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Οικονομία

Οικονομία

 P. Krugman
R. Wells

TA ΒΑΣΙΚA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

TA ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Krugman Paul, Wells Robin
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζουμπουλίδης Βασίλης, 

Καφούσιας Διονύσιος, Κώντσας Σταμάτης, 
Παπαπετρόπουλος Πέτρος 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκης Νικηφόρος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Είναι ένα βιβλίο για την οικονομική που μελετά τι κά-
νουν οι άνθρωποι και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
πλούσια τεκμηριωμένο με εμπειρίες από τον πραγμα-
τικό κόσμο. 

Το πνεύμα αυτό αποτελεί την καθοδηγητική αρχή 
του Krugman και της Wells σε κάθε έκδοση των Βα-
σικών Στοιχείων της Οικονομικής. Ενώ οδηγούνται στη 
συγγραφή του βιβλίου από πολλές μικρές ιδέες για συ-
γκεκριμένες πλευρές της οικονομικής, εμπνέονται επί-
σης από μια μεγάλη ιδέα: ένα εγχειρίδιο οικονομικής 
πρέπει να οικοδομείται πάνω στο στέρεο έδαφος αφη-
γήσεων από την πραγματική ζωή για να μη χάνει ποτέ 
από το οπτικό του πεδίο το γεγονός ότι η οικονομική 
είναι, σε τελική ανάλυση, ένα σύνολο αφηγήσεων σχε-
τικά με το τι κάνουν οι άνθρωποι και πώς αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους. 

Ο αναγνώστης θα βρει μια πλούσια σειρά ιστοριών 
σε κάθε κεφάλαιο, τόσο στο εισαγωγικό κείμενο κάθε 
κεφαλαίου όσο και στις ενότητες: «Οικονομική στην 
πράξη», «Για ερευνητικά πνεύματα» «Διεθνείς συγκρί-
σεις». Στο τέλος κάθε μέρους ο αναγνώστης θα βρει 
ένα κείμενο «Από τον κόσμο των επιχειρήσεων». 

Πολλές από τις ιστορίες που οι οικονομολόγοι αφη-
γούνται παίρνουν τη μορφή υποδειγμάτων – ωστόσο, 
πέρα από οτιδήποτε άλλο, τα οικονομικά υποδείγμα-
τα είναι αφηγήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί ο κό-
σμος. Ο σπουδαστής οικονομικών κατανοεί καλύτερα 

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και εκτιμά περισσότερο τα οικονομικά υποδείγματα 
όταν αυτά παρουσιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε 
ένα πλαίσιο αφηγήσεων για τον πραγματικό κόσμο που 
αποσαφηνίζουν τις οικονομικές έννοιες και ταυτόχρο-
να απαντούν στις ανησυχίες μας για έναν κόσμο που 
διαμορφώνεται από τη δράση οικονομικών δυνάμεων. 

Μικροοικονομική 
και Οικονομική Επιχειρήσεων

Th. Nechyba

ΜΙΚΡΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Διαισθητική και Μαθηματική Προσέγγιση

Nechyba Thomas
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουραντή Φραγκώ, Οικονόμου Αθηνά, 

Παπανδρέου Ανδρέας, Σταματόπουλος Γεώργιος 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

• Διεθνή παραδείγματα και δεδομένα παρέχουν μια 
παγκόσμια προοπτική.

• Εύκολη δομή σε κάθε κεφάλαιο που δίνει τη δυ-
νατότητα στους φοιτητές να ακολουθήσουν ένα 
διαισθητικό ή μαθηματικό μονοπάτι.

• Σε κάθε κεφάλαιο παρέχονται ασκήσεις με ποι-
κίλους βαθμούς δυσκολίας για να βοηθηθούν οι 
φοιτητές στο να εξασκήσουν και να ελέγξουν την 
κατανόησή τους καθώς προχωρούν στην ύλη. 

• Οι εφαρμογές στο τέλος του κάθε κεφαλαίου δο-
κιμάζουν τις γνώσεις των μαθητών για το τι έχουν 
μάθει στο κεφάλαιο. Ορισμένες εφαρμογές είναι 
πιο προκλητικές από άλλες. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Salvatore Dominick
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πέκκα – Οικονόμου Βικτωρία

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH
Mankiw N. Gregory
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ψαλτόπουλος Δημήτρης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιαννέλης Νικόλαος, Γκόγκας Περικλής, Λίτινα Αναστασία, Μπένος Νικόλαος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταματάκης Νικηφόρος

ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057376
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο περιέχει μια βατή, πλήρη και καταληπτή γνώση της σύγχρονης μακροοικονομι-
κής. Επιχειρεί να είναι φιλικό προς τον φοιτητή και αποφεύγει τις μακρόσυρτες αναλύσεις, 
ενώ ταυτόχρονα φέρνει κοντά τη θεωρία στα καθημερινά προβλήματα. Έχει μεταφραστεί 
σε τόσες πολλές γλώσσες και κυκλοφορεί ως το βασικό προπτυχιακό εγχειρίδιο στα καλύ-
τερα πανεπιστημιακά τμήματα. Η μεγάλη αποδοχή που γνωρίζει οφείλεται στο γλαφυρό 
γράψιμο του συγγραφέα, στην παρουσίαση της σύγχρονης αντίληψης για τις σχολές σκέ-
ψης που γίνονται αποδεκτές από τους περισσότερους οικονομολόγους.

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

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2019

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/76/toc-86057376.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/76/chapter-86057376.pdf
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S. R. Clegg, Ch. Pitelis 
J. Scweitzer, Α. Whittle

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Θεωρία και Πρακτική

Clegg R. Stewart, Pitelis Christos,  
Scweitzer Jochen, Whittle Andrea
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πιτέλης Χρήστος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χέλμη Δανάη

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Δίνοντας μια φρέσκια από οργανωτικής άποψης προο-
πτική για τη στρατηγική, με μια προσέγγιση βασισμένη 
σε επιχειρήματα, η τρίτη έκδοση περιλαμβάνει βασι-
κές θεωρητικές αρχές και εντοπίζει στις πρακτικές της 
στρατηγικής. Ενθαρρύνει τον αναγνώστη να ανοιχτεί 
σε ένα μεγαλύτερο εύρος ιδεών, με μεγαλύτερη εγγύ-
τητα και με μια πιο ψύχραιμη στάση ως προς τις δυνα-
τότητες του ψηφιακού κόσμου και τις πιθανότητες για 
το μέλλον της στρατηγικής. 

Στη νέα έκδοση, τα βασικά πεδία της στρατηγικής 
λαμβάνουν κρίσιμη θέση. Περιλαμβάνονται επίσης και 
πεδία που θεωρούνται λιγότερο αυτονόητα στα συμ-
βατικά κείμενα στρατηγικής όπως οι μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, οι θεωρίες διαδικασιών, η παγκοσμιοποίη-
ση, οργανωτικές πολιτικές και λήψη αποφάσεων, όπως 
επίσης και το μέλλον της στρατηγικής. 

Όντας ρεαλιστικό και με έμφαση στις βασικές θεω-
ρίες και πρακτικές της στρατηγικής, το βιβλίο αυτό εν-
θαρρύνει τον αναγνώστη να ανοιχτεί σε ένα μεγαλύ-
τερο εύρος ιδεών, με μεγαλύτερη εγγύτητα και με μια 
πιο ψύχραιμη στάση σε σχέση με τις δυνατότητες του 
ψηφιακού κόσμου και τις πιθανότητες για το μέλλον 
της στρατηγικής. 

Μακροοικονομική 
και Οικονομική Πολιτική

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Sidiropoulos Moise, Varoudakis Aristomène
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σιδηρόπουλος Μωυσής, 

Βαρουδάκης Αριστομένης 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χατζηστυλιανού Άννα-Μαρία 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Αυτό το βιβλίο, μεταφρασμένο από τα γαλλικά, παρουσιάζει 
τις κύριες έννοιες και τους μηχανισμούς της μακροοικονομίας 
συνδυάζοντας τη θεωρία με τη μελέτη της οικονομικής πρα-
κτικής και αναλύοντας τις συνέπειες για τη μακροοικονομική 
πολιτική. Για αυτόν τον σκοπό, εμπεριέχει περισσότερα από 40 
θεματικά ένθετα, που για την ελληνική έκδοση συμπεριλαμβά-
νουν και εστίαση στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση δίνει 
έμφαση σε μια παρουσίαση με σχεδιαγράμματα και ταυτόχρο-
να προσεγγίζει τη σημερινή πολυπλοκότητα η οποία απορρέει 
από τις βαθιές οικονομικές αναταραχές που προέκυψαν από 
τις πρόσφατες κρίσεις.

Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν ένα ευρύ αναλυτικό 
πεδίο και εμπεριέχουν:

• μια θεματική ανάλυση με πολυάριθμα σχήματα και δια-
γράμματα

• μια σύνοψη βασικών σημείων προκειμένου ο αναγνώστης 
να συγκρατεί γρήγορα τα ουσιαστικότερα θέματα του κε-
φαλαίου

• ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης για αξιολόγηση

Οικονομική της Ανάπτυξης

Ε. Sadoulet 
Α. De Janvry

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θεωρία και Πρακτική

Sadoulet Elisabeth, De Janvry Alain
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ψαλτόπουλος Δημήτρης, 

Στοφόρος Χρυσόστομος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρτσανάκη Χρυσάνθη

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645243
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το βιβλίο Οικονομική της Ανάπτυξης: Θεωρία και Πρα-
κτική παρέχει στους φοιτητές και τους επαγγελματίες 
οικονομολόγους τις προοπτικές και τα εργαλεία που 
χρειάζονται, προκειμένου να καλλιεργήσουν μια ανα-
λυτική και κριτική σκέψη πάνω στα τρέχοντα μείζο-
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Οικονομικά του Περιβάλλοντος

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την Κοινωνικά Υπεύθυνη,  
Ηθική και Πράσινη Οικονομία

Νικολάου Ε. Ιωάννης, Ευαγγελινός Ι. 
Κωνσταντίνος, Σοφούλης Μ. Κωνσταντίνος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Η ιδέα για το ανά χείρας βιβλίο προέκυψε από τη διαφαινό-
μενη ανάγκη για ικανοποιητική κι ορθή ενημέρωση των φοι-
τητών σε τμήματα περιβαλλοντικών σπουδών, σε θεμελιώδη 
θέματα οικονομικής θεωρίας καθώς και εξοικείωσή τους με 
τη συνάφεια που έχουν τα ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύουν με τα οικονομικά ζητήματα. Το δεύτερο κί-
νητρο για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν να παρουσιαστεί μια 
άλλη οπτική του οικονομικού συστήματος, η Περιβαλλοντική, 
με εύληπτο τρόπο για τους μη-οικονομολόγους. Το εγχείρημα 
αυτό συντελείται πρώτιστα με την παρουσίαση των θεμελιω-
δών οικονομικών εννοιών, ενώ εν συνεχεία προτείνεται μια νέα 
εναλλακτική οπτική για τη λειτουργία ολόκληρου του οικονο-
μικού συστήματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Tietenberg Tom, Lewis Lynne
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπανδρέου Ανδρέας

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ποσοτικές Μέθοδοι  Οικονομικής 
Ανάλυσης

M. Wisniewski 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Wisniewski Mik 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φλώρου Γιαννούλα, 

Παπαδόπουλος Δημήτριος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρυσάνθη Παρτσανάκη

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Η πρακτική εστίαση του βιβλίου αντικατοπτρίζεται στη 
δομή του κατά την οποία οι έννοιες παρουσιάζονται σε 
εύληπτες από τους φοιτητές «μικρές ενότητες». Κάθε 
ενότητα εξηγεί πρώτα γιατί οι οικονομολόγοι χρειά-
ζονται μια συγκεκριμένη μαθηματική ικανότητα ή τε-
χνική. Στη συνέχεια αναπτύσσονται και εξηγούνται οι 
βασικές αρχές αυτής της μαθηματικής τεχνικής. Τέλος, 
βλέπουμε πώς η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 
κοινές οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να βελ-
τιωθεί η κατανόηση των οικονομικών αρχών και συ-
μπεριφοράς.

να ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης. Οι Alain de 
Janvry και Elisabeth Sadoulet κατονομάζουν επτά βα-
σικές διαστάσεις της ανάπτυξης: οικονομική μεγέθυν-
ση, φτώχεια, ευπάθεια, ανισότητα, βασικές ανάγκες, 
βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής. 

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια ιστορική ανασκόπηση 
της εξέλιξης της σκέψης γύρω από την ανάπτυξη. Αξιο-
ποιεί τη θεωρία και την εμπειρική ανάλυση, προκειμέ-
νου να παρουσιάσει στους αναγνώστες μια συνολική 
εικόνα για το πώς λειτουργεί η ανάπτυξη, πώς αξιολο-
γούνται οι επιτυχίες και οι αποτυχίες της και πώς μπο-
ρούν να εισαχθούν εναλλακτικές λύσεις. Οι συγγρα-
φείς καταδεικνύουν πώς οι διαγνωστικές μέθοδοι, ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων και πολιτικών και η αξιο-
λόγηση επιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αναζήτηση νέων λύσεων απέναντι στις κακουχίες 
και τη βία που προκαλούν οι αποτυχίες στο πεδίο της 
ανάπτυξης. 

Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται εξ ολοκλήρου 
την πιο πρωτοπόρα έρευνα που έχει διεξαχθεί σε αυτό 
το επιστημονικό πεδίο και εφοδιάζει τους αναγνώστες 
με εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση των επιπτώ-
σεων των αναπτυξιακών προγραμμάτων και πολιτικών 
με τη βοήθεια πολυάριθμων παραδειγμάτων. Σε όλη 
την έκτασή του, το περιεχόμενο του βιβλίου υποβοη-
θείται από σωρεία φιλικών για τον φοιτητή εργαλείων, 
όπως μελέτες περιπτώσεων, σύνολα ποσοτικών προ-
βλημάτων, ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις και την εκτε-
νή βιβλιογραφία.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Bergin James 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζαχείλας Λουκάς, Κυρίτσης Ιωάννης, Λεβεντίδης Ιωάννης                                    

Μιμής Άγγελος, Μιχελακάκης Νικόλαος, Τσεκρέκος Ανδριανός 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλογιαννακοπούλου Σοφία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644205
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Eφαρμογές παρέχει λεπτομερή κάλυψη των 
απαραίτητων μαθηματικών τεχνικών σε προπτυχιακό και εισαγωγικό μεταπτυχιακό επίπε-
δο 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 μελε-
τά τις κυριότερες κατανομές και τον ρόλο τους στον έλεγχο υποθέσεων. Σε όλη την έκτα-
ση 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.

2020 • 978-960-01-2158-2

J. Bergin 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/Bergin-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/bergin-kefalaio.pdf
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Ch. Brooks

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Brooks Chris
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιωτίδης Θεόδωρος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας 

ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Δοκιμασμένο διεξοδικά στην τάξη, το βιβλίο αυτό απο-
τελεί μια ολοκληρωμένη διδακτική πηγή για τους φοι-
τητές 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 παραδείγμα-
τα από την πιο πρόσφατη έκδοση του δημοφιλέστα-
του στατιστικού λογισμικού E-Views, καθοδηγούν τους 
φοιτητές να εφαρμόσουν τα δικά τους μοντέλα και να 
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα. Μαθησιακά αποτελέ-
σματα, βασικές έννοιες και ερωτήσεις αναθεώρησης 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου τονίζουν τα κύρια σημεία 
και επιτρέπουν στους φοιτητές να αυτο-αξιολογήσουν 
την κατανόησή τους. Το βιβλίο περιέχει νέα δεδομέ-
να, εκτεταμένα παραδείγματα και επιπλέον εισαγωγικό 
υλικό για τα μαθηματικά, πράγμα που το κάνει προσιτό 
στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν την οικονομετρία 
για πρώτη φορά.

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 κα-
τανόησης. Επιπλέον, έχουν βελτιώσει τη ροή, τη μετάβαση από 
το ένα θέμα στο άλλο, την οργάνωση και την ποσοτική κατα-
νομή του περιεχομένου μετά από πολλές εκδόσεις για να βελ-
τιστοποιήσουν τη χρηστικότητα για τους διδάσκοντες και τη 
μάθηση για τους φοιτητές. Ο πίνακας περιεχομένων καλύπτει 
ένα ευρύ πεδίο θεμάτων με αποτελεσματικό τρόπο δίνοντας 
τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να προσαρμόσουν το πρό-
γραμμα διδασκαλίας τους έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
των φοιτητών.

Λογιστική 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Αναφορά και Ανάλυση

Maynard Jennifer
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιαννούλης Ιωάννης, Κουρτίδης 

Δημήτριος, Λυγγίτσος Αλέξανδρος, Μπόσκου 
Γεωργία, Νεραντζίδης Μιχαήλ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λυριντζή Ιωάννα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Εξοπλίζει τους σπουδαστές της χρηματοοικονομικής λογιστι-
κής με την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις οι-
κονομικές 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 συ-
ζήτηση των λογιστικών θεμάτων στο πλαίσιο του τρέχο-
ντος στόχου του IASB για τη χρηματοοικονομική πληρο-
φόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα των αποφάσεων.

• Προσφέρει πλούσια αριθμητικά παραδείγματα και απο-
σπάσματα από ετήσιες εκθέσεις εν ενεργεία εταιρειών και 
με τον τρόπο αυτό βελτιώνει την κατανόηση της χρημα-
τοοικονομικής 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.

Πολιτική Οικονομία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεωρία και Πράξη

Cohn Theodore

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για τις Επιχειρηματικές και Οικονομικές Επιστήμες, 
για Σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες 
και στις Επιστήμες του Ανθρώπου

Haeussler Ernest, Paul Richard, Wood Rochard 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Μενεγάκη Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Οι συγγραφείς δημιουργούν ισχυρές αλγεβρικές βάσεις που 
κάνουν το βιβλίο αυτό να ξεχωρίζει από τα άλλα βιβλία εφαρ-
μοσμένων μαθηματικών, ανοίγοντας τον δρόμο στους φοιτη-
τές για να μπορούν να λύνουν προβλήματα της πραγματικής
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή 

Bowles Samuel, Edwards Richard,  
Roosevelt Frank, Larudee Mehrene
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαλίμπα Ζιζή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Διαρθρωτικές Αλλαγές 2010-2018: 
Εργασία, Επιχειρηματικότητα, Κράτος

Σερεμέτης Β. Δημήτρης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Μαζί με την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και των μέ-
τρων λιτότητας, τα τρία προγράμματα οικονομικής προσαρ-
μογής (Μνημόνια) της περιόδου 2010-2018 προέβλεπαν την 
υλοποίηση «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Ακόμη και μετά 
την έξοδο από τα Μνημόνια, σταθερή είναι η σύσταση από 
τους δανειστές να ολοκληρωθούν και να διατηρηθούν οι με-
ταρρυθμίσεις. Στη μελέτη αναλύεται το περιεχόμενο της έννοι-
ας αυτής, οι προτεραιότητες πολιτικής που υπηρετούσαν και οι 
μέθοδοι επιβολής των αλλαγών στη διάρκεια της μνημονιακής 
περιπέτειας της χώρας. Καθώς στην αφετηρία τους βρίσκεται 
κατά κανόνα μια νομοθετική αλλαγή, η ανάλυση των μεταρ-
ρυθμίσεων παρουσιάζεται με τη μορφή ενός χρονικού των νο-
μοθετικών παρεμβάσεων που έγιναν σε μείζονες τομείς: αγορά 
εργασίας, επαγγελματική-επιχειρηματική δράση, δικαιοσύνη, 
λειτουργία του κράτους και δημόσια διοίκηση. Η παρουσίαση 
συμπληρώνεται με αναφορά στους παράγοντες, τα γεγονότα 
και τις οικονομικές-πολιτικές εξελίξεις που πλαισίωσαν αυτές 
τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις. 

Κοινωνική - Οικονομική Ιστορία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
Berend T. Ivan
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλείου Θανάσης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο Ivan Berend εξετάζει από κοινού τις επιτυχίες και τις απο-
τυχίες που η Ευρώπη γνώρισε σε μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρου-
σα περίοδο, αυτήν του 20ού αιώνα. Παρουσιάζει τις αφετηρίες 
και τα χαρακτηριστικά των οικονομικών του καθεστώτων, την 
πρόκληση του ανοικτού εμπορίου, το ρυθμιζόμενο σύστημα 
αγορών, την εμφάνιση της μεικτής οικονομίας και του κρά-
τους πρόνοιας. Το έργο του, με τρόπο φιλικό προς τον ανα-
γνώστη, μελετά εκ παραλλήλου την ολοκλήρωση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθώς και τη συμμετοχή της Ευρώπης στην 
εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης. Ως εκ τούτου απευθύνεται 
σε φοιτητές τόσο της ευρωπαϊκής οικονομικής ιστορίας όσο 
και των οικονομικών ή της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας.

C. Combe

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Combe Colin
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λαγούδης Ιωάννης, Μιχιώτης Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαντά Ευγενία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το ολοκαίνουργιο αυτό βιβλίο καλύπτει όλα τα βασικά 
θέματα της Εισαγωγής στη Διοίκηση και ο σαφής και 
προσιτός τρόπος γραφής του συγγραφέα καθοδηγεί 
τους φοιτητές μέσα στον κόσμο της διοίκησης. Ο συγ-
γραφέας κάνει ακόμα ένα βήμα πιο πέρα προκειμένου 
να ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν κριτική 
νοοτροπία και να σκεφτούν ακαδημαϊκές συζητήσεις 
γύρω από το θέμα. 

Σε κάθε κεφάλαιο ενσωματώνονται καινοτομίες 
που αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες όπως: η δια-
χείριση του χρόνου, η κριτική ανάλυση, η αναφορά, ο 
προγραμματισμός προσωπικής ανάπτυξης και η ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Η σαφής καθοδήγηση βήμα προς βήμα βοηθά τους 
φοιτητές να αναπτύξουν και οι ίδιοι τις δεξιότητές τους, 
να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του εγχειρήματος 
και να δουν πώς το θέμα αυτό σχετίζεται με πρακτικές 
εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. 

Μια πραγματικά διεθνής σειρά περιπτώσεων δι-
ευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών και τους ενθαρ-
ρύνει να κοιτάξουν πέρα   από τα τυποποιημένα παρα-
δείγματα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική. 
Οι αναδυόμενες αγορές καθίστανται όλο και πιο ση-
μαντικές στο ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, γεγονός που αντανακλάται από τη συμπε-
ρίληψη περιπτωσιολογικών μελετών από τη Μέση Ανα-
τολή, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Διοίκηση Επιχειρήσεων
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Διδακτική των Οικονομικών 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μικροδιδασκαλίες

Μαγουλά Χαρά

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056921
ΕΚΔΟΣΗ 2019

  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο Διδακτική Οικονομικών: Μικροδιδασκαλίες αποτελεί 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για καθηγητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα καθώς 
και φοιτητές οικονομικών τμημάτων. Ειδικότερα απευθύνεται 
στους φοιτητές του ΤΟΕ που παρακολουθούν Ειδικό Πρόγραμ-
μα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδα-
κτικής Επάρκειας.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι: α) Παρου-
σιάζει με απλό και σαφή τρόπο τις βασικές μεθόδους και τεχνι-
κές διδασκαλίας. β) Περιλαμβάνει την ενότητα «Μελέτες περί-
πτωσης» όπου εμπεριέχονται πραγματικά σχέδια διδασκαλίας. 
Πρόκειται για ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας που υλοποίησαν 
οι φοιτητές του ΤΟΕ στο πλαίσιο του μαθήματος «Μικροδιδα-
σκαλίες Οικονομικών Μαθημάτων». γ) Περιλαμβάνει ασκήσεις 
που συνδέουν το θεωρητικό μέρος με τα ενδεικτικά σχέδια δι-
δασκαλίας με στόχο: i) την καλύτερη κατανόηση των θετικών 
και αρνητικών στοιχείων κάθε μεθοδολογίας/τεχνικής διδα-
σκαλίας ώστε να επιλέγουν ανά περίπτωση διδασκαλίας την 
καταλληλότερη μέθοδο/τεχνική, ii) την εξάσκηση για την απο-
τελεσματικότερη αντιστοίχιση διδακτικών στόχων και διδακτι-
κών ενεργειών ώστε να σχεδιάζουν και να πραγματώνουν τις 
αποτελεσματικότερες διδασκαλίες.

Πρόκειται, επομένως, για ένα χρήσιμο σε καθηγητές και 
φοιτητές βιβλίο για τη Διδακτική των Οικονομικών.

2019 • σ. 233 • 978-960-01-2052-3 • 13,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/toc-86056921.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/chapter-86056921.pdf
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Τουριστικές Σπουδές
Τουριστικές Σπουδές 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Eισαγωγή

Inkson Clare, Minnaert Lynn
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μιχιώτης Αθανάσιος, Αγιομυργιανάκης Γεώργιος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645235
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ένα σημαντικό βιβλίο. Μας υπενθυμίζει ότι η τουριστική δρα-
στηριότητα δεν συμβαίνει σε συνθήκες απόλυτου κενού, αλλά 
μάλλον διαμορφώνεται από δυνάμεις συνδεδεμένες με την πα-
γκοσμιοποίηση, τη βιωσιμότητα, τις πληροφορίες και την τε-
χνολογία των τηλεπικοινωνιών. Λόγω του προσιτού και του συ-
ναρπαστικού τρόπου γραφής του είναι απαραίτητο βιβλίο για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές που κάνουν τα πρώτα βήματά 
τους στη μελέτη του τουριστικού μάνατζμεντ ενώ προσφέρει 
μία ιδιαίτερα καλοδεχούμενη προσθήκη στην τουριστική βι-
βλιογραφία.

Μέσα σε κάθε Κεφάλαιο, παρέχονται μια σειρά από μαθη-
σιακά εργαλεία και πηγές:

• Μαθησιακά Αποτελέσματα τα οποία υπογραμμίζουν τα 
κυριότερα θέματα που θα καλύψει το κάθε Κεφάλαιο και 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση.

• Όροι Γλωσσαρίου που δίνουν τη δυνατότητα αναφοράς 
σε βασική ορολογία του τουριστικού μάνατζμεντ.

• Πλαίσια που υπογραμμίζουν ενδιαφέροντα παραδείγμα-
τα ειδικών θεμάτων στην πράξη και βοηθούν στην κατα-
νόηση του τρόπου εφαρμογής των εννοιών στους τουρι-
στικούς προορισμούς, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, 
σε τουρίστες ή φιλοξενούσες κοινωνίες.

• Μελέτες Περιπτώσεων που βοηθούν στην κατανόηση 
σημαντικών σημείων που εξετάζονται τόσο μέσα σε πρα-
κτικό όσο και μέσα σε διεθνές πλαίσιο.

• Περιλήψεις που ανακεφαλαιώνουν τα βασικά σημεία που 
έθιξε το Κεφάλαιο και βοηθούν στην εμπέδωσή του.

• Ερωτήσεις Aυτοελέγχου που βοηθούν στον έλεγχο κα-
τανόησης βασικών ζητημάτων και ανακεφαλαίωσης με 
στόχο την αξιολόγηση.

Τέλος, η Περαιτέρω Μελέτη και οι Χρήσιμες Διαδικτυακές 
Διευθύνσεις προτείνουν χρήσιμα άρθρα, βιβλία, αναφορές και 
διαδικτυακές διευθύνσεις για επέκταση της μελέτης. 

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

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Durbarry Ramesh
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Μενεγάκη Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μία ισορροπημένη κάλυψη των ποιοτικών και των ποσοτικών 
μεθόδων συνοδεύει τον αναγνώστη του βιβλίου σε όλη την 
έκταση της διαδικασίας επιλογής ερευνητικού θέματος και 
εξειδικεύει ερωτήματα, στόχους και σκοπούς. Ένα φάσμα παι-
δαγωγικών χαρακτηριστικών όπως οι ερωτήσεις προς συζή-
τηση, οι πρακτικές συμβουλές και τα παραδείγματα δίνουν τη 
δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν τη βιβλιογραφία, 
να κατανοήσουν μοντέλα και μεθοδολογίες, να αναλύσουν και 
να ερμηνεύσουν δεδομένα (ποσοτικής και ποιοτικής φύσης) 
και τελικά να καταγράψουν τις διαπιστώσεις τους. Πρόκειται 
για μία ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα εισαγωγή στις μεθό-
δους έρευνας. Είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για τους φοιτη-
τές που σπουδάζουν Τουριστική Οικονομική, ενώ θα έχει εν-
διαφέρον και για ερευνητές γύρω από οποιοδήποτε θέμα των 
Κοινωνικών Επιστημών.

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

ΝΕΟ

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/INKSON-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/INKSON-KEFALAIO.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DURBARRY-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DURBARRY-KEFALAIO.pdf
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, 
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Tribe John
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Μενεγάκη Αγγελική 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192308
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ένα από τα κορυφαία εγχειρίδια στον τομέα αυτό, είναι η ιδα-
νική εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες των οικονομικών σε 
αυτούς τους κλάδους, που βοηθά τους σπουδαστές επιτυχώς 
σε ένα μάθημα οικονομικών που έχει ως αντικείμενο τον τουρι-
σμό, την αναψυχή, το μάνατζμεντ απλών ή αθλητικών εκδηλώ-
σεων. Είναι γραμμένο με ενδιαφέροντα τρόπο που δεν προϋ-
ποθέτει να έχει ο αναγνώστης γνώσεις οικονομικών. Εφαρμόζει 
την οικονομική θεωρία σε μια σειρά από θέματα του τουρι-
στικού κλάδου σε επίπεδο καταναλωτή, επιχείρησης, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας τοπικά παραδείγματα 
για να δώσει στη θεωρία μια γεύση από τον πραγματικό κό-
σμο. Περιέχει μεγάλο αριθμό διαγραμμάτων και μία σειρά από 
χαρακτηριστικά όπως οι διεθνείς μελέτες περιπτώσεων που 
προβάλλουν τρέχοντα θέματα, ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης 
και αποσπάσματα από επιστημονικά περιοδικά για να βοηθή-
σουν την κατανόηση και την περαιτέρω γνώση, αλλά και νέα 
δεδομένα και στατιστικούς δείκτες.

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

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Θεωρία και Πρακτική

Vanhove Norbert
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Μενεγάκη Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055210
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η μέτρηση του τουρισμού, για παράδειγμα η ανάλυση της 
ανταγωνιστικότητας και η αξιολόγηση των τουριστικών (επεν-
δυτικών) προγραμμάτων, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Το βι-
βλίο προσφέρει ένα περιληπτικό οδηγό για τις οικονομικές 
πτυχές του τουρισμού, για φοιτητές και επαγγελματίες ταυτό-
χρονα, ώστε να αποκωδικοποιήσουν τις μεθόδους μέτρησης 
της προσφοράς, της ζήτησης, των τάσεων και των επιδράσεων. 
Κάθε Κεφάλαιο συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη και συ-
μπληρώνεται με διεθνείς Μελέτες Περιπτώσεων. Λόγω του ότι 
συνδυάζει τις μακρο- και τις μικρο- πτυχές των Οικονομικών 
στον τουριστικό προορισμό, το βιβλίο αυτό είναι μία πολύτιμη 
πηγή για τους φοιτητές που σπουδάζουν αυτό το αντικείμενο, 
ενώ παράλληλα απευθύνεται στους ερευνητές του τουρισμού 
και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

2019 · σ. 718 · 978-960-01-2020-2 · 39,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/08/toc-86192308.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/08/chapter-86192308.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/10/toc-86055210.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/10/chapter-86055210.pdf
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Μεθοδολογία - Έρευνα - Στατιστική

Μεθοδολογία - Έρευνα - Στατιστική

ΕΙΣAΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
Tintle L. Nathan, Chance L. Beth, Cobb 
W. George, Rossman J. Alan, Roy Soma, 
Swanson M. Todd, VanderStoep L. Jill
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αναστασιάδου Σοφία, 

Δραμαλίδης Αχιλλέας, Μάρκος Άγγελος, 
Τσακιρίδου Ελένη, Φωτιάδης Θωμάς 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λιανάκης Ιωάννης, 
Μπικουβαράκης Ανδρέας 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το βιβλίο Εισαγωγή στις Στατιστικές Έρευνες βοηθάει 
τους φοιτητές να ενημερωθούν για τη διαδικασία της 
διενέργειας στατιστικών ερευνών που ξεκινούν από το 
σύνολο των δεδομένων, συνεχίζουν με τη διερεύνη-
σή τους, φτάνουν στη στατιστική επαγωγή και καταλή-
γουν στη συναγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων. 
Το εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε για μια σειρά μαθημά-
των διάρκειας ενός εξαμήνου στο αντικείμενο της Ει-
σαγωγικής Στατιστικής. 

Εστιάζει σε γνήσιες ερευνητικές μελέτες, στην ενερ-
γό μάθηση και στην αποτελεσματική χρήση της τε-
χνολογίας. Οι προσομοιώσεις και τα τεστ τυχαιοποίη-
σης εισάγουν τη στατιστική επαγωγή, οδηγώντας σε 
ισχυρά εννοιολογικά θεμέλια που φέρνουν σε επαφή 
τους φοιτητές με προσεγγίσεις επαγωγής που στηρί-
ζεται στη θεωρία. Η επανάληψη δίνει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές να καταλάβουν τη λογική και το πεδίο 
της επαγωγής. Αυτή η εφαρμογή ακολουθεί τους κα-
νόνες GAISE που έχει εγκρίνει ο Αμερικανικός Στατι-
στικός Σύλλογος. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Durbarry Ramesh
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Μενεγάκη Αγγελική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σοκοδήμος Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 9644269
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μία ισορροπημένη κάλυψη των ποιοτικών και των ποσοτικών 
μεθόδων συνοδεύει τον αναγνώστη του βιβλίου σε όλη την 
έκταση της διαδικασίας επιλογής ερευνητικού θέματος και 
εξειδικεύει ερωτήματα, στόχους και σκοπούς. Ένα φάσμα παι-
δαγωγικών χαρακτηριστικών όπως οι ερωτήσεις προς συζή-
τηση, οι πρακτικές συμβουλές και τα παραδείγματα δίνουν τη 
δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν τη βιβλιογραφία, 
να κατανοήσουν μοντέλα και μεθοδολογίες, να αναλύσουν και 
να ερμηνεύσουν δεδομένα (ποσοτικής και ποιοτικής φύσης) 
και τελικά να καταγράψουν τις διαπιστώσεις τους. Πρόκειται 
για μία ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα εισαγωγή στις μεθό-
δους έρευνας. Είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για τους φοιτη-
τές που σπουδάζουν Τουριστική Οικονομική, ενώ θα έχει εν-
διαφέρον και για ερευνητές γύρω από οποιοδήποτε θέμα των 
Κοινωνικών Επιστημών.

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

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

Robson Colin
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσέλιου Ελευθερία, Αβραμίδης 

Ηλίας, Ζαφείρης Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

N. L. Tintle, B. L. Chance, 
G. W. Cobb, A. J. Rossman, 

S. Roy, T. M. Swanson 
J. L. VanderStoep

ΕΙΣAΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/DURBARRY-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DURBARRY-KEFALAIO.pdf
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Συνδέοντας τη Θεωρία με την Πράξη

Hesse-Biber Sharlene Nagy
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίσαρη Φιλία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλίρης Ανδρόνικος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Βιβλίο ιδανικό για χρήση σε μεταπτυχιακά μαθήματα ή από 
εν ενεργεία ερευνητές και αξιολογητές. Η συγγραφέας θέ-
τει το ερευνητικό πρόβλημα στο επίκεντρο, δείχνοντας πώς 
τα σχέδια μικτών μεθόδων μπορούν να αντιμετωπίσουν ικα-
νοποιητικά διάφορα είδη ερευνητικών θεμάτων. Παρουσιά-
ζει τη συζήτηση με παραδείγματα μελετών μικτών μεθόδων 
από ποικίλους κλάδους και ποιοτικές προσεγγίσεις (ερμηνευ-
τική, φεμινιστική και μεταμοντέρνα). Το κείμενο αποκαλύπτει 
τον τρόπο πλοήγησης σε ζητήματα δεοντολογίας, τη συλλο-
γή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, τη συγγραφή των απο-
τελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπεριστατωμένου 
παραδείγματος με σχόλια βήμα προς βήμα. Ένα από τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι ότι περιέχει τις απόψεις των 
«κορυφαίων ερευνητών» και πρακτικές στρατηγικές που βοη-
θούν τους χρήστες να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους προο-
πτικές. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα γλωσσάριο και 
θέματα για συζήτηση.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ
Έρευνα Μέσω της Τέχνης

Leavy Patricia
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέτσιου Μαρία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Ένα εξαίσιο εισαγωγικό κείμενο για τις καλλιτεχνικές ερευνη-
τικές μεθόδους. Στόχος του βιβλίου είναι να εισαγάγει το κοι-
νό στην αναλυτική παρουσίαση της έρευνας μέσω της τέχνης 
(ΕΜΤ). Η ΕΜΤ αξιοποιεί τις ξεχωριστές δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι καλλιτεχνικές ερευνητικές πρακτικές όπως η λο-
γοτεχνική γραφή, η μουσική, ο χορός, οι θεατρικές παραστά-
σεις και τα δρώμενα, οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος 
καθώς και άλλα μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Leavy αποδεικνύει 
ότι οι μέθοδοι της ΕΜΤ αποτελούν εφαλτήριο ώστε τα όρια 
των ποσοτικών ευρημάτων να διευρυνθούν και να εμπλουτι-
στούν με την αφανή προσωποκεντρική γνώση. Ενώ αποτελεί 
ταυτόχρονα μια δραστηριότητα με συμμετοχικό, ηθικό και πο-
λιτικό χαρακτήρα. 

2020 · 978-960-01-2142-1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS ΚΑΙ ΤΟΥ R
Ρούσσος Πέτρος, Τσαούσης Γιάννης

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644750
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το βιβλίο αποτελεί έναν απλό οδηγό και ταυτόχρονα ένα άρ-
τιο επιστημονικό εγχειρίδιο, το οποίο έρχεται να καταρρίψει 
τον μύθο της στατιστικής ως ενός δυσνόητου και απαιτητικού 
–από άποψη μαθηματικών γνώσεων– αντικειμένου. Απευθύ-
νεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε επιστήμονες που δραστη-
ριοποιούνται στον χώρο των επιστημών της συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα, με το παρόν βιβλίο οι συγγραφείς επιδιώ- 
κουν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να αντιληφθούν τη χρη-
σιμότητα των στατιστικών μεθόδων στην επιστημονική έρευ-
να, μέσα από την κατανόηση της λογικής που διέπει την εφαρ-
μογή των ποικίλων στατιστικών κριτηρίων, να επιλέγουν το 
κατάλληλο κάθε φορά στατιστικό κριτήριο καθώς και να ερ-
μηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση 
αυτών των κριτηρίων. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του βιβλίου είναι και η βήμα προς 
βήμα παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού του κάθε στατι-
στικού κριτηρίου με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS και της 
γλώσσας R.

Ψυχολογία
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Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Schacter L. Daniel, Gilbert T. Daniel, 
Wegner M. Daniel, Nock K. Matthew
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Α. - Σ., Δαφέρμος Μ., 

Καραδήμας Ε., Καργόπουλος Γ., Κλεφτάρας Γ., 
Κουρκούτας Ηλ., Μουτούσης Κ., Μπαμπλέκου Ζ., 
Μπεζεβέγκης Ηλ., Ντάβου Μπ., Ρούσσος Π., Σακκά 
Δ., Σίμος Α., Σταλίκας Α., Τσαούσης, Γ., Χαντζή Α.,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαβανέλου Γωγώ, Κοππάση 
Έλσα, Χαρτζίδης Στέλιος

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Με μια ομάδα πασίγνωστων συγγραφέων –έγκριτων 
καθηγητών Ψυχολογίας– , το βιβλίο μπορεί να διαβα-
στεί εξίσου στο σπίτι, στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο 
εργαστήριο και να μπει άνετα στη λίστα με τα πλέον ευ-
πώλητα έργα Ψυχολογίας. Η Εισαγωγή στην Ψυχολογία 
είναι ένα εγχειρίδιο γραμμένο έτσι ώστε να διαβάζεται 
ευχάριστα χωρίς να γίνεται ανιαρό. Προσφέρει εξειδι-
κευμένη κάλυψη των επιστημονικών θεμελίων της Ψυ-
χολογίας, αλλά επίσης «επικοινωνεί» με τους μαθητές 
με τον κλασικό τρόπο του τυπικού εγχειριδίου. 

Βιολογική Ψυχολογία, Νευροψυχολογία 

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαλεγιαννάκη Χρυσή - Αμαρυλλίς, 

Κοσμίδου Μαρία - Ελένη

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Οι γενετικές διαταραχές είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον τρό-
πο ανάπτυξης, τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου με συ-
νακόλουθες επιπτώσεις στις νευρογνωστικές λειτουργίες, τις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά και τη συμπεριφορά του ατόμου. 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Νευροεπιστήμη

Garrett Bob, Hough Gerald
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιακουμάκη Στυλιανή, Καστελλάκης 

Ανδρέας, Oικονόμου Αλεξάνδρα, Σιδηροπούλου 
Κυριακή, Τατά Δέσποινα, Τσάλτα Ελευθερία

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρέντα Ευδοξία, Τρακκίδου Αντωνία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Εξάπτει τον ενθουσιασμό των φοιτητών για τη Συμπερι-
φορική Νευροεπιστήμη. Οι συγγραφείς κάνουν το πεδίο 
εύκολα προσβάσιμο προσκαλώντας τους φοιτητές να 
εξερευνήσουν βασικές θεωρίες και επιστημονικές ανα-
καλύψεις με εργαλεία τους τη λεπτομερέστατη εικονο-
γράφηση και τα συναρπαστικά παραδείγματα που περι-
λαμβάνει το βιβλίο. Οι μελέτες περιπτώσεων και τα πλέον 
σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα βοηθούν τους φοιτητές 
να συνδέσουν το βιβλίο με τη ζωή τους και διαγείρει τη 
σε βάθος μάθηση και κριτική σκέψη τους. 

Παρά τις γνώσεις μας για τα εμφανισιακά και γονιδιακά χαρα-
κτηριστικά, την ψυχοπαθολογία και τις συννοσηρότητες που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, περιορισμένα παραμένουν τα 
στοιχεία για τη σχέση του εγκεφάλου με τα παρατηρούμενα ελ-
λείμματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Έτσι, το βιβλίο μας 
εστιάζει στην περιγραφή του γνωστικού και συμπεριφορικού 
φαινοτύπου που παρουσιάζουν τα διάφορα γενετικά σύνδρο-
μα. Μεταξύ των συνδρόμων που περιγράφονται περιλαμβά-
νονται ευρέως γνωστά σύνδρομα, σύνδρομα σχετιζόμενα με 
χρωμοσώματα φύλου, πιο σπάνια σύνδρομα που επηρεάζουν 
την ικανότητα μάθησης, καθώς και νευρογενετικά σύνδρομα. 
Συνεπώς το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών 
για φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, κα-
θώς και για άλλους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και της 
υγείας, ώστε να αναγνωρίζουν και να διαφοροποιούν τη συ-
μπεριφορική εικόνα των γενετικών συνδρόμων μεταξύ τους 
βάσει του νευροψυχολογικού προφίλ που παρουσιάζουν οι 
ασθενείς. Τέλος, περιγράφονται και οι δυνατότητες που υπάρ-
χουν σχετικά με τη διάγνωση αλλά και τις παρεμβάσεις για τη 
διαχείριση των νευρογνωστικών ελλειμμάτων ατόμων με γε-
νετικό σύνδρομο.

D. L. Schacter 
D. T. Gilbert 

D. M. Wegner 
M. K. Nock

ΕΙΣAΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

B. Garrett
G. Hough

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2021
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Βιοψυχοκοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

Sarafino P. Edward, 
Smith W. Timothy
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καραδήμας Ευάγγελος, Μπρουσκέλη 

Βασιλική, Σιαφάκα Βασιλική
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μοσχόπουλος Χαράλαμπος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Οι συγγραφείς αντλούν από την έρευνα και τη θεωρία 
πολλαπλών επιστημονικών κλάδων, προκειμένου να 
αποδείξουν αποτελεσματικά πώς οι επιστήμες της ψυ-
χολογίας και της υγείας επηρεάζουν η μία την άλλη. Η 
πρόσφατα ενημερωμένη νέα έκδοση του βιβλίου πε-
ριλαμβάνει μία ευρύτερη εικόνα της ψυχολογίας της 
υγείας παρουσιάζοντας διαπολιτισμικά δεδομένα. Επι-
πλέον, περιλαμβάνει διεθνή παραδείγματα για την πε-
ραιτέρω διερεύνηση της προοπτικής των ψυχολόγων 
σε θέματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και φωτί-
ζει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτόν. 
Η ψυχολογική έρευνα που αναφέρεται στο κείμενο 
υποστηρίζει ποικίλες απόψεις: συμπεριφοράς, φυσι-
ολογίας, γνωστικές και κοινωνικές, προσωπικότητας. 
Σε ολόκληρο το κείμενο δίνεται έμφαση στην αύξηση 
του μέσου όρου της διάρκειας ζωής του ανθρώπου. 

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Siegler Robert
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βοσνιάδου Στέλλα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καρούζου Αλεξάνδρα, Κυριακοπούλου 

Νατάσσα, Σκοπελίτη Ειρήνη

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ψυχολογία της Υγείας

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Βασικές Αρχές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
σε Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, 
Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάνσυ Παπαθανασίου, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689213
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στόχος του τόμου είναι μία συνοπτική, αλλά πλήρης, εισαγωγή 
στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε λεσβίες, γκέι, αμ-
φισεξουαλικά, τρανς, κουίρ και ίντερσεξ άτομα (ΛΟΑΤΚΙ+) από 
την οπτική του επιβεβαιωτικού μοντέλου και την κλινική κοι-
νοτική ψυχολογία. Τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου έχουν αρ-
χίσει να απασχολούν όλο και περισσότερο τον δημόσιο και επι-
στημονικό διάλογο τα τελευταία χρόνια. Το παρόν σύγγραμα 
είναι το πρώτο στην Ελλάδα με σχετικό αντικείμενο και απευ-
θύνεται τόσο σε φοιτητές/τριες όσο και σε έμπειρους επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (π.χ. 
ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές/τριες, κοινωνικούς λει-
τουργούς), που θέλουν να ενημερωθούν για όλα τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα και τις καλές πρακτικές στη συμβου-
λευτική και την ψυχοθεραπεία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

2020 • 978-960-01-2157-5

E. P. Sarafino

Τ. W. Smith

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/toc-86057171.pdf
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Αναπτυξιακή Ψυχολογία

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

Κυριακοπούλου Νατάσσα, Σκοπελίτη Ειρήνη 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056689
ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους πίσω από την τόσο συχνά παρατηρούμενη 
αποτυχία των μαθητών να κατανοήσουν ποικίλες έννοιες στα 
πεδία των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Ποιοι εί-
ναι οι γνωστικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτή τη δια-
δικασία αλλαγής εννοιών; Τι είδους διδακτικές παρεμβάσεις 
πρέπει να σχεδιάσουμε προκειμένου να διευκολύνουμε τους 
μαθητές μας να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες; Πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της μάθησης και 
της επιστημονικής σκέψης των παιδιών; Τα παραπάνω ερωτή-
ματα αναζητούν απαντήσεις μέσα από αυτόν τον συλλογικό 
τόμο, όπου παρουσιάζονται σημαντικές μελέτες που διεξήχθη-
σαν στο πεδίο της Εννοιολογικής Αλλαγής τα τελευταία χρό-
νια στην Ελλάδα και διατυπώνονται κρίσιμοι προβληματισμοί 
για το μέλλον. Το παρόν έργο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε εκπαιδευτικό, φοιτητή/φοιτήτρια, 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που τους προβληματίζουν ζητή-
ματα γνώσης και μάθησης κατά την παιδική ηλικία.

2019 • σ. 333 • 978-960-01-2011-0 • 18,00 €

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

Arnett Jeffrey Jensen 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαλανάκη Εύα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Lightfoot Cynthia, Cole Michael, 
Sheila R. Cole 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπαμπλέκου Ζωή, Πνευματικός 

Δημήτρης, Χρυσοχόου Λίζα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαθανασάκη Ιωάννα

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το βιβλίο Η Ανάπτυξη των Παιδιών των Lightfoot, Cole 
και Cole μού ήταν γνωστό από την προηγούμενη, πρώ-
τη, έκδοσή του στην ελληνική γλώσσα, της οποίας 
υπήρξα μία από τις τρεις επιστημονικές επιμελήτριες. 
Από την αρχή της έκδοσής του στις ΗΠΑ έως σήμερα, 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές επανεκδό-
σεις και αναθεωρήσεις. Το έργο αυτό έχει επικεντρω-
θεί στην επίδραση της βιολογίας και του πολιτισμού 
στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στη συστηματική με-
λέτη των δύο αυτών παραγόντων στο αναπτυσσόμε-
νο παιδί. Η παρούσα έκδοση διευρύνει σημαντικά τις 
προηγούμενες, με πληθώρα νέων δεδομένων και πλη-
ροφοριών από την Αναπτυξιακή Επιστήμη, παρουσία-
ση εντυπωσιακών διαπολιτισμικών στοιχείων και μια 
ενδιαφέρουσα θεωρητική στροφή: από τη βιο-κοινω-
νικο-συμπεριφορική προσέγγιση των προηγούμενων 
εκδόσεων στην εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης, την 
οποία οι συγγραφείς ονομάζουν βιοπολιτισμική.Το βιο- 
πολιτισμικό πλαίσιο υπογραμμίζει αλλά και εξετάζει 
την επιρροή παραγόντων όπως ο πολιτισμός, το φύλο, 
η εθνότητα, η κοινωνική τάξη και η θρησκεία στην ανά-
πτυξη. Παράλληλα, το σκέλος της βιολογικής επίδρα-
σης παραμένει ισχυρό. Επιπλέον, αποδίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον ρόλο που διαδραματίζουν πολιτισμικοί 
παράγοντες όπως οι παραπάνω σε ολοένα αυξανόμε-
νες πολυεθνοτικές και πολυγλωσσικές κοινότητες. Επι-
διώκεται, τέλος, η αξιοποίηση των προσωπικών και κοι-
νωνικών εμπειριών των φοιτητριών και φοιτητών αλλά 
και των παιδιών, των βιωμάτων τους στη γειτονιά και 
την κοινότητά τους, ώστε να κατανοηθεί πληρέστερα 
η ανθρώπινη ανάπτυξη.

C. Lightfoot
M. Cole

S.R. Cole 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2021
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  
Διά Βίου Προσέγγιση

Feldman S. Robert
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης Ηλίας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαλανάκη Ευαγγελία, Καζή Σμαράγδα, Μαρκοδημητράκη 

Μαρία, Μπεζεβέγκης Ηλίας, Μπονώτη Φωτεινή, Ράλλη Ασημίνα, Τάνταρος Σπυρίδων

ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057171
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 χα-
ρακτηριστικά, που θα την καταστήσουν ακόμη πιο 
ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Η Αναπτυξιακή Ψυχο-
λογία – Διά Βίου Προσέγγιση (απόγονος του συγγράμ-
ματος Εξελικτική Ψυχολογία – Διά Βίου Ανάπτυξη) έχει 
ικανοποιήσει τις δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα:
Πρώτον έχει διατηρήσει μια σειρά χαρακτηριστι-

κών, τα οποία κατέστησαν και την προηγούμενη έκ-
δοση ένα ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό σύγγραμ-
μα, εύχρηστο και χρήσιμο για πολλούς. Ειδικότερα:

• Εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και το περιε- 
χόμενο της διά βίου ανάπτυξης, καθιστώντας 
σαφές ότι η πλήρης κατανόηση της ανθρώπι-
νης ανάπτυξης προϋποθέτει την «ισότιμη» με-
λέτη όλων των αναπτυξιαών περιόδων.

• Παραθέτει δεδομένα έγκυρων μελετών σε ποι-
κίλους τομείς της ανάπτυξης και, παράλληλα, 
επιδιώκει να «συνομιλήσει» με τον αναγνώ-

στη, μεταφέροντας ερευνητικά δεδομένα στην 
πραγματική ζωή.

• Τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών παρα-
γόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη και, συγχρό-
νως, προβάλλει τον ρόλο των γενετικών παρα-
γόντων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. 
Συναφώς, δεν παραλείπει να σημειώσει εμφατι-
κά ότι, πέραν των ατομικών διαφορών, υπάρχει 
και η πολιτισμική διαφορετικότητα.

Δεύτερον, το βιβλίο έχει να επιδείξει πολλά και-
νούργια στοιχεία τόσο στη δομή όσο και στο περιε-
χόμενό του. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει νέα / ή και 
αναθεωρημένα κεφάλαια/υποκεφάλαια που δια-
πραγματεύονται σύγχρονα θέματα και παρέχουν 
νέα δεδομένα, τα οποία, με τη σειρά τους, αντλού-
νται από την κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανανεωμέ-
νη βιβλιογραφία.

Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Διά Βίου Προσέγγιση 
απευθύνεται σε φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι, για διαφορετι-
κούς λόγους ο καθένας, ενδιαφέρονται –και μελετούν– 
την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο το εύρος της ζωής.   

2019 • σ. 758 • 978-960-01-2038-7 • 80,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/toc-86057171.pdf
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Το πιο καταξιωμένο σύγγραμμα διεθνώς
για την Ανάπτυξη των Παιδιών
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Γνωστική Ψυχολογία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
Eysenck Michael, Brysbaert Marc
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλάκη Ελένη, Λυπουρλή Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Οι Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας των Eysenck και 
Brysbaert είναι ένα εξαιρετικό εισαγωγικό εγχειρίδιο 
για τη νόηση. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου δίνονται οι δι-
δακτικοί στόχοι, ενώ παρατίθενται σε όλο το βιβλίο οι 
σημαντικοί όροι. Ένα από τα πράγματα που κάνουν το 
βιβλίο πραγματικά συναρπαστικό είναι ότι σε κάθε κε-
φάλαιο υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται «Στον Πραγμα-
τικό Κόσμο», όπου οι φοιτητές μπορούν να διδαχθούν 
πώς εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή τα ευρήμα-
τα της έρευνας στη γνωστική ψυχολογία. Αυτό κάνει 
το βιβλίο μοναδικό και διαφορετικό από τα υπόλοιπα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Cohen Dorothy, Stern Virginia, 
Balaban Nancy, Gropper Nancy

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο Αναπτυσσόμενος Νους είναι ένα μοναδικό και διεπιστημονι-
κό 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 αλ-

λάζει στη νοημοσύνη καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά; Γιατί οι άν-
θρωποι διαφέρουν ως προς τη νοημοσύνη, και είναι οι διαφο-
ρές γενετικά προκαθορισμένες; Πώς σχετίζεται η νοημοσύνη 
και η διανοητική ανάπτυξη με το γονιδίωμα και τον εγκέφαλο; 
Πώς σχετίζεται η νοημοσύνη με την προσωπικότητα; Μπορεί 
να προαχθεί η νοημοσύνη μέσω ειδικών παρεμβάσεων; Το βι-
βλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας δεκαε-
τιών, το επιστέγασμα της οποίας είναι μια καινούρια συνολι-
κή 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 πολυδιάστα-
τη προοπτική.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ  
Από την Κανονικότητα στη Διαταραχή

Dalgleish Tim, Power Mick
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλάκη Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μοσχόπουλος Χάρης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645121
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Αυτή η πλήρως ενημερωμένη έκδοση του Γνωστικές Διεργα-
σίες και Συγκινήσεις, που έχει επαινεθεί ιδιαίτερα, παρέχει μια 
ολοκληρωμένη ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας και των 
παραδοσιακών φιλοσοφικών αντιλήψεων τόσο σχετικά με τη 
φυσιολογική (normal) συγκινησιακή εμπειρία όσο και με τις 
συναισθηματικές διαταραχές. Το βιβλίο είναι μοναδικό στο 
βαθμό που ενσωματώνει δύο πεδία, τα οποία συχνά προσεγ-
γίζονται ξεχωριστά: τις κύριες θεωρίες για τις φυσιολογικές συ-
γκινήσεις και τις θεωρίες για τις συναισθηματικές διαταραχές 
(π.χ. κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες και φοβί-
ες). Ενώνει αυτά τα κομμάτια μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο 

ΝΕΟ

M. Eysenck 
 M. Brysbaert

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Το πιο καταξιωμένο σύγγραμμα διεθνώς
για την Ανάπτυξη των Παιδιών
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που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στις φυσιολογικές όσο και στις 
διαταραγμένες συγκινήσεις. Επίσης, οι συγγραφείς προχωρούν 
σε μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχε-
τικά με τη γνωστική δραστηριότητα και τη συγκίνηση, καλύ-
πτοντας το ιστορικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία της συγκίνησης 
και την έρευνα για τις πέντε βασικές συγκινήσεις, το φόβο, το 
θυμό, τη θλίψη, την απέχθεια και την ευτυχία. Το σύγγραμμα 
Γνωστικές Διεργασίες και Συγκινήσεις αποτελεί μια νέα προσέγ-
γιση με ευρεία εφαρμογή στην κλινική πράξη. Είναι ένα απα-
ραίτητο ανάγνωσμα για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μα-
θήματα για τη συγκίνηση.

2020 • σ. 651 • 978- 960-01-2117-9 • 35,00 €

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

Ζιώρη Ελένη, Μασούρα Ελβίρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σπυροπούλου Βαρβάρα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Schunk Dale, Pintrich Paul, Meece Judith

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Sternberg J. Robert, Ben-Zeev Talia
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μωραΐτου 

Δέσποινα, Παπαντωνίου Γεωργία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μυλωνά Αθηνά, Σπυροπούλου Βαρβάρα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η πραγματοποίηση μίας διεξοδικής 
επισκόπησης του επιστημονικού τομέα της σύνθετης γνωστικής λει-
τουργίας. 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 επι-
στημονικού τομέα, των σχετικών εννοιών, της αναπαράστασης και 
απόκτησης της γνώσης, του παραγωγικού συλλογισμού, του επαγω-
γικού συλλογισμού, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφά-
σεων, της φύσης της γλώσσας, της γλώσσας και της σκέψης, της νόη- 
σης, της δημιουργικότητας, της εμπειρογνωμοσύνης και της ανάπτυ-
ξης της σύνθετης γνωστικής λειτουργίας και της αγωγής της σκέψης.

Αυτό το βιβλίο σκοπεύει να λειτουργήσει ως ένα μέσο επι-
καιροποίησης του γνωστικού πεδίου των ψυχολόγων, άλλων 
κοινωνικών επιστημόνων και των εκπαιδευτικών ή ως ένα εγ-
χειρίδιο διδασκαλίας που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοι-
τητές μεγαλύτερων εξαμήνων καθώς και σε αρχάριους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα αυτών 
των επιστημονικών τομέων, όπως αυτά της σύνθετης γνωστι-
κής λειτουργίας, της ψυχολογίας της ανθρώπινης σκέψης, των 
ανώτερων γνωστικών διεργασιών, των σύνθετων γνωστικών 
διεργασιών ή σκέψης.

Ψυχολογία του Λόγου 
και της Γλώσσας

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Kail Michèle
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Διακογιώργη Κλεοπάτρα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86183137
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 εξειδι-
κευμένες τεχνικές, όπως αυτές της λειτουργικής-εγκεφαλικής 
απεικόνισης, επέτρεψαν τη μελέτη του εγκεφάλου «εν δράσει» 
κατά τη διάρκεια της αντίληψης και της παραγωγής της ομι-
λίας 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 συνεχούς λόγου, το αναπτυσσόμενο άτομο αντιμε-
τωπίζει 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 γνωρίζου-
με, αυτή την πλευρά της ανθρώπινης ανάπτυξης διατυπώνο-
ντας, 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 €

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/37/toc-86183137.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/37/chapter-86183137.pdf
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ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Δυσλεξία, Πολυγλωσσία, 
Λογοθεραπεία και Συμπερίληψη

Στασινός Δημήτρης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689247
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το έργο αφορά κατεξοχήν στην Ψυχοπαθολογία του Λόγου και 
της Γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη Δυσλεξία όπως αυτή εκ-
δηλώνεται στο πολυγλωσσικό περιβάλλον της νέας εποχής και 
σε συνάρτηση με τους Τρόπους Μάθησης (Learning styles) που 
χαρακτηρίζουν το κάθε παιδί. Στο πλαίσιο αυτής της πραγμά-
τευσης και στο πρώτο μέρος εκδίπλωσής της γίνεται, μεταξύ 
άλλων, λόγος για συσχετίσεις της γλώσσας με βασικές γνωστι-
κές παραμέτρους που εδρεύουν στον εγκέφαλο, δηλαδή με 
ανώτερες νοητικές ικανότητες όπως είναι η σκέψη, η μνήμη, 
η δημιουργικότητα κτλ., αλλά και με άλλες μορφές έκφρασης 
του ανθρώπου όπως είναι η επικοινωνία, το χιούμορ, ο πολιτι-
σμός, η ιατρική κλινική πράξη, το συναίσθημα κτλ. Συγκεκριμέ-
να, αναπτύσσονται εκτενώς ειδικές διαταραχές του προφορι-
κού λόγου (της ομιλίας) και της γραπτής γλώσσας με ιδιαίτερη 
έμφαση στη δυσλεξία, όπως αυτή εκδηλώνεται στην αναπτυ-
ξιακή περίοδο του παιδιού. Προσδίδεται επίσης έμφαση στον 
ρόλο του σημερινού εκπαιδευτικού, του λογοθεραπευτή αλλά 
και άλλων εμπλεκομένων μερών (δηλαδή ειδικών επαγγελμα-
τιών στήριξης, γονιών κτλ.) στην αντιμετώπισή της στο γενικό 
σχολείο της συμπερίληψης. Διευκρινίζεται ότι η θεώρηση του 
οικείου γνωστικού αντικειμένου έχει καθαρά γνωστικό χαρα-
κτήρα, δηλαδή παραπέμπει στη Γνωστική Ψυχολογία, τον επι-
μέρους κλάδο της επιστήμης της Ψυχολογίας. Δεν παραλείπο-
νται ωστόσο και αναφορές σε γλωσσολογικά ή άλλα συναφή 
στοιχεία καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό στην ελληνι-
κή παιδαγωγική και ψυχολογική βιβλιογραφία αναφορικά με 
το εν λόγω θέμα. Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδεται επίσης στον 
πραγματολογικό χαρακτήρα χρήσης του λόγου και κατανόη-
σης της γλώσσας εκ μέρους του παιδιού και του εφήβου στην 
κουλτούρα του εφήμερου. 

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

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Ράλλη Ασημίνα

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 77120253
ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η προφορική γλώσσα είναι βασικό στοιχείο της ανάπτυ-
ξης. Προσφέρει στο παιδί ένα μέσο αλληλεπίδρασης με 
τους άλλους και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επι-
τυχίας 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 υποκείμε-
νους μηχανισμούς αυτής της ανάπτυξης. Αναδεικνύοντας 
τα προβλήματα κατανόησης της γλωσσικής ανάπτυξης, 
η συγγραφέας καλύπτει συστηματικά τις βασικές θεωρη-
τικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό, θέτει τα θεμέλια 
πάνω στα οποία θα βασιστούν όσοι μελετούν την ανά-
πτυξη του παιδιού ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις 
γνώσεις τους. Το περιεκτικό κείμενο της Ασημίνας Ράλλη 
ξεφεύγει από την πεπατημένη των περισσότερων βιβλί-
ων που ασχολούνται με την ανάπτυξη της γλώσσας, πα-
ρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των δια- 
φορετικών φάσεων της εκμάθησης της γλώσσας, περι-
λαμβάνοντας ένα κεφάλαιο που αφορά τη διγλωσσία και 
μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ερευνητικών μεθό-
δων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της γλωσσικής 
ανάπτυξης. Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του βι-
βλίου είναι ότι περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τα παιδιά 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γλωσσική ανάπτυξη. 

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

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ormrod Jeanne Ellis 
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόκκινος Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644114
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ένα ευρέως διαδεδομένο εγχειρίδιο για τις θεωρίες της 
μάθησης. Το καθαρό στυλ γραφής της συγγραφέως 
βοηθά τους αναγνώστες να εστιάσουν στο περιεχόμε-
νο 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 καταβο-
λές των θεωριών μάθησης, αλλά θα επικεντρωθούν και 
θα δώσουν την ενέργειά τους στη μελέτη των σύγχρο-
νων προοπτικών και ιδεών καθώς και τη σχέση τους με 
την καθημερινή πραγματικότητα. Θα μάθουν αποτε-
λεσματικότερα 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 εκπαιδευτές και οι σπουδαστές μπορούν να αισθά-
νονται σίγουροι ότι με τη βοήθεια του βιβλίου θα μά-
θουν για τη μάθηση.

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

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Παπαδοπούλου Ρόη, Αναγνωστάκη Λήδα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Στοχασμός για Δράση

O’Donnell M. Angela, Reeve Johnmarshall, 
Smith K. Jeffrey
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Φαίη, Μανωλίτσης Γιώργος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Γραμμένο από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, 
ειδικούς στους τομείς της νόησης, των κινήτρων και της αξιο- 
λόγησης, το βιβλίο Εκπαιδευτική ψυχολογία: Στοχασμός για δρά-
ση διαρθρώνεται σύμφωνα με ένα καινοτόμο πλαίσιο, που αφε-
νός καθιστά τη μελέτη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας ενδια- 
φέρουσα και προσιτή, αφετέρου προετοιμάζει τους μελλοντι-
κούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά 
τους επί τη βάσει μιας στοχαστικής προσέγγισης. 

Το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο εισάγει τους αναγνώστες 
σε μία διεργασία τεσσάρων σταδίων: τον στοχασμό, τη συγκέ-
ντρωση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγη-
ση (R.I.D.E [Reflection, Information Gathering, Decision Making, 
Evaluation]) με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής σκέψης 
γύρω από τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της τάξης. Το πλαίσιο 
R.I.D.E βοηθά τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ξεκινήσει ακό-
μη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία να αναπτύξουν όλες τις 
απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να διαμορφώνουν ερωτή-
ματα σχετικά με τις μελλοντικές τους τάξεις, να σκέφτονται κριτικά 
για τις απαντήσεις και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν αποτελε-
σματική δράση. Οι ευρέως αναγνωρισμένες περιπτώσεις εκπαι-
δευτικής πράξης, τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και οι γοητευτικές 
δραστηριότητες που περιέχονται στο βιβλίο συμβάλλουν στην 
κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή άσκη-
ση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Φιλιππάτου Διαμάντω, 
Δημητροπούλου Παναγιώτα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κωνσταντίνου Μάριος, Παπαγεώργη 

Ιουλία, Μαλεγιαννάκη Χρυσή-Αμαρυλλίς

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 2021

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/53/toc-77120253.pdf
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Δόικου - Αυλίδου Μάρω

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες 
για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και την προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Η δια- 
πίστωση αυτή συνετέλεσε στη διαμόρφωση μίας νέας εκπαι-
δευτικής προσέγγισης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 
και συναισθηματικής επάρκειας των μαθητών, η οποία είναι 
γνωστή ως «κοινωνική και συναισθηματική μάθηση». Στο πλαί-
σιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται πολλά σχετικά 
προγράμματα, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πλήθους ερευ-
νών στον χώρο της εκπαιδευτικής και της σχολικής ψυχολογίας 
αλλά και τη διατύπωση αντιπαραθέσεων για την αποτελεσμα-
τικότητά τους. 

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί σε μία σφαιρική και κριτική πα-
ρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και των εφαρμογών της 
κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και εκπαίδευσης. 
Επιχειρείται η διασαφήνιση της έννοιας της κοινωνικής και συ-
ναισθηματικής μάθησης και της σχέσης της με τη συναισθημα-
τική νοημοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα. Περιγράφονται 
τα χαρακτηριστικά και οι μορφές των προγραμμάτων κοινω-
νικής 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 προϋ-
ποθέσεις για την επιτυχή υλοποίησή τους. 

2020 • σ. 244 • 978- 960-01-2114-8 • 15,00 €

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Έρευνα και Εφαρμογές 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασιάδου Χριστίνα 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αθανασιάδου Χριστίνα, Αργυρίδης 

Μάριος, Καμαριώτης Χάρης, Καστράνη Πωλίνα, 
Κυριακίδου Μαρία, Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, 
Σωτηροπούλου Κική, Φλούλη Αναστασία

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689204
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ο συλλογικός αυτός τόμος εισάγει τον αναγνώστη σε 
διαφορετικές περιοχές και τομείς εφαρμογής του Κλά-
δου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, όπως η πολυπο-
λιτισμική συμβουλευτική, η συμβουλευτική γυναικών, 
η συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, η οικογενειακή 
συμβουλευτική, η συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, 
η επαγγελματική συμβουλευτική και η συμβουλευτι-
κή ομηλίκων. Τα κεφάλαια υπογράφουν καταξιωμένοι 
επιστήμονες και, ταυτόχρονα, έμπειροι επαγγελματί-
ες, οι οποίοι αναφέρονται στις βασικές θεωρητικές αρ-
χές, 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 ανά-
πτυξης δεξιοτήτων, και προτάσεις για περαιτέρω ανά-
γνωση. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρω-
μένη εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στον τομέα της 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, με ένα βιβλίο προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κυρίως της συ-
γκεκριμένης ομάδας.

2020 • σ. 335 • 978- 960-01-2104-9 • 18,00 €

Συμβουλευτική Ψυχολογία ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/DOIKOU-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DOIKOU-KEFALAIO.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/ATHANASIADOU-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/ATHANASIADOU-KEFALAIO.pdf
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 Ένας Πρακτικός Οδηγός για Συμβούλους 
και Άλλους Επαγγελματίες Βοήθειας

McLeod John, McLeod Julia
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλόπουλος Στέφανος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645316
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το έργο καλύπτει τις ανάγκες δύο ομάδων ατόμων, οι 
οποίες είναι οι εξής:

• Επαγγελματίες όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαι-
δευτικοί, ιερείς, καθώς και όλοι όσοι εργάζονται σε 
κοινωνικές υπηρεσίες, τμήματα ανθρώπινων πό-
ρων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε προγράμ-
ματα στο πλαίσιο της κοινότητας, στο σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης, σε συμβουλευτικά κέντρα 
και πολλά άλλα περιβάλλοντα, από τους οποίους 
ζητείται από τα άτομα με τα οποία έρχονται σε 
επαφή στην εργασία τους να τους παράσχουν συ-
ναισθηματική στήριξη για την αντιμετώπιση πιε-
στικών προσωπικών τους προβλημάτων. Χρησι-
μοποιούμε τον όρο ενσωματωμένη συμβουλευτική 
για να περιγράψουμε τις συμβουλευτικές δράσεις 
που αναλαμβάνουν αυτοί οι επαγγελματίες, αφού 
ο συμβουλευτικός ρόλος τους ενσωματώνεται στα 
ευρύτερα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

• Άτομα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της βα-
σικής εκπαίδευσης στη συμβουλευτική και την 
ψυχοθεραπεία. Το βιβλίο προσφέρει μια ολοκλη-
ρωμένη περιγραφή διάφορων πρακτικών δεξιο- 
τήτων για την εγκαθίδρυση και διατήρηση συ-
νεργατικών συμβουλευτικών σχέσεων και τη δι-
ευκόλυνση της αλλαγής. Στα πρώτα στάδια της 
εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος επαγγελματίας 
σύμβουλος συνήθως δεν δουλεύει με πελάτες σε 
θεραπεία και αναγκαστικά καταφεύγει στην εμπει-
ρία συμβουλευτικών σχέσεων που έχει από προ-
ηγούμενους ή διαφορετικούς παράλληλους εργα-
σιακούς ρόλους, την οποία χρησιμοποιεί ως πηγή 
αναστοχασμού και μάθησης.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ EFT 
Εφαρμόζοντας στην Πράξη τη Συγκινησιακά 
Εστιασμένη Θεραπεία Ζεύγους

Brubacher L. Lorrie
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουκού Ιωάννα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καλοφωλιάς Αλέξης 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Αυτό το βιβλίο θα γίνει μια ανεκτίμηση πηγή γνώσης για όλους 
του θεραπευτές EFT, τόσο αρχάριους όσο και πεπειραμένους. 
Παρέχει έναν τρόπο δράσης στο EFT, με πολλά συγκεκριμένα 
παραδείγματα για το πώς να παρεμβαίνουν σε κάθε σημείο 
της διεργασίας του μοντέλου και ένα πλήθος όρων της «γλώσ-
σας του EFΤ». Κάθε βήμα και στάδιο του EFT διατυπώνεται με 
πρακτικό και θεωρητικά απλό τρόπο. Η εστίαση της Brubacher 
εκτείνεται πέρα από αυτά που χρειάζεται να κάνουν οι θερα-
πευτές, στο πώς να βοηθήσει τους θεραπευτές να κατανοή-
σουν τι είναι η βιωματική θεραπεία, παρέχοντας λεπτομερή 
παραδείγματα για το πώς μπορούν να συνδέσουν συναισθη-
ματικά τους πελάτες και πώς να καλλιεργήσουν τη συναισθη-
ματική μέθεξη μεταξύ των συντρόφων. Το ένατο κεφάλαιο πα-
ρέχει μια θαυμάσια σύνθεση όπου η συγγραφέας παρουσιάζει 
μια σειρά από δείκτες που καθοδηγούν το συναίσθημα και δη-
μιουργούν ένα καθαρό μονοπάτι μέσα από κάθε βήμα και στά-
διο του EFT. 

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

Michelle, Kalaitzaki Argyroula
EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΌΣΗΣ: Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ζηκίδη Βασιλειάνα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Αυτό το βιβλίο συγκεντρώνει πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις 
στη Θεωρία των Τύπων του Σχετίζεσθαι. Χωρίζεται σε τέσσερα 
μέρη, τα οποία εισάγουν τον αναγνώστη στη σχετική θεωρία, 
πώς έχει αναπτυχθεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην κλι-
νική και ιατροδικαστική ψυχολογία. Τα θέματα περιλαμβάνουν 
τον τρόπο με τον οποίο τα ζευγάρια σχετίζονται μεταξύ τους, 
τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι σχετίζονται με τους γονείς τους, 
τον τρόπο με τον οποίο οι αξιολογήσεις της συσχέτισης μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία, πώς συγκεκριμένα 
αρνητικά στυλ σχετίζονται με την προσβλητική συμπεριφορά, 
τη λήψη κινδύνων και τη χρήση αλκοόλ, τις ψυχοπαθητικές και 
σαδιστικές τάσεις και πώς η διαπροσωπική σχέση των παρα-
βατών μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της θεραπείας στη 
φυλακή. Το βιβλίο καλύπτει τη διεθνή έρευνα που περιλαμβά-
νει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους και ενδιαφέρει 
τους κλινικούς, τους ακαδημαϊκούς και τους προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς της ψυχολογίας, 
της κλινικής ψυχολογίας, της εγκληματολογικής ψυχολογίας, 
της ψυχιατρικής, της ψυχοθεραπείας, της παροχής συμβου-
λών, της θεραπείας μέσω της τέχνης και της ψυχικής υγείας.

 J. McLeod 
J. McLeod

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Winslade John, Monk Gelard
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίσαρη Φιλία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κερεφίδης Θάνος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

H ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Johnson Sue
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξάνδρα Δημητριάδου, Κουκού Ιωάννα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μενούνου-Καραμανλή Μελισσάνθη 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ψυχοπαθολογία & Ψυχοθεραπεία

ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Έρευνα και Εφαρμογές

Cervone Daniel, Pervin A. Lawrence
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπρούζος Ανδρέας

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν κομβικές εξελίξεις στην κα-
τανόηση των διαταραχών της μνήμης, καθώς και στην αξιολό-
γηση και στη θεραπεία των ασθενών.

Από την αναλυτική, δεύτερη έκδοση του Εγχειριδίου των 
Διαταραχών Μνήμης επιλέχθηκαν τα κεφάλαια που έχουν με-
γαλύτερη συνάφεια με την κλινική πρακτική. Το Βασικό Εγχει-
ρίδιο αποτελεί μία περιεκτική συλλογή, η οποία απευθύνεται 
στους καινοτόμους κλινικούς επιστήμονες που επιθυμούν να 
εμπλουτίζουν την κλινική πρακτική τους με βάση τα ερευνη-
τικά ευρήματα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
Reid Robert, Ortiz Lienemann Torri, 
Hagaman L. Jessica
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολυχρόνη Φωτεινή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Kring M. Ann, Davison C. Gerald, Neale M. 
John, Johnson L. Sheri

Mε το DSM 5
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αυδή Ευρυνόμη, Ρούσση 

Παγώνα, Καλαϊτζάκη Αργυρώ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καραμπά Θεοδώρα, Χαρτζίδης Στέλιος

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Στόχος των συγγραφέων είναι όχι μόνο να παρουσιά-
σουν τις μέχρι σήμερα θεωρίες και την έρευνα στην ψυ-
χοπαθολογία, 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 απα-
σχολούν την ανθρωπότητα. Προσπαθούν να ενθαρρύ-
νουν τους σπουδαστές να συμμετέχουν σε μια διαδι-
κασία ανακάλυψης, καθώς εξετάζουν λεπτομερώς τα 
στοιχεία που σχετίζονται με την προέλευση της ψυχο-
παθολογίας και την αποτελεσματικότητα των συγκε-
κριμένων επεμβάσεων. Τέλος, υπογραμμίζουν τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποβάλουμε το 
στίγμα που συνδέεται με τις διαφορετικές μορφές της 
διανοητικής ασθένειας. Οι συγγραφείς, με την έγκυρη 
επιστημονική γνώση που διαθέτουν, επιτυγχάνουν να 
προσφέρουν ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο, πολύτι-
μο ακόμη και για τον αναγνώστη που έρχεται πρώτη 
φορά σε επαφή με αυτές τις έννοιες.

Α. M. Kring 
G. C. Davison 

J. M. Neale 
Sh. L. Johnson

ΨΥΧΟ- 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2021



Ψυχολογία

|  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  36

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Μια Αναπτυξιακή Προσέγγιση

Wilmshurst Linda
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπεζεβέγκης 

Ηλίας, Παπαηλιού Χριστίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κουλεντιανού Μαργαρίτα, Ζηκίδη Βασιλειάνα

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το βιβλίο έχει να επιδείξει τρία χαρακτηριστικά, τα οποία το 
καθιστούν εξαιρετικό επιστημονικό πόνημα και εύχρηστο ανά-
γνωσμα. Το πρώτο είναι ότι αποτυπώνει με επιτυχία τη σχέση 
ανάμεσα στην Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και στον «μητρικό» 
κλάδο της Εξελικτικής Ψυχολογίας, μια σχέση στενή και αμφί-
δρομη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στο περιεχόμενό 
του και ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση των θεμάτων που είναι 
εξαντλητική από την άποψη τόσο των τύπων διαταραχής που 
παρουσιάζονται, όσο και των πληροφοριών που παρέχονται 
για κάθε είδος αναπτυξιακού προβλήματος. Το τρίτο χαρακτη-
ριστικό αφορά στη δομή. Τα κεφάλαια - σύνδρομα εντάσσο-
νται σε εννοιολογικά συναφείς ενότητες βάσει κριτηρίων όπως 
αυτά του χρόνου πρώτης εμφάνισης, του εννοιολογικού πε-
ριεχομένου και άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κάθε 
διαταραχής. Τέλος, οι «μελέτες περίπτωσης», καθώς τοποθε-
τούνται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο καθημερινής ζωής, διαφωτί-
ζουν πολλές πλευρές του εκάστοτε περιγραφόμενου προβλή-
ματος και συμβάλλουν στην κατανόησή του.

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

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94684716
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ένα νέο βι-
βλίο είναι ο λόγος της ύπαρξής του. Ποιο κενό έρχεται να κα-
λύψει; Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας επιδιώκει να συ-
νεισφέρει 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 συ-
χνότερα αναπτυξιακά και ψυχικά προβλήματα της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. Το κάθε κεφάλαιο δημιουργήθηκε από δι-
απρεπείς επιστήμονες με σημαντική ακαδημαϊκή, κλινική και 
ερευνητική εμπειρία. Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει μία ει-
σαγωγική, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και εμπεριστατωμένη 
ματιά στα παραπάνω θέματα.

2020 • σ. 315 • 978-960-01-2149-0 • 17,00 €

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/SIMOS-ZHKOPOYLOY-PERIEX.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/SIMOS-ZHKOPOYLOY-APOSPASMA.pdf
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Hogg A. Michael, Vaughan M. Graham 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χαντζή Αλεξάνδρα, Αρβανίτης 

Αλέξης, Βασιλικός Ερρίκος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλικός Ερρίκος, Χαντζή Αλεξάνδρα

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Μια πλήρης εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία και 
στη σύνδεσή της με την καθημερινή μας ζωή. Το έργο, 
γραμμένο από μια ευρωπαϊκή οπτική και έχοντας ως 
βάση το πλαίσιο των ανθρώπων που ζουν στη Μεγά-
λη Βρετανία και την Ευρώπη, περιλαμβάνει ποικιλία 
θεμάτων, όπως ενδεικτικές έρευνες και εφαρμογές 
στον πραγματικό κόσμο, με στόχο να ενθαρρύνει την 
ανεξάρτητη έρευνα. Οι συγγραφείς μελετώντας σειρά 
θεμάτων, όπως είναι οι στάσεις, η πειθώ και η αλλαγή 
στάσεων, η κοινωνική επιρροή, οι ομάδες, η ηγεσία, 
η προκατάληψη και οι διακρίσεις κ.ά., έχουν ως πρω-
ταρχικό τους στόχο τον φοιτητή, αν και στις προθέσεις 
τους είναι το βιβλίο να φανεί εξίσου χρήσιμο σε καθη-
γητές και ερευνητές της κοινωνικής ψυχολογίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Sutton Robbie, Douglas Karen
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, 

Μανιαδάκη Κατερίνα, Παπαηλιού Χριστίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
Τσέργας Νίκος 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη θεραπεία μέσω της ποίησης και 
τη θεραπευτική δημιουργική γραφή, διερευνά τις θεραπευτι-
κές δυνατότητες της ποίησης και της δημιουργικής γραφής. 
Ειδικότερα παρουσιάζεται η διαμόρφωση και η ιστορική εξέ-
λιξη της θεραπείας μέσω της ποίησης και της θεραπευτικής δη-
μιουργικής γραφής, εξετάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις, 
τα μοντέλα και οι εφαρμογές τους στο πεδίο της ψυχικής υγεί-
ας και της ψυχοθεραπείας. Ένα τμήμα της μελέτης αυτής ανα-
φέρεται σε σημαντικές μορφές, τύπους θεραπευτικής γραφής, 
όπως είναι η εκφραστική γραφή (expressive writing), η αυτοβι-
ογραφία, το ημερολόγιο και οι μέθοδοι ημερολογίου, η προ-
γραμματισμένη γραφή, η θεραπευτική επιστολή (therapeutic 
letter writing) και η εφαρμογή της αυτοεθνογραφίας ως μορφή 
θεραπευτικής μεθόδου. Στο βιβλίο παρατίθενται παραδείγμα-
τα 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 ει-
κόνα στον αναγνώστη.

2020 • σ. 423 • 978-960-01-2119-3 • 23,00 €

ΝΕΟ

Κοινωνική Ψυχολογία

M. A. Hogg 
Gr. M. Vaughan

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2021

http://www.dardanosnet.gr/PDF/tsergas-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/tsergas-kefalaio.pdf
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στη ζωή. Στο βιβλίο αυτό επιχειρεί για πρώτη φορά να διορθώ-
σει τις παρανοήσεις της Ψυχολογίας και να επαναπροσδιορίσει 
τη θέση της ως προς τη γυναικεία προσωπικότητα. Το αποτέλε-
σμα είναι ένα πραγματικό κατόρθωμα, που ακόμη και σήμερα 
ενδεχομένως να αλλάξει ριζικά τις αντιλήψεις της Ψυχολογίας 
γύρω από τη γυναικεία εμπειρία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
Διεθνές Εγχειρίδιο

Rubie-Davis M. Christine, 
Stephens M. Jason, Watson Penelope
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτσα Άρτεμις, Γκέκα Μαρία, 

Κωνσταντινίδου Θάλεια, Λαμπρίδης Μάκης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώτσα Άρτεμις

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192125
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 δια-
πολιτισμικής 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 ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες». Κοινός άξονας όλων των μερών είναι 
η αξιοποίηση του περιεχομένου από κοινωνικούς επιστήμονες 
που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευαισθητο-
ποίηση του αναγνώστη για τις διάφορες πτυχές των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και ο εμπλουτισμός των γνώσεων κάθε ενδια-
φερόμενου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.

2019 • σ. 195 • 978-960-01-2044-8 • 11,00 €

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Berry W. John, Poortinga H. Ype, 
Breugelmans M. Seger, Chasiotis Athanasios, 
Sam L. David
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παπαστυλιανού Αντωνία
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το εγχειρίδιο Διαπολιτισμική Ψυχολογία είναι ένα απαραίτη-
το εργαλείο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές που προσφέρει μια διεξοδική και αμερόληπτη επισκόπη-
ση ολόκληρου του πεδίου της διαπολιτισμικής ψυχολογίας. Η 
διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφική ομάδα παρουσιάζει τα 
πιο πρόσφατα ευρήματα από όλο τον κόσμο στους τομείς της 
εμπειρικής έρευνας, της θεωρίας, της μεθοδολογίας και των 
εφαρμογών. Καταπιάνεται με όλα τα πεδία της συμπεριφοράς 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της κοινωνικής συμπε-
ριφοράς, της προσωπικότητας, της νόησης, της ψυχογλωσσο-
λογίας, των συναισθημάτων και της αντίληψης) και παρουσιά-
ζει τις τρεις επικρατέστερες προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική 
ψυχολογία (συγκριτική πολιτισμική ψυχολογία, πολιτισμική 
ψυχολογία και ψυχολογία των αυτόχθονων παραδόσεων) κα-
θώς και εφαρμογές τους σε μια σειρά από τομείς (όπως ο επι-
πολιτισμός, οι ενδοπολιτισμικές σχέσεις και η επικοινωνία, η 
εργασία και η υγεία). Με νέες προσθήκες στη συγγραφική ομά-
δα, η τρίτη έκδοση προσφέρει ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα 
διαπολιτισμικών προοπτικών. Η δίχρωμη αυτή έκδοση είναι 
ακόμη πιο φιλική προς τον αναγνώστη και η δομή της προ-
βλέπει για κάθε κεφάλαιο περιγράμματα και συμπεράσματα, 
βιβλιογραφικές προτάσεις και ένα επικαιροποιημένο γλωσσά-
ριο βασικών όρων.

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
Ψυχολογική Θεωρία και Γυναικεία Ανάπτυξη

Gilligan Carol
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σακκά Δέσποινα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τομαράς Δημήτρης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Κρατάτε στα χέρια σας ένα μικρό βιβλίο που ξεκίνησε μία επα-
νάσταση, επιτρέποντας στις γυναικείες φωνές –ουσιαστικά για 
πρώτη φορά στο πλαίσιο του επιστημονικού, θεωρητικού λό-
γου περί γυναικών– να ακουστούν ανοικτά ως αυτόνομες και 
ακέραιες οντότητες. Η επιρροή του ήταν άμεση και διατηρεί-
ται μέχρι σήμερα τόσο στον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και στο 
ευρύτερο κοινό. Μεταφρασμένο σε δεκαέξι γλώσσες και έχο-
ντας πουλήσει περισσότερα από 700.000 αντίτυπα σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, το βιβλίο Μια φωνή διαφορετική έχει αποτελέ-
σει πηγή έμπνευσης για καινούργιες ερευνητικές προσεγγίσεις 
και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και αφορμή για 
έντονες πολιτικές συζητήσεις – ενώ συγχρόνως βοήθησε πολ-
λές 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 δε-
σμεύσεις, την πορεία της ψυχολογικής τους ανάπτυξης και τον 
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ουσιώδες 

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/25/toc-86192125.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/25/chapter-86192125.pdf
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Οργανωσιακή Ψυχολογία

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Greenberg Jerald, Baron A. Robert
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρτζίδης Στέλιος

NEA ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Θετική Ψυχολογία

ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές

Hefferon Kate, Boniwell Ilona
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λεοντοπούλου Σόφη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055192
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Επιδίωξη των συγγραφέων είναι: α) μια ισορροπημένη αντίλη-
ψη της Θετικής Ψυχολογίας, β) η διεύρυνση των ερευνητικών 
μεθόδων και γ) η κριτική προσέγγιση. Το βιβλίο αποτελείται 
από 11 κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε 11 διαλέξεις. Τα 
κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν μόνον άφθονες πληροφορίες 
σχετικά με τις θεωρίες της Θετικής Ψυχολογίας, αλλά και πλή-
θος ασκήσεων που βοηθούν να συνδυαστεί η ερευνητική με 
την Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία. Στο τέλος των κεφα-
λαίων υπάρχουν παρεμβάσεις/ασκήσεις που μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει ο αναγνώστης και να αξιοποιήσει στην καθημε-
ρινότητά του. Ακόμη, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν προτάσεις 
για περαιτέρω ανάγνωση, καθώς και διαδικτυακές πηγές που 
θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να μάθει περισσότερα για το 
συγκεκριμένο θέμα του κεφαλαίου. Το ύφος του βιβλίου είναι 
διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο, να χάνει τον 
επιστημονικό του χαρακτήρα.

2019 • σ. 371 • 978- 960-01-2006-6 • 20,00 €

Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας

ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ερευνητική Μεθοδολογία και Εξέλιξη της Εμπειρικής 
Έρευνας

Bosworth B. Hayden, Hertzog Christopher
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μωραΐτου Δέσποινα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μυλωνά Αθηνά

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Μετά από διάστημα 5 δεκαετιών, η επιστήμη της ψυχολογίας 
της γήρανσης έχει εξελιχθεί τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και 
σε επίπεδο μεθοδολογίας. Οι συντελεστές αυτού του βιβλίου 
παρουσιάζουν πρωτοποριακές έρευνες με αντικείμενο καινο-
τόμες στατιστικές μεθόδους εκτίμησης της μεταβολής, των πα-
ραγόντων του πλαισίου αναφοράς που ενισχύουν τη βιωσιμό-
τητα και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην καθημερινή 
λειτουργία του ατόμου. Οι προσεγγίσεις εμπειρικής έρευνας, 
παρέμβασης και εφαρμογής προσβλέπουν στο μέλλον κατό-
πιν μίας προσεκτικής αξιολόγησης των σημερινών αποδεικτι-
κών στοιχείων — μία εμπειρία διανοητικής ωρίμανσης για τον 
αναγνώστη.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ (ΕΠΑΝΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/92/toc-86055192.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/92/chapter-86055192.pdf
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ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική

Διαδικασίες Αγωγής, Θεωρία και Πράξη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Bartlett Steve, Burton Diana 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλόπουλος Στέφανος 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αυγήτα Έφη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055173
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο αυτό έχει αναδειχτεί σε βασικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των 
Επιστημών της Εκπαίδευσης βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις βασικές απόψεις, έννοιες 
και συζητήσεις που κυριαρχούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Αντλώντας από τις βασικές εκπαι-
δευτικές θεματικές της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της ψυχολογίας και 
της πολιτικής, οι Bartlett και Burton εισάγουν τον αναγνώστη στους διαφορετικούς τρόπους 
εξέτασης της εκπαίδευσης και των ιδεολογιών που διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα. Το βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει πυκνές και εύκολα προσβάσιμες αναφορές στην 
ερευνητική βιβλιογραφία καθώς και όλες τις σύγχρονες εξελίξεις, ενθαρρύνει τον σπουδα-
στή να υιοθετήσει μια κριτική, διερωτητική προσέγγιση στις σπουδές του, συμβάλλοντας 
σε μια εις βάθος κατανόηση του πεδίου της εκπαίδευσης.

2019 • σ. 518 • 978-960-01-2024-0 • 28,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/73/toc-86055173.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/73/chapter-86055173.pdf
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ΑΝΙΣΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
Οι εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων 
και η τυποποίηση της ανισότητας

Au Wayne
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γρόλλιος Γιώργος, Γούναρη Παναγιώτα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρόλλιου Μαλαματή 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94657105
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο θέτει υπό κριτική διερεύνηση τις εξετάσεις υψηλών 
απαιτήσεων ώστε να φωτίσει τι πραγματικά διακυβεύεται για 
τους μαθητές, τους δασκάλους και τις κοινότητες που έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Η προ-
σεκτική αυτή ανάλυση εντοπίζει τις απαρχές των τυποποιημέ-
νων εξετάσεων στα κινήματα της Ευγονικής και της Κοινωνικής 
Αποτελεσματικότητας του ύστερου 19ου αιώνα και των αρχών 
του 20ού λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη χρήση τους ως κε-
ντρικού εργαλείου για την εθνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 
η οποία προωθήθηκε μέσω του νόμου No Child Left Behind. 
Εξερευνώντας τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, και εκ-
παιδευτικές όψεις των εξετάσεων, ο Wayne Au καταδεικνύει 
ότι αυτές οι εξετάσεις όχι μόνο βασίζουν την ύπαρξή τους στη 
δημιουργία ανισότητας, αλλά και ότι οι δομές τους είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν 
έξω από τα σχολεία.

2020 • σ. 270 • 978-960-01-2152-0 • 15,00 €

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θεωρήσεις, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες 
Αξιολόγησης και Βελτίωσης

Δάρρα Δ. Μαρία

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644760
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η ανάγκη να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ένα αποτελεσματι-
κό σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας, το οποίο θα λειτουρ-
γεί ως μοχλός συνεχούς βελτίωσής της, είναι επιτακτική. Προς 
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση θεωρούμε ότι μπορεί να συμ-
βάλει, σε σημαντικό βαθμό, η έγκυρη και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με το 
θεωρητικό πλαίσιο, τις μεθοδολογίες και τους τρόπους εφαρ-
μογής 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 ανά χεί-
ρας 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 ει-
δικότερο ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στον προσδιο-
ρισμό ενός εννοιολογικού πλαισίου αξιολόγησης και βελτίω-
σης 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 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/wayne-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/wayne-kefalaio.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DARRA-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DARRA-KEFALAIO.pdf
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ένα Δυναμικό Διεπιστημονικό Πεδίο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Τσάφος Βασίλης 
ΓΡΑΦΌΥΝ: 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 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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644041
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών σε ποικίλα πλαίσια. Η συγκρότηση αυτού του τόμου στηρίζε-
ται στην αντίληψη ότι οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης δεν είναι απλώς το άθροισμα των επι-
μέρους 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 παρα-
τίθενται, 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 συνά-
ντηση γύρω από το πάντα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης ως πεδίο έρευνας και πράξης. 

2020 • 978-960-01-2118-6

http://www.dardanosnet.gr/PDF/androusou-tsafos-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/androusou-tsafos-apospasma.pdf
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δημοκρατία – Πολιτειότητα - Ετερογένεια
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πλιόγκου Βασιλική, Καρακατσάνη Δέσποινα 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689368Α

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα 

Το βιβλίο περιέχει δεκαπέντε κείμενα συγγραφέων που προέρ-
χονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
κείμενα θεωρητικού προβληματισμού, διδακτικής και παιδα-
γωγικής διαχείρισης στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης στην ιδιότη-
τα του πολίτη. Εξετάζονται ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής 
εκπαίδευσης, ενεργού πολιτειότητας και αειφορικής εκπαίδευ-
σης, ηθικής και θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσης 
στην πολιτειότητα, παιδαγωγικής των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και των δικαιωμάτων του παιδιού. Αναλύονται προβλη-
ματισμοί και προτείνονται δράσεις με σύγχρονα εκπαιδευτικά 
και παιδαγωγικά εργαλεία των ευπαθών και ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων. 

2020 • σ. 393 • 978-960-01-2128-5 • 20,00 €

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 
ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Διαχρονικές Προσεγγίσεις

Kalverboer Alex Fedde, 
Hopkins Brian, Geuze Reint
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζάραγκας Κ. Χαρίλαος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γούλα Κατερίνα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα πλήθος προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών φοιτητών και που σχετίζονται με την Παιδαγω-
γική, την Κινητική Ανάπτυξη, την Υγεία, των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Ηλι-
κίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Σχολών Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής, 
Σχολών Υγείας, Ψυχολογίας– επαγγελματιών εκπαιδευτικών 
νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών φυσικής αγωγής, προπο-
νητών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ειδικής αγωγής, φυσι-
κοθεραπευτών, ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων, αναπτυξιακών 
ψυχολόγων και γενικά σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά 
με την ανάπτυξη των παιδιών. Η επιλογή του βιβλίου θα βοη-
θούσε τους αναγνώστες να εμβαθύνουν περισσότερο και να 
κατανοήσουν τις σχετικές θεωρίες και τις πειραματικές διαδι-
κασίες, την αλληλουχία τους, την αλληλοσυμπλήρωσή τους 
αλλά και τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στον χώρο. Δί-
νει απλές περιγραφές, παραδείγματα και αναφορές για όλη την 
υπάρχουσα πειραματική και θεωρητική αναφορά. 

Ακόμη παρέχει πολλές γνώσεις –τόσο στον εκπαιδευτικό 
όσο και στον επαγγελματία που ασχολείται με την ανάπτυ-
ξη– οι οποίες θα τον διευκολύνουν να οργανώσει καλύτερα 
και πιο μεθοδικά το αντικείμενο της διδασκαλίας, της θερα-
πείας, της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το υλικό, το φυσι-
κό περιβάλλον και το κινητικό έργο. Είναι ένα σύνθετο βιβλίο, 
γιατί το κείμενό του συνδυάζει γνώσεις από άλλους κλάδους 
της Ψυχολογίας, της Κινητικής Μάθησης, της Βιολογίας και της 
Εμβρυολογίας.

2020 • 978-960-01-2133-9

ΝΕΟ
ΝΕΟ
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ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Από τη Θεωρία και την Έρευνα 
στην Εκπαιδευτική Πράξη

Λιακοπούλου Μαρία

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645831
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το αίτημα για αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι συνυ-
φασμένο με τη λειτουργία του ως θεσμού. Όμως ποιο είναι το 
αποτελεσματικό σχολείο; Με ποια κριτήρια μπορούμε να απο-
τιμήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου; Γιατί κά-
ποια σχολεία «τα καταφέρνουν» καλύτερα από άλλα; Σε ποιο 
βαθμό το προφίλ των μαθητών καθορίζει τις ακαδημαϊκές τους 
επιδόσεις; Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές διδασκαλίας, αγωγής 
και διοίκησης επιδρούν στα επιτεύγματα των μαθητών; Γύρω 
από τα ερωτήματα αυτά αναπτύσσεται ο προβληματισμός του 
βιβλίου και η έρευνα που παρουσιάζεται. Στόχοι είναι η οριο-
θέτηση της έννοιας «αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
έργου», η περιγραφή των παραγόντων και των μεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, η παρουσί-
αση των πρακτικών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτι-
κούς, υποψήφιους και εν ενεργεία, ερευνητές, στελέχη της εκ-
παίδευσης, σε όσους έχουν την ευθύνη για τη χάραξη εκπαι-
δευτικής πολιτικής και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα της 
αποτελεσματικότητας του σχολείου.

2020 • σ. 283 • 978-960-01-2111-7 • 16,00 €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Ματσαγγούρας Ηλίας

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055219
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Οι παραδοχές του βιβλίου:

• H. Giroux (1992:13): «Καθώς ανασκοπώ την εργασία σύγ-
χρονων ριζοσπαστικών παιδαγωγών θα το εύρισκα δύ-
σκολο να πω ότι ο Μαρξισμός είναι η κυρίαρχη επιρροή 
στην εργασία τους. Και όπου στην εκπαίδευση υπάρχει 
μαρξιστική επιρροή, μπορεί συχνά να αποβεί ιδιαίτερα πε-
ριοριστική (reductionistic) και μονοδιάστατη». 

• Seehwa Cho (2013:17, edited by M. W. Apple): «Να το θέ-
σουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, υπάρχει μία περισσό-
τερο φιλελεύθερη εκδοχή της κριτικής παιδαγωγικής και 
μία περισσότερο ριζοσπαστική εκδοχή της κριτικής παι-
δαγωγικής». 

• G. D. Ewert (1991: 376) (Βάσει των θέσεων του Habermas): 
«Όταν ένα από τα τρία είδη γνώσης θεωρείται το καλύτε-
ρο, ασχέτως του υπό εξέταση ζητήματος, τότε η προσέγ-
γιση είναι ιδεολογική, όχι επιστημονική». 

• K. Zeichner & D. Liston (1990:25): «[…] ο ˝ιδεολογικός ιν-
σουλαρισμός˝ (ideological insularity) που πλήττει σήμερα 
τον τομέα μας. Κατά την άποψη μας, αυτός ο ˝ιδεολογι-
κός ινσουλαρισμός˝ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα 
σοβαρότερα εμπόδια στη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών […], καθώς τα μέλη των διαφόρων υποο-
μάδων συνήθως διαβάζουν, συζητούν και αναφέρουν τη 
δουλειά μόνο μέσα σε μια συγκεκριμένη μεταρρυθμιστι-
κή παράδοση και συχνά απορρίπτουν […] ιδέες εκτός των 
δικών τους». 

• B. Charlot (1993:32-3): «Δεν ενοχλούμαι που η κοινωνία 
μάς ζητεί να είμαστε αποτελεσματικοί […] ως προς τη 
μόρφωση των παιδιών. Δεν ενοχλούμαι που μου ζητούν 
να τα μαθαίνω πώς πρέπει να διαβάζουν […] η κοινωνία 
έχει το δικαίωμα να μου ζητεί να είμαι αποτελεσματικός 

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/LIAKOPOYLOY-periexomena.pdf
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[… ] αυτό που μπορούμε χωρίς αμφιβολία να συζητήσου-
με είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κριθεί αυτή η 
αποτελεσματικότητα […] το να μου ζητούν να συμμετά-
σχω στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μού φαίνεται 
απολύτως φυσικό. Αυτό που μου δημιουργεί πρόβλημα 
είναι πώς θα ορισθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Αυτό που μου δημιουργεί πρόβλημα είναι να [… ] συμμε-
τέχω στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τις μεγά-
λες αξίες της ανθρωπότητας να τις αντιμετωπίζουμε σκω-
πτικά». 

• J. Bruner (1997:27, 29): «[…] Όσα θα πω στα επόμενα κε-
φάλαια αντανακλούν τη δική μου άποψη σχετικά με το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτός ο (επιστημονικός) διά-
λογος σήμερα. […] το πόνημα αυτό δεν αντιπροσωπεύει 
μόνο τις τρέχουσες σκέψεις μου, αλλά και την "επάνοδο 
των απωθημένων"».

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

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Ενσωμάτωση της Κίνησης 
στις Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Miller C. Stacia, Lindt F. Suzanne (Επίμ.)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βαρσάμης Παναγιώτης 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαραγκός Γιώργος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Στο βιβλίο περιγράφεται λεπτομερώς η ενσωμάτωση δρα-
στηριοτήτων κίνησης στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμέ-
νων. Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με βάση στρατηγικές που 
στηρίζονται στην έρευνα ώστε να βοηθήσει εκπαιδευόμε-
νους και διαπιστευμένους δασκάλους να βρουν αποτελεσμα-
τικούς τρόπους να ενσωματώσουν δραστηριότητες κίνησης 
στα μαθήματα. 

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

Ταμίσογλου Χρύσα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ο διευθυντής καλείται να παί-
ξει τον καταλυτικό ρόλο του ηγέτη. Η ηγεσία καθίσταται στον 
πυρήνα της εκπαιδευτικής οντότητας και προσδιορίζει τα χα-
ρακτηριστικά, 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 καθορί-
ζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στόχος του πονή-
ματος αυτού είναι να διερευνήσει τον ηγετικό ρόλο του διευθυ-
ντή 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 γενικότε-
ρα και ειδικότερα με το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο της 
ηγεσίας στις εκπαιδευτικές μονάδες. Απευθύνεται σε όσους/
όσες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ηγεσία στην εκπαίδευ-
ση με οποιονδήποτε τρόπο.

2020 • σ. 195 • 978-960-01-2086-8 • 10,00 €

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/TAMISOGLOU-PERIEXOMENA.pdf
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Συγκριτική Παιδαγωγική 
& Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Συστήματα Εκπαίδευσης, Επίκαιροι Προβληματισμοί 
και Καλές Πρακτικές

Καρράς Κωνσταντίνος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών παγκοσμίως είναι ένας το-
μέας που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαι-
δευτικών, διαμορφωτές εκπαιδευτικών πολιτικών και οι σχε-
τικές έρευνες θεωρούν ότι είναι υψίστης σημασίας στον 21ο 
αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση του παρό-
ντος τόμου.

Τα πρωτότυπα κείμενα που περιλαμβάνονται στο συγκεκρι-
μένο συλλογικό έργο προσφέρουν στον εντοπισμό των βασι-
κών ζητημάτων, προβλημάτων, πρακτικών, καινοτομιών και 
αναζητήσεων στον χώρο και θέτουν καίριες ερωτήσεις στον 
τομέα. Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί αντιμετω-
πίζουν νέες προκλήσεις και μεταβάσεις στο παγκόσμιο και συ-
νεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 21ου αιώνα, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από ιδεολογικές, οικονομικές κοινωνικές με-
ταβάσεις και αλλαγές. Αυτές οι μεταβάσεις και αλλαγές συν-
δέονται στενά με τον ρόλο ιδιαίτερα των νέων εκπαιδευτικών, 
την αποτελεσματικότητά τους, την ικανοποίηση από την εργα-
σία τους, τον βαθμό άγχους τους, την προσαρμογή τους στα 
νέα δεδομένα που απαιτούν η σύγχρονη γνώση και μάθηση 
και οι νέοι τρόποι διδασκαλίας, καθώς και με τις καλές πρα-
κτικές τους. 

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Albisetti C. James, Goodman Joyce, 
Rogers Rebecca

Από τον 18ο στον 20ό αιώνα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δαλακούρα Κατερίνα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαλακούρα Κατερίνα, Σακκά Ανδριάνα

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055613
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο πραγματεύεται την εμφάνιση, εξέλιξη και διαμόρ-
φωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών στον 
ευρωπαϊκό χώρο, στις ΗΠΑ και στις αποικίες των δυτικών μη-
τροπολιτικών κέντρων. Αποτελεί μια σύνθεση εθνικών εκπαι-
δευτικών ιστοριών δεκατεσσάρων χωρών και ευρύτερων γε-
ωγραφικών 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης των κοριτσιών (κράτος, Εκκλησία, ιε-
ραποστολικά τάγματα, φεμινιστικές οργανώσεις, εθνικο-πολι-
τικές ιδεολογίες) και ο ιδιαίτερος για ιστορικούς λόγους ρόλος 
τους σε κάθε εθνική περίπτωση, αποτυπώνοντας τις διαφορε-
τικές διαδρομές στη συγκρότηση, τις συγκλίσεις και αποκλί-
σεις στην πορεία αυτή. Δημόσια, ιδιωτικά και υπό τον έλεγχο 
της Εκκλησίας εκπαιδευτικά δίκτυα, δημόσιοι λόγοι υπέρ της 
«σοβαρής» εκπαίδευσης των κοριτσιών και αντιστάσεις· συ-
νέχειες, ασυνέχειες και στιγμές καμπής στην πορεία αυτή και 
στους «σχολικούς πολέμους»· νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, και επιβιώσεις έμφυλων στερεοτύπων αποτε-
λούν κάποιες από τις πτυχές της πολύπλευρης διερεύνησης και 
ανάλυσης που επιχειρούν οι συγγραφείς του συλλογικού αυτού 
έργου, παρέχοντας πολλά άγνωστα έως τώρα στη διεθνή βιβλιο-
γραφία στοιχεία για την εκπαίδευση των κοριτσιών.

2019 • σ. 337 • 978-960-01-2019-6 • 19,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/13/toc-86055613.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/13/chapter-86055613.pdf
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διερευνώντας τη Ζωή και το Έργο των Εκπαιδευτικών 

Goodson Ivor 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, 

Φιλίππου Σταυρούλα, Κληρίδης Λευτέρης 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055201
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

H έρευνα του συγγραφέα Ivor Goodson, ενός από τους σημα-
ντικότερους ερευνητές στο πεδίο των αναλυτικών προγραμ-
μάτων, 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 ιστο-
ρία, την οποία ο συγγραφέας αναδεικνύει μέσα από αφηγήσεις 
εκπαιδευτικών και αρχειακή έρευνα. Ο συγγραφέας επιδιώκει 
τη διεύρυνση της έρευνας, ώστε να μη συλλαμβάνει το Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα ως ένα τελειωμένο προϊόν, αλλά ως ζωντανές 
ιστορίες που συνδέονται με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονο-
μικό συγκείμενο μιας εποχής, η οποία και πάλι εμπεριέχει και 
προϋποθέτει τις ιστορίες προγενέστερων εποχών και εκπαι-
δευτικών προσπαθειών αλλαγής και μεταρρύθμισης. Όπως το-
νίζει 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 μετα-
φραστεί σε 20 γλώσσες και με τη μετάφρασή του στα ελληνι-
κά καλύπτει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία.

2019 • σ. 279 • 978-960-01-2022-6 • 15,00 €

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (1917-2017) 
Η Διαχείριση των Εθνικών Τραυμάτων, 
Επιτευγμάτων και Μύθων

Μπουζάκης Σήφης, Κανταρτζή Ευαγγελία 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056184
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τι είναι Ιστορία; Τι επιλέγεται ως ύλη σ’ ένα σχολικό βιβλίο; Για-
τί κάποια ιστορικά γεγονότα φωτίζονται και άλλα αποκρύπτο-
νται; 

Το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιβλίο Ιστορίας και ειδι-
κότερα ένα σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας έχει γίνει αιτία και αντι-
κείμενο διαμάχης, έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις και 
πολεμικές συγκρούσεις που οδήγησαν έως και στην απόσυρση 
των «επικίνδυνων» βιβλίων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται 
σε κρίσιμα ιστορικά γεγονότα που άλλοτε αποκρύπτονται και 
τυλίγονται σε εκκωφαντική σιωπή και άλλοτε υπερτονίζονται 
και φωτίζονται. Αναζητήθηκαν οι σιωπές και οι φωνές της Ιστο-
ρίας σε θέματα όπως το «κρυφό σχολειό», ο «χορός του Ζα-
λόγγου», οι «εμφύλιοι πόλεμοι», η «ήττα του 1897», το «δυστυ-
χώς επτωχεύσαμεν» του 1893, η «Μικρασιατική Καταστροφή 
του 1922», η «κυπριακή τραγωδία» οι «δικτατορίες», η «Εθνική 
Αντίσταση», το «παιδομάζωμα». Η έρευνα επικεντρώνεται στα 
σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου 
ξεκινώντας από το 1917, ημερομηνία έναρξης της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Αν και στα σημερινά βιβλία Ιστορίας οι μύθοι έχουν ελα-
χιστοποιηθεί, το ζήτημα των σχολικών βιβλίων και ιδιαίτερα 
αυτό των βιβλίων της Ιστορίας είναι ένα θέμα που παραμένει 
ακόμα ανοιχτό.

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

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/01/toc-86055201.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/01/chapter-86055201.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/84/toc-86056184.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/84/chapter-86056184.pdf
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Conkbayir Mine, Pascal Christine
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κάκουρος Ευθύμιος, Μουσένα Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056751
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μαθαίνοντας για τις θεωρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας και 
για την πρακτική τους εφαρμογή, μπορούμε να κατανοήσου-
με καλύτερα τα βρέφη και τα νήπια καθώς και τις μαθησια-
κές τους ανάγκες. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα ευρύ φά-
σμα 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 θεω-
ριών 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 εξετάστη-
κε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και τα οφέλη της πρακτικής 
της εφαρμογής. Το βιβλίο Εισαγωγή στις κλασικές και σύγχρο-
νες θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή αποτελεί 
απαραίτητο βοήθημα για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να 
συμβάλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας.

2019 • σ. 292 • 978-960-01-2030-1 • 17,00 €

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
& ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Καμπάς Αντώνης 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055879
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα συνοπτικό πόνημα για τη φυσική 
δραστηριότητα και την Ψυχοκινητική στην προσχολική ηλικία, 
το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς που ασχολού-
νται με τα παιδιά αυτής της ηλικίας, καθώς και σε γυμναστές, 
νηπιαγωγούς, βρεφονηπιαγωγούς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην Ψυχοκινητική ως την καταλληλότερη παιδαγωγική προ-
σέγγιση για την προσχολική εκπαίδευση, ενώ αποφεύγεται συ-
νειδητά 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 χώ-
ρους άθλησης, στη γειτονιά. Δεν έχει νόημα η στοχευμένη και 
μόνο εκμάθηση δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 3, 4 ή 5 ετών, 
αλλά πολύ περισσότερο όλα αυτά που κερδίζουν μέσω της φυ-
σικής τους δραστηριοποίησης. 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 εξοπλίζο-
νται με την κατάλληλη θεωρητική υποδομή για αναπτυξιακά 
κατάλληλα σχεδιασμένη, αποτελεσματική, δημιουργική, προ-
σαρμοσμένη και κυρίως διασκεδαστική φυσική δραστηριότη-
τα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Το βιβλίο Φυσική δραστηριότητα και Ψυχοκινητική στην προ-
σχολική ηλικία έχει εντέλει στόχο να στείλει σε όλους ένα μήνυ-
μα: Χαρίστε κίνηση στα παιδιά από νωρίς στη ζωή τους γιατί 
είναι το φθηνότερο και αποτελεσματικότερο «φάρμακο» πρό-
ληψης.

2019 • σ. 170 • 978-960-01-2005-9 • 20,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/51/toc-86056751.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/51/chapter-86056751.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/79/toc-86055879.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/79/chapter-86055879.pdf
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθήματα Διαπραγματευτικής Σχεδίασης

Κούβου Ουρανία

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192130
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εκτός από αυθόρμητοι δημιουργοί που εκφράζουν τον συναι-
σθηματικό τους κόσμο, τα παιδιά μας είναι και αρχάριοι που 
αναζητούν να μάθουν να σχεδιάζουν.

Πώς θα τα βοηθήσουμε;
Η διδακτική μέθοδος της διαπραγματευτικής σχεδίασης 

που παρουσιάζεται σε μορφή βιβλίου για πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό είναι μια καινοτόμος, φιλική σε μη καλλιτέχνες 
εκπαιδευτικούς.

Εισάγει τα παιδιά στη σύμβαση της ρεαλιστικής αναπα-
ράστασης, απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας στον σύγχρο-
νο 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 ατομι-
κή ενασχόληση. Αποκαλύπτει πρωτοφανείς, δυνάμει σχεδια-
στικές και αναπαραστατικές ικανότητες των παιδιών μας.

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει παρα-
δείγματα μαθημάτων διαπραγματευτικής σχεδίασης, παράρ-
τημα 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 €

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
Για τον Γραμματισμό και τη Κοινωνική Ενδυνάμωση 
Όλων των Παιδιών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σφυρόερα Μαρία, Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057349
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να αναπτύσσονται με τρόπο συνεπή και συστηματικό αλλη-
λεπιδραστικές αναγνώσεις βιβλίων με ιστορίες σε κάθε σχο-
λείο και κάθε τάξη, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, για την 
προώθηση του γραμματισμού και της κοινωνικής ενδυνάμω-
σης όλων των παιδιών. Γιατί τα βιβλία με ιστορίες μπορούν να 
προσφέρουν διεύρυνση των οριζόντων, κατανοήσεις του εαυ-
τού, των άλλων, της γραπτής γλώσσας και του κόσμου σε όλα 
τα παιδιά, όποια κι αν είναι η ηλικία, η κοινωνική τους προέ-
λευση, οι προηγούμενες γνώσεις και οι εμπειρίες τους. Κι ακό-
μη μπορούν σε μια προοπτική να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
της κριτικής τους ικανότητας ως εφόδιο που θα τους επιτρέ-
ψει να κατανοούν την ουσία των πραγμάτων και να στέκονται 
ως πολίτες, με σεβασμό και αποδοχή στον άλλο, σε μια εξαι-
ρετικά σύνθετη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα και ένα 
αβέβαιο αύριο. 

Σε αυτή την προοπτική οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιο-
ποιώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία και προσωπικές τους 
αναζητήσεις, 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 κοινω-
νικών αλληλεπιδράσεων, στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας 
και της αυτονομίας τους. Γιατί τότε όλα τα παιδιά μαθαίνουν 
και η γνώση ανοίγει δρόμους.

2019 • σ. 284 • 978-960-01-2036-3 • 15,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/30/toc-86192130.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/30/chapter-86192130.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/49/toc-86057349.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/49/chapter-86057349.pdf
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τη Θεωρία στην Πράξη

Stacey Susan 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευαγγέλου Δήμητρα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καφεντζή Κούλα 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Susan Stacey με το βιβλίο της Αναδυόμενο Πρόγραμμα και 
Παιδαγωγική Τεκμηρίωση στην Προσχολική Εκπαίδευση, μας θυ-
μίζει πως η διδασκαλία, στην ύψιστη μορφή της, είναι μια δη-
μιουργική 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 του αναδυόμενου προγράμματος. 

Ένα βιβλίο που μας προκαλεί να εγκαταλείψουμε τα στε-
ρεότυπα και να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες πρακτικές 
ανταποκρινόμενοι στα ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς τα 
βλέπουμε να ξεπροβάλλουν. 

Μας οδηγεί στην πεμπτουσία του αναδυόμενου προγράμ-
ματος και μας παρακινεί να ονειρευτούμε, να αναπτύξουμε και 
να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα ενδια-
φέροντα των παιδιών. Να δημιουργήσουμε ένα συναρπαστικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά εξερευνούν και μαθαί-
νουν με δραστηριότητες που απολαμβάνουν. 

To βιβλίο είναι επίσης ένας οδηγός με πλούσιες ιδέες, χρή-
σιμες αναφορές και ένα δυναμικό πλαίσιο για να ξεκινήσουμε 
το ταξίδι της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης που οδηγεί στην κρι-
τική ανάλυση και τον διάλογο, τη λήψη αποφάσεων, την εκπό-
νηση του προγράμματος και την περαιτέρω έρευνα. Που μας 
φέρνει σε άμεση επαφή μ’ αυτά που κάνουν τα παιδιά, μας συν-
δέει μεταξύ μας αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα. Που μας 
βγάζει από τη μοβναξιά 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 • 978-960-01-2155-1

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Οι Γλώσσες της Αξιολόγησης

Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουσένα Ελένη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γυφτοπούλου Αναστασία

ΥΠΟ EΚΔΟΣΗ - 2020

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

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

Θεμιστοκλής, Τρύφωνας Περικλής, Σκούρτου Ελένη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057319
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Ελλάδα και η ελληνική διασπορά συγκροτούν δυναμικούς 
χώρους γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία και στην εκ-
παίδευση. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η ελληνική 
κοινωνία έχει πληθυσμιακά, πολιτισμικά και κοινωνικά μετα-
σχηματιστεί από συνεχιζόμενα κύματα εσωτερικής και εξωτε-
ρικής μετανάστευσης. Σήμερα διαφορετικές πολιτισμικά και 
γλωσσικά κοινότητες, όπως οι μετανάστες, οι επαναπατριζό-
μενοι, οι μουσουλμάνοι, οι Ρομά, οι πρόσφυγες, με τις δικές 
τους πολυμορφίες, αντιπροσωπεύουν δυναμικά και πολύπλο-
κα ερευνητικά πεδία, αλλά και σημαντικές εκπαιδευτικές προ-
κλήσεις. Τη δική της πορεία ακολουθεί η ελληνική διασπορά 
σε ποικίλες μορφές ανά την υφήλιο. 

Ως ανταπόκριση σε αυτό το όλο και πιο ετερογενές περι-
βάλλον, 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 με-
ταναστών και επαναπατριζόμενων, σε σχέση με τη μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης, τις κοινότητες των Ρομά, την 
ελληνική διασπορά και τους πρόσφυγες. Πρόκειται για δρά-
σεις που αναδεικνύουν και πραγματεύονται ζητήματα διγλωσ-
σίας, αποδοχής της ετερότητας, ένταξης και διαπολιτισμικής 
συνείδησης. Οι δράσεις αυτές άλλοτε ξεκινούν από την κοινω-
νία 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 €

http://www.dardanosnet.gr/PDF/STACEY-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/STACEY-APOSPASMA.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/19/toc-86057319.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/19/chapter-86057319.pdf
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Αναγκαιότητα Νέων Παιδαγωγικών 
και Θεσμικών Προσεγγίσεων στις Σύγχρονες 
Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες

Παρθένης Χρήστος 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94646037
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες στο ελληνικό πλαίσιο, όπως οι μεγάλες δημογραφι-
κές αλλαγές, η εξελισσόμενη οικονομική κρίση, οι αυξημένες 
μεταναστευτικές ροές και οι πολυπολιτισμικές τάξεις, τοποθε-
τούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος. Η συζήτηση, βέβαια, για τη διαπολιτισμική αγω-
γή έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα 
στον δυτικό κόσμο και συνεχίζει να εξελίσσεται, συχνά αντικα-
τοπτρίζοντας 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, εντέ-
λει, με ποιες πολιτικές και πρακτικές θα καταστεί δυνατή η αλ-
ληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς, όχι μόνο η αναγνώριση 
της ύπαρξής τους.

2020 • σ. 310 • 978-960-01-2154-4 • 18,00 €

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΟΜΑ
Λεύκωