιουργικής γραφής, ενώ επιχειρείται συστηματική ανασκόπηση όλων
των σημαντικών θεωρητικών εξελίξεων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα στον αναγνώστη.
2020 • σ. 423 • 978-960-01-2119-3 • 23,00 €

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Θεραπευτική φωτογραφία, φωτοθεραπεία και
κινηματογραφική θεραπεία (Cinema Therapy)
Τσέργας Νίκος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η Ανάπτυξη ενός Αποτελεσματικού και Ικανού
Θεραπευτή της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης
Newman F. Cory
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρούσση Παγώνα,

Κοσμίδου Μαίρη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καραμπά Θεοδώρα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68385509

Με απλό, κομψό και κατανοητό τρόπο ο Cory Newman περιγράφει τις διαδικασίες και τις προκλήσεις κατά την εκπαίδευση
και την εφαρμογή της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας.
Παρότι αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη επάρκειας σε νέους
θεραπευτές, παρέχει χρήσιμες οδηγίες και για τους έμπειρους
θεραπευτές αλλά και τους επόπτες. Το υλικό είναι πλούσιο σε
περιεχόμενο και κλινικά παραδείγματα. Τα θέματα που πραγματεύεται συμπεριλαμβάνουν τα εξής: το θεωρητικό υπόβαθρο της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας, την εννοιολογική σύλληψη της περίπτωσης (διατύπωση της περίπτωσης), τη
δημιουργία και διατήρηση της θεραπευτικής συμμαχίας, την
ετοιμασία ενός σχεδίου παρέμβασης, την επιλογή και εφαρμογή

τεχνικών (με παραδείγματα ορθών αλλά και λάθος χειρισμών),
την εκτίμηση της έκβασης και το κλείσιμο της θεραπείας και
την ευαισθησία σε πολιτισμικά και δεοντολογικά ζητήματα. Στο
βιβλίο τονίζεται και το θέμα του αναστοχασμού των θεραπευτών. Η περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας από τον Cory
Newman αναδεικνύει τη σημασία που έχει ο θεραπευτής να
βασίζεται στην κρίση του, να είναι ευέλικτος και να μη βασίζεται στην «τυφλή» εφαρμογή τεχνικών.
2017 • σ. 359 • 978-960-01-1890-2 • 20,00 €

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζυγούρης Χ. Νίκος, Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376536

2017 • σ. 389 • 978-960-01-1887-2 • 21,00 €

ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Δόικου-Αυλίδου Μάρω
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376914

2016 • σ. 260 • 978-960-01-1835-3 • 14,00 €

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Μανιαδάκη Κατερίνα, Κάκουρος Ευθύμιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59361048

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για τη ΔΕΠ-Υ, η
οποία έχει αναδειχθεί ως η πιο πολυσυζητημένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της εποχής μας. Μέσα από τις σελίδες του, επιχειρείται η κριτική παρουσίαση της τρέχουσας επιστημονικής
γνώσης για τη φύση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής με την εκτεταμένη, εκ βαθέων και
εξονυχιστική μελέτη της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.
Σε αυτή την προσπάθεια, οι συγγραφείς του βιβλίου αξιοποιούν
την πολυετή κλινική τους εμπειρία με άτομα με ΔΕΠ-Υ και τις
οικογένειές τους στο Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και
Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ». Επίσης, προτείνουν ένα νέο
πλαίσιο για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της
ΔΕΠ-Υ, την πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία στηρίζεται στις
βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεωρίας και στο
αναπτυξιακό μοντέλο της ψυχοπαθολογίας. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τη διαταραχή αυτή από τη σκοπιά του ερευνητή, του
ακαδημαϊκού δασκάλου και, κυρίως, του ψυχολόγου, ο οποίος
βιώνει καθημερινά στην κλινική πράξη την αγωνία, τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ανησυχίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ,
των νέων ενηλίκων με τη διαταραχή, των γονέων, των φίλων, των
δασκάλων τους. Ο οδηγός αυτός μπορεί να αποτελέσει βασική
πηγή πληροφόρησης για τους γονείς και σημαντικό εργαλείο
για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τις ποικίλες δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς
των παιδιών αυτών. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί σε κλινικό
επίπεδο από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων στον χώρο της
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έρευνα και Εφαρμογές
Cervone Daniel, Pervin A. Lawrence
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπρούζος Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα, Κομπορόζος Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998888

Η 10η αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση (δεύτερη ελληνική) του Θεωρίες
Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές των Cervone και Pervin, η οποία εκδίδεται 40
σχεδόν χρόνια μετά την αρχική, διατηρεί τη θεματική δομή, τα χαρακτηριστικά και
τους γενικούς στόχους των προηγούμενων εκδόσεων, ενώ προηγούμενων εκδόσεων,
ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επιπροσθέτως δύο νέα κεφάλαια: στο ένα εξετάζονται οι βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι
παρατηρούμενες ατομικές διαφορές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας οφείλονται σε γενετικές διαφορές. Στο άλλο κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτισμικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές βάσεις της προσωπικότητας. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση του βιβλίου, και στη νέα έκδοση η κάθε θεωρητική προσέγγιση αντιμετωπίζεται αντικειμενικά και ισότιμα, ενθαρρύνοντας μάλιστα τους αναγνώστες να αξιολογήσουν τα στοιχεία που παρατίθενται για κάθε θεωρία και να εξαγάγουν τα δικά τους
συμπεράσματα.
Όπως ταιριάζει σε ένα εγχειρίδιο, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να μας δώσουν μια
περιεκτική παρουσίαση της θεωρίας, της έρευνας, της αξιολόγησης και των εφαρμογών των σημαντικότερων θεωριών της προσωπικότητας με σαφή και ευσύνοπτο
τρόπο.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2013 • σ. 798 • 978-960-01-1587-1 • 84,60 €
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ψυχικής υγείας, καθώς περιλαμβάνει τη δομημένη περιγραφή
της διαγνωστικής διαδικασίας αλλά και ενός πλήρους προγράμματος πρώιμης παρέμβασης και θεραπευτικής αντιμετώπισης
της ΔΕΠ-Υ από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
2016 • σ. 712 • 978-960-01-1772-1 • 45,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ζήση Αναστασία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998901

2013 • σ. 204 • 978-960-01-1586-4 • 11,95 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Chamorro-Premuzic Tomas
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998882

Ο τόμος πραγματεύεται διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους
διαφέρουν οι άνθρωποι καθώς και τα αίτια αυτών των διαφορών
στην προσωπικότητα και στη νοημοσύνη, αλλά και σε θέματα
που δεν ανευρίσκονται συχνά σε παρόμοιους τόμους, όπως
η Ψυχοπαθολογία, οι καταστάσεις διάθεσης και τα κίνητρα, η
δημιουργικότητα, οι ηγετικές ικανότητες και τα επαγγελματικά
ενδιαφέροντα. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα
πολύτιμο βοήθημα για φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σε ποικίλα προγράμματα σπουδών. Μπορεί, επίσης, να
γίνει πηγή άντλησης πληροφοριών για επαγγελματίες, οι οποίοι
ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως οι ερευνητές και επαγγελματίες ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι,
στελέχη οργανισμών κ.ά. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και ευχάριστο ανάγνωσμα για κάθε αναγνώστη που θέλει
να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να αποφασίσει πόσο
μοιάζει, αφενός, και κατά πόσο διαφέρει και γιατί διαφέρει από
τους άλλους, αφετέρου.
2014 • σ. 458 • 978-960-01-1583-3 • 55,73 €

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Τόμος Α: Οι Γονείς
Γενά Αγγελική, Μπαλαμώτης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998893

Η κλινική εμπειρία καταδεικνύει ότι η οικογένεια συνιστά, όχι
μόνο καθοριστικό παράγοντα για τη θεραπευτική έκβαση των
παιδιών με αυτισμό, αλλά και εξισορροπιστικό παράγοντα για
τη γενίκευση των θεραπευτικών οφελών και διατήρησή τους σε
βάθος χρόνου. Η οικογένεια, όμως, που δεν στηρίζεται επαρκώς, συχνά κάμπτεται ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει περαιτέρω το παιδί αντί να ενισχύσει τη θεραπευτική του
πορεία. Παρά την πλούσια βιβλιογραφία που πλέον διαθέτουμε
σε θέματα που άπτονται είτε των χαρακτηριστικών είτε των
αναγκών των γονέων του παιδιού με αυτισμό, ελάχιστα είναι
τα πονήματα που επισημαίνουν την ανάγκη της ουσιαστικής
ψυχολογικής στήριξης των γονέων, και ακόμη λιγότερα αυτά
που υποδεικνύουν τρόπους επίτευξης ενός τέτοιου στόχου. Οι
συγγραφείς ευελπιστούν ότι το βιβλίο τους θα «ταξιδέψει», όχι
μόνο στα χέρια φοιτητών ψυχολογίας και επαγγελματιών της
ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής, αλλά και ότι θα αποτελέσει
πηγή έμπνευσης, ανακούφισης και κινητοποίησης για τις οικογένειες που φέρουν στους κόλπους τους παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού.
2013 • σ. 298 • 978-960-01-1593-2 • 18,91 €

ΑΝΑΠΗΡΊΑ & ΨΥΧΙΚΉ ΥΓΕΊΑ
Διαφορετικές προσεγγίσεις σε μη τυπικούς πληθυσμούς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Κατσαρού Β. Δήμητρα, Ζήση Ζ.

Βασιλική
Η αναπηρία ως πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η εκπαίδευση
και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος σκοπός
των μελετών και των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στον χώρο της αναπηρίας είναι η διασφάλιση καλής
λειτουργικότητας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σωματική διάσταση
αλλά και στην κοινωνική και ψυχική διάσταση. Το ενδιαφέρον
για την αναπηρία μπορεί να ενισχύσει το έργο των ειδικών και
κυρίως την ποιότητά του όταν η προσέγγισή της γίνεται μέσα
από αυτό το πρίσμα της διαφορετικότητας.
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται κάποια ιδιαίτερα ζητήματα ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας σε περιπτώσεις αναπηρίας ή περιορισμένης λειτουργικότητας λόγω συνθηκών.
Δεδομένου ότι η ψυχική υγεία έχει καθοριστικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συμπεριφορές υγείας, στο βιβλίο
αυτό θίγονται προκλήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω αναπηρίας, στιγματισμού και κοινωνικών προκαταλήψεων, καθώς
επίσης η συμπερίληψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την
αγορά εργασίας και θέματα επικοινωνίας και γλώσσας σε μη
τυπικούς πληθυσμούς.
2022 • σ. 195 • 978-960-01-2336-4 • 12,00 €

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Θεραπευτική Αντιμετώπιση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κάκουρος Ευθύμιος, Μανιαδάκη Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22681726

2012 • σ. 374 • 978-960-01-1504-8 • 24,88 €
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Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Sutton Robbie, Douglas Karen
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Αλέξανδρος-

Σταμάτιος, Μανιαδάκη Κατερίνα, Παπαηλιού Χριστίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλλιθράκα-Μοσχοχωρίτου Μαρία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Crisp J. Richard, Turner N. Rhiannon
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γκαρή Αικατερίνη,

Παναγιωτοπούλου Πέννυ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Έρευνα και εφαρμογές
Berry W. John, Poortinga H. Ype,
Breugelmans M. Seger, Chasiotis
Athanasios, Sam L. David
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαστυλιανού

Αντωνία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689524

Το εγχειρίδιο Διαπολιτισμική Ψυχολογία είναι ένα
απαραίτητο εργαλείο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που προσφέρει μια διεξοδική και αμερόληπτη επισκόπηση ολόκληρου του
πεδίου της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας. Σε αυτό
παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα ευρήματα από
όλο τον κόσμο στους τομείς της εμπειρικής έρευνας, της θεωρίας, της μεθοδολογίας και των εφαρμογών. Οι συγγραφείς καταπιάνονται με όλα τα
πεδία της συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης
της ανάπτυξης, της κοινωνικής συμπεριφοράς, της
προσωπικότητας, της νόησης, της ψυχογλωσσολογίας, των συναισθημάτων και της αντίληψης) και
παρουσιάζουν τις επικρατέστερες προσεγγίσεις
στη Διαπολιτισμική Ψυχολογία (συγκριτική πολιτισμική ψυχολογία, πολιτισμική ψυχολογία και ψυχολογία των αυτόχθονων παραδόσεων), καθώς και
εφαρμογές τους σε μια σειρά από τομείς (όπως
ο επιπολιτισμός, οι διαπολιτισμικές σχέσεις και η
επικοινωνία, η εργασία και η υγεία). Η τρίτη αυτή
έκδοση είναι ακόμη πιο φιλική προς τον αναγνώστη και η δομή της προβλέπει για κάθε κεφάλαιο
περιγράμματα και συμπεράσματα, βιβλιογραφικές προτάσεις και ένα επικαιροποιημένο γλωσσάριο βασικών όρων, ενώ συνοδεύεται και από έναν
ιστότοπο ο οποίος περιέχει συμπληρωματικό υλικό
και συνδέσμους ιστού.
2021 • σ. 845 • 978-960-01-2205-3 • 45,00 €
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Από την επιθετικότητα έως τον αλτρουισμό, από την προκατάληψη έως την πειθώ, η τελευταία έκδοση του εγχειρίδιου Βασική
κοινωνική ψυχολογία, εισάγει τους φοιτητές στις κλασικές μελέτες, τις αμφιλεγόμενες διαμάχες και την καινοτόμο έρευνα που
ορίζουν σήμερα την κοινωνική ψυχολογία.
Προσφέρει στους φοιτητές όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για
τους βασικούς τομείς της κοινωνικής ψυχολογίας, ενώ παράλληλα καταδεικνύει τη συνάφειά της με τα γεγονότα του τρέχοντος, πραγματικού κόσμου. Νέες προσθήκες σε αυτή την
έκδοση είναι οι εξής:
• Εξέταση της οπτικής της κοινωνικής νευροεπιστήμης.
• Συμπερίληψη της εξελικτικής ψυχολογίας.
• Πλαίσια «Πίσω στον πραγματικό κόσμο» που εγγράφουν τα
ακαδημαϊκά ευρήματα στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής
του κόσμου γύρω σας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Διεθνές Εγχειρίδιο
Rubie-Davis M. Christine, Stephens M. Jason,
Watson Penelope
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτσα Άρτεμις, Γκέκα Μαρία,

Κωνσταντινίδου Θάλεια, Λαμπρίδης Μάκης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος

Η πρώτη πλήρης και εμπεριστατωμένη συλλογή για τη θεωρία
και την έρευνα σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής στη σχολική τάξη. Πολλά από αυτά τα θέματα έχουν μελετηθεί ανεξάρτητα· για παράδειγμα, τα κίνητρα, η διαχείριση της
τάξης, το κλίμα της και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών μελετώνται συνήθως ξεχωριστά από διαφορετικές ομάδες ερευνητών. Το παρόν εγχειρίδιο συνδυάζει για πρώτη φορά τα τεκμήρια από διαφορετικά πεδία στις έρευνες της κοινωνικής ψυχολογίας για τη σχολική τάξη ώστε να διερευνηθούν οι τρόποι με
τους οποίους σχετίζονται τα συγκεκριμένα θέματα και πώς ο
κάθε παράγοντας επηρεάζει τους μαθητές και τη μάθησή τους.
Με κεφάλαια από διεθνώς αναγνωρισμένους κορυφαίους
καθηγητές, αλλά και πολλά υποσχόμενους νέους ακαδημαϊκούς, το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει έρευνα αιχμής και αξιολογεί τις πλέον πρόσφατες έρευνες στην κοινωνική ψυχολογία της

Ψυχολογία
τάξης. Οι σημαντικότεροι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν: κίνητρα, πεποίθηση, αυτοαντίληψη και προσωπικότητα,
συναισθηματική ενεργοποίηση, σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, προσδοκίες εκπαιδευτικών, διαχείριση της τάξης, πολιτισμός και ταυτότητα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ψυχολογική Θεωρία και Γυναικεία Ανάπτυξη
Gilligan Carol
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σακκά Δέσποινα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης-Χρυσός

Πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο που ξεκίνησε μία επανάσταση,
επιτρέποντας στις γυναικείες φωνές –ουσιαστικά για πρώτη
φορά στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινωνικής θεώρησης περί
γυναικών– να ακουστούν ανοικτά ως αυτόνομες και ακέραιες
οντότητες.
Μεταφρασμένο σε δεκαέξι γλώσσες και έχοντας πουλήσει
περισσότερα από 700.000 αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, το
βιβλίο έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για καινούργιες ερευνητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και αφορμή για έντονες πολιτικές συζητήσεις – ενώ συγχρόνως βοήθησε πολλές γυναίκες και πολλούς άνδρες να δουν
τους εαυτούς τους και τους άλλους μέσα από ένα διαφορετικό
πρίσμα.
Η Carol Gilligan πιστεύει ότι η Ψυχολογία επίμονα και συστηματικά παρανόησε τις γυναίκες – τα κίνητρά τους, τις ηθικές
τους δεσμεύσεις, την πορεία της ψυχολογικής τους ανάπτυξης και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το
ουσιώδες στη ζωή. Στο βιβλίο αυτό επιχειρεί για πρώτη φορά να
διορθώσει τις παρανοήσεις της Ψυχολογίας και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως προς τη γυναικεία προσωπικότητα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Hogg A. Michael, Vaughan M. Graham
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χαντζή Αλεξάνδρα,

Αρβανίτης Αλέξης, Βασιλικός Ερρίκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλικός Ερρίκος, Χαντζή

Αλεξάνδρα
H νέα έκδοση της Κοινωνικής Ψυχολογίας τοποθετεί
την επιστήμη σε ένα σύγχρονο, πραγματικό πλαίσιο, διερευνά νέες έρευνες αιχμής ενώ παράλληλα
ζωντανεύει κλασικές θεωρίες. Επιμελώς αναθεωρημένο το βιβλίο προκειμένου να βελτιώσει την
προσβασιμότητα και ενημερωμένο πλήρως –περιλαμβάνει περισσότερες από 250 νέες αναφορές–,
αυτό το αξιόπιστο, κορυφαίο στην αγορά, πρωτοποριακό εγχειρίδιο είναι περιεκτικό όσο ποτέ
άλλοτε.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτσα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192125

Το βιβλίο Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση αποτελεί ένα
διεπιστημονικό, διαθεματικό εγχείρημα πάνω στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Περιλαμβάνει κεφάλαια από έμπειρους επιστήμονες με
μακρά πορεία στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
πιο συγκεκριμένα από τον χώρο της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, του αθλητισμού, της
τέχνης και της γλώσσας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) Ανθρώπινα δικαιώματα
και εκπαίδευση, β) Ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιά, γ) Ανθρώπινα δικαιώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κοινός άξονας όλων των μερών είναι η αξιοποίηση του περιεχομένου από
κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η ευαισθητοποίηση του αναγνώστη για τις διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εμπλουτισμός των γνώσεων κάθε ενδιαφερόμενου πάνω στα ανθρώπινα
δικαιώματα.
2019 • σ. 195 • 978-960-01-2044-8 • 11,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Ψυχολογία
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διεργασίες Ομάδας

Greenberg Jerald, Baron A. Robert

Hogg A. Michael, Tindale Scott

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαστυλιανού Αντωνία

Το βιβλίο είναι ένα χρηστικό εγχειρίδιο για την αποτελεσματική
μελέτη των φοιτητών σε τμήματα ψυχολογίας, διοίκησης, παιδαγωγικών και άλλων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Συνδυάζοντας με έναν άμεσο και εποπτικό τρόπο
τη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές στον ευρύτερο χώρο
των οργανισμών, το βιβλίο σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε
να αποτελέσει ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για οποιονδήποτε
πολίτη (δραστηριοποιούμενο περισσότερο ή λιγότερο στα πλαίσια κάποιου οργανισμού) να κατανοήσει πλήρως και να αποκρυπτογραφήσει πολλά από τα σύγχρονα οργανωσιακά δρώμενα,
τα οποία άλλωστε η παρούσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία
καθιστά περαιτέρω σύνθετα και δυσερμήνευτα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959813

Η ελληνική έκδοση του ανά χείρας τόμου Εγχειρίδιο Κοινωνικής
Ψυχολογίας: Διεργασίες Ομάδας με θέμα τις ομαδικές διεργασίες σε επίπεδο διομαδικών σχέσεων και μικρής ομάδας αποτελεί σημαντικότατη συμβολή στη βιβλιογραφία. Εστιάζει σε μια
αναθεωρημένη θεωρητική οπτική των ομαδικών φαινομένων
με διευρυμένη μεθοδολογία έρευνας σε εφαρμοσμένους τομείς
της ψυχολογίας των ομάδων, ενώ καλύπτει και νέες εκφάνσεις
της κοινωνικής ζωής: το Διαδίκτυο, τις πολιτισμικές διαστάσεις
της διαπραγμάτευσης, θέματα γυναικείας ηγεσίας κ.λπ., τομείς
που προκαλούν τον κοινωνικό ερευνητή να τους ερμηνεύσει.
Παράλληλα, η διευρυμένη επιστημονική θεώρηση των
εσω-ομαδικών και διομαδικών φαινόμενων προσφέρει σημαντικές θεωρητικές πηγές γνώσης και ανοικτού προβληματισμού για τους κοινωνικούς επιστήμονες: ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, επιστήμονες της διοίκησης, της
έρευνας, της ψυχοθεραπείας, της επικοινωνίας. Αποτελεί ένα
βιβλίο-πρόκληση γραμμένο από μια πλειάδα σημαντικών κοινωνικών ψυχολόγων για την κατανόηση της ατομικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της ομάδας αλλά και της ομαδικής συμπεριφοράς εν γένει.
2016 • σ. 1008 • 978-960-01-1721-9 • 65,00 €

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρηστάκης Νικόλας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50661430

2016 • σ. 288 • 978-960-01-1722-6 • 14,00€

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Παλιννόστηση και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαστυλιανού Αντωνία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074346

2012 • σ. 421 • 978-960-01-1476-8 • 29,86 €

ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φιλοσοφική-Ψυχολογική Θεώρηση του Χρήματος
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767269

Το θεματικό πεδίο της Ηθικής των Επιχειρήσεων, διεθνώς γνωστό ως Business Ethics, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της
παγκοσμιοποίησης και του σκληρού ανταγωνισμού, ενδεχομένως ηχεί ως παράδοξο ή ακόμη και ως μη ρεαλιστικό, λόγω και
της υφιστάμενης τάσης για άρνηση κάθε συσχέτισης μεταξύ
της ηθικής και των επιχειρήσεων. Συχνά, η υιοθέτηση μακιαβελικών πρακτικών από την πλευρά των σύγχρονων οργανισμών,
η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου κέρδους με το
ελάχιστο δυνατό κόστος, σηματοδοτεί μια τρέχουσα αντίληψη
επί τη βάσει του ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να υπηρετεί τους
στόχους που έχει θέσει χωρίς απαραιτήτως να αξιολογεί τις πράξεις ή παραλείψεις της υπό το πρίσμα της ηθικής. Αυτή η αντίληψη διαμορφώνει και το επιχείρημα ότι ηθική και επιχειρήσεις
συνιστούν έννοιες ασύμπτωτες και ότι η όποια σύνδεσή τους
στη θεματική της ηθικής των επιχειρήσεων συνιστά απλώς μια
αντίφαση, δεδομένου μάλιστα ότι όπως υποστηρίζεται η ηθική
στάση αναφέρεται σε αμιγώς προσωπική επιλογή.
2016 • σ. 248 • 978-960-01-1741-7 • 15,00 €

Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας
Οργανωσιακή Ψυχολογία
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Greenberg Jerald, Baron A. Robert
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αντωνίου

Αλέξανδρος-Σταμάτιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960514

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2013 • σ. 1143 • 978-960-01-1382-2 • 134,37 €
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ (ΕΠΑΝΑ)ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Παγοροπούλου Άννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77256606

Ποικίλοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες διαπλέκονται και προκαλούν τις διαταραχές του συναισθήματος στις μεγάλες ηλικίες.
Διακρίνονται σε παράγοντες ευπάθειας και επικινδυνότητας.

Ψυχολογία
Παράλληλα, μια σειρά από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες προστατευτικότητας δρουν αντισταθμιστικά, θωρακίζουν την
ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και καθιστούν εφικτή την πρόληψη της ψυχικής διαταραχής της κατάθλιψης. Η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους
σε θέματα σχετικά με την προσαρμογή στο γήρας θα οδηγήσει
στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση της καταθλιπτικής
διαταραχής, που με τέτοια συχνότητα προσβάλλει τα άτομα
των σύγχρονων κοινωνιών στον 21ο αιώνα.
2018 • σ. 126 • 978-960-01-1976-3 • 7,00 €

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παγοροπούλου Άννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192917

Η δημοσίευση της Ψυχολογίας της Τρίτης Ηλικίας συνέπεσε με
το «Ευρωπαϊκό Έτος των Ηλικιωμένων και της Αλληλεγγύης
μεταξύ των Γενεών». Το 2020 ας ευχηθούμε ότι θα γίνει η αφετηρία για την καλύτερη περίθαλψη των ηλικιωμένων, σύμφωνα
με τρεις σκοπούς. Να θεραπεύσουμε ό,τι είναι θεραπεύσιμο. Να
ανακουφίσουμε από τα συμπτώματα. Να αποκαταστήσουμε
τη φυσική λειτουργική ικανότητα των ηλικιωμένων. Το φαινόμενο του γήρατος αφορά όλες τις ηλικίες ως γενικό κοινωνικό
φαινόμενο.
2019 • σ. 310 • 978-960-01-2050-9 • 18,00 €

Οικο-Σωματικο-Βιωματικές
Προσεγγίσεις
ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΩΜΑ, ΒΙΩΜΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θεμελιώδη Ζητήματα Ψυχολογίας
και Ψυχοπαιδαγωγικής
Πουρκός Α. Μάριος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41964780

Το παρόν βιβλίο έχει ένα κριτικό, μεταθεωρητικό, επιστημολογικό-μεθοδολογικό και εν μέρει ιστορικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αντίληψη ή επίγνωση σχετικά με τους
παράγοντες του πλαισίου (οίκου, περιβάλλοντος), του σώματος,
του βιώματος και των αναπαραστάσεων που υπεισέρχονται στα
διάφορα θεμελιώδη θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής. Αποσκοπεί επίσης στο να προσφέρει ένα πλαίσιο ευαισθητοποίησης, προσανατολισμού και κριτικού προβληματισμού σχετικά
με τη σπουδαιότητα που έχει το πλαίσιο (οικολογικό, πραγματιστικό, χωροχρονικό, διαπροσωπικό, πολιτισμικό κ.ά.), το σώμα
και το βίωμα στις διαδικασίες επικοινωνίας, εκπαίδευσης, γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης και γενικότερα στις διαδικασίες
της γνώσης και της ανθρώπινης καθημερινής δραστηριότητας
στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές
ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις.
2016 • σ. 928 • 978-960-01-1717-2 • 80,00 €

Ιστορία της Ψυχολογίας
ΤΕΧΝΗ ΑΛΥΠΙΑΣ
Ο Σοφιστής Αντιφών και η Ψυχολογία στην Αρχαία Ελλάδα
Μωραΐτου Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360972

Ο σοφιστής Αντιφών υπήρξε ο πρόδρομος της ψυχολογικής
έρευνας και πρακτικής στην αρχαία Ελλάδα, με αρχές που και
σήμερα δέχεται η ψυχολογία: την αλληλεπίδραση ψυχής και
σώματος, την ανάγκη ισορροπίας και αρμονίας μεταξύ των δυνάμεων της ψυχής, τον αυτοέλεγχο ως προϋπόθεση της ευτυχίας,
την έννοια της ανθρώπινης φύσης που προάγεται με την ικανοποίηση των σύνθετων ψυχοσωματικών αναγκών, τον προβληματισμό γύρω από τη σκοπιμότητα των κοινωνικών συμβάσεων
και τέλος την προσπάθεια εκλογίκευσης των σύνθετων φαινομένων του ονείρου και της μαντικής. Ο Αντιφών προχώρησε
ακόμη στην πρακτική εφαρμογή αυτών των θεωρητικών αρχών
εξασκώντας την «τέχνη αλυπίας» και χρησιμοποιώντας τον λόγο
για να παρέμβει στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και να
τη θεραπεύσει από τη λύπη.
2016 • σ. 151 • 978-960-01-1775-2 • 11,00 €

Θετική Ψυχολογία
ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές
Hefferon Kate, Boniwell Ilona
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λεοντοπούλου Σόφη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055192

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης πάνω σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας
στην Ελλάδα. Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί τον νεότερο, ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της Ψυχολογίας και ασχολείται με
την κατανόηση και προαγωγή της ευημερίας σε άτομα, ομάδες,
οργανισμούς και κοινότητες. Καθώς μαθήματα Θετικής Ψυχολογίας ήδη διδάσκονται σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, η
ανάγκη ύπαρξης ενός βασικού εγχειριδίου, γραμμένο σε απλή
και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση
των θεματικών της, προβάλλει επιτακτικά.
Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει τις διάφορες πτυχές της
Θετικής Ψυχολογίας και να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τις επιμέρους θεματικές της. Επίσης, καταγράφει ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιό της, όπως και τα
κύρια ευρήματά τους. Τέλος, περιγράφει εφαρμοσμένες πτυχές
της, όπως θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ψυχοθεραπευτικά, εκπαιδευτικά, οργανωσιακά και ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα. Απευθύνεται σε φοιτητές και διδάσκοντες της Θετικής Ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών,
σε εκπαιδευτικούς και σε στελέχη τμημάτων προσωπικού των
επιχειρήσεων, σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, αλλά και σε όσους
ενδιαφέρονται για την ατομική τους ανάπτυξη και ευημερία.
2019 • σ. 371 • 978-960-01-2006-6 • 20,00 €
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Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
Σχόλια και Σημειώσεις επί των Απαρχών της Έννοιας
της Αρχιτεκτονικής: από την Αμάρτυρον στον Πλάτωνα
Αρχιτεκτονική στην Architectura του Βιτρούβιου
Γούναρης Π. Αλέξανδρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68374865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΝ 20Ο ΚΑΙ 21Ο ΑΙΩΝΑ
Ιστορία - Θεωρία - Κριτική
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιακουμακάτος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659282

Πρόκειται για τον τόμο πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής που πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
τον Μάιο 2014. Οι 54 συνολικά ανακοινώσεις του
τόμου επικεντρώνονται σε θέματα ιστοριογραφίας
της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, με τρόπο συστηματικό και εμπεριεκτικό. Καλύπτουν τα εξής ζητήματα: 1) Αρχιτεκτονική και τέχνη
από το τέλος του Νεοκλασικισμού ως τις αρχές του
21ού αιώνα, 2) Ιστορία της αρχιτεκτονικής του
Μεσοπολέμου, 3) «Θεωρία της αποκατάστασης»
της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος, 4)
Ιστορία της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής, 5) Η
ερευνητική συμβολή των αρχιτεκτονικών αρχείων,
6) Θεωρητικές υποθέσεις για την αρχιτεκτονική του
20ού αιώνα και 7) Κριτική αποτίμηση της σύγχρονης συνθήκης. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των ανακοινώσεων, εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών, διδάσκουν στις σχολές αρχιτεκτονικής
ανά την Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ άλλοι είναι
ερευνητές σε έγκυρους ερευνητικούς φορείς εκτός
πανεπιστημίου.
Η σύνθετη γενική θεματολογία και οι νέες
ερευνητικές προσεγγίσεις των επιμέρους θεμάτων δίνουν στον τόμο χαρακτήρα πρωτότυπο,
ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα διδακτικό για όσους
ενδιαφέρονται για την ελληνική αρχιτεκτονική της
εποχής μας.
2016 • σ. 728 • 978-960-01-1794-3 • 58,00 €
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O λατινόφωνος Βιτρούβιος, συγγραφέας του De Architectura,
του πρώτου διασωθέντος κειμένου περί της αρχιτεκτονικής
των Ελλήνων και των Ρωμαίων, διαβάζει κλασικούς. Aνοίγει τον
δρόμο της Επιστημολογίας της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και ευρύτερα εκείνης των Επιστημών του Χώρου των ιστορικών περιόδων που ακολουθούν. Στη μελέτη ερευνάται η πλατωνική συνεισφορά στους επιστημολογικούς προβληματισμούς
του Βιτρουβίου. Ο όρος Αρχιτεκτονική είναι αμάρτυρος στα κείμενα του Φιλοσόφου. Συνεπώς, τούτο επιχειρείται μέσω σχολίων
και σημειώσεων στα αποσπάσματα των πλατωνικών κειμένων
που περιέχουν τους όρους ἀρχιτεκτονικόν, άρχιτέκτων και τους
λοιπούς σχετικούς. Συναρτώνται με τα αρχιτεκτονικά πράγματα
της εποχής του, με δύο έννοιες επιστημολογικού ενδιαφέροντος
(πρᾶξις και γνῶσις), με το ζεύγος κτᾶσθαι μίαν τέχνην/πάντα ἐπίστασθαι (και τα συναφή ζεύγη) και την ἀρετήν. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί την τεχνική αναλογία, υποτάσσει τα τεχνικά παραδείγματά του στα θέματα της Ηθικής, στοχεύει στην Ηθική. Βεβαίως
ο αναγνώστης –αν δεν έχει διαβάσει Popper– κλείνει το βιβλίο
με το ερωτηματικό: γιατί εκτός από την αμάρτυρον αρχιτεκτονικήν, ο Πλάτων στις αναφορές του στον αθηναϊκό δομημένο
χώρο προσπερνά αυτό που –τότε και σήμερα– ο καθείς προσέχει ατενίζοντας τον Βράχο;
2017 • σ. 562 • 978-960-01-1870-4 • 30,00 €

Τεχνολογία & Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Η Ανάπτυξη των Νησιών: Ποια Στρατηγική και Ποιες
Πολιτικές για την Επίτευξη Εδαφικής Σύγκλισης
Σπιλάνης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767257

Στόχος της μελέτης είναι η εστιασμένη ανάλυση ώστε να παραδοθεί μια εργασία αναφοράς και μια σειρά προτάσεων πολιτικής και κατευθύνσεων στρατηγικής προς την κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών νησιών μέσα στο πλαίσιο
της Ενιαίας Αγοράς εξασφαλίζοντας ίσους όρους και ευκαιρίες
με άλλες μη μειονεκτικές περιοχές.
2012 • σ. 248 • 978-960-01-1544-4 • 17,91 €

Θεατρική Παιδεία - Κινηματογράφος
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιχνίδι Συγκλίσεων και Αποκλίσεων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λενακάκης Αντώνης, Παρούση Αντιγόνη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057149

Η αφετηρία μας είναι ρεαλιστική. Είμαστε μέρος της γενιάς της
κρίσης και των ανακατατάξεων, σίγουρα επηρεασμένοι από τις
ιδέες των πιο παλιών, οι οποίοι όμως έχουν υποστηρίξει και διατυπώσει ερωτήματα και προτάσεις για μια επαναθεώρηση του
ρόλου των τεχνών στην εκπαίδευση.
Στο βιβλίο πραγματευόμαστε το παλαιότερο θέατρο στον
κόσμο: το κουκλοθέατρο, που το υπηρετούμε διδάσκοντάς το
αλλά και διδάσκοντας μέσα από αυτό. Επιδιώξαμε με συνέπεια
να καταγράψουμε και να δούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε, κοιτάζοντας πίσω μας, σχολιάζοντας και αναθεωρώντας.
Σίγουρα οι απαντήσεις μας στα ερωτήματα που υφίστανται δεν
μπορούν παρά να είναι μερικές. Δεν θα μπορούσαμε, άλλωστε,
να καλύψουμε όλους αυτούς τους τόπους όπου ζουν οι κούκλες
του κουκλοθέατρου, ούτε όλες αυτές τις διαφορετικές παραδόσεις χρόνων, τις θεατρικές, τις πολιτιστικές αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που κουβαλούν. Μπορούμε άραγε να επηρεάσουμε τη σχέση τους με την εκπαίδευση;
Φτάσαμε στον προορισμό μας νιώθοντας εξίσου ρεαλιστές
όσο και ουτοπικοί. Επιμένουμε ότι η παλιά αρχαιοελληνική διάκριση μιας ανθρώπινης παρέμβασης σε πράξη και σε ποίηση
διευκρινίζει τους τρόπους με τους οποίους οι τέχνες – και το
κουκλοθέατρο, λειτουργούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση.
Επιμένουμε ότι η δυναμική αυτής της λειτουργίας μετατοπίζει
«αυτονόητες» σταθερές της παραδοσιακής εκπαίδευσης, που
σήμερα αμφισβητούνται από πολλές πλευρές. Και περιμένουμε
να δούμε αν η εν εξελίξει τάση ενίσχυσης αυτών των λειτουργιών, που παρουσιάζει και εφαρμόζει η περίπτωση του κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση, θα μετατοπίσει, όπως ουτοπικά
ίσως ελπίζουμε, και τα χαρακτηριστικά αυτοοργάνωσης της
εκπαίδευσης.
2019 • σ. 510 • 978-960-01-2035-6 • 28,00 €

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η Δημιουργική Γλώσσα στη Διδακτική Πράξη
Παπαδοπούλου-Μανταδάκη Σμαράγδα

ΘΕΩΡΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ
Μια Εισαγωγή
Fortier Mark
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασοπούλου

Μαρία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γλυνάτσης Θέμελης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94699844

Το βιβλίο Θεωρία / Θέατρο. Μια εισαγωγή παρουσιάζει συνοπτικά, σε φοιτητές θεατρικών σπουδών
και σε κάθε θεατρόφιλο αναγνώστη, πώς οι θεωρίες
του κειμένου του 20ού αιώνα μπορούν να μας μιλήσουν για το θέατρο και την παράσταση. Θεωρίες
από την ψυχανάλυση, τον μαρξισμό, τη σημειωτική
κ.ά. διαφωτίζουν τις μείζονες τάσεις στον χώρο
του θεάτρου στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Αναλύοντας με υποδειγματικό τρόπο εμβληματικές
παραστάσεις (λ.χ., τα έργα Dionysus 69 της ομάδας
Performance Group ή Oleanna του Μάμετ στην
παράσταση του Τορόντο το 1994 κ.ά.), το βιβλίο
καθοδηγεί τον αναγνώστη στη σύγχρονη θεατρική
πρακτική και του παρέχει τα κατάλληλα ερμηνευτικά εργαλεία για κάθε καινούργιο θεατρικό γεγονός με το οποίο θα έρθει σε επαφή.
2021 • σ. 462 • 978-960-01-2206-0 • 21,00€

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111068

Επιχειρούμε την αξιοποίηση αρχαίων ελληνικών τραγωδιών με
μετάφραση και διασκευή σε αφηγημένες ιστορίες απλής και
κατανοητής γλώσσας για όλους όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με
το είδος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ή θα ήθελαν να πειραματιστούν σε μία πρωτότυπη εφαρμογή. Πρόκειται για μια
σύγχρονη δημιουργική έκφραση με γλωσσικές δράσεις θεατρικής και παντός είδους δημιουργικής αλληλεπίδρασης ώστε
να προκύψουν δημιουργικές βιωματικές εφαρμογές. Η μελέτη
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τον τρόπο αυτό προωθεί την εκμάθηση από σπουδαστές-ερευνητές της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας. Το παρόν σύγγραμμα
(από τον θεατρικό διάλογο στην αφήγηση και πάλι πίσω στη
δημιουργική ανάπλαση και στον αυτοσχεδιασμό) απευθύνεται
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Θεατρική Παιδεία - Κινηματογράφος
σε ερευνητές-εκπαιδευτικούς, θεατρολόγους, φιλόλογους, καλλιτέχνες, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση παιδιών και εφήβων αλλά και ενδιαφερομένων κάθε
ηλικίας για τη γλώσσα του θεάτρου εν γένει. Η ενεργητική προσέγγιση της γλώσσας με δημιουργικές γλωσσικές τεχνικές απαντά σε διδακτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματός μας
για τον πολιτισμό, τις αξίες και την προώθηση της γλωσσικής
παιδείας με μεθοδολογικό εργαλείο το αρχαίο ελληνικό θέατρο.
2017 • σ. 222 • 978-960-01-1787-5 • 10,00 €

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Ζητήματα Μεθοδολογίας, Θεωρίας, Ιστορίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παραδείση Μαρία, Νικολαΐδου Αφροδίτη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377826

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
Κινηματογραφική Βιομηχανία, Μέσα και
η Επόμενη Εποχή: Τέχνη, Τεχνολογία,
Γλώσσα, Ιστορία, Θεωρία
Monaco James
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σκοπετέας

Γιάννης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παραδείση Μαρία,

Σκαρπέλης Επαμεινώνδας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κίκιρας Ανδρέας, Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055183

Είναι πραγματικά αναγκαίο να μάθουμε Πώς διαβάζουμε μια ταινία; Προφανώς οποιοσδήποτε
άνω των δύο ετών μπορεί –πάνω κάτω– να αντιληφθεί το βασικό περιεχόμενο μιας ταινίας, ενός
δίσκου, ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση. Ακριβώς όμως επειδή τα ΜΜΕ μιμούνται τόσο έντονα
την πραγματικότητα, περισσότερο τα αντιλαμβανόμαστε παρά τα κατανοούμε. Ο κινηματογράφος
και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχουν αλλάξει δραστικά
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον
κόσμο –και τον εαυτό μας– τον τελευταίο αιώνα,
ωστόσο όλοι δεχόμαστε εντελώς φυσικά τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που μας μεταφέρουν σε
μαζικές δόσεις χωρίς να αναρωτιόμαστε για τον
τρόπο που τον χρησιμοποιούν για να μας πουν
όσα μας λένε. Το Πώς διαβάζουμε μια ταινία αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης αυτή της ζωτικής
διαδικασίας σε πολλά επίπεδα.
2019 • σ. 803 • 978-960-01-1532-1 • 49,00 €
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το παρόν βιβλίο είναι μια απόπειρα διερεύνησης της εγχώριας
κινηματογραφικής παραγωγής. Στις δύο ενότητές του, «Από
τον πρώιμο ελληνικό κινηματογράφο στην περίοδο της μαζικής παραγωγής του» και «Από τον Νέο στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο», παρουσιάζεται και αναλύεται από όσο
το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες ο ελληνικός κινηματογράφος ως πολιτιστικό-καλλιτεχνικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική
διαδρομή της Ελλάδας. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του
τόμου είναι η ποικιλία των μεθοδολογικών προσεγγίσεων του
ελληνικού κινηματογράφου, καθώς οι ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτή την έκδοση προέρχονται από διαφορετικά πεδία
και επιστημονικές πειθαρχίες, συνδυάζοντας τις κινηματογραφικές σπουδές με θεωρητικές προσεγγίσεις από τον χώρο της
ιστοριογραφίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της
πολεοδομίας, της μουσικολογίας και των σπουδών φύλου. Επιπλέον, καλύπτει ευρεία γκάμα ανεξερεύνητων στο μεγαλύτερο
μέρος τους θεμάτων που αφορούν την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της και την
πρόσληψη των ελληνικών ταινιών από το κοινό.
2017 • σ. 326 • 978-960-01-1836-0 • 17,00 €

CINESCIENCE
Ο Κινηματογράφος στον Φακό της Επιστήμης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κιμουρτζής Γ. Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 28465669

Το βιβλίο διερευνά μέσα από επιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά
και μέσα από παραδείγματα (αναλύσεις πολύ γνωστών ταινιών),
τα δύο κεντρικά του ερωτήματα: Μεταδίδει ο Κινηματογράφος
(επιστημονική) γνώση, και πώς; Μάθηση: λέξεις ή/και εικόνες;
Στο βιβλίο διακεκριμένοι επιστήμονες-καθηγητές αναλύουν μια
αγαπημένη τους ταινία που, όμως, είναι ταυτοχρόνως ενδεικτική
και των επιστημονικών τους θέσεων και αντιλήψεων.
2013 • σ. 396 • 978-960-01-1571-0 • 24,88 €

Θρησκειολογία
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
Η Ινδική Περίοδος
Παπαλεξανδρόπουλος Στέλιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659293

Ο Βουδισμός, όπως αναπτύχθηκε στην Ινδία από την εποχή
του ιδρυτή του μέχρι την ανάδυση του Μαχαγιάνα, περιέχει τις
αρχαιότερες μορφές αυτής της θρησκείας. Περιέχει επίσης τα
μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν γύρω από αυτήν. Πότε
έζησε ο ιστορικός Βούδας; Πώς σχηματίστηκε η κύρια πηγή από
όπου αντλούμε τις πληροφορίες γι’ αυτήν την περίοδο, ο Κανόνας Πάλι; Ποια η αξιοπιστία του; Ποια διδασκαλία περιέχεται σ’
αυτόν; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει η έρευνα προκειμένου να
την εντοπίσει και ανασυγκροτήσει; Τι έννοια έχουν όροι όπως
«νιρβάνα», «εξαρτημένη παραγωγή», «μη-ουσιαστικότητα»; Ο
συγγραφέας δείχνει ότι για όλα αυτά δεν υπάρχει σαφής και
βέβαιη γνώση, αλλά μια συνεχής προσπάθεια των ειδικών επιστημόνων να βρεθούν οι ορθές απαντήσεις. Σ’ αυτήν τη σύντομη
αλλά περιεκτική εισαγωγή επιχειρεί να παρουσιάσει τον αρχαίο
ή ινδικό Βουδισμό μέσα από μια επισκόπηση της επιστημονικής έρευνας γύρω από τα ενλόγω ζητήματα, δίνοντας μια σαφή
εικόνα των σχετικών συζητήσεων.
2015 • σ. 136 • 978-960-01-1695-3 • 10,00 €

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ
Ιστορική Εισαγωγή
Παπαλεξανδρόπουλος Στέλιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659295

Για πρώτη φορά στα ελληνικά μια γενική εισαγωγή στη θρησκεία που έχει διαμορφώσει τεράστιο μέρος του ινδικού αλλά
και άλλων πολιτισμών και που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο Ινδουισμός διαμορφώθηκε σαν
μια διαδοχική σειρά μορφών που πήρε στη διάρκεια της ιστορίας και που συνυπάρχουν σήμερα ονομαζόμενες με αυτό το
συλλογικό όνομα. Αρχίζοντας από τον πολιτισμό της κοιλάδας
του Ινδού, ο συγγραφέας παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη περνώντας μέσα από την πρώιμη βεδική εποχή, τον ουπανισαδικό
μονισμό, το αναχωρητικό κίνημα, την ανάπτυξη του θεϊσμού
με την άνοδο των προσωπικών θεών Σίβα, Βισνού και Ντέβι.
Δίνοντας βάρος, όπως επιτάσσει η σύγχρονη θρησκειολογική
αντίληψη, περισσότερο στην πράξη και στην καθημερινότητα
παρά στα κείμενα και στη θεωρία περιγράφει μορφές της γιόγκα, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τη θρησκευτική ζωή της πλειονότητας, τη λατρευτική πράξη, τους κανόνες που διέπουν τη ζωή
της, τον θεσμό της κάστας, το ζήτημα του καθαρού και του ακάθαρτου κ.λπ. Βασισμένο στις τάσεις της επιστημονικής έρευνας
που ακολουθούν μιαν αναθεώρηση του Ινδουισμού, το βιβλίο
αποτελεί ταυτόχρονα μια επισκόπηση της σχετικής, σύγχρονης
επιστημονικής σκηνής.
2015 • σ. 424 • 978-960-01-1697-7 • 27,00 €

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Παπαλεξανδρόπουλος Στέλιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658835

Εξυπηρετώντας τον πρακτικό σκοπό της συγκέντρωσης των μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων
της Ανατολής σε έναν τόμο, εκτός από μια συντομευμένη εκδοχή των βιβλίων Ινδουισμός - Ιστορική
Εισαγωγή και Βουδισμός - Η Ινδική Περίοδος, εδώ
έχουν προστεθεί με δύο εκτενείς περιγραφές οι
Κινεζικές και οι Ιαπωνικές θρησκείες. Με βάση και
πάλι τη σχετική σύγχρονη επιστημονική έρευνα
που καταργώντας πολλά κλισέ αποκαθιστά την
πραγματικότητα, αλλά και την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, παρουσιάζονται, ως μέρος
του πολιτισμού των χωρών που τις γέννησαν, η
ιστορική διαδρομή, η σκέψη, η λατρεία, καθώς και
η σύγχρονη κατάσταση αυτών των σημαντικών
θρησκειών.
2016 • σ. 624 • 978-960-01-1696-0 • 40,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Θρησκειολογία
HYMNALE AMBROSIANUM
Το Δομικό Υπόβαθρο Ενός Παλαιοχριστιανικού
Υμνολογικού Προτύπου
Γλάρος Αθανάσιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94690325

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δοκίμια για τη Σχέση Θεολογίας, Πολιτισμού
και Εκπαίδευσης σε Έναν Μεταβαλλόμενο
Κόσμο
Γιαγκάζογλου Σταύρος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102076916

Η νεωτερικότητα και ιδιαίτερα ο 20ός αι. παρήγαγαν διάφορα και συχνά αλληλοσυγκρουόμενα
οράματα γενικής ευτυχίας και άλλες κοινωνικές
ουτοπίες ή δυστοπίες, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί ήδη νέες φαντασιακές κοινωνίες.
Εξαιτίας της υπέρμετρης ανάπτυξης του τεχνικού
πολιτισμού, ο άνθρωπος όλο ένα και περισσότερο
αλλοτριώνεται από τη φύση και τον εαυτό του. Η
θεολογία, και μάλιστα η ορθόδοξη, δεν πρέπει να
αποσυρθεί από τον σύγχρονο πολιτισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του, να περιοριστεί σε ένα είδος
μουσειακής παράδοσης ως απολιθωμένο μνημείο
και κατάλοιπο του παρελθόντος. Η θεολογία οφείλει να συναντήσει και να συνομιλήσει δημιουργικά
με την εποχή μας. Η πιστότητα στη βιβλική πατερική παράδοση σημαίνει κριτικό διάλογο, πρόσληψη και μεταμόρφωση του κόσμου.
§Η εμπνευσμένη θεολογία είναι η ζωτική ανάσα
που νοηματοδοτεί τη ζωή και τις σχέσεις των
ανθρώπων. Χρειάζεται, όμως, να εξέλθει από την
προνεωτερική ασφάλεια και την ομολογιακή εσωστρέφειά της για να διαλεχθεί γόνιμα με τον σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο και πολιτισμό. Στις
σελίδες του βιβλίου αυτού, με άξονα τη θεολογία
της ετερότητας και του προσώπου αλλά και τις
πρόσφατες περιπέτειες του μαθήματος των Θρησκευτικών, ιχνηλατούμε μία απόπειρα δημιουργικής σχέσης μεταξύ θεολογίας, πολιτισμού και
εκπαίδευσης στον σύγχρονο κόσμο.
2021 • σ. 455 • 978-960-01-2294-7• 25,00 €
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Η εμμελής λειτουργική ποίηση του Αμβροσίου Μεδιολάνων, διαπρύσιου κήρυκα και υπερασπιστή των Νικαϊκών δογμάτων, είναι
αξιόπιστη μάρτυς μιας δημιουργικής περιόδου της χριστιανικής
υμνογραφίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, διατοπική ποικιλία και εξελικτική γονιμότητα. Η
ελευθερία και η τόλμη στη δημιουργική έκφραση άνθησε εντός
της λειτουργικής ευταξίας και Παράδοσης, χάρη στην υιοθέτηση
ενός αυστηρού εξελικτικού προτύπου, το οποίο βασίστηκε στη
διατήρηση της συνέχειας των πρωτογενών δομικών στοιχείων.
Τα κύρια δομικά στοιχεία των Αμβροσιανών ύμνων είναι η
Αγία Γραφή, δογματικές διατυπώσεις κυρίως του Συμβόλου της
Νικαίας (325 μ.Χ.), και ορισμένα μαρτυριολογικά αφηγήματα.
Ο ακριβής και εξαντλητικός εντοπισμός τους υπαγόρευσε τη
δημιουργία δύο νεοελληνικών μεταφράσεων του λατινικού
πρωτοτύπου: μίας ad sensum, υπό τις κατευθυντήριες γραμμές
της μεταφραστικής θεωρίας του σκοπού, και μίας ad litteram. Η
τελευταία τεκμηριώνεται από υπόμνημα Αγιογραφικών χωρίων.
Επίσης, ένας ευρηματικός υπομνηματισμός της Αμβροσιανής
στιχουργίας στη λατινική έκδοση του Συμβόλου της Νικαίας
αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμος στη μεταφραστική διαδικασία, γιατί αποτρέπει τον κίνδυνο τόσο του δογματικού υποκειμενισμού όσο και της άλωσης του νοήματος. Η δομική ανάλυση αποφέρει νέους καρπούς στη φιλολογική, αισθητική και
θεολογική ανάγνωση του Hymnale Ambrosianum.
2020 • σ. 367 • 978-960-01-2089-9 • 20,00 €

ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΣ ΕΥΡΕ
Μελετήματα Εκκλησιαστικής Γραμματείας
Γλάρος Αθανάσιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192311

Η παρούσα συναγωγή μελετών και άρθρων είναι αποτέλεσμα
πολυετούς αλίευσης αποριών και απαντήσεων, μέσα από τα ζείδωρα νάματα του ορθόδοξου Πατερικού πνεύματος. Η μεγαλύτερη, όμως πρόκληση για τον μελετητή των Πατέρων είναι ο
ορισμός των ερωτημάτων. Γεννάται, λοιπόν, η αφετηριακή απορία: Η αναγκαιότητα της πρωτοτυπίας ενός ερωτήματος μπορεί
να δικαιολογήσει την πολυσχιδή πραγμάτευση του; Και περαιτέρω: Μέχρι ποιου σημείου φθάνει η στερεά διεπιστημονική
προσέγγιση του γραμματολόγου και πόθεν έχει την αρχή της η
υδροβαρής πολυπραγμοσύνη του; Η λύση στον τεθέντα προβληματισμό μάς δίδεται μέσω της συσχέτισης της μελετητικής
εμβάθυνσης με το ζήτημα της αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας.
Η Εκκλησιαστική Γραμματεία έχει οικουμενική αξία. Ως μνημείο
της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς χρησιμεύει σε κάθε
ανθρωπιστική επιστήμη.
2019 • σ. 308 • 978-960-01-2039-4 • 17,00 €

Παιδαγωγική

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ένα Δυναμικό Διεπιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Τσάφος Βασίλης
ΓΡΑΦΟΥΝ: Αθανασιάδης Χάρης, Αναγνωστάκη Λήδα, Ανδρούσου Αλεξάνδρα,

Ασκούνη Νέλλη, Αυγητίδου Σοφία, Βούλγαρη Ηρώ, Γασπαράτου Ρένια,
Δραγώνα Θάλεια, Ηρακλέους Μαρία, Κακανά Δόμνα-Μίκα, Καρακατσάνη
Δέσποινα, Καραλής Θανάσης, Κάργα Σταυρούλα, Κατσαρού Ελένη, Καφά
Αντώνιος, Κιμουρτζής Γ. Παναγιώτης, Μακρυνιώτη Δήμητρα, Μητακίδου
Σούλα, Μπίμπου Άννα, Νικολοπούλου Παυλίνα, Ντέρου-Ντεροπούλου
Ευδοξία, Παπαδοπούλου Καλιρρόη, Παπαριστοδήμου Έφη, Πασιαρδής
Πέτρος, Πιτζιολή Μαρία, Πλεξουσάκη Έφη, Σοφού Ευστρατία, Σταμέλος
Γιώργος, Σταύρου Χριστίνα, Σφυρόερα Μαρία, Tρέσσου Ευαγγελία,
Τσάφος Βασίλης, Τσιώλης Γιώργος, Φλογαΐτη Ευγενία, Φραγκουδάκη Άννα,
Χαραβιτσίδης Πέτρος, Χατζηθεοδώρου-Λοϊζίδου Παυλίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644041
Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στο διεπιστημονικό αυτό πεδίο, μέσα από κείμενα
που έχουν συγγραφεί από επιστήμονες ειδικούς σε κάθε τομέα με σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ποικίλα πλαίσια. Η συγκρότηση αυτού του
τόμου στηρίζεται στην αντίληψη ότι οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης δεν είναι απλώς
το άθροισμα των επιμέρους Επιστημών. Περιέχει κείμενα με ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα σχετικά με τα ζητήματα της εκπαίδευσης και αναδεικνύει όχι μόνο τις
ποικίλες οπτικές και επιστημονικές προσεγγίσεις αλλά και την ανάγκη σύνδεσής τους
στην προοπτική κατανόησης του σχολείου ως θεσμού και της εκπαιδευτικής πράξης.
Στόχος είναι να γίνουν εμφανείς οι συνδέσεις και οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις
επιστημονικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τα ζητήματα των
Επιστημών της Εκπαίδευσης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση. Στόχος των κειμένων είναι να προτείνουν στους αναγνώστες ποικίλες οπτικές ανάγνωσης των εκπαιδευτικών ζητημάτων με απλό και άμεσα
τεκμηριωμένο τρόπο. Ταυτόχρονα, τους παροτρύνουν να μελετήσουν κείμενα, που
παρατίθενται, είτε για να στηρίξουν μια θέση είτε ως έναυσμα για επεξεργασία τους.
Υπάρχουν εργασίες-ασκήσεις που προσανατολίζουν σε ενεργό και δημιουργική ανάγνωση, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη στο συγκεκριμένο θέμα. Μια ανοιχτή και δυναμική συνάντηση γύρω από το πάντα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης ως
πεδίο έρευνας και πράξης.
2020 • σ. 737 • 978-960-01-2118-6 • 40,00€
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Διαδικασίες Αγωγής: Θεωρία και Πράξη
ΑΝΙΣΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
Οι Εξετάσεις Υψηλών Απαιτήσεων
και η Τυποποίηση της Ανισότητας
Au Wayne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γρόλλιος Γιώργος,

Γούναρη Παναγιώτα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρόλλιου Μαλαματή
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94657105

Στο βιβλίο αναλύονται κριτικά οι εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων,
σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που
έχουν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στις κοινότητές τους.
Μέσα από τη μελέτη των παραδόσεων της ανισότητας και των
καπιταλιστικών μορφών παραγωγής, αναδεικνύεται η σύνδεση
των εξετάσεων με τα εκπαιδευτικά κινήματα της ευγονικής, του
δείκτη νοημοσύνης και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας
στην εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών του τέλους του 19ου
και των αρχών του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται η
χρήση τους στις μέρες μας, ως κεντρικού εργαλείου των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις Η.Π.Α.
Μέσα από τη διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών πτυχών των εξετάσεων υψηλών
απαιτήσεων, ο Wayne Au ισχυρίζεται ότι αυτές όχι μόνο θεμελιώνονται στη δημιουργία ανισοτήτων, αλλά ότι η ίδια η δομή
τους είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις κοινωνικές ανισότητες
που υπάρχουν έξω από το σχολείο.
2020 • σ. 270 • 978-960-01-2152-0 • 15,00€

ιστοριών ζωής των εκπαιδευτικών ανιχνεύεται η πορεία τους
προς τη δυναμική συγκρότηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Αλλά και πώς και σε ποιον βαθμό η αφηγηματική ανασυγκρότηση της ιστορίας της ζωής τους επιτρέπει στους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν, να συνειδητοποιήσουν
ή ακόμη και να μετασχηματίσουν την οπτική τους όχι μόνο για
την εκπαιδευτική πράξη, αλλά και για το σχολείο και τον δικό
τους ρόλο σε αυτό. Γιατί όταν οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
τις προσωπικές τους παραδοχές και ανιχνεύουν τους όρους
συγκρότησής τους δεν κατανοούν απλώς τη ζωή τους αναδρομικά, αλλά τη ζουν επινοώντάς την προοπτικά.
2021 • σ. 378 • 978-960-01-2169-8 • 22,00 €

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Παιδαγωγικές Διαστάσεις και Εφαρμογές
σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καραδημητρίου Κωνσταντίνος,

Λαντζουράκη Μυρσίνη, Ζάραγκας Κ. Χαρίλαος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076878

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι «Φωνές» των Εκπαιδευτικών Μέσα
από τις Ιστορίες Ζωής τους - Το Αναλυτικό
Πρόγραμμα ως Αυτοβιογραφικό Κείμενο
Τσάφος Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072759

Ένα βιβλίο που μελετά τις ιστορίες ζωής, τα αναπαριστάμενα
δηλαδή ταξίδια των εκπαιδευτικών. Ένα βιβλίο που προσπαθεί
να δείξει πώς μέσα από την προσέγγιση του Αναλυτικού Προγράμματος ως αυτοβιογραφικού κειμένου και την ανάλυση των
84 |
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Το παιχνίδι έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα υπό το πρίσμα πλήθους
θεωριών και ερευνητικών προσεγγίσεων. Τα παιχνίδια-αντικείμενα και η δραστηριότητα παιχνίδι είναι, ωστόσο, αλληλένδετα
μεταξύ τους. Ποιος είναι όμως ο ρόλος των πρώτων, τόσο στην
ίδια τη δραστηριότητα του παιχνιδιού όσο και σε διαστάσεις
που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση, την αγωγή και
την εκπαίδευση; Στο βιβλίο αυτό, γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι πτυχές του παραπάνω προβληματισμού μέσα από τη
θεωρητική διερεύνηση, την έρευνα και τη δράση. Πεδίο αναφοράς αποτελούν τα ποικίλα πλαίσια στα οποία αξιοποιούνται τα
παιχνίδια-αντικείμενα από εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές, όπως
είναι η τάξη, η οργανωμένη και η ελεύθερη φυσική δραστηριότητα και το θεατρικό παιχνίδι. Μέσα από τη θεωρία και την
πράξη γίνεται αντιληπτή στον αναγνώστη η σύνδεση των παιχνιδιών-αντικειμένων με τη γνωστική, κοινωνική, κινητική, συναισθηματική ανάπτυξη, την προαγωγή του αυθορμητισμού και της
δημιουργικότητας, αλλά και ο εξίσου σημαντικός ρόλος τους ως
φορείς πολιτισμικών, ιστορικών και κοινωνικών μηνυμάτων. Το
βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς αλλά και ερευνητές και θέτει βασικούς άξονες για μελέτη, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν πρώτο σταθμό στην αναζήτηση
περισσότερων γνώσεων και προσεγγίσεων γύρω από το θέμα.
2021 • σ. 282 • 978-960-01-2282-4 • 15,00 €
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρακτική Άσκηση και Αναστοχασμός σε Πανεπιστημιακά
Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής

να αντιμετωπιστούν οι εκπαιδευτικές προκλήσεις αλλά και οι
κοινωνικές ανάγκες ατόμων και κοινωνιών. Το συγκεκριμένο
βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει προβληματισμούς και να προτείνει δράσεις με σύγχρονα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εργαλεία, κατάλληλα για την προσέγγιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συγκεντρώνει δεκαπέντε κείμενα έγκριτων παιδαγωγών με
στόχο την ανάδειξη διαστάσεων του σύγχρονου θεωρητικού
προβληματισμού, της διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης στην ιδιότητα του πολίτη και της
ενεργού πολιτειότητας. Αναδεικνύονται ζητήματα εκπαίδευσης
στα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής,
αειφορικής εκπαίδευσης, ηθικής και θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης. Ο εκπαιδευτικός στόχος του βιβλίου είναι η προώθηση
γνώσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς και
μαθητές/μαθήτριες για μια αρμονική συμβίωση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2020 • σ. 393 • 978-960-01-2128-5 • 20,00€

Γιόφτσαλη Κατερίνα, Πίτσου Χαρίκλεια
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ρεκαλίδου Γαλήνη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071709

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε όποια/ον αναστοχάζεται. Φιλοδοξεί να αναδείξει την ιδιαίτερη συμβολή του αναστοχασμού
στην εκπαιδευτική διαδικασία και δη στο πλαίσιο της πρακτικής
άσκησης που παρέχεται στα Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης
και Αγωγής. Επιδιώκεται η/ο αναγνώστρια/στης να προσεγγίσει
την έννοια του αναστοχασμού και τη συμβολή του στη βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια
εκπαίδευσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται το μοντέλο «Μελέτη
Μαθήματος-Lesson Study» και μια μεθοδολογική πρόταση προσαρμοσμένη σε αυτό, καθώς μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης της/του (μελλοντικής/ού) εκπαιδευτικού, ως ερευνητή και
συνδιαμορφωτή της εκπαιδευτικής πράξης, παρέχοντας εργαλεία ενίσχυσης της στοχαστικο-κριτικής σκέψης. Παρουσιάζονται κείμενα μελλοντικών εκπαιδευτικών από εφαρμοσμένες
εκπαιδευτικές πρακτικές σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια
εκπαίδευσης με σκοπό να λειτουργήσουν διαλεκτικά με τον
αναγνώστη ωθώντας και ενισχύοντας τον αναστοχασμό του.
2021 • σ. 237 • 978-960-01-2238-1 • 11,00€

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δημοκρατία-Πολιτειότητα-Ετερογένεια
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλιόγκου Βασιλική, Καρακατσάνη Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689368

Η σύγχρονη πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική πραγματικότητα, απόρροια της μετακίνησης και μετεγκατάστασης πληθυσμών αλλά και της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών πολιτικών
και την εφαρμογή νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών εργαλείων, προκειμένου

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Χρήστο Π. Φράγκο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γουδήρας Β. Δημήτρης

2021 • σ. 358 • 978-960-01-2241-1 • 20,00 €

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΚΑΙ ΟΨΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Διαχρονικές Προσεγγίσεις
Kalverboer Alex Fedde, Hopkins Brian,
Geuze Reint
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζάραγκας Κ. Χαρίλαος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689498

Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που σχετίζονται με την Παιδαγωγική, την
Κινητική Ανάπτυξη, την Υγεία, των Παιδαγωγικών Τμημάτων
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Ηλικίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής, Σχολών
Υγείας, Ψυχολογίας, επαγγελματιών εκπαιδευτικών νηπιαγωγών,
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
δασκάλων, καθηγητών φυσικής αγωγής, προπονητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ειδικής αγωγής, φυσικοθεραπευτών,
ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, αναπτυξιακών ψυχολόγων και
γενικά σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την ανάπτυξη
των παιδιών. Η επιλογή του βιβλίου αυτού βοηθά τους αναγνώστες να εμβαθύνουν περισσότερο και να κατανοήσουν τις σχετικές θεωρίες και τις πειραματικές διαδικασίες, την αλληλουχία
τους, την αλληλοσυμπλήρωσή τους αλλά και τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στον χώρο.
2020 • σ. 562 • 978-960-01-2133-9 • 30,00€

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Bartlett Steve, Burton Diana
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλόπουλος Φ.

Στέφανος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055173

Οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης έχουν αφιερωθεί
στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή και των διαδικασιών μάθησης, καθώς
και των εκπαιδευτικών συστημάτων, δομών και
δράσεων. Μέσα από τη συστηματική μελέτη της
εκπαίδευσης και του τρόπου που μαθαίνει και
αναπτύσσεται ολόπλευρα ο μαθητής, οι ερευνητές είναι σε θέση να διαμορφώσουν τις εκάστοτε
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και έτσι να επηρεάσουν –έμμεσα ή άμεσα– την πολιτική που εφαρμόζεται στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
μιας χώρας.
Παρά την ποικιλία των σύγχρονων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων εξέλειπε ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα διατρέξει κατά τρόπο ισόρροπο
και στοχαστικοκριτικό την πλούσια βιβλιογραφία,
τα ποικίλα πεδία έρευνας και πρακτικής και τον
παιδαγωγικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί έως τώρα. Το απαιτητικό αυτό έργο ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας για πάνω από μια δεκαετία οι Steve Bartlett και Diana Burton. Το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη βίβλος της εκπαίδευσης,
η οποία καλύπτει ένα ζηλευτό εύρος θεμάτων και
παρουσιάζει ευσύνοπτα τις κυριότερες εξελίξεις
στο πεδίο, τόσο απλογραμμένη και ξεκάθαρη ώστε
δύναται να διαβαστεί από όλους όσοι εκδηλώνουν
ένα ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα.
2019 • σ. 518 • 978-960-01-2024-0 • 28,00€
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Ένα Εγχειρίδιο για την Ενσωμάτωση της Κίνησης
στις Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Miller C. Stacia, Lindt F. Suzanne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βαρσάμης

Παναγιώτης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076340

Αυτό το βασικό εγχειρίδιο βασίζεται σε σύγχρονες έρευνες και
συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών
μέσα από τη στοχευμένη αξιοποίηση της σωματικής κίνησης στη
μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός σχολικής αίθουσας. Ως
εκ τούτου, προάγεται ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης. Το βιβλίο εστιάζει
στα τεκμηριωμένα οφέλη ενός τέτοιου εγχειρήματος και προσφέρει δοκιμασμένα σχέδια μαθήματος. Καλύπτονται πολλά
από τα κύρια γνωστικά και διδακτικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς, ο κάθε αναγνώστης καθοδηγείται με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στην εφαρμογή μιας
πολύπλευρης εκπαίδευσης. Οι πρακτικές ιδέες που προσφέρει
το βιβλίο είναι ικανές να συνδυαστούν με τις πλέον σύγχρονες
τάσεις της εκπαίδευσης, όπως είναι η μάθηση βάσει έργου, η
ενσώματη μάθηση και οι νέες τεχνολογίες. Ασφαλώς, αναφέρονται και τα εμπόδια που χρειάζονται να αντιμετωπιστούν ώστε
να καταστεί αποδοτική η ενσωμάτωση της κίνησης. Με αυτόν
τον τρόπο παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και στους φοιτητές
παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων ένα εργαλείο που
είναι ρεαλιστικό και εφαρμοστέο.
2021 • σ. 365 • 978-960-01-2281-7 • 20,00 €

Παιδαγωγική
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από τη Θεωρία και την Έρευνα στην Εκπαιδευτική Πράξη
Λιακοπούλου Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645831

Στόχοι του βιβλίου είναι η οριοθέτηση της έννοιας «αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου», η περιγραφή των παραγόντων και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων που μπορούν να
συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, η παρουσίαση των πρακτικών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, υποψήφιους και εν ενεργεία, ερευνητές, στελέχη της εκπαίδευσης, σε όσους έχουν την ευθύνη για
τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και σε κάθε ενδιαφερόμενο
για το θέμα της αποτελεσματικότητας του σχολείου.
2020 • σ. 283 • 978-960-01-2111-7 • 16,00€

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας
Ταμίσογλου Χρύσα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689468

Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ο διευθυντής καλείται να παίξει τον καταλυτικό ρόλο του ηγέτη. Η ηγεσία καθίσταται στον
πυρήνα της εκπαιδευτικής οντότητας και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα και την ανάπτυξή της. Πώς προδιαγράφεται η ηγετική διάσταση του ρόλου του διευθυντή της
σχολικής μονάδας; Πώς καθορίζεται και πώς υλοποιείται; Για
να απαντηθούν τα ζητήματα αυτά ο μελετητής θα πρέπει να
ενσκήψει πρωτίστως στα επίσημα κείμενα τα οποία καθορίζουν
τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στόχος του βιβλίου είναι
να διερευνήσει τον ηγετικό ρόλο του διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από θεσμικά κείμενα και να τον εντάξει
σε έναν συγκριτικό λόγο με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που
έχουν αναπτυχθεί για τον ηγέτη γενικότερα και ειδικότερα με το
θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο της ηγεσίας στις εκπαιδευτικές μονάδες. Απευθύνεται σε όσους/όσες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ηγεσία στην εκπαίδευση με οποιονδήποτε τρόπο.
2020 • σ. 195 • 978-960-01-2086-8 • 10,00€

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεωρήσεις, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης και Βελτίωσης
Δάρρα Δ. Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644048

Η ανάγκη να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ένα αποτελεσματικό
σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας, το οποίο θα λειτουργεί
ως μοχλός συνεχούς βελτίωσής της, είναι επιτακτική. Προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει,
σε σημαντικό βαθμό, η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλων
των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τις μεθοδολογίες και τους τρόπους εφαρμογής σύγχρονων
προσεγγίσεων αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην

εκπαίδευση. Την παραπάνω ενημέρωση φιλοδοξεί να παράσχει
στους εκπαιδευτικούς (υποψήφιους και εν ενεργεία) αλλά και
σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη βελτίωσή της το βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει
τις θεωρητικές διαστάσεις και τις πρακτικές πτυχές του υπό
μελέτη ζητήματος, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και
μεθοδολογίες αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην
εκπαίδευση. Παράλληλα, το ειδικότερο ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στον προσδιορισμό ενός εννοιολογικού πλαισίου
αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το
οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση αναφοράς για
την ερμηνεία και την αξιολόγηση της συμβατότητας και της
αποτελεσματικότητας των διάφορων προσεγγίσεων και πολιτικών ποιότητας, αλλά και για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση
νέων πρωτοβουλιών.
2019 • σ. 356 • 978-960-01-2055-4 • 20,00€

ΗΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Lind Georg
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μουρατίδου

Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055922

Όλοι οι άνθρωποι έχουν υψηλά ηθικά ιδανικά. Αλλά γιατί τότε
υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, τόση βία και τόσοι πόλεμοι,
τόση εξαπάτηση και τόση διαφθορά; Στο συγκεκριμένο βιβλίο
τονίζεται ότι στην ανθρωπότητα δεν υπάρχει έλλειψη ιδανικών, αξιών ή και προσανατολισμών, αλλά έλλειψη ηθικής ικανότητας. Αυτή είναι η ικανότητα να επιλύεις τα προβλήματα και
τις συγκρούσεις με ειρηνικό τρόπο, μέσω της «ανοικτής» σκέψης και της ελεύθερης συζήτησης με τους άλλους, κι όχι με τη
βία, την εξαπάτηση και άλλα ανήθικα μέσα. Ακόμη, ο συγγραφέας παρουσιάζει το πώς μπορεί κανείς, αξιοποιώντας την Κωνστανδιανή Μέθοδο Συζήτησης Διλημμάτων - ΚΜΣΔ (Konstanzer
Methode der Dilemma Diskussion - KMDD) να υποστηρίξει αποτελεσματικά και υπεύθυνα την ηθική ικανότητα στο σχολείο
αλλά και αλλού. Σε μια δημοκρατική κοινωνία απαιτείται μια
ποικιλία δεξιοτήτων και γνώσεων για τη ζωή. Αλλά καμία από
αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις δεν είναι τόσο σημαντική
όσο η ηθική ικανότητα, που είναι και το επίκεντρο του βιβλίου.
Επίσης, σχεδόν καμία μέθοδος δεν είναι πιο αποτελεσματική και
όμως τόσο λίγο χρονοβόρα όπως η ΚΜΣΔ (KMDD).
2018 • σ. 105 • 978-960-01-1986-2 • 7,00 €

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ιστορικές Διαδρομές και Προοπτική
Γρόλλιος Γιώργος, Γούναρη Παναγιώτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59417110

Με ποιους τρόπους προσλήφθηκαν στην Ελλάδα η απελευθερωτική παιδαγωγική του Paulo Freire και η κριτική παιδαγωγική που συγκροτήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
στις αρχές της δεκαετίας του ‘80; Τι μπορούν να προσφέρουν
σήμερα; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το παρόν
βιβλίο. Οι συγγραφείς μελετούν τους τρόπους παρουσίασης και
εφαρμογής της απελευθερωτικής και της κριτικής παιδαγωγικής
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
υπό το φως κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών μεταβολών
οι οποίες προσδιορίστηκαν από ομόλογες αντιπαραθέσεις και
συγκρούσεις. Καταθέτουν τη δική τους πρόταση για μια απελευθερωτική κριτική παιδαγωγική η οποία στηρίζεται αφενός
στη μελέτη των ιστορικών διαδρομών της απελευθερωτικής και
της κριτικής παιδαγωγικής στη χώρα μας και αφετέρου στην
πρότερη ενασχόλησή τους μ’ αυτές τις δύο θεωρητικές παραδόσεις. Σε μια εποχή που η κυρίαρχη νέα τάξη πραγμάτων επιχειρηματικοποιεί την εκπαίδευση απογυμνώνοντάς την από τα
ανθρωπιστικά της στοιχεία, η πρόταση αυτή αξίζει να διαβαστεί
και να συζητηθεί.
2016 • σ. 313 • 978-960-01-1789-9 • 17,00 €

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου,
του Εκπαιδευτικού και του Μαθητή ως Θεωρία
και Πράξη
Κωνσταντίνου Ι. Χαράλαμπος,
Κωνσταντίνου Χ. Ιωάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377035

Η παρούσα μελέτη έχει ως κεντρικά θέματα διερεύνησης την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και
του μαθητή. Επίσης, αναδεικνύονται οι τάσεις της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου στην ευρωπαϊκή ένωση, οι οποίες
συνδέουν την αξιολόγηση με την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Εκτενής προσέγγιση γίνεται στην αξιολόγηση του μαθητή, αναδεικνύοντας το παιδαγωγικό περιεχόμενό της και τον ρόλο της
επίδοσης στη μαθησιακή διαδικασία. Ο πρακτικός ρόλος της
αξιολόγησης του μαθητή αποδίδεται μέσα από τις τεχνικές και
τα μέσα αποτύπωσης του αποτελέσματός της, με ειδική αναφορά στην εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης, αλλά και
στον ρόλο της ανατροφοδότησης στη μαθησιακή διαδικασία.
2017 • σ. 314 • 978-960-01-1869-8 • 20,00 €

ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Ο ΙΚΑΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Μια Προσέγγιση Βασισμένη σε Θεωρητικά
και Ερευνητικά Δεδομένα
Κωνσταντίνου Ι. Χαράλαμπος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658635

2015 • σ. 296 • 978-960-01-1676-2 • 24,88 €

Η «ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ»

και τη μορφή τους. Η μελέτη παρουσιάζει και σχολιάζει τα διάφορα graffiti, πολιτικά, παιδευτικά, αθλητικά, θρησκευτικά,
σεξουαλικά-ερωτικά graffiti, υπογραφές (tags), stencils, ψηφιδωτά, κ.ά. Αναδεικνύοντας έτσι την προσπάθεια των φοιτητών/
φοιτητριών να μεταδώσουν συγκεκριμένα μηνύματα αλλά και
να εσωτερικεύσουν τις καλλιτεχνικές τους τάσεις και ανησυχίες.
Τα graffiti αυτά ως μέσα μετάδοσης ιδεών, απόψεων, αντιλήψεων και διεκδικήσεων στον χώρο του Πανεπιστημίου εκφράζουν την πολιτική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών σε καίρια ζητήματα που τους απασχολούν στον
χώρο των σπουδών τους, αλλά και στον ευρύτερο πολιτικο-κοινωνικό τους περίγυρο, αναδεικνύουν τη διαμόρφωση της πολιτικής ταυτότητας, προβάλλουν τον προβληματισμό τους για την
πολιτική πραγματικότητα και τα θέματα της πολιτικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας που τους απασχολούν
και αποτελούν μια εκφραστική και συχνά ιδιότυπη αισθητική
παρέμβαση στον χώρο των Πανεπιστημίων.
2013 • σ. 1058 • 978-960-01-1525-3 • 148,30€

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Ιστορία-Μεταβάσεις-Προκλήσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρράς Γ. Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955735

2014 • σ. 790 • 978-960-01-1653-3 • 49,77€

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Υποστηρίζοντας την Επαγγελματική Μάθηση
για μια Συμμετοχική Συνεργατική Εκπαίδευση
Αυγητίδου Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955710

2014 • σ. 248 • 978-960-01-1644-1 • 17,91 €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055219

2019 • σ. 580 • 978-960-01-2025-7 • 30,00€

Ιστορία της Εκπαίδευσης
Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Από τον 18ο στον 20ό Aιώνα

Καλογιαννάκη Πέλλα, Καρράς Γ. Κωνσταντίνος

Albisetti C. James, Goodman Joyce,
Rogers Rebecca

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767271

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δαλακούρα Κατερίνα

Τα Graﬃti στα Πανεπιστήμια την Εποχή της «Κρίσης»

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα graffiti που εντοπίστηκαν στους χώρους των διαφόρων πανεπιστημίων της
χώρας κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-2012,
μια περίοδο κρίσης σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό,
ιδεολογικό, πολιτιστικό, γεγονός που επηρέασε τη θεματολογία
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαλακούρα Κατερίνα, Σακκά Ανδριάνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055613

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών στον δυτικό κόσμο
πραγματεύεται την εμφάνιση, εξέλιξη και διαμόρφωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών στον ευρωπαϊκό

Παιδαγωγική
χώρο, στις ΗΠΑ και στις αποικίες των δυτικών μητροπολιτικών
κέντρων. Αποτελεί μια ευρεία σύνθεση εθνικών εκπαιδευτικών
ιστοριών δεκατεσσάρων χωρών και ευρύτερων γεωγραφικών
περιοχών, καλύπτοντας τη χρονική περίοδο τριών αιώνων, από
την πρώτη δηλαδή εμφάνιση μιας εκπαίδευσης που θα μπορούσε να νοηθεί ως δευτεροβάθμια για τα κορίτσια, κατά τον
18ο αιώνα, έως και την εξομοίωσή της με αυτή των αγοριών,
κατά τον 20ό.
Εξετάζονται συστηματικά οι δυνάμεις και οι φορείς που
επηρέασαν διεθνώς την πορεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών (κράτος, Εκκλησία, ιεραποστολικά τάγματα, φεμινιστικές οργανώσεις, εθνικο-πολιτικές ιδεολογίες) και
ο ιδιαίτερος για ιστορικούς λόγους ρόλος τους σε κάθε εθνική
περίπτωση, αποτυπώνοντας τις διαφορετικές διαδρομές στη
συγκρότηση, τις συγκλίσεις και αποκλίσεις στην πορεία αυτή.
Δημόσια, ιδιωτικά και υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας εκπαιδευτικά δίκτυα, δημόσιοι λόγοι υπέρ της «σοβαρής» εκπαίδευσης
των κοριτσιών και αντιστάσεις· συνέχειες, ασυνέχειες και στιγμές καμπής στην πορεία αυτή και στους «σχολικούς πολέμους»·
νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, και επιβιώσεις
έμφυλων στερεοτύπων αποτελούν κάποιες από τις πτυχές της
πολύπλευρης διερεύνησης και ανάλυσης που επιχειρούν οι συγγραφείς του συλλογικού αυτού έργου, παρέχοντας πολλά άγνωστα έως τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία στοιχεία για την εκπαίδευση των κοριτσιών.
2019 • σ. 337 • 978-960-01-2019-6 • 19,00 €

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (1917-2017)
Η Διαχείριση των Εθνικών Τραυμάτων,
Επιτευγμάτων και Μύθων
Μπουζάκης Σήφης, Κανταρτζή Ευαγγελία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056184

2019 • σ. 214 • 978-960-01-2018-9 • 10,00 €

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διερευνώντας τη Ζωή και το Έργο των Εκπαιδευτικών
Goodson Ivor
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη Μαίρη, Φιλίππου Σταυρούλα, Κληρίδης
Λευτέρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055201
H έρευνα του συγγραφέα Ivor Goodson, ενός από τους σημαντικότερους ερευνητές στο πεδίο των αναλυτικών προγραμμάτων, επικεντρώνεται στη ζωή και το έργο των εκπαιδευτικών
και διασυνδέεται με την ιστορία, την εκπαιδευτική πολιτική και
τη θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα μαθήματα που
διδάσκονται, η μεθοδολογία της διδασκαλίας και ο τρόπος αξιολόγησης έχουν τη δική τους κοινωνική και πολιτική ιστορία, την
οποία ο συγγραφέας αναδεικνύει μέσα από αφηγήσεις εκπαιδευτικών και αρχειακή έρευνα.
Ο συγγραφέας επιδιώκει τη διεύρυνση της έρευνας, ώστε
να μη συλλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως ένα τελειωμένο προϊόν, αλλά ως ζωντανές ιστορίες που συνδέονται με το

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο μιας εποχής, η
οποία και πάλι εμπεριέχει και προϋποθέτει τις ιστορίες προγενέστερων εποχών και εκπαιδευτικών προσπαθειών αλλαγής και
μεταρρύθμισης. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, «η πρόθεση της
βιογραφικής έρευνας είναι η επανατοποθέτηση, μετατόπιση και
επανένωση του κόσμου της δράσης με τον κόσμο της θεωρίας».
Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες και με τη μετάφρασή
του στα ελληνικά καλύπτει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική
βιβλιογραφία.
2019 • σ. 279 • 978-960-01-2022-6 • 15,00 €

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
McCulloch Gary
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χουρδάκης Γ. Αντώνης,

Κιμουρτζής Γ. Παναγιώτης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959139

2017 • σ. 272 • 978-960-01-1837-7 • 14,00 €

ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Χουρδάκης Γ. Αντώνης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959758

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον της
επιστημονικής κοινότητας διεθνώς για μια ιδιαίτερη ιστοριογραφική κατηγορία που εστιάζει στην ιστορία της καθημερινής ζωής
των απλών ανθρώπων και συγκροτείται από αυτή.
Τα απομνημονεύματα, οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, οι
ταξιδιωτικές εντυπώσεις, οι αναμνήσεις, τα προσωπικά ημερολόγια, οι επιστολές, τα λευκώματα κ.ά.π., άρχισαν να εκλαμβάνονται ως ένα σώμα κειμένων που προσφερόταν για τη μελέτη
και την ανάδειξη των αφανών δημιουργών της ιστορίας, τους
οποίους η επίσημη και (εντέλει) κλασική ιστοριογραφία φαίνεται
να τους θεωρούσε «βουβούς» και να τους αγνοούσε.
Μέσα από τα φύλλα των λευκωμάτων αυτών ξεδιπλώνεται ο
κόσμος των ρομαντικών αναζητήσεων, των ονείρων, των φιλοδοξιών, των ιδεών και των αξιών, καθώς και των συναισθημάτων
και των καθημερινών προτιμήσεων παιδιών και εφήβων στις
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2014 • σ. 408 • 978-960-01-1655-7 • 35,83 €

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1862-1910)
Θεσμοί, Αντιλήψεις, Ανισότητες.
Μια Ιστορική‑Κοινωνιολογική Προσέγγιση
Σκούρα Θ. Λαμπρινή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41955339

Διερευνώνται συστηματικά, μέσα από πρωτογενείς πηγές, οι
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της γενικής πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο
1862-1910. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η εξελικτική πορεία
των θεσμών της γενικής εκπαίδευσης, μέσα από τις Εκθέσεις
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
των υπουργών προς την Εθνοσυνέλευση και τον Ανώτατο Άρχοντα, τα πολυάριθμα εκπαιδευτικά νομοσχέδια με τις εισηγητικές εκθέσεις, τους νόμους και τα εκτελεστικά διατάγματα που
εκδίδονται σε εφαρμογή τους, τα Πρακτικά και τις Εφημερίδες
των Συζητήσεων της Βουλής και τον Τύπο της εποχής. Το βιβλίο
απευθύνεται στους φοιτητές, τους ερευνητές της Ιστορίας της
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και σε όσους
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις πραγματικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες τα παιδιά του ελληνικού λαού γίνονταν αποδέκτες του μορφωτικού αγαθού, την ποσότητα και ποιότητα του
οποίου καθόριζε, αναμφίβολα, η γεωγραφική και κοινωνική
προέλευσή τους.
2014 • σ. 612 • 978-960-01-1620-5 • 36,82 €

δε φαίνεται να επιδρά. Ως εκ τούτου, τα αναλυτικά προγράμματα της περιόδου αυτής δε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως
άμεση αντανάκλαση και επιβολή των συμφερόντων της αστικής
τάξης στο ιδεολογικό-επομένως και στο εκπαιδευτικό-πεδίο.
Συνεπώς, ως προς τη μεθοδολογική διάσταση, αυτό που
φαίνεται να προκύπτει μέσα από την παραπάνω προσέγγιση
είναι η εξέταση των αναλυτικών προγραμμάτων της συγκεκριμένης περιόδου, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου σχηματισμού –
και μετασχηματισμού– των κοινωνικών δομών και της ιδιότυπης διαδικασίας συγκρότησης του κράτους και των ιδεολογιών
που το νομιμοποίησαν (ιδίως κατά τις πρώτες μεταπολεμικές
δεκαετίες), χρήζει μιας διαφορετικής προσέγγισης, πέρα από τις
συνήθεις, κατά βάση στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από την Κρητική Πολιτεία (1898-1913)
στις Κυβερνητικές Περιόδους στην Ελλάδα
(1910‑1920 και 1928-1932)

2013 • σ. 720 • 978-960-01-1608-3 • 44,78 €

Μπουζάκης Σήφης

ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/10

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360796

2016 • σ. 192 • 978-960-01-1802-5 • 15,00 €

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/40

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 1898-1913
Χουρδάκης Γ. Αντώνης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 12678848

2011 • σ. 769 • 978-960-01-1442-3 • 49,77€

Συγκριτική Παιδαγωγική & Εκπαίδευση

Χουρδάκης Γ. Αντώνης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ιστορικοσυγκριτική Προσέγγιση

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767259

Βρυνιώτη Καλλιόπη

Τελευταία Φάση (1910-1913) & Πρωτεργάτες

ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/39

2012 • σ. 1066 • 978-960-01-1548-2 • 64,69 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(1950‑1980)
Μεταξύ Ιδεολογικοπολιτικής Ρύθμισης
και Παιδαγωγικής Μεταρρύθμισης
Φωτεινός Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33094771

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται ο τρόπος συγκρότησης και μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 1950-1980. σε μεθοδολογικό
επίπεδο, επιχειρείται η σύνδεση της μικρο- με τη μακρο-ανάλυση μέσα από τη συνάρτηση των διαδικασιών συγκρότησης
και μετασχηματισμών στο κοινωνικό επίπεδο (δομικές σχέσεις,
θεσμικοί ρόλοι, φορείς δράσης κτλ.) με τις διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμών των αναλυτικών προγραμμάτων.
Τα αναλυτικά προγράμματα προσεγγίζονται τόσο από την
πλευρά των δομών και λειτουργιών (η σχέση τους με τα δομικά
πεδία και η λειτουργία που επιτελούν) όσο και από την πλευρά
των φορέων (ποιοι φορείς δραστηριοποιούνται και με ποιον
τρόπο κατά τις διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμού
τους). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ιδεολογικό και το πολιτικό πλαίσιο φαίνεται να κυριαρχούν στις διαδικασίες συγκρότησης της σχολικής γνώσης, ενώ, αντιθέτως, το οικονομικό πλαίσιο
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ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376872

2017 • σ. 242 • 978-960-01-1805-6 • 12,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρράς Γ. Κωνσταντίνος, Wolhuter C.C.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955738

2015 • σ. 951 • 978-960-01-1656-4 • 87,00 €

ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Καλογιαννάκη Πέλλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41964287

Ο παρών τόμος αφορά τη μελέτη της Συγκριτικής Παιδαγωγικής
μέσα από τον ιστορικο-συγκριτικό λόγο και επιλεγμένα ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη
Μεθοδολογία και την Επιστημολογία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής μέσα από μελέτες που αφορούν τον ιστορικο-συγκριτικό
λόγο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το δεύτερο μέρος αναδεικνύει
την ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση μέσα από το έργο θεμελιωτών του επιστημονικού αυτού χώρου. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα κατά τα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ το τέταρτο και
τελευταίο μέρος αναδεικνύει αντίστοιχα ιστορικο-συγκριτικά

Παιδαγωγική
παραδείγματα κατά τον 20ό αιώνα. Το βιβλίο εμπεριέχει μελέτες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί είτε αυτόνομα είτε σε
συλλογικούς τόμους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικά
«τεκμήρια»/ «πηγές» για τον μελετητή του ιστορικο-συγκριτικού παραδείγματος/ ιστορικο-συγκριτικής σχολής σκέψης στη
Συγκριτική Παιδαγωγική.
2015 • σ. 848 • 978-960-01-1679-3 • 54,74 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γουβιάς Σ. Διονύσης, Θεριανός Ν. Κώστας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955743

Αντικείμενο της μελέτης εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η μελέτη
του πως η διάρθρωση της οικονομίας (τρόπος παραγωγής,
παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις), η διαπάλη
διαφορετικών κοινωνικών συμφερόντων και ο συσχετισμός των
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που προκύπτει κάθε φορά
από αυτήν, η κατανομή της εξουσίας και ο τρόπος οργάνωσης
του κράτους επηρεάζουν την εκπαίδευση. Από την στιγμή που
πολιτική σημαίνει σύγκρουση και διαπάλη, η εκπαι-δευτική πολιτική δεν είναι ουδέτερη ακόμη και αν για πολιτικούς –και πολλές φορές προπαγανδιστικούς– καθαρά λόγους εμφανίζεται ως
τέτοια. Στην μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να τίθενται πολιτικά ερωτήματα: Ποιός έχει την εξουσία να αποφασίσει
τί πρέπει να γίνει στην εκπαίδευση; Ποιός κερδίζει από αυτό που
γίνεται; Ποιός είναι ο σκοπός αυτού που γίνεται; Ποιός πληρώνει; Με ποιές εργασιακές σχέσεις εργάζονται οι εκπαιδευτικοί;
2014 • σ. 472 • 978-960-01-1639-7 • 29,86 €

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μεθοδολογικές, Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Διεθνής
Εκπαίδευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκή
Διάσταση στην Εκπαίδευση, Παγκοσμιοποίηση και
Εκπαίδευση
ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: Μπουζάκης Σήφης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074343

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ /11

2012 • σ. 696 • 978-960-01-1479-9 • 42,80 €

Προσχολική Εκπαίδευση & Αγωγή
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Stacey Susan
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευαγγέλου Δήμητρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καφετζή Κούλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689492

Η Susan Stacey με το βιβλίο της Αναδυόμενο Πρόγραμμα και Παιδαγωγική Τεκμηρίωση στην Προσχολική Εκπαίδευση μας θυμίζει
πως η διδασκαλία, στην ύψιστη μορφή της, είναι μια δημιουργική τέχνη. Καταθέτοντας πραγματικές ιστορίες, από τη δική της
εμπειρία αλλά και των συνεργατών της, προσφέρει ένα πλαίσιο
μέσα στο οποίο μπορούμε να υπηρετήσουμε την παιδαγωγική

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Συστήματα Εκπαίδευσης, Επίκαιροι
Προβληματισμοί και Καλές Πρακτικές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρράς Γ. Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94690185

Eίναι γεγονός ότι η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών,
διεθνώς, αποτελεί πεδίο αποφασιστικής σημασίας
για όλους όσους σχετίζονται με την εκπαίδευση
στις διάφορες εκφάνσεις της. Η παρούσα έκδοση
περιλαμβάνει κείμενα διακεκριμένων μελετητών
από 52 χώρες, που πραγματεύονται σημαντικές
όψεις της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αποτυπώνουν τα κύρια προβλήματα/προβληματισμούς
στον χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τον σχετικό διάλογο
που αφορά την εκπαίδευση στον σύγχρονο κόσμο.
Επιπρόσθετα, η παρούσα έκδοση παρέχει χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες, καλές πρακτικές και
ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τον συγκεκριμένο
χώρο, οι οποίες τοποθετούνται σε διαφορετικά και
ποικίλα περιβάλλοντα και ανταποκρίνονται στις
νέες προκλήσεις των καιρών στον χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Οι ιδεολογικές, οικονομικές, κοινωνικές μεταβάσεις, προκλήσεις, αλλαγές και μετασχηματισμοί που συντελούνται στις μέρες μας καθιστούν τον ρόλο των
εκπαιδευτικών καθοριστικής σημασίας. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους, η ανάπτυξη καινοτόμων και εναλλακτικών προσεγγίσεων κατά την
άσκηση του έργου τους, η μόρφωση και η επιμόρφωσή τους οριοθετούν επιτακτική την ανάγκη για
μια εκπαίδευση εκπαιδευτικών που θα στοχεύει
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της προώθησης σημαντικών για
την εποχή ανθρώπινων αξιών.
2021 • σ. 822 • 978-960-01-2193-3 • 58,00€
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Παιδαγωγική
του αναδυόμενου προγράμματος. Ένα βιβλίο που μας προκαλεί
να εγκαταλείψουμε τα στερεότυπα και να χρησιμοποιήσουμε
καινοτόμες πρακτικές ανταποκρινόμενοι στα ενδιαφέροντα των
παιδιών καθώς τα βλέπουμε να ξεπροβάλλουν. Μας οδηγεί στην
πεμπτουσία του αναδυόμενου προγράμματος και μας παρακινεί να ονειρευτούμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε ένα
πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Να δημιουργήσουμε ένα συναρπαστικό περιβάλλον μέσα στο
οποίο τα παιδιά εξερευνούν και μαθαίνουν με δραστηριότητες
που απολαμβάνουν.
To βιβλίο είναι επίσης ένας οδηγός με πλούσιες ιδέες, χρήσιμες αναφορές και ένα δυναμικό πλαίσιο για να ξεκινήσουμε
το ταξίδι της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης που οδηγεί στην κριτική ανάλυση και τον διάλογο, τη λήψη αποφάσεων, την εκπόνηση του προγράμματος και την περαιτέρω έρευνα. Που μας
φέρνει σε άμεση επαφή μ' αυτά που κάνουν τα παιδιά, μας συνδέει μεταξύ μας αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα. Που μας
βγάζει από τη μοναξιά του εκπαιδευτικού καθώς παύουμε να
δουλεύουμε αποκομμένοι από τους άλλους και μοιραζόμαστε
τις σκέψεις, τις απορίες μας αλλά και τη δουλειά των παιδιών.
Ως παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας έχουμε την ευθύνη
να καλλιεργούμε την αγάπη των παιδιών για τη μάθηση και
να τους δίνουμε τις ευκαιρίες ώστε αυτή η μάθηση να γίνεται
πραγματικότητα.
2020 • σ. 599 • 978-960-01-2155-1 • 32,00€

σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Βασικό επιχείρημα του βιβλίου είναι ότι η ακρόαση δεν συνιστά
μόνο μια έκφραση δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά αποτελεί και
μια ηθική και δημοκρατική πρακτική που μπορεί να συνεισφέρει
στην οικοδόμηση πιο ουσιαστικών σχέσεων των ενηλίκων με τα
παιδιά, στη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής και δημοκρατικής
κουλτούρας στο σχολείο και στη βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς
της προσχολικής εκπαίδευσης, εν ενεργεία και μελλοντικούς,
σε νέους ερευνητές που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν συμμετοχικές ερευνητικές μεθόδους με παιδιά, αλλά και σε όποιον
αναζητά προσεγγίσεις που προωθούν δημοκρατικές πρακτικές
μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
2022 • σ. 304 • 978-960-01-21338-8 • 10,00 €

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Γλώσσες Αξιολόγησης στην Προσχολική Αγωγή
Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυπριανός Παντελής, Μουσένα

Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γυφτοπούλου Αναστασία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071552

Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Διερευνώντας τον Ρόλο και τη Σημασία της
στην Προσχολική Εκπαίδευση
Σοφού Ευστρατία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102077114

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προσέγγιση των απόψεων των παιδιών, ακόμα
και των πολύ μικρών, για θέματα που αφορούν τη ζωή τους,
σηματοδοτώντας μετατοπίσεις στη θεωρία και την πράξη στο
πεδίο της προσχολικής ηλικίας. Υιοθετώντας μια ευρεία έννοια
της ακρόασης, που δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της ομιλίας και της ακοής και αναγνωρίζοντας τα παιδιά ως «ειδήμονες της δικής τους ζωής», το βιβλίο αυτό δείχνει πώς η ακρόαση
της «φωνής» τους συνδέεται με τη συμμετοχή και τη δράση, τη
μάθηση και τη διδασκαλία, την παιδαγωγική, την έρευνα και τις
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Οι συγγραφείς του πονήματος είναι τρεις διαπρεπείς πανεπιστημιακοί, μία Σουηδή, ένας Βρετανός και ένας Καναδός, με πολυετή ενασχόληση με το παιδί και την αγωγή του. Δημοσιεύτηκε
στο γύρισμα του 21ου αιώνα, όταν είχαν αρχίσει να περνούν και
στην εκπαίδευση οι όροι ποιότητα, αξιολόγηση, αριστεία, όρους
τους οποίους πραγματεύεται, εστιάζοντας κυρίως στο ζήτημα
της ποιότητας. Το βιβλίο γνώρισε εξαιρετική επιτυχία, επανεκδόθηκε και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Θεωρείται ένα
από τα κείμενα αναφοράς στα θέματα που θίγει, την ποιότητα
και την αγωγή των παιδιών από τη γέννηση μέχρι τα έξι τους
χρόνια. Οι συγγραφείς κινούνται σε τέσσερα αλληλεξαρτώμενα
επίπεδα ανάλυσης: τη συζήτηση περί νεωτερικότητας και μετανεωρικότητας, την κριτική διερεύνηση της έννοιας ποιότητα και
συναφών, όπως αξιολόγηση και αριστεία, τη δυνατότητα λειτουργίας των προσχολικών θεσμών ως αγορά, με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, και το κλασικό ερώτημα της δυνατότητας μεταφοράς ή εισαγωγής πετυχημένων θεσμών, ιδεών
και πρακτικών σε άλλο πλαίσιο, σε άλλη χώρα.
2021 • σ. 389 • 978-960-01-2188-9 • 21,00€

Παιδαγωγική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΉ
Conkbayir Mine, Pascal Christine
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κάκουρος Ευθύμιος,

Μουσένα Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056751

Μαθαίνοντας για τις θεωρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και
για την πρακτική τους εφαρμογή, μπορούμε να κατανοήσουμε
καλύτερα τα βρέφη και τα νήπια καθώς και τις μαθησιακές τους
ανάγκες. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα θεωριών –κλασικών όσο και πιο πρόσφατων– με τρόπο εύληπτο
και προσιτό σχετικά με τη μάθηση στα βρέφη και τα παιδιά.
Σε κάθε κεφάλαιο οι συγγραφείς εξηγούν με σαφήνεια πώς οι
αναγνώστες μπορούν να αναγνωρίσουν τη θεωρία στην πράξη
και προτείνουν τρόπους εφαρμογής αυτών των θεωριών στον
επαγγελματικό χώρο. Επίσης, προτείνονται μελέτες περίπτωσης
καθώς και ερωτήματα που θα βοηθήσουν στον αναστοχασμό
του παιδαγωγικού έργου. Οι περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου συνοψίζουν τη θεωρία που εξετάστηκε στο συγκεκριμένο
κεφάλαιο και τα οφέλη της πρακτικής της εφαρμογής. Το βιβλίο
αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να συμβάλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών
προσχολικής ηλικίας.
2019 • σ. 292 • 978-960-01-2030-1 • 17,00 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προγράμματα και Παιδαγωγικές Πρακτικές
Μουσένα Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073241

Η διδασκαλία είναι μια πρωτίστως επικοινωνιακή πράξη. Η
οικειοποίηση νοημάτων και ιδεών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει κατάλληλη διαλογική επεξεργασία και
συνεργατική μάθηση. Η διαμεσολάβησή τους από τον δάσκαλο
επηρεάζει τον τρόπο εμπλοκής των μαθητών και τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Η ανάλυση της συνομιλίας στο σχολικό πλαίσιο
αποσκοπεί στην ανάδειξη των ειδών της που είναι περισσότερο
αποτελεσματικές ως προς την ενίσχυση των κινήτρων, την κατανόηση και την ευχαρίστηση. Η διδακτική επικοινωνία θεωρείται

μια συναρπαστική περιπέτεια. Στο παρόν βιβλίο, εκτός από τη
θεωρητική ανάλυση των πτυχών της παιδαγωγικής και διδακτικής επικοινωνίας, περιλαμβάνονται αναλυτικά προγράμματα
για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ένα διδακτικό σενάριο με βιωματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς και
ανάλυση συζητήσεων που διερευνήθηκαν σε τάξεις προσχολικής εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία των επικοινωνιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και την
κατανόηση του κόσμου από τα παιδιά, το βιβλίο προωθεί την
επικοινωνιακή θεωρία της μάθησης προς την ανάδειξη ποιοτικών διαλογικών περιστάσεων μάθησης.
2021 • σ. 229 • 978-960-01-2191-9 • 10,00 €

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Καμπάς Αντώνης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055879

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα συνοπτικό πόνημα για τη φυσική
δραστηριότητα και την Ψυχοκινητική στην προσχολική ηλικία,
το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς που ασχολούνται
με τα παιδιά αυτής της ηλικίας, καθώς και σε γυμναστές, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιαγωγούς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
Ψυχοκινητική ως την καταλληλότερη παιδαγωγική προσέγγιση
για την προσχολική εκπαίδευση, ενώ αποφεύγεται συνειδητά
η χρήση του όρου «Φυσική Αγωγή» για έναν και μόνο λόγο: η
κίνηση και η φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία
πρέπει να ξεπερνούν τα στενά όρια ενός αντικειμένου με αναφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα και να διατρέχουν την καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο, στο σπίτι, στους χώρους
άθλησης, στη γειτονιά. Τελικά, δεν πρέπει η κίνηση να είναι ο
στόχος, αλλά το μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της παιδικής
προσωπικότητας. Οι αναγνώστες, φοιτητές ή παιδαγωγοί εν δράσει εξοπλίζονται με την κατάλληλη θεωρητική υποδομή για αναπτυξιακά κατάλληλα σχεδιασμένη, αποτελεσματική, δημιουργική, προσαρμοσμένη και κυρίως διασκεδαστική φυσική δραστηριότητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το βιβλίο έχει εντέλει στόχο να στείλει σε όλους ένα μήνυμα: Χαρίστε κίνηση στα
παιδιά από νωρίς στη ζωή τους γιατί είναι το φθηνότερο και
αποτελεσματικότερο «φάρμακο» πρόληψης.
2019 • σ. 170 • 978-960-01-2005-9 • 20,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Εφαρμογές στην παιδαγωγική έρευνα και πρακτική
Palaiologou Ioanna
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πετρογιάννης Κωνσταντίνος,

Μουσένα Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γκίκα Αγγελική

Η διαδικασία της παρατήρησης ως εργαλείο βοηθά τους παιδαγωγούς να αναπτύξουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, να
αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της παιδαγωγικής και
να επεκτείνουν το παιδαγωγικό τους έργο. Ο ρόλος των εργαζομένων ως εκπαιδευτικών δεν είναι ανεξάρτητος ή διαφορετικός από τον ρόλο τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτοί οι ρόλοι είναι αλληλένδετοι και οι δεξιότητες της παρατήρησης μπορούν να γίνουν ένας τρόπος για να υιοθετήσουμε
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
την πολιτική του παιδαγωγικού προγράμματος, με σκοπό να
προετοιμάσουμε αποτελεσματικά τα παιδιά.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη και Προσχολική
Αγωγή
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Αναγνωστάκη Λήδα
Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς μικρών παιδιών σε θέματα κοινωνικοσυναισθηματικής
ανάπτυξης και της υποστήριξής της στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Σκοπός μας δεν είναι να προσφέρουμε ακόμα ένα βιβλίο με πληροφορίες πάνω σε αυτό το
θέμα – άλλωστε, η βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνής, είναι
πλουσιότατη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
Επίσης, δεν επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε γενικά μια σειρά
παρεμβάσεων για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη στο
νηπιαγωγείο. Αντίθετα, μέσα από το βιβλίο αυτό επιχειρούμε να
αναδείξουμε ότι η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη συνδέεται με την καθημερινότητα του νηπιαγωγείου και πως πίσω από
τις πρακτικές που ακολουθούνται υπάρχουν οι επιστημονικές
θεωρίες, οι προσωπικές θεωρίες και πεποιθήσεις για τα παιδιά
και το πώς αναπτύσσονται, όπως και τα προσωπικά βιώματα
που πολύ συχνά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μαζί τους. Προσφέροντας παραδείγματα από τη ζωή
στο νηπιαγωγείο και συνδέοντάς τα με τη θεωρία, το βιβλίο
αυτό επιδιώκει να ενισχύσει τον αναστοχασμό, την ενδοσκόπηση και την αναζήτηση εποικοδομητικών προσεγγίσεων με
στόχο την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών,
αλλά και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ευεξία των παιδαγωγών.
2021 • σ. 252 • 978-960-01-2243-5 • 12,00 €

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθήματα Διαπραγματευτικής Σχεδίασης
Κούβου Ουρανία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192130

Εκτός από αυθόρμητοι δημιουργοί που εκφράζουν τον συναισθηματικό τους κόσμο, τα παιδιά μας είναι και αρχάριοι που
αναζητούν να μάθουν να σχεδιάζουν. Πώς θα τα βοηθήσουμε;
94 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διδακτική μέθοδος της διαπραγματευτικής σχεδίασης που
παρουσιάζεται σε μορφή βιβλίου για πρώτη φορά στο ελληνικό
κοινό είναι καινοτόμος, φιλική σε μη καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς.
• Εισάγει τα παιδιά στη σύμβαση της ρεαλιστικής αναπαράστασης, απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας στον σύγχρονο
οπτικό πολιτισμό.
• Προϋποθέτει προσεκτική παρατήρηση και κριτική σκέψη,
ικανότητες σημαντικές σε πολλούς τομείς της γνώσης.
• Μαθαίνει στο παιδί να στοχάζεται και να παίρνει αποφάσεις ενώ σχεδιάζει αποκομίζοντας αυτοπεποίθηση και
ικανοποίηση.
• Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα σε μια συνεργατική βάση
ενάντια σε καθεστηκυίες απόψεις όπου αυτή θεωρείται
ατομική ενασχόληση.
• Αποκαλύπτει πρωτοφανείς, δυνάμει σχεδιαστικές και αναπαραστατικές ικανότητες των παιδιών μας.
Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει παραδείγματα μαθημάτων διαπραγματευτικής σχεδίασης, παράρτημα όπου αναλύεται πλήθος σχεδίων παιδιών που εκτέθηκαν
σε αυτή την πρακτική, αλλά και τη θεωρητική βάση και μέθοδο
εφαρμογής της αναδεικνύοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα της
στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης.
2019 • σ. 150 • 978-960-01-2049-3 • 10,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Εφαρμογή
McLachlan Claire, Fleer Marilyn, Edwards Susan
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπανδρέου Μαρία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377835

Στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση των παιδιών και τα Αναλυτικά Προγράμματα πρώτης παιδικής ηλικίας παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Καθώς φαίνεται να μην υπάρχουν πια ακλόνητες, ρητές και
κυρίως παγκόσμιες αλήθειες στο ερώτημα «τι αξίζει να μάθουν
τα παιδιά και πώς;», η θεώρηση του ΑΠ ως εργαλείου που επιτρέπει την επεξεργασία δημιουργικών και πολλαπλών απαντήσεων στα τι και πώς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική για
την αγωγή και εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Η συστηματική
μελέτη των σύγχρονων ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας μπορεί να
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πολύ καλά δομημένη πρόταση για αυτό τον σκοπό. Το
βιβλίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
αξιοποιώντας πρόσφατα διεθνή ερευνητικά ευρήματα, αλλά και
παραδείγματα από τα πιο σύγχρονα ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας. Οι συγγραφείς εντοπίζουν και αναλύουν σε βάθος τις διάφορες θεωρήσεις για τη μάθηση, την ανάπτυξη και την παιδική
ηλικία που εκφράζονται και διαχέονται στα επίσημα έγγραφα
των ΑΠ, αλλά και στο ΑΠ που εφαρμόζεται τελικά στην πράξη.
Το βιβλίο προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο, εργαλεία και αρκετές οπτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους/τις υποψηφίους/
ες και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αφενός να θεμελιώσουν τη
δική τους θεώρηση για το τι είναι ένα ΑΠ πρώτης παιδικής ηλικίας κι αφετέρου να συνδιαλέγονται συνειδητά, με γόνιμο και
δημιουργικό τρόπο με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τα αντίστοιχα ΑΠ. Αποτελεί επίσης μια πηγή αναφοράς για ερευνητές

Παιδαγωγική

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΖΟΝΤΑΙ
Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αυγητίδου Σοφία, Τζεκάκη Μαριάννα, Τσάφος Βασίλης
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΣ: Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αυγητίδου Σοφία,

Γουργιώτου Ευθυμία, Γρηγοριάδης Αθανάσιος, Κακανά Δόμνα-Μίκα,
Καμπεζά Μαρία, Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Μιχαλοπούλου Κατερίνα,
Μπιρμπίλη Μαρία, Μπότσογλου Καφένια, Παπανδρέου Μαρία, Ρεκαλίδου
Γαλήνη, Σφυρόερα Μαρία, Τζεκάκη Μαριάννα, Τσάφος Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59358407
Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας των μελών του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Στο βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς εισηγούνται θεωρητικά πλαίσια, διαδικασίες, μεθόδους, εργαλεία και γενικότερα τρόπους υποστήριξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πρακτικής
τους Άσκησης. Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζονται οι φάσεις ανάπτυξης της Πρακτικής
Άσκησης και παρέχεται το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό. Ασκήσεις, δραστηριότητες, σενάρια, παραδείγματα πρακτικών, πάνω στα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες
καλούνται να αναστοχαστούν, να προβληματιστούν, να αναζητήσουν απαντήσεις και
να διαμορφώσουν σταδιακά τη δική τους προσέγγιση στην εκπαιδευτική πράξη μέσα
από μία συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία.
Σε κάθε ενότητα υπάρχουν παραπομπές σε θεωρητικά κείμενα, που υποστηρίζουν
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη στοχαστική προσέγγιση των δραστηριοτήτων,
των παραδειγμάτων και των ασκήσεων, που εμπεριέχονται στο βιβλίο και αναδεικνύουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη. Απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να γίνουν προοπτικά εκπαιδευτικοί ερευνητές, δηλαδή (ανα)στοχαζόμενοι επαγγελματίες, οι οποίοι
θα προσπαθούν να συμμετέχουν στη λήψη συνειδητών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να (ανα)στοχάζονται προσεγγίζοντας μια εκπαιδευτική συνθήκη από ποικίλες οπτικές, να συνεργάζονται, να δοκιμάζουν μια λύση
ενώ ταυτόχρονα να διερωτώνται για τις εκπαιδευτικές τους αξίες. Τέλος οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες θα μάθουν να ερευνούν και να αποτιμούν την εκπαιδευτική πράξη
στην προοπτική της συνεχούς βελτίωσής της.
ΣΕ ΝΤΟΣΙΕ

2016 • σ. 588 • 978-960-01-1796-7 • 40,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στο πεδίο των ΑΠ, αλλά και
γενικότερα στο πεδίο της μάθησης και διδασκαλίας των μικρών
παιδιών.
2017 • σ. 375 • 978-960-01-1877-3 • 20,00 €

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Τι, Γιατί και Πώς;
Ρεκαλίδου Γαλήνη

και αποδοχή στον άλλο, σε μια εξαιρετικά σύνθετη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα και ένα αβέβαιο αύριο. Οι συγγραφείς του βιβλίου υποστηρίζουν δημιουργικές προσεγγίσεις που
αποσκοπούν στην ενεργοποίηση της σκέψης των παιδιών, στην
ενίσχυση της εκτίμησης του εαυτού και των άλλων, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας
και της αυτονομίας τους.
2019 • σ. 284 • 978-960-01-2036-3 • 15,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59394301

Σήμερα, η αξιολόγηση στην τάξη του ελληνικού νηπιαγωγείου
φέρνει τους εν ενεργεία και τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
αντιμέτωπους με σημαντικά και ουσιαστικά ερωτήματα στα
οποία καλούνται να απαντήσουν τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής εκπαίδευσής τους όσο και στο αντίστοιχο των εφαρμογών
στην τάξη. Τι είναι η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο; Ποιες είναι
οι σύγχρονες θεωρητικές απόψεις για τις αρχές που τη διέπουν
και τους σκοπούς της; Ποιες είναι οι μορφές, οι μέθοδοι και οι
στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός
αποσκοπώντας στην ενίσχυση των παιδιών αλλά και στη δική
του επαγγελματική βελτίωση; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία η συγγραφέας επιδιώκει να δώσει απαντήσεις
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι διεθνώς
διαμορφωμένες αρχές και εφαρμογές της αξιολόγησης στην
τάξη του νηπιαγωγείου από τα τέλη της δεκαετίας του 1980
μέχρι σήμερα: από την προσέγγιση των αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών, τη διαμορφωτική αξιολόγηση, την αξιολόγηση
για τη μάθηση έως την προσέγγιση της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. Δίνεται έμφαση στις αυθεντικές μορφές αξιολόγησης, στην
εφαρμογή του portfolio και στις τεχνικές παρατήρησης στην
τάξη. Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία έχουν
σκοπό, όχι την αυτούσια εφαρμογή τους, αλλά, την υποστήριξη
των εκπαιδευτικών, ώστε αρχικά να κατανοήσουν τις παραμέτρους της αξιολόγησης και στη συνέχεια να μπορούν να τις προσαρμόζουν στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού της τάξης τους.
2016 • σ. 169 • 978-960-01-1811-7 • 10,00 €

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Σφυρόερα Μαρία

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Μουμουλίδου Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41964990

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται δύο ερευνητικά σχέδια που
υλοποιήθηκαν σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία: Το πρώτο αφορά
την εφαρμογή δύο «συνήθων διδακτικών καταστάσεων» και
εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού ενώ το δεύτερο –μια «πειραματική κατάσταση»– με πρωτοβουλία της ερευνήτριας. Η ανάλυση και η σύγκριση των κλινικών και εμπειρικών
δεδομένων επιχειρεί να αναδείξει τις πρακτικές διδασκαλίας-μάθησης μέσα από τη μελέτη των λεκτικών και μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων των πρωταγωνιστών της στη διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της γλώσσας
(γραφή/ανάγνωση) και των μαθηματικών, αλλά και του λόγου
των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές τους επιλογές και παρεμβάσεις. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς παιδιών
προσχολικής ηλικίας με σκοπό να τους προβληματίσει, να τους
θέσει σε κατάσταση στοχασμού των καθημερινών διδακτικών
τους πρακτικών και ενδεχομένως να τους ωθήσει στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων.
2015 • σ. 322 • 978-960-01-1699-1 • 20,00 €

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Sandall R. Susan, Schwartz S. Ilene, Joseph E. Gail,
Gauvreau N. Ariane
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φύσσα Αριστέα

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057349

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καϊάφας Μάριος

Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό
να αναπτύσσονται με τρόπο συνεπή και συστηματικό αλληλεπιδραστικές αναγνώσεις βιβλίων με ιστορίες σε κάθε σχολείο και
κάθε τάξη, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, για την προώθηση
του γραμματισμού και της κοινωνικής ενδυνάμωσης όλων των
παιδιών. Γιατί τα βιβλία με ιστορίες μπορούν να προσφέρουν
διεύρυνση των οριζόντων, κατανοήσεις του εαυτού, των άλλων,
της γραπτής γλώσσας και του κόσμου σε όλα τα παιδιά, όποια
κι αν είναι η ηλικία, η κοινωνική τους προέλευση, οι προηγούμενες γνώσεις και οι εμπειρίες τους. Κι ακόμη μπορούν σε μια
προοπτική να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας ως εφόδιο που θα τους επιτρέψει να κατανοούν την
ουσία των πραγμάτων και να στέκονται ως πολίτες, με σεβασμό

Το βιβλίο προσφέρει μια σειρά από παραδείγματα εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες υποστηρίζουν και ενισχύουν την
ένταξη των μικρών παιδιών με αναπηρία και άλλες ειδικές ανάγκες, σε τάξεις που βασίζονται στην κοινότητα και σε προγράμματα πρώιμης μάθησης. Απευθύνεται σε δύο κύρια είδη αναγνωστών. Πρώτον, οι παιδαγωγοί, οι φροντιστές και τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας που εργάζονται σε προγράμματα για παιδιά με
αναπηρία και άλλες ειδικές ανάγκες θα βρουν το βιβλίο χρήσιμο
για τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία. Δεύτερον, οι σύμβουλοι
ειδικής αγωγής θα αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αλληλεπίδραση Παιδιού-Παιδαγωγού
Δογάνη Κωνσταντίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767174

Το βιβλίο αυτό διερευνά τις σύγχρονες θεμελιώδεις αρχές και
αξίες της μουσικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας. Ενσωματώνει στις θεωρητικές απόψεις την παιδαγωγική πρακτική, αναδεικνύοντας με παραδείγματα τον τρόπο που
μπορεί ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει με παιδαγωγικό τρόπο
τη μουσική στο νηπιαγωγείο.
2012 • σ. 281• 978-960-01-1526-0 • 17,91 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94684280

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας
στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με χαρακτηριστικά στο φάσμα
του αυτισμού. Η τεχνολογία ανέκαθεν υπήρξε αρωγός των ατόμων με κάποια μορφής φυσική αναπηρία. Ωστόσο, η εκρηκτική
άνοδος της ψηφιακής επανάστασης, η οποία κατέστησε εφικτή
τη δημιουργία εικονικών κόσμων και έδωσε λαβή να αμφισβητηθούν στερεοτυπικές έννοιες, φαίνεται να παρέχει πλέον τη
δυνατότητα υποστήριξης για άτομα τα οποία αντιλαμβάνονται
την πραγματικότητά μας διαφορετικά και, ως εκ τούτου, αποκλίνουν από τη θεωρούμενη ευρέως ως κανονικότητα. Η πλέον
αντιπροσωπευτική ομάδα της κατηγορίας αυτής είναι τα άτομα
που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού μαζί με τους γονείς και
τους ειδικούς παιδαγωγούς.
Θέση του βιβλίου είναι η διά της ψηφιακής τεχνολογίας
δυνατότητα εύρεσης κοινού τόπου συνεννόησης, εκπαίδευσης και συμπερίληψης της ομάδας αυτής, καθώς και η ευαισθητοποίηση και γνωριμία με την ελπιδοφόρα αυτή ερευνητική γραμμή όλων όσοι υπό διάφορες ιδιότητες εμπλέκονται
με το ζήτημα των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Σε
αυτούς συμπεριλαμβάνονται γονείς, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές, ιατροί αλλά και σχεδιαστές πληροφοριακών
συστημάτων.
2020 • σ. 239 • 978-960-01-2146-9 • 13,00€

Η ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΗ,
ΑΠΛΩΣ ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

να διατυπώσει τα επιχειρήματά του για τη δημιουργία του σχολείου που θα αντιπροσωπεύει το είδος του κόσμου στον οποίο
θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά τους – έναν κόσμο αυθεντικών και
όχι διαχωρισμένων κοινοτήτων. Αποτελεί μία επίκαιρη συνεισφορά σε έναν διάλογο με παγκόσμια εμβέλεια και απευθύνεται
σε όσους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες
ενδιαφέρονται για την ενταξιακή εκπαίδευση.
2020 • σ. 187 • 978-960-01-2110-0 • 10,00 €

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689451

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα Συμβουλευτικής γονέων με
σκοπό την ψυχολογική τους στήριξη αλλά και την εκπαίδευσή
τους σε αναπτυξιακούς τομείς του νηπίου και του παιδιού, ώστε
να καλλιεργήσουν σε αυτό δεξιότητες κατά την πρώιμη ηλικία. Τέτοιες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής συμβάλλουν στη
συμπερίληψη των παιδιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην
προσαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση του δυναμικού τους και την ενεργοποίηση εσωτερικών
αποθεμάτων τους. Παράλληλα οδηγεί τους γονείς να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, πληροφόρηση και απομυθοποίηση των
καταστάσεων, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
Ο αυτισμός δεν είναι μια στατική κατάσταση, αν και η ίαση
έχει αμφισβητηθεί, τα νήπια μπορούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν λειτουργικές ρουτίνες και να πετύχουν
κατά την ενηλικίωση αυτόνομη διαβίωση και ποιότητα ζωής.
Τα κεφάλαια εξετάζουν θέματα αξιολόγησης, προτάσεις για
τον σχεδιασμό αναπτυξιακών ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων κατά την πρώιμη ηλικία με τη μεσολάβηση γονέων, τον
τρόπο εκπαίδευσης των γονέων ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες στα παιδιά τους, τον ρόλο του παιχνιδιού στην κοινωνική
μεσολάβηση των γονέων και καλλιέργεια δεξιοτήτων στα παιδιά
τους, προγράμματα τα οποία έχουν συγκροτηθεί για την καλλιέργεια δεξιοτήτων κατά την πρώιμη παρέμβαση σε άτομα
με αυτισμό, την υποστήριξη των νηπίων με αυτισμό κατά τη
μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Το βιβλίο
έχει σχεδιαστεί ώστε να αποβεί πολύτιμο για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ιατρούς και
τους γονείς.
2020 • σ. 277 • 978-960-01-2145-2 • 15,00€

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος

Slee Roger

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689370

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουτσοκλένης Αθανάσιος

Η υλοποίηση του «Σχολείου για Όλους» προϋποθέτει, πρωτίστως, την κατανόηση της αναπηρίας. Μόνο η σπουδή των εκδοχών της θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ειδικούς
Παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, γονείς και κοινωνικούς
εταίρους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών με ή δίχως αναπηρία, καθώς και να τους
ενδυναμώνουν ψυχοκοινωνικά στο πλαίσιο μιας από κοινού
εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρούσα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσυφολόγου Αλίκη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645051

Σε αυτό το μοναδικό στη μορφή και το περιεχόμενο βιβλίο, ο
συγγραφέας αντλεί από τη θεωρία της μουσικής και της τέχνης,
από προσωπικά βιώματα και την παγκόσμια εμπειρία, καθώς
και από τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική για
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μονογραφία, η οποία επικεντρώνεται στη νοητική αναπηρία.
Η παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και
των διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων θα συμβάλει
ώστε κάθε αναγνώστρια και αναγνώστης να αντιληφθεί τι είναι
πραγματικά νοητική αναπηρία και πώς μπορεί να εκπαιδεύεται
το άτομο με νοητική αναπηρία.
Ειδικότερα, η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο
Πρώτο Μέρος επιχειρείται μια διεπιστημονική ερμηνεία του
όρου «νοητική αναπηρία», καθώς η πολυπλοκότητα και η ιστορική διαδρομή του, συνυφασμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου, την καθιστούν αναγκαία. Στο Δεύτερο Μέρος αναδεικνύονται θεματικές που έχουν σχέση με την εκπαίδευση του ατόμου με νοητική αναπηρία, αφού η κοινωνική συμβίωση μαζί του
είναι αποκλειστικά θέμα εκπαίδευσης.
2020 • σ. 495 • 978-960-01-2115-5 • 23,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φέρνοντας την Αλλαγή
Deutsch Smith Deborah, Chowdhuri
Tyler Naomi
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου

Αλέξανδρος-Σταμάτιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056877

Το βιβλίο αποτελεί μια συστηματική καταγραφή και
περιγραφή μεγάλου αριθμού αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, τις οποίες ενδέχεται
να ακούμε συχνά αλλά δεν γνωρίζουμε με επάρκεια. Μια σημαντική αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί
στη χώρα μας ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό οδήγησε
στην άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για το τι
συνιστά αναπηρία και στο πώς διαμορφώνονται οι
εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία.
Στα 14 συνολικά κεφάλαια του βιβλίου προσεγγίζονται με σύγχρονο, αναλυτικό και στοχευμένο τρόπο
βασικά ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η διακριτή συμβολή του εγχειριδίου
αυτού εστιάζεται στην ύπαρξη κεφαλαίων με αναφορά σε ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία. Το παρόν σύγγραμμα παρέχει
τη δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει τις
νέες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε κάθε
επαγγελματία και επιστήμονα που ασχολείται με
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, σε γονείς που
θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά τους
και βεβαίως σε φοιτητές.

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Παπακωνσταντίνου Κ. Δόξα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055212

Το βιβλίο καλύπτει επιστημονικά και πολυπρισματικά το ζήτημα
της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε θεωρητικό
και πρακτικό επίπεδο. Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε στο
κενό της βιβλιογραφίας και στις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, τις οποίες εντόπισε η συγγραφέας από τη θέση της ως
πανεπιστημιακής καθηγήτριας και ερευνήτριας στο συναφές
αντικείμενο.
Το βιβλίο πραγματεύεται τις εννοιολογικές προσεγγίσεις της
αναπηρίας και της εργασίας, την εργασιακή πραγματικότητα
των ατόμων με αναπηρία, την αντιμετώπιση της εργασίας τους,
τις εργασιακές σχέσεις, την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή
τους στο εργασιακό-κοινωνικό γίγνεσθαι, τις μορφές απασχόλησης, όπως και τις λοιπές σχετικές υποστηρικτικές ρυθμίσεις
και δράσεις σε κρατικό επίπεδο.
Η έκδοση απευθύνεται σε φοιτητές, στα άτομα με αναπηρία, στους εργοδότες, στους κρατικούς φορείς αλλά και σε κάθε
αναγνώστη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί επί του θέματος.
Στόχος της συγγραφέως είναι το βιβλίο να αποτελέσει τη βάση
για μία εν δυνάμει αλλαγή στην εργασιακή αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μέσω της ολοκληρωμένης γνώσης που έχει τη δυναμική να αλλάζει στάσεις,
αντιλήψεις και πρακτικές.
2019 • σ. 333 • 978-960-01-2021-9 • 18,00 €

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βλάχος Μ. Φίλιππος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110542

☞ Βλέπε σελίδα 48.

2018 • σ. 479 • 978-960-01-1938-1 • 27,00 €

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καραγιάννη Γιώτα

2019 • σ. 1129 • 978-960-01-2068-4 • 48,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376983

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ανανοηματοδοτήθηκε η αναπηρία ως
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κοινωνική κατηγορία, την τελευταία πενταετία, την περίοδο της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Δίνεται έμφαση στην επιδοματική πολιτική, την κοινωνική
και πολιτική ρητορική καθώς και στους τρόπους που αξιοποιήθηκε η γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικού εξορθολογισμού και βιοϊατρικοποιημένων διαδικασιών για την απονομιμοποίηση του αναπηρικού status χιλιάδων ανθρώπων και τον
επανακαθορισμό των ταυτοτήτων τους.
2017 • σ. 156 • 978-960-01-1864-3 • 7,00 €

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυρίδης Αργύρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658642

Ο κοινωνικός και ψηφιακός γραμματισμός συνδέονται άμεσα
με έναν αισθητικό γραμματισμό, ο οποίος συμβάλλει στην αποκάλυψη, συζήτηση, θεματοποίηση, εικονοποίηση και συμβολοποίηση εμπειριών, γνώσεων, αντιλήψεων και αναγκών. Η αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού (www) στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή επιχειρηματικότητα οφείλει να λαμβάνει υπόψη της την
κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική και οικονομική διάσταση των
δικτυακών πρακτικών γραμματισμού. Τα διαφορετικά πολιτισμικά δεδομένα και οι τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες των
ανθρώπων/ομάδων-στόχων, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη
από τους δημιουργούς ηλεκτρονικών επιχειρηματικών προτάσεων. Το πολιτισμικό, κοινωνικό και ιδεολογικό περιεχόμενο
που είναι εγκλωβισμένο στο ψηφιακά προσφερόμενο προϊόν,
προϋποθέτει τη συνειδητοποίησή του και την εξεύρεση μηχανισμών, γλωσσικών και εξωγλωσσικών κωδίκων, για την έκφρασή
του. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται δυνατότητες διερεύνησης,
αποκάλυψης και έκφρασης μιας επιθυμίας, μιας ανάγκης, μιας
ιδέας, ενώ εξασφαλίζονται χώροι δοκιμής και πειραματισμού. Οι
πολυτροπικές δυνατότητες αυτο- και ετερο-παρουσίασης, συμβάλλουν στην πληρέστερη, ολόπλευρη δραστηριοποίηση των
αντιληπτικών μηχανισμών του δέκτη, μέσω μιας πολυαισθητηριακής και πολυτροπικής πλαισίωσης προϊόντων και υπηρεσιών.
2014 • σ. 408 • 978-960-01-1652-6 • 22,90 €

ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΩΦΩΣΗΣ
Συνέδριο για την Κώφωση στον 21ο Αιώνα
Κολοτούρου Σοφία
«Αγαπητοί φίλοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ, θεωρώ πως πλέον
έχετε όλοι κατανοήσει ότι η κώφωση σήμερα, το 2030, δεν μπορεί να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε στο παρελθόν. Είμαστε εδώ μαζεμένοι όλοι όσοι αντιπροσωπεύουμε και τους επτά
διαφορετικούς δρόμους που μπορούσε να έχει ο καθένας μας
μεγαλώνοντας. Ας μου επιτραπεί να μας ονομάσω “τα επτά πρόσωπα της κώφωσης”, μια και είμαι κι εγώ ένας από τους επτά
αντιπροσώπους που ο αιώνας μας επιφύλαξε να υπάρχουν. [...]
Για μας η κώφωση δεν είναι πια αναπηρία. Το ίδιο –κι ακόμα
καλύτερα– ισχύει για όσους είναι τώρα παιδιά και όσους θα
γεννηθούν στο μέλλον. Τώρα πια οι νέοι μας είναι βαρήκοοι, οι
κωφοί δεν υπάρχουν πλέον. Εσείς που γεννηθήκατε πριν από
το 2000 είστε οι τελευταίοι εκπρόσωποι αυτής της αναπηρίας,
της κώφωσης».
2013 • σ. 225 • 978-960-01-1601-4 • 11,95 €

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΕΡΙΟΥ & ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE
Σύγχρονα Ερευνητικά Δεδομένα και Εκπαιδευτικές
Εφαρμογές
Παπαδημητρίου Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377790

Η σύγχρονη διεθνής έρευνα έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον
της στην καλύτερη κατανόηση των εγκεφαλικών λειτουργιών
των ατόμων με αναπηρία όρασης. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα
είναι η μελέτη της προτίμησης χεριού και των λειτουργικών
συνεπειών της που μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον
οποίο οι γενετικές παραλλαγές επηρεάζουν τις γνωστικές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία όρασης. Το ενδιαφέρον έχει
ελκύσει, επίσης, η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
της προτίμησης χεριού, όπως οι κινήσεις των χεριών και των
δαχτύλων, στην ανάγνωση και την ορθογραφία μέσω του κώδικα
Braille. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς
όσο και στους φοιτητές που εκπαιδεύονται στη διδασκαλία ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, φιλοδοξώντας να παρουσιάσει αφενός την πιο πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση
αφετέρου χρήσιμες τεχνικές γύρω από τη γραφή και ανάγνωση
μέσω του κώδικα Braille, οι οποίες έχουν εφαρμογή στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη των μαθητών με αναπηρία όρασης.
2017 • σ. 143 • 978-960-01-1856-8 • 8,00 €

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Αναγκαιότητα Νέων Παιδαγωγικών και Θεσμικών
Προσεγγίσεων στις Σύγχρονες Πολυπολιτισμικές
Κοινωνίες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παρθένης Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94646037

Οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες
δεκαετίες στο ελληνικό πλαίσιο, όπως οι μεγάλες δημογραφικές
αλλαγές, η εξελισσόμενη οικονομική κρίση, οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές και οι πολυπολιτισμικές τάξεις, τοποθετούν τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Η συζήτηση, βέβαια, για τη διαπολιτισμική αγωγή έχει ξεκινήσει
ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα στον δυτικό κόσμο
και συνεχίζει να εξελίσσεται, συχνά αντικατοπτρίζοντας και τις
ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις. Μέρος αυτής της συζήτησης φιλοδοξεί να αποτελέσει και το βιβλίο αυτό. Μια σειρά
θεμάτων προσεγγίζουν την πολιτική και την πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φωτίζοντας τα ζητήματα αυτά μέσα από διαφορετικούς
θεωρητικούς φακούς. Κοινή συνισταμένη, ωστόσο, είναι η αναγνώριση της ανάγκης να καλλιεργηθεί η διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία, να διαμορφωθεί ένα κράτος δικαίου που
θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να αναδομηθεί ο σχολικός
θεσμός σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
Μείζον ζήτημα αποτελεί, εντέλει, με ποιες πολιτικές και πρακτικές θα καταστεί δυνατή η αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς, όχι μόνο η αναγνώριση της ύπαρξής τους.
2020 • σ. 310 • 978-960-01-2154-4 • 18,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 99

Παιδαγωγική

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΟΛ
Κριτική Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Προσχολική
και Πρωτοσχολική Ηλικία
Μάγος Κώστας
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί διεθνώς μια από τις
σημαντικότερες προτάσεις για ένα σχολείο που σέβεται όλες
τις μορφές της διαφορετικότητας και προωθεί την αλληλεπίδραση και την πολιτισμική ανταλλαγή. Η κριτική διαπολιτισμική
εκπαίδευση, συνδυάζοντας τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής
με τη διαπολιτισμική προσέγγιση, υπερβαίνοντας το στάδιο του
«εορτασμού της διαφορετικότητας», εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα στερεοτύπων, διακρίσεων και
κοινωνικών ανισοτήτων και στοχεύει στην ισότητα των ευκαιριών και στην κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Οι έρευνες έχουν
αναδείξει ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διαπολιτισμική εκπαίδευση τόσο αποτελεσματικότερα μπορούν να επιτευχθούν οι
στόχοι της. Η προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία αποτελούν
ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Το παρόν βιβλίο εστιάζει στη θεωρία και πράξη της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, προσεγγίζοντας σημαντικές εκπαιδευτικές
διαστάσεις όπως είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το αναλυτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό, η σχέση σχολείου και
οικογένειας και πολλές άλλες. Ο μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων από την καθημερινή σχολική πράξη, οι μελέτες περίπτωσης και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για
τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να περάσουν από τη διαπολιτισμική θεωρία στην αντίστοιχη πράξη.
2022 • σ. 653 • 978-960-01-2332-6 • 35,00 €

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Διαπολιτισμική Ματιά στην Εκπαίδευση
των Προσφύγων
Στεργίου Λήδα, Σιμόπουλος Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94646033

Στο βιβλίο αυτό, θελήσαμε να αποτυπώσουμε την πρόσφατη
πορεία ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο στο ελληνικό
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εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον, διερευνώντας, παράλληλα, τις προοπτικές εξέλιξής της και τις προϋποθέσεις θετικής
της έκβασης. Σημεία της διαδρομής αυτής επιχειρεί να αποτυπώσει ο τίτλος. Το κοντέινερ αποτελεί εξέλιξη της σκηνής
και σηματοδοτεί τη μετάβαση από την προσωρινότητα και την
ανέχεια σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες διαβίωσης και συστηματικής εκπαίδευσης: μετά το κοντέινερ. Ωστόσο, ο βηματισμός
προς το επόμενο στάδιο παραμένει μετέωρος· συνεχίζουν να
υπάρχουν πρόσφυγες σε σκηνές και σε κοντέινερ, παιδιά εκτός
σχολείου, προσκόμματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο που καθηλώνουν τον πληθυσμό αυτό σε προηγούμενα
στάδια: με το κοντέινερ. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης προσφύγων δεν παραπέμπει μόνο στους πρόσφυγες, αλλά επίσης
σε δομικά ζητήματα και ζητούμενα του ελληνικού σχολείου
που αναδύονται επιτακτικά. Με αυτό το δεδομένο, επιχειρήσαμε μία σύνθεση επιστημονικών παραδοχών, μεθοδολογικών
κατευθύνσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών, προκειμένου να
σκιαγραφηθεί το τοπίο της εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με προσφυγική/μεταναστευτική εμπειρία. Οι προκλήσεις
που αναδεικνύονται στο τοπίο αυτό συνιστούν, πιστεύουμε, μια
πολύτιμη ευκαιρία επανασχεδιασμού και μετασχηματισμού της
ευρύτερης εκπαιδευτικής πρακτικής προς μία ουσιαστικά διαπολιτισμική-συμπεριληπτική κατεύθυνση.
2019 • σ. 405 • 978-960-01-2069-1 • 21,00 €

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταυτότητες και Ετερότητες
Γκόγκας Θέμης
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία,

Αραβοσιτάς Θεμιστοκλής, Τρύφωνας Περικλής,
Σκούρτου Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057319
Η Ελλάδα και η ελληνική διασπορά συγκροτούν δυναμικούς
χώρους γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η ελληνική κοινωνία έχει πληθυσμιακά, πολιτισμικά και κοινωνικά μετασχηματιστεί από συνεχιζόμενα κύματα εσωτερικής και εξωτερικής
μετανάστευσης. Σήμερα διαφορετικές πολιτισμικά και γλωσσικά κοινότητες, όπως οι μετανάστες, οι επαναπατριζόμενοι, οι
μουσουλμάνοι, οι Ρομά, οι πρόσφυγες, με τις δικές τους πολυμορφίες, αντιπροσωπεύουν δυναμικά και πολύπλοκα ερευνητικά πεδία, αλλά και σημαντικές εκπαιδευτικές προκλήσεις. Τη
δική της πορεία ακολουθεί η ελληνική διασπορά σε ποικίλες
μορφές ανά την υφήλιο. Ως ανταπόκριση σε αυτό το όλο και
πιο ετερογενές περιβάλλον, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία, τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς μια σειρά εθνικά προγράμματα σε
σχέση με τις κοινότητες μεταναστών και επαναπατριζόμενων,
σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τις κοινότητες των Ρομά, την ελληνική διασπορά και τους πρόσφυγες.
Πρόκειται για δράσεις που αναδεικνύουν και πραγματεύονται
ζητήματα διγλωσσίας, αποδοχής της ετερότητας, ένταξης και
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διαπολιτισμικής συνείδησης. Οι δράσεις αυτές άλλοτε ξεκινούν
από την κοινωνία και καταλήγουν στη σχολική τάξη και άλλοτε
ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Η ανάδειξή τους είναι ο
κύριος σκοπός τούτης της έκδοσης.
2019 • σ. 686 • 978-960-01-2046-2 • 37,00 €

• γλωσσικής στήριξης μεταναστών μαθητών
• γλωσσικής διδασκαλίας στο διαπολιτισμικό σχολείο
• αξιοποίησης διαφορετικών διδακτικών μεθόδων με στόχο
την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης.
2013 • σ. 278 • 978-960-01-1482-9 • 18,91 €

SIДАYES

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Πέρα από τη Διγλωσσία στη Διαγλωσσικότητα
Βeyond Βilingualism to Τranslanguaging
Tsokalidou Roula / Τσοκαλίδου Ρούλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110564

Perhaps the most important part of Tsokalidou’s book is the importance she assigns to the role of translanguaging in creativity and
how speakers feel about it. Translanguaging, as you will see in this
book, oﬀers us all the opportunity to always be at the crossroads
in which we language, think, and create in the world. The question
for all of us as scholars and students is whether we can let ourselves
be open to just being in the borderlands, inclusive borderlands,
without being forced to cross borders. Only then will we be able as
human beings to experience liberation and creativity, as we bring
down the walls that separate us.
Ofelia Garcia
Το έργο της Ρούλας δημιουργεί συνδέσμους ανάμεσα στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και στις τοπικές κοινότητες. Ο όρος
«translanguaging» τη γοήτευσε από την αρχή και βρήκε σε αυτόν
ένα χρήσιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την περιγραφή της περίπλοκης γλωσσικής χρήσης και της ταυτότητας. Έτσι, εισήγαγε τον όρο
διαγλωσσικότητα στην ελληνική γλώσσα και άρχισε να περιγράφει
πώς αυτή αναπτύσσεται σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις στα ελληνικά συμφραζόμενα.
Ελένη Σκούρτου
2017 • σ. 274 • 978-960-01-1897-1 • 15,00 €

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΟΜΑ
Λεύκωμα
Παρθένης Χρήστος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δαμανάκης Μιχάλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110734

2018 • σ. 258 • 978-960-01-1943-5 • 15,00 €

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σε Τμήματα Ενίσχυσης και Γραμματισμού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παρθένης Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689533

Στον χώρο της εκπαίδευσης, σε κάθε βαθμίδα και επίπεδό της,
είναι σημαντικό οι πρακτικές που εφαρμόζονται να είναι αποτελεσματικές, να συμβάλλουν ώστε οι όποιες δυναμικές και δυνατότητες να αποδώσουν καρπό, καθώς και να εντοπιστούν οι
περιοχές όπου υπάρχει αδυναμία και ανάγκη ενίσχυσης. Υπό
αυτό το πρίσμα, οι «καλές πρακτικές» αφορούν δοκιμασμένους
έγκυρους τρόπους που έχουν εφαρμοστεί σε ποικίλες περιπτώσεις και συνθήκες, από τις οποίες έχουν προκύψει θετικά αποτελέσματα. Αποτελούν παρακαταθήκη δοκιμασμένων στην πράξη
διαδικασιών και μεθόδων για ένα καλύτερο αύριο.
Οι πρακτικές του παρόντος τόμου αποτελούν υλικό που
αφορά μαθητικό πληθυσμό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων, οπότε το εύρος
εφαρμογής τους είναι μεγάλο. Οι προσεγγίσεις των επιμέρους
θεμάτων γίνονται με πρωτοτυπία και επιστημονική αρτιότητα,
ανάλογα με το επίπεδο, το προφίλ και τις ανάγκες των μαθητών.
Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο πλούτος των δραστηριοτήτων,
των μεθόδων και των προσεγγίσεων που προτείνονται για ατομική ή ομαδική εξάσκηση, ώστε να είναι εφικτοί οι στόχοι κάθε
συγκεκριμένης πρακτικής.
2019 • σ. 215 • 978-960-01-2067-7 • 12,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γκόβαρης Χρήστος

Liu Shuang, Volčιč Zala, Gallois Cindy

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960520

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αρβανίτη Ευγενία

Η φοίτηση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο
εγείρει, μεταξύ άλλων, και ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση των παιδαγωγικών πρακτικών κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στη διαφορετικότητα των προϋποθέσεων, των αναγκών και των ενδιαφερόντων
μάθησης. Στόχος του παρόντος συλλογικού έργου είναι να συμβάλει στην επίκαιρη συζήτηση αυτών των ζητημάτων τόσο μέσα
από θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και μέσα από την παρουσίαση
διδακτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη. Ειδικότερα, τα κείμενα του τόμου εστιάζουν σε θέματα:
• κατασκευής του Άλλου σε διδακτικά εγχειρίδια και σε βιβλία
παιδικής λογοτεχνίας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φριλίγγος Αδριανός
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77114838

Το βιβλίο αυτό έρχεται να συζητήσει νέες θεωρίες, μοντέλα,
έννοιες και ερωτήματα που νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική
επικοινωνία μέσα σε καθημερινές διαπολιτισμικές συναντήσεις. Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως έννοια είναι χρήσιμη για
την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Οι συναλλαγές και η επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών
πολιτισμών (επανα)νοηματοδοτούνται στον χώρο και τον χρόνο
και εντατικοποιούνται μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, τα
συστήματα μεταφοράς, την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Παιδαγωγική
μετανάστευση/κινητικότητα. Σε αυτό το πολυσχιδές πλαίσιο
επικοινωνίας και παγκοσμιοποιημένης κοινωνικότητας, ο πολιτισμός μας καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Νέες προκλήσεις
εμφανίζονται και απαιτούν ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε ένα διασυνδεδεμένο πλαίσιο, καθώς ο τρόπος που πράττουμε μπορεί να
μην είναι ούτε ο μόνος ούτε και ο πιο σωστός. Προτείνονται
ερωτήματα προς συζήτηση, πολιτισμικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και βιβλιογραφία που προάγουν την ενεργή
και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, την αναστοχαστικότητα, την
κατανόηση πολλαπλών οπτικών, τον διαπολιτισμικό διάλογο
και την κριτική σκέψη. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες
στον σύγχρονο εκπαιδευτικό προκειμένου να προετοιμάσει τον
πολίτη του κόσμου για μια κοινωνία συμπερίληψης.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2018 • σ. 550 • 978-960-01-1969-5 • 40,00 €

Εκπαίδευση & Οικονομία
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Η εκπαιδευτική ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και επηρεάζει αναμφισβήτητα τις μεθόδους, τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της μοναδικής και απαιτητικής διαδικασίας της
διδασκαλίας και της μάθησης. Εντός του οργανωσιακού σχολικού πλαισίου, η εκπαιδευτική ηγεσία αλληλεπιδρά πολύπλευρα
με τις υφιστάμενες σχολικές συνθήκες, το θεμελιώδες ανθρώπινο κεφάλαιο, τους μαθητές ασφαλώς αλλά και τους γονείς τους
ασκώντας άμεση και έμμεση επιρροή σε διαδικασίες όπως εκείνες της σχολικής συμμετοχής/συνεργασίας και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και καινοτομιών. Υπ’ αυτό το ευρύ πρίσμα, η
εκπαιδευτική ηγεσία συνδέεται με σύγχρονες μορφές ηγεσίας
(π.χ. μετασχηματιστική), αξιολογούνται τα γνωστικο-κοινωνικά
χαρακτηριστικά καθώς και οι συναισθηματικές συνθήκες που
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς-ηγέτες και αναδεικνύονται
οι τακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν με τελικό σκοπό τη
βέλτιστη συνεργασία με το σύνολο των εμπλεκόμενων και τον
υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας στις σχολικές διαδικασίες. Η
συντονισμένη από κοινού δράση για εκπαίδευση, η συνεχής και
πολυσχιδής επιμόρφωση αλλά και η υποστήριξη από την Πολιτεία των ίδιων των ηγετών της εκπαιδευτικής κοινότητας προβάλλονται διεθνώς ως το ρεαλιστικό αίτημα προς την επίτευξη
σύγχρονης και δημιουργικής εκπαιδευτικής ηγεσίας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ • 978-960-01-2297-8
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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κουλτούρα, Οργάνωση και το Επάγγελμα
του Εκπαιδευτικού
Συρμακέσης Στέφανος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378104

☞ Βλέπε σελίδα 19.

2017 • σ. 190 • 978-960-01-1855-1 • 9,00 €

Εκπαίδευση ενηλίκων
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΟ
ΣΤΟΧΑΣΜΟ
Brookfield D. Stephen
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτη Λαμπρίνα, Κάραλης

Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τόκα Κατερίνα

Ένας πρακτικός οδηγός για τoν τρόπο με τον οποίο θα γίνετε
καλύτεροι δάσκαλοι, δάσκαλοι με κριτικό στοχασμό. Ένας οδηγός-ορόσημο για την κριτικο-στοχαστική διδασκαλία. Ο Stephen
Brookfield δείχνει πώς μπορείτε να αποκαλύψετε και να αξιολογήσετε τις υποθέσεις σας σχετικά με την πρακτική, βλέποντάς
τις μέσα από την οπτική των μαθητών σας, τις αντιλήψεις των
συναδέλφων σας, τη σχετική θεωρία και έρευνα και τη δική σας
προσωπική εμπειρία. Η εξάσκηση του κριτικού στοχασμού θα
σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τη διδασκαλία σας ώστε να
έχουν οι μαθητές σας τα επιθυμητά αποτελέσματα, να δείτε την
πρακτική σας από άλλη οπτική, να προσελκύσετε τους μαθητές
με ποικίλες μορφές διδασκαλίας, να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τη δυναμική σας στην τάξη και τέλος να διαμορφώσετε
ένα μοντέλο κριτικής σκέψης για τους μαθητές σας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Αγγλικά
Παιδαγωγικά
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κωστούλα Αναστασία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055286

Το λεξικό Παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί όροι στην αγγλική
γλώσσα περιέχει όρους από τα πεδία της Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Συμβουλευτικής. Ταυτόχρονα, καλύπτει και όλους
τους τομείς της Εκπαίδευσης όπως προσχολική, πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων
και των Τμημάτων Ψυχολογίας, αλλά και για κάθε εκπαιδευτικό.
Επειδή η γλώσσα είναι ένα σύστημα λέξεων που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, η μελέτη
του εξειδικευμένου λεξιλογίου δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν επιστημονικά κείμενα και άρθρα της ειδικότητάς τους, να παρακολουθήσουν διαλέξεις και να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους.
2019 • σ. 134 • 978-960-01-2031-8 • 9,00 €

Κοινωνιολογία
THEMES IN SOCIOLOGY
Havredaki Irene
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31059

2000 • σ. 127 • 978-960-8041-61-9 • 13,93 €

SOCIOLOGICAL METHODS
Havredaki Irene
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31058

2001 • σ. 132 • 978-960-8041-81-3 • 13,93 €

SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES
Havredaki Irene
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31060

2001 • σ. 142 • 978-960-8041-79-1 • 13,93 €

SOCIAL THEORISTS
Havredaki Irene
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31057

2000 • σ. 118 • 978-960-8041-62-7 • 13,93 €

Οικονομία
MACROECONOMICS
Stefan Joan
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959143

This book is the second of a series of three books designed
to assist students who want to develop English skills in the
area of economics. The book uses macroeconomics concepts

and terminology, as well as teaching skills and strategies, to
provide students with the knowledge necessary to understand
and analyze macroeconomics readings. This edition includes
more extensive vocabulary exercises in addition to a new
English-to-English Vocabulary List. It also includes a structured
writing component. The book is aimed at intermediate to
advanced learners who already have a good foundation in
English vocabulary and grammar, as well as some knowledge
of introductory macroeconomics in their native language. An
important feature of the book is the Glossary which explains
the important terms in English. This new edition has been
thoroughly revised. While the structure of the book remains
the same, the majority of the passages have been replaced or
rewritten to reflect changes and developments in the field over
the past decade. A new unit on economic integration highlights
the development of the European Union and the challenges it
faces.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2014 • σ. 184 • 978-960-402-431-5 • 19,91 €

MICROECONOMICS
Stefan Joan
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360860

2016 • σ. 143 • 978-960-402-454-4 • 15,00 €

GENERAL ECONOMICS
Stefan Joan
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31054

2002 • σ. 159 • 978-960-7643-62-3 • 18,91 €

Πολιτική Επιστήμη
POLITICAL THEORIES
Hila Marina
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31051

2002 • σ. 166 • 978-960-402-060-9 • 11,94 €

POLITICAL INTERACTION
Hila Marina
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31053

2003 • σ. 166 • 978-960-402-081-1 • 11,94 €

WORLD POLITICS
Hila Marina
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31052

2002 • σ. 157 • 978-960-402-069-2 • 11,94 €

TEXTS AND SUBTEXTS
Hila Marina
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 31050

2003 • σ. 188 • 978-960-402-092-7 • 11,94 €
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Λαογραφία
ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ
Πρόσληψη και Μετάπλαση στη Λαϊκή και τη Λόγια
Παράδοση
Κατσαδώρος Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055199

Η αξιοποίηση σχηματικών ζώων για να καταδειχθούν ζητήματα
της ανθρώπινης κοινωνίας είχε ξεκινήσει αρκετά πριν από τα
χρόνια του θρυλικού Αισώπου και συνεχίστηκε ακόμα και μετά
την απόδοση της πατρότητας του (ελληνικού) μύθου ζώων σε
αυτόν. Οι μύθοι αυτοί, αυτοτελείς, ως παροιμιακές εκφράσεις,
ακόμα και ως έμμεση γραφή με λανθάνον σημαινόμενο, απαντώνται σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις. Γι’ αυτό ο αισώπειος
μύθος γνώρισε –και συνεχίζει να γνωρίζει– ευρύτατη διάδοση,
καθώς και μορφολογικές και ειδολογικές παραλλαγές. Στην
παρούσα μελέτη, ο μύθος ζώων εντάσσεται και μελετάται στο
πλαίσιο της λαϊκής λογοτεχνίας από την επιστήμη της λαογραφίας, καθώς εμφανίζει πολλές διαστάσεις και τρόπους επιστημονικής προσέγγισης πέρα και από τα όρια της φιλολογικής ενασχόλησης: τόσο οι μύθοι όσο και η σκιώδης μορφή του ίδιου
του Αισώπου χρειάζεται να ιδωθούν μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτικών και πνευματικών συνθηκών κάθε εποχής και
περιοχής, αλλά και μέσα από μια μακρά εξελικτική διαδικασία
που διακρίνει το λαϊκό κυρίως πολιτισμό.
2019 • σ. 254 • 978-960-0 1-1995-4 • 13,00 €

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
Από την Ελλάδα και την Κύπρο
Καψάλης Δ. Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111884

2018 • σ. 446 • 978-960-01-1953-4 • 20,00 €

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ GRIMM
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Διάδοση και Μελέτη

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΛΑΪΚΟ» ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κούγκουλος Β. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689479

Το ελληνικό μυθιστόρημα του «μακριού» 19ου αιώνα συγκροτεί πλέον έναν διακριτό επιστημονικό τομέα. Ανάμεσα στις νέες
κατευθύνσεις της έρευνας, σταδιακά έρχεται στην επιφάνεια το
ζήτημα της σχέσης του με την αποκαλούμενη «πολιτισμική βιομηχανία» ή αλλιώς «μαζική» ή «λαϊκή κουλτούρα». Για την έκφρασή
της στο λογοτεχνικό πεδίο έχει επινοηθεί ο όρος παραλογοτεχνία. Τον 19ο αιώνα, παραλογοτεχνικές προθέσεις αναγνωρίζονται μερικώς στο ελληνικό μυθιστόρημα που, γι’ αυτόν τον λόγο,
προσδιορίζεται ως «λαϊκό» σε αντιστοιχία με την εννοιολόγηση
της «λαϊκής κουλτούρας». Στον τόμο συγκεντρώνονται μελέτες
διακεκριμένων ερευνητών της νεοελληνικής φιλολογίας, της λαογραφίας και της ιστορίας, οι οποίοι συντείνουν στην παραδοχή
ότι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα υφίσταται ελληνικό
«λαϊκό» μυθιστόρημα τόσο στο ελλαδικό αστικό περιβάλλον,
όσο και στον εξω-ελλαδικό χώρο της ομογένειας.
2021 • σ. 543 • 978-960-01-2190-2 • 30,00 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μερακλής Μιχάλης, Παπαντωνάκης Γεώργιος,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΣΑΚΗ

Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Καπλάνογλου Μαριάνθη,
Κατσαδώρος Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377148

70 Χρόνια Αγώνας για την Κεραμική Τέχνη,
τη Ζωγραφική και τη Λογοτεχνία

Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο και ενημερωμένο Οδηγό για τη διεπιστημονική μελέτη του παραμυθιού,
για όσους το «ζουν» ως ερευνητές του αλλά και για το ευρύ αναγνωστικό κοινό. Με αφετηρία τη θεωρητική διατύπωση ότι κάθε
είδος της λαϊκής αφήγησης αποτελεί μια ξεχωριστή οντολογική
κατηγορία που μεσολαβεί μεταξύ της γλώσσας, των συμβόλων και της πραγματικότητας, το παραμύθι γίνεται αντικείμενο
μελέτης ως προς τον πλούτο των μορφών, των επεξεργασιών
και των σημασιών του στην ιστορική του εξέλιξη, σε διαφορετικές κοινωνίες, πολιτισμούς και μέσα διάδοσης (από τον προφορικό λόγο στη λογοτεχνία, στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, στο
κινηματογραφικό έργο, στο τηλεοπτικό σίριαλ, στα κόμικς και
στα παιχνίδια υπολογιστών), αλλά και στη διαχρονία του ελληνικού λόγου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
2017 • σ. 855 • 978-960-01-1786-8 • 46,00 €

2014 • σ. 204 • 978-960-01-1654-0 • 29,86 €

104 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παπανικολάου Γιάννης

Η ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα
2014 • σ. 176 • 978-960-0 1-1659-5 • 8,96 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Από τη «Νεολιθική Εποχή» ως το 700 π.Χ.
«Γεωμετρική Εποχή»
Παπανικολάου Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22684677

2012 • σ. 198 • 978-960-01-1501-7• 19,91

Γλωσσολογία
συστήματος της Ελληνικής. Θεμελιώδη ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι: μέχρι πού μπορεί ή «επιτρέπεται» να
αναθεωρηθεί το ορθογραφικό σύστημα της Ελληνικής και τι
προεκτάσεις, θετικές και αρνητικές, μπορεί να έχει μια απόφαση αναθεώρησης της ελληνικής ορθογραφίας για την εκπαιδευτική διαδικασία.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

DIGITAL HUMANITIES
Από το Συμβατικό στο Επισημειωμένο Κείμενο
Μακρόπουλος Γιώργος, Μπενέτος Διονύσης
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Γαβριηλίδου Ζωή, Μητσιάκη Μαρία, Φλιάτουρας
Ασημάκης

ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ [ΠΟΛΥ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ
Διατροπικές Νοηματοδοτήσεις σε Τυπικές και μη
Τυπικές Κοινότητες Μάθησης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαδημητρίου Έφη

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94676103

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94676103

Σας ενδιαφέρει να διευρύνετε τις γνώσεις σας στην επιστήμη της
γλωσσολογίας; Θέλετε να ασκηθείτε στο επίπεδο γνώσης σημαντικών γλωσσολογικών όρων; Το εισαγωγικό εγχειρίδιο είναι
ένας πλήρης και συνοπτικός πλοηγός στον γοητευτικό κόσμο
της γλωσσολογίας. Στις 532 σελίδες του αναπτύσσονται 100
αυτόνομες ενότητες που περιγράφουν και εξηγούν έννοιες-κλειδιά της επιστήμης, διαρθρωμένες σε οκτώ μέρη: εισαγωγικές
έννοιες και διακρίσεις, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, γλωσσικές μονάδες, γλωσσικά φαινόμενα, κλάδοι γλωσσολογίας, πρόσκτηση και διδασκαλία της γλώσσας, γλωσσολογικές θεωρίες,
ιστορία ελληνικής γλώσσας. Στα πλεονεκτήματα του βιβλίου
εντάσσονται η πολύπλευρη ανάπτυξη βασικών αλλά και πιο
ειδικών εννοιών σε όλο το φάσμα των τριών κλάδων της γλωσσολογίας (θεωρητική, ιστορική, εφαρμοσμένη), η συμπερίληψη
των δεδομένων της σύγχρονης και εξειδικευμένης διεθνούς και
ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς και η παιδαγωγική προοπτική
μέσω της δομής και της ένταξης σχεδιαγραμμάτων, πινάκων
και άνω των 300 ασκήσεων με τις απαντήσεις τους. Τέλος, το
παρόν βιβλίο, καρπός της συνάντησης και της συνεργατικής
διεπίδρασης των συγγραφέων στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
του Δ.Π.Θ., μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό και
διδακτικό εργαλείο στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων γλωσσολογίας.
2021 • σ. 532 • 978-960-01-2272-5 • 28,00 €

Πώς οι νέοι τρόποι με τους οποίους δομείται το νόημα θέτουν
στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μετάβασης από μια περιορισμένη αντίληψη περί γραμματισμού σε μια διευρυμένη θεώρησή
του ως κοινωνικοπολιτι[σμι]κής και πολυτροπικής πρακτικής;
Πώς οι πολυτροπικές και πολυγλωσσικές πρακτικές που φέρουν
οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες είναι δυνατόν να αποτελέσουν
βασική συνιστώσα κριτικής νοηματοδότησης της κοινωνικής
πραγματικότητας; Απάντηση σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα επιχείρησε να δώσει η σύλληψη των πολυγραμματισμών,
οι οποίοι, ως θεωρητικό μανιφέστο, αν και ενέχουν ένα στοιχείο
εφαρμογής, παραμένουν αναξιοποίητοι στην πράξη, τουλάχιστον στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεδομένων
αυτών των προβληματισμών, στόχος του παρόντος τόμου είναι
να προτείνει ένα πλαίσιο αρχών αναφορικά με την παιδαγωγική
του γραμματισμού εδραζόμενου στη σύζευξη των [κοινών] συνιστωσών τριών διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων, των
Νέων Σπουδών Γραμματισμού, των Πολυγραμματισμών και της
Απελευθερωτικής Αγωγής του Freire, το οποίο συμπυκνώνεται
στον όρο Κριτικοί [Κοινωνικοί] Πολυγραμματισμοί, παρουσιάζοντας ψήγματα ερευνητικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο
πεδίο αυτό σε πρακτικό επίπεδο σε μια προσπάθεια σύνδεσης
της θεωρίας με την πράξη, των εξωσχολικών με τους ενδοσχολικούς γραμματισμούς, της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση.
2020 • σ. 435 • 978-960-01-2079-0 • 24,00 €

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΡΑΦΗ
Πορίσματα Εμπειρικών Ερευνών
Τζακώστα Μαρίνα
Το βιβλίο συνιστά μια ανασκόπηση, αφενός της ιστορίας των
συστημάτων γραφής, γενικά, και της ελληνικής ορθογραφίας,
ειδικά, και του ταξιδιού της τελευταίας στην ελληνική εκπαίδευση, και αφετέρου των εμπειρικών δεδομένων τα οποία
προέκυψαν από έρευνες πάνω στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ορθογραφίας. Σε μια τέτοια θεώρηση κεντρική θέση
έχει η έννοια του «λάθους». Έμφαση θα δοθεί στις έρευνες οι
οποίες προτείνουν τη μερική αναθεώρηση του ορθογραφικού

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γούτσος Διονύσης, Μπέλλα Σπυριδούλα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σύγχρονη εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία, στο επιστημονικό πεδίο της γλωσσολογίας
που μελετά τη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία και της κοινωνίας με τη γλώσσα, τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους
διεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζουν ή προσδιορίζουν η
μια την άλλη. Στα δεκαέξι κεφάλαια του τόμου καλύπτονται
όλα τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Κοινωνιογλωσσολογία και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γλωσσική
κοινότητα, τη γεωγραφική προέλευση, την κοινωνική τάξη, την
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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εθνότητα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα ή την ηλικία των ομιλητών/ομιλητριών, τις πολλαπλές ταυτότητές τους και τη λεκτική
αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και τις αντιλήψεις τους για τη
γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ίδιοι και οι άλλοι, τα κειμενικά και
πολιτισμικά πλαίσια της επικοινωνίας, τις μεθόδους της Κοινωνιογλωσσολογίας και τους τρόπους παρέμβασής της στα γλωσσικά δρώμενα. Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται διεξοδικά σε δεδομένα και σχετικές έρευνες για τα ελληνικά και συνοδεύεται από
ερωτήσεις (ασκήσεις και θέματα για συζήτηση) για εμβάθυνση.
Η συνοδευτική ιστοσελίδα παρέχει επιπλέον πληροφορίες και
ερεθίσματα και ανανεώνεται διαρκώς, παρακολουθώντας τις
νέες εξελίξεις στο πεδίο.

αλλά και με μια πιθανή εγκατάσταση παθητικότητας απέναντι
στις εξουσίες και τις δικές τους ρητορείες.

2022 • σ. 629 • σ. 638 • 978-960-01-2340-1 • 35,00 €

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαχόμενους φιλολόγους,
στους φοιτητές φιλολογικών τμημάτων και σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα διδασκαλίας της γλώσσας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται οι βασικότερες σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας των σημαντικότερων τομέων του γνωστικού αντικειμένου της πρώτης/πρότυπης
γλώσσας και παράλληλα επιχειρεί τη σύνδεση των διαστάσεων
του συγκεκριμένου μαθήματος με την καλλιέργεια πρακτικών
γραμματισμού των μαθητών (λειτουργικού, κριτικού και ψηφιακού). Για να καταστούν ωστόσο οι συγκεκριμένες θεωρητικές
προσεγγίσεις κατανοητές από τους αναγνώστες, κάθε κεφάλαιο του εγχειριδίου είναι εμπλουτισμένο με πολλά διδακτικά
παραδείγματα ώστε να αναδειχθεί η σύνδεση θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας.

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥ
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689374

Το βιβλίο έρχεται να καλύψει το κενό της έρευνας του νεοελληνικού θεατρικού λόγου με τα σύγχρονα θεωρητικά πρότυπα και
μεθοδολογικά εργαλεία της Γλωσσολογίας. Εξετάζει διάφορα
καίρια θέματα του θεατρικού κειμένου, που αφορούν τόσο στις
κειμενικές όσο και τις πραγματολογικές του διαστάσεις. Επίσης,
δίνεται έμφαση και στην υπολογιστική προσέγγιση σωμάτων
θεατρικών κειμένων μέσα από τις συχνότερες στατιστικά λέξεις
ως αντανάκλαση των γλωσσικών επιλογών του θεατρικού συγγραφέα. Το εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη διαφορετικότητα του θεατρικού κειμένου και
τη βαθύτερη κατανόησή του. Γλωσσολόγοι, κριτικοί της λογοτεχνίας και θεατρολόγοι θα περιηγηθούν σε ζητήματα κειμενικής ανάλυσης, πραγματολογίας και υπολογιστικής επεξεργασίας
σωμάτων θεατρικών κειμένων και πιστεύουμε ότι θα επικυρώσουν την ουσιαστική συμβολή της Γλωσσολογίας στην προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και την αμφίπλευρη
ανατροφοδότηση της Γλωσσολογίας και των Λογοτεχνικών και
Θεατρικών σπουδών.
2020 • σ. 231 • 978-960-01-2102-5 • 13,00 €

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689620

Ο παρών συλλογικός τόμος επιχειρεί να αμφισβητήσει τον στιγματισμό του γλωσσικού λάθους ως «ταμπού» και ως εμπόδιου
στην εξέλιξη της επικοινωνίας. Παράλληλα, συνδέει το λάθος
με τις έννοιες της ελευθερίας, της φαντασίας και της δημιουργίας, ακόμη και της ανταρσίας απέναντι σε κατεστημένες δομές,
ασφαλώς και γλωσσικές. Ο φόβος για την πρόληψη ή την αποφυγή του λάθους ενδεχομένως οδηγεί σε αναστολή της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας από την πλευρά του ομιλητή που αναγκάζεται να σιωπήσει, ώστε να αποφύγει τη δημόσια αποκάλυψη
της υποτιθέμενης κατωτερότητάς του. Και μια επικοινωνία σε
αναστολή ή σε εγκατάλειψη ενδεχομένως ισοδυναμεί με μια
μειοδοσία απέναντι στη διεκδίκηση της βαθιάς κατανόησης,
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ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/19

2020 • σ. 415 • 978-960-01-2126-1 • 20,00 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μιχάλης Αθανάσιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689559

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/18

2020 • σ. 383 • 978-960-01-2153-7 • 20,00 €

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΩΣ ΤΑ «ΜΝΗΜΟΝΙΑ»
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689262

Το βιβλίο είναι συνέκδοση με το Center for Hellenic Studies
του Πανεπιστημίου Harvard και τις εκδόσεις για την Ελλάδα. Η
έκδοση ξεκινά με προλογικό σημείωμα του Gregory Nagy, Καθηγητή της έδρας Francis Jones της Κλασικής Ελληνικής Λογοτεχνίας, Καθηγητή Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Harvard και Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Το βιβλίο συζητά τις
μεταβολές στη μορφή και τους συμβολισμούς της γλώσσας των
ΜΜΕ που συνδέθηκαν με τη λαϊκοποίησή της, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Καταγράφει τις βλέψεις που τις συνόδευσαν, συμμετέχοντας σε έναν ανοιχτό κοινωνικό διάλογο, με
έντονο σκεπτικισμό, για τη δύναμη και την ευχέρεια της γλώσσας
όχι απλώς ως προς την περιγραφή των επικοινωνιακών συμβάντων αλλά ως προς τη δυναμική της αναγωγή σε μία κοινωνική
πρακτική. Αποκαλύπτει το πώς απεικόνισε η ελληνική γλώσσα
τις σημαντικές οικονομικοπολιτικές αλλαγές που καθόρισαν την
πορεία της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Μια γλώσσα που έγινε
πιο λαϊκή, γιατί αυτό εξυπηρετούσε το κλίμα της αποκατάστασης
της δημοκρατίας. Εξελίχθηκε περισσότερο λαϊκότροπα όταν τα
ιδιωτικά ΜΜΕ επιδίωξαν ανοίγματα στα μικρομεσαία οικονομικά
στρώματα. Επηρέασε και επηρεάστηκε από τον σφιχτό εναγκαλισμό πολιτικής και τηλεοπτικής/εκδοτικής εξουσίας. Έχασε και
επαναπέκτησε τον εμβληματικό ρόλο της εκπροσώπησης των

Γλωσσολογία
λαϊκών κινημάτων. Και στην εποχή των μνημονίων μετατράπηκε σε αιχμηρό εργαλείο ενοχοποίησης και χειραγώγησης.
Και όλα αυτά στους φρενήρεις ρυθμούς της ψηφιακής εποχής,
που καθιερώνει νέες σημασίες, οι οποίες ελέω μέσων κοινωνικής
δικτύωσης παγιώνονται με fast track διαδικασίες. Τέλος, προκαλεί σε μια κριτική διαπραγμάτευση ερωτημάτων που αφορούν
το πόσο δημοκρατικές είναι τελικά οι δυνάμεις της διαμόρφωσης
ενός λόγου με τόσο «μεροληπτική» προβολή, όπως ο δημοσιογραφικός. Αφήνει δε ανοιχτό το ερώτημα πόσο παιδαγωγικός
μπορεί να αναδεικνύεται ένας λόγος όταν υπονομεύεται από
την προπαγανδιστική λειτουργία και χάνει τη δημοκρατικότητα
του κοινωνικού αγαθού.
2020 • σ. 305 • 978-960-01-2078-3 • 14,00 €

ΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μια Ολιστική Προσέγγιση της Πλατωνικής Γλωσσολογίας
Παπαμιχαήλ Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689706

☞ Βλέπε σελίδα 35.

ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος έχει επικεντρωθεί στη διαπολιτισμική επικοινωνία και
στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης κατά την πρόσληψη και την παραγωγή πραγματολογικής σημασίας, ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε ζητήματα κατάκτησης και διδασκαλίας των πραγματολογικών φαινομένων. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε ερευνητές, σε όσους διδάσκουν
μια γλώσσα ως δεύτερη/ξένη και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται
για τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται η γλωσσική επικοινωνία.
2015 • σ. 288 • 978-960-01-1693-9 • 19,91 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
35 Μελέτες Αφιερωμένες στον Καθηγητή
Ναπολέοντα Μήτση
Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης Ελληνικής
Γλώσσας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρουλάκης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658786

2015 • σ. 536 • 978-960-01-1678-6 • 34,83 €

2019 • σ. 318 • 978-960-01-2073-8 • 18,00 €

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα

Η Γραμματική ως Θεωρία και Πρακτική στο Πλαίσιο
της Επικοινωνιακής Προσέγγισης της Γλώσσας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα

Μήτσης Σπ. Ναπολέων

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378247

Σε μια εποχή που διακρίνεται από ρευστότητα και επιδείνωση
των τοπίων σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, ο ρόλος της γλώσσας,
που αναμετράται με την ιμπεριαλιστική εικόνα, γίνεται ολοένα
και περισσότερο σημαντικός. Η εστίαση στην «ασθενή» ελληνική γλώσσα, με βάση τον γλωσσικό ηγεμονισμό, δείχνει επιτακτική και, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο τόμος επιχειρεί την ενίσχυση
της σύνδεσής της με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Επιμένει στην ανάδειξη νεωτερικών ζητημάτων
αιχμής, όπως η σχέση της αρχαιοελληνικής γραμματείας με τη
δημοσιογραφία, η έννοια της εξουσίας σε κλασικά κείμενα και
η μετα-μνημονιακή γλώσσα στη δημόσια σφαίρα. Κορυφαίοι
γλωσσολόγοι, νεοελληνιστές και καθηγητές από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, του Harvard και του Rio de Janeiro καταθέτουν
τις απόψεις τους για τη διδασκαλία και τις χρήσεις της ελληνικής γλώσσας σε δια/πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, την τυποποίησή της και τις γλωσσικές απεικονίσεις της κρίσης, για να
καταλήξουν στην «αποθέωση» της γλώσσας ως μείζονος εργαλείου για την καταπολέμηση του φόβου και της χειραγώγησης.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ /17

2017 • σ. 471 • 978-960-01-1845-2 • 25,00 €

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Από τη Γλωσσική Επικοινωνία στη Γλωσσική Διδασκαλία
Μπέλλα Σπυριδούλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658640

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στους επιστημονικούς
προβληματισμούς του κλάδου της Πραγματολογίας. Καθώς,

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659738

2015 • σ. 584 • 978-960-01-1716-5 • 37,00 €

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΠΡΩΤΟ)ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επίκαιρες Προκλήσεις και Προοπτικές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998968

Η παρούσα συλλογική έκδοση επιχειρεί να συμβάλει στην
καταγραφή επίκαιρων απόψεων και νεωτερικών θέσεων για
τη γλώσσα και τη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην εποχή του πληθωρισμού των
πληροφοριών και της θεοποίησης της επικοινωνίας, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της γλωσσικής διδασκαλίας αφορά
και επηρεάζει άμεσα τους έμψυχους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εφαρμογή των πρακτικών για την ενίσχυση
της εκμάθησης του λεξιλογίου στο νηπιαγωγείο και την οργάνωση της λεξικής γνώσης από την πλευρά των μαθητών αντιμετωπίζεται ως μια κορυφαία πρόκληση. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντα του τόμου συμπεριλαμβάνονται μοντέρνα ζητήματα,
όπως η σχέση του Διαδικτύου με τη γλωσσική ποικιλότητα και
η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού. Όπως προκύπτει,
η γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια, καθώς και η κατάθεση
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, παραμένουν αδιαμφισβήτητα προτάγματα της (πρωτο)σχολικής καθημερινότητας
και απαιτούν διαρκή και συστηματική μελέτη.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ /16

2013 • σ. 555 • 978-960-01-1589-5 • 29,86 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Γλωσσολογία
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζακώστα Μαρίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660211

2015 • σ. 344 • 978-960-01-1706-6 • 21,90 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Διερεύνηση των Τρόπων Διδακτικής Αξιοποίησης
ενός Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Διδασκαλίας
του Λεξιλογίου
Παραδιά Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959707

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται να εξεταστεί μια ιδιαίτερη
πλευρά της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα και
συγκεκριμένα ο βαθμός της συμβολής τους στην αποτελεσματική διδασκαλία και εκμάθηση του λεξιλογίου που θεωρείται
σήμερα βασικός τομέας του γλωσσικού φαινομένου. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής διερευνήθηκαν τόσο ο τρόπος διδακτικής αξιοποίησης, όσο επίσης και οι δυνατότητες ικανοποιητικής απόδοσης ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης
της μάθησης του λεξιλογίου, προσανατολισμένου στα ατομικά
χαρακτηριστικά των διδασκομένων, και τα αποτελέσματα που
προέκυψαν είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Η πειραματική εφαρμογή απέδειξε την ύπαρξη ενός νέου
δρόμου στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η δυνατότητα να
αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η διδασκαλία του λεξιλογίου στο μέλλον και να ξεπεραστούν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που συναντούσε, ιδίως λόγω ανεπάρκειας χρόνου αλλά και
λόγω αδυναμίας για εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας,
ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που συνιστά
βασικό κίνητρο μάθησης από την πλευρά του μαθητή.
2014 • σ. 176 • 978-960-01-1637-3 • 9,95 €

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Θεωρητική Προσέγγιση και Διδακτικές Εφαρμογές
Μήτσης Σπ. Ναπολέων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παραδιά Μαρία, Μήτση Αντωνία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767183

Η ταχύτατη πρόοδος της γλωσσικής επιστήμης, που συντελέστηκε κυρίως κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, και η συνακόλουθη δημιουργία ποικίλων συναφών διεπιστημονικών γλωσσικών κλάδων, οδήγησαν σταδιακά στην αποκάλυψη της τεράστιας σημασίας και της αξίας του λεξιλογίου το οποίο, πολύ
πρόσφατα, άρχισε να προσλαμβάνει, αργά και σταθερά, ισότιμη
θέση με τη γραμματική στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας
και της διδακτικής αντιμετώπισης.
Όμως, οι αποκαλύψεις και τα πορίσματα της σύγχρονης
γλωσσικής επιστήμης που μας έδωσαν τη δυνατότητα να κινηθούμε σε βάθος και να αποκτήσουμε πληρέστερη γνώση του
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λεξιλογικού τομέα, δημιούργησαν, όπως ήταν φυσικό, μια
νέα σειρά ερωτημάτων, παιδαγωγικού και διδακτικού κυρίως
χαρακτήρα, στα οποία η εφαρμοσμένη γλωσσολογία οφείλει
να δώσει τεκμηριωμένες και επαρκείς απαντήσεις, για να καταστήσει με τον τρόπο αυτόν περισσότερο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική τη διδακτική παρέμβαση στο γλωσσικό μάθημα.
Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται η παρούσα
μελέτη με την οποία οι συγγραφείς επιχειρούν να εξετάσουν τα
κυριότερα ζητήματα που θέτει, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ο διδακτικός χειρισμός του λεξιλογικού τομέα και αναζητούν νέους τρόπους για ουσιαστική ένταξη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/15

2012 • σ. 455 • 978-960-01-1539-0 • 24,88 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ενσωμάτωση της Γλωσσικής Απόκλισης και Γλωσσικής
Ποικιλίας στην Τάξη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζακώστα Μαρίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959708

2015 • σ. 312 • 978-960-01-1672-4 • 19,91 €

Γλωσσολογία/Ψυχολογία/Εκπαίδευση
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μότσιου Ελένη, Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά

Ελένη, Κωστούλας Αχιλλέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 12506991

Ο παρών συλλογικός τόμος φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσα από
τη συνεργασία 13 ειδικών επιστημόνων, τις ιδεολογικές πτυχές
που σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας ως επικοινωνιακής
πρακτικής. Οι ιδεολογικές λειτουργίες της γλώσσας εξετάζονται
σε όλο το εύρος της γλωσσικής επικοινωνίας, ενώ γίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η τελευταία
κατέχει περίοπτη θέση στη διαμόρφωση των γλωσσικών ιδεολογιών και, κατ’ επέκταση, των ταυτοτήτων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μελλοντικών πολιτών.
2021 • σ. 246 • 978-960-01-2244-2 • 13,00 €

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Σπαντιδάκης Γιάννης, Βασαρμίδου Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660209

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίχτηκε σε δύο άξονες: τη
μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη
γλώσσα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΠΕ) ως μαθησιακού και διδακτικού
μέσου. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, και με δεδομένο ότι η
θεωρητική γνώση υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό να προβαίνει
στις καλύτερες διδακτικές αποφάσεις, επιχειρείται μια επισκόπηση των θεωρητικών απόψεων για τη διδασκαλία του γραπτού

Γλωσσολογία
λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και του πώς αυτές επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. Όσον αφορά τον δεύτερο παρουσιάζονται οι χρήσεις των ΤΠΕ και οι δυνατότητές τους στη δόμηση
της γνώσης και την απόκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων μέσα
από την ταυτότητά τους ως φροντιστηριακών, γνωσιακών και
επικοινωνιακών εργαλείων.
2015 • σ. 328 • 978-960-01-1703-5 • 21,90 €

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία
Ράλλη Μ. Ασημίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77120253

☞ Βλέπε σελίδα 58.

2019 • σ. 405 • 978-960-01-1975-6 • 25,00 €

Bonin Patrick

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μια Ψυχογλωσσολογική Προσέγγιση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τάνταρος Σπυρίδων

Αϊδίνης Αθανάσιος

Γνωστική Προσέγγιση της Παραγωγής των Λέξεων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074348

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους
όσοι ενδιαφέρονται για τη μελέτη της ανθρώπινης γλώσσας και
ιδιαίτερα για τους γνωστικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται
στην παραγωγή της. Δεν είναι άλλο ένα εγχειρίδιο ψυχολογίας
της γλώσσας, αλλά μια σύνθεση των μελετών της γνωστικής
ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας και της ψυχογλωσσολογίας
για την παραγωγή των λέξεων. Ο P. Bonin καταφέρνει να δώσει
δύσκολες έννοιες με απλό, αλλά όχι απλουστευμένο τρόπο,
χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό εικόνων, ερωτήσεις -ασκήσεις
προς τον αναγνώστη και ειδική σε κάθε κεφάλαιο βιβλιογραφία.
Απευθύνεται σε φοιτητές ψυχολογίας και ψυχογλωσσολογίας
αλλά και σε φοιτητές γλωσσολογίας οι οποίοι ενδιαφέρονται
για την παραγωγή των λέξεων, σε ερευνητές αλλά και σε επαγγελματίες, ενώ, για τον αναγνώστη που πρώτη φορά ασχολείται
με αυτή τη θεματική, θα αποτελέσει μια καλή αρχή για τη βαθύτερη μελέτη των μηχανισμών τόσο της προφορικής, όσο και της
γραπτής παραγωγής των λέξεων.
2012 • σ. 393 • 978-960-01-1497-3 • 27,87 €

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ
Σπαντιδάκης Γιάννης, Βασαρμίδου Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660208

☞ Βλέπε σελίδα 56.

2015 • σ. 336 • 978-960-01-1702-8 • 21,90 €

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Norbury Courtney Frazier, Tomblin J. Bruce,
Bishop V.M. Dorothy

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767267

☞ Βλέπε σελίδα 57.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ /36

2012 • σ. 388 • 978-960-01-1533-8 • 24,88 €

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Kail Michèle
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Διακογιώργη Κλεοπάτρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86183137

☞ Βλέπε σελίδα 55.

2019 • σ. 197 • 978-960-01-2045-5 • 10,00 €

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Θέματα Οριοθέτησης, Αξιολόγησης και Παρέμβασης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ράλλη Μ. Ασημίνα, Παληκαρά Ολυμπία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59395527

☞ Βλέπε σελίδα 56.

2017 • σ. 175 • 978-960-01-1809-4 • 9,00€

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Δυσλεξία, Πολυγλωσσία, Λογοθεραπεία
και Συμπερίληψη
Στασινός Π. Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689247

☞ Βλέπε σελίδα 57.

2020 • σ. 704 • 978-960-01-2077-6 • 42,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ράλλη Μ. Ασημίνα, Παληκαρά

Ολυμπία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998870

☞ Βλέπε σελίδα 56.

2013 • σ. 493 • 978-960-01-1581-9 • 34,83 €
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Τουριστικές σπουδές
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανατρέποντας τις Πιθανότητες;
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Pforr Christof, Hosie Peter
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Στεργίου

Π. Δημήτρης, Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος, Μενεγάκη
Ν. Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παππά Βασιλική

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Θεωρία και Πρακτική
Vanhove Norbert
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης

Μ. Γιώργος, Μενεγάκη Ν. Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055210

Το παρόν βιβλίο παρέχει την πιο επικαιροποιημένη γνώση πάνω στη θεωρία των Οικονομικών
του Τουρισμού, εμπλουτισμένη με τη διεθνή εμπειρία και εφαρμογές. Είναι βιβλίο μεσαίας δυσκολίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα
τα έτη προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν
τον τουρισμό αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
ακόμα κι αν προέρχονται από αντικείμενα σπουδών ξένα προς τα οικονομικά. Ταυτόχρονα, είναι
εξαιρετικό εργαλείο για επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους αλλά και να δουν επιστημονικά τεκμηριωμένες, πρακτικές και γνώσεις που οι ίδιοι απέκτησαν εμπειρικά μέσα από τη μακροχρόνια τριβή
τους με τον τουρισμό. Το κυριότερο όμως όφελος
για τους αναγνώστες είναι να εξοικειωθούν με τη
διεθνή εμπειρία που προσφέρει το βιβλίο, δεδομένου ότι το τουριστικό προϊόν είναι από τη φύση
του παγκοσμιοποιημένο. Για να διευκολυνθούν οι
αναγνώστες που μπορεί να μη διαθέτουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο στις Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας καθώς και στη Στατιστική-Οικονομετρία, οι επιστημονικοί επιμελητές έγραψαν
δύο επιπλέον κεφάλαια με αντίστοιχη θεματολογία
τα οποία διευκολύνουν την απρόσκοπτη ανάγνωση
και κατανόηση του βιβλίου.
2019 • σ. 718 • 978-960-01-2020-2 • 39,00 €
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Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται και επιχειρείται η ενοποίηση της
αναδυόμενης αλλά ετερόκλιτης βιβλιογραφίας για τη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό. Συζητώντας, αναλύοντας και συνθέτοντας τη βιβλιογραφία διαχείρισης κρίσεων, οι συγγραφείς
συνεισφέρουν στη συζήτηση με θέμα το πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν περισσότερο προορατικές όσον
αφορά την προετοιμασία και την αντιμετώπιση κρίσεων που
επηρεάζουν τη βιομηχανία. Ένα θεμελιώδες αξίωμα αυτής της
θέσης είναι ότι το προπαρασκευαστικό στάδιο της διαχείρισης
κρίσεων στον τουρισμό αποτελεί στην πραγματικότητα την
αρχή οποιασδήποτε στρατηγικής απόκρισης που στοχεύει στην
ανάκαμψη, καθώς οι προορατικές πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης κρίσεων μπορούν να συμβάλουν στην ικανότητα των
επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν κρίσεις.
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε δύο μέρη. Μέσα από τον ορισμό, την περιγραφή, τη διερεύνηση και τον χαρακτηρισμό ζητημάτων της διαχείρισης κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία,
στο πρώτο μέρος τίθενται τα θεμέλια για καλύτερη κατανόηση
των εννοιολογικών και θεωρητικών χαρακτηριστικών της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται μια σειρά περιπτώσεων μελέτης για να απεικονιστούν
ιδιαίτερες πτυχές της προετοιμασίας, του μάρκετινγκ ανάκαμψης και της επικοινωνίας κρίσεων προορισμών σε διαφορετικά
χρονικά και γεωγραφικά πλαίσια.
2022 • 978-960-01-2346-3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Dwyer Larry, Forthsyth Peter, Dwyer Wayne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος,
Μενεγάκη Ν. Αγγελική, Παπαθεοδώρου Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βερυκόκκου Δέσποινα
Την τελευταία δεκαετία υπήρξαν αλλαγές στο τοπίο των οικονομικών του τουρισμού. Οι συγγραφείς κατέβαλαν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να ενσωματώσουν σ' αυτή την αναθεωρημένη
έκδοση τις νέες προσεγγίσεις και ιδέες που επηρεάζουν τα
οικονομικά του τουρισμού και τις πολιτικές. Για παράδειγμα,
το βιβλίο περιέχει συζητήσεις για τις επιπτώσεις της οικονομίας
του διαμοιρασμού που επιδρούν στη διάρθρωση της βιομηχανίας σε καταλύματα και μεταφορές και των τεχνικών τεχνητής
νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις
τουριστικές προβλέψεις. Δίνει επίσης μεγαλύτερη προσοχή στις
χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές όπως επίσης και σε θέματα
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τέλος, έχει προστεθεί ύλη όπως
ο Μηχανισμός Τιμών, η Οικονομική Συμβολή του Τουρισμού, ο
Τουρισμός και η Οικονομική Μεγέθυνση και η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε πολλές από τις θέσεις της
οικολογικής οικονομίας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Τουριστικές σπουδές
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Eισαγωγή
Inkson Clare, Minnaert Lynn
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μιχιώτης Ν. Αθανάσιος,

Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645235

Το παρόν βιβλίο αποτελεί για τον απλό αναγνώστη ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο τουριστικού μάνατζμεντ το οποίο θα τον βοηθήσει να γνωρίσει τον συναρπαστικό και δυναμικό τομέα του
τουρισμού, να κατανοήσει τις διαστάσεις του, τους κλάδους
που τον απαρτίζουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του. Για τον αναγνώστη που ασχολείται ήδη
επαγγελματικά με τον τουρισμό, το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην
πλήρη και σε βάθος κατανόηση των διαστάσεων του τουρισμού,
της επίδρασης του τουριστικού μάνατζμεντ στις οικονομίες των
προορισμών, στα περιβάλλοντα και στις κοινότητες. Παράλληλα,
θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί πόσο σημαντικές είναι οι προοπτικές του τουρισμού μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, το βιβλίο είναι κατάλληλο για
φοιτητές που έχουν επιλέξει τουριστικές σπουδές (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) καθώς συνδυάζει θεωρία και
παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία, ενώ αναλύει τις δυνατότητες καριέρας όσων έχουν σπουδάσει ή σπουδάζουν το αντικείμενο του Τουρισμού.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2020 • σ. 663 • 978-960-01-2090-5 • 35,00 €

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Durbarry Ramesh
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος,

Μενεγάκη Ν. Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644269

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να
εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και πτυχιακές ή μεταπτυχιακές διατριβές. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του τουρισμού,
αλλά μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί και από φοιτητές άλλων
κοινωνικών επιστημών. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους τόσο
ο R. Durbarry όσο και οι επιμελητές της ελληνικής έκδοσης έχουν
διαπιστώσει ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα. Με το παρόν λοιπόν βιβλίο δίνεται η
απαραίτητη βοήθεια για την εκπόνηση της έρευνάς σας, ξεκινώντας ήδη από την επιλογή του θέματος της εργασίας σας. Προς
τούτο, παρουσιάζονται με ισόρροπο τρόπο οι διαστάσεις της
ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, χρησιμοποιούνται πολλά
εφαρμοσμένα παραδείγματα, ενώ η γλώσσα με την οποία διατυπώνονται είναι απλή και κατανοητή. Επιπλέον προστίθενται και η
αγγλική ορολογία δίπλα στην ελληνική, προσφέροντας έτσι ένα
ακόμα εφόδιο στους φοιτητές. Είμαστε βέβαιοι ότι με το παρόν
έργο η ανεξάρτητη έρευνα θα γίνει για εσάς μια δημιουργική
και ευχάριστη δραστηριότητα.
2020 • σ. 415 • 978-960-01-2107-0 • 25,00 €

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ,
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Tribe John
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης

Μ. Γιώργος, Μενεγάκη Ν. Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192308

Το παρόν βιβλίο είναι ένα από τα κορυφαία εγχειρίδια στα πεδία των οικονομικών της αναψυχής, του
ελεύθερου χρόνου και του τουρισμού και αποτελεί
την ιδανική εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιές τους.
Είναι γραμμένο με ενδιαφέροντα τρόπο που
δεν προϋποθέτει να έχει ο αναγνώστης γνώσεις
οικονομικών. Εφαρμόζει την οικονομική θεωρία
σε μια σειρά από θέματα του τουριστικού κλάδου σε επίπεδο καταναλωτή, επιχείρησης, εθνικό
και διεθνές, χρησιμοποιώντας παραδείγματα για
να δώσει στη θεωρία μια γεύση από τον πραγματικό κόσμο. Στο βιβλίο παρατίθεται μεγάλος αριθμός διαγραμμάτων και μία σειρά από χαρακτηριστικά, όπως οι διεθνείς μελέτες περιπτώσεων που
προβάλλουν τρέχοντα θέματα, ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης και αποσπάσματα από επιστημονικά
περιοδικά για να βοηθήσουν στην κατανόηση και
την περαιτέρω γνώση, αλλά και νέα δεδομένα και
στατιστικούς δείκτες.
Οι επιστημονικοί επιμελητές του παρόντος
βιβλίου έχουν συγγράψει μία επικαιροποιημένη
επισκόπηση της ελληνικής τουριστικής πραγματικότητας, η οποία βοηθά τον αναγνώστη να καταλάβει άμεσα και συνοπτικά την εξέλιξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2019 • σ. 768 • 978-960-01-2053-0 • 40,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 111

Μεθοδολογία - Έρευνα - Στατιστική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Tintle L. Nathan, Chance L. Beth, Cobb
W. George, Rossman J. Allan, Roy Soma,
Swanson M. Todd, VanderStoep L. Jill
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μάρκος

Άγγελος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αναστασιάδου

Σοφία, Δραμαλίδης Αχιλλέας, Τσακιρίδου
Ελένη, Φωτιάδης Θωμάς
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λιανάκης Ιωάννης,
Μπικουβαράκης Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071454
Το βιβλίο αυτό καθοδηγεί τους φοιτητές να μάθουν
τη διαδικασία διεξαγωγής στατιστικών ερευνών
από τη συλλογή έως την εξερεύνηση των δεδομένων, τη στατιστική συμπερασματολογία και την
εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται σε αυθεντικές ερευνητικές
μελέτες, ενεργητική μάθηση και αποτελεσματική
χρήση της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν ελέγχους προσομοίωσης και τυχαιοποίησης για να εισάγουν τους φοιτητές στη στατιστική
συμπερασματολογία, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρουν ένα ισχυρό εννοιολογικό υπόβαθρο ώστε
να έρθουν σε επαφή με τις θεωρητικές της προσεγγίσεις. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται
τις βασικές έννοιες από την αρχή και καθ’ όλη τη
διάρκεια του μαθήματος. Με αυτή τη σπειροειδή
προσέγγιση εμβαθύνουν την κατανόησή τους όσον
αφορά τη διαδικασία της συμπερασματολογίας
κάθε φορά που την επαναλαμβάνουν. Το βιβλίο
απευθύνεται στους σπουδαστές που επιθυμούν να
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την εφαρμογή
του στατιστικού τρόπου σκέψης στην επιστήμη
τους, στις κοινωνικές επιστήμες και στα μαθήματα
επιχειρήσεων, καθώς και στη σταδιοδρομία τους
μετά την αποφοίτηση.
2021 • σ. 852 • 978-960-01-2228-2 • 95,00 €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ένας πρακτικός οδηγός
Βενιανάκη Αικατερίνη, Γεωργιάδη Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071705

Οι φοιτητές/τριες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
καλούνται να πραγματοποιήσουν επιστημονικές εργασίες. Το
παρόν εγχειρίδιο αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με την κριτική ανάγνωση και τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας
κάνοντας χρήση ακαδημαϊκής γραφής. Στα κεφάλαια που το
απαρτίζουν περιγράφονται τα είδη, η δομή της επιστημονικής
εργασίας και αναλύεται κάθε τμήμα της (Τίτλος, Περίληψη, Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση), ώστε οι φοιτητές/
τριες να μπουν στη θέση του κριτικού αναγνώστη και να προετοιμαστούν για τη συγγραφή των εργασιών τους. Από τη θέση
του δημιουργού μιας επιστημονικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες
ασκούνται στην αναζήτηση επιστημονικών εργασιών σε βάσεις
δεδομένων, στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας τόσο ως
προς τη δημιουργία του περιεχομένου μιας επιστημονικής εργασίας όσο και ως προς τη σωστή παράθεση ενδοκειμενικών και
βιβλιογραφικών αναφορών, σύμφωνα με την 7η έκδοση του
APA. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν χρήσιμο και πρακτικό
οδηγός για φοιτητές/τριες, καθώς κάθε ενότητα περιέχει ασκήσεις για την εμπέδωση και κατανόησή τους.
2021 • σ. 201 • 978-960-01-2256-5 • 10,00 €

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ
Έρευνα Μέσω της Τέχνης
Leavy Patricia
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέτσιου Μαρία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689903

Στόχος του βιβλίου είναι να εισαγάγει το κοινό στην αναλυτική
παρουσίαση της έρευνας μέσω της τέχνης (ΕΜΤ). Η ΕΜΤ αξιοποιεί τις ξεχωριστές δυνατότητες που προσφέρουν οι καλλιτεχνικές ερευνητικές πρακτικές όπως η λογοτεχνική γραφή, η
μουσική, ο χορός, οι θεατρικές παραστάσεις και τα δρώμενα,
οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος, καθώς και άλλα μέσα.

Μεθοδολογία - Έρευνα - Στατιστική
Σε αυτό το πλαίσιο, η Leavy αποδεικνύει ότι οι μέθοδοι της ΕΜΤ
αποτελούν εφαλτήριο ώστε τα όρια των ποσοτικών ευρημάτων
να διευρυνθούν και να εμπλουτιστούν με την αφανή προσωποκεντρική γνώση. Ταυτόχρονα αποτελεί μια δραστηριότητα με
συμμετοχικό, ηθικό και πολιτικό χαρακτήρα.
2020 • σ. 477 • 978-960-01-2142-1 • 25,00 €

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Shaughnessy J. John, Zechmeister B. Eugene,
Zechmeister S. Jeanne
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζιώρη Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 77112533

ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδηγό πλοήγησης στα διαφορετικά μονοπάτια της ερευνητικής μεθοδολογίας στον χώρο
της ψυχολογίας. Η πλοήγηση αυτή ξεκινά με μια αποτελεσματική καθοδήγηση στην αναζήτηση ερευνητικών ερωτημάτων
και τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, υπογραμμίζοντας
τις δεοντολογικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη, προχωρά στην αναλυτική περιγραφή των διαφορετικών
ερευνητικών σχεδίων, όπως είναι το περιγραφικό και το πειραματικό σχέδιο έρευνας, εκθέτοντας τη χρησιμότητα και τους
περιορισμούς της κάθε μεθοδολογίας, και ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση του τρόπου ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων και αναφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τέλος, ένα
σημαντικό πλεονέκτημα του παρόντος βιβλίου είναι ότι όλα τα
κεφάλαια διανθίζονται από ερωτήσεις αλλά και παραδείγματα
σύγχρονων ερευνών, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να σκεφτεί κριτικά γύρω από τη γνώση που απέκτησε, καθώς και να
την εφαρμόσει σε διαφορετικά ερευνητικά πλαίσια.

Συνδέοντας τη Θεωρία με την Πράξη

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Hesse-Biber Sharlene Nagy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίσαρη Φιλία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλίρης Ανδρόνικος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071705

2018 • σ. 806 • 978-960-01-1964-0 • 42,00 €

«Τέσσερα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές επιστήμες είναι o κατακερματισμός των ερευνητικών μεθόδων, η
χρήση συμβατικών μεθόδων για λόγους ευκολίας, η έλλειψη
γνώσης των ποιοτικών μεθόδων και η απειρία σχετικά με εναλλακτικά φιλοσοφικά πλαίσια. Το βιβλίο αυτό άμεσα και επιδέξια
πραγματεύεται όλα τα παραπάνω ζητήματα. Θα βοηθήσει φοιτητές καθώς και πεπειραμένους ερευνητές στην υιοθέτηση των
κατάλληλων μεθόδων για τα ερευνητικά τους ερωτήματα αξιοποιώντας προηγμένες δεξιότητες ποιοτικής έρευνας και φιλοσοφικές αντιλήψεις» (Frederick J. Wertz, Psychology Department,
Fordham University).
«Επιτέλους, ένα εγχειρίδιο το οποίο δίνει τα εφόδια στον αναγνώστη-ερευνητή να διεξαγάγει με ευαίσθητο και δεοντολογικό
τρόπο ένα ερευνητικό έργο μεικτών μεθόδων. Το βιβλίο βρίθει
παραδειγμάτων από ενδιαφέρουσες ποιοτικές έρευνες που επεξηγούν τις μεικτές μεθόδους χωρίς εξειδικευμένη ορολογία και
ερμηνευτικές ασάφειες» (Nancy Grudens-Schuck, Department
of Agricultural Education & Studies, Iowa State University).
«Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που παρουσιάζει μια λεπτομερή
στρατηγική για την έρευνα μεικτών μεθόδων η οποία βασίζεται σε ένα ποιοτικό –και όχι ποσοτικό ή πραγματιστικό– πλαίσιο […]. Θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους ποιοτικούς ερευνητές που εκτιμούν τη χρησιμότητα ορισμένων ποσοτικών μεθόδων και δεδομένων αλλά δεν αρέσκονται στις συνήθεις ποσοτικά προσανατολισμένες παρουσιάσεις για τις μεικτές μεθόδους
έρευνας» (Joseph Maxwell, Graduate School of Education,
George Mason University).
2022 • σ. 334 • 978-960-01-2291-6 • 18,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ποιοτικές, Ποσοτικές και Μεικτές Μέθοδοι
Bergin Tiffany
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αϊδίνης Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπικουβαράκης Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072753

Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων είναι μια ολοένα και πιο
σημαντική δεξιότητα σε πολλά επιστημονικά πεδία. Το παρόν
βιβλίο αποτελεί μια διαθεματική εισαγωγή στις βασικές αρχές
της ανάλυσης δεδομένων και χρησιμοποιεί ενδεικτικές μελέτες
από τον πραγματικό κόσμο και ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών
πεδίων των κοινωνικών επιστημών προκειμένου να εξηγήσει τις
μεθόδους ανάλυσης τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά
δεδομένα. Από τη στιγμή που οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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είναι συνήθως διεπιστημονικές, το σύγγραμμα αυτό δεν απευθύνεται σε κάποιον επιστημονικό τομέα ή μια περιοχή που αφορά
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Πράγματι, τα πλεονεκτήματα
μιας μεθόδου ανάλυσης δεδομένων που δημιουργήθηκε για
έναν συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα εφαρμόζονται συνήθως
με επωφελή τρόπο και στην έρευνα σε άλλους επιστημονικούς
τομείς. Με συνέπεια στην προσέγγιση αυτή, τα παραδείγματα
και οι ενδεικτικές μελέτες που εξετάζονται στο βιβλίο έχουν
αντληθεί από μια ποικιλία επιστημονικών πεδίων, τα οποία ανήκουν συγκεκριμένα στις κοινωνικές επιστήμες, και έχουν επιλεγεί
έτσι ώστε να ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο και πιο γενικό κοινό.
2021 • σ. 458 • 978-960-01-2242-8 • 25,00 €

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ένα Μέσον για Κοινωνικούς Επιστήμονες
και Επαγγελματίες Ερευνητές

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Bryman Alan
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αϊδίνης Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σακελλαρίου Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 68393519

Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες βασίζεται σε
πολλές διαφορετικές παραδόσεις με πιο θεμελιώδη αυτή του διαχωρισμού ανάμεσα στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Αυτός ο διαχωρισμός καθορίζει, κατά κάποιον τρόπο, τη δομή
αυτού του βιβλίου και τον τρόπο με τον οποίο διάφορα ζητήματα της έρευνας καθώς και ερευνητικές μέθοδοι προσεγγίζονται. Το βιβλίο χωρίζεται
σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται
βασικές ιδέες για τη φύση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζεται
η ποσοτική έρευνα με έμφαση κυρίως στην έρευνα
επισκόπησης. Αντίστοιχα, στο τρίτο μέρος αναλύονται πτυχές της ποιοτικής έρευνας. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο μέρος
αναλύονται ζητήματα όπως η δειγματοληψία, η
παρατήρηση, η συνέντευξη και η ανάλυση δεδομένων, και αναδεικνύεται ο διαφορετικός τρόπος
που τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Τέλος, στο τέταρτο
μέρος αναλύονται οι μεικτές μέθοδοι έρευνας και
παρουσιάζονται χρήσιμες προτάσεις για τη συγγραφή μιας έρευνας.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
2017 • σ. 810 • 978-960-01-1885-8 • 58,00 €
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Robson Colin
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσέλιου Ελευθερία, Αβραμίδης

Ηλίας, Ζαφείρης Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη

Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και ειδικούς που εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών πλαισίων. Σε
αυτούς συγκαταλέγονται εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί
και απασχολούμενοι στις υπηρεσίες υγείας, μάνατζερ και ειδικοί του χώρου των επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι,
εγκληματολόγοι και λογιστές, και πολλοί άλλοι. Παρέχει έναν
σαφή οδηγό, με τα διάφορα βήματα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. Μπορεί να εφαρμοστεί και από άτομα χωρίς προηγούμενη
γνώση των κοινωνικών επιστημών και καλύπτει με συστηματικό
και πλήρως επικαιροποιημένο τρόπο όλα τα σύγχρονα ζητήματα
και τις τρέχουσες συζητήσεις. Συνδυάζει υλικό και προσεγγίσεις
που προέρχονται από διαφορετικά πεδία των κοινωνικών επιστημών, και παράλληλα αξιοποιεί τις προσεγγίσεις τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής μεθοδολογίας, καθώς και τον συνδυασμό
τους, δηλαδή τα ερευνητικά σχέδια μικτών μεθόδων.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Willig Carla
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσέλιου Ελευθερία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658402

Το βιβλίο προσφέρει στον σπουδαστή οκτώ διαφορετικές προσεγγίσεις για τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και εξετάζει τις
τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέσα από τις προσεγγίσεις αυτές
στην ερευνητική διαδικασία. Βασικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές που δεν έχουν εμπειρία στην ψυχολογία ποιοτικής μεθοδολογίας. Η σαφήνεια, η πειθώ και η καταπληκτική ικανότητα της
συγγαφέα να εκφράζει με απλή γλώσσα δύσκολες έννοιες στο
πεδίο της μεθοδολογίας είναι κάτι που οι φοιτητές της ψυχολογίας θα εκτιμούν για πολλά χρόνια.
2015 • σ. 584 • 978-960-01-1720-2 • 42,00 €

Μεθοδολογία - Έρευνα - Στατιστική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Παπαδόπουλος Κ. Γεώργιος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659284

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που
παίρνουν κάποιο εισαγωγικό μάθημα Στατιστικής στο οποίο
εκτός από τις βασικές στατιστικές μεθόδους, περιλαμβάνονται
και όλα τα απαιτούμενα για την κατανόησή τους στοιχεία Πιθανοτήτων. Δεν απαιτείται έτσι, προηγούμενη σχετική γνώση. Δεν
απαιτούνται επίσης, άλλες γνώσεις μαθηματικών πέραν αυτών
που αποκτώνται στο λύκειο, στο πλαίσιο των μαθηματικών γενικής παιδείας. Το περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώνεται σε δύο
μέρη και δεκατέσσερα κεφάλαια. Στο Α΄ Μέρος γίνεται εισαγωγή
σε βασικά θέματα πιθανοτήτων στην έκταση και το βάθος που
απαιτείται για τη σωστή εφαρμογή και κυρίως για την κατανόηση
του νοήματος και της λογικής των στατιστικών μεθόδων που
παρουσιάζονται στο Β΄ Μέρος.
2015 • σ. 800 • 978-960-01-1700-4 • 95,00 €

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δημιουργικές Εφαρμογές
Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Κοσμά Υβόν,
Πεχτελίδης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658588

Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην εμπειρική μελέτη του κοινωνικού κόσμου οι πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο της μεταδομιστικής θεωρίας του λόγου; Πώς μπορούν κεντρικές έννοιες
του μεταδομισμού, όπως είναι ο λόγος, οι θέσεις υποκειμένου,
η ηγεμονία, η εξουσία, η εξάρθρωση, τα κενά σημαίνοντα και
το συναίσθημα, να βοηθήσουν στην κατανόηση της σημερινής επισφαλούς και ρευστής πραγματικότητας, καθώς και της
σχέσης μεταξύ του πολιτικού και του κοινωνικού; Αντλώντας
έμπνευση από το έργο καταξιωμένων θεωρητικών όπως είναι
ο M. Foucault, o E. Laclau, η C. Mouﬀe, ο S. Zizek, o J. Lacan, o J.
Derrida, ο A. Negri, ο M. Hardt, ο R. Barthes, κ.ά., οι συγγραφείς
αυτού του βιβλίου μελετούν ποικίλες πτυχές της ύστερης νεωτερικότητας που εκτείνονται από την εκπαίδευση και τη νεότητα μέχρι το φύλο, την εθνότητα, την πολιτική και τις λαϊκές
κουλτούρες χρησιμοποιώντας μια κοινή μεταδομιστική γλώσσα,
καθώς και την παραδοχή ότι η αξία μιας θεωρίας αναδεικνύεται στη χρήση της.
2015 • σ. 320 • 978-960-01-1692-2 • 21,90 €

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Durbarry Ramesh
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Μ. Γιώργος,

Μενεγάκη Ν. Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644269

☞ Βλέπε σελίδα 111.

2020 • σ. 415 • 978-960-01-2107-0 • 25,00 €

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS ΚΑΙ ΤΟΥ R
Ρούσσος Λ. Πέτρος, Τσαούσης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644750

O κύριος στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει
τους φοιτητές και τους ερευνητές που προσεγγίζουν τη στατιστική με άγχος και δέος να κατανοήσουν ότι η εφαρμοσμένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες δεν είναι ένα επιστημονικό πεδίο
που αφορά μόνο λίγους, και μάλιστα αυτούς που
είναι καλοί στα μαθηματικά. Χωρίς σχεδόν καθόλου
μαθηματικούς υπολογισμούς, επιδίωξή μας είναι να
βοηθήσουμε τον αναγνώστη να αποκτήσει «στατιστική σκέψη», δηλαδή να κατανοήσει τη λογική
που διέπει τα διάφορα στατιστικά κριτήρια και να
μπορεί να τα εφαρμόζει ανάλογα με τις συνθήκες
και τα χαρακτηριστικά της έρευνάς του.
Χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον πραγματικά ερευνητικά δεδομένα, παρουσιάζουμε βήμα
βήμα τις στατιστικές διαδικασίες και τις εντολές
που θα πρέπει να εφαρμόσει ο ενδιαφερόμενος σε
δύο πολύ διαδεδομένα στατιστικά λογισμικά: στο
SPSS, το πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο
εμπορικό στατιστικό λογισμικό, και στο R, το πιο
διαδεδομένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Όλα τα
ερευνητικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί
είναι διαθέσιμα στον ιστοτόπο του βιβλίου (www.
socialstats.gr), στον οποίο ο αναγνώστης μπορεί
να ανατρέχει και για επιπρόσθετο εκπαιδευτικό
υλικό (π.χ., άρθρα, ειδικοί ιστότοποι με στατιστικές εφαρμογές, εναλλακτικές εντολές εφαρμογής
στατιστικών αναλύσεων, ασκήσεις κ.λπ.), το οποίο
έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση του κάθε
κεφαλαίου.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2020 • σ. 574 • 978-960-01-2189-6 • 68,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Ιστορία
Αρχαία Ελληνική
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Από τον Νείλο στον Ινδό Ποταμό

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι Πρώτες Πηγές - Τα Αποσπάσματα των Αρχαίων Ιστορικών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Αποστολίδης Ρ. Ήρκος, Αποστολίδης Ρ. Στάντης

Clancier Philippe, Coloru Omar, Gorre Gilles

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41963146

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουλακιώτης Ηλίας

Οι πηγές της Ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγκεντρωμένες για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, με παράλληλη μετάφραση και φιλολογικό σχολιασμό. Τα αποσπάσματα
των χαμένων έργων 42 ιστορικών, που έγραψαν αποκλειστικά
για τη μορφή του Μακεδόνα στρατηλάτη – είτε σύγχρονοί του
και συμμέτοχοι της ασιατικής εκστρατείας, είτε μεταγενέστεροι
(ως τα ρωμαϊκά χρόνια), των οποίων τα κείμενα συγκρότησαν
τη βάση των γνωστών βιογραφιών του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
απ’ τον Αρριανό, τον Πλούταρχο, το Διόδωρο κ.ά. Πλήρης συλλογή του απαραίτητου υλικού για την κριτική των πηγών, με
συνοδευτικά βιογραφικά και εργογραφικά σημειώματα για κάθε
συγγραφέα, διαφωτιστικούς πίνακες και λεπτομερή ευρετήρια
– απόσταγμα της τριακονταετούς ενασχόλησης των Ήρκου και
Στάντη Ρ. Αποστολίδη με την περίοδο του Ελληνισμού. Πολύτιμο βοήθημα για τον ιστορικό μελετητή και την πανεπιστημιακή Έρευνα και Διδακτική.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691881

Οι ελληνιστικοί κόσμοι εκτείνονται από την Ανατολία μέχρι τον
Ινδό ποταμό και από την Αρμενία μέχρι την Αίγυπτο από το 323
έως το 31 π.Χ. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εδαφών αποτελεί το γεγονός ότι δεν ανήκουν στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο
και σε αυτά φιλοξενούνται πληθυσμοί διαφορετικής προέλευσης και πολιτισμών. Η μελέτη των κοινωνιών που προϋπήρχαν
της μακεδονικής κατάκτησης προσφέρει σημαντικά στοιχεία
κατανόησης της λειτουργίας των νέων εξουσιών, της δομής
τους και της διοίκησης που θα ασκήσουν, καθώς και των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινοτήτων. Οι πηγές
που αντιστοιχούν στην ειδικότητα κάθε συγγραφέα και η ιστοριογραφική συζήτηση που προκύπτει αποτελούν επομένως το
επίκεντρο αυτού του συγγράμματος.
2020 • σ. 399 • 978-960-01-2138-4 • 22,00 €

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Orrieux Claude, Schmitt Pantel Pauline
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουλακιώτης Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77113701

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
μια συνολική εικόνα των επιμέρους εξελίξεων που αφορούν τις
ελληνικές κοινωνίες από τις απαρχές μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Η ιστορική γεωγραφία, η πολιτική, οι θεσμοί, ο πόλεμος, η οικονομία, ο πολιτισμός, η θρησκεία, και βέβαια τα πρόσωπα, φωτίζονται και ερμηνεύονται μέσα από το πλαίσιο που
τα διαμόρφωσε. Οι συγγραφείς τονίζουν την ιστορικότητα των
θεμάτων αυτών και μέσα από τα τεκμήρια και τις βιβλιογραφικές αναφορές τους αναδεικνύουν τις διαφορετικές ιστοριογραφικές όψεις και τις προσεγγίσεις που αυτά επιδέχονται. Στο
τέλος μπορεί κανείς να διαμορφώσει τη δική του άποψη μέσα
από μια αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στις πληροφορίες και
την ερμηνεία, στο συγκεκριμένο ιστορικό παράδειγμα και στη
γενίκευση, στην ανάλυση και την τελική σύνθεση. Το αποτέλεσμα είναι μια γλαφυρή αφήγηση που μπορεί να γίνει αξιόπιστο
εργαλείο μελέτης της αρχαίας ιστορίας.
2018 • σ. 524 • 978-960-01-1970-1 • 29,00 €

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Μύθος και Ιστορική Παράδοση
στην Πολιτική Σκέψη της Αρχαίας Ελλάδας
Συρόπουλος Σπύρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110791

2018 • σ. 271 • 978-960-01-1934-3 • 14,00€
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2016

2015 • σ. 640 • 978-960-01-1578-9 • 37,82 €
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

2015 • σ. 640 • 978-960-01-1578-9 • 44,79 €

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη
Επτά αιώνες που άλλαξαν ριζικά την Ευρώπη σε ένα μικρό
βιβλίο. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ξέρει να μας εξηγήσει απλά,
κατανοητά, πλήρως πώς περάσαμε από τους 12 βασικούς και
πάμπολλους περιφερειακούς θεούς στον Χριστό· πώς άλλαξε ο
πνευματικός βίος των ανθρώπων· τι ρόλο έπαιξαν οι πολιτικές
και κοινωνικές συνθήκες, οι «βάρβαροι» και τα ελληνικά· πώς
αυτό το σταδιακό πέρασμα από τη μία εποχή στην άλλη δεν
διαμόρφωσε μόνο τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα, αλλά
έδωσε νέο νόημα ακόμα και στις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
2017 • σ. 144 • 978-960-01-1898-8 • 12,00 €

Βυζαντινή και Μεσαιωνική
ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ; ΠΟΣΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ;
Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Γριμάνη Άννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376811

Το Βυζάντιο δέχτηκε και αφομοίωσε στοιχεία από πολλές παραδόσεις (αρμενικές, σλαβικές, ανατολικές ρωμαϊκές μεταξύ
άλλων), αλλά εκείνο που χαρακτηρίζει την πολιτιστική του υπόσταση είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η ιστορική συνέχεια στην οποία εγγράφεται. Είναι αναμφισβήτητα
πλέον γνωστό, και αυτό ασχέτως εθνικών σκοπιμοτήτων, ότι
το βυζαντινό κράτος είναι η οργανική συνέχεια της Ρωμαϊκής

Ιστορία
Αυτοκρατορίας, ότι η τέχνη του χρωστά πολλά στο ελληνιστικό
κατόρθωμα και στην ανατολική εμπειρία των χρόνων εκείνων,
αλλά ως πολιτιστική συνέχεια (και όχι μόνο γλωσσική) εγγράφεται το Βυζάντιο μονάχα ως βίωμα του Ελληνισμού.
2016 • σ. 101 • 978-960-01-1826-1 • 10,00 €

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Πού είναι Θαμμένος ο Μεγαλέξανδρος;
Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη
Οι Βυζαντινοί, παρά τη ρωμαϊκή τους καταβολή και ιστορία, αναγνωρίζουνε τον Αλέξανδρο ως τον κατεξοχήν Έλληνα ήρωα. Η
εξοικείωσή τους με το έργο του Αριστοτέλη σίγουρα θα οδήγησε το ενδιαφέρον τους και προς τον Αλέξανδρο, τον ένδοξο
μαθητή του Σταγειρίτη, πλουτίζοντας τη λόγια παράδοση, αλλά
και τη λαϊκή, με ανάλογα γεγονότα, φανταστικά ή μη. Για τους
Βυζαντινούς, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι και παραμένει, πάνω απ΄
όλα και για όλους, το πρότυπο του Έλληνα ήρωα. Πού είναι όμως
θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος; Είναι πράγματι θαμμένος στην
Αλεξάνδρεια; Στον τάφο II της Βεργίνας βρίσκεται ο Φίλιππος
Β΄; Ή μήπως ο τάφος ανήκει στον Μέγα Αλέξανδρο, που τελικά
ενταφιάστηκε στην πατρίδα του;
2018 • σ. 127 • 978-960-01-1992-3 • 10,00€

ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Οι Σταυροφορικές Ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος
Αιώνας). Πολιτικές και Θεσμικές Πραγματικότητες
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960503

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ

2012 • σ. 212 • 978-960-01-1443-0 • 14,92 €

Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ
Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη Γιάννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998995

2013 • σ. 235 • 978-960-01-1597-0 • 14,92€

ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
Πετρίδης Πλάτων
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32999009

Παρουσιάζονται πολλές και διαφορετικές πτυχές της μελέτης
της κεραμικής που έχει έρθει στο φως στον ελλαδικό χώρο και
χρονολογείται στους τελευταίους ρωμαϊκούς και τους πρώτους
βυζαντινούς αιώνες. Με το βάρος να πέφτει στις κατά τόπους
παραγωγές και όχι στην εισηγμένη κεραμική, παρουσιάζονται
επίσης διάφορες κατηγορίες κεραμικών που παράγονται στον
ελλαδικό χώρο και διερευνούνται γενικότερα ζητήματα όπως
η ορολογία και ο τρόπος ταξινόμησης, το είδος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων, η ταυτότητα των κεραμέων, οι σχέσεις μεταξύ των εργαστηρίων, η διακίνηση των προϊόντων κ.ά.
2013 • σ. 214 • 978-960-01-1596-3 • 16,92 €

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Herrin Judith
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νικολάου Κατερίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαμαρά Χριστιάννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94683856

Μέσα από αυτό το βιβλίο θα επιχειρήσω να δώσω μια
σαφή εικόνα για το τι ήταν το Βυζάντιο, πώς λειτουργούσε και τι αντιπροσωπεύει σήμερα. Tο Βυζάντιο
ήταν ένας πολιτισμός με διάρκεια ζωής χιλίων χρόνων, που επηρέασε εξίσου τις χώρες της ανατολικής
Μεσογείου, τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη σε όλη
τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Aπό τον 6ο έως τον 15ο
αιώνα η επιρροή αυτή αυξομειώθηκε, όμως αποτελούσε πάντα μια σταθερά. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου ήταν ένα κράμα από παγανιστικά, χριστιανικά,
ελληνικά, ρωμαϊκά, αρχαία και αποκλειστικά μεσαιωνικά στοιχεία.
Οι πολιτισμικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις
του αναγνωρίζονται σήμερα ως διαχρονική κληρονομιά. Αλλά και ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά
διακυβέρνησης, όπως η αυτοκρατορική Αυλή με τις
διπλωματικές υπηρεσίες και την πολιτική γραφειοκρατία, η τελετή της στέψης και η άσκηση εξουσίας
από το γυναικείο φύλο, αναπτύχθηκαν αναμφίβολα
στο Βυζάντιο...
Judith Herrin
Τελικά η συγγραφέας, διαλύοντας μύθους και
ανασκευάζοντας στερεότυπα, συνέθεσε μια σύντομη
ιστορία του Βυζαντίου και εξηγεί, με επιστημοσύνη,
ακρίβεια αλλά και γλαφυρότητα, σε κάθε βιβλιόφιλο
ή ιστοριολάτρη αναγνώστη, την ουσία της χιλιόχρονης ιστορίας και του πολιτισμού της αυτοκρατορίας
του Βοσπόρου.
2020 • σ. 538 • 978-960-01-2143-8 • 30,00 €
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Ιστορία
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τέλη 19ου αι. - Αρχές 20ού αι.
Dugast Jacques
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φλιτούρης Λάμπρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Νεστοροπούλου Αλεξάνδρα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644016

Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Lamberton Harper John
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σφήκας Δ. Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σκορδύλης Κώστας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074920

Το βιβλίο του αμερικανού ιστορικού John Lamberton Harper διηγείται την ιστορία της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
και της Σοβιετικής Ένωσης, δύο μεσσιανικών κρατών και των αντίστοιχων συμμαχιών τους. Είναι η
ιστορία του Ψυχρού Πολέμου, ενός ανταγωνισμού
αυτοκρατορικών διαστάσεων και δυνητικά εσχατολογικού, εφόσον στη διαδρομή του παραμόνευε ο
κίνδυνος του πυρηνικού ολέθρου. Για τον Harper, ο
Ψυχρός Πόλεμος μπορεί να γίνει κατανοητός ανακαλώντας τη σύγκρουση της Αθήνας και της Σπάρτης στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τη σύγκρουση
της Γαλλίας του Ναπολέοντα με τους εχθρούς της,
αλλά και τη σύγκρουση της Εθνικοσοσιαλιστικής
Γερμανίας με τη Βρετανία, τη Σοβιετική Ένωση και
τις ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή τη φορά
το έπαθλο ήταν η παγκόσμια υπεροχή. Οι αντίπαλοι ήταν ανταγωνιστικά πολιτικά, κοινωνικά και
οικονομικά συστήματα που συγκρούστηκαν για
τον έλεγχο περιοχών ζωτικής σημασίας.
Ο συγγραφέας διηγείται την ιστορία του
Ψυχρού Πολέμου με σαφήνεια, διαύγεια, αυστηρή
επιχειρηματολογία, συναρπαστική αφήγηση και
μια ερμηνευτική προσέγγιση που ισορροπεί παραδειγματικά μεταξύ εικασίας και αποδεικτικού υλικού, εξηγητικού σχήματος και πραγματικότητας,
απρόβλεπτων συγκυριών και μη προκαθορισμένων επιλογών.
2021 • σ. 447 • 978-960-01-2273-2 • 24,00€
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Κατά τα έτη 1880-1910 η πολιτιστική ζωή στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μεταμορφώθηκε ριζικά. Εμφανίστηκαν νέοι τρόποι διασκέδασης και κοινωνικοποίησης, που συνδέονταν με την τεχνική
πρόοδο και την επέκταση της αστικής ζωής στα περισσότερα
έθνη. Οι σχέσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους βάθυναν. Η υιοθέτηση σύγχρονων μέσων πολιτιστικής
διάδοσης, όπως ο Τύπος, οι λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές επιθεωρήσεις, οι μεγάλες εκθέσεις, τα μαζικά θεάματα και, ήδη από
τότε, ο κινηματογράφος συνέβαλαν στην ομοιογενοποίηση των
πολιτισμικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα,
εκδηλώθηκαν έντονες ταυτοτικές διεκδικήσεις και αφυπνίστηκαν –ή ανακαλύφθηκαν εκ νέου– αγνοημένες πολιτιστικές παραδόσεις. Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις ποικίλες όψεις του μωσαϊκού
της Ευρώπης και την ανάδυση νέων αντιλήψεων στην τέχνη και
τον πολιτισμό. Αναλύει τα δεδομένα της κρίσης που χαρακτήρισε εκείνη τη στιγμή της πολιτιστικής ιστορίας, την ηγεμονία
αλλά και την αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών μοντέλων. Προτείνει την καλύτερη γνωριμία του αναγνώστη με τις νέες γλώσσες
και τις τεχνικές έκφρασης, τις εξωευρωπαϊκές επιδράσεις στην
κουλτούρα της αποικιοκρατικής Ευρώπης και τη συγκρότηση
του δημόσιου χώρου την εποχή έναρξης της μετάβασης στη
μαζική κουλτούρα.
2020 • σ. 327 • 978-960-01-2087-5 • 18,00€

ΜΙΚΡΑΣΙΑ, ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Γλύκατζη-Αρβελέρ Ελένη
Σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, η Μικρασία γνώρισε
την επιρροή διαφορετικών τρόπος διαβίωσης και πολιτισμού.
Οι παράλιες περιοχές της, τόσο οι αιγαιακές όσο και οι ποντιακές και αυτές της Προποντίδας, είναι ανοιχτές στις εξωτερικές
επαφές. Αντίθετα, οι περιοχές της ενδοχώρας διακρίνονται για
την καλλιέργεια μεγάλων γαιοκτημάτων, τα λατινικά latifundia.

Ιστορία
Δεν είναι, νομίζω, υπερβολή να πούμε ότι, τηρουμένων των
αναλογιών, η διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών αυτών διατρέχει όλη την ιστορία της Μικρασίας, και, με κάποιον τρόπο,
συνεχίζεται ως τα σήμερα. Η Μικρασία, της παραλίας ή της ενδοχώρας, σημάδεψε τις τύχες του ελληνισμού με ανεξίτηλο τρόπο,
ως καρδιά της παντοτινής Ρωμιοσύνης.
2021 • σ. 189 • 978-960-01-2305-0 • 14,00 €

παρουσία Ελλήνων υπό συνθήκες υποταγής και δουλείας. Όμως
ο ελληνικός κόσμος είναι μία συνεχής και δυναμική παρουσία και
συχνά υπερτερεί έναντι του «άγριου νικητή» (ferum victorem),
όπως λέγει ο Οράτιος. Το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να υπερνικήσει και τις ακραίες χριστιανικές αντιδράσεις και να δώσει στη
χριστιανικότητα οικουμενική διαπερατότητα.
Το να επιβάλλεις από τα μέσα τον πνευματικό και γλωσσικό
πολιτισμό σου σ’ αυτόν που επίσημα κυριαρχεί είναι η αψευδέστερη μαρτυρία της ελληνικής συνέχειας. Επίσης διατείνονται
ότι χάθηκε κάθε ίχνος ελληνικότητας μέσα στη θάλασσα των
πληθυσμιακών στοιχείων που ως επιδρομείς κατέκλυσαν τον
ελληνικό χώρο. Η παρουσία τέτοιων και άλλων λαών στον ελλαδικό χώρο είναι αναμφισβήτητη. Αυτό όμως που διέφυγε από
τον Φαλλμεράυερ και τους τωρινούς συνεχιστές του είναι τούτο
το πολύ σημαντικό: κανείς τέτοιος λαός δεν έγινε εξουσία. Απεναντίας, με την πάροδο του χρόνου ο ελληνικός κόσμος αφομοίωσε τα ξενικά στοιχεία.
2020 • σ. 338 • 978-960-01-2140-7 • 18,00

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Από τις Θεωρητικές στις Εκπαιδευτικές της Εκφάνσεις
Ταμίσογλου Χρύσα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073080

Ο τόπος και η ιστορία του έχει απασχολήσει την ανθρώπινη διανόηση από πολύ νωρίς. Η εφεύρεση και η διάδοση του έντυπου
υλικού συνέβαλαν στη διάχυσή της αλλά και στην επισήμανση
της σημασίας της για την απόκτηση συλλογικής, τοπικής και
εθνικής ταυτότητας. Το βιβλίο αυτό εξετάζει την εξέλιξη της
Τοπικής Ιστορίας καθώς και τις θεωρητικές αρχές που έχουν
αναπτυχθεί γύρω από την παραγωγή της. Στη συνέχεια, εγκύπτει στην αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας
μελετώντας διαχρονικά την εισαγωγή της, μέσα από προγράμματα σπουδών, διδακτικό υλικό και μεθοδολογία, στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εκπαίδευση
της Τοπικής Ιστορίας μέσω ενός προπτυχιακού προγράμματος
και των αποτελεσμάτων του. Τέλος, παρατίθενται ενδεικτικές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.
2021 • σ. 261 • 978-960-01-2202-2 • 15,00 €

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ
Τα Σημεία των Κακών μας Καιρών
Καργάκος Ι. Σαράντος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073059

Διακηρύσσεται πως δεν υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στους
αρχαίους και στους σύγχρονους Έλληνες, ούτε καν με αυτούς
της αυτοκρατορίας της ΚΠόλεως. Έτσι με ποικίλους επιστημονικοφανείς τρόπους αναβιώνει η θεωρία του Φαλλμεράυερ.
Ήταν ομολογουμένως δύσκολο να υπάρχει συνεχής και σταθερή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Καργάκος Ι. Σαράντος
Το έτος 2021 είναι η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη
της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εκτός από τη μέριμνα της πολιτείας για να προσλάβει η επέτειος τη λαμπρότητα πού της ταιριάζει, οφείλει και ο λαός να είναι πλήρως κατατοπισμένος σχετικά με το πολύπλευρο και πολύπτυχο έπος του 1821. Ο καλύτερος εορτασμός ενός μεγάλου γεγονότος είναι η ακριβής γνώση
του γεγονότος. Ο Σαράντος Ι. Καργάκος, πιστός στην αρχή του
Λεοπόλδου φον Ράνκε (1795-1886), μόχθησε να καταγράψει
ό,τι στην πραγματικότητα έγινε («Wie es eigentlich gewesen
ist»). Απέφυγε αυτό που είναι τώρα του συρμού: την κατασκευή
γεγονότων κατά το δοκούν. Ο δαιμόνιος Ταλλεϋράνδρος είχε
πει: «Τίποτε δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα όσο τα γεγονότα». Ναι,
αλλά τίποτε δεν γράφεται τόσο δύσκολα, όταν σέβεσαι τα γεγονότα. Και αυτό ο ελληνικός λαός άρχισε να το εκτιμά. Τούτο είναι
η καλύτερη ανταμοιβή για μας
ΤΟΜΟΣ Α: 2021 • σ. 766 • 978-960-01-2260-2 • 33,00 €
ΤΟΜΟΣ Β: 2021 • σ. 663 • 978-960-01-2262-6 • 33,00 €
ΤΟΜΟΣ Γ: 2021 • σ. 591 • 978-960-01-2263-3 • 33,00 €
SET: 2021 • 978-960-01-2259-6
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Καϊρης Θεόφιλος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυρτάτας Ι. Δημήτρης

ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2021 • σ. 103 • 978-960-01-2204-6 • 50,00€

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Miller T. Stuart
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόκκινος Γιώργος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδάκη Σίσσυ
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109614

Η Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία είναι ένα βιβλίο που
το χαρακτηρίζει ο σοφός σχεδιασμός του, ο οποίος βασίζεται
στην αποτύπωση της «μεγάλης εικόνας» και την ιστορική εποπτεία. Ταυτόχρονα, όμως, με επιδέξιους νοητικούς χειρισμούς
και με σύντομες αλλά εμπεριστατωμένες και συνήθως πολυπρισματικές αναφορές, αναδεικνύεται η αλληλουχία των σημαντικών αιτιακών παραγόντων και των καθοριστικών ιστορικών
γεγονότων από την είσοδο στη νεωτερικότητα έως την έλευση
της μετανεωρικότητας. Έτσι συμβάλλει στην καλλιέργεια ουσιαστικής ιστορικής παιδείας. Τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν
εξαιρετικό μαθησιακό εργαλείο. Γιατί η κατ΄εξοχήν ομάδα στην
οποία απευθύνεται το βιβλίο του Stuart T. Miller είναι οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν Ιστορία. Πρόκειται, με άλλα λόγια,
για ένα έργο μύησης στην ιστορική έρευνα και γραφή. Είναι
ένα πανόραμα των ιστορικών διεργασιών, που συγκειμενοποιεί
και κωδικοποιεί συγχρόνως ένα ευρύτατο σύνολο γεγονότων.
2018 • σ. 895 • 978-960-01-1925-1 • 48,00 €

ΕΠΤΑ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΜΦΥΛΙΟΙ,
ΕΠΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
1821-2016
Δερτιλής Β. Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689718

Γεγονότα μιας Ιστορίας δύο αιώνων: Τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε, ορισμένα τα μάθαμε σε περίληψη. Στα σχολεία μας δεν
ακούσαμε σχεδόν τίποτε για πτωχεύσεις και κρίσεις πέρα απ’ όσα
έλεγαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Οι περισσότεροι από τους
πολέμους ήταν ένδοξοι – ακόμη και αν τους χάσαμε. Οι άλλοι
ήταν άδικοι και άνισοι εις βάρος μας – γι’ αυτό τους χάσαμε. Τον
120 |
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πρώτο από τους εμφυλίους τον ξεχάσαμε μέσα στον ενθουσιασμό για τα κατορθώματα των ηρώων του 1821. Τον δεύτερο τον
στριμώξαμε σε ένα και μόνο γεγονός, την δολοφονία του Καποδίστρια. Ελάχιστα μάθαμε για τους αλληλοσκοτωμούς που εκείνος θέλησε να σταματήσει με τίμημα την δική του ζωή. Τον τρίτο
εμφύλιο τον βαφτίσαμε «Διχασμό» κι ας χώρισε την Ελλάδα σε
δύο κράτη κι ας αναθεμάτισε η Εκκλησία τον πρωθυπουργό της
χώρας σε συλλαλητήριο κι ας είχε μετά η χώρα μερικές χιλιάδες
νεκρούς σε συλλαλητήρια -και σε πογκρόμ- στις γειτονιές της
Αθήνας. Τον τέταρτο εμφύλιο οι νικητές τον ονόμασαν «συμμοριτοπόλεμο» και οι ηττημένοι τον έκαναν σημαία εκδίκησης.
Αν οι έλληνες πολίτες γνώριζαν τα σφάλματα που έφεραν
τις έξι πρώτες πτωχεύσεις μας, θα είχαμε αποφύγει την έβδομη.
Αν οι ηγέτες μας γνώριζαν πώς φθάσαμε στους τρεις πρώτους
εμφυλίους πολέμους της Ιστορίας μας, θα είχαν αποκηρύξει την
εμφυλιοπολεμική δημαγωγία. Αυτά τα απλά πράγματα ήθελα να
πω σε αυτό το βιβλίο.
2020 • σ. 162 • 978-960-01-2105-6 • 12,00 €

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Τεκμήρια. Αναψηλαφήσεις, Ερμηνείες
Κρεμμυδάς Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59386182

Με επίμονη και μακροχρόνια έρευνα, με συνολική και μικροσκοπική παρατήρηση, μπορεί κανείς να διακρίνει, όχι άνετα
πάντως, ένα γενικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλιώτικα, το στοίχημα ενός ολόκληρου έθνους
– από αυτό και ο πρωτοποριακός ρόλος του εγχειρήματος. Από
την αρχή, την έναρξή της δηλαδή στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, μέχρι το τέλος της, που ως προς την πλήρη ικανοποίηση
του αρχικού αιτήματος θα μπορούσε να το τοποθετήσει κανείς
στο 1843, καθώς και στη διάρκεια της προετοιμασίας της, την
Ελληνική Επανάσταση του 1821 διακρίνει μια διαρκής πάλη
του νεωτερικού με το παραδοσιακό· η νεωτερικότητα πάλεψε,
ακόμη και πολέμησε, την παράδοση και νίκησε.
2016 • σ. 228 • 978-960-01-1742-4 • 11,00 €

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Η Διαχείριση της Τραυματικής Μνήμης. Θύτες και Θύματα
Κόκκινος Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658658

Το βιβλίο αυτό έρχεται να συνοψίσει αλλά και να αξιολογήσει
τον ιστοριογραφικό, θεωρητικό και παιδαγωγικό στοχασμό που
έχει διατυπωθεί αφενός για τις κρατικές πολιτικές μνήμης που
αφορούν το Ολοκαύτωμα και αφετέρου για τους ειδικότερους
τρόπους και τις μορφές προσέγγισης της τραυματικής του μνήμης από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας.
Εύλογα, η Γερμανία ανάγεται σε παραδειγματική μελέτη
περίπτωσης, όπως επίσης, σε μικρότερο εντούτοις βαθμό, η
προσοχή στρέφεται στα κράτη-συνοδοιπόρους του γερμανικού
εθνικοσοσιαλισμού. Όμως, η ανάλυση του συγγραφέα δεν αφήνει στο περιθώριο του προβληματισμού και τους τρόπους διαχείρισης που επέλεξαν τα κράτη τα οποία μετατράπηκαν άθελά
τους σε «εργοστάσια θανάτου» (Πολωνία).
2015 • σ. 376 • 978-960-01-1671-7 • 24,88€

Ιστορία
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (1917-1991)
Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη Γιάννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767286

Στο βιβλίο περιγράφεται η απόπειρα να πραγματοποιηθεί ένα
ουτοπικό, ξένο προς την εντόπια παράδοση, στοιχείο: το κομμουνιστικό ιδεώδες περί ισότητας και ευημερίας των ανθρώπων
σε μια χώρα, τη Ρωσία, όπου έλειπαν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θεωρίας αυτής.
2012 • σ. 352 • 978-960-01-1561-1 • 21,90€

1917, Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαχαιρά Άννα, Φλιτούρης Λάμπρος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
Τα Νεανικά μου Χρόνια στη Γερμανία του Χίτλερ
Krüger Horst
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδάκη Σίσσυ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
Ο Στενός Κύκλος του Φύρερ στο Γ΄ Ράιχ και Μετέπειτα
Görtemaker B. Heike
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κέλογλου Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076364

Ποιοι βοήθησαν τον Χίτλερ να καταλάβει την εξουσία; Ποιοι αποτελούσαν τον στενό κύκλο του; Ποιοι του ασκούσαν τη μεγαλύτερη επιρροή; Ποια προνόμια απολάμβαναν; Τι απέγιναν μετά
το τέλος του πολέμου; Η ιστορικός Heike B. Görtemaker καταρρίπτει τον μύθο του «μοναχικού» Χίτλερ. Παρουσιάζει άγνωστα
μέχρι σήμερα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ήδη από τη
δεκαετία του 1920 ο Χίτλερ είχε πάντα ανθρώπους που φρόντιζαν την εικόνα του και του εξασφάλιζαν χρήματα και «υψηλούς» συμμάχους σε διάφορες χώρες. Μας μεταφέρει στο πολυτελές ορεινό καταφύγιό του και παρακολουθεί την καθημερινότητα της «Αυλής» του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο
των γυναικών της «Αυλής», στην πανίσχυρη Μάγκντα Γκέμπελς,
στην αδελφή του Νίτσε, στην κόρη του Βάγκνερ και στις πολύ
νεαρές ερωμένες του «Φύρερ»: από την ανιψιά του μέχρι την
Εύα Μπράουν.
«Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι ξέρουν τα πάντα για το
Τρίτο Ράιχ θα εντυπωσιαστούν από τις πληροφορίες αυτού του
βιβλίου» (Focus).
2021 • σ. 523 • 978-960-01-2255-8 • 25,00€

Tο Διαλυμένο σπίτι του Χορστ Κρίγκερ είναι ένα χρονικό για τα
νεανικά του χρόνια στη Γερμανία του Χίτλερ. Μεγάλωσε σ’ ένα
προάστιο του Βερολίνου. Οι γονείς και οι γείτονές του ζούσαν
μια συνηθισμένη, μη πολιτικοποιημένη ζωή, πίστευαν στον Θεό
και υπάκουαν στους νόμους. Σταδιακά όμως γοητεύτηκαν και
δηλητηριάστηκαν από τις υποσχέσεις του ναζισμού. Πώς έγινε
αυτό; Ο Κρίγκερ ήταν «τυπικός γιος άκακων Γερμανών που δεν
υπήρξαν ποτέ ναζί, και χωρίς τους οποίους ποτέ οι ναζί δεν θα
είχαν καταφέρει να κάνουν αυτά που έκαναν».
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1966 σκίζοντας για πρώτη φορά το
πέπλο της σιωπής, καθώς αποκάλυπτε δύσπεπτες αλήθειες για
το τραυματισμένο έθνος των Γερμανών. Βρέθηκε εκτός κυκλοφορίας για δεκαετίες, αλλά επανεκδόθηκε το 2019 και κατόπιν μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, σημειώνοντας μεγάλη
επιτυχία.
2022 • σ. 231 • 978-960-01-2322-7 • 14,00€

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Η Αληθινή Ιστορία του Ήρωα της Αντίστασης
που Διείσδυσε στο Άουσβιτς
Fairweather Jack
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαρβίρη Θεοδώρα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072899

Aυτή είναι η αληθινή ιστορία ενός αφανή ήρωα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, του Βίτολντ Πιλέτσκι. Ενός γενναίου αξιωματικού του πολωνικού στρατού και μέλους της αντίστασης της
Βαρσοβίας, ο οποίος το φθινόπωρο του 1940 και ενώ οι Ναζί
έχουν καταλάβει την Πολωνία διεισδύει εθελοντικά στο Άουσβιτς, συγκροτεί αντιστασιακό πυρήνα και συντάσσει αναφορές για τις ναζιστικές φρικαλεότητες. Επί τρία χρόνια περίπου
βιώνει τον εφιάλτη και βλέπει το στρατόπεδο συγκέντρωσης να
μετατρέπεται σε εργοστάσιο θανάτου. Κι όμως, όταν τελειώνει
ο πόλεμος και οι Σοβιετικοί γίνονται οι νέοι κύριοι της αγαπημένης του πατρίδας, καταδικάζεται για εσχάτη προδοσία και
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Ιστορία
εκτελείται έπειτα από μια παρωδία δίκης. Οι ηρωικές του προσπάθειες να ενημερώσει τις συμμαχικές δυνάμεις για την κόλαση
του Άουσβιτς και να τις πιέσει να αντιδράσουν αποκαλύφθηκαν
δεκαετίες αργότερα, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και
το άνοιγμα των πολωνικών κρατικών αρχείων. Ο Βίτολντ Πιλέτσκι έφυγε από τη ζωή νομίζοντας πως είχε αποτύχει. Η φωνή
του, καθαρή και αισιόδοξη στην αρχή, στο τέλος έγινε ψίθυρος,
έσβησε εξαντλημένη και απογοητευμένη. Κι όμως, η συνεισφορά
του στην αποκάλυψη της αλήθειας για το τέρας του ναζισμού
θεωρείται πλέον ανυπολόγιστη.
2020 • σ. 522 • 978-960-01-2171-1 • 25,00 €

ΖΩΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Mohnhaupt Jan
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κέλογλου Γιάννης

Ήταν οι ναζί φιλόζωοι; Ο Χίτλερ φωτογραφιζόταν συχνά με τα
αγαπημένα του λυκόσκυλα και είχε φροντίσει να μάθουν όλοι
πως ήταν χορτοφάγος. Ένας απ’ τους πρώτους νόμους του Τρίτου Ράιχ αφορούσε την προστασία των ζώων. Διατηρήθηκε για
δεκαετίες μετά την πτώση του και μάλιστα χάρισε στον Χίτλερ
παράσημο από τις ΗΠΑ.
Ο Γιαν Μονχάουπτ καταρρίπτει τον μύθο του φιλόζωου Χίτλερ και των εθνικοσοσιαλιστών. Η ναζιστική κοσμοθεωρία περί
αναδιοργάνωσης της κοινωνίας σε εθνοφυλετική βάση είχε
εφαρμογή τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Θεωρούσαν τα γουρούνια φυλετικά ανώτερα, τις γάτες όμως κατώτερες.
Οι αρκούδες στον ζωολογικό κήπο του στρατοπέδου συγκέντρωσης απολάμβαναν πλούσια γεύματα την ώρα που δίπλα
τους οι κρατούμενοι λιμοκτονούσαν. Τα παιδιά από το σχολείο
ήδη μάθαιναν με την εκτροφή μεταξοσκώληκα ότι κάθε παράσιτο πεθαίνει, κάθε κηφήνας πεθαίνει, τόσο μεταξύ των ζώων
όσο και μεταξύ των ανθρώπων!
Ο Μονχάουπτ παρουσιάζει, με αφηγηματικό τρόπο, άγνωστες πτυχές της φυλετικής κτηνωδίας του εθνικοσοσιαλισμού,
αντλώντας από ημερολόγια, υλικό προπαγάνδας, μέχρι και
σχολικά βιβλία της εποχής. Μας δείχνει μια άλλη πλευρά που
έμοιαζε αθώα, αλλά δηλητηρίαζε το ίδιο βαθιά και επικίνδυνα
τον λαό.
2021• σ. 285 • 978-960-01-2254-1 • 15,00 €

ΜΕΝΓΚΕΛΕ
Το Αληθινό Πρόσωπο του «Αγγέλου του Θανάτου»
Marwell G. David
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαρβίρη Θεοδώρα

Το βιβλίο βασίζεται αφενός μεν σε αρχεία απ’ όλο τον κόσμο και
στην προσεκτική έρευνα πολλών λαμπρών μελετητών, αφετέρου δε βασίζεται στα γραπτά του ίδιου του Μένγκελε. Ο συγγραφέας μελέτησε την αλληλογραφία και τα ημερολόγια από τη
μετέπειτα ζωή του και εντρύφησε σε πολύ προσωπικές λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία του, τις καταχρήσεις και τις ιδιαίτερες απόψεις του, καθώς και στο ύφος και στον ρυθμό των
σκέψεών του. Επιπλέον το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μένγκελε, έστω
και αργά στη ζωή του, αποφάσισε να γράψει την αυτοβιογραφία του με τη μορφή μυθιστορήματος, βοήθησε ιδιαίτερως τον
συγγραφέα. Η αυτοβιογραφία του μιλούσε για έναν άνδρα «που
η εποχή του τον είχε διαμορφώσει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο».
Πίστευε πως μέσω αυτού του είδους της «μυθιστορηματικής
αυτοβιογραφίας», που τον λύτρωνε από τα δεσμά της κυριολεκτικής αλήθειας, μπορούσε να κατασκευάσει από το ακατέργαστο υλικό της ζωής του ένα σημαντικότερο, ίσως και καθολικότερο, μήνυμα. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας ο Μένγκελε
χρησιμοποίησε φανταστικά ονόματα προσώπων και γεωγραφικών τοποθεσιών. Η πρόκληση του συγγραφέα ήταν να αποκρυπτογραφήσει την απόπειρα του Μένγκελε να συγκαλύψει τα
αληθινά ονόματα ατόμων και τοποθεσιών που διαδραμάτισαν
καίριο ρόλο στην ιστορία του και να τα προσδιορίσει.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ
Η Τελική Πτώση του Γ΄ Ράιχ
Ullrich Volker
Το βιβλίο ξεκινά στις 30 Απριλίου 1945 με τις προετοιμασίες για
την αυτοκτονία του Χίτλερ. Περιγράφει τι συνέβαινε μέσα και
έξω από το υπόγειο καταφύγιό του με κάθε λεπτομέρεια: ποιους
συνάντησε, τι τους είπε, τι εντολές άφησε, το τελευταίο γεύμα,
πώς έφερναν από όπου έβρισκαν βενζίνη για να τον κάψουν
μετά, μια και ο Χίτλερ φοβόταν πως αν δεν γινόταν στάχτη θα
κρέμαγαν το πτώμα του στην Κόκκινη Πλατεία, κ.λπ. Συνεχίζεται με τη δυσάρεστη έκπληξη των στρατηγών του όταν τους
ανακοινώθηκε πως ο Χίτλερ όρισε διάδοχό του τον διοικητή
του στόλου των υποβρυχίων, ναύαρχο Ντένιτς (και για τον ίδιο
ήταν έκπληξη), και από κει και πέρα παρακολουθεί τα γεγονότα
μέσα, κυρίως, αλλά και έξω από τη Γερμανία έως τη «Μέρα της
Νίκης» (9 Μαΐου). Τα περιγράφει ώρα με την ώρα και διηγείται
προσωπικές ιστορίες διάσημων προσώπων, όπως του Κλάους
Μαν, του Βίλι Μπραντ, της Μάρλεν Ντίντριχ και άλλων.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΥ «ΑΔΡΙΑΣ» L-67
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΑΣ
Τασσάς Γ. Κωνσταντίνος
Η ζωή του Γιώργου, την οποία εξιστορεί ο γιος του Κωνσταντίνος, αποτελεί από μόνη της μία οδύσσεια. Έζησε και συμμετείχε
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Ιστορία
ενεργά στα δραματικά γεγονότα μέσα στα οποία διαμορφώθηκε
η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος τον 20ό αιώνα, με κορυφαίο
εκείνο της νύχτας της 22ας Οκτωβρίου 1943, όταν το ένδοξο
ελληνικό αντιτορπιλικό «Αδρίας» συγκρούσθηκε έξω από την
Κάλυμνο με γερμανική νάρκη και κόπηκε στα δύο. Ο Γιώργος
τότε ήταν 17 ετών και μέλος του ηρωικού εκείνου πληρώματος.
Για πολλές δεκαετίες περιπλανήθηκε και αγωνίστηκε σε τέσσερις
ηπείρους και είχε την τύχη να συναναστραφεί με εξέχουσες ελληνικές και διεθνείς προσωπικότητες της πολιτικής και της διανόησης. Η ανδρεία του σε όλους τους τομείς της ζωής του συμβάδιζε
πάντα με το θάρρος των ιδεών του. Με τις άοκνες προσπάθειες
και την πίστη στα ιδανικά του, κατάφερε να πραγματοποιήσει
την υπόσχεσή του στον θείο του Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή
και να γίνει ένας σπουδαίος μηχανικός γιγάντιων φραγμάτων
και υδροηλεκτρικών σταθμών. Κομμάτια από μικρές ιστορίες
ενός πατριώτη που συνθέτουν το παζλ μιας απίστευτης ζωής.
Όπως και κάθε ζωής; Ίσως. Με τη διαφορά ότι, καθορίζοντας ο
ίδιος την μοίρα του, ο γενναιόδωρος αυτός αγωνιστής ταυτίστηκε με εκείνη του έθνους μας και κατατάχθηκε μεταξύ των
ηρώων μας, με τη ζωή του να αποτελεί παράδειγμα για όλους
μας. Ένα παράδειγμα και μια μοναδική κληρονομιά που αξίζει
να μοιραστούμε και να μιμηθούμε.
2019 • σ. • 541 • 978-960-01-2057-8 • 23,00 €

Ιστορία της Τέχνης

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Εικόνα - Ιστορία - Εκπαίδευση
Παληκίδης Α. Άγγελος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076909

Οι εικόνες των πατέρων του ελληνικού εθνικού κράτους και των
γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης είναι παντού. Εικονογραφούν την ιστορική φαντασία μας, δίνουν χρώμα και μορφή
στη συλλογική υπερηφάνεια μας, σφυρηλατούν τις ταυτοτικές
βεβαιότητές μας. Τις θεωρούμε τόσο γνώριμες και οικείες, ώστε
αμελούμε να τις ρωτήσουμε· να μάθουμε τα μικρά και μεγάλα
μυστικά τους, να ανακαλύψουμε τον κόσμο στον οποίο γεννήθηκαν και έζησαν – όπως και τις πολλές ζωές που έζησαν μετέπειτα και εξακολουθούν να ζουν σήμερα. Οι εικόνες όμως δεν
έχουν μόνο ιστορία. Έχουν και ιστορικότητα. Ο συγγραφέας

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Τέχνη, Ιατρική και Αισθητηριακές Πολιτικές
στη Βρετανία του 18ου Αιώνα
Σαραφιανός Άρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076909

Το βιβλίο αυτό μελετά τις αχαρτογράφητες συνέργειες μεταξύ τέχνης και ιατρικής στον δέκατο
όγδοο αιώνα, ειδικά τις σχέσεις μεταξύ νέων μοντέλων φυσιολογίας και επιστημονικής ανατομίας με
νέες απόψεις για την ανάγκη δραστικής ενίσχυσης
των καλλιτεχνικών εικόνων και εμπειριών. Εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών υλικών – από
θεωρητικά κείμενα για την τέχνη όπως αυτά του
Edmund Burke ή του Denis Diderot μέχρι ιατρικές πραγματείες για τη φυσιολογία των αισθήσεων και την ανατομία· και από πίνακες, εκμαγεία
ή εικονογραφημένους ανατομικούς άτλαντες σαν
αυτούς του George Stubbs και του William Hunter
μέχρι ακαδημαϊκές διαλέξεις για καλλιτέχνες και
καλλιτεχνικές κριτικές, το βιβλίο συζητά τη διεπιστημονική γενεαλογία της νεωτερικής δίψας για
το πραγματικό τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη
του βρετανικού 18ου αιώνα. Τόσο η τέχνη και η
ιατρική στον 18ο αιώνα όπως επίσης οι διάφορες
οπτικές τεχνολογίες του πραγματικού στον επερχόμενο 19ο αιώνα, τον κατεξοχήν αιώνα της φρενίτιδας του πραγματικού, όσο και οι επίκαιρες προεκτάσεις τους σήμερα (virtual/augmented reality,
simulation) ενημερώνονται σε βάθος από τις ιστορικές ρήξεις τις οποίες ανασύρει η αρχαιολογία της
νεωτερικής αντίληψης στο παρόν βιβλίο.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ • 2022 • 978-960-01-2296-1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Ιστορία
προσεγγίζει τα καλλιτεχνικά έργα του 19ου αιώνα θέτοντας
θεμελιώδη ερωτήματα, όπως: Πώς έβλεπαν οι Έλληνες τον εαυτό
τους στην ιστορία; Ποια επίδραση άσκησε στην αυτοεικόνα τους
η ματιά των ξένων; Ποιον ρόλο πίστευαν ότι θα διαδραματίσουν
στη νέα εποχή; Πώς ήθελαν να τους θυμούνται οι μελλοντικές
γενιές του έθνους;
Αναλύει πίνακες, τοιχογραφίες, σχέδια και χαρακτικά, αναζητά τις πηγές τους, φωτίζει τις συνθήκες δημιουργίας τους,
περιεργάζεται το κοινό τους, διερευνά τα πρόδηλα και λανθάνοντα ιδεολογικά τους μηνύματα και συζητά την επίδραση που
άσκησαν στη συλλογική αντίληψη και μνήμη.
2021 • σ. 443 • 978-960-01-2287-9 • 40,00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
Hatt Michael, Klonk Charlotte
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σαραφιανός Άρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γυιόκα Λία, Σαραφιανός Άρης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ζητήματα Ιστορίας, Μεθοδολογίας, Ιστοριογραφίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αδαμοπούλου Αρετή, Γυιόκα Λία, Στεφανής Ι.

Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192321

Η Ιστορία της Τέχνης, ως αυτόνομο επιστημονικό πεδίο στο ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα, μετρά λίγο περισσότερο από πενήντα χρόνια ύπαρξης. Στη διάρκεια αυτού του μισού αιώνα διδάχθηκε σε ΑΕΙ, διαμορφώνοντας επαγγελματίες που εργάστηκαν
σε μουσεία και κρατικούς φορείς, εντάχθηκε ως κλάδος ειδίκευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και ως μάθημα στη Μέση
Εκπαίδευση. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι περισσότερες
εισηγήσεις του Ε΄ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης και αποτελεί
όχι μόνον ένα τεκμήριο της ιστορικής συγκυρίας του συνεδρίου
αλλά κι ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους σπουδάζουν, μελετούν, ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την Ιστορία της Τέχνης.
2019 • σ. 640 • 978-960-01-1974-9 • 35,00€

Αρχαιολογία
ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΝΙ
Ανασυνθέτοντας μια Μικρή Βυζαντινή Πόλη
Πάλλης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689707

Σχεδόν όλες οι πόλεις της Ελλάδας κρύβουν ένα βυζαντινό
παρελθόν, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση
της οργάνωσης και της εικόνας τους έως τις μέρες μας. Εντούτοις, στις περισσότερες το παρελθόν αυτό έχει αφήσει πολύ
λίγα υλικά ίχνη –συνήθως ένα κάστρο– και έχει καταστεί εξαιρετικά δυσανάγνωστο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η
Λαμία, το μεσαιωνικό Ζητούνι, μία μικρή βυζαντινή πόλη που
υπήρξε για περισσότερο από μία χιλιετία στρατηγικός κόμβος
στον δρόμο από και προς τη νότια Ελλάδα. Συνδυάζοντας τις
πενιχρές αναφορές των γραπτών πηγών και τις αποσπασματικές αρχαιολογικές μαρτυρίες, στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η
124 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ανασύνθεση της μορφής και της εξέλιξης της Λαμίας από τον 4ο
ώς τον 15ο αιώνα, και η αποτίμηση της σημασίας της ως τοπικού διοικητικού, στρατιωτικού και εκκλησιαστικού κέντρου.
2020 • σ. 195 • 978-960-01-2095-0 • 10,00€

ΧΡΟΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Εφαρμογές των Τεχνικών Φωταύγειας στον Πολιτισμό
και στο Περιβάλλον
Ζαχαριάς Νικόλαος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94690197

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής της φωταύγειας για τη χρονολόγηση εμβληματικών μνημείων, αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων
τέχνης της ανθρωπότητας, που καλύπτουν ένα χρονικό εύρος
100.000 χρόνων από σήμερα. Τα σχετικά εργαστήρια εμπίπτουν
στη θεματική της Αρχαιομετρίας, η οποία, ερευνητικά, είναι
εξαιρετικά δραστήρια όχι μόνο διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.
Μέσω της φωταύγειας χρονολογούνται τα κεραμικά, τα κονιάματα και τα ιζήματα όλων των τύπων, παρέχοντας την απόλυτη
ηλικία κατασκευής ή χρήσης τους. Παράλληλα η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται στους ελέγχους αυθεντικότητας σε περιπτώσεις
αμφισβητούμενης γνησιότητας ή σε μελέτες που απουσιάζουν
τα τυπολογικά ή μορφολογικά χαρακτηριστικά. Στις άλλες εφαρμογές της συγκαταλέγονται οι μετρήσεις των δόσεων ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα ή σε διαστημικές αποστολές. Στις
προοπτικές της φωταύγειας, το βιβλίο αναφέρει την πρόβλεψη
της εφαρμογής της σε κάθε περιβαλλοντικό, αρχαιολογικό και
μουσειολογικό πρόγραμμα στη νέα δεκαετία.
2021 • σ. 189 • 978-960-01-2200-8 • 15,00€

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Μελετήματα Αρχαιολογική Επιστήμης και Εφαρμογής
Μελάς Μανόλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377082

Oι δομικές και μεθοδολογικές αντιθέσεις στην αρχαιολογική
διαδικασία γεφυρώνονται σήμερα στην πράξη, ιδιαίτερα στην
τρέχουσα μεθοδολογική θεωρία προσέγγισης του αρχαιολογικού υλικού, αλλά και στις τεχνικές της έρευνας πεδίου – παράβαλε λ.χ. τη θεωρία μέσης εμβέλειας του Binford με αυτή των
συμφραζομένων και της άμεσης ιστορικής προσέγγισης των
Ηοdder και Trigger. Παραδοσιακά υπήρξε επίσης διάσταση ανάμεσα στα δεδομένα και την ερμηνευτική θεωρία. Ωστόσο, τώρα,
ο υλικός πολιτισμός και ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική, η τέχνη και
η τεχνολογία υπόκεινται πλέον σε κοινωνιολογική και κριτική
ανάλυση, αναζητώντας τον πολλαπλό συμβολισμό και την ιδεολογική τους εμβέλεια ως κοινωνική και πολιτική στρατηγική
και προπαγάνδα. Το ίδιο ισχύει για συναφείς διαδικασίες, όπως
το εμπόριο. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις όπως οι νεκρικές
καύσεις επιστρατεύονται φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες που δείχνουν ότι πίσω από αυτό το έθιμο κρύβεται ο φόβος
του νεκρού. Τέλος, οι πολιτισμικο-ιστορικές προσεγγίσεις δεν
μένουν «αθεώρητες», αφού πλέον ενισχύονται από πολλαπλές
εφαρμογές ερμηνευτικής ουσίας.
2017 • σ. • 846 • 978-960-01-1808-7 • 45,00 €

Ιστορία
Ιστορία του Φύλου

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
ΤΟΝ 20Ό ΑΙΏΝΑ
Μια Ιστορία

ανδρικού εαυτού και πώς οι ανδρικές ταυτότητες, υποκειμενικότητες και εμπειρίες αναπαράγονταν και μεταβάλλονταν σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους, κοινωνικά περιβάλλοντα και
πολιτισμικά συμφραζόμενα; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα από τα οποία εκκινεί το βιβλίο, φέρνοντας σε δημιουργική συνομιλία ερευνήτριες και ερευνητές που συνδιαλέγονται
με τη διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή και τους σύγχρονους
προβληματισμούς της ιστορίας του ανδρισμού και του φύλου.
Οι συμβολές του τόμου αντλώντας τα παραδείγματά τους από
την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία αποτυπώνουν την πολλαπλότητα της ανδρικής εμπειρίας μέσα από πλήθος πεδίων,
όπως την πολιτική, τον πόλεμο, την οικογένεια, την αυτοκρατορία, τα ομοκοινωνικά περιβάλλοντα, τον κινηματογράφο, τη
λογοτεχνία, το κοινωνικό περιθώριο και τις ελίτ, ενώ διαπλέκουν
παραγωγικά το φύλο με άλλες κατηγορίες ανάλυσης, όπως το
έθνος, την τάξη, την ηλικία, το σώμα και τη σεξουαλικότητα.
Υπογραμμίζουν, τέλος, τον συσχετικό χαρακτήρα ανδρισμών και
θηλυκοτήτων και διευρύνουν σημαντικά την οπτική μας γύρω
από την παραγωγή των σχέσεων εξουσίας κατά το παρελθόν.
2019 • σ. 466 • 978-960-01-2023-3 • 25,00€

Herzog Dagmar

ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αβδελά Έφη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρκέτου Πελαγία

Οικογενειακοί Δεσμοί & Συναισθήματα στην Αστική
Ελλάδα, 1850-1930

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102123582

Βασιλειάδου Δήμητρα

Το βιβλίο εξετάζει συστηματικά τα κεντρικά ζητήματα γύρω από
τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δημόσιοι λόγοι, κοινωνικά κινήματα και κρατικές πολιτικές: οι ανασημασιοδοτήσεις της πορνείας, της ομοφυλοφιλίας, της αντισύλληψης και οι ευγονικές παρακαταθήκες πριν από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο· η αυξανόμενη κρατική παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο σε δημοκρατικά και αυταρχικά καθεστώτα τη μακρά
περίοδο μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου· ο
νεοσυντηρητισμός της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου μετά τη
μαζική βία των παγκόσμιων συρράξεων· οι αμφίσημες φιλελευθεροποιήσεις των χρόνων 1960-1980· και το σεξ μετά το AIDS
στη νέα Ευρώπη στο γύρισμα από τον 20ό στον 21o αιώνα. Με
έμφαση αναδεικνύονται οι δημόσιες διαστάσεις του σεξ. Βασική
θέση του βιβλίου είναι ότι η ιστορία της σεξουαλικότητας στον
ευρωπαϊκό 20ό αιώνα καθόλου δεν είναι μια ιστορία σταδιακής
φιλελευθεροποίησης του σεξ, όπως συχνά υποστηρίζεται. Αντίθετα, είναι μια σύνθετη διαδρομή με πολλά πισωγυρίσματα και
επισφαλείς κατακτήσεις, πολύ διαφορετική κατά χώρα, τάξη και
φύλο, που προσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε
πολιτική συγκυρία.
2022 • σ. 350 • 978-960-01-2308-1 • 20,00€

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110461

ΑΝΔΡΙΣΜΟΙ
Αναπαραστάσεις, Υποκείμενα και Πρακτικές από
τη Μεσαιωνική μέχρι τη Σύγχρονη Περίοδο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλειάδου Δήμητρα, Γιαννιτσιώτης Γιάννης,

Διαλέτη Ανδρονίκη, Πλακωτός Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055292

Ποια ήταν τα υλικά που έφτιαχναν τους οικογενειακούς δεσμούς
στο παρελθόν και πώς άλλαζαν στον χρόνο; Πώς διατύπωναν οι
άνθρωποι τα ιδιαίτερα συναισθήματα και τις αξίες της οικογενειακής ζωής και ποιες ήταν οι προσδοκίες που αυτές γεννούσαν; Πώς εξαρτούσαν τα υλικά τους συμφέροντα από τις ηθικές
και συναισθηματικές τους ανάγκες και –αντίστροφα– πώς τις
ικανοποιούσαν και τις εξάλλασσαν με ποικίλες υλικές παροχές;
Τι εννοούσαν όταν δήλωναν ότι το αίσθημα των οικογενειακών
δεσμών είναι αδιαπραγμάτευτο; Γιατί, από την άλλη μεριά, η
οικογενειακή αγάπη δεν οδηγούσε μόνο σε φροντίδα και ανιδιοτελή προσφορά, αλλά και σε απαγορεύσεις, απογοητεύσεις
και καταπίεση; Πώς, τελικά, το «αίμα δεν γινόταν ποτέ νερό»;
Στο βιβλίο αυτό, αφιερωμένο στην πολιτισμική συγκρότηση των
οικογενειακών δεσμών στην αστική Ελλάδα από το 1850 έως το
1930, οι απαντήσεις δίνονται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες της ιστορικής δράσης. Αξιοποιώντας πλούσιες ιδιωτικές αλληλογραφίες, αφουγκραζόμαστε τη
φωνή ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας: πατέρων και μητέρων,
γιων και θυγατέρων, αδερφών, ερωτικών συντρόφων και συζύγων. Στον τροπικό της γραφής διασταυρώνονται η ιστορία της
οικογένειας και του φύλου με την ιστορία των συναισθημάτων
και τους αυτοβιογραφικούς λόγους. Είναι ένας τόπος στον οποίο
οι άνθρωποι στοχάζονται για τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους
με τους άλλους και τον κόσμο που τους περιβάλλει, ενώ οργανώνουν αδιάκοπα, συναισθηματικά και αξιακά, την ατομική και
οικογενειακή τους δράση.
2018 • σ. 291 • 978-960-01-1940-4 • 16,00€

Τι σήμαινε να είναι κάποιος «άνδρας» στο παρελθόν; Με ποιους
τρόπους διαμορφωνόταν ατομικά και συλλογικά η εικόνα του
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Διδακτική
Γενική Μεθοδολογία
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΚΑΙ ΟΨΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Διαχρονικές Προσεγγίσεις
Kalverboer Alex Fedde, Hopkins Brian,
Geuze Reint
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζάραγκας Κ. Χαρίλαος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689498

☞ Βλέπε σελίδα 85.

2020 • σ.562 • 978-960-01-2133-9 • 30,00€

την προσωπικότητα του μαθητή, βοηθώντας τον να κατανοήσει
τον κόσμο και τη θέση του σε αυτόν. Εδώ ο εκπαιδευτικός δίνει
προτεραιότητα στον κριτικό στοχασμό, στην ενσυναίσθηση και
στο ενδιαφέρον για το καλό της ανθρωπότητας.
2016 • σ. 432 • 978-960-01-1719-6 • 28,00 €

Διδακτική της Γλώσσας
ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μότσιου Ελένη, Βασιλάκη Ευγενία, Γκανά

Ελένη, Κωστούλας Αχιλλέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072434

☞ Βλέπε σελίδα 108.

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΜΑΘΗΣΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
Η Ενσωμάτωση του Παιχνιδιού στο Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό Σχολείο
Kieff E. Judith, Casbergue M. Renée
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ζάραγκας Κ.

Χαρίλαος, Αγγελάκη Θ. Άννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376511

Η παιγνιώδης διδακτική αναφέρεται σε στρατηγικές τις οποίες
δημιουργεί το περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαδικασία της
μάθησης μέσα από το παιχνίδι, καθώς επίσης και το πνεύμα που
καλύπτει αυτές τις ενέργειες. Το νηπιαγωγείο πέρα από το παιχνίδι «ως μορφή κύριας απασχόλησης του παιδιού» έχει υποχρέωση την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, καθώς
θεωρείται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο συμπληρώνει την
οικογενειακή αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρώιμης και της παιδικής ηλικίας (προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί) έχουν την ευθύνη να προάγουν τη συνεργασία με την
οικογένεια −βοηθώντας τα παιδιά να ανταποκριθούν πλήρως
στις δυνατότητές τους− παρέχοντας πολλαπλές ευκαιρίες για
να διδαχθούν μέσα από το παιχνίδι.
2017 • σ. 441 • 978-960-01-1891-9 • 25,00 €

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές
Προκλήσεις του 21ου Αιώνα
Δημητριάδου Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658468

Η ρευστότητα και οι αμφισημίες του 21ου αιώνα έχουν προσανατολίσει την εκπαίδευση σε στόχους αποδοτικότητας και
κερδοφορίας, μετατρέποντας τους μαθητές σε καταναλωτές
ομογενοποιημένης γνώσης. Ο επιστημονικός κλάδος της Διδακτικής καλείται να ορίσει ποιοτικά κριτήρια για την ατζέντα
της εκπαίδευσης με ορίζοντα μια στοχαστική, οραματική και
φιλοσοφημένη θεώρηση του κόσμου. Η συγγραφέας επιχειρεί
να επαναπροσδιορίσει τους όρους μαθησιακής εμπειρίας της
νέας γενιάς περιγράφοντας διδακτικές προσεγγίσεις που απομακρύνονται από νομοτέλειες, άκαμπτα θεωρητικά σχήματα και
βέβαια συστήματα εξήγησης. Προτείνει καινοτομίες που βασίζονται στη συνεργασία, ευνοούν τις οριζόντιες σχέσεις οικοδόμησης της γνώσης σε ευρέα γεωγραφικά πεδία και ενδυναμώνουν
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2021 • σ. 246 • 978-960-01-2244-2 • 13,00 €

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σε Τμήματα Ενίσχυσης και Γραμματισμού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παρθένης Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689533

☞ Βλέπε σελίδα 101.

2019 • σ. 215 • 978-960-01-2067-7 • 12,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
Από την Αρχαιοελληνική Γραμματεία έως Σήμερα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378247

☞ Βλέπε σελίδα 107.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ /17

2017 • σ. 471 • 978-960-01-1845-2 • 25,00 €

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κοινωνιογλωσσικές Διαφορές και Επικοινωνιακή
Ικανότητα
Γκαραβέλας Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056867

Τέσσερις δεκαετίες αφότου πραγματοποιήθηκε η στροφή στην
επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία παρουσιάζεται έντονη η
ανάγκη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των αλλαγών που
έγιναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε επίπεδο εκπαιδευτικής
πολιτικής. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να διαπιστωθεί αν η θεωρητική στροφή στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας είχε
ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καταστούν αποτελεσματικότεροι
όσον αφορά την επικοινωνιακή ικανότητα. Ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει έρευνα η οποία επικεντρώνεται στη διερεύνηση του βαθμού διαφοροποίησης του επιπέδου της επικοινωνιακής ικανότητας μαθητών που τελειώνουν την Γ΄ Γυμνασίου ως προς την κατανόηση γραπτών κειμένων σε σχέση με το
φύλο, την κοινωνική τους θέση, τον τόπο διαμονής τους και τη
γλώσσα που μιλούν στο σπίτι. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές φιλολογικών και παιδαγωγικών τμημάτων

Διδακτική
αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για θέματα γλωσσικής
διδασκαλίας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση.
2019 • σ. 202 • 978-960-01-2040-0 • 10,00 €

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Γραμματική ως Θεωρία και Πρακτική στο Πλαίσιο
της Επικοινωνιακής Προσέγγισης της Γλώσσας
Μήτσης Σπ. Ναπολέων
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659738

2015 • σ. 584 • 978-960-01-1716-5 • 37,00 €

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αρχίζοντας από το Νηπιαγωγείο…
Ντίνας Δ. Κώστας, Γώτη Γ. Ευθυμία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59357256

2016 • σ. 178 • 978-960-01-1807-0 • 10,00 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ενσωμάτωση της Γλωσσικής Απόκλισης και Γλωσσικής
Ποικιλίας στην Τάξη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζακώστα Μαρίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959708

2015 • σ. 312 • 978-960-01-1672-4 • 19,91 €

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζακώστα Μαρίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660211

2015 • σ. 344 • 978-960-01-1706-6 • 21,90 €

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Διερεύνηση των Τρόπων Διδακτικής Αξιοποίησης
Ενός Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Διδασκαλίας
του Λεξιλογίου
Παραδιά Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959707

2014 • σ. 176 • 978-960-01-1637-3 • 9,95 €

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Θεωρητική Προσέγγιση και Διδακτικές Εφαρμογές

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΑ
Λόγοι, Ταυτότητες, Πρακτικές
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102075812

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στο γλωσσικό μάθημα,
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια στο ελληνικό πρωτοβάθμιο σχολείο, και διερευνά μια σειρά από κομβικά ερωτήματα. Με ποιον
τρόπο μπορεί να κατανοήσει κανείς τις προτάσεις
που έχουν διατυπωθεί με στόχο να αναδιαρθρώσουν τη φύση του γλωσσικού μαθήματος; Πώς μπορούν αυτές να αξιολογηθούν; Τι συνιστά το «νέο»
και το «παραδοσιακό» στη γλωσσική εκπαίδευση;
Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε πρόταση συνιστά μια βαθιά πολιτική πράξη που οδηγεί στη διαμόρφωση συγκεκριμένου τύπου υποκειμένων, οι σύνθετες διαδικασίες διά μέσου των
οποίων συντελείται η διαμόρφωση αυτή έχουν
ελάχιστα μελετηθεί. Με το παρόν έργο επιχειρείται μια τέτοια μετα-ανάλυση. Μέσα από την κριτική ανάγνωση των Προγραμμάτων Σπουδών και
των γλωσσικών εγχειριδίων που έχουν εκπονηθεί
(1982-2011) στο ελλαδικό συγκείμενο, σκιαγραφείται η διαπάλη μεταξύ των προτεινόμενων από τη
διεθνή έρευνα οπτικών (Discourses) για τη γλώσσα
και τον γραμματισμό, αλλά και ο τρόπος αναπλαισίωσης ορισμένων εξ αυτών στο τοπικό πλαίσιο.
Η μελέτη καταλήγει στην ανάγκη αναδιάρθρωσης
της πράξης προς κριτικά προσανατολισμένες πρακτικές και κοινωνικά δίκαιες κατευθύνσεις.
2021 • σ. 311 • 978-960-01-2270-1 • 16,00 €

Μήτσης Σπ. Ναπολέων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παραδιά Μαρία, Μήτση Αντωνία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767183
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/15

2012 • σ. 455 • 978-960-01-1539-0 • 24,88 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Διδακτική
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΠΡΩΤΟ)ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επίκαιρες Προκλήσεις και Προοπτικές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32998968

☞ Βλέπε σελίδα 107.
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2013 • σ. 555 • 978-960-01-1589-5 • 29,86 €

Διδακτική της Λογοτεχνίας
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αναγνωστικές & Κριτικές Προσεγγίσεις
Παπαρούση Μαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056712

Σχεδιασμένο τόσο για φοιτητές όσο και για εκπαιδευτικούς που
επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για μια κριτική αναγνωστική
προσέγγιση της λογοτεχνίας στο σχολείο, το βιβλίο απευθύνεται σε εκείνους που διδάσκουν ή ελπίζουν να διδάξουν στην
εκπαίδευση – κατά κύριο λόγο στην πρωτοβάθμια, αλλά και
στη δευτεροβάθμια. Απευθύνεται ταυτόχρονα και σε όλους όσοι
ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στους τρόπους με τους οποίους
η λογοτεχνική ανάγνωση οδηγεί τον αναγνώστη να συλλάβει
το κείμενο ως έναν χώρο όπου μπορεί να υλοποιηθεί μια πληθώρα αναγνώσεων χάρη στις οποίες μαθαίνει να νοηματοδοτεί
τη ζωή και τις εμπειρίες του και να εμπλέκεται σε περιστάσεις
πολιτισμικής και κοινωνικής κριτικής. Κινείται μεταξύ θεωρίας
και πράξης και προτείνει τρόπους και πρακτικές ανάγνωσης
που δεν συνιστούν απλώς μια σειρά δραστηριοτήτων, αλλά την
πρακτική εφαρμογή θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με μία
κριτική διάσταση της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Αναφέρεται διεξοδικά τόσο σε βασικά συστατικά στοιχεία των πεζογραφικών
και ποιητικών κειμένων ως εισαγωγή στο πεδίο της λογοτεχνικής θεωρίας όσο και σε θεμελιώδεις πρακτικές υλοποίησης της
διαδικασίας της λογοτεχνικής ανάγνωσης, όπως οι λογοτεχνικές
συζητήσεις, η ανάγνωση μέσα από δίκτυα κειμένων, οι κριτικές
και οι διακαλλιτεχνικές-διαμεσικές προσεγγίσεις.
2019 • σ. 269 • 978-960-01-2027-1 • 17,00

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδου Βενετία, Κόκορης Δημήτρης,

Μπακογιάννης Γ. Μιχάλης, Χοντολίδου Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109634

Ο συλλογικός αυτός τόμος επιχειρεί να αποτυπώσει τις εξελίξεις των τελευταίων είκοσι χρόνων στο πεδίο της λογοτεχνικής
εκπαίδευσης. Βασίζεται στην ιδέα ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο σχετίζεται στενά με την άτυπη «διδασκαλία»
της στα άλλα κοινωνικά πεδία: στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
στις δραστηριότητες των δημόσιων βιβλιοθηκών και των μουσείων, στις λέσχες ανάγνωσης, στον κινηματογράφο και στις
άλλες τέχνες. Οι αλλαγές που συνέβησαν στην παραγωγή, τη
διακίνηση και την ανάγνωση των βιβλίων, η επέκταση της διαδικτυακής επικοινωνίας και η ανάγνωση στις κάθε είδους οθόνες
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και στα προγράμματα φιλαναγνωσίας που ξεκίνησαν αλλά διακόπηκαν απότομα, καθώς και τα νέα Προγράμματα Σπουδών
που σχεδιάστηκαν αλλά δεν εφαρμόστηκαν μας υποχρεώνουν
να επανεξετάσουμε τη λογοτεχνική ανάγνωση σε όλες τις παραμέτρους της.
Ο τόμος αποτελείται από εννέα μέρη τα οποία πολιορκούν
την έννοια της λογοτεχνικής ανάγνωσης ξεκινώντας από τη
θεωρία, προχωρώντας στην κοινωνία και καταλήγοντας στο
σχολείο. Τα κείμενα βασίζονται σε μια ευρεία γκάμα θεωριών
και μεθόδων ενώ η έρευνα που προϋποτίθεται και αποτυπώνεται σε αυτά είναι πλούσια, πολυφωνική και προπάντων επιστημονικά θεμελιωμένη.
2018 • σ. 892 • 978-960-01-1945-9 • 48,00 €

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Η Λογοτεχνική Εμπειρία από την Παιδική Ηλικία
έως την Ενηλικίωση
Appleyard A. Joseph
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαλαφάντης Δ. Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δεσποινιάδης Κώστας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 12584773

2017 • σ. 353 • 978-960-01-1865-0 • 19,00 €

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Διδακτικές Προσεγγίσεις - Αξιοποίηση Διδακτικού
Υλικού (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πάτσιου Βίκυ, Καλογήρου Τζίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22788583

Η σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας (θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης, της πρόσληψης και της διακειμενικότητας,
οι πολιτισμικές σπουδές, ο νέος ιστορικισμός, κ.ά.), αλλά και τα
κινήματα του κριτικού εγγραμματισμού (critical literacy) και της
δημιουργικής διδασκαλίας (creative teaching) έχουν ανανεώσει
ριζικά τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε το λογοτεχνικό κείμενο στη σχολική τάξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα
κείμενα του παρόντος τόμου αναδεικνύουν το πολυσχεδές και
ευρύ ζήτημα της διδακτικής της λογοτεχνίας και της ευρύτερης
διάχυσής της στην εκπαίδευση. Οι συνεργάτες του τόμου αξιοποιούν μια ποικιλία από λογοτεχνικές και κριτικές θεωρίες, διδακτικές τεχνικές και κατάλληλα σχεδιασμένο υλικό προκειμένου
να προσεγγίσουν διδακτικά και μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων κείμενα ποιητικά (Σεφέρης, Γκάτσος), το λαϊκό παραμύθι
των αδερφών Γκριμ, το νεοελληνικό μυθιστόρημα της λεγόμενης
γενιάς του ‘30 (Κοσμά Πολίτη, Λεμονοδάσος), το μυθιστόρημα
για παιδιά του ανατρεπτικού συγγραφέα Roald Dahl και το σύγχρονο εικονοβιβλίο (picturebook).
2013 • σ. 325 • 978-960-01-1565-9 • 19,91 €

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
Ο Εννοούμενος Αναγνώστης των Παιδικών Βιβλίων
Οικονομίδου Σούλα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50660149

2016 • σ. 384 • 978-960-01-1677-9 • 25,00 €

Διδακτική
Διδακτική των Θρησκευτικών
ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ;
Μια Πολυδιάστατη Έρευνα σε Ελληνικό Περιβάλλον
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος

Διδακτική των Εικαστικών
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθήματα Διαπραγματευτικής Σχεδίασης
Κούβου Ουρανία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192130

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055151

☞ Βλέπε σελίδα 94.

Τι χρειάζεται η Εκπαίδευση σήμερα; Τι χρειάζονται τα Θρησκευτικά στη σύγχρονη Εκπαίδευση; Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει με μία τρίχρονη μελέτη/έρευνα-δράση με εθνογραφικά
στοιχεία. Έζησε τρία χρόνια με τους μαθητές/τριες ενός Γυμνασίου στη Δυτική Αττική, από την ημέρα εγγραφής μέχρι που αποφοίτησαν. Η ποικιλία προέλευσης, θρησκειών και πολιτισμών, η
διαφορετικότητα, η συνύπαρξη και η ζωντάνια των παιδιών και
εκπαιδευτικών αποτέλεσαν ένα προκλητικό περιβάλλον έρευνας
για τη φύση της γνώσης και μάθησης, για τη θέση της θρησκευτικής γνώσης στο σχολείο και ιδιαίτερα για τη βιωματική διδακτική προσέγγισή της. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν όχι μόνο
τη μετασχηματιστική δυναμική της εκπαίδευσης σήμερα, αλλά
και τις δυνατότητες που έχει μία «Μετασχηματιστική Θρησκευτική Εκπαίδευση» για την κοινωνία και τον άνθρωπο.
Το βιβλίο παρουσιάζει όλα τα σχέδια μαθήματος που πραγματοποιήθηκαν, με πηγές, φύλλα εργασίας και περιγραφές
όλων των δραστηριοτήτων και παραθέτει όλα τα εργαλεία έρευνας και αξιολόγησης, γιατί είναι χρήσιμα εργαλεία στη διδακτική
πράξη και την έρευνά της. Απευθύνεται σε ερευνητές/τριες και
φοιτητές/τριες, που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την
αγωγή, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, θεολόγους και δασκάλους,
που αγαπούν και τολμούν να διδάσκουν.
2019 • σ. 420 • 978-960-01-1997-8 • 23,00 €

2019 • σ. 150 • 978-960-01-2049-3 • 10,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΒΕΙΑ
Συμβολή στη Διδακτική Μεθοδολογία
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658795

Η μελέτη αυτή αφορά την πρώτη εφηβεία (11-15 ετών) και την
παιδαγωγική προσέγγισή της. Σε αυτήν αναπτύσσονται θέματα
που αφορούν τους πρώτους εφήβους και την ανάπτυξή τους.
Αναλύονται με ένα εκπαιδευτικά ευρηματικό τρόπο για την
πρώτη εφηβεία: η σημασία της οικογένειας, των φίλων, του σχολείου και των κοινωνικών ομάδων· η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και της πίστης· η κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση
και διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων στο Δημοτικό και
Γυμνάσιο και η σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική προσέγγισή της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται ακόμη
σχέδια/σενάρια μαθήματος και η επιστημονική τεκμηρίωσή
τους για δασκάλους και εκπαιδευτικούς με έμφαση στη δημιουργία κοινότητας μάθησης και σχέδια μαθήματος για δασκάλους
και θεολόγους, ως παραδείγματα της προτεινόμενης μεθόδου.
Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές τους, σε εκπαιδευτικούς, σε εμψυχωτές και σε γονείς που
επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά τους.
2015 • σ. 405 • 978-960-01-1675-5 • 25,87 €

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γνωστική Προσέγγιση
Κούβου Ουρανία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360816

Εκτός από το καλλιτεχνικό και ψυχογραφικό τους ενδιαφέρουν,
τα σχέδια των μικρών παιδιών παρουσιάζουν μία ακόμη αξιόλογη, αν και παραμελημένη, συνθήκη. Στην προσπάθειά τους να
καταλάβουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, τα παιδιά σχεδιάζουν,
δίνοντας μορφή στις εμπειρίες τους και αποδίδοντας σε αυτές
προσωπικό νόημα. Χρησιμοποιούν δε γι’ αυτόν τον σκοπό ένα
ρεπερτόριο από μουντζούρες, σημάδια, οπτικά σύμβολα και
αναπαραστατικά τεχνάσματα. Στο βιβλίο αυτό μελετώνται περιπτώσεις σχεδίων, αναδεικνύοντας τις διανοητικές και γνωστικές
διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά ενώ σχεδιάζουν.
Αυτή η μελέτη φιλοδοξεί να εκκινήσει ένα διάλογο γύρω από το
εκπαιδευτικό δίλημμα: «Τα παιδιά μαθαίνουν να σχεδιάζουν ή
τα παιδιά μαθαίνουν σχεδιάζοντας;», αποδίδοντας στο παιδικό
σχέδιο τη γνωστική και παιδαγωγική σημασία που του αναλογεί.
2016 • σ. 245 • 978-960-01-1780-6 • 30,00 €

Διδακτική της Κοινωνιολογίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ένα Μοντέλο Μετασχηματιστικής ΔιδακτικοΠαιδαγωγικής Προσέγγισης
Γιαβρίμης Ε. Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689372

Το βιβλίο έχει ως στόχο να συμβάλει στον διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και να καλύψει το κενό
που υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία. Σε αυτό αναλύονται οι
βασικές διαστάσεις και έννοιες του μαθησιακού πλαισίου υπό
το πρίσμα των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διδακτικές και παιδαγωγικές προκείμενες
του μαθησιακού πλαισίου της Κοινωνιολογίας και προτείνεται
ένα μετασχηματιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο
μοντέλο, μέσω των αναλύσεων των κοινωνικών προσεγγίσεων
στο σχολικό πλαίσιο, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κριτικού
πολίτη, που θα έχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά και ερμηνευτικά
εργαλεία για να προσεγγίσει τη σύνθετη και δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγματικότητα, στην
οποία η αβεβαιότητα και η διακινδύνευση στη ζωή των ατόμων
διαμορφώνει συνθήκες υποτελών και μη προνομιούχων. Το
πλαίσιο του περιεχομένου του μαθήματος της Κοινωνιολογίας
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Διδακτική
δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμεσολαβήσει τις
κοινωνικές αναλύσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιούν
οι μαθητές στο σύγχρονο μετανεωτερικό περιβάλλον και να
προσδώσει στους αυριανούς κοινωνικούς μετέχοντες εκείνα τα
αναγκαία χαρακτηριστικά για την ενεργή συμμετοχή τους στην
ποιοτική αναβάθμιση και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας.
2020 • σ. 583 • 978-960-01-2106-3 • 32,00 €

Διδακτική της Φυσικής Αγωγής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δανιά Ασπασία
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Διδασκαλία - Διδακτική Ξένων Γλωσσών
- Η Ελληνική ως Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

ΑΚΟΎΩ ΕΛΛΗΝΙΚΆ - ΜΑΘΑΊΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Μία Ολοκληρωμένη Πρόταση Κατανόησης
του Προφορικού Λόγου για Όλα τα Επίπεδα
Ελληνομάθειας
Καψάλης Δ. Γεώργιος, Γαλάνη Αλεξάνδρα,
Καψάλη Μαργαρίτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076859

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ
ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακίσινα Α. Άλλα, Καλιτά Ν. Οξάνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073395

Στο βιβλίο εξετάζονται τα θεωρητικά θεμέλια της Μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Περιγράφονται οι βασικές έννοιες, οι τεχνικές και οι μέθοδοι που είναι
απαραίτητες για την επιτυχή διδασκαλία, καθώς επίσης και οι
απολύτως αναγκαίοι μεθοδολογικοί όροι. Προσφέρονται στον
καθηγητή σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας με τη χρήση διαφόρων μεθόδων διαδραστικών προσεγγίσεων, ικανών να διασφαλίσουν την επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας αυτής. Επιπλέον, σκοπός του βιβλίου είναι
να συμβάλει στην κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη
μαθησιακή διδασκαλία, καθώς επίσης να του διδάξει, αφενός,
πώς να αφουγκράζεται τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων
και, αφετέρου, πώς να ενδυναμώνει τον ρόλο του στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Το βιβλίο απευθύνεται σε
φοιτητές, μεταπτυχιακούς, υποψηφίους διδάκτορες φιλολογικών ειδικοτήτων, αρχάριους διδάσκοντες, καθώς και σε όλους
όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν τη ρωσική ως ξένη γλώσσα.
2021 • σ. 243 • 978-960-01-2197-1 • 15,00 €
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το εγχειρίδιο Ακούω Ελληνικά, Μαθαίνω Ελληνικά καλύπτει ένα
σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία αναφορικά με τη δεξιότητα
της κατανόησης του προφορικού λόγου σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (Α1-Γ2). Βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, που διδάσκει ή διδάσκεται την ελληνική ως δεύτερη /ξένη
γλώσσα. Το βιβλίο περιλαμβάνει διακόσια επτά κείμενα, πλαισιωμένα από πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, όπως και
αντίστοιχο αριθμό δραστηριοτήτων –ποικίλου περιεχομένου
και τυπολογίας– για την κατανόηση του προφορικού λόγου.
Επίσης, συνοδεύεται από τις λύσεις των ασκήσεων, τα κείμενα
των ακουστικών ασκήσεων, καθώς και από την ψηφιακή ηχητική εγγραφή τους.
Η επιλογή και η θεματική των κειμένων, όπως και ο τρόπος
της πολύπλευρης αξιοποίησής τους, καθιστούν το βιβλίο ένα
πολύτιμο εργαλείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας όλων των επιπέδων.
2021 • σ. 675 • 978-960-01-2301-2 • 50,00 €

ALORS ON JOUE!
12 Jeux de Société pour la Didactique du Français
Langue Étrangère (FLE) - Niveaux A1 et A2
Mavromara-Lazaridou Catherine,
Schlemminger Gérald
CONCEPTION DES IMAGES: Karamanidou Areti-Eirini
ILLUSTRATIONS: Mitsobonos Panagiotis
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109603

2018 • σ. 171 • 978-960-01-1924-4 • 14,00 €

Διδακτική
Διδακτική Φυσικών Επιστημών
ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Allen Michael
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057356

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ Π + Φ1
Εντατικά Μαθήματα Ελληνικών για το Επίπεδο Α
Τριανταφυλλίδου Λήδα, Κοκκινίδου Μαρίνα,
Τακούδα Χριστίνα, Σεχίδου Ειρήνη,
Σταυριανάκη Κατερίνα
Ένα εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας για εντατικά και ταχύρρυθμα προγράμματα,
αλλά και για προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας. Απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικες σπουδαστές/σπουδάστριες που
μαθαίνουν την ελληνική στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν
να επικοινωνήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά σε ποικίλες περιστάσεις της καθημερινής ζωής κατακτώντας βασικές
δομές και λεξιλόγιο. Ο βασικός κορμός του βιβλίου απαρτίζεται από 10 ενότητες από τις οποίες οι δύο είναι επαναληπτικές και μια εισαγωγική (φωνητική-γραφή). Συνοδεύεται από
παράρτημα με ασκήσεις, καθώς και από γλωσσάρι στα αγγλικά
και τα ρωσικά.
2021 • σ. 320 • 978-960-01-2285-5 • 29,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ Π + Φ 2
Εντατικά Μαθήματα Ελληνικών για το Επίπεδο Β
Τριανταφυλλίδου Λήδα, Κοκκινίδου Μαρίνα,
Παντελόγλου Λέλια
Ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας για όσους επιθυμούν να κατακτήσουν το μέσο (Β’)
επίπεδο ελληνομάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 12 ενότητες με κείμενα, διαλόγους, φαινόμενα
μορφολογίας και σύνταξης, καθώς και ποικίλες ασκήσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων, απλοποιημένα κείμενα από
τον ημερήσιο Τύπο και άλλες πηγές καθώς και μια ιστορία σε
συνέχειες. Περιλαμβάνει παράρτημα με επιπλέον ασκήσεις και
φωτογραφίες για εμπέδωση των φαινομένων και για επέκταση
της διδασκαλίας και συνοδεύεται από αρχείο ήχου με τα κείμενα και τους διαλόγους των ενοτήτων και τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου, πίνακες γραμματικής καθώς και τις
λύσεις των ασκήσεων.
2019 • σ. 382 • 978-960-01-2054-7 • 29,00 €

Στο βιβλίο περιγράφονται οι παρανοήσεις που έχει καταγράψει η παιδαγωγική έρευνα σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου για έννοιες της Βιολογίας, της Χημείας, της Φυσικής και της Γεωλογίας – έννοιες που στη χώρα μας περιέχονται
στα μαθήματα «Μελέτη Περιβάλλοντος», «Φυσικά» και «Γεωγραφία». Στη συνέχεια περιγράφει με απλό τρόπο την επιστημονική άποψη και παραθέτει ιδέες και διδακτικές στρατηγικές
για την εννοιολογική αναδόμηση των παρανοήσεων. Το βιβλίο
αυτό καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας
και είναι ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε εν ενεργεία αλλά και
μελλοντικό εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι
χρήσιμο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.
2019 • σ. 378 • 978-960-01-2041-7 • 20,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Holton Gerald, Brush G. Stephen
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σκορδούλης Κώστας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρκολέφας Ηλίας, Σκουρλά Λάρα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: Μπαλτάς Αριστείδης,

Χριστοδουλίδης Κώστας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109573

☞ Βλέπε σελίδα 25.

2018 • σ. 701 • 978-960-01-1947-3 • 55,00 €

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
H Νέα Διάσταση στην STEAM Εκπαίδευση
Πλακίτση Κατερίνα, Σταμούλης Ευθύμιος,
Θεοδωράκη Χαρίκλεια, Κολοκούρη Ελένη, Νάννη
Ευτυχία, Κορνελάκη Αθηνά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77113750

2018 • σ. 375 • 978-960-01-1965-7 • 20,00 €

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TΟΥ ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΥ
Σπύρτου Άννα, Μάνου Λεωνίδας, Πέικος Γιώργος,
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110738

☞ Βλέπε σελίδα 25.

2018 • σ. 127 • 978-960-01-1935-0 • 8,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Διδακτική
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προκλήσεις και Προοπτικές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλογιαννάκης Μιχάλης

Διδακτική των Μαθηματικών
ΨΗΦΙΔΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αριθμητική, Άλγεβρα και Γεωμετρία

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110723

Κολέζα Ευγενία

2018 • σ. 403 • 978-960-01-1927-5 • 22,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645847

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΡΙΟ
Με Στόχο την Καλλιέργεια Γνώσεων και Ικανοτήτων
για τη Ζωή
Κουμαράς Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376999

Γιατί να διδάξω Φυσικές Επιστήμες και τι να διδάξω από αυτές
στην υποχρεωτική εκπαίδευση; Τι διδακτικό υλικό θα χρησιμοποιήσω για να διδάξω Φυσικές Επιστήμες; Πώς να διδάξω Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική Εκπαίδευση; Πώς (και τι) να
αξιολογήσω τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες; Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που επιχειρεί με συγκεκριμένα παραδείγματα να απαντήσει ο συγγραφέας υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι Φυσικές Επιστήμες δεν είναι μόνο γνώσεις
αλλά και τρόπος σκέψης, καλλιέργειας κομβικών ικανοτήτων
και διαμόρφωσης στάσεων για την καθημερινή ζωή του κάθε
ενήλικα και όχι μόνο του μελλοντικού Επιστήμονα ή Μηχανικού.
2017 • σ. 294 • 978-960-01-1884-1• 16,00 €

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Για την Ανάπτυξή της, για τη Διδασκαλία της,
για τη Μάθησή της

Οι «ψηφίδες σκέψης» που παρουσιάζονται στις σελίδες αυτού
του βιβλίου αφορούν στην Αριθμητική, την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο. Στην πορεία της
συγγραφής επιδίωξα να αναδειχθούν όλες οι δυνατές συνδέσεις
μεταξύ των μαθηματικών εννοιών, είτε μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων είτε μέσω ανοικτών ερωτημάτων ή μέσω αρκετών
«σημαντικών ιδεών» που διανθίζουν το κείμενο. Αυτή η επιλογή
δικαιολογεί και τον τίτλο του βιβλίου ώστε ο αναγνώστης να
μπορέσει να συνθέσει τη μαθηματική εικόνα που βρίσκεται πίσω
από τα ερωτήματα και τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει. Βρέθηκα μπροστά σε δίλημμα ως προς το βάθος στο οποίο
έπρεπε να παρουσιάσω τις μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.
Είμαι πεπεισμένη ότι όποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να διδάξει
Μαθηματικά οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της
διδασκαλίας του, σε ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από εκείνο
στο οποίο στοχεύει να αποκτήσουν οι μαθητές του. Ο μαθηματικός του ορίζοντας πρέπει να είναι ευρύς και η μαθηματική του
σκέψη να έχει καλλιεργηθεί μέσα από τη διαδικασία διερεύνησης
προβλημάτων με όχι πάντα προφανή λύση. Για τον λόγο αυτό
το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προβλημάτων, χαμηλής,
μεσαίας και υψηλής γνωστικής απαίτησης, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει την ευχέρεια να κάνει τις διδακτικές του επιλογές.
2020 • σ. 514 • 978-960-01-2120-9 • 35,00 €

Κουμαράς Παναγιώτης

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658803

Κολέζα Ευγενία

2015 • σ. 416 • 978-960-01-1680-9 • 30,00 €

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναζητήσεις και Προτάσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καριώτογλου Πέτρος, Παπαδοπούλου

Πηνελόπη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959802

2014 • σ. 368 • 978-960-01-1665-6 • 22,90 €

Διδακτική Πληροφορικής & Τεχνολογίας
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (E-LEARNING)
Από τη Θεωρία στην Πράξη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αναστασιάδης Σ. Παναγιώτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360889

2016 • σ. 408 • 978-960-01-1803-2 • 24,50 €
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68388131

Η ικανότητα του να διδάσκεις Μαθηματικά απαιτεί ισορροπία
μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων:
γνώση του αντικειμένου και του πώς να το διδάσκεις, γνώσεις
ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Ο δάσκαλος που διδάσκει Μαθηματικά πρέπει να γνωρίζει Μαθηματικά (γνώση του περιεχομένου) και να έχει βασικές γνώσεις σε επιστημονικές περιοχές που
σχετίζονται άμεσα με τα Μαθηματικά. Η γνώση βασικών στοιχείων, εργαλείων και μεθόδων από άλλες περιοχές παρέχει μια
σειρά μοντέλων, αναπαραστάσεων και αναλογιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών. Αλλά πέρα από την καθαρή
γνώση του περιεχομένου, πρέπει να γνωρίζει πώς να διδάξει
τα Μαθηματικά (παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου). Πώς,
δηλαδή, να μετασχηματίζει το μαθηματικό περιεχόμενο, ώστε
να είναι διδάξιμο και κατανοητό από τους μαθητές του. Αυτή η
διαδικασία μετασχηματισμού απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό επιμέρους ικανοτήτων: Ικανότητα σχεδιασμού «Διδακτικών Καταστάσεων», ικανότητα επιλογής κατάλληλων δραστηριοτήτων για
την εισαγωγή/εμβάθυνση σε μια έννοια, ικανότητα διατύπωσης κατάλληλων ερωτήσεων προκειμένου να δημιουργήσει μια
κουλτούρα «διερεύνησης» στην τάξη, ικανότητα διαχείρισης των
απαντήσεων (και κυρίως των λαθών) των μαθητών. Η Θεωρία

Διδακτική
και Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών είναι ένα βιβλίο που
στοχεύει στο να υποστηρίξει τον δάσκαλο στην προσπάθειά
του να περάσει από μια κουλτούρα απλής εφαρμογής οδηγιών
σε μια κουλτούρα ανεξάρτητου και υπεύθυνου σχεδιασμού.
2017 • σ. 484 • 978-960-01-1892-6 • 40,00 €

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Για Δασκάλους, Μαθητές και Γονείς
Κολέζα Ευγενία
Αυτό το βιβλίο περιέχει τα εντελώς απαραίτητα Μαθηματικά
του Δημοτικού Σχολείου που πρέπει να γνωρίζει μια δασκάλα
ή ένας δάσκαλος, ώστε να μπορέσει να αποκομίσει το μέγιστο
όφελος από τα τρέχοντα εγχειρίδια και να είναι ικανός/ή να
δημιουργήσει δικό του/της υψηλού επιπέδου υλικό. Το βιβλίο
δεν ακολουθεί βήμα-βήμα τα εγχειρίδια, γιατί αν το έκανε θα
ήταν «περιορισμένης ωφέλειας». Τα εγχειρίδια αλλάζουν. Εκείνο
που μένει σταθερό είναι το μαθηματικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Η καινοτομία του βιβλίου είναι ότι πέρα
από τις εξηγήσεις για τους διάφορους μηχανισμούς και τις πολλές ασκήσεις εφαρμογής, το βιβλίο περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύονται με τη βοήθεια κατάλληλων εικόνων:
σημαντικές ιδέες, που οπωσδήποτε πρέπει ένας μαθητής να
κατανοήσει, και προβλήματα υψηλού γνωστικού επιπέδου για
μαθητές που έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν ιδιαίτερες ικανότητες στα Μαθηματικά.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

τριών ειδών εκτίμησης (υπολογιστικής, πλήθους και μέτρων) και
συνοψίζονται συμπεράσματα που οδηγούν σε νέες διδακτικές
κατευθύνσεις. Η βασική παραδοχή που υιοθετείται είναι ότι η
πραγματοποίηση και η αξιοποίηση αυθεντικών εκτιμήσεων από
μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία τόσο μετάβασης σε
πρακτικές που επενδύουν αποτελεσματικά στη συμμετοχή και
την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης όσο
και ενίσχυσης της αίσθησης του αριθμού θεωρώντας την ικανότητα εκτίμησης αναπόσπαστο μέρος της. Το περιεχόμενο του
βιβλίου αντλεί στοιχεία τόσο από την ψυχολογία των μαθηματικών, προκειμένου να περιγράψει την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης αναφορικά με την πραγματοποίηση εκτιμήσεων,
όσο και από τη διδακτική των μαθηματικών, προκειμένου να
παρουσιαστούν εκπαιδευτικές μέθοδοι και νέοι τρόποι διδασκαλίας των εκτιμήσεων.
2021 • σ. 402 • 978-960-01-2293-0 • 23,00 €

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Ή (Σχεδόν) Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε Όταν Μιλάτε
στα Παιδιά για τα Μαθηματικά
Cockburn D. Anne, Παπαδόπουλος Ιωάννης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδόπουλος Ιωάννης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Παπαδοπούλου Άννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071190

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Είδη και Εφαρμογές τους
Δεσλή Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102076912

Το παρόν βιβλίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα πραγματοποιούν εκτιμήσεις, αναλύοντας τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν και προσδιορίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της
ικανότητας για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Για τον σκοπό
αυτόν, παρουσιάζονται σύγχρονα θεωρητικά και εμπειρικά αποτελέσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δυνατότητες
και τις δυσκολίες των παιδιών και των ενηλίκων στον χώρο των

Το βιβλίο αυτό μας πάει πίσω, στα πρώτα βήματα των σχολικών Μαθηματικών, και απευθύνεται σε όσους αισθάνονται
άβολα με την ιδέα της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε πολύ
μικρά παιδιά. Αν η ιδέα να συζητήσετε για τα Μαθηματικά με
τα μικρά παιδιά σάς δημιουργεί άγχος, τότε ίσως αυτό να είναι
το βιβλίο που αναζητάτε! Στα δέκα κεφάλαιά του καλύπτονται
οι βασικές θεματικές των Μαθηματικών που είναι απαραίτητο
να γνωρίζουν τα μικρά παιδιά. Προτείνει δεκάδες διασκεδαστικές δραστηριότητες συντροφιά με έξι εικονογραφημένους
μικρούς φίλους. Με ανοικτό και φιλικό τρόπο ανοίγονται νέοι
ορίζοντες μέσα από την εξερεύνηση βασικών ιδεών των οποίων
την ύπαρξη ίσως δεν είχατε συνειδητοποιήσει ποτέ, όπως ότι το
μηδέν δεν σημαίνει απλώς και μόνο τίποτε, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα.
2021 • σ. 227 • 978-960-01-2245-9 • 20,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Διδακτική
ΠΟΛΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ανθρωπολογία και Μαθηματική Εκπαίδευση
Pinxten Rik
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρονάκη Άννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσυφολόγου Αλίκη

Το βιβλίο προσφέρει μια ευρεία επιστημονική άποψη της γνώσης και του πολιτισμού και μια πολύ πρωτότυπη διαπολιτισμική
και διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Ο συγγραφέας
του βιβλίου αυτού υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των μαθηματικών πρέπει να ξεκινά συστηματικά από τη διαφορετική εξωσχολική γνώση των παιδιών και να αναπτύσσει τροχιές οι οποίες,
ξεκινώντας από εκεί, φτάνουν ως την ακαδημαϊκή μαθηματική
γνώση. Οι μαθησιακές θεωρίες της κοινωνικοπολιτισμικής σχολής (Vygotsky κ.λπ.) χρησιμοποιούνται εδώ, ενώ οι εθνογραφικές γνώσεις από όλο τον κόσμο αποδεικνύεται ότι προσφέρουν
μια πλούσια και ποικίλη βάση για τα προγράμματα σπουδών.
Το βιβλίο παίρνει μια πολιτική στάση ενάντια στην αποκλειστικά
δυτική εστίαση στις αναλύσεις και προτάσεις του ΟΟΣΑ για την
εκπαίδευση των μαθηματικών.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

έργο της πρώτης, στηρίζοντας και εξελίσσοντας το φάσμα των
γνώσεων που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτικό για την προετοιμασία μιας διδασκαλίας στα μαθηματικά. Εξελίσσοντας τις
γνώσεις του ο εκπαιδευτικός θα νιώσει περισσότερο έτοιμος,
ώστε να αντιμετωπίσει τόσο το απροσδόκητο που υπάρχει στη
διδασκαλία των μαθηματικών όσο και τις πολυδιάστατα διαφοροποιημένες και μικτής ικανότητας σχολικές τάξεις της χώρας
μας.
2017 • σ. 918 • 978-960-01-1862-9 • 75,00 €

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Walkerdine Valerie
ΕΙΣΑΓΩΓH-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρονάκη Άννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βλαχόπουλος Ιορδάνης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 120243

2013 • σ. 341 • 978-960-01-1487-4 • 22,90 €

Διδακτική της Γεωγραφίας

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΛΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Γεωγραφία και Λογισμικά Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΛ/ΛΑΚ)

Αναστοχαστική Οικοδόμηση Μαθηματικών Εννοιών

Γαλάνη Αποστολία, Ρόκκα Αγγελική

Καλαβάσης Φραγκίσκος, Μούτσιος-Ρέντζος
Ανδρέας

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360801

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658592

Η οικοδόμηση των μαθηματικών εννοιών είναι νοητικές διαδρομές και αναδρομές ανάμεσα στην εμπειρία, στην απορία
και στη θεωρία. Με την οπτική της Διδακτικής των Μαθηματικών, το βιβλίο παρακολουθεί τις αναστοχαστικές διαδρομές, τις
έννοιες και τις τεχνικές που κατασκευάζονται, τους περιορισμούς
της εμπειρίας και της έκφρασης, τις εναλλακτικές εκδοχές και το
πολύπλευρο βίωμα της μαθηματικής ενασχόλησης.
2015 • σ. 416 • 978-960-01-1694-6 • 31,85 €

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΩΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Διδασκαλία με Επίκεντρο το Παιδί και την Ανάπτυξή του
Van de Walle John, Lovin LouAnn, Karp Karen,
Bay-Williams Jennifer
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τριανταφυλλίδης

Τριαντάφυλλος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378345

Το εγχειρίδιο έχει προσφέρει την τελευταία δεκαετία σε έναν
μεγάλο αριθμό υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών «αναλύσεις της θεωρίας» την οποία «εξηγεί με κατανοητό τρόπο»,
προσφέροντας «πλούσια παραδείγματα», ιδέες για «νέες μεθόδους διδασκαλίας», «διδακτικές εφαρμογές», «μέσα διδασκαλίας» και «ιδέες για δραστηριότητες» (στα εισαγωγικά λόγια
εκπαιδευτικών). Η νέα δεύτερη έκδοση στα ελληνικά, επικαιροποιημένη βιβλιογραφικά, έρχεται να συνεχίσει το πετυχημένο
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Η ανάπτυξη των χωρικών δεξιοτήτων παίζει πραγματικά μεγάλο
ρόλο στην καθημερινή ζωή τόσο που ισχύει η παραδοχή ότι
ο χωρικός εγγραμματισμός έχει την ίδια αξία με τα άλλα είδη
γραμματισμού (γλωσσικό, μαθηματικό, κτλ.). Οι νέες τεχνολογίες
συμβάλλουν στην καλλιέργεια του χωρικού εγγραμματισμού,
εξασφαλίζοντας ένα πλαίσιο έκφρασης στο οποίο οι χρήστες
μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα, να «ταξιδέψουν», να
προβληματιστούν, να απαντήσουν σε χωρικά ερωτήματα, να
διατυπώσουν υποθέσεις και να πάρουν αποφάσεις. Το παρόν
βιβλίο έρχεται να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του χώρου με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Οι συγγραφείς, μετά από
έρευνα σε φοιτητές των ΠΤΔΕ αλλά και σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προτείνουν όχι
μόνο λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα
της Γεωγραφίας, αλλά ορίζουν τη θεματολογία που μπορεί να
προσεγγιστεί μέσα από αυτά και το περιεχόμενο με μια βήμα
προς βήμα ακολουθία, παρέχοντας στον δάσκαλο/καθηγητή
ένα άρτιο εγχειρίδιο που θα τον βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2016 • σ. 212 • 978-960-01-1743-1 • 17,00 €

Διδακτική των Οικονομικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μικροδιδασκαλίες
Μαγουλά Χαρά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056921

☞ Βλέπε σελίδα 19.

2019 • σ. 233 • 978-960-01-2052-3 • 13,00 €

Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
και την Κοινωνιολογική Θεωρία

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Κουλτούρα και Κοινωνία σε Μετάβαση
Alexander C. Jeffrey, Thompson Kenneth,
Edles D. Laura
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δεμερτζής Νίκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Περεζούς Κωνσταντίνος,

Χατζηκωνσταντίνου Μιχάλης
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659677

ΑΞΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κονιόρδος Σωκράτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076352

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται μια πρώτη αξιοποίηση του
υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 7ου κύματος της
Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών (World Value Survey - WVS-7) που
πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα. Το ελληνικό δείγμα απάρτισαν 1.200 άτομα, κατανεμημένα ανά την επικράτεια, τα οποία
απάντησαν σε συνολικά 307 ερωτήματα. Δημιουργήθηκε έτσι
μια πλούσια βάση δεδομένων, χρήσιμη και κατάλληλη για πλείστες όσες επεξεργασίες. Στα 14 κείμενα του τόμου, οι συνολικά
26 συγγραφείς τους, αντλώντας από τα δεδομένα της έρευνας WVS-7, εξετάζουν, καθεμία/καθένας από τη δική της/του
οπτική γωνία, ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία,
όπως: το παράδοξο της δημοκρατίας, η μεταβλητότητα των
αξιών, η εμφανιζόμενη ηθική αμφισημία, η διάσταση της εθνικής υπερηφάνειας, το ζήτημα της εκκοσμίκευσης στα καθ’ ημάς,
η ετερότητα σε συνάρτηση με τα στερεότυπα, οι στάσεις αναφορικά με την εισερχομένη μετανάστευση, η επίδραση βασικών φορέων κοινωνικοποίησης στην αξιακή διαμόρφωση, η
γενεακή διάσταση των αξιών, η μέτρηση της πολιτικής εμπιστοσύνης, η σχέση εξωτερικής μετανάστευσης και οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, η διαμορφωτική επίδραση των συναισθημάτων στην πολιτική κουλτούρα, η επενέργεια των αξιών
στην πολιτική κουλτούρα με μοχλό τα λογοπλαίσια, καθώς και
η επίπτωση των χειραφετικών αξιών των πολιτών επί των ελίτ
και των κυβερνήσεων.
2021 • σ. 503 • 978-960-01-2292-3 • 27,00 €

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δημιουργικές Εφαρμογές
Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Κοσμά Υβόν,
Πεχτελίδης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658588

☞ Βλέπε σελίδα 115.

2015 • σ. 320 • 978-960-01-1692-2 • 21,90 €

Όλοι μας είμαστε απολύτως ικανοί να σκεφτούμε κοινωνιολογικά – για κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή. Καθώς είμαστε διαρκώς περιτριγυρισμένοι από ένα δεδομένο απόθεμα
τεκμηρίων και κοινωνικών πρακτικών, ο κοινωνιολόγος μπορεί
πάντα να αναζητήσει και να βρει πολλές και πλούσιες πηγές για
την κοινωνιολογική του φαντασία... Η κλασική ιδέα του Τσαρλς
Ράιτ Μιλς περί «κοινωνιολογικής φαντασίας» διατηρεί το πλεονέκτημα μιας δόκιμης θέσης από την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της κοινωνίας και
του κοινωνικού. Εκκινώντας από μία ιστορική αίσθηση αλλαγής,
από μία διαπολιτισμική ή μία ανθρωπολογική κατανόηση της
διαφοράς ή των ανισοτήτων και από μία κριτική στάση αμφισβήτησης της μορφής και του χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας, η κοινωνιολογική φαντασία μάς βοηθάει να εντοπίσουμε
και να κατανοήσουμε τις κοινωνικές διαδικασίες − όσο τετριμμένες και όσο ταπεινές και αν φαίνονται. Επιπλέον, μπορεί να
μας βοηθήσει να συσχετίσουμε τα «προσωπικά προβλήματα» με
εκείνα τα ευρύτερα «δημόσια ζητήματα» που έχουν να κάνουν
με τον μετασχηματισμό των κοινωνικών δομών.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2016 • σ. 860 • 978-960-01-1801-8 • 60,00 €

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μια Εισαγωγή
Γέμτος A. Πέτρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 12590460

2012 • σ. 300 • 978-960-402-402-5 • 17,91 €

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ritzer George, Stepnisky Jeffrey
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καντζάρα Βασιλική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φριλίγγος Αδριανός
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689485

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μεγάλων θεωρητικών της
κοινωνιολογίας και των σχολών κοινωνιολογικής σκέψης από
τις απαρχές της θεωρίας την εποχή του Διαφωτισμού έως τις
αρχές του 20ού αιώνα. Η ενσωμάτωση των βασικών θεωριών
μέσα στα βιογραφικά σκίτσα των μεγάλων θεωρητικών και το
απαιτούμενο ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο βοηθούν τους
σπουδαστές να κατανοήσουν καλύτερα τα έργα των κλασικών
συγγραφέων, καθώς και να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν
τις κλασικές θεωρίες.
2020 • σ. 934 • 978-960-01-2124-7 • 50,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Giddens Anthony, Philip W. Sutten
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή, Λεοντσίνη Μαίρη,

Μαυρίδης Ηρακλής, Τσαούση Ασπασίαη
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλείου Α. Θανάσης, Γαλιάτσος Γιάννης, Ζηκίδη Βασιλειάνα,

Μαραγκός Γιώργος, Πρίτσας Απόστολος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644035

H παρούσα έκδοση, πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη σε όλο το εύρος της,
παραμένει μια δυναμική, αξιόπιστη και έγκυρη εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Στόχος
της είναι να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την κοινωνική θεωρία και
τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών. Οι συγγραφείς παραθέτουν μια σφαιρική
ανασκόπηση των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων, παράλληλα με τις εξελίξεις και
τις νέες προοπτικές της κοινωνιολογίας. Οι κλασικές ιδέες καλύπτονται εκτενώς παράλληλα με τα θεμελιώδη ζητήματα της επιστήμης –σκοποί, μέθοδοι έρευνας, θεωρίες
κ.ο.κ.– και δένονται αριστοτεχνικά, με κατανοητή γλώσσα, με τις πιο σύνθετες σύγχρονες όψεις του κόσμου. Αναλύονται αφενός τα βασικά θέματα της κοινωνικής ζωής,
όπως η πόλη, η οικογένεια, το φύλο, η σεξουαλικότητα και η διαδρομή της ζωής, και
αφετέρου η παγκοσμιοποίηση, η υγεία, η εκπαίδευση, η θρησκεία, ο εθνικισμός και η
μετανάστευση, η εγκληματικότητα και η απόκλιση, τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτική.
Με πληθώρα κλασικών μελετών, ερμηνευτικά παραδείγματα και έρευνες, φωτίζονται
όλες οι όψεις και τα προβλήματα της κοινωνίας του 21ου αιώνα με τα οποία ασχολείται η κοινωνιολογία, όπως η παγκόσμια ανισότητα, το περιβάλλον, η κλιματική
αλλαγή αλλά και η τρομοκρατία.
Εστιάζοντας στη διαδραστική παιδαγωγική, το βιβλίο στοχεύει να προσελκύσει
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών, και παράλληλα να τους κάνει να
κατανοήσουν την ανάγκη να σκεφτόμαστε με κοινωνιολογικό τρόπο.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2020 • σ. 1199 • 978-960-01-2168-1 • 105,00 €
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Κοινωνική Ανθρωπολογία
ΕΙΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ;
Hage Ghassan
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπασταθόπουλος Ευστάθιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σιαμανδούρας Σωτήριος

Η οικολογική κρίση είναι η πλέον σαρωτική που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα και οι συνέπειές της διαποτίζουν κάθε
τομέα της ζωής. Αυτό το διεισδυτικό βιβλίο εξετάζει τη σχέση της
με την Ισλαμοφοβία, η οποία στις μέρες μας αποτελεί τη δεσπόζουσα μορφή ρατσισμού, επιχειρώντας να καταδείξει την κοινή
καταγωγική μήτρα τους: την κυριαρχία, την αποικιοκρατία και τη
λογική του καπιταλισμού. Ο Ghassan Hage υποστηρίζει ότι τόσο
ο ρατσισμός όσο και η καταστροφική σχέση της ανθρωπότητας
με το περιβάλλον απορρέουν από έναν κοινό τρόπο ενοίκησης
του κόσμου: μια δύναμη κατοχής επιβάλλει τα συμφέροντά της
ως νόμο, υποτάσσει τους άλλους με στόχο την απόσπαση αξίας,
εξαλείφοντας και εξολοθρεύοντας ό,τι βρίσκεται στον δρόμο
της. Συσχετίζοντας αυτά τα δύο ζητήματα, ο Hage πλαισιώνει
θεωρητικά και ταυτοχρόνως ενδυναμώνει το επιχείρημα ακτιβιστικών κινημάτων που ισχυρίζονται ότι οι αντιρατσιστικοί και
οι οικολογικοί αγώνες συνδέονται εγγενώς, καθώς και στις δύο
περιπτώσεις στόχος είναι να υπερβούμε αυτό που μας κάνει να
βλέπουμε την ετερότητα, ανθρώπινη και μη ανθρώπινη, ως κάτι
που υπάρχει αποκλειστικά ως αντικείμενο διαχείρισης.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Astuti Rita, Parry Jonathan, Stafford
Charles
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόφτη Δήμητρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαριτάτος Δημήτρης

ΤΡΟΧΙΈΣ ΕΠΙΣΦΆΛΕΙΑΣ
Εθνογραφικές προσεγγίσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σπυριδάκης Μάνος, Κράββα

Βασιλική

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102075825

Ο συλλογικός τόμος Τροχιές επισφάλειας: Εθνογραφικές προσεγγίσεις, πραγματεύεται τις πολλαπλές και ολοένα διευρυνόμενες
διαδρομές της επισφάλειας στον κόσμο μας, βασιζόμενος σε
εθνογραφικά δεδομένα πρόσφατων ερευνητικών εγχειρημάτων
εντός και εκτός Ελλάδας. Αναλύονται και προβληματοποιούνται
ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της επισφάλειας και τις
σύγχρονες διαστάσεις της τις οποίες τα υποκείμενα βιώνουν. Οι
συγγραφείς του τόμου εστιάζουν στις αλλεπάλληλες κρίσεις,
στις εργασιακές και διαγενεακές αναταράξεις, στις επισφαλείς

Στις μέρες μας η Ανθρωπολογία δίνει την εντύπωση
ότι αποφεύγει τα μεγάλα, συγκριτικά ερωτήματα
που οι απλοί άνθρωποι σε πολλές κοινωνίες θεωρούν ότι πρέπει να απαντηθούν. Το Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας επαναφέρει στο επίκεντρο
των ανθρωπολογικών προβληματισμών αυτά τα
ζητήματα. Ξεχωριστές μελέτες διερευνούν το θέμα
της γέννησης, του θανάτου και της σεξουαλικότητας αλλά και γρίφους γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία, ερωτήματα
σχετικά με τη φύση των εθίμων, της εργασίας, της
πολιτικής ηγεσίας και της γενοκτονίας, καθώς και
τους προσωπικούς μας φόβους και τις επιθυμίες,
από τον αγώνα για να πάρουμε τον έλεγχο του μέλλοντος και να βρούμε την «αληθινή» μας ταυτότητα έως τον φόβο να μείνουμε μόνοι. Κάθε μελέτη
αρχίζει με ένα ερώτημα το οποίο θέτει η ατομική
εθνογραφική εμπειρία και στη συνέχεια προχωρεί
για να εντάξει αυτό το ερώτημα σε ένα ευρύτερο,
συγκριτικό πλαίσιο. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μία
συναρπαστική εισαγωγή αναφορικά με τον σκοπό
και την αξία της Ανθρωπολογίας σήμερα.
ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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χωρικότητες και χρονικότητες, στην οικειοποίηση και απο-οικειοποίηση, στις έμφυλες, σωματικές αλλά και γονεϊκές επανοηματοδοτήσεις σε συνδυασμό με την ενεργό αντιμετώπιση
της επισφάλειας. Έτσι, ο παρών τόμος επιχειρεί να εμπλουτίσει
τη σχετική συζήτηση, στοχεύοντας αφενός να πραγματευτεί
το ζήτημα διεπιστημονικά και αφετέρου να κατανοήσει θεωρητικά τη «δομή της αίσθησης» των τροχιών ζωής των πολλών που εντάσσονται αθέλητα σε ένα καθεστώς εμμένουσας
ευαλωτότητας.
2021 • σ. 671 • 978-960-01-2271-8 • 35,00 €

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεωρία και Έρευνα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Β. Θεόδωρος, Ζάγκος Δ. Χρήστος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071832

ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Συμβολές στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Σουζάννα-Μαρία Νικολάου
Η πρόκληση της αποτελεσματικής πολιτικής και κοινωνικής
δέσμευσης και εμπλοκής του πολίτη παραμένει μια προοπτική
αρκετά δύσκολη. Οι νεότερες γενιές έχουν αποστασιοποιηθεί
σε αρκετές δημοκρατικές χώρες από τη συμβατική πολιτική και
εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με την αποχή και την άρνησή
τους να ψηφίσουν στις εκλογές. Με το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκεται η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να εμπλέκουν τους
μαθητές σε δημοκρατικές πολιτικές πρακτικές, στα υπάρχοντα
μοντέλα συμμετοχής με προσαρμογή και ανανέωση των στρατηγικών τους, όπως, για παράδειγμα, προσομοίωση εκλογών,
συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών με συζητήσεις και εκδηλώσεις που μπορούν να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο. Οι
μαθητές, με συζήτηση σε δημοκρατικά μαθησιακά περιβάλλοντα, σταχυολογούν γνώσεις σχετικά με την πολιτική διαδικασία
και τα κοινωνικά γεγονότα της εποχής τους και αναπτύσσουν
δημοκρατικές ικανότητες. Η ενίσχυση του πολιτικού ενδιαφέροντος, η προώθηση δημοκρατικών συμπεριφορών και στάσεων,
η εκπαίδευση για τη δημοκρατία ως αξία αναμένεται να έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση επιπέδων συμμετοχής των νέων στην
κοινωνική και πολιτική ζωή.
2021 • σ. 178 • 978-960-01-2284-8 • 10,00 €
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Ο παρών συλλογικός τόμος περιλαμβάνει ερευνητικά κείμενα
γραμμένα από καταξιωμένους Έλληνες κοινωνιολόγους της
εκπαίδευσης αλλά και από νέους ερευνητές. Επιχειρεί να συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης μεταξύ θεωρίας και
πρακτικής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αφενός στη θεωρία
να εμπλουτίζεται από την εμπειρική έρευνα, χωρίς να αποτελεί
μια «απλή εφαρμογή», και αφετέρου «στις επιστημονικές μεθόδους να ενσωματώνονται στον στοχασμό, χωρίς να περιστέλλονται σε αρχές/αντικείμενα του στοχασμού».
Επιχειρείται μια «ολιστική», θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης, με την παρουσίαση όλων
των πλευρών/σταδίων και «όρων»/αρχών «παραγωγής» της:
θεωρία, υποθέσεις, μεθοδολογία, έρευνα, αποτελέσματα, θεωρητική αναπλαισίωση των αποτελεσμάτων και «νέα» γνώση /
εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Η σύνθετη αυτή
παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κριτική προσέγγιση της γνώσης. Ο συλλογικός
τόμος αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες: 1) Κοινωνιολογία
και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 2) Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες, 3) Κοινωνιολογία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
4) Εκπαίδευση και αγορά εργασίας, 5) Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών και 6) Κοινωνιολογία των ΤΠΕ.
2021 • σ. 525 • 978-960-01-2236-7 • 28,00 €

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2009-2014)
Επιπτώσεις και Πολιτικές. Μια Κοινωνιολογική
Προσέγγιση
Καντζάρα Βασιλική
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94643996

Τι άλλαξε στην εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης; Το ερώτημα
αυτό αποτέλεσε το έναυσμα στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Η απάντηση σε αυτό αποτέλεσε ένα ταξίδι, ούτως ειπείν, αρχίζοντας από τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα αναφορικά με

Κοινωνιολογία
μια μεγάλη σειρά δεικτών από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με
την εκπαίδευση. Κατόπιν αναλύονται οι πολιτικές για την εκπαίδευση υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήχθησαν σε αυτήν
και η ερμηνεία τους παραπέμπει στην ορθολογικοποίηση των
θεσμών. Τέλος, γίνεται αναφορά στο κίνημα αλληλεγγύης που
αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε στη χώρα μας κατά την υπό εξέταση περίοδο (2009-2014) καλύπτοντας ζωτικούς τομείς της
κοινωνικής ζωής.
Η ανά χείρας εργασία απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές,
επιστήμονες και σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη που ενδιαφέρεται
και μελετά θέματα τα οποία άπτονται της εκπαίδευσης και της
σχέσης της με την κοινωνία.
2020 • σ. 218 • 978-960-01-2125-4 • 10,00 €

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κοινωνιολογικές, Παιδαγωγικές και Ψυχολογικές
Προσεγγίσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Β. Θεόδωρος, Συμεού Λοΐζος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074820

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Β. Θεόδωρος, Κυρίδης Αργύρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071842

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις θέτουν συνεχώς νέους
προβληματισμούς και πεδία μελέτης. Η κρίση, η εισροή μεταναστών στη χώρα μας, η πανδημία του Covid-19 κατά τη δεκαετία
του 2010 επηρέασαν καταλυτικά την επιστημονική «παραγωγή»,
η οποία τοποθέτησε στο επίκεντρο της δυναμικής της τις επιπτώσεις της κρίσης στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης άρχισε να μελετά
την επίδραση της κρίσης στην καθημερινή ζωή των μαθητών,
στην εμφάνιση νέων μορφών ανισοτήτων και στην επίταση των
υπαρχουσών, τις συνθήκες εκπαίδευσης, τη σχέση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη βία κ.ά. Για παράδειγμα, η εισροή προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας και η φοίτηση
των παιδιών τους στο σχολείο επανέφεραν το θέμα των κοινωνικών διακρίσεων. Επίσης, η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης
λόγω της πανδημίας Covid-19 έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα
νέων μορφών ανισοτήτων κ.ά. Στον παρόντα συλλογικό τόμο,
ο οποίος αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες, περιλαμβάνονται κείμενα καταξιωμένων κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα αλλά και νέων ερευνητών, στα οποία αναπτύσσονται επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.
2021 • σ. 475 • 978-960-01-2240-4 • 25,00 €

Στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνονται κείμενα για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την ενιαία εκπαίδευση. Τα κείμενα
προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική και την ψυχολογία), γεγονός που επιτρέπει μια ολιστική προσέγγισή τους. Η σημασία που έχουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα και η ενιαία εκπαίδευση ως κοινωνικά
ζητήματα και η διεπιστημονική προσέγγισή τους καθιστούν τον
συλλογικό τόμο πολύτιμο εργαλείο σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς,
ερευνητές, γονείς και πολίτες.
2021 • σ. 394 • 978-960-01-2253-4 • 20,00 €

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ «ΤΕΙΧΩΝ»
Πεχτελίδης Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94674729

Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για την παιδική ηλικία, τη γνώση,
τη μάθηση και την εκπαίδευση; Οι κυρίαρχες αφηγήσεις στην
εκπαίδευση συνυπάρχουν με εναλλακτικές αφηγήσεις που αντιστέκονται στην εξουσία τους και τις αμφισβητούν. Μια τέτοια
εναλλακτική αφήγηση είναι των εκπαιδευτικών κοινών, η οποία
παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό. Τα παιδιά γίνονται αντιληπτά
ως δυνάμει κοινωνοί, συνδιαμορφωτές της μαθησιακής διαδικασίας, της γνώσης και της πραγματικότητας, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Η ριζωματική εκπαίδευση των κοινών φέρνει στο προσκήνιο την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία ως συλλογική εξερεύνηση του κόσμου που εμπεριέχει τα στοιχεία της αβεβαιότητας,
της καινοτομίας, του πειραματισμού και της έκπληξης αποτελώντας αντικείμενο παιδαγωγικής καταγραφής και αναστοχασμού. Η ομότιμη διακυβέρνηση (peer governance) των κοινών εξετάζεται ως ένας πιο συμμετοχικός και αποτελεσματικός
τρόπος διαχείρισης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ενώ
παράλληλα παρουσιάζονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί επίλυσης των συγκρούσεων στο εσωτερικό των κοινών με βάση την
παιδαγωγική της ακρόασης. Το βιβλίο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, αρμόδιους για τον σχεδιασμό της
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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εκπαιδευτικής πολιτικής και των αναλυτικών προγραμμάτων,
φοιτητές και ερευνητές, αλλά και σε ανθρώπους που αναζητούν μια διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση και μια άλλη
κοσμοαντίληψη ως απάντηση τόσο στα αυταρχικά πειθαρχικά
και εύπλαστα νεοφιλελεύθερα μοντέλα της συμβατικής (προ)σχολικής εκπαίδευσης όσο και σε εναλλακτικές αφηγήσεις της. Η
πρωτοτυπία της θεωρητικής προσέγγισης του βιβλίου και η
αναφορά σε απτά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό το καθιστούν σημείο αναφοράς για όλους όσοι εμπλέκονται στα πεδία της εκπαίδευσης και των κοινών.
2020 • σ. 201 • 978-960-01-2135-3 • 10,00 €

ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΙΣOΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ
Κοινωνικοί Αποκλεισμοί και Πορείες Ένταξης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ασκούνη Νέλλη, Θάνος Β. Θεόδωρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102074676

Ο FOUCAULT, Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ball Stephen J.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κολοκυθά Μαγδαληνή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλάκη Ρόζα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072768

Σε αυτό το βιβλίο συναντιούνται δύο συγγραφείς με πολύ
μεγάλη επίδραση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης τα
τελευταία 30 χρόνια. Ο Foucault, που εστιάζει στον τρόπο με
τον οποίο προσδιορίζεται και εγκαθιδρύεται η «αλήθεια» στη
σύγχρονη κοινωνία, και ο Ball, που νοηματοδοτεί το φουκωικό
θεωρητικό πλαίσιο μέσα από το εκτενέστατο ερευνητικό του
έργο για την εκπαίδευση.
Το παρόν βιβλίο δεν αφορά μόνο τη θεωρία του Foucault
και τη χρηστικότητά της στην ανάλυση της εκπαίδευσης και
των ζητημάτων που την αφορούν αλλά ούτε και τον τρόπο
με τον οποίο ο Ball χρησιμοποιεί το εννοιολογικό πλαίσιο του
Foucault στην ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αφορά τη
δυνατότητα φουκωικών μεθοδολογικών και αναλυτικών προσεγγίσεων, γενεαλογιών, στην ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
του ρόλου της και της πιθανότητας «να δείξουν ότι δεν ήταν
απαραίτητο τα πράγματα να εξελιχθούν κατ’ αυτό τον τρόπο»
(Foucault, 1991, σ. 76). Πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά
την εκπαίδευση τόσο ως τεχνολογία εξουσίας όσο και ως τεχνολογία επιμέλειας του εαυτού.
2021 • σ. 281 • 978-960-01-2252-7 • 14,00 €
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Τα διαδοχικά μεταναστευτικά ρεύματα, όπως και η πρόσφατη
προσφυγική κρίση, έφεραν καθοριστικές αλλαγές στην ελληνική
κοινωνία, με την εκπαίδευση να αποτελεί ένα από τα βασικά
πεδία αυτών των αλλαγών. Η εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη
των «Άλλων» είναι αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, αλλά
ταυτόχρονα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών και
ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και ορίζει νέα πεδία κοινωνικών
πρακτικών και συγκρούσεων. Σε μια περίοδο που σημαδεύεται
από το προσφυγικό ζήτημα, τα κείμενα αυτού του τόμου αποτυπώνουν πτυχές της σύγχρονης συζήτησης σχετικά με τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που θέτει η μαζική παρουσία παιδιών
με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολείο. Πρόκειται σχεδόν
στο σύνολό τους για ερευνητικές προσεγγίσεις στο πεδίο των
κοινωνικών επιστημών, που φωτίζουν τις ιδιαιτερότητες της
σημερινής συγκυρίας προτείνοντας νέα ερευνητικά εργαλεία
και συνθέτοντας διαφορετικές οπτικές. Διερευνούν συνέχειες
και μεταβολές, αναδεικνύουν νέες μορφές ανισότητας και αποκλεισμών και αναλύουν μηχανισμούς μέσω των οποίων χτίζονται
οι κοινωνικές διαιρέσεις αλλά και οι διαδικασίες συμπερίληψης.
2021 • σ. 403 • 978-960-01-2279-4 • 22,00 €

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της
Δημοκρατικής Εκπαίδευσης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νικολάου Σουζάνα-Μαρία,

Ελευθεράκης Θεόδωρος, Καλεράντε Ευαγγελία,
Γιαβρίμης E. Παναγιώτης, Κουστουράκης Γεράσιμος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110677
Με τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα συλλογικό
τόμο επιδιώκεται η κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση αιτιών ή καταστάσεων που προκαλούν δυσλειτουργίες στο
σημερινό σχολείο. Έτσι, αναζητούνται θεωρητικές και πρακτικές λύσεις για την αναδόμηση ή και τον μετασχηματισμό των
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αντιλήψεων και πρακτικών για την εκπαίδευση και των δυνατοτήτων της στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου
λειτουργικού και αποτελεσματικού δημοκρατικού σχολείου. Η
συζήτηση επικεντρώνεται στο ζήτημα της διαμόρφωσης ενός
υγιούς δημοκρατικού πολίτη με τη συμβολή του σχολείου και
έχοντας ως γνώμονα τη θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωση
του εγχειρήματος αυτού. Ο κύριος προβληματισμός, που αποτελεί την αφετηρία της συζήτησης, διατυπώνεται στη φράση:
«Εκπαίδευση για τη δημοκρατία ή εκπαίδευση μέσω της δημοκρατίας». Ως εκ τούτου στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο, που
παρουσιάζουμε, προτείνονται πολιτικές και πρακτικές διέξοδοι
που προάγουν με δημιουργικό τρόπο το δημοκρατικό κλίμα με
πλήρη κατοχύρωση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Δηλαδή εκείνων των δημοκρατικών
διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την κοινωνικοποίηση ενός
δημοκρατικού πολίτη με τη συμβολή της σχολικής τάξης, της
σχολικής κοινότητας αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος
συνολικά. Γεγονός που συνεπάγεται την ανίχνευση των επιχειρούμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που
προωθούνται από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Tο δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να διέπεται από δημοκρατικές δομές και διαδικασίες σε όλα του τα επίπεδα. Επίσης, οφείλει να λειτουργεί με βάση εκπαιδευτικούς νόμους και αναλυτικά
προγράμματα σπουδών που να παρέχουν δημοκρατικές εμπειρίες στους μαθητές όλων των βαθμίδων και όλων των ταχυτήτων, διασφαλίζοντας το ισότιμο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.
2018 • σ. 380 • 978-960-01-1917-6 • 21,00 €

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βιτσιλάκη Χρυσή, Γουβιάς Σ. Διονύσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110526

2018 • σ. 541 • 978-960-01-1944-2 • 30,00 €

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»
Δημοκρατία και Εκπαίδευση Χαρισματικών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαδάτος Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110795

2018 • σ. 193 • 978-960-01-1951-0 • 12,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες και Θεματικές
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Β. Θεόδωρος, Καμαριανός Γιάννης,

Κυρίδης Αργύρης, Φωτόπουλος Νίκος

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λεοντσίνη Μαίρη

Στον παρόντα συλλογικό τόμο, επιχειρούμε να
απαντήσουμε σε κρίσιμα ερωτήματα μέσα από το
πρίσμα των σχέσεων εξουσίας, στις οποίες διαπλέκονται το φύλο και η σεξουαλικότητα. Πώς οι μαθητές/τριες επιτελούν αρρενωπότητες και θηλυκότητες στο πλαίσιο των ομοκοινωνικών ομάδων; Πώς
οι κουίρ νέοι/ες αναπαράγουν (συλλογικά) νοήματα και εγείρουν αιτήματα με βάση τις σχολικές
εμπειρίες τους; Πώς διαμορφώνονται και αντιμετωπίζονται οι ταυτότητες των ανδρών νηπιαγωγών;
Πώς μεταβάλλονται οι οικογενειακές σχέσεις μέσα
από τις διαδικασίες της κοινοποίησης της ομοερωτικής επιθυμίας τους (coming out); Πώς τα φύλα
και οι σεξουαλικότητες παράγουν μυθοπλαστικά
τα συμφραζόμενα της οικονομικής κρίσης; Οι συγγραφείς του τόμου, σε διαρκή διάλογο με τη διεθνή
βιβλιογραφία, συλλέγουν δεδομένα και τα αναλύουν με μια πλειάδα ποιοτικών μεθόδων, όπως η
συλλογή συνεντεύξεων βάθους, η επιτόπια παρατήρηση, η ανάλυση λόγου και οι αφηγήσεις ζωής.
Η δράση τοποθετείται στη σύγχρονη Ελλάδα και
ο ορίζοντας της έρευνας διευρύνεται με την ανάδειξη νέων συσχετισμών και σχέσεων εξουσίας στο
μικρο-επίπεδο.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Ηλιού Μαρία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376944

Η διαδρομή της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
υπήρξε πολυδαίδαλη και πολλές φορές συνάντησε σημαντικά
εμπόδια. Ίσως, το σημαντικότερο από αυτά να είναι η σύγχυση
της επιστημολογικής ταυτότητας και του ερευνητικού της αντικειμένου με τις επιστημολογικές θεωρήσεις και τις ερευνητικές
προσεγγίσεις άλλων επιστημών της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο επιστημονικός κλάδος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα και κυρίως διεθνώς έχει αναδείξει μια σημαντική ποικιλία
ερευνητικών πεδίων και μεθοδολογικών εργαλείων. Η επιστήμη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 141

Κοινωνιολογία
της Κοινωνιολογίας διαθέτει το δικό της εννοιολογικό και μεθοδολογικό οπλοστάσιο, όπως και ο κλάδος της Κοινωνιολογίας
της Εκπαίδευσης. Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προσπαθήσαμε να τεκμηριώσουμε την επιστημολογική υπόσταση
της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, να παρουσιάσουμε όσο το
δυνατόν πιο αναλυτικά τις βασικές της κοινωνιολογικές θεωρίες
και να αναπτύξουμε κάποια από τα θέματα που απασχολούν την
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, τα οποία, τουλάχιστον εμείς,
θεωρούμε σημαντικά. Προφανώς, κανένα βιβλίο δεν μπορεί
να είναι εξαντλητικό, ούτε και εμείς οι συγγραφείς μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι καταφέραμε κάτι τέτοιο. Προσπαθήσαμε
όμως συστηματικά και επίμονα να αντεπεξέλθουμε στους στόχους που είχαμε βάλει και ελπίζουμε, τουλάχιστον, να αποσαφηνίσαμε το τι μελετά και πώς η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
2017 • σ. 895 • 978-960-01-1846-9 • 46,00 €

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση με τη Χρήση
των Νέων Τεχνολογιών
Νικολάου Σουζάννα-Μαρία,
Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377772

2017 • σ. 235 • 978-960-01-1858-2 • 15,00 €

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Παπαδιαμαντάκη Γιούλη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68392781

2017 • σ. 341 • 978-960-01-1894-0 • 16,00 €

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ
Πώς τα Παιδιά Εργατικής Προέλευσης Επιλέγουν
Δουλειές της Εργατικής Τάξης
Willis Paul
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πεχτελίδης Γιάννης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσμά Υβόν
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 119570

2012 • σ. 461 • 978-960-01-1469-0 • 29,86 €

Κοινωνιολογία του Φύλου
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΒΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λεοντσίνη Μαίρη

Η συζήτηση για την κομβικότητα ως μέθοδος ανάλυσης των
πολυσχιδών παραγόντων, οι οποίοι παράγουν σχέσεις εξουσίας
και ανισότητες, κυριαρχεί στις Κοινωνικές Επιστήμες τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς έχει γίνει το βασικό πλαίσιο για τη μελέτη
των ταξινομικών κατηγοριών. Εκκινεί από τις Σπουδές για τα
Φύλα και τη Σεξουαλικότητα και θέτει το φύλο και τη σεξουαλικότητα στο επίκεντρο των μελετών που εξετάζουν τις πολλαπλές
μεταβλητές της υποτέλειας. Τα κείμενα που περιέχονται στον
τόμο παρουσιάζουν τη διεθνή συζήτηση από τις απαρχές της
μέχρι και τις σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως επίσης και τα σημεία
κριτικής στην εννοιολογική συγκρότηση της κομβικότητας. Ως
αντικείμενο θεωρητικής διεύρυνσης της επιστημονικής έρευνας
αλλά και ως εργαλείο κινηματικής διεκδίκησης, η κομβικότητα
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες αναλύσεις των σχέσεων εξουσίας.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Μια Μελέτη των Ερευνητικών Δεδομένων για τη
Μαθησιακή Συμπεριφορά και Επίδοση των Μαθητών

Jenks Chris

Κυρίτσης Δημήτρης

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94644728

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377012

2016 • σ. 224 • 978-960-01-1744-8 • 13,00 €

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ερευνών Απάνθισμα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος Β. Θεόδωρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50661168

2015 • σ. 584 • 978-960-01-1707-3 • 35,00 €

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αναζητώντας το Παιδαγωγικό Αποτύπωμα
Σοφούλης Μ. Κωνσταντίνος
2013 • σ. 318 • 978-960-01-1579-6 • 15,92 €
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γκαντώνα Ματίνα

Το παρόν βιβλίο συνιστά ένα εγχείρημα σύλληψης και ανάλυσης
της παιδικής ηλικίας που υπερβαίνει τις παραδοσιακές θεωρήσεις για το παιδί και την παιδική ηλικία. Παράλληλα, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις απεικονίσεις, τις αντιλήψεις και τις πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης που υιοθετήθηκαν διαχρονικά
και συγχρονικά για το παιδί, προκειμένου να διαμορφώσει μια
θεώρηση για την ίδια την κοινωνία και τη συγκρότηση του κοινωνικού υποκειμένου. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Η
κατανόηση της ενηλικότητας και γενικότερα της κοινωνίας των
ενηλίκων καθίσταται αδύνατη χωρίς να έχει προηγηθεί μια θεώρηση για το παιδί». Αναλύοντας έτσι τις αντιφάσεις των Λόγων
περί παιδικής ηλικίας, ανασύρονται οι εσωτερικές αντιφάσεις
και αντιθέσεις της κοινωνίας των ενηλίκων καθώς και οι αρχές
κοινωνικού ελέγχου και εξουσίας που τη διέπουν.
2020 • σ. 242 • 978-960-01-2127-8 • 13,00 €

Κοινωνιολογία
Κοινωνικοί Θεσμοί & Κοινωνική Πολιτική

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συγκρουσιακός Κύκλος Διαμαρτυρίας και Θεσμικές
Εκβάσεις

Δικαίος Κωνσταντίνος, Καρμπέρης Αθανάσιος,
Πολύζος Νικόλαος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σερντεδάκις Νίκος, Τομπάζος Σταύρος

2017 • σ. 287 • 978-960-01-1873-5 • 16,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110685

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και οι νεοφιλελεύθερες επιλογές για την αντιμετώπισή της εξακολουθούν να διαμορφώνουν την καθημερινότητα μυριάδων ανθρώπων που
υποχρεούνται να υφάνουν τα σχέδια ζωής τους σε έναν πολύπλοκο, ρευστό και αβέβαιο κοινωνικό κόσμο. Στην Ελλάδα, η
υψηλή ανεργία, η επισφαλής εργασία, το κόστος ζωής, η συρρίκνωση της πρόσβασης των πιο αποστερημένων και αδύναμων
ομάδων στα δημόσια αγαθά, συνιστούν τις όψεις μιας μακροημερεύουσας κρίσης που πλέον έχει αρχίσει να προσλαμβάνεται
ως «κανονικότητα». Κι όμως, από το 2010 έως τα μέσα του 2015,
τούτη η νεοφιλελεύθερη κανονικότητα της κρίσης, της ακραίας
λιτότητας και της συλλογικής αποστέρησης αμφισβητήθηκε
σθεναρά. Οι πολίτες της χώρας ύψωσαν τη φωνή τους, βρέθηκαν μαζί στους δρόμους, ψηλαφώντας άρχισαν να ιχνογραφούν
έναν ορίζοντα προσδοκιών για την αναδιάταξη των κοινωνικών
σχέσεων σε όλα τα επίπεδά τους. Το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει
τις ποικίλες όψεις της κρίσης στην Ελλάδα, την εκκίνηση, κορύφωση και ύφεση του συγκρουσιακού κύκλου διαμαρτυρίας,
όπως επίσης τα αποτελέσματά του, ιδίως στο επίπεδο του κομματικού συστήματος και της κοινωνικο-πολιτικής συμμετοχής.
2018 • σ. 599 • 978-960-01-1952-7 • 32,00 €

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Καραγιάννη Γιώτα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376983

☞ Βλέπε σελίδα 99.

2017 • σ. 156 • 978-960-01-1864-3 • 7,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110668

Tο βιβλίο επιχειρεί τη μελέτη του θεσμού της οικογένειας και των
οικογενειακών σχέσεων χθες και σήμερα, και προσπαθεί να εκτιμήσει την προοπτική τους στο νέο οικονομικό και κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον. Βασική του θέση είναι πως αυτό που αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο ο σημερινός άνθρωπος οργανώνει
την προσωπική του ζωή δεν είναι η άρνηση δημιουργίας οικογένειας, αλλά οι όροι του ανήκειν σ΄ αυτήν. Αυτούς τους όρους
επαναδιαπραγματεύεται και αναζητά σχήματα οργάνωσης της
προσωπικής του ζωής που θα συμβαδίζουν με το πλαίσιο που
του σφυρηλάτησαν τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που διαθέτει σήμερα, όπως ελευθερία, αυτονομία, δίψα για αυτοπραγμάτωση, έμφαση στον εαυτό και όχι στους άλλους. Ως προϊόν
ενός συγκεκριμένου συστήματος, επιθυμεί να μη βρίσκονται οι
επιλογές του στην προσωπική του ζωή σε αναντιστοιχία με τις
αξίες αυτού του συστήματος.
2018 • σ. 228 • 978-960-01-1928-2 • 13,00 €

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376900

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Σεραφετινίδου Μελίνα

Η Ιστορική Αφήγηση. Από την Απολυταρχία
στον Κρατικό Καπιταλισμό
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074392

2012 • σ. 891 • 978-960-01-1468-3 • 49,77 €

Κοινωνιολογία της Εργασίας &
της Ανεργίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Καρακιουλάφη Χριστίνα, Σπυριδάκης Μάνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68376989

2017 • σσ. 475 • 978-960-01-1881-0 • 25,00 €

ΑΓΟΡΑ-ΤΑΞΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΚΙΝΉΜΑΤΟΣ
Μπιθυμήτρης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377732

Οργάνωση συμφερόντων ή κινηματικό υποκείμενο; Ταξική διαπαιδαγώγηση, κοινωνική ενσωμάτωση ή διαπραγμάτευση; Το
βιβλίο επιχειρεί μία συγκριτική προσέγγιση του συνδικαλιστικού
κινήματος, θέτοντας ερωτήματα που πραγματεύονται την «τρισθενή» του ταυτότητα, ως οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού υποκειμένου. Στόχος του βιβλίου είναι να προσανατολίσει
τον μελετητή του εργατικού συνδικαλισμού προς ένα διεπιστημονικό αναλυτικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στον σύνθετο και
δυναμικό χαρακτήρα του αντικειμένου. Η εξέταση ιστορικών
συμφραζόμενων και θεωρητικών προσεγγίσεων συνδυάζεται
με τη διερεύνηση πολιτισμικών και ταυτοτικών στοιχείων, με
παραδείγματα που αναδεικνύουν τη σημασία της κουλτούρας
τόσο για τη μελέτη της εργατικής εκπροσώπησης, όσο και για
την υπόθεση της αναζωογόνησης του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό εξάλλου επιδιώκεται με τις δύο εμβόλιμες μελέτες περίπτωσης, όπου το εμπειρικό υλικό, το οποίο προέρχεται
κυρίως από τεκμήρια λόγου εργατικών υποκειμένων, αναλύεται με τη συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών διαφορετικών
γνωστικών περιοχών. Φιλοδοξία του γράφοντα είναι να συμβάλει στον εμπλουτισμό των διανοητικών εργαλείων με τα οποία
κατανοείται ο εργατικός συνδικαλισμός, αλλά και η σύγχρονη
εργατική τάξη τελικά, από τον Τύπο και τα μέσα επικοινωνίας
μέχρι το εκπαιδευτικό σύστημα, την Τέχνη, ενίοτε και το ίδιο το
πανεπιστήμιο.
2017 • σ. 250 • 978-960-01-1790-5 • 13,50 €
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Κοινωνιολογία
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΚ.ΜΟ.ΚΟΠ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πετράκη Γεωργία
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ψημμένος Ιορδάνης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γαβρόγλου Σταύρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41960504

2012 • σ. 352 • 978-960-01-1450-8 • 21,90 €

Κοινωνιολογία & Περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανωλάς Ευάγγελος
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Βρατσάνου Κωνσταντίνα-Χριστίνα,

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
(FAKE NEWS)
Ο Μετασχηματισμός της Προπαγάνδας
στην Κοινωνία της Ενημέρωσης
Πλειός Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072464

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει ένα σημαντικό
πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον δημοσιογραφικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό κόσμο, διεθνώς:
τις παραποιημένες ειδήσεις (fake news), τις οποίες
όμως διαχωρίζει από τις ψευδείς. Αν και τέτοιες
ειδήσεις συναντάμε από τις απαρχές του Τύπου,
στις μέρες μας αποτελούν πλέον ένα σύνθετο επικοινωνιακό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο.
Παρατηρείται στις «κοινωνίες της ενημέρωσης»,
στις οποίες κυριαρχούν τα (νέα) Μέσα και οι ειδήσεις, όταν πλέον δεν παρουσιάζονται τα γεγονότα
υπό το πρίσμα κάποιων απόψεων, όπως ταιριάζει
στη δημοσιογραφία, αλλά προβάλλονται απόψεις
με τη μορφή γεγονότων, όπως ταιριάζει στην προπαγάνδα. Στις κοινωνίες αυτές η πολιτική προπαγάνδα, η διαφήμιση, ο προσηλυτισμός κ.ά. μορφές
προπαγανδιστικού Λόγου ενδύονται το ένδυμα
ίσως της πλέον δημοφιλούς μορφής πληροφορίας,
προκειμένου να επικρατήσουν.
Ο εν λόγω μετασχηματισμός της δομής των
ειδήσεων συντελείται όταν λαμβάνουν χώρα
σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον,
όπως η ανάδυση ενός νέου τρόπου επικοινωνίας,
η μετάβαση από τις ταξικο-κεντρικές στις πολιτισμικές ιδεολογίες, η επικράτηση υβριδικών αφηγηματικών σχημάτων στις ειδήσεις, η επίταση της
πολιτικής πόλωσης διεθνώς και στο εσωτερικό
και η νεοφιλελεύθερης κοπής δικτατορία των κλικ
(εμπορευματοποίηση και ανταγωνισμός) στον
τομέα της ενημέρωσης.
2021 • σ. 510 • 978-960-01-2237-4 • 27,00 €
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Γιαννακοπούλου Χαρά, Δασκολιά Μαρία,
Καραγεωργάκης Σταύρος, Κούγιας Γ. Κωνσταντίνος,
Κωσταρέλλα Ιωάννα, Μποτετζάγιας Ιωσήφ,
Παπανικολάου Αναστάσιος , Πετροπούλου Ευγενία,
Πλάκα Βαλεντίνα, Σκαναβή Κωνσταντίνα, Τσαντόπουλος
Γεώργιος, Χοβαρδάς Τάσος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377100
☞ Βλέπε σελίδα 29.

2017 • σ. 245 • 978-960-01-1841-4 • 14,00 €

Κοινωνιολογία & ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Πλειός Γιώργος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρηστάκης Νικόλας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50661430

2016 • σ. 288 • 978-960-01-1722-6 • 14,00 €

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βρύζας Κώστας, Τσιτουρίδου Μελπομένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959700

Οι νέοι είναι δεινοί καταναλωτές της επικοινωνιακής αγοράς
που αποτελείται όχι μόνο από προϊόντα, αλλά και από ιδέες και
αξίες. Τηλεοπτικά προγράμματα, διαφημίσεις, περιοδικά μόδας,
ηλεκτρονικά παιχνίδια, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές κάθε
είδους πωλούνται στη νέα γενιά όχι μόνο ως προϊόντα, αλλά
ως πακέτα τρόπων ζωής. Οι νέοι αποδέχονται τη νέα τεχνολογία και την ενσωματώνουν στην καθημερινή τους ζωή πολύ πιο
γρήγορα από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Καθώς χρησιμοποιούν τα τεχνικά αντικείμενα, η καθημερινή τους ζωή αλλάζει
όπως και οι αντιλήψεις τους για την κοινωνία, γιατί είναι μέσω
αυτών των τεχνικών αντικειμένων που οργανώνουν τις σχέσεις
τους με τους άλλους.
2014 • σ. 264 • 978-960-01-1640-3 • 16,92 €

Κοινωνιολογία
Διδακτική της Κοινωνιολογίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ένα Μοντέλο Μετασχηματιστικής ΔιδακτικοΠαιδαγωγικής Προσέγγισης

Κοινωνική Εργασία
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Banks Sarah
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χατζηφωτίου Σέβη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα

Γιαβρίμης Ε. Παναγιώτης

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50659682

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689372

Το βιβλίο αυτό της Sarah Banks αποτελεί μια πρώτη σημαντική
επιστημονική παρουσία για την ηθική και τη δεοντολογία της
κοινωνικής εργασίας στην ελληνική γλώσσα. Η κοινωνική εργασία στη χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο μεταβολών και τεράστιων αλλαγών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας και των
κοινωνικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.
Για τον λόγο αυτό ο τομέας της ηθικής και των αξιών στην κοινωνική εργασία γίνεται τώρα περισσότερο από ποτέ μια ιδιαίτερα προκλητική και αμφισβητήσιμη περιοχή μελέτης τόσο από
τους επαγγελματίες όσο και τους ακαδημαϊκούς και φοιτητές
των σχολών κοινωνικής εργασίας γενικότερα. Βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι αν
τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης σχετικά με τα δικαιώματα των
χρηστών υπηρεσιών, οι μορφές κοινωνικής φροντίδας και οι
μεταμοντέρνες αντικαταπιεστικές πρακτικές άσκησης του επαγγέλματος βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές αξίες
της κοινωνικής εργασίας. Αν θα πρέπει οι κοινωνικοί λειτουργοί
να έχουν αισθήματα ενοχής και να θεωρούνται υπεύθυνοι όταν
κάποιο περιστατικό δεν έχει καλή έκβαση. Αν και πώς βοηθάνε οι
κώδικες ηθικής. Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επαγγελματίες
ώστε να επιλύουν ηθικά προβλήματα και διλήμματα που μπορεί
να επιβάλλουν την άρση του επαγγελματικού απορρήτου. Με
ποια κριτήρια θα πρέπει να αποφασίζουν για τη φροντίδα των
μελών μιας οικογένειας η οποία βιώνει κακοποίηση κ.ά. Τέλος,
το βιβλίο αναπτύσσεται μέσα σε μια συλλογιστική ξεκάθαρης
και προσεκτικής παρουσίασης των ηθικών αξιών και κανόνων
στο πλαίσιο των σύγχρονων πιέσεων και αλλαγών που υφίσταται η κοινωνική εργασία στην Ελλάδα σήμερα αλλά και παγκοσμίως, κάνοντας χρήση τόσο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
του θέματος, όσο και των ασκήσεων, μελετών περίπτωσης και
αναλυμένων παραδειγμάτων προς συζήτηση που βοηθούν τον
αναγνώστη στην καλύτερη γνώση και κατανόηση των νοημάτων και διαστάσεων του συγκεκριμένου πεδίου.
2015 • σ. 392 • 978-960-01-1630-4 • 25,01 €

☞ Βλέπε σελίδα 129.

2020 • σ. 583 • 978-960-01-2106-3 • 32,00 €

Τιμητικοί Τόμοι
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τόμος - Αφιέρωμα στον Κοινωνιολόγο
Δημήτρη Γ. Τσαούση
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33074420

2013 • σ. 564 • 978-960-01-1569-7 • 29,00 €

ΧΑΙΡΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕΣ ΠΟΤΕ
ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ
Αφιερωματικός Τόμος στον Ζαχαρία Δεμαθά
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δαρδανός Γεώργιος, Δεδουσόπουλος

Απόστολος, Καλαφάτης Θανάσης, Πισσίας Βαγγέλης
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Δεμαθά Λίνα, Maurice Godelier
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689924

2019 • σ. 413 • 978-960-01-2065-3 • 14,00 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Λουκία Μ. Μουσούρου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανθοπούλου Θεοδοσία, Μπάγκαβος Χρήστος,

Στρατηγάκη Μαρία
2014 • σ. 488 • 978-960-01-1647-2 • 29,86 €

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Γ. Δελλή
Δημητρακόπουλος Α. Γιάννης,
Καλογεράκος Γ. Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378852

2017 • σ. 155 • 978-960-01-1852-0 • 8,00 €
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
Harold Bloom

Μελέτες για τη Λογοτεχνία

Ο ΔΑΙΜΩΝ ΞΕΡΕΙ
Λογοτεχνικό Μεγαλείο και το Αμερικανικό Υψηλό

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Επιστημονική θεμελίωση και εκπαιδευτική προσέγγιση

Bloom Harold

Αλίκη Συμεωνάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ -

Το βιβλίο μελετά το επιστημονικό πεδίο της δημιουργικότητας,
της δημιουργικής γραφής και της ποίησης, παρουσιάζοντας
ακολουθητέα βήματα και βασικές μεθοδολογικές αρχές, ώστε
να καθοδηγηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος είτε στην προσωπική
του γραφή είτε στη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής. Ο
ποιητικός λόγος αναλύεται στα επιμέρους και προσεγγίζεται
εμπειρικά, μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής, αλλά και
μέσα από μια πλούσια ποιητική συγκομιδή που εν είδει παραδείγματος τις συνοδεύει. Πρόκειται για αυθεντικά ποιητικά κείμενα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης διδασκαλίας και φωτίζουν ζητήματα δημιουργίας ποιητικού λόγου και αξιολόγησής του. Εκτός των άλλων, διαβάζουμε
ποίηση γραμμένη από νέους, σημερινούς ανθρώπους, και ανακαλύπτουμε το πώς το έκαναν.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΦΡΟΝΤΙΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ: Δημηρούλης Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τζιγκουνάκης Ευάγγελος

Τι σχέση έχει ο Walt Whitman με τον Herman Melville, ο Ralph
Waldo Emerson με την Emily Dickinson, ο Nathaniel Hawthorne
με τον Henry James, ο Mark Twain με τον Robert Frost, ο Wallace
Stevens με τον T.S. Eliot και ο William Faulkner με τον Hart Crane;
Ο Bloom τοποθετεί τα έργα αυτών των συγγραφέων σε συνομιλία μεταξύ τους. Εξερευνά τη σχέση τους με τον «δαίμονα» –τη
σπίθα της μεγαλοφυίας ή της Ορφικής μούσας– στη δημιουργία τους. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τη γραφή τους άμεσα
και με ιδιαίτερη σημασία. Είναι η «ένταση» της ανησυχίας τους
για το «υψηλό», η αδιάκοπη προσπάθειά τους να υπερβούν το
ανθρώπινο χωρίς να απαρνηθούν τον ανθρωπισμό, εξηγεί ο
Bloom, που διακρίνει αυτούς τους Αμερικανούς συγγραφείς
από τους Ευρωπαίους προκατόχους τους.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Μελέτες για την Κινητικότητα των Λογοτεχνικών Έργων

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Η Λογοτεχνία ως Τρόπος Ζωής

Κατσιγιάννη Άννα - Μαρίνα

Bloom Harold

Η «σχεδία του λόγου» –ποιητικού και πεζού–, αρθρώνεται στη
διαχρονία από συγγραφείς διαφορετικών περιόδων, τεχνοτροπιών και εθνικών προελεύσεων. Η μελέτη της λογοτεχνίας τείνει
στην ουμανιστική, οικουμενική, ει δυνατόν, συγκριτική ποιητική.
Η υπέρβαση του εθνικού, υπό το πρίσμα των σύγχρονων μεθόδων της συγκριτικής γραμματολογίας, οδηγεί στη διερεύνηση
της μεθορίου, που καθιστά τη γλώσσα, τις μορφές, τα είδη, τις
τέχνες, τους τόπους και τους τρόπους διαπερατά «υποκείμενα
εν κινήσει». Η ανάδειξη ποικίλων ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με διακειμενικές μεταπλάσεις, λογοτεχνικά είδη και θέματα,
με τη σχέση της ιστορίας και ενίοτε της επιστήμης με τη λογοτεχνία, εν πολλοίς με την ιστορία των ιδεών· η διάνοιξη του
βλέμματος της ανάγνωσης σε όμορα με τη λογοτεχνία πεδία
ή σε έτερους σημειολογικούς και πολιτισμικούς κώδικες (κινηματογράφος, φωτογραφία, μουσική, ζωγραφική, χορός, κ.ο.κ.)
προσφέρει ένα πλούσιο πεδίο ιχνηλάτησης αναλογιών, παραλληλισμών και διάδρασης.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ • 978-960-01-2286-2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΦΡΟΝΤΙΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ: Δημηρούλης Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αντωνίου Κώστας

Το πιο γνωστό βιβλίο του Bloom, μαζί με τον Δυτικό κανόνα, είναι
η Ανατομία της επίδρασης. Ο Bloom υπήρξε πολυγραφότατος,
πάντα όμως, στον ορίζοντα όλων των έργων του, η «ανατομία της
επίδρασης» είναι παρούσα ως κεντρική θεωρητική κλείδα στην
κατανόηση της άποψής του για τη λογοτεχνία και την κριτική.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι δεν είναι απλώς η μακροβιότερη επίνευσή του, αλλά και η πιο θεμελιώδης και συστατική, για
τον τρόπο που διαβάζει τα κείμενα του δυτικού πολιτισμού. Με
αυτό το βιβλίο ο Bloom μάς παροτρύνει να κάνουμε ό,τι έκανε ο
ίδιος σε όλη του τη ζωή – να διαβάζουμε κείμενα που πάντα προσθέτουν κάτι παραπάνω στη ζωή μας. Το διάβασμα για τον Bloom
δεν έχει τέλος, τέλος έχει μόνον η ζωή, γι’ αυτό και κλείνει την
Ανατομία της επίδρασης με τη φράση: «Αδυνατώ να τελειώσω
το εν λόγω βιβλίο, καθώς ευελπιστώ να συνεχίσω το διάβασμα
και την αναζήτηση της ευλογίας για περισσότερη ζωή».
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΑΙΞΠΗΡ
Η Επινόηση του Ανθρώπινου
Bloom Harold
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπερλής Άρης, Γλυνάτσης Θέμελης,

Αποστολίδης Ρ. Ήρκος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076888

Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Duff David
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγγελάτος Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκη Ιωάννα, Καγκελάρης Ι. Νίκος

Στην παρούσα μελέτη ο D. Duff διερευνά συστηματικά τους τρόπους με τους οποίους οι συγγραφείς και θεωρητικοί του Ρομαντισμού αξιοποίησαν στον νέο δικό τους, πρωτότυπο αισθητικό και καλλιτεχνικό ορίζοντα το ζήτημα των ειδών της λογοτεχνικής παράδοσης. Η ειδολογική αυτή πτυχή που δεν έχει
συστηματικά μελετηθεί γίνεται αντικείμενο της ερμηνευτικής

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
προσέγγισης του Duff, η οποία θεμελιώνεται δραστικότατα, από
άποψη μεθόδου, στην εμπεριστατωμένη και σε βάθος κριτική
ανάλυση των πηγών (λογοτεχνία, θεωρητικά και κριτικά κείμενα,
πραγματείες κ.λπ.), γόνιμα συνδυασμένη με την έρευνα επί του
πυκνού δικτύου πολιτισμικών τάσεων και πρακτικών της εποχής του Ρομαντισμού, όπως αυτός εκδιπλώθηκε σε ευρωπαϊκή
κλίμακα, με αφετηρία τη Γερμανία.
2022 • σ. 526 • 978-960-01-2268-8 • 30,00 €

ΑΦΉΓΗΣΗ
Μια Πολυεπιστημονική Θεώρηση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κακαβούλια Μαρία, Πολίτης Περικλής

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑ
Ο Ποιητής-Γλύπτης: H Ελεγεία στις «Σάτιρες»
του Κ. Γ. Καρυωτάκη
Αγγελάτος Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689352

Ο Καρυωτάκης ανέπτυξε στα Ελεγεία και Σάτιρες μια καινοτόμο
και ειδολογικά προωθημένη ποιητική τέχνη, θεμελιωμένη στη
διαλογική σύγκλιση σατιρικής και ελεγειακής ποίησης. Με άξονα
τις κατακτήσεις του Συμβολισμού και σε διαρκή διάλογο τόσο
με ποιητές το έργο των οποίων είχε αποφασιστική σημασία στη
διαμόρφωση του Μοντερνισμού, όπως του J. Laforgue και των
Γάλλων fantaisistes, όσο και με Έλληνες ομοτέχνους του, κυρίως
με τον Μ. Μαλακάση και τον Ρ. Φιλύρα, ο Καρυωτάκης διαμόρφωσε μια οντολογική και καλλιτεχνική αντίληψη διανοικτότητας: ό,τι είχε βαρύτητα εδώ για τον μοντέρνο καλλιτέχνη ήταν
η απροσποίητη έκθεσή του στις εντάσεις της πραγματικής ζωής
και της παροντικής, ενεστωτικής δύναμης των ωστικών κυμάτων
αυτών των εντάσεων. Έτσι, ο ποιητής μπόρεσε να πάει στο βάθος
του σύνθετου πλέγματος συνθηκών ζωής της εποχής του, οι
οποίες συγκροτούσαν έναν ασφυκτικό κλοιό ετοιμοπαράδοτων
ρόλων και ρεπερτορίων λόγου, μαζικής και θεαματικής κατανάλωσης, και να το μορφοποιήσει ποιητικά, αναπτύσσοντας τους
όρους μιας ποιητικής τέχνης σε κοινωνική, πολιτική και ηθική
εγρήγορση: μιας ποιητικής τέχνης εξακολουθητικά παρούσας.
2020 • σ. 303 • 978-960-01-2141-4 • 17,00 €

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ο ΠΡΩΙΜΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΩΝ
Αλέξανδρος ο εξ Απορρήτων και Νικόλαος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαυρέλος Νίκος, Συμεωνίδου

Πολυξένη, Τζελέπης Δημήτρης, Χουλιάρα Μαρία
Ο τόμος περιέχει τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για την
εποχή, τη ζωή κα το έργο των δύο πρώτων Μαυροκορδάτων,
Αλέξανδρου του εξ Απορρήτων και Νικόλαου. Έναυσμα για τη
διοργάνωση του Συνεδρίου αποτέλεσε η σημαντική θέση των
δύο λογίων στη λεγόμενη «Δημοκρατία των γραμμάτων», εκτός
από την παρουσία τους στο προσκήνιο των πολιτικών γεγονότων στην Ευρώπη του τέλους του 17ου και των αρχών του
18ου αιώνα. Παρόλο που και οι ιστορικοί έχουν αρκετό υλικό
να ερευνήσουν και να σχολιάσουν σε σχέση με τη ζωή και τη
δράση τους εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον ρόλο
τους στη διαμόρφωση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης,
είναι πολύ σημαντικό που διερευνάται και φιλολογικά το έργο
που άφησαν, το οποίο συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη
διαμόρφωση του νεοελληνικού αφηγηματικού πεζού λόγου,
τόσο του μυθοπλαστικού/λογοτεχνικού όσο και του ιστορικού
ή φιλοσοφικού. Επίσης, σε ιδεολογικό επίπεδο, εισάγουν στη
νεοελληνική σκέψη τη νεωτερική ιδεολογία και προωθούν τις
ιδέες του ακόμα διαμορφούμενου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.
2021 • σ. 381 • 978-960-01-2225-1 • 22,00 €

Αγάθος Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94691927

Το βιβλίο αυτό διερευνά τα στάδια και τις εκφάνσεις της πολύπτυχης και ελάχιστα γνωστής σχέσης του Άγγελου Τερζάκη,
κορυφαίου εκπροσώπου της πολυσυζητημένης γενιάς του 1930,
με τον κινηματογράφο.
Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα πολυάριθμα κείμενα
που ο Τερζάκης αφιερώνει στον κινηματογράφο, συζητώντας
για ταινίες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, κινηματογραφικά κινήματα, ζητήματα κινηματογραφικής αισθητικής, καθώς και για
τη σχέση του κινηματογράφου με την πεζογραφία και το θέατρο. Εξετάζεται ο πολύπλευρος διάλογος, άλλοτε φανερός και
άλλοτε κρυπτικός, του πεζογραφικού και δραματουργικού
έργου του συγγραφέα με τον κινηματογράφο. Αναλύεται η
Νυχτερινή περιπέτεια (1954), η μοναδική κινηματογραφική ταινία που σκηνοθετεί ο Τερζάκης, συσχετίζεται με το ευρύτερο
έργο του δημιουργού της και σχολιάζεται η κριτική υποδοχή
της, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται σχετικά δημοσιεύματα του
Τύπου της εποχής και σημειώσεις που εντοπίζονται στο αρχείο
του συγγραφέα, το οποίο βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
Μελετώνται τα πέντε ακόμη κινηματογραφικά σενάρια ή σχέδια σεναρίου που γράφει ο δημιουργός κατά τη δεκαετία του
1950-1960, άλλοτε πρωτότυπα και άλλοτε βασισμένα σε δικά
του πεζογραφήματα ή θεατρικά έργα.
2020 • σ. 401 • 978-960-01-2162-9 • 22,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 147

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
Τιμητικός Τόμος για την Έρη Σταυροπούλου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγάθος Θανάσης, Ιωακειμίδου Λητώ,

Ξούριας Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073364

2020 • σ. 707 • 978-960-01-2181-0 • 40,00 €

ΜΙΜΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ
Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Πεχλιβάνη Αγγελική
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689608

Ο ποιητής Μίμης Σουλιώτης εντάσσεται οργανικά στην ποιητική
γενιά του ’70. Οι αποκλίσεις του από τον «σκληρό» πυρήνα της
γενιάς του ’70 αλλά και η διαφορετική διαχείριση κάποιων χαρακτηριστικών της συνιστούν και την ποιητική ιδιαιτερότητά του.
Συγκεκριμένα η γλώσσα του, η παρωδιακή ειρωνεία του, η πεζολογική και αφηγηματική διευθέτηση πολλών ποιημάτων του, η
αντιποιητικότητά του, οι εμμονές του με τα «ελάσσονα» του βίου
και η έντονα προβαλλόμενη επαρχιακή ενδοχώρα της δυτικής
Βαλκανικής τον διαφοροποιούν από τους συνοδοιπόρους της
γενιάς του. Ο Μ. Σουλιώτης καταθέτει μέσα από τα ποιητικά του
κείμενα μια ποιητική θεωρία ολοκληρωμένη, λεπτομερή, αν
και –φαινομενικά– με κάποιες αντιφάσεις. Ό,τι αξίζει γι’ αυτόν
είναι το βίωμα, η καθημερινή, ζώσα στιγμή. Ταυτόχρονα όμως
είναι λάτρης της βαθιάς γλώσσας, της εκρηκτικής αυτοδιάθεσης
μιας μεμονωμένης λέξης που μπορεί να εκτινάξει το ποίημα. Ο
Μ. Σουλιώτης είναι ένας βιωματικός ποιητής της γλώσσας, ο
δημιουργός ενός ιδιότυπου κυκλώματος λέξεων-στιγμών, στο
οποίο αίρονται ακόμα και νιοστές αντιφάσεις.
2020 • σ. 198 • 978-960-01-2132-2 • 10,00 €

συγκεκριμένες περιστάσεις, από αυτές, ή ενόψει τους· και που
έχει συχνά ιδιαίτερο τρόπο και ύφος. Ιστορικά, η ποίηση που
χαρακτηρίζεται περιστασιακή τοποθετείται στους αντίποδες
της ποίησης που θεωρείται ότι συλλαμβάνεται, συντίθεται και
προσλαμβάνεται δωρεάν, και κρίνεται σε αντιδιαστολή με την
ιδέα μιας αυτόκλητης, ελεύθερης και ανεξάρτητης ποίησης που
ανακύπτει σε καθεστώς αυτονομίας και φιλοδοξεί να κατακτήσει ποιητικό ύψος, αλλά και θεσμική αναγνώριση. Πώς η λογοτεχνική παράδοση της Δύσης κατέληξε στη διάκριση ανάμεσα
σε περιστασιακή και μη ποίηση; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί
να απαντήσει το βιβλίο, ανιχνεύοντας την ανάδυση της περιστασιακής ποίησης ως περιγραφικής αλλά και αξιολογικής κατηγορίας. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα και παρακολουθώντας
σημαίνουσες στιγμές της διαδρομής αυτής, το βιβλίο σταματά
στην κορύφωση που αποτέλεσε το τέλος του Μεσαίωνα, όταν
στην καινούργια πολιτισμική συνθήκη του γραπτού λόγου αναπροσδιορίστηκε και ο διαχωρισμός ανάμεσα στην ποίηση που
πηγάζει από τις περιστάσεις και που τις πραγματεύεται, και στην
ποίηση που υπονοείται ότι δεν το κάνει. Το παρόν δοκίμιο αποτελεί συμβολή στην ιστορική και θεωρητική κατανόηση της
δυνατότητας αυτού του διαχωρισμού.
2021 • σ. 285 • 978-960-01-2194-0 • 16,00 €

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
Ο Κριτικός και Δοκιμιογράφος Τ. Κ. Παπατσώνης
Μακρυδήμας Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102072806

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Δοκίμιο για την Ανάδυση μιας Κατηγορίας
Καργιώτης Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073091

Περιστασιακή ποίηση: η ποίηση που γράφεται με αφορμή ένα
περιστατικό ή που αντιδρά σε ένα γεγονός· που προκύπτει σε
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Από πολύ μικρή ηλικία, έφηβος ακόμη, ο Τ. Κ. Παπατσώνης
εισχώρησε στο λογοτεχνικό πεδίο. Μετέφρασε γαλλική, ισπανική,
γερμανική, αγγλο-αμερικανική λογοτεχνία και συνέθεσε εκατοντάδες ποιήματα, εισάγοντας πρώτος τον ελεύθερο στίχο στην
Ελλάδα. Παράλληλα, υπήρξε ένας χαλκέντερος κριτικός και δοκιμιογράφος, αφήνοντας πίσω του ένα ογκώδες corpus κειμένων
για την ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Εκτός από το επίμονα εκπεφρασμένο αίτημά του για ανανέωση της εγχώριας λογοτεχνικής
σκηνής, η σκέψη του κατευθύνθηκε, σε πολύ μεγάλο βαθμό,
από τη βαθιά, διττή (ορθόδοξη και καθολική) θρησκευτικότητά
του. Το βιβλίο παρακολουθεί την πνευματική διαμόρφωση του
κριτικού Παπατσώνη μέσα από μια πληθώρα –ενίοτε αθησαύριστων– κειμένων (άρθρων, κριτικών, δοκιμίων, ταξιδιωτικών
εντυπώσεων, επιστολών), δημοσιευμένων μεταξύ 1915-1976,

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
καθώς επίσης και μέσα από ανέκδοτο υλικό. Στο χρονικό άνυσμα εξήντα περίπου ετών, ο Παπατσώνης αφηγείται, με την ισχυρή συγγραφική πένα του, μια άλλη ιστορία της ελληνικής και
γενικότερα της δυτικής λογοτεχνίας. Γλωσσικό ζήτημα, μοντερνισμός και υπερρεαλισμός, δεξίωση των προϋποθέσεων της
σικελιανικής και της καβαφικής ποίησης, μεταπολεμική πραγματικότητα και υπαρξιακό άγχος είναι μερικές μόνο από τις ποικίλες ψηφίδες που συνθέτουν το μωσαϊκό των ενδιαφερόντων του
και των κριτικών ερίδων στις οποίες δυναμικά ενεπλάκη. Αδίκως
περιθωριοποιημένος ώς τις μέρες μας, αυτός ο ταλαντούχος,
ιδιότυπος και πολύπλευρος δημιουργός αξίζει την προσοχή μας.
2021 • σ. 499 • 978-960-01-2227-5 • 27,00 €

INTER-ESSE
Θέματα και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιακωβίδου Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689904

Inter-esse: μεταξύ θεμάτων και ερμηνειών στη νεοελληνική και
συγκριτική γραμματολογία. Ανάμεσα σε συγγραφείς πρωτίστως,
του δικού τους τρόπου να εν-διαφέρουν. Ταυτόχρονα, ανάμεσα
σε ερμηνευτικά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόησή τους. Οι
ενότητες στις οποίες χωρίζεται το παρόν βιβλίο είναι: Φύλο και
ιδεολογία, Χώρος, Χρώμα, Παιδική ηλικία, Κρίση, Δυστοπίες,
Τέχνη, Τι κάνει ένας συγγραφέας, Τι κάνει ένας αναγνώστης,
Πολιτισμική εντροπία και νεοελληνική λογοτεχνία, και έχουν
διπλή στόχευση, δηλαδή να προτείνουν συγχρόνως θεματικές
περιοχές ενδιαφέροντος και θεωρίες που τις φωτίζουν.
2020 • σ. 453 • 978-960-01-2148-3 • 23,00 €

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Όψεις του Οικογενειακού Πλέγματος στο Νεοελληνικό
Μυθιστόρημα 1922-1974
Μικέ Μαίρη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057179

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τρόπους με
τους οποίους αναπαρίσταται σε νεοελληνικά μυθιστορήματα
των χρόνων 1922-1974 μια διπλή δοκιμασία ανάμεσα στα μέλη
ενός οικογενειακού πλέγματος: τόσο μια ενδογενή κι εσωτερική
που μπορεί να προέρχεται από τους κόλπους της οικογένειας
όσο, και πρωτίστως, μια εξωγενή δοκιμασία που ξεφεύγει από
την επικράτεια του οίκου, αντιμετωπίζει γεγονότα κατά το μάλλον ή ήττον καθοριστικά που υπερβαίνουν τα όρια του ατομικού και του οικογενειακού βιώματος και ως προς τις αιτίες και
ως προς τις επιπτώσεις τους.
Μερικά ερωτήματα που αντιμετωπίζονται είναι: Πώς οργανώνονται οι τρόποι της οικογενειακής εξουσίας και πώς προβάλλονται οι έννοιες των απογόνων, της κληρονομικής μεταβίβασης και της διαδοχής; Πώς το καθένα από τα επιλεγμένα
κείμενα καταστρώνει και προβάλλει οικογενειακές δομές σε
συνδυασμό με κοινωνικές, ταξικές, ιστορικές, πολιτικές συνθήκες και πώς οι συγγραφείς αντιλαμβάνονται την επικοινωνία
ανάμεσα στις ιδιωτικές ζώνες της οικογενειακής εστίας και τη
δημόσια σφαίρα; Η εργασία παρακολουθώντας στο πεδίο της

ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Marino Andrian
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιωακειμίδου Λητώ
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645829

Ο συγκριτισμός θεωρείται, από τη γέννησή του,
ιστορική και ιστορικιστική επιστήμη, με θετικιστικό
προσανατολισμό· ιστορία των διεθνών λογοτεχνικών σχέσεων (επιρροές, διάδοση λογοτεχνικών
θεμάτων, τύπων κ.λπ.), κοσμοπολίτικος κλάδος της
παραδοσιακής ιστορίας της λογοτεχνίας. Κανείς
δεν μπορεί να αρνηθεί τη χρησιμότητα τέτοιου
είδους ερευνών. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι αυτός ο ορισμός δεν μπορεί να κριθεί
ικανοποιητικός.
Ο Adrian Marino επιχειρηματολογεί για μια
πλήρη ανανέωση του συγκριτισμού, συγχρονισμένη με τις νέες επιστημονικές απαιτήσεις.
Πιστεύει ότι είναι όντως εφικτό να προσφέρουμε
στη Συγκριτική Φιλολογία ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, προσδιορισμένο με ακρίβεια, και μια κατάλληλη, δική της μέθοδο, που να μην επαναλαμβάνει
απλά και μόνο αυτές που κυκλοφορούν. Υπό δύο
προϋποθέσεις:
1. Την αποσύνδεση του συγκριτισμού από την
αποκλειστικά ιστορικιστική του κατεύθυνση,
τη γόνιμη στροφή του προς τη γενίκευση, τη
μοντελοποίηση και τη θεωρία της λογοτεχνίας.
2. Την επεξεργασία μιας εντελώς νέας μεθόδου, αυστηρά συγκριτολογικής έμπνευσης και
προσανατολισμού, που θα ανταποκρίνεται σε
αυτόν τον θεωρητικό σκοπό.
2020 • σ. 399 • 978-960-01-2109-4 • 22,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
αφηγηματικής αναπαράστασης αισθητικούς και ιδεολογικούς
μετασχηματισμούς δοκιμάζει απαντήσεις και αναδεικνύει τομές
ειδικά ανάμεσα στα μεσοπολεμικά και τα μεταπολεμικά χρόνια.
2019 • σ. 488 • 978-960-01-2034-9 • 26,00 €

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΙΗΤΩΝ
Μεταπλάσεις, Παρωδίες και Αντίλογοι στη Νεοελληνική
Ποίηση του 20ού Αιώνα
Βογιατζόγλου Αθηνά
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86057153

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
Περί Μεταφράσεως ο Λόγος
Κεντρωτής Γιώργος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102075883

Η μετάφραση, ως καθολική πρακτική λόγου και
ως επιτελούμενο έργο του κάθε ξεχωριστού μεταφραστή, αποτελεί έγχρονη μιμητική επανάληψη. Ο
μεταφραστής, ως διαχειριστής αλλότριου λόγου,
αναδεικνύεται σε πολυμήχανο μηχανικό της γλώσσας που, εικάζοντας κα γνωμοδοτώντας, μιμείται έργα συγγραφέων. Γι’ αυτό και η μετάφραση
παρουσιάζεται ως καθαρά δοξικός αγώνας του
μεταφραστή σε στίβο ανάλογο με αυτόν της ρητορικής, όπου το πρωτότυπο είναι άτεχνη και το μετάφρασμα έντεχνη πίστη. Η μετάφραση είναι επίσης
κινητική διαδικασία: είτε ως φορά είτε ως αλλοίωση
κατατείνει στη διαφορότητα: αποβλέπει, δηλαδή,
στην ποιότητα της διαφοράς μεταξύ των μεταφραζόμενων και των μεταφρασμένων κειμένων,
αφού, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «τὸ ἓν καὶ τὸ
ὂν πολλαχῶς λέγεται». Η μετάφραση, τέλος, είναι
συνάρτηση με μία σταθερά (το πρωτότυπο) και
με το αόριστο πλήθος μεταβλητών, από τις τιμές
των οποίων διαμορφώνεται το μετάφρασμα. Αλλά
και η μοναδική σταθερά, ακριβώς επειδή αναγιγνώσκεται, τρέπεται σε μεταβλητή, διότι υπόκειται στην ερμηνεία που της χορηγεί ο κάθε ξεχωριστός μεταφραστής την κάθε ξεχωριστή γλώσσα. Ο
μεταφραστικός μόχθος χωρεί, ως εκ τούτου, πλήρως στο πλατωνικό σχήμα «γιγνόμενα και ποιούμενα και απολλύμενα και αλλοιούμενα» που εγγυάται το «κατά φύσιν φθέγγεσθαι». Η μετάφραση,
όντας έργον μεταφραστού, είναι επικράτεια της
υποκειμενικότητας.
2021 • σ. 671 • 978-960-01-2274-9 • 35,00 €

Στα μελετήματα που συγκεντρώνονται εδώ, η ποίηση αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως πεδίο συνάντησης του λόγου των
δημιουργών της. Κι ακόμη ως τεχνική και τέχνασμα· ως ματιά
πάνω στην κοινωνία και στον κόσμο· ως τρόπος αυτοσύστασης και αυτοβιογράφησης των ποιητών· αλλά και ως ένα είδος
λανθάνουσας λογοτεχνικής κριτικής. Πλάι στις φιγούρες του
Καβάφη, του Σικελιανού και Καρυωτάκη, με το έργο των οποίων
αναμετρώνται πολλοί από τους ομοτέχνους τους, εμφανίζονται
ο Λαπαθιώτης, ο Ουράνης, ο Σκαρίμπας, ο Κοτζιούλας, ο Εγγονόπουλος, ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο Λάσκαρης, ο Βαγενάς, η Φραντζή,
η Κυρτζάκη. Πολλά από τα ποιήματα που εξετάζονται γράφτηκαν σε εποχές κατά τις οποίες οι δημιουργοί τους ήρθαν αντιμέτωποι με την ασθένεια, το γήρας και το φάσμα του θανάτου·
άλλα, εξ αντιστρόφου, διακρίνονται για τον παιγνιώδη, σατιρικό,
παρωδιακό ή και αυτοπαρωδιακό χαρακτήρα τους. Πένθιμη ή
ευφρόσυνη, υψηλότονη ή ψιθυριστή, υμνητική ή επιθετική, πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι εντέλει η ίδια η ποίηση.
2019 • σ. 359 • 978-960-01-2033-2 • 17,00€

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ
Δημηρούλης Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689585

2019 • σ. 259 • 978-960-01-2075-2 • 14,00€

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
Δημηρούλης Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33156053

2013 • σ. 214 • 978-960-01-1612-3 • 14,92 €

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Δημοσιευμένα και Αδημοσίευτα
Καβάφης Κ. Π.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημηρούλης Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41959158

2015 • σ. 816 • 978-960-01-1691-5 • 35,00 €

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΛΑΪΚΟ» ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κούγκουλος Β. Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689479

☞ Βλέπε σελίδα 105.

2021 • σ. 543 • 978-960-01-2190-2 • 30,00 €
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ
Βαρθαλίτης Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59360979

2016 • σ. 120 • 978-960-01-1774-5 • 9,50 €

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Προς μια Ερμηνεία της Διακαλλιτεχνικής
(Ανα) Παράστασης
Αγγελάτος Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68369403

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΪΔΗ
Ο Συγγραφέας ως Εξαίρεση
Δημηρούλης Δημήτρης
Ο Ροΐδης έκανε αίτημα ζωής την απόκλιση από την πεπατημένη, την άρνηση του βολικού συμβιβασμού, τη συντήρηση
της αντιπαλότητας στις σχέσεις του με τις πολιτικές και πολιτισμικές εξουσίες της εποχής. Η γραφή του συμπορεύτηκε με
την πολιτική, την ηθική και την κριτική στάση του έναντι της
ελληνικής κοινωνίας. Ο βίος και το έργο του βεβαιώνουν για τη
διαρκή άσκηση της παρέκκλισης και μαρτυρούν για την απείθαρχη συμπεριφορά της σκέψης του στα πνευματικά ζητήματα.
Οι παρεμβάσεις του υπήρξαν πάντοτε καίριες και μαχητικές. Ο
ειρωνικός λόγος του δεν περιορίστηκε στην επίδειξη ευφυολογίας αλλά έγινε όχημα ενός ισχυρού κριτικού αναθεωρητισμού.
Η αντιπαλότητα οριοθέτησε μια δημόσια στάση ιδεολογικής
υφής, η οποία διεκδικούσε το δικαίωμα να τοποθετείται λοξά
έναντι των κοινών τόπων. Αυτή η στάση προσιδιάζει σε έναν
τύπο γραφιά που αποδίδει καλύτερα με τη ρήξη και θάλλει υπό
συνθήκες αέναης κρίσης, διότι αντιλαμβάνεται με κατεξοχήν
ηθικούς όρους τη σχέση της γραφής προς τον κόσμο.
2022 • σ. 328 • 978-960-01-2331-9 • 18,00€

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ
Καρυωτάκης Κ. Γ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ, ΣΧΟΛΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δημηρούλης

Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68393826

2017 • σ. 758 • 978-960-01-1882-7 • 35,00 €

Ο Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ
ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
Μορφές, Θέματα, Μοτίβα
Βασιλειάδη Μάρθα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καραβία Τιτίκα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109645

2018 • σ. 307 • 978-960-01-1926-8 • 17,00 €

Από την εποχή της διατύπωσης του Σιμωνίδη του Κείου, όπως τη
διέσωσε ο Πλούταρχος, ότι η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση
και η ποίηση ομιλούσα εικόνα («Σιμωνίδης τὴν μὲν ζωγραφίαν
ποίησιν σιωπῶσαν προσαγορεῦει, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν
λαλοῦσαν»), ποικίλες πρακτικές θεωρητικού και κριτικού λόγου
(φιλοσοφικού, αισθητικού, λογοτεχνικού και εικαστικού περιεχομένου), όπως και οι ίδιες οι καλλιτεχνικές πρακτικές της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής, σημασιοδοτούν αναφερόμενα (τον
κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας του Χρόνου) και διεργασίες
καλλιτεχνικής μορφοποίησης, βάσει των οποίων τα ιδιώματα
της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής μπορούν να συγκλίνουν και
να συνάπτονται. Η παρούσα προσέγγιση είναι στραμμένη στον
ορίζοντα της ερμηνευτικής διερεύνησης της παραπάνω –διακαλλιτεχνικής− μορφοποίησης, μέσα από το πρίσμα της εννοιολογικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής κατηγορίας της (ανα)
παράστασης. Επισημαίνονται έτσι εδώ και αναλύονται συστηματικά τέσσερα παραδείγματα με εξακολουθητική μέχρι σήμερα
παρουσία και ισχύ μέσα στην ιστορία της Δυτικής πολιτισμικής σκηνής: το παράδειγμα της ομοιότητας, το παράδειγμα της
μίμησης, το παράδειγμα του απόλυτου και το παράδειγμα της
παροντικότητας.
2017 • σ. 752 • 978-960-01-1883-4 • 40,00 €

ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Μπαχτίν και ο Κόσμος του
Holquist Michael
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκη Ιωάννα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 33095226

2014 • σελ. 336 • 978-960-01-1605-2 • 21,90 €

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ «ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ»
Ποίηση και Ποιητική του Πένθους
Παπαστάθη Δέσποινα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77113765

Το πένθος και η θλίψη για την απώλεια ενός προσώπου εκφράζονται μέσω της ποίησης που είναι γνωστή —ήδη από την ελληνική αρχαιότητα— ως ελεγεία, και αποτελεί τη λεκτική αναπαράσταση του συναισθήματος με απώτερο στόχο την παρηγοριά του εμπλεκόμενου κοινού. Η ωρίμανση του είδους στον
20ό αι. συναρτάται με τους δύο παγκόσμιους πολέμους που
άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, τη σχέση του με τον συνάνθρωπο, με
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

| 151

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
τον εαυτό του, με τις υπάρχουσες ιδεολογίες και τελικά με τον
Θεό. Η μοντέρνα ποίηση του πένθους είναι τέχνη της απώλειας,
μια τέχνη στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η αντι-παρηγορητική ελεγεία, η αντι-ελεγεία. Η διττή λειτουργία της ελεγειακής
ποίησης ως ιδιωτικής και ταυτόχρονα δημόσιας έκφρασης πένθους βρίσκει έξοχη έκφραση στην ποίηση της Κικής Δημουλά, η
οποία κυριαρχείται από τον θάνατο, το κενό, την αίσθηση πως
«ο χρόνος εξαντλείται», πως η «αυλαία δεν θα αργήσει να πέσει»,
καθώς η ποιήτρια υπερβαίνει τα όρια της ιστορικής αλήθειας.
2018 • σ. 422 • 978-960-01-1954-1 • 20,00 €

Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 20O ΑΙΩΝΑ
Η Μνήμη της Πόλης και η Σύγχρονή της Λογοτεχνική
Αναπαράσταση
Μέντη Δώρα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110780

2018 • σ. 202 • 978-960-01-1948-0 • 10,00 €

ΚΡΑΤΑΙΑ ΩΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗ
Το «Άσμα Ασμάτων» στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
Κεφαλέα Κίρκη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 50658810

2015 • σ. 328 • 978-960-01-1667-0 • 17,91 €

ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ!
Η Εικόνα της Μαγδαληνής στη Νεοελληνική Ποίηση
Κεφαλέα Κίρκη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59359453

2016 • σ. 296 • 978-960-01-1793-6 • 14,00 €

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Αγάθος Θανάσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77109547

2017 • σ. 375 • 978-960-01-1906-0 • 19,00 €

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙΝ
Schleiermacher Friedrich
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Κοτσιαρός

Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41954646

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

2014 • σ. 264 • 978-960-01-1650-2 • 12,00 €

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Από τη Θεωρία στην Πράξη
Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41962393

2015 • σ. 352 • 978-960-01-1715-8 • 22,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ποιητής με τον Πεζό Λόγο
Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 32999016

2013 • σ. 156 • 978-960-01-1600-7 • 10,95 €

ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ο Δραματικός Μονόλογος στη Νεοελληνική Ποίηση
(19ος - 20ός Αιώνας)
Καρατάσου Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955640

2014 • σ. 360 • 978-960-01-1634-2 • 22,90 €

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ΦΩΝΑΧΤΑ
Ποιήματα και Επιστολές
Dickinson Emily
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σακελλίου Λιάνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σακελλίου Λιάνα, Γρίβα Άρτεμις, Μαντά
Φρόσω
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767195
2013 • σ. 579 • 978-960-01-1542-0 • 24,00 €

ΙΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Βιβλιοκρισίες (1991- 2012): Πεζογραφία - Ποίηση Φιλολογία - Λογοτεχνική Κριτική
Γαραντούδης Ευριπίδης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955356

2014 • σ. 433 • 978-960-01-1635-9 • 26,87 €

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΕΜΙΑ
Τιμητικός Τόμος για την Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού
Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής
Γραμματολογίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σιαφλέκης Ι. Ζαχαρίας, Σταυροπούλου

Ερασμία-Λουίζα
2012 • σ. 645 • 978-960-01-1527-7 • 49,77 €

ΤΟ ΣΧΟΙΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

Παπαδιαμαντ(ολογ)ικές Μελέτες

Μυθιστορία

Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία

Σακελλίου Λιάνα, Σουλτς Ουίλλιαμ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955649

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767188

2014 • σ. 318 • 978-960-01-1622-9 • 19,91 €

2013 • σ. 253 • 978-960-01-1541-3 • 13,94 €
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ
Μια Ποιητική Συνομιλία του Βαγενά με τον Σικελιανό
Ορφανίδου Νίκη
2012 • σ. 112 • 978-960-01-1562-8 • 9,95 €

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΗΡΩΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Από την «Πάπισσα Ιωάννα» στα «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά»
Χατζηγεωργίου Μ. Παναγιώτα

Μελέτες για την τέχνη
Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
Τέχνη, Ιατρική και Αισθητηριακές Πολιτικές
στη Βρετανία του 18ου Αιώνα
Σαραφιανός Άρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076909

☞ Βλέπε σελίδα 123.

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ • 2022 • 978-960-01-2296-1

2012 • σ. 314 • 978-960-01-1472-0 • 19,91 €

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μηλιώτη Σοφία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πελεγρίνης Θεοδόσης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377709

2017 • σ. 421 • 978-960-01-1838-4 • 22,00 €

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΟΥ 19ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 20ΟΎ ΑΙΩΝΑ
Από τον Νεοκλασικισμό έως τον Μοντερνισμό
Βογιατζάκη Εύη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59358665

2016 • σ. 341 • 978-960-01-1797-4 • 20,00 €

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΙΚΩΝΑ
Για την Ποίηση του Γένους την Εποχή του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού
Ξούριας Γιάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110702

Πώς θα πρέπει να ηχεί η ποίηση του γένους; Ποια θα πρέπει να
είναι η γλωσσική, θεματική και ειδολογική φυσιογνωμία της;
Ποιος θα πρέπει να είναι ο κοινωνικός και εθνικός της ρόλος;
Αυτά είναι ερωτήματα που αναφύονται επιτακτικά κατά την
τριακονταετία πριν από την Επανάσταση στην προοπτική της
πολιτισμικής αναγέννησης. Οι διαφορετικές απαντήσες εκφράζονται με αντιπαραθέσεις, διαμάχες, ανταγωνισμούς, ποιητικά
μανιφέστα και άλλες ποικίλες γραμματολογικές πυκνώσεις. Οι
ζυμώσεις αυτές, στις οποίες ενίοτε υποκρύπτονται και πολιτικές
σκοπιμότητες, οδηγούν στην ανάδυση ενός δημόσιου χώρου
περί τη λογοτεχνία του γένους με αισθητικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που θα επιβιώσουν και αργότερα. Το βιβλίο επιδιώκει να εντοπίσει και να περιγράψει ίχνη αυτών των εξελίξεων,
με πρόθεση να δείξει τη γραμματολογική τους ενότητα και τη
σημασία τους για τη διαμόρφωση της νέας ποίησης του έθνους.
2018 • σ. 431 • 978-960-01-1941-1 • 21,00 €

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Καλλιτεχνικοί Θεσμοί στη Γαλλία: 17ος-18ος Αιώνας
Κορνέζου Τιτίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645844

Σε ποιο ιστορικό περιβάλλον, υπό ποιες προϋποθέσεις, με
ποιους υποστηρικτικούς κοινωνικούς φορείς και υποδοχείς
δημιουργούνται και διαχέονται τα καλλιτεχνικά στυλ κλασικισμός, ροκοκό, νεοκλασικισμός που χαρακτηρίζουν την παραγωγή των εικαστικών έργων στη Γαλλία κατά τον 17ο και 18ο
αιώνα; Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται ο ρόλος των θέσεων στη διαμόρφωση των συνθηκών παραγωγής και υποδοχής της ζωγραφικής, ειδικότερα στη συγκρότηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής ταυτότητας των ζωγράφων, στη λειτουργία της τέχνης εντός του πλαισίου του απολυταρχικού κράτους,
στις σχέσεις του καλλιτεχνικού έργου με τους αποδέκτες/θεατές
του, στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου της ζωγραφικής και
στον ρόλο τόσο του θεσμοθετημένου περί τέχνης λόγου, όσο
και της τεχνοκριτικής, που αναδύεται ως ανεξάρτητο γραμματειακό είδος εκείνα τα χρόνια. Οι μετατοπίσεις στις θεωρίες και
τις αντιλήψεις για το υποκείμενο και το αντικείμενο της καλλιτεχνικής παραγωγής, καθώς και οι διαφοροποιήσεις στις σχέσεις του κοινού με το έργο τέχνης κατά την εξεταζόμενη εδώ
ιστορική περίοδο, διανοίγουν κατευθύνσεις που θα οδηγήσουν
στις νεωτερικές αντιλήψεις για την τέχνη και τον καλλιτέχνη τον
19ο αιώνα.
2020 • σ. 511 • 978-960-01-2136-0 • 28,00 €

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ
ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΒ’
Νεότερα Αθηναϊκά Γλυπτά
Παυλόπουλος Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΞΟΞΟ: 94692393

Καρπός τριακονταετούς μόχθου, η έκδοση αναφέρεται στη γλυπτική δημόσιων κοσμικών μνημείων στη νεότερη Αθήνα. Διαρθρώνεται σε δύο μέρη: το πρώτο περιλαμβάνει κεφάλαια για τη
νεότερη ελληνική γλυπτική, από το δεύτερο μισό του ΙΘ' αιώνα
έως το πρώτο μισό του Κ΄ αιώνα, καθώς και για τα αθηναϊκά
εργαστήρια γλυπτικής της περιόδου· το δεύτερο παρουσιάζει
ενότητες με τα γλυπτά που έχουν ανιδρυθεί στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι στις σελίδες του προκείμενου βιβλίου επανεξετάζονται
παράμετροι της νεότερης ελληνικής γλυπτικής· μνημονεύονται
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ισχυρά πρόσωπα που ανιχνεύονται πίσω από τα μνημεία· αποκαθίστανται σοβαρές παραλείψεις· διορθώνονται λάθη, μέσα από
την αναδίφηση δυσπρόσιτου πλέον αρχειακού υλικού και διά
της προσφυγής σε άλλες, αναξιοποίητες έως και σήμερα μαρτυρίες· παρουσιάζεται η τύχη των νεότερων αθηναϊκών έργων,
όπως προκύπτει από την ανθρώπινη παρέμβαση.
2020 • σ. 439 • 978-960-01-2076-9 • 25,00 €

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Σχολή Πράτσικα: Ιδεολογία - Πράξη - Αισθητική
Μπαρμπούση Βάσω
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41955412

2014 • σ. 288 • 978-960-01-1628-1 • 16,92 €

ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Λουκιανός
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Μπουσές Ευ. Σταμάτης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86056366

Το έργο Ρητόρων Διδάσκαλος του Λουκιανού αποτελεί καταλυτική σάτιρα για τους ρήτορες και τη
ρητορική εκπαίδευση της εποχής των Αντωνίνων.
Ο μοναδικός Έλληνας σατιρικός συγγραφέας συνοψίζει σε λίγες σελίδες όλη του την επαγγελματική
εμπειρία από τα χρόνια που ασκούσε το επάγγελμα
του ρήτορα. Το έργο με οξύτατη, σχεδόν πικρή,
πέννα στηλιτεύει τα ανδρείκελα που λυμαίνονται
και διαβρώνουν τον δημόσιο χώρο. Αίρεται κατ’
αυτόν τον τρόπο στη σφαίρα που διακωμωδεί την
αντίθεση μεταξύ του είναι και του δοκείν, και υπακούει στη διακήρυξη του Λουκιανού: «Δουλειά μου
είναι να μισώ την αλαζονεία, την απάτη, το ψεύδος,
τη ματαιοδοξία και όλους τους μιαρούς ανθρώπους
που τα υπηρετούν». Οι σύντομοι δρόμοι προς τη
δόξα και τη φήμη που σατιρίζει αποτελούν κοινά
γνωρίσματα κάθε εποχής παρακμής και ο άγγελος
του φαινομένου Λουκιανός αντιπροσωπεύει την
κριτική που οφείλει να ασκήσει ο αρχαίος πολιτισμός στον εαυτό του. Δεν περιγράφει μόνο φαινόμενα –και όχι μόνον αρχαία–, αλλά μας αναγκάζει
να αποβαίνουμε, όπως το θέτει ο Νίτσε, επιφανειακοί μέσω του βάθους.
ΚΡΑΤΙΚΌ ΒΡΑΒΕΊΟ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 2019

2019 • σ. 300 • 978-960-01-2032-5 • 17,00€

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΕ ΑΝΑΒΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Μουσικές Διαδρομές ως Αντανακλάσεις της Αρχαίας
Ελλάδας στη Νεότερη
Σιώψη Α. Αναστασία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767468

2012 • σ. 264 • 978-960-01-1543-7 • 16,92 €

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
20 Χρόνια και Κάτι
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας
2013 • σ. 447 • 978-960-01-1604-5 • 19,91 €

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ζητήματα Ιστορίας, Μεθοδολογίας, Ιστοριογραφίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αδαμοπούλου Αρετή, Γυιόκα Λία, Στεφανής Ι.

Κωνσταντίνος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86192321

☞ Βλέπε σελίδα 124.

2019 • σ. 640 • 978-960-01-1974-9 • 35,00€

Κλασικές Σπουδές: Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία
ΝΕΚΥΙΑ
Συμβολή στην Ερμηνεία της Αποκάλυψης του Πέτρου
Dieterich Albrecht
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυρτάτας Ι. Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ευσταθίου Μαίρη
ΕΠΙΜΕΤΡΑ: Κυρτάτας Ι. Δημήτρης, Μαρινάτου Ναννώ,

Ράγκος Ι. Σπύρος , Τζιφόπουλος Ιωάννης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102123588

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Connor Walter Robert
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζιφόπουλος Ιωάννης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαούτη Παναγιώτα

Ακριβής και συνεκτική ανάγνωση των Ιστοριών του Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη. Το έργο είναι μεγάλης αξίας
τόσο για τον ειδικό όσο και για εκείνους που αναζητούν μία
εισαγωγή και ένα εγχειρίδιο για τις Ιστορίες του Θουκυδίδη. Η
παρούσα μελέτη προχωρά πιο πέρα σε σχέση με άλλες, καθώς
εστιάζει στον ρόλο του αναγνώστη που δίνει νόημα στο κείμενο,
αποκαλύπτει τη χρήση της αντικειμενικότητας του Θουκυδίδη,
που λειτουργεί όχι τόσο ως υπόδειγμα της κατάλληλης παρουσίασης του υπό συζήτηση θέματος όσο ως μέθοδος επικοινωνίας με τους αναγνώστες, καθιστώντας τους συμμέτοχους στην
πολυπλοκότητα και τα δεινά του Πελοποννησιακού Πολέμου.
O Robert W. Connor καταδεικνύει ότι καθώς τα θέματα και οι
ιδέες του Θουκυδίδη παρουσιάζονται εκ νέου και αναπτύσσονται διεξοδικά, οι αρχικές αντιδράσεις του αναγνώστη θέτονται
υπό αμφισβήτηση, ανατρέπονται και τελικώς συντελούν στη
βαθύτερη κατανόηση του πολέμου.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Budelmann Felix
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
Revermann Martin
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζωγράφου Αθανασία,

Αποστολάκης Κωνσταντίνος, Παπαχρυσοστόμου
Αθηνά, Τσομής Γιώργος, Χρονόπουλος Στυλιανός
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελίδου Μαρία, Αγγελίδης Άγγελος
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ο Ποιητής και το Έργο του
Παππάς Γ. Θεόδωρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 86055195

Το βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει μια σφαιρική εικόνα της αριστοφανικής κωμωδίας προσεγγίζοντας και εξετάζοντας επί μέρους
θέματα όπως: η ζωή και η μαθητεία του Αριστοφάνη, η παράδοση του κειμένου του, η δομή της Αρχαίας Κωμωδίας και τα
χαρακτηριστικά του κωμικού ήρωα, το ύφος και η γλώσσα της
κωμωδίας, ο λυρισμός και η σάτιρα του ποιητή, καθώς και η λειτουργία του γέλιου στη θεατρική σκηνή.
2019 • σ. 490 • 978-960-01-1921-3 • 30,00

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΡΙΑΝΟ
Θέματα και Τεχνικές στην Ανάβαση
Μήλτσιος Νίκος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689711

Μακρυγιάννη Δ. Ευγενία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καρέλας Σπύρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94683767

Η Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση περιλάμβανε
ένα ευρύ φάσμα ποιητικών ειδών από την ελεγεία
μέχρι τον ίαμβο και από τον διθύραμβο μέχρι το
επινίκιο. Άνθησε ιδιαίτερα κατά την Αρχαϊκή και
την Κλασική Περίοδο, και ορισμένοι από τους
δημιουργούς της, όπως η Σαπφώ και ο Πίνδαρος, άσκησαν σημαντική πολιτισμική επίδραση
κατά τους επόμενους αιώνες μέχρι και σήμερα. Ο
παρών τόμος παρουσιάζει αυτό το γοητευτικό και
πλούσιο ποιητικό σύνολο και στη μεταγενέστερη
πρόσληψή του. Λαμβάνονται υπόψη τα συναρπαστικά νέα παπυρικά ευρήματα και οι νέες κριτικές προσεγγίσεις που προώθησαν κατά πολύ την
κατανόησή μας τόσο του ιδίου του συνόλου των
ποιημάτων αυτών καθαυτών όσο και των κοινωνικο-πολιτιστικών συμφραζομένων μέσα στα οποία
τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν, παρουσιάστηκαν
και παραδόθηκαν. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προτείνονται μελέτες για περαιτέρω ανάγνωση σχετικά
με το θέμα, ενώ στον κόσμο περιλαμβάνεται επίσης
χρονολόγιο, γλωσσάρι και βιβλιογραφικός οδηγός εκδόσεων και μεταφράσεων. Ο τόμος κλείνει
με «Επίμετρο» γραμμένο από την επιμελήτρια της
ελληνικής έκδοσης.
2020 • σ. 791 • 978-960-01-2161-2 • 45,00€

Η Αλεξάνδρου Ανάβασις του Αρριανού αντιμετωπίστηκε στο
παρελθόν κατά κύριο λόγο ως πεδίο συνάντησης ποικίλων γραμματειακών τάσεων και καταβολών και όχι τόσο ως αυτόνομο κείμενο με συγκεκριμένους στόχους. Η ερμηνεία που προτείνεται
στην παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο ίδιο το κείμενο, και με
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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μια σειρά εκ του σύνεγγυς αναγνώσεων επιχειρεί να εντοπίσει τα
κεντρικά θέματα του έργου και τις αφηγηματικές τεχνικές που
χρησιμοποιεί ο Αρριανός για να τα αναδείξει. Προς αυτήν την
κατεύθυνση συνδυάζει τη φορμαλιστική κριτική με την εξέταση
των θεματικών χαρακτηριστικών της Ανάβασης προκειμένου
να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές του
Αρριανού του επιτρέπουν να θεματοποιήσει τις βασικές ιδέες
του, να ενορχηστρώσει μια συνεκτική και πειστική αφήγηση
και να ελέγξει την πρόσληψή της από τους αναγνώστες του. Η
προσέγγιση της Ανάβασης ως αφηγήματος δοκιμάζει απαντήσεις και προτείνει νέους τρόπους ερμηνείας ιδιαιτεροτήτων της
που παραδοσιακά αποδίδονταν στην επίδραση των πηγών της,
ενώ οξύνει την ευαισθησία απέναντι σε όψεις της συγγραφικής
τέχνης του Αρριανού.
2020 • σ. 270 • 978-960-01-2097-4 • 13,00€

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
The Cambridge Companion to Xenophon
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Flower A. Michael
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Βασίλαρος Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γουναροπούλου Αντωνία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689201

Το συγκεκριμένο έργο είναι το πρώτο που αφιερώνεται στον φιλόσοφο και ιστορικό Ξενοφώντα τον Αθηναίο. Εξηγεί στους αναγνώστες τους
λόγους για τους οποίους ο Ξενοφών κατέχει τόσο
διαπρεπή θέση στον λογοτεχνικό και πολιτικό μας
πολιτισμό από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας
και γιατί υπήρξε αγαπημένος συγγραφέας ατόμων
τόσο διαφορετικών όπως ο Μακιαβέλλι, ο Τόμας
Τζέφερσον και ο Λέων Τολστόι. Επίσης, εκθέτει
τα μείζονα προβλήματα και ζητήματα που τίθενται κατά τη μελέτη των γραπτών του, δείχνοντας
παράλληλα τον δρόμο για πιο νέες μεθοδολογίες,
για νέα θέματα και ερωτήματα προς συζήτηση.
Παρόλο που τα ιστορικά, φιλοσοφικά και τεχνικά
έργα του Ξενοφώντα συνήθως μελετώνται ξεχωριστά, επειδή στις μέρες μας ανήκουν σε διαφορετικά είδη, εδώ δίνεται έμφαση σε θέματα που
απαντώνται σε όλο το εκτενές και ποικιλόμορφο
σώμα των γραπτών του. Αυτός ο τόμος είναι προσιτός σε φοιτητές και στο ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν είναι ήδη
εξοικειωμένοι με τον Ξενοφώντα, ενώ ταυτόχρονα
απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
2021 • σ. 811 • 978-960-01-2212-1 • 45,00€
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ΘΕΑΤΡΙΚΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΎ
ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΗ
Σκηνές Πρόσληψης
Διαμαντάκου Καίτη
Το έργο του Αριστοφάνη, ευνοημένο πιθανότατα από τις ιστορικές συγκυρίες αλλά και προικισμένο με την υπερ-ιστορική βιωσιμότητα της υψηλής Τέχνης, κατέκτησε σταδιακά –μέσα από
λοξοδρομήσεις, υπαναχωρήσεις, παρεκτροπές, καθυστερήσεις,
επιλογές και αποκλεισμούς, μεταμορφώσεις και επικαλύψεις–
μια μακραίωνη διάρκεια ζωής μέσα στην ελληνική και παγκόσμια συνείδηση, εντός και εκτός των αρχικών γλωσσικών και
πολιτιστικών ορίων του. Ένα μέρος από αυτό το τεράστιο, γεωγραφικά και χρονικά, εύρος της επιβίωσης, της διάδοσης και της
ανάκαμψης της αττικής κωμωδίας στην πολιτιστική και θεατρική
σκηνή, από τη μετακλασική αρχαιότητα μέχρι τις αρχές της τρίτης μεταχριστιανικής χιλιετίας, φιλοδοξεί να καλύψει το παρόν
βιβλίο, ψάχνοντας για θεμέλια, προβάλλοντας αρμούς και αναζητώντας διασυνδέσεις και αντιστηρίξεις σ' αυτό το πολυσύνθετο –«στοιχειωμένο» από παρελθοντικές εμπειρίες και διαθλώμενο από συγχρονικές προβολές– οικοδόμημα της πρόσληψης.
Η αναζήτηση της ιστορικής διαδρομής του υπεραιωνόβιου
παππού από την αρχαιότητα στη νεωτερικότητα επικεντρώνεται κατ' αρχήν στο πεδίο της νεοελληνικής θεατρικής σκηνής αλλά συμπεριλαμβάνει στην ατζέντα της και άλλες, παραπληρωματικές «σκηνές πρόσληψης»: εκδόσεις, μεταφράσεις,

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
διασκευές, θεατρικά έργα, κριτικά άρθρα και μελέτες, κινηματογραφικές μεταφορές, άλλα λογοτεχνικά έργα και άλλα πολιτισμικά γεγονότα, οι ίδιες οι κοινωνικοπολιτικές και διοικητικές-οργανωτικές δομές, που προώθησαν ή τροχοδρόμησαν τα
θεατρικά δεδομένα ή ζητούμενα.
2021 • σ. 819 • 978-960-01-2267-1 • 45,00€

και της φιλίας του τιμωμένου, θεωρούν ότι η παρούσα είναι η
κατάλληλη ευκαιρία για να τονιστεί η πολύτιμη και αξιομνημόνευτη επίδραση του Αντώνη Ρεγκάκου στον τομέα της μελέτης
της αρχαιοελληνικής γραμματείας παγκοσμίως.
2021 • σ. 495 • 978-960-01-2214-5 • 28,00 €

ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
Μελέτη στις Κοινωνικές Ρίζες του Δράματος
Thomson George
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξίου Χρήστος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πολυκάρπου Πολύκαρπος

Μια βαθιά έρευνα για την προέλευση και την ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας, εμπλουτισμένη με τη μελέτη των έργων και
του τι αντιπροσώπευαν για το κοινό για το οποίο γράφτηκαν.
«Ένα φανταστικό βιβλίο!» αναφέρουν οι αναγνώστες του. Ο
Thomson εξετάζει εκτενώς την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας,
όχι μόνο ιστορικά, αλλά κυρίως από μια κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και οικονομική σκοπιά, κάτω από μία, θα λέγαμε, μαρξιστική οπτική γωνία. Ένας πραγματικά ουσιαστικός τόμος για
όσους ενδιαφέρονται για την Αρχαία Ελλάδα, τον Αισχύλο και
το δραματικό θέατρο γενικότερα.
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Ερμηνευτικές Δοκιμές στο Αττικό Δράμα
Μαρκαντωνάτος Γ. Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102071864

O σύλλαβος αυτός επιστημονικών εργασιών, οι οποίες είδαν το
πρώτο φως της δημοσιότητας ελληνιστί και αγγλιστί σε διεθνώς
διακεκριμένες περιοδικές φιλολογικές εκδόσεις και έγκυρους
συλλογικούς και συνεδριακούς τόμους, εντάσσεται στο διαρκώς
εξελισσόμενο πεδίο ερμηνευτικής μελέτης του αττικού δράματος, κυρίως ως προς την ευρύτερα αναγνωρισμένη διφυή υπόστασή του ως τραγικού και κωμικού. Πράγματι, δύο σπόνδυλοι,
με κατάδηλες τόσο τη διαφοροποιητική δυναμική τους όσο και
τη γεφυροποιητική προδιάθεσή τους, συναποτελούν το βιβλίο:
η ανάλυση αφενός συγκεκριμένων σοφόκλειων και ευριπίδειων
τραγωδιών και η εξέταση αφετέρου των αριστοφάνειων κωμικών έργων με ομολογουμένως εμμονική έμφαση σε δύο εξόχως αθηνοκεντρικές κωμωδίες, τους Αχαρνής και τη Λυσιστράτη.
2021 • σ. 511 • 978-960-01-2213-8 • 28,00 €

ΑΘΗΡΗΛΟΙΓΟΣ
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Ομηρικές Σπουδές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσαγγάλης Κ. Χρήστος,

Μαρκαντωνάτος Γ. Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δημοπούλου Κατερίνα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073226
Η παρούσα συλλογή μελετών, γραμμένων από μια χορεία έγκριτων κλασικών φιλολόγων, που πραγματεύονται κάποια ιδιαίτερα
περίπλοκα και σαφώς δυσεπίλυτα ομηρικά ζητήματα, στοχεύει
να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε έναν εξόχως οξυδερκή ερευνητή της επικής ποίησης, τον Αντώνη Ρεγκάκο, Ακαδημαϊκό και Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο
Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και να εορτάσει έτσι την ευφρόσυνη επέτειο των 60ών
γενεθλίων του. Οι επιμελητές, ευτυχείς αποδέκτες της σοφίας

500 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΤΙΝΗ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λεντάκης Ανδρέας
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94689727

Η Παλατινή ή Ελληνική Ανθολογία είναι μία απ’ τις πολυτιμότερες πηγές για τη γνωριμία μας, όχι μόνο με την αρχαία ελληνική
ποίηση, αλλά και με την Ποίηση γενικότερα. Το πι κεφαλαίο. Δεν
μας γνωρίζει μονάχα με μιαν εποχή 17 αιώνων (τόσους καλύπτει αφού αρχίζει από τον 7ο αιώνα π.Χ. και φτάνει στο 950
μ.Χ.) αλλά και μας διδάσκει. Τα 3.700 ποιήματά της (σχεδόν όλα
επιγράμματα, συνολικά γύρω στους 23.000 στίχους) δεν είναι
μόνον ποίηση. Είναι και ποιητική. Και νομίζω πως το ποιητικό
είδος που ‘ναι πιο κοντά προς την Ποίηση απ’ οποιοδήποτε άλλο,
είναι το επίγραμμα.
2019 • σ. 484 • 978-960-01-2058-5 • 21,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
Η Κληρονομιά Ενός Επίμονου Κηπουρού
Λουκρήτιος
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Παπαγγελής Δ. Θεόδωρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102073420

Ένα σύμπαν κατάστικτο από άπειρους κόσμους που γεννιούνται, ακμάζουν και πεθαίνουν· μια θεωρία για την εξέλιξη των ειδών που προαναγγέλλει τον Δαρβίνο· μια θεολογία που ιχνογραφεί την Περί Θεού αυταπάτη, κατηχεί την ανθρωπότητα στην αμέριμνη μακαριότητα θεών που ούτε τιμωρούν ούτε αμείβουν και εορτάζει τη θνητότητα
της ψυχής· μια προτροπή για σεξ χωρίς ρομαντικές προσμείξεις· ένας Οδηγός Ευτυχίας
που δεν καταδέχεται μεταφυσικές παρηγοριές. Μπορούν αυτά τα ζητήματα να γεννήσουν μεγάλη ποίηση; Την απάντηση τη δίνει ο ρωμαίος Λουκρήτιος, ο πιο πιστός των
πιστών της υλιστικής και θεραπευτικής φιλοσοφίας του Επίκουρου, στο Περί Φύσεως,
που γράφτηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Η έμμετρη μετάφραση του έπους συνοδεύεται από
μια εκτεταμένη μελέτη για την επίμονη παρουσία του Λουκρήτιου στον χριστιανικό
Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στον Διαφωτισμό μέχρι τους γκουρού της μετανεωτερικότητας και τον ακτιβισμό της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα – και από τον
Μακιαβέλι και τον Βολταίρο μέχρι τον Παλαμά και τον Καρυωτάκη.
2021 • σ. 643 • 978-960-01-2207-7 • 35,00 €
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

2021 • σ. 643 • 978-960-01-2207-7 • 40,00 €
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ
& Σελίδες για την Αντιγόνη
Σοφοκλής
ΣΧΟΛΙΑ: Hölderling Friedrich, Kierkegaard Søren,

Heidegger Martin
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ: Σταμπουλού Γρ. Συμεών
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68377988

2017 • σ. 419 • 978-960-01-1868-1 • 25,00 €

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ
Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία
Ελληνική Θρησκεία
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρκαντωνάτος Γ. Ανδρέας, Πλατυπόδης Ευ.

Λάμπρος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22767275

2012 • σ. 398 • 978-960-01-1538-3 • 34,83 €

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΙ. Π.Χ.
Το Ελιξίριο της Δημοκρατίας και η Ατομικότητα
Αλεξίου Β. Ευάγγελος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59359419

O 4ος αιώνας π.Χ. δεν είναι ο πρώτος ευρετής της ρητορικής
τέχνης, αποτελεί όμως το ουσιαστικό πεδίο δράσης της: συνέβαλε τόσο αποφασιστικά στην ανάπτυξή της, ώστε η τέχνη του
λόγου να επιτύχει, ειδικά αυτή την περίοδο και παρά τη φιλοσοφική κριτική, έναν εντυπωσιακό θρίαμβο. Η διάδραση μεταξύ
ρήτορα και ακροατηρίου, τα πάθη και η δυσπιστία των πολλών
μπροστά στην υπεροχή του ενός, αλλά και η αγωνία του ενός, ως
συμβούλου και πολιτικού ηγέτη, είναι η πεμπτουσία της ρητορικής του 4ου αι. π.Χ.
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Bernhard Zimmermann, «στο
παρόν βιβλίο οι λεγόμενοι ελάσσονες ρήτορες αποτιμώνται για
πρώτη φορά συστηματικά δίπλα στους μεγάλους εκπροσώπους
της ρητορικής τέχνης, τον Δημοσθένη και τον Ισοκράτη. Λαμβάνονται μάλιστα υπ’ όψιν και πρόσφατα ευρήματα, όπως είναι
τα αποσπάσματα του Υπερείδη στο παλίμψηστο χειρόγραφο
του Αρχιμήδη. Ως μεγάλη συνεισφορά της μελέτης αναγνωρίζεται η συνεκτίμηση των θεωρητικών αντιπαραθέσεων για την
τέχνη του λόγου στα ρητορικά εγχειρίδια του Αναξιμένη και του
Αριστοτέλη, αλλά πρωτίστως η προβολή του πρωταγωνιστικού
ρόλου του Ισοκράτη, του οποίου η θέση στην αντιπαράθεση με
τη φιλοσοφία του 4ου αι. π.Χ. αποκτά ένα ξεκάθαρο πλαίσιο».
2016 • σ. 584 • 978-960-01-1779-0 • 31,00 €

κατηγορία ανήκουν οι ύμνοι. Στον αρχαιοελληνικό κόσμο τα
πάντα είναι πλήρη θεών, ημίθεων και ηρώων, ενώ το θρησκευτικό και το κοσμικό βρίσκονται σε αδιάσπαστη ενότητα και
συνεχή αλληλεπίδραση τόσο στην καθημερινότητα όσο και
στη λογοτεχνία και την τέχνη. Συνεπώς, η ενασχόληση με τους
αρχαίους ελληνικούς ύμνους είναι στην πραγματικότητα ενασχόληση με το σύνολο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο
τόμος φιλοξενεί τις μεταφράσεις από οκτώ καταξιωμένες διεθνώς μελέτες καθώς και πέντε μελέτες που συγγράφηκαν ειδικά
για τον τόμο.
2018 • σ. 458 • 978-960-01-1918-3 • 25,00 €

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Sommerstein H. Alan
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρκαντωνάτος Γ. Ανδρέας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πολυκάρπου Πολύκαρπος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 59358681
Στο βιβλίο παρουσιάζονται διεξοδικά η ζωή και το έργο του
μουσόληπτου τραγωδιογράφου Αισχύλου. Αναλύονται σε βάθος
τόσο τα ακέραια όσο και τα αποσπασματικά έργα του και υπογραμμίζονται οι κυριότερες αξίες και τα κεντρικά θεματικά
μοτίβα που αναδεικνύονται μέσα από τους υψιπετείς στίχους
του: η ορθή απονομή του δικαίου στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης κοινωνίας, η ευσέβεια προς τους θεούς και ο αδιάπτωτος
αγώνας του ανθρώπου να προασπίσει την τιμή και την υπόληψή
του ενάντια στα ανελέητα πλήγματα της ειμαρμένης. Επιπροσθέτως, εξετάζονται εκτενώς η απαράμιλλη δραματουργική τεχνική
και το στιβαρό και μεγαλόπρεπο ύφος του. Αξίζει να επισημανθεί ότι εξ αφορμής της ελληνικής έκδοσης ο Βρετανός συγγραφέας εμπλούτισε τον βιβλιογραφικό οδηγό του βαθυστόχαστου
πονήματός του και επέφερε σημαντικές αλλαγές και βελτιωτικές τροποποιήσεις στο κυρίως κείμενο και στις υποσημειώσεις.
2017 • σ. 558 • 978-960-01-1804-9 • 30,00 €

ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Τραγικό Θέαμα και Ανθρώπινο Πάθος
Περοδασκαλάκης Ε. Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 22684687
2012 • σ. 169 • 978-960-01-1502-4 • 11,95 €

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η Δημιουργική Γλώσσα στη Διδακτική Πράξη
Παπαδοπούλου-Μανταδάκη Σμαράγδα
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77111068
☞ Βλέπε σελίδα 80.

ΑΡΧΟΜ’ ΑΕΙΔΕΙΝ
Δεκατρείς Μελέτες για τους Αρχαίους Ελληνικούς
Ύμνους

2017 • σ. 222 • 978-960-01-1787-5 • 10,00 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μανακίδου Π. Φλώρα , Νούσια-Fantuzzi Μαρία

Των Εραστών τα Μάτια είναι Πάντα σα Βροχή...
Επιγράμματα Ερωτικά (Βιβλίο Πέμπτο)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Νούσια Ειρήνη-Ευδοκία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77110729

Η θρησκευτική πρακτική των αρχαίων Ελλήνων στηρίζεται
σε έναν συνδυασμό από δρώμενα και λεγόμενα. Στη δεύτερη

ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κεντρωτής Γιώργος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 41954656

2014 • σ. 363 • 978-960-01-1625-0 • 20,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
ΕΡΩΤΙΚΑΊ ΕΠΙΣΤΟΛΑΊ
Αρισταίνετος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ:

Βερτουδάκης Π. Βασίλης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 77114034

ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΟΥ WHEELOCK
Wheelock M. Frederic
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: LaFleur A. Richard
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Μιχαλόπουλος Ν . Ανδρέας, Παπαϊωάννου
Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 94645244
Τα Λατινικά του Wheelock είναι η πρώτη ελληνική
μετάφραση ενός από τα δημοφιλέστερα εγχειρίδια
εκμάθησης της Λατινικής γλώσσας παγκοσμίως,
που αναδεικνύει τη ζωντάνια και τη διαχρονική
αξία της Λατινικής. Περιλαμβάνει:
• 40 κεφάλαια με λεπτομερή παρουσίαση της
Γραμματικής και του Συντακτικού, και εφαρμογή των κανόνων πάνω σε κείμενα σπουδαίων Ρωμαίων συγγραφέων, συνοδευόμενα
από σημειώσεις, μεταφραστικές συμβουλές
και ερωτήσεις κατανόησης.
• Εκτενές Ελληνο-Λατινικό και Λατινο-Ελληνικό
λεξιλόγιο.
• Ασκήσεις αυτοβελτίωσης, με τις απαντήσεις
τους, για ανεξάρτητη μελέτη.
• Πλούσια συλλογή από αυθεντικά, μη διασκευασμένα, λατινικά κείμενα για μετάφραση,
μαζί με πλήρη λεξιλογική υποστήριξη.
• Ετυμολογικές πληροφορίες, χάρτες και γκραφίτι που αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές του
ρωμαϊκού πολιτισμού.
Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές/φοιτήτριες φιλοσοφικών σχολών αλλά και σε
μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να μάθουν
Λατινικά με τρόπο παιδαγωγικά άρτιο, καθώς και
στο ευρύτερο κοινό που φιλοδοξεί να απολαύσει
από το πρωτότυπο τη λογοτεχνία των Ρωμαίων και
να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
2020 • σ. 767 • 978-960-01-2116-2 • 40,00€
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Με το όνομα του Αρισταίνετου μας παραδίδεται μια συλλογή
από 50 μυθοπλαστικές επιστολές, που περιλαμβάνουν θελκτικές ερωτικές ιστορίες. Ένας άγνωστός μας ελληνόφωνος λόγιος
της Ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κοντά στο λυκόφως
του αρχαίου κόσμου, όταν ο χριστιανισμός έχει εγκαθιδρυθεί,
γράφει επιστολική λογοτεχνία, ακολουθώντας παλαιά μανιέρα
και γλώσσα, με θεματικό άξονα τον έρωτα· και μάλιστα σε μια
ποικιλία εκδοχών που ευρίσκονται επί το πλείστον στο εκτός
γάμου και μονογαμίας πεδίο. Πραγματεύεται δηλαδή έναν από
τους σκληρούς πυρήνες που διαφοροποιούν ιδεολογικά τον
ελληνικό κόσμο από εκείνον του χριστιανισμού.
Σε μια εποχή κατά την οποία η θρησκεία ανάγεται σε καθοριστικό παράγοντα συγκρότησης της ταυτότητας, ο Αρισταίνετος, τολμηρός και ελευθεριάζων, επιστρέφει στο ελληνικό
παρελθόν· προβάλλει τον έρωτα ως τον μεγάλο εξουσιαστή
του ανθρώπινου βίου. Αποκλείει, ωστόσο, από τη μυθοπλασία του τον «παιδικό» και τον ομοφυλόφιλο εν γένει έρωτα – σε
ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης όμως, τον υπαινίσσεται συνεχώς. Οι επιστολές του αποτελούν μια μαρτυρία για τη λογοτεχνική αισθητική και την ερωτική ηθική της ύστερης αρχαιότητας· εποχής που υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της
δυτικής σεξουαλικότητας. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί την
πρώτη σχολιασμένη έκδοση των επιστολών του Αρισταίνετου
στην ελληνική βιβλιογραφία.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 2019

2018 • σ. 403 • 978-960-01-1966-4 • 21,00 €

Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ
Καραγιώργη Ζακλίν
2012 • σ. 135 • 978-960-01-1503-1 • 19,91€

Λατινική Γραμματεία
ΚΟΪΝΤΙΛΙΑΝΟΣ
Ρωμαίος Παιδαγωγός και Θεωρητικός της Ρητορικής
Kennedy A. George
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γεωργακοπούλου

Σοφία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 94689919

Ο Κοϊντιλιανός (Marcus Fabius Quintilianus, περ. 37 μ.Χ. - περ.
96 μ.Χ.) πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη της εκπαίδευσης (και
μάλιστα της δημόσιας και της πολύπλευρης), στην a priori καλή
φύση του ανθρώπου και στη συνεχή πρόοδο του ανθρώπινου γένους. Οι studiosi iuvenes, η σπουδάζουσα νεολαία, και η
bona voluntas, οι καλές προθέσεις, συμπυκνώνουν το καινοτόμο όραμα του Κοϊντιλιανού, που επιθυμεί να διαμορφώσει
όχι μόνο μελλοντικούς πολίτες με χρήσιμες πρακτικές δεξιότητες και θεωρητική κατάρτιση, αλλά και να διαπλάσει ηθικούς
ανθρώπους. Στο ανθρωποκεντρικό του σύστημα ο χρηστός

Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό
άνθρωπος, δεξιοτέχνης του λόγου, είναι ο χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο.
Ο Κοϊντιλιανός του George A. Kennedy αποτελεί τη μοναδική έως τώρα πλήρη μονογραφία για τον βίο και έργο αυτού
του σημαντικού ρητοροδιδάσκάλου της εποχής των Φλαβίων,
ενός κλασικού συγγραφέα. Συνιστά την καλύτερη δυνατή εισαγωγή ώστε να αποκτήσει κανείς μια συγκροτημένη άποψη για
τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και τη ρητορική θεωρία που ο Κοϊντιλιανός αναπτύσσει στα δώδεκα βιβλία της Institutio oratoria,
καθώς και για την τεράστια επίδραση που είχε στο ουμανιστικό
κίνημα της Αναγέννησης, στην ανάπτυξη της ρητορικής τέχνης
τον 16ο και 17ο αιώνα και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Δύσης
έως σήμερα..
2020 • σ. 327 • 978-960-01-2156-8 • 18,00 €

ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΠΕΡΊ ΡΗΤΌΡΩΝ
Τάκιτος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Κεντρωτής Γιώργος

ΗΡΩΙΔΕΣ 1-15

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 68378128

Οβίδιος

Ο Τάκιτος, ο μέγας ιστορικός και ο πλέον ιδιοφυής νεωτεριστής
των λατινικών γραμμάτων, «αποτυπώνει» με το πυκνό και ιδιογενές ύφος του έναν διάλογο που διεξήχθη μεταξύ των κορυφαίων διανοητών της εποχής του και που δεν περιορίζεται μόνο
στη ρητορική ως τέχνη και ως επάγγελμα, αλλά επεκτείνεται και
στην παιδαγωγική και στην ποίηση. Με πνεύμα κριτικό και με
απαράμιλλη οξύνοια αναζητά τους λόγους, για τους οποίους η
ρωμαϊκή ρητορική (και εν γένει ευγλωττία) βιώνει στις μέρες
του βαθύτατη παρακμή. Σε τούτον τον συναρπαστικό διάλογο
περισσεύει μεν το πάθος των συνομιλητών, που μας κερδίζουν
με τα επιχειρήματα και το χιούμορ τους, αλλά εκείνο που διοικεί
το όλο έργο είναι η στάση του Τάκιτου ως διοικητή αλλοτρίων
λόγων, που γράφει sine ira et studio, δηλαδή άνευ οργής και
μεροληψίας, μια νεωτερική ποιητική της ρητορικής.
2017 • σ. 245 • 978-960-01-1860-5 • 14,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ:

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ (DE ORATORE)
Κικέρων
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΧΟΛΙΑ: Κεντρωτής Γιώργος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ
Ο Λόγος και η Πολιτική
Narducci Emanuele
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργακοπούλου Σοφία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τάτση Άννα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Βαϊόπουλος Βάιος, Μιχαλόπουλος Ν.
Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Ν. Χαρίλαος
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΊΟΥ ΣΤΟΝ ΕΎΔΟΞΟ: 102076560
Ποια παράπονα είχε η Πηνελόπη από τον Οδυσσέα που απουσίαζε επί είκοσι συναπτά έτη; Τι περιείχε η επιστολή της Διδώς προς τον Αινεία που την
εγκατέλειψε και αναχώρησε για την Ιταλία; Σε ποια
γλώσσα ήταν γραμμένο το γράμμα της Βρισηίδας
στον Αχιλλέα; Πόση αγάπη ή μίσος περιείχε η επιστολή της Μήδειας προς τον Ιάσονα; Τι έγραψε
στο δικό της γράμμα προς τον Ιάσονα η Υψιπύλη,
αντίζηλος της Μήδειας; Μήπως το γράμμα της Φαίδρας προς τον Ιππόλυτο του στοίχισε τη ζωή; Γνώριζε άραγε η Λαοδάμεια πως ο νιόπαντρoς Πρωτεσίλαος , στον οποίο έγραφε επιστολή, ήταν ήδη
νεκρός ; Πού βρήκε η Αριάδνη γραφική ύλη στην
έρημη Νάξο για να γράψει γράμμα στον Θησέα
που την εγκατέλειψε;
Απαντήσεις σε αυτά και άλλα πολλά παράξενα
και αναπάντεχα ερωτήματα βρίσκει κανείς διαβάζοντας τις Ηρωίδες του Οβίδιου (43 π.Χ. - 17 μ.Χ.) ,
μια συλλογή δέκα πέντε ευφάνταστων ποιητικών
επιστολών που στέλνουν γνωστές γυναίκες του
μύθου στους αγαπημένους τους .
Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη έμμετρη
νεοελληνική μετάφραση των Ηρωίδων (1- 15) στο
σύνολό τους , η οποία συνοδεύεται από κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά ερμηνευτικά σχόλια.
2021 • σ. 640 • 978-960-01-2239-8 • 35,00 €

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Δοκίμια
Fernando Pessoa

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Pessoa Fernando

ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Παπαδήμα Μαρία

Fernando Pessoa
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Παπαδήμα

Μαρία

Αυτοβιογραφία χωρίς γεγονότα, αποσπασματική, ημιτελής,
όπου η παραίτηση είναι ο μόνος τρόπος δράσης και η ασυνειδησία η βάση της ζωής: «Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα
σταματούσε». Δεν είναι μυθιστόρημα, ούτε ημερολόγιο, ούτε
σημειωματάριο. Είναι το Βιβλίο της ανησυχίας του Fernando
Pessoa, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα όλων των εποχών.
«Για να πραγματοποιήσεις ένα όνειρο πρέπει να ξεχάσεις, να μην
του δίνεις πια καμιά προσοχή. Γι’ αυτό πραγματοποιώ είναι δεν
πραγματοποιώ. Η ζωή είναι γεμάτη με παραδοξότητες, όπως τα
τριαντάφυλλα με αγκάθια».
ΤΟΜΟΣ 1: 2018 • σ. 423 • 978-960-01-1958-9 • 19,00 €
ΤΟΜΟΣ 2: 2018 • σ. 423 • 978-960-01-1960-2 • 19,00 €

ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΣ
Η Αναζήτηση της Αθανασίας
Pessoa Fernando
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Βλαβιανός Χάρης
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Zenith Richard (μτφ. Παπαδήμα Μαρία)
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41955631

«Έχω συχνά συλλογιστεί πόσο σοφές είναι οι ρήσεις του Γκαίτε
στις συζητήσεις του με τον Έκερμαν. Έχω όμως επίσης συχνά
συλλογιστεί πόσες ρήσεις εξίσου σοφές έχω ακούσει στη ζωή
μου, σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι, αν και ευφυείς,
δύσκολα θα μπορούσαν να συναγωνιστούν τον Γκαίτε. Και οι
ιδέες όμως είναι συνηθισμένες, ακόμη και οι λαμπρές ιδέες. Ο
κόσμος είναι ασφυκτικά γεμάτος από ιδιοφυίες του καθημερινού. Μόνο όταν το καθημερινό γίνει καθολικό, μέσω μιας έντονης προσήλωσης στην καθολικότητα, μέσω μιας εμβάθυνσης σ’
αυτήν ικανής να οδηγήσει σε συνέπειες και πορίσματα, κατακτάται το δικαίωμα εισόδου στα ανάκτορα του μέλλοντος».
2014 • σ. 204 • 978-960-01-1632-8 • 11,95 €

MARGINALIA
Αφορισμοί και Αποφθέγματα
Pessoa Fernando

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 59361058

Ανθολογούνται από την Επιθεώρηση Εμπορίου και Λογιστικής
εκτενή κείμενα με θεωρητικό προσανατολισμό όσον αφορά την
έννοια του εμπορίου, την ιστορική του εξέλιξη και τις βασικές
του εκφάνσεις, ενώ στο «Παράρτημα» περιλαμβάνονται μικρότερης έκτασης κείμενα που αφορούν εν γένει τον άνθρωπο ως
κοινωνικό ον, το εμπόριο, την επιχείρηση, τη διαφήμιση και την
εμπορική αλληλογραφία, καθώς και ένα διαφημιστικό κείμενο.
2015 • σ. 144 • 978-960-01-1737-0 • 9,00 €

Βασίλης Βασιλικός
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΑΣΟΥ
Βασιλικός Βασίλης
2015 • σ. 208 • 978-960-01-1710-3 • 10,95 €

ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
60 Χρόνια Γραφής και Ανάγνωσης, 1952-2012
Βασιλικός Βασίλης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγάθος Θανάσης, Σαΐνης Αριστοτέλης

Ο Βασίλης Βασιλικός δεν χρειάζεται συστάσεις. «Συγγραφέας»
και με την πολύπαθη στις μέρες μας αυτή λέξη εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτόν για τον οποίο η γραφή, ειλικρινά (ηθική κρίση
που δεν είναι άμοιρη ενδιαφέροντος για τη φιλολογία) και
άσχετα με τα όποια αποτελέσματα, έχει αναχθεί σε συστατική
της ύπαρξής του. Η γραφή είναι η ύπαρξή του, ή, με απλούστερα
λόγια, ονομάζουμε «συγγραφέα» αυτόν που «γράφει έστω και
βαδίζοντας». Τέτοια είναι η περίπτωση του Βασίλη Βασιλικού.
Το «φαινόμενο» Βασίλης Βασιλικός θα πρέπει να εκλαμβάνεται
ως όλον και ν’ αντιμετωπίζεται ως «συνεκτικό σύνολο», αφού,
παράλληλα με τη συγγραφική του ιδιότητα, ο Βασιλικός ανέπτυξε μια πολυσχιδή δραστηριότητα που ξεπερνά κατά πολύ
το ογκώδες πεζογραφικό του έργο: ποίηση, θέατρο, κινηματογράφος, δημοσιογραφία, τηλεόραση, αλλά και συμμετοχή με
διάφορους τρόπους στη δημόσια σφαίρα.
2014 • σ. 368 • 978-960-01-1664-9 • 18,91 €

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδήμα Μαρία, Βλαβιανός Χάρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 59386189

Το ειρωνικό, αιρετικό, σοφιστικό πνεύμα του Πεσσόα, που έλκεται τα μέγιστα από τον λόγο και τον αντίλογο, δεν θα μπορούσε
να μην αγαπάει τη συντομία, την ακρίβεια, τη μαθηματική και
ταυτόχρονα ρητορική φύση των αποφθεγμάτων και των αφορισμών. Φράσεις αυτοτελείς στο περιθώριο των χειρογράφων
του, σημειώματα γραμμένα βιαστικά, εναρκτήριοι στίχοι ποιημάτων που δεν ολοκληρώθηκαν, σελίδες όπου αφορισμοί και
αποφθέγματα διαδέχονται οι μεν τα δε, είναι τα διαφορετικά κοιτάσματα από τα οποία προέρχονται τα κείμενα που ακολουθούν,
ανθολογημένα από τον μελετητή του Πεσσόα, Richard Zenith.

Κούλα Κασιμάτη
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
18ος - 20ός αιώνας
Κασιμάτη Κούλα
2019 • σ. 499 • 978-960-01-1996-1 • 30,00 €

ΣΜΥΡΝΗ: ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΥΘΗΡΑ
Οι Κυθήριοι στην Ιωνία (18ος - 20ός αιώνας)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κασιμάτη Κούλα

2015 • σ. 67 • 978-960-01-1731-8 • 7,00 €

2014 • σ. 576 • 978-960-01-1663-2 • 29,86 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Δοκίμια
ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΒΡΑΪΛΑ)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
18ος - 20ός Αιώνας

Το Χρονικό της Επιστημολογικής Εξέλιξης από
τους Προσωκρατικούς έως την Εποχή μας

Κασιμάτη Κούλα

Παυλόπουλος Προκόπιος

2018 • σ. 448 • 978-960-01-1937-4 • 23,00 €

2019 • σ. 117 • 978-960-01-2072-1 • 10,00 €

Χρήστος Μασσαλάς
ΑΝΑΤΕΜΝΟΝΤΑΣ
Μασσαλάς Β. Χρήστος
2014 • σ. 128 • 978-960-01-1641-0 • 9,95 €

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
Μασσαλάς Β. Χρήστος
2012 • σ. 158 • 978-960-01-1559-8 • 9,95 €

ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΑ…
Μασσαλάς Β. Χρήστος
2019 • σ. 91 • 978-960-01-2013-4 • 6,00 €

Προκόπιος Παυλόπουλος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΑΘΕΥΣΗ

ΕΝΑΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Επικυριαρχία του «Οικονομικού» επί του «Θεσμικού»
Παυλόπουλος Προκόπιος
2018 • σ. 134 • 978-960-01-1993-0 • 11,00 €

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ;
Ισχυρή Ενωμένη Ευρώπη
Ευρωπαϊκή Συνοχή και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Παυλόπουλος Προκόπιος
2018 • σ. 141 • 978-960-01-1920-6 • 10,00 €

ΣΤΟ ΛIΚΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οι Συμβολισμοί της «Σκεπτομένης Αθηνάς»
Παυλόπουλος Προκόπιος
2017 • σ. 166 • 978-960-01-1895-7 • 11,00 €

Δοκίμια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμητικό Αφιέρωμα στη Μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 94689736

2019 • σ. 242 • 978-960-01-2017-2 • 12,00 €

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Weiwei Ai

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Παυλόπουλος Προκόπιος
2021 • σ. 269 • 978-960-01-2215-2 • 15,00 €

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ»
Στην Βαριά Σκιά του Επιμηθέα
Παυλόπουλος Προκόπιος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Warsh Larry
METΑΦΡΑΣΗ: Ζαφειροπούλου Λένια

Η προσφυγική κρίση με τη ματιά τού ίσως πιο πολιτικοποιημένου και επιδραστικού καλλιτέχνη της εποχής μας. Σκέψεις και
αποφθέγματα, χωρισμένα σε ενότητες: Ανθρωπότητα, Κρίση,
Σύνορα, Εξουσία, Εκτοπισμός, Ελευθερία, Δράση.
2020 • 978-960-01-2129-2 • 9,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

2020 • σ. 155 • 978-960-01-2130-8 • 10,00 €

Στοχασμοί ενός Γιατρού

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Στον Αστερισμό Ενός Αβέβαιου Μέλλοντος

2018 • σ. 188 • 978-960-01-1989-3 • 10,00 €

Παυλόπουλος Προκόπιος

Κρεμμυδάς Βασίλης

2019 • σ. 168 • 978-960-01-2026-4 • 14,00 €

2017 • σ. 80 • 978-960-01-1861-2 • 5,00 €

164 |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αποστολίδης Δ. Πάνος

ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ…

Δοκίμια
ΤΟ ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΤΟΥ WILLIAM WORDSWORTH

Η ΦΕΓΓΑΡΟΝΤΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Όπως το Είδε ένας Έλληνας Εκπαιδευτικός και Ποιητής

Ένας Άγνωστος x που Πρέπει να Παραμείνει Άγνωστος

Βουγιούκας Αριστείδης

Peri Massimo

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 68376851

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 59361017

2017 • σ. 190 • 978-960-01-1880-3 • 10,00 €

ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2016 • σ. 288 • 978-960-01-1735-6 • 15,00 €

ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

Chevassus-au-Louis Nicolas
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Kατερίνα

Μια Επιστημονική Προσέγγιση του Θρησκευτικού,
Φιλοσοφικού και Φαρμακογενούς Μυστικισμού

Συναγερμός! Οι απάτες στα εργαστήρια έχουν εκτιναχτεί στα
ύψη τις δύο τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στις βιοϊατρικές επιστήμες. Ένα ποσοστό επιστημόνων της τάξης του 2% παραδέχονται ότι έχουν επινοήσει ή παραποιήσει αποτελέσματα μία
φορά στην καριέρα τους. Το μικρό αυτό ποσοστό ισοδυναμεί
με 140.000 ερευνητές ανά τον κόσμο! Είναι σοβαρά τα πράγματα; Πολύ σοβαρά. Διότι η βιολογία και η ιατρική αφορούν
την υγεία, τη ζωή, τον θάνατο. Είναι αποδεκτό νέα φάρμακα να
ελέγχονται, και ενδεχομένως να παίρνουν άδεια κυκλοφορίας,
βάσει πειραμάτων λίγο πολύ στημένων; Ο Nicolas Chevassus-auLouis, δημοσιογράφος και ερευνητής, παρουσιάζει στο βιβλίο
αυτό μια διεισδυτική έρευνα για την εκρηκτική αύξηση των
περιπτώσεων επιστημονικής απάτης, καθώς και για τους παράγοντες που την υποκινούν.
2021 • σ. 295 • 978-960-01-2199-5 • 14,00 €

Παπανικολάου Κ. Ανδρέας

ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΙΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Δοκίμιο Αυτογνωσίας
Ρουμελιωτάκης Χρίστος
2017 • σ. 105 • 978-960-01-1910-7 • 13,00 €

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Ραυτόπουλος Δημήτρης
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 68377921

2017 • σ. 341 • 978-960-01-1840-7 • 14,00 €

Μυστικισμός… πλάνη ή αλήθεια; Τι είναι η μυστική εμπειρία;
Είναι αυθεντική, αξιόπιστη, έγκυρη; Γιατί τη μελετούν σε μεγάλα
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποια η σχέση της με εγκεφαλικές διεργασίες;
Σατόρι, Νιρβάνα, Κένσο, επιφοίτηση, Άκτιστον Φως, γιόγκι,
αγιορείτες μοναχοί, Βούδας: Επί χιλιετίες η μυστική εμπειρία
ήταν το αποκλειστικό προνόμιο των επιλέκτων: των σαμάνων,
των μάγων-θεραπευτών, των ζηλωτών του Θείου και εκείνων
των φιλοσόφων που αποζητούσαν εξωλογική γνώση της απόλυτης πραγματικότητας. Σήμερα, με την σχετικά εύκολη πρόσβαση σε ψυχοτρόπες ουσίες, ο καθένας, σχεδόν, έχει την δυνατότητα να αποκτήσει αυτή την εμπειρία και το γεγονός γεννά
την υποψία ότι η μυστική γνώση δεν είναι τίποτα περισσότερο
από μια ψευδαίσθηση.
Ο συγγραφέας, παγκοσμίως γνωστός νευροεπιστήμονας,
προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές φιλοσοφικές και θεολογικές ερμηνείες των μυστικών φαινομένων και, προσεγγίζοντας επιστημονικά τις σχετικές μαρτυρίες και τα αποτελέσματα πειραμάτων, επισημαίνει τα κοινά στοιχεία των μυστικών
εμπειριών εξετάζοντας εάν πρόκειται για υποκειμενικές κατασκευές-προϊόντα παράτυπων νευροχημικών, νευροφυσιολογικών ή ψυχοπαθολογικών παραγόντων ή για πηγές αυθεντικής
γνώσης.
2021 • σ. 267 • 978-960-01-2261-9 • 19,00

ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
Μελετήματα, Δοκίμια, Κριτικές

Θεοδωράκης Μίκης, Γουλιάμος Κώστας

Δάλλας Γιάννης

2018 • σ. 89 • 978-960-01-1978-7 • 8,00 €

2014 • σ. 252 • 978-960-01-1624-3 • 13,94 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Δοκίμια
ποιήματά του έβγαιναν σε ιδιωτικές εκδόσεις και ελάχιστοι τα
γνώριζαν. Αυτό το δοκίμιο αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή
σε ένα ποιητικό έργο που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα
και την εμβέλειά του.
2014 • σ. 87 • 978-960-01-1633-5 • 9,95 €

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ
Μαζί με Άλλα Δοκίμια - Μετά τα Φιλολογικά Β΄
Κούσουλας Λουκάς
2013 • σ. 191 • 978-960-01-1614-4 • 11,95 €

Πολιτικά Δοκίμια
ΠΩΣ ΝΑ (ΜΗ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΑΙ
ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ
Μυθιστόρημα

Τι μας Διδάσκει η Διαπραγμάτευση Τσίπρα - Βαρουφάκη

Galbraith John Kenneth

2017 • σ. 155 • 978-960-01-1866-7 • 9,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κιμουρτζής Γ. Παναγιώτης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μανιώτη Γλυκερία

To βιβλίο του John Kenneth Galbraith Ένας καθηγητής οικονομικών του Χάρβαρντ είναι ταυτοχρόνως μια συναρπαστική ιστορία
για την πολιτική, οικονομική και ακαδημαϊκή ηθική, αλλά και μια
απολαυστική σάτιρα. Ο κεντρικός ήρωας Μοντγκόμερι Μάρβιν,
καθηγητής οικονομικών στο Χάρβαρντ, δημιουργεί ένα μοντέλο
πρόβλεψης για την κίνηση των μετοχών, που του δίνει τη δυνατότητα να ξεσκεπάσει τους κρυφούς μηχανισμούς στην πολιτική,
στην οικονομία, στα πανεπιστήμια, στη δημοσιογραφία. Επιχειρεί να αποδείξει την αχαλίνωτη παράνοια των ανθρώπων που
έχουν κίνητρο το άπληστο κέρδος. Ο Μάρβιν προξενεί μαζική
χρηματιστηριακή υστερία που ωθεί τους επενδυτές να θεωρήσουν ότι η ανοδική πορεία των μετοχών είναι μονόδρομος. Το
βιβλίο είναι μια προκλητική σάτιρα, που χαιρετίστηκε από τους
New York Times ως «το πιο σοφό και ευφυές» μυθιστόρημα του
John Kenneth Galbraith.
2021 • σ. 355 • 978-960-01-2325-8 • 17,00 €

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
Δοκίμια
Αριστοτελίδης Παναγιώτης
Ο Νίκος Δήμου είναι γνωστός ως δοκιμιογράφος, σατιρικός
και σχολιογράφος. Ο ίδιος πιστεύει ότι στην πραγματικότητα
είναι ποιητής. Σε αυτό οφείλει τη σατιρική του δεινότητα («η
σάτιρα είναι αντεστραμμένος λυρισμός, όπου το συναίσθημα
γίνεται οργή»), σε αυτό και τη δυνατότητά του να ερμηνεύσει την ποίηση («ανακάλυψε» την Κική Δημουλά και έγραψε
καίρια δοκίμια για τον Ελύτη και τον Σεφέρη). Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα ως ποιητής και έγινε εγκωμιαστικά
δεκτός από την κριτική της εποχής. Όμως τα περισσότερα
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Αρβανίτης Αλέξης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Παπανίκος Χρήστος

Οδόσημα
Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
Βεργόπουλος Κώστας
2017 • σ. 230 • 978-960-01-1857-5 • 9,00 €

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Συνοπτική Αυτοβιογραφία
Δρεττάκης Μανόλης
2017 • σ. 228 • 978-960-01-1904-6 • 10,00 €

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Από τη Μικρή Μέγιστη Ελλάδα
Κασόλας Μήτσος
2017 • σ. 159 • 978-960-01-1903-9 • 8,00 €

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λιανός Π. Θεόδωρος
2016 • σ. 197 • 978-960-01-1829-2 • 8,00 €

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ
ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
Ιστορία της Μεταπολίτευσης
Παπαδόπουλος Θάνος
2016 • σ. 239 • 978-960-01-1828-5 • 9,00 €

Περιοδικά
Τετράδια Κοινωνικής Πολιτικής
ΤΕΥΧΟΣ 5: Η ΑΛΒΑΝΙΚΉ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΉ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Διαμόρφωση των έμφυλων, διαγενεακών και
συγγενειακών σχέσεων από το 1990 μέχρι σήμερα
Αθανασοπούλου Αγγελική
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102073253

Στην παρούσα μονογραφία εξετάζεται η περίπτωση της αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 μέχρι σήμερα, με εστίαση στην αλβανική μεταναστευτική οικογένεια. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
είναι το πώς μέσα στα χρόνια τα υποκείμενα προσδιορίζουν και
επαναπροσδιορίζουν διαρκώς τα μεταναστευτικά τους σχέδια
και τις στρατηγικές τους· πώς αλλάζουν τα οικιακά σχήματα, οι
έμφυλες και διαγενεακές οικογενειακές σχέσεις και ισορροπίες·
πώς συγκροτούνται και επανασυγκροτούνται τα ομοεθνικά μεταναστευτικά δίκτυα οδηγώντας τους ανθρώπους που εντάσσονται
σε αυτά να επανανοηματοδοτούν τις μεταξύ τους σχέσεις· και
τέλος, ποιος είναι ο ρόλος τόσο του ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, πολιτισμικού πλαισίου όσο και των νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής διαδικασίας
και εμπειρίας. Το κείμενο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια συνομιλίας του εμπειρικού υλικού, που προέρχεται από τις έρευνες τις
οποίες έχω πραγματοποιήσει για την αλβανική μετανάστευση,
με τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σύγχρονη διεθνική
μετανάστευση –και ειδικότερα για τις διεθνικές μεταναστευτικές
οικογένειες–, όπως και με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία
για τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αλβανικής μετανάστευσης.
2021 • σ. 150 • 978-960-01-2264-0 • 8,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 4: ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΊΕΣ
Διαπιστώσεις, Ερωτήματα και Ερωτηματικά
Πετράκη Γεωργία
ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 102073405

2020 • σ. 121 • 978-960-01-2183-4 • 7,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΎΠΟΙ ΚΡΆΤΟΥΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης:
Περιοδική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας
Ιστορικών της Εκπαίδευσης
ΤΕΥΧΟΣ 17-18: 2019 • σ. 361 • 1109-5806 • 20,00 €
ΤΕΥΧΟΣ 15-16: 2017 • σ. 316 • 1109-5806 • 15,00 €
ΤΕΥΧΟΣ 13-14: 2016 • σ. 240 • 1109-5806 • 13,00 €
ΤΕΥΧΟΣ 11-12: 2014 • σ. 288 • 1109-5806 • 12,94 €

Νόησις
Ετήσιο Επιστημονικό Περιοδικό για τη Γνώση,
τη Νόηση και τη Μάθηση

ΤΕΥΧΟΣ 8: Ο ΝΟΥΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΉ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουτούσης Κωνσταντίνος

Φεβ. 2015 • σ. 160 • 1790-3203 • 14,92 €

ΤΕΥΧΟΣ 7: Η ΓΝΩΣΙΑΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα

Δεκ. 2012 • σ. 285 • 1790-3203 • 14,92 €

Ο Αναγνώστης
Περιοδικό για το Βιβλίο και τις Τέχνες
Τεύχος 2: Νοέμ. 2015 • σ. 280 • 2241-9802 • 11,00 €
Τεύχος 1: Νοέμ. 2014 • σ. 352 • 2241-9802 • 9,90 €

Σύγκριση
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 8: 1997 • σ. 157 • 1105-14361 • 1,99 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 7: 1996 • σ. 120 • 1105-14361 • 1,99 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 6: 1995 • σ. 139 • 1105-14361 • 1,99 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 5: 1993 • σ. 168 • 1105-14361 • 1,99 €

Επιστήμη και Κοινωνία
Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Παπαναστασίου Στέφανος

ΤΕΥΧΟΣ 40: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

2018 • σ. 102 • 978-960-01-1916-9 • 10,00 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δεμερτζής Νίκος, Γεωργιάδου Βασιλική

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΈΝΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ
Το Χρονικό ενός «Πολυαναμενόμενου»
Αναγγελθέντος Μέτρου

Μάιος 2021 • σ. 210 • 1108-3697 • 13,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 39: ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

Λαλιώτη Βαρβάρα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπαλούρδος Διονύσης

2017 • σ. 87 • 978-960-01-1839-1 • 7,00 €

Νοεμ. 2019 • σ. 176 • 1108-3697 • 13,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΡΊΣΗ
Μαθήματα από Δανία, Γερμανία & Ελλάδα

ΤΕΥΧΟΣ 38: ΜΕΛΕΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΗΣ
ΚΡΊΣΗΣ ΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΉ - ΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ

Κούγιας Γ. Κωνσταντίνος
2016 • σ. 96 • 978-960-01-1773-8 • 7,00 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κατσούλης Ηλίας

Νοεμ. 2018 • σ. 212 • 1108-3697 • 15,00 €
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΤΕΥΧΟΣ 37: ΜΕΛΕΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ Ι: ΡΑΤΣΙΣΜΌΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΊΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΊΑ
Χειμώνας 2018 • σ. 220 • 1108-3697 • 15,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 36: ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπαλούρδος Διονύσης

Νοεμ. 2017 • σ. 219 • 1108-3697 • 15,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 35: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΌΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργιάδου Βασιλική, Δεμερτζής Νίκος

Φεβρ. 2017 • σ. 264 • 1108-3697 • 15,00 €

ΤΕΥΧΟΣ 34: ΝΙΣΌΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κατσούλης Ηλίας

Φεβρ. 2016 • σ. 227 • 1108-3697 • 13,50 €

ΤΕΥΧΟΣ 33: ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργαράκης Νίκος, Δεμερτζής Νίκος

Μάιος 2015 • σ. 256 • 1108-3697 • 14,92 €

ΤΕΥΧΟΣ 32: ΜΑΖΙΚΉ ΒΊΑ ΚΑΙ ΘΎΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Γεώργιος

Οκτ. 2014 • σ. 248 • 1108-3697 • 14,92 €

ΤΕΥΧΟΣ 31: ΑΙΤΊΕΣ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κατσούλης Ηλίας

Ιαν. 2014 • σ. 273 • 1108-3697 • 14,92 €

ΤΕΥΧΟΣ 30: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δραγώνα Θάλεια

Μάρ. 2013 • σ. 293 • 1108-3697 • 19,41 €

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων - Data
Analysis Bulletin
Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας
Ανάλυσης Δεδομένων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Παπαδημητρίου Γιάννης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μεϊμάρης Μιχάλης, Μπεχράκης

Θεόδωρος, Κιοσέογλου Γρηγόρης
10. Μάιος 2009 • σ. 189 • 1109-4192 • 12,93 €
9. Σεπτ. 2008 • σ. 158 • 1109-4192 • 12,93 €
8. Φθιν. 2007 • σ. 183 • 1109-4192 • 12,93 €
7. Νοέμ. 2006 • σ. 188 • 1109-4192 • 12,93 €
6. Δεκ. 2005 • σ. 172 • 1109-4192 • 11,94 €
5. Ιούν. 2005 • σ. 176 • 1109-4192 • 4,98 €
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Études Helleniques / Hellenic Studies
Δίγλωσσο Περιοδικό για την Εκπαίδευση της Ελληνικής
Διασποράς (Αγγλικά-Γαλλικά)
CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND RESEARCH CANADAKEEK, UNIVERSITY OF CRETE
DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION, UNIVERSITY OF
THE AEGEAN DEPARTMENT OF MEDITERRANEAN STUDIES
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

CRISIS AND DE-EUROPEANIZATION
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Stavridis Stelios, Tsardanidis Charalambos,

Christou George
Άνοιξη 2015 • Τόμος 23/1 • σ. 244 • 0824-8621 • 14,00 €

CYPRUS: THE WAY FORWARD
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Petasis Aris

Φθινόπωρο 2014 • Τόμος 22/2 • σ. 272 • 0824-8621 •
13,94 €

THE GREEK CRISIS AND THE EUROPEAN
UNIFICATION
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ntalis Sotiris

Άνοιξη 2014 • Τόμος 22/1 • σ. 176 • 0824-8621 • 13,94 €

THE NEW WAVE OF GREEK MIGRATION
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Damanakis Michael, Constantinides Stephanos

Φθινόπωρο 2013 • Τόμος 21/2 • σ. 216 • 0824-8621 •
13,94 €

THE CYPRUS CRISIS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Constantinides Stephanos, Tassou Thalia

Άνοιξη 2013 • Τόμος 21/1 • σ. 208 • 0824-8621 • 13,94 €

THE GREEK CRISIS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Tsakonas Panayotis, Constantinides Stephanos

Φθινόπωρο 2012 • Τόμος 20/2 • σ. 176 • 0824-8621 •
13,93 €

TURKEY IS CHANGING
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Kefala Vivi, Constantinides Stephanos

Άνοιξη 2012 • Τόμος 20/1 • σ. 208 • 0824-8621 • 13,93 €

Ευρετήριο Τίτλων
10+1 Αποτελεσματικές Τεχνικές για

Συμβούλους, 63
100 Βασικές Έννοιες για τη
Γλωσσολογία, 105
1917, η Χρόνια που Άλλαξε ο Κόσμος,
121
500 Ποιήματα από την Παλατινή
Ανθολογία, 157

Alors on Joue!, 130
Cinescience, 80
Creativity, 57

Digital Humanities, 105
Études Helliniques – Hellenic
Studies, 167

General Economics, 103
Hymnale Ambrosianum, 82
Inter-Esse, 149
Macroeconomics, 103
Marginalia, 163
Microeconomics, 103
Political Interaction, 103
Political Theories, 103

Siдаyes, 101
Social Theorists, 103
Sociological Methods, 103
Sociological Perspectives, 103
Texts And Subtexts, 103
Themes In Sociology, 103
World Politics, 103
Αγορά-Τάξη-Κοινωνία:

Αναζητώντας την Ταυτότητα του
Συνδικαλιστικού Κινήματος, 143
Άγος Απλήρωτον, 17
Αγών Ομήρου, 31
Αθηρηλοιγός, 157
Αισχύλος και Αθήνα, 157
Αισώπειοι Μύθοι, 104
Ακούω Ελληνικά - Μαθαίνω Ελληνικά,
130
Άλγεβρα και Στοιχεία από τη
Μαθηματική Ανάλυση, 22
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 152
Αλλάζει Αυτός Ο Κόσμος;, 164
Αναδυόμενη Ενηλικίωση, 51
Αναδυόμενο Πρόγραμμα και
Παιδαγωγική Τεκμηρίωση στην
Προσχολική Εκπαίδευση, 91
Αναζητήσας Ευρέ, 82
Ανάλυση, 21
Αναλυτικά Προγράμματα
Προσχολικής και Πρώτης
Σχολικής Ηλικίας, 94
Ανάμεσα στο Μέρος και στο Όλο, 134
Αναπηρία & Ψυχική Υγεία, 73
Αναπτυξιακή Βιομηχανική Πολιτική
στη Σύγχρονη Ελλάδα, 19932012, 7
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή
Στα Παιδιά και τους Εφήβους,

56, 109
Αναπτυξιακή Ψυχολογία, 54
Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, 68
Αναπτυσσόμενος Νους, 52
Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις Σε
Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια
Εκπαίδευσης, 85
Ανατέμνοντας, 164
Ανατολικές Θρησκείες, 81
Ανδρισμοί, 125
Ανεβαίνοντας Τον Ελικώνα, 153
Ανθρώπινα Δικαιώματα και
Εκπαίδευση, 75
Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ενιαία
Εκπαίδευση, 139
Ανθρωπότητα, 164
Άνισες Βάσει Σχεδίου, 84
Ανιχνεύοντας την Κρίση, 141
Ανομολόγητα Μυστικά Κοριτσιών
από το Παρελθόν, 89
Αντιγόνη, 159
Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα &
Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη
Σύγχρονη Ελλάδα, 135
Απάτες Στα Εργαστήρια, 165
Απελευθερωτική και Κριτική
Παιδαγωγική στην Ελλάδα, 87
Από Κοινού και Εξίσου, 43
Από τη Βιομηχανική Επανάσταση
στην Τεχνολογική, 164
Από τη Δυτική Ευρώπη στην
Ανατολική Μεσόγειο, 117
Από τη Λαμία στο Ζητούνι, 124
Από την Επαλήθευση στην
Επιλάθευση, 164
Από την Πτώχευση στην Ύφεση, 17
Από την Τεχνοκρατική στην
Ερμηνευτική και την Κριτική
Σχολική Παιδαγωγική, 88
Από τον Αλέξανδρο στον Αρριανό,
155
Από τον Δια στον Χριστό, 116
Από Τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο
ΙΒ’, 153
Από Τον Πρώιμο Στον Σύγχρονο
Ελληνικό Κινηματογράφο, 80
Αποκλείοντας τα Κορίτσια, 134
Απολιθωμένη Ζωή, 38
Απολογία Σωκράτους και Δίκη, 30
Αποτίμηση Επιχειρήσεων, 7
Αποφλοίωση και Ακόνισμα, 147
Αριστοτέλης, 34
Αριστοφάνης, 155
Αρχαιά Ελληνική Ιστορία, 116
Αρχαίες Ελληνικές Τραγωδίες Σε
Διασκευή Για Παιδιά, 79, 159
Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού, 19
Αρχές Κριτικής Επιχειρηματολογίας,
33
Αρχές της Νανοϊατρικής, 27
Άρχομ’ Αειδείν, 159
Αυτογνωσία, Φιλοσοφία και
Επιστήμη Στον «Χαρμίδη» του
Πλάτωνος, 32
Αφηγηματική Συμβουλευτική, 67
Αφηγήσεις και Βιογραφίες, 84
Αφήγηση, 147
Αφροδίτης Ουρανίας, 153

Βασικά Στοιχεία Επάρκειας στη

Γνωστική-Συμπεριφορική
Θεραπεία, 71
Βασικά Στοιχεία της Οικονομικής, 5
Βασικές Αρχές Γνωστικής
Ψυχολογίας, 53

Βασικές Αρχές Νευροψυχολογίας του
Ανθρώπου, 48
Βασική Κοινωνική Ψυχολογία, 74
Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών
Μνήμης για Κλινικούς
Επιστήμονες, 68
Βελτιώνοντας την
Αποτελεσματικότητα του
Σχολείου, 87
Βιβλία με Ιστορίες: Για Τον
Γραμματισμό και την Κοινωνική
Ενδυνάμωση Όλων των Παιδιών,
96
Βιβλίο Τέχνης Για Νεογνά και Βρέφη,
51
Βιβλίο της Ανησυχίας, 163
Βιολογική Ψυχολογία για Όλους, 48
Βουδισμός, 81
Βυζαντινή Φιλοσοφία, 37

Γη, 29

Για Ένα Μανιφέστο Πολιτισμού, 166
Για Μια Εκπαίδευση Των Κοινών
Εντός και Πέραν Των «Τειχών», 139
Γιατί Δεν Εφαρμόζονται οι Νόμοι, 40
Γλώσσα και Σύγχρονη (Πρωτο)
σχολική Εκπαίδευση, 107, 128
Γλωσσική Ανάπτυξη, 58, 109
Γλωσσική Διδασκαλία και Νέες
Τεχνολογίες, 108, 127
Γλωσσική Διδασκαλία και
Πρακτικές Γραμματισμού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 106
Γλωσσική Εκμάθηση και
Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά
Περιβάλλοντα, 108, 127
Γλωσσική Παιδεία, 107
Γνωστικές Διεργασίες και
Συγκινήσεις, 51
Γνωστική Ψυχολογία, 55
Γραμματική και Επικοινωνία, 107, 127
Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική
Ηλικία, 56, 109
Γραμμική Άλγεβρα με Εφαρμογές, 21
Γυναίκες και Νευροεπιστημες στην
Ελλάδα, 49

Δεξιότητες Συμβουλευτικής, 66

Δημιουργική Ανάγνωση, Γραφή και
Ζωή, 152
Δημιουργική Γραφή Ποιητικού
Κειμένου, 146
Δημοκρατία στην Εργασία, 15
Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης
του Γραπτού Λόγου στην Ελληνική
Διασπορά, 28, 108
Διαλογικότητα, 151
Διάλογος Περί Ρητόρων, 161
Διαπολιτισμικές Διαδρομές, 76
Διαπολιτισμική Επικοινωνία, 100
Διαπολιτισμική Ψυχολογία, 74
Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα, 73
Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική
Κοινότητα, 63
Διαχείριση Κρίσεων στην Τουριστική
Βιομηχανία, 110
Διδακτική Οικονομικών, 19, 134
Διδακτική Φυσικής Αγωγής, 130
Διδασκαλία και Μάθηση στο
Διαπολιτισμικό Σχολείο, 101
Διδασκαλία και Μάθηση του Γραπτού
Λόγου, 56, 109
Διδάσκοντας Σχέδιο σε Παιδιά, 94,
129
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

στην Προσχολική Εκπαίδευση,
132
Διδάσκοντας Φυσική Αύριο, 132
Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση
της Εργασίας, 144
Διεθνές Δίκαιο, 39
Διεθνής Διακυβέρνηση της
Εκπαίδευσης: Όραμα και
Πραγματικότητα, 90
Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια
Οικονομία, 10
Διεθνής Πολιτική Οικονομία, 13–14
Διεπιστημονικές (Επανα)
Προσεγγίσεις Στο Γεγονός του
Θανάτου, 76
Διερευνώντας Τα Μυστικά του
Νανόκοσμου, 25, 131
Δικαιοσύνη και Εξουσία, 32
Διοίκηση Δημοσίων & Κοινωνικών
Υπηρεσιών, 143
Διόνυσος Κατά Εσταυρωμένου, 31
Δοκιμασίες, 149
Δομικά Στοιχεία για τη Διδασκαλία
Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας με
Ειδικές Ανάγκες, 96
Δυσλεξία: Συναισθηματικοί
Παράγοντες και Ψυχοκοινωνικά
Προβλήματα, 71

Εγκέφαλος και Συμπεριφορά, 46

Εγκέφαλος, Μάθηση και Ειδική
Αγωγή, 48, 98
Εγχειρίδιο Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, 137
Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας,
76
Εθνική Άμυνα και Εθνικά Χρέη, 17
Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και
Ανισότητες στην Εκπαίδευση, 140
Είκοσι Δυο Μελέτες για τον
Ξενοφώντα, 156
Είναι ο Ρατσισμός Περιβαλλοντική
Απειλή, 137
Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και
Εφαρμογές, 21
Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική
Επικοινωνία, 101
Εισαγωγή στη Διοίκηση, 20
Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση,
12
Εισαγωγή στη μετα-Κεϊνσιανή
Οικονομική Θεωρία, 15
Εισαγωγή στη Σύγχρονη
Αστροφυσική, 22
Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων,
113
Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή
Ψυχοπαθολογία, 69
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, 98
Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική, 27
Εισαγωγή στην Ηθική του Σπινόζα, 32
Εισαγωγή στην Κβαντική Μηχανική,
22
Εισαγωγή στην Οικονομετρία της
Χρηματοοικονομικής, 14
Εισαγωγή στην Οικονομετρία, 15
Εισαγωγή στην Πρακτική της
Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας,
69
Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, 24
Εισαγωγή στην Ψυχολογία, 45
Εισαγωγή στις Έννοιες και Τις
Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης,
25, 131
Εισαγωγή στις Επιστήμες της
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Ευρετήριο Τίτλων
Εκπαίδευσης, 86
Εισαγωγή στις Εφαρμογές Των
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση, 28
Εισαγωγή στις Κλασικές και
Σύγχρονες Θεωρητικές
Προσεγγίσεις στην Προσχολική
Αγωγή, 93
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη
Στατιστική, 115
Εισαγωγή στις Στατιστικές Έρευνες,
112
Εισαγωγή στον Σχεδιασμό της
Διδασκαλίας στην Κοινωνιολογία,
129, 145
Εκπαιδεύοντας για τη Δημοκρατία, 138
Εκπαίδευση και Κοινωνία στην
Ελλάδα, 139
Εκπαιδευτικές Ανισότητες &
Κοινωνική Δικαιοσύνη, 142
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση &
Εκπαιδευτική Πολιτική, 164
Εκπαιδευτική Πολιτική, 91
Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 60
Ελευθέρια Δροσάκη, 104
Ελληνικά Στο Π + Φ1, 131
Ελληνικά Στο Π + Φ2, 131
Ελληνική Αρχιτεκτονική Στον 20ό και
21ο Αιώνα, 78
Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και
ΜΜΕ, 107, 126
Ελληνική Ιστορία και Κεραμική Τέχνη,
104
Εμείς οι Ρομά, 101
Ένα Μετανεωτερικό Requiem, 37
Ένας Εχθρός της Αντιπροσωπευτικής
Δημοκρατίας, 164
Ένας Καθηγητής Οικονομικών του
Χάρβαρντ, 166
Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Των
Εκπαιδευτικών με τη Χρήση
Προηγμένων Μαθησιακών
Τεχνολογιών Διαδικτύου
(E-Learning), 132
Επειδή Δεν Άντεχα να Ζήσω
Φωναχτά, 152
Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου, 26
Επίκαιρα Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής,
85
Επικοινωνία και Προφορικότητα
στην Εκπαίδευση, 93
Επικοινωνία, Διαφήμιση και
Μάρκετινγκ στο Ψηφιακό
Περιβάλλον και ο Ρόλος Των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 20
Επιστήμες της Εκπαίδευσης, 83
Επιστήμες της Παιδαγωγικής και
Πρώτη Εφηβεία, 129
Επιστήμη και Θρησκεία, 164
Επιστήμη και Κοινωνία, 167
Επιχειρησιακή Οικονομική Στο
Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, 7
Επτά Πόλεμοι, Τέσσερις Εμφύλιοι,
Επτά Πτωχεύσεις, 120
Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις &
Πολιτικές Απασχόλησης Των
Ατόμων με Αναπηρία, 98
Εργαστήρια Φυσικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, 25
Ερευνητικές Μέθοδοι στην
Ψυχολογία, 113
Έρως και Πολιτική, 33
Ερωτήσεις Κρίσεως, 164
Ερωτικαί Επιστολαί, 160
Ευημερία Χωρίς Ανάπτυξη, 166
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια
Βίου Μάθηση, 99
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Ευρώ ή Δραχμή, 17
Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική
Συνοχή, 78
Εφαρμόζοντας τη Συγκινησιακά
Εστιασμένη Θεραπεία - EFT, 66

Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και

Εκπαίδευσης, 100
Ζητήματα Γνωσιολογίας, Οντολογίας
και Μεταφυσικής στην Φιλοσοφία
του Αριστοτέλους, 38
Ζώα στον Εθνικοσοσιαλισμό, 122

Η «Γλώσσα Των Τοίχων», 88

Η Αθήνα από Τον 19ο στον 20ό
Αιώνα , 152
Η Αθώα Γλώσσα των Ονείρων μας, 64
Η Αλεξάνδρεια Των Κυθηρίων, 163
Η Ανάγνωση του Καβάφη, 150
Η Ανάγνωση του Ροΐδη, 151
Η Ανάγνωση του Σεφέρη, 150
Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης,
98, 143
Η Ανάπτυξη των Παιδιών, 50–51
Η Ανατομία της Επίδρασης, 146
Η Άνοδος του Ερντογάν, 41
Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, 88
Η Αξιολόγηση στην Τάξη του
Νηπιαγωγείου, 96
Η Αυλή του Χίτλερ, 121
Η Αφηγηματική Προσέγγιση στην
Πράξη, 64
Η Γενική Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην
Ελλάδα, 89
Η Γεροντική Κατάθλιψη, 76
Η Γλωσσική Διδασκαλία στην
Ελληνική Δημόσια Υποχρεωτική
Εκπαίδευση, 126
Η Γνωστική Διάσταση του Άγχους, 52
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των
Κοριτσιών στον Δυτικό Κόσμο, 88
Η Δημοκρατία ως Λαϊκή Κυριαρχία,
40
Η Διαμόρφωση του Αναγνώστη, 128
Η Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ, 71
Η Διδασκαλία της Γεωγραφίας με
τη Βοήθεια του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, 134
Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών
Γλωσσικών Ποικιλιών και
Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
108, 127
Η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, 19, 102
Η Δύναμη της Λογοτεχνίας, 128
Η Εκ-παιδευση και η Φιλοσοφία
της, 34
Η Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης
στην Ελλάδα (2009-2014), 138
Η Εκπαίδευση στην Κρήτη Πριν την
Ένωση, 90
Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
στον Σύγχρονο Κόσμο, 91
Η Ελλάδα Των Μνημονίων, 20102012, 17
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821,
119, 120
Η Ελληνική Ιστορική Συνέχεια και η
Υπονόμευσή της, 119
Η Ελληνική Κωμωδία, 155
Η Ελληνίστρια Ζακλίν Ντε Ρομιγύ,
160
Η Ενδυματολογική Έρευνα της
Καρπάθου, 104
Η Ενεργητική Ακρόαση των Μικρών

Παιδιών, 92
Η Ενταξιακή Εκπαίδευση Δεν Είναι
Νεκρή, Απλώς Μυρίζει Περίεργα,
97
Η Επίδραση της Διδασκαλίας
του Νεοπλατωνισμού στη
Νεοελληνική Λογοτεχνία, 153
Η Επιστήμη του Δεσμού στην Πράξη,
64
Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου,
114
Η Ζωή και το Έργο του Αισχύλου, 159
Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι
Φυσικές Επιστήμες, 131
Η Θεωρία των Τύπων του
Σχετίζεσθαι, 67
Η Καλλιτεχνική Δημιουργία ως
Μέθοδος, 112
Η Κατάκτηση της Γλώσσας, 55, 109
Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, 142
Η Λογική της Λύσης, 42
Η Λογοτεχνία στη Διδακτική Πράξη,
128
Η Μακροοικονομία στην Πράξη, 8
Η Μέθοδος του Κ.Π. Καβάφη, 151
Η Μεσαιωνική Ρωσία, 117
Η Νέα Επιστημονική Γνώση, 36
Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία της
Πελοποννήσου, 7
Η Νέα Παγκόσμια Αναταραχή, 166
Η Νεοελληνική Πολιτισμική
Φυσιογνωμία μέσα από Το Ρόλο
της Μουσικής Σε Αναβιώσεις του
Αρχαίου Δράματος, 154
Η Οικογένεια του Παιδιού με
Αυτισμό, 73
Η Ουσία του Εμπορίου, 163
Η Παιδαγωγική Επιστήμη Άλλοτε και
Τώρα, 88
Η Παιδεία στην Κρητική Πολιτεία,
1898-1913, 90
Η Πανδημία και Το «Εμβόλιο», 164
Η Πληροφορία ως Αρμός Εξουσίας
και τα Όρια της Επιρροής της, 40
Η Πολιτική Επικοινωνία, 40
Η Πολιτική του Αναλυτικού
Προγράμματος & της
Εκπαίδευσης, 89
Η Πολιτιστική Ζωή στην Ευρώπη, 118
Η Ρητορική του 4ου αι. π.Χ, 159
Η Σεξουαλικότητα στην Ευρώπη τον
20ό Αιώνα, 125
Η Συναισθηματική Ζεστασιά, 63
Η Σχεδία του Λόγου, 146
Η Τέχνη του Κουκλοθέατρου στην
Εκπαίδευση, 79
Η Τέχνη του Χορού στην Ελλάδα Τον
20ό Αιώνα, 154
Η Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία
και Συμβουλευτική Μετά τον
Μεταμοντερνισμό, 68
Η Υπέροχη Ιστορία του Πραγματικού,
123, 153
Η Φεγγαροντυμένη του Σολωμού,
165
Η Φιλοσοφία Στα Χρόνια της
Αρχαιοελληνικής Τραγωδίας, 31
Η Φωνή του Παρελθόντος, 157
Η Φωτογραφία και ο
Κινηματογράφος στην
Ψυχοθεραπεία, 71
Η Ψυχολογία της Αντίληψης του
Χρόνου, 55
Ηγεσία στην Εκπαίδευση, 87
Ηθική Αγωγή Στο Επίκεντρο, 87
Ηθική και Αξίες στην Κοινωνική

Εργασία, 145
Ηθική των Επιχειρήσεων, 76
Ημερολόγιο Θάσου, 163
Ηρόστρατος, 163
Ηρωίδες 1-15, 161

Θα Κυριαρχήσει η Κίνα στον 21ο

Αιώνα, 41
Θεατρικές Ιστορίες του Παππού
Αριστοφάνη, 156
Θέατρο και Πόλη, 159
Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης,
167
Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του Εικοστού Αιώνα, 148
Θέματα Οντολογίας - Μεταφυσικής,
Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και
Λογικής, 34
Θεολογία και Πολιτισμός, 82
Θεολογικές Θεμελιώσεις της
Γνωσιολογίας και της Ηθικής Στον
Γρηγόριο Νύσσης, 37
Θεόφιλος Καΐρης, 38
Θεραπεία μέσω της Ποίησης και
Θεραπευτική Δημιουργική Γραφή,
71
Θετική Ψυχολογία, 77
Θεωρία / Θέατρο, 79
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, 7
Θεωρία και Μεθοδολογία Των
Διεθνών Σχέσεων, 39
Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία
των Μαθηματικών, 132
Θεωρία του Λόγου, 115, 135
Θεωρίες Προσωπικότητας, 72
Θουκυδίδης Αθηναίος κι Αμερικανός
Ποιητής, 166
Θουκυδίδης, 155

Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία και

Εκπαίδευση, 108, 126
Ινδουισμός, 81
Ιστορία Τέχνης, 124
Ιστορία της Μεσαιωνικής
Φιλοσοφίας, 35
Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης
(1917-1991), 121
Ιστορία της Τέχνης, 124, 154
Ιστορία των Αναλυτικών
Προγραμμάτων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(1950-1980), 90
Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής
Οικονομίας, 18
Ίχνη στην Άμμο, 152
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Κοϊντιλιανός, 160
Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική

Ευρετήριο Τίτλων
Αναπαραγωγή, 143
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Υγεία, 73
Κοινωνική και Συναισθηματική
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το Γυμνάσιο, 134
Μαθηματικά Για Οικονομολόγους με
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Μητέρα Μηδέν Παιδιών, 65
Μια Διαδρομή με Απρόσμενες
Αλλαγές Πορείας, 166
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Αντιτορπιλικού «Αδρίας» L-67
Γιώργος Τασσάς, 122
Ο Φόβος της «Αριστείας», 141
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126
Παιδαγωγικοί & Εκπαιδευτικοί Όροι
στην Αγγλική Γλώσσα, 103
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Παιδική Ηλικία, 142
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40
Το Πρελούδιο του William
Wordsworth, 165
Το Προπατορικό Χρέος, 17
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Καλογιαννάκη Πέλλα, 88, 90
Καλογιαννάκης Μιχάλης, 132
Καλοφωλιάς Αλέξης, 66
Καμαριανός Γιάννης, 141
Καμπάς Αντώνης, 93
Καμπεζά Μαρία, 95
Κανταρτζή Ευαγγελία, 89
Καντζάρα Βασιλική, 135, 138
Καντή Παναγιώτα, 24
Καπλάνογλου Μαριάνθη, 104
Καραβάκου Βασιλική, 34
Καραβία Τιτίκα, 151
Καραγεωργάκης Σταύρος,
144
Καραγιάννη Γιώτα, 98, 143
Καραγιάννης Θεοφάνης, 68
Καραγιαννοπούλου
Ευαγγελία, 69
Καραγιώργη Ζακλίν, 160
Καραδήμας Ευάγγελος, 45
Καραδημητρίου
Κωνσταντίνος, 84
Καρακατσάνη Δέσποινα,
83, 85
Καρακατσάνης Παναγιώτης,
37
Καρακιουλάφη Χριστίνα, 143
Κάραλης Θανάσης, 83, 102
Καραμανώλης Γιώργος, 38, 43
Καραμπά Θεοδώρα, 70-71
Καράς Γιάννης, 38
Καρασαββίδης Ηλίας, 26
Καρατάσου Κατερίνα, 152
Κάργα Σταυρούλα, 83
Καργάκος Ι. Σαράντος, 119
Καργιώτης Δημήτρης, 148
Καργόπουλος Φίλιππος, 45
Καρέλας Σπύρος, 155
Καριώτογλου Πέτρος, 132
Καρμπέρης Αθανάσιος, 143
Καρούσου Αλεξάνδρα, 47
Καρράς Γ. Κωνσταντίνος, 88,
90-91
Καρυωτάκης Κ. Γ., 151
Κασάπη Στέλλα, 63
Κασιμάτη Κούλα, 163–164
Κασόλας Μήτσος, 166
Καστελλάκης Ανδρέας, 46, 48
Κατσαδώρος Γεώργιος, 104
Κατσαρού Β. Δήμητρα, 73
Κατσαρού Ελένη, 83
Κατσέλη Τ. Λούκα, 6
Κατσιγιάννη Άννα - Μαρίνα,
146
Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη
Γιάννα, 117, 121
Κατσουλάκος Ιωάννης, 7
Κατσούλης Ηλίας, 167–168
Καφά Αντώνιος, 83
Καφεντζής Γεώργιος, 26
Καφετζή Κούλα, 91
Καφούσιας Διονύσης, 5
Καψάλη Μαργαρίτα, 130
Καψάλης Δ. Γεώργιος, 104,
130
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Κέλογλου Γιάννης, 121–122
Κεντρωτής Γιώργος, 36, 38,
150, 159, 161
Κεντρωτής Κυριάκος, 40
Κερεφίδης Θάνος, 67
Κεφάλας Λευτέρης, 47
Κεφαλέα Κίρκη, 152
Κικέρων, 161
Κίκιρας Ανδρέας, 80
Κιμουρτζής Γ. Παναγιώτης,
80, 83, 89, 166
Κιοσέογλου Γρηγόρης, 168
Κιουπκιολής Αλέξανδρος,
115, 135
Κλεφτάρας Γιώργος, 45
Κληρίδης Λευτέρης, 89
Κοέν Σαμουήλ, 23
Κοκκινίδου Μαρίνα, 131
Κόκκινος Γιώργος, 120
Κόκκινος Κωνσταντίνος, 59
Κοκκίνου Γεωργία, 8
Κόκκορης Μιχάλης, 24
Κόκορης Δημήτρης, 128
Κολέζα Ευγενία, 132–133
Κόλλιας Χρήστος, 17
Κολοκούρη Ελένη, 131
Κολοκυθά Μαγδαληνή, 140
Κολοτούρου Σοφία, 99
Κομπορόζος Βασίλης, 72
Κονιόρδος Σωκράτης, 135
Κοππάση Έλσα, 45, 48
Κορνέζου Τιτίνα, 153
Κορνελάκη Αθηνά, 131
Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά,
95-96
Κοσκινιώτη Ευαγγελία, 26
Κοσμά Υβόν, 115, 135, 142
Κοσμίδου Μαίρη, 47, 71
Κοσυφολόγου Αλίκη, 97, 134
Κοτζιάς Νίκος, 42
Κοτσιαρός Κωνσταντίνος, 152
Κούβου Ουρανία, 94, 129
Κούγιας Γ. Κωνσταντίνος,
144, 167
Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή,
136, 142
Κουγιουμουτζάκης Γιάννης,
51
Κούγκουλος Β. Θανάσης,
104, 150
Κουκού Ιωάννα, 64, 66
Κουκουνάρας-Λιάγκης
Μάριος, 129
Κουλακιώτης Ηλίας, 116
Κουλεντιανού Μαργαρίτα, 47,
50, 51, 55–56, 64, 68, 73,
76, 89, 109, 145
Κουμαράς Παναγιώτης, 132
Κουνάβης Παναγιώτης, 23, 25
Κουντούρη Φανή, 40
Κουραντή Φραγκώ, 8
Κουρκούτας Ηλίας, 45
Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία,
100
Κουρτίδης Δημήτριος, 12
Κούσουλας Λουκάς, 166
Κουστουράκης Γεράσιμος,
140
Κουταλάκης Χαράλαμπος, 40
Κουτσοκλένης Αθανάσιος, 97
Κουτσουλέλου-Μίχου
Σταματία, 106
Κόφτη Δήμητρα, 137
Κράββα Βασιλική, 137
Κρεμμυδάς Βασίλης, 120, 164
Κυπριανός Παντελής, 92
Κυριακοπούλου Νατάσσα,

47, 49
Κυρίδης Αργύρης, 99, 139,
141
Κυρίτσης Δημήτρης, 142
Κυρίτσης Ιωάννης, 13, 16
Κυρίτσης Κωνσταντίνος, 21,
23-24
Κυρτάτας Ι. Δημήτρης, 120,
154
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος,
15
Κωνσταντινίδου Θάλεια, 74
Κωνσταντίνου Ι. Χαράλαμπος,
88
Κωνσταντίνου Μάριος, 57
Κωνσταντίνου Χ. Ιωάννης, 88
Κώντσας Σταμάτης, 5
Κωσταρέλλα Ιωάννα, 144
Κωστούλα Αναστασία, 103
Κωστούλας Αχιλλέας, 108,
126
Κωστούλη Τριανταφυλλιά,
127
Κωτόπουλος Η.
Τριαντάφυλλος, 148
Κωτσονόπουλος Λουδοβίκος,
40

Λαγούδης Ιωάννης, 7, 20

Λαζαρέτου Σοφία, 17
Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, 7
Λαλιώτη Βαρβάρα, 167
Λαμπρίδης Μάκης, 74
Λαντζουράκη Μυρσίνη, 84
Λεβεντίδης Ιωάννης, 16
Λεγάτος Γεράσιμος, 22
Λενακάκης Αντώνης, 79
Λεντάκης Ανδρέας, 157
Λεοντοπούλου Σόφη, 77
Λεοντσίνη Μαίρη, 136,
141–142
Λέτσιου Μαρία, 112
Λευθεριώτης Γεώργιος, 24
Λιακοπούλου Μαρία, 87
Λιανάκης Ιωάννης, 26, 112
Λιανός Π. Θεόδωρος, 17, 166
Λιάτση Μαρία, 34
Λίτινα Αναστασία, 9
Λουκιανός, 154
Λουκρήτιος, 158
Λούντος Νίκος, 13
Λυγγίτσος Αλέξανδρος, 12
Λυπουρλή Ελένη, 53
Λυριντζή Ιωάννα, 12

Μάγος Κώστας, 100
Μαγουλά Χαρά, 19, 134
Μακρής Νίκος, 52-53, 55
Μακρόπουλος Γιώργος, 105
Μακρυγιάννη Δ. Ευγενία, 155
Μακρυδήμας Βασίλης, 148
Μακρυνιώτη Δήμητρα, 42, 83
Μαλαφάντης Δ.
Κωνσταντίνος, 128
Μαλεγιαννάκη ΑμαρυλλίςΧρυσή, 47, 55, 57
Μαλικιώσης ΡωμανόςΔιογένης, 22
Μανακίδου Π. Φλώρα , 159
Μανιαδάκη Κατερίνα, 71,
73-74
Μανιάτης Αθανάσιος, 13
Μανιώτη Γλυκερία, 166
Μάνου Λεωνίδας, 25, 131
Μαντά Ευγενία, 20
Μαντά Φρόσω, 152

Μάντζιου Στρατούλα, 51
Μανωλάς Ευάγγελος, 29, 144
Μανωλίτσης Γιώργος, 60
Μαραγκός Γιώργος, 37, 53,
74, 86, 136
Μαρινάτου Ναννώ, 154
Μαρκάκη Μαρία, 12
Μαρκαντωνάτος Γ Ανδρέας,
157, 159
Μαρκέτου Πελαγία, 125
Μαρκοδημητράκη Μαρία, 54
Μαρκολέφας Ηλίας, 25, 131
Μάρκος Άγγελος, 112
Μασούρα Ελβίρα, 52, 68
Μασσαλάς Β. Χρήστος, 27,
164
Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, 88
Μαυρέλος Νίκος, 147
Μαυρίδης Ηρακλής, 136
Μαυρουδέας Σταύρος, 15
Μαχαιρά Άννα, 121
Μεϊμάρης Μιχάλης, 168
Μελάς Μανόλης, 124
Μενεγάκη Ν. Αγγελική,
12,110–111, 115
Μενούνου-Καραμανλή
Μελισσάνθη, 64
Μέντη Δώρα, 152
Μερακλής Μιχάλης, 104
Μερτζιμέκης Θεόδωρος, 24
Μηλιώτη Σοφία, 153
Μήλτσιος Νίκος, 155
Μητακίδου Σούλα, 83
Μήτση Αντωνία, 108, 127
Μήτσης Σπ. Ναπολέων, 107–
108, 127
Μητσιάκη Μαρία, 105
Μικέ Μαίρη, 149
Μιμής Άγγελος, 16
Μισσός Βλάσης, 7
Μιχάλης Αθανάσιος, 106
Μιχαλόπουλος Ν. Ανδρέας,
160-161
Μιχαλόπουλος Ν. Χαρίλαος,
161
Μιχαλοπούλου Κατερίνα, 95
Μιχελακάκης Νικόλαος, 16
Μιχιώτης Ν. Αθανάσιος, 20,
111
Μοσχόπουλος Χαράλαμπος
(Χάρης), 49, 51
Μότσιου Ελένη, 108, 126
Μουδάτσου Αργυρώ, 12
Μουζάλα Μελίνα, 32, 34, 38
Μουμουλίδου Μαρία, 96
Μουρατίδου Κατερίνα, 87
Μουσένα Ελένη, 92, 93
Μουσταϊζής Σταύρος, 23
Μουστάνης Παναγιώτης, 21
Μουτούσης Κωνσταντίνος,
45, 167
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας,
134
Μπάγκαβος Χρήστος, 145
Μπάζου Αθηνά, 34
Μπακογιάννης Γ. Μιχάλης,
128
Μπαλαμώτης Γιώργος, 73
Μπαλιάτσας Δημήτρης, 37
Μπαλούρδος Διονύσης,
167–168
Μπαλτάς Αριστείδης, 25, 131
Μπαμπλέκου Ζωή, 45, 50, 51
Μπαούρδα Βασιλική, 59
Μπάρλας Κωνσταντίνος, 26
Μπαρμπαρούσης
Χαράλαμπος, 142

Μπαρμπούση Βάσω, 154
Μπεζεβέγκης Γ. Ηλίας, 45, 51,
54, 68, 73
Μπέλλα Σπυριδούλα, 105,
107
Μπενέτος Διονύσης, 105
Μπένος Νικόλαος, 9
Μπερλής Άρης, 146
Μπέτζελος Αναστάσιος, 32
Μπεχράκης Θεόδωρος, 168
Μπήτρος Γεώργιος, 17
Μπιθυμήτρης Γιώργος, 143
Μπικουβαράκης Ανδρέας, 21,
112-113
Μπίμπου Άννα, 83
Μπιρμπίλη Μαρία, 95
Μπλαβούκος Σπύρος, 13
Μπλιώνης Γιώργος, 29
Μπονώτη Φωτεινή, 54
Μπόσκου Γεωργία, 12
Μποτετζάγιας Ιωσήφ, 144
Μπότσογλου Καφένια, 95
Μπουζάκης Σήφης, 89-91
Μπουσές Ευ. Σταμάτης, 154
Μπρούζος Ανδρέας, 59, 72
Μπρουσκέλη Βασιλική, 46
Μυλωνά Αθηνά, 48, 53
Μυλωνάς Θ. Νικόλαος, 12–13
Μωραΐτου Δέσποινα, 77

Νάννη Ευτυχία, 131

Νεραντζίδης Μιχαήλ, 12
Νεστοροπούλου Αλεξάνδρα,
118
Νικολαΐδου Αφροδίτη, 80
Νικολάου Ε. Ιωάννης, 10
Νικολάου Κατερίνα, 117
Νικολάου Κώστας, 29
Νικολάου Σουζάνα-Μαρία,
140, 142
Νικολάτου ΕιρήνηΚωνσταντίνα, 64
Νικολοπούλου Γεωργία, 27
Νικολοπούλου Παυλίνα, 83
Νίτσε Φρειδερίκος, 31–32
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα,
143
Νούσια Ειρήνη-Ευδοκία, 159
Νούσια-Fantuzzi Μαρία, 159
Ντάβου Μπετίνα, 45
Ντέρου-Ντεροπούλου
Ευδοξία, 83
Ντίνας Δ. Κώστας, 127
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία,
117

Ξούριας Γιάννης, 148, 153
Οβίδιος, 161

Οικονομίδου Σούλα, 128
Οικονόμου Αθηνά, 8
Οικονόμου Αλεξάνδρα, 46-47
Ορφανίδου Νίκη, 153

Πάγκαλος Μιχάλης, 32
Παγοροπούλου Άννα, 76–77
Παζαρτζή Φωτεινή, 39
Παιονίδης Φιλήμων, 33, 40
Παληκαρά Ολυμπία, 56, 109
Παληκίδης Α. Άγγελος, 123
Πάλλης Γιώργος, 124
Παναγιωτίδης Θεόδωρος, 14
Παναγιωτοπούλου Πέννυ, 74
Παναγιωτοπούλου Φωτεινή,
68
Πανοσκάλτσης Βασίλειος, 23

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών
ΕπιστημώνΤμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής
και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, 145
Παντελόγλου Λέλια, 131
Παπαγγελής Δ. Θεόδωρος,
158
Παπαγεώργη Ιουλία, 57
Παπαδάκη Σίσσυ, 120–121
Παπαδάκης Ιωσήφ, 23
Παπαδάτος Γιάννης, 141
Παπαδήμα Μαρία, 163
Παπαδημητρίου Βασίλης, 99
Παπαδημητρίου Γιάννης, 168
Παπαδημητρίου Δέσποινα,
40
Παπαδημητρίου Έφη, 105
Παπαδημητρίου Νίκος, 33,
37–38
Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, 142
Παπαδόπουλος Δημήτριος,
11, 26
Παπαδόπουλος Θάνος, 166
Παπαδόπουλος Ιωάννης, 133
Παπαδόπουλος Κ. Γεώργιος,
115
Παπαδόπουλος Νίκος, 22
Παπαδόπουλος Περικλής, 21
Παπαδοπούλου Άννα, 133
Παπαδοπούλου Καλιρρόη, 83
Παπαδοπούλου Πηνελόπη,
25, 131-132
Παπαδοπούλου Σουλτάνα, 26
Παπαδοπούλου-Μανταδάκη
Σμαράγδα, 79, 159
Παπαηλιού Χριστίνα, 68, 74
Παπαθανασάκη Ιωάννα, 50
Παπαθανασίου Νάνσυ, 49
Παπαθεοδώρου Ανδρέας,
110
Παπαθεοδώρου Χρίστος, 6
Παπαϊωάννου Σοφία, 160
Παπαϊωάννου Τρισεύγενη, 10
Παπακωνσταντίνου Γιώργος,
19
Παπακωνσταντίνου Κ. Δόξα,
98
Παπαλεξανδρόπουλος
Στέλιος, 81
Παπαμιχαήλ Ελένη, 34, 107
Παπαναστασίου Στέφανος,
167
Παπανδρέου Ανδρέας, 8, 10
Παπανδρέου Μαρία, 94, 95
Παπανικολάου Αναστάσιος
, 144
Παπανικολάου Γιάννης, 104
Παπανικολάου Κ. Ανδρέας,
165
Παπανίκος Χρήστος, 166
Παπαντωνάκης Γεώργιος, 104
Παπαπετρόπουλος Πέτρος, 5
Παπαριστοδήμου Έφη, 83
Παπαρούση Μαρίτα, 128
Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης,
43
Παπαστάθη Δέσποινα, 151
Παπασταθόπουλος
Ευστάθιος, 137
Παπαστυλιανού Αντωνία,
74, 76
Παπαχρυσοστόμου Αθηνά,
155
Παππά Βασιλική, 110
Παππάς Γ. Θεόδωρος, 155
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Παππάς Γιώργος, 22
Παραδείση Μαρία, 80
Παραδιά Μαρία, 108, 127
Παρθένης Χρήστος, 99, 101,
126
Παρούση Αντιγόνη, 79
Παρτσανάκη Χρυσάνθη, 8, 11
Πασιαρδής Πέτρος, 83
Πατηνιώτης Εμμανουήλ, 38
Πατρώνης Αναστάσιος, 22
Πατρώνης Νικόλαος, 24
Πάτσιου Βίκυ, 128
Παυλόπουλος Δημήτρης, 153
Παυλόπουλος Προκόπιος,
164
Πέικος Γιώργος, 25, 131
Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρία, 7
Πελεγρίνης Θεοδόσης, 153
Περεζούς Κωνσταντίνος, 135
Περοδασκαλάκης Ε.
Δημήτρης, 159
Πετράκη Γεωργία, 144, 167
Πετρίδης Πλάτων, 117
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος,
93
Πετροπούλου Ευγενία, 144
Πέτσιος Κωνσταντίνος, 36
Πεχλιβάνη Αγγελική, 148
Πεχτελίδης Γιάννης, 115, 135,
139, 142
Πισσίας Βαγγέλης, 145
Πιτέλης Χρήστος, 7, 19
Πιτζιολή Μαρία, 83
Πίτσου Χαρίκλεια, 85
Πλάκα Βαλεντίνα, 144
Πλακίτση Κατερίνα, 131
Πλακωτός Γιώργος, 125
Πλατυπόδης Ευ. Λάμπρος,
159
Πλάτων, 30, 38
Πλειός Γιώργος, 144
Πλεξουσάκη Έφη, 83
Πλιόγκου Βασιλική, 85
Πνευματικός Δημήτρης, 50
Πολεμικού Άννα, 55
Πολίτης Περικλής, 147
Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη,
152
Πολύζος Νικόλαος, 143
Πολυκάρπου Πολύκαρπος,
157, 159
Πολυχρόνη Φωτεινή, 68
Ποτσίκα Βασιλική, 27
Πούλου Μαρία, 58
Πουρκός Α. Μάριος, 77
Πραγγίδης ΙωάννηςΧρυσόστομος, 15
Πρελορέντζος Γιάννης, 33, 36
Πρίτσας Απόστολος, 136
Πρώιου Χαρίκλεια, 28

Ράγκος Ι. Σπύρος , 154

Ράλλη Μ. Ασημίνα, 54, 56,
58, 109
Ράπτης Ιωάννης, 24
Ραυτόπουλος Δημήτρης, 165
Ρεκαλίδου Γαλήνη, 85, 95, 96
Ρέντα Ευδοξία, 46
Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη,
71
Ρόκκα Αγγελική, 134
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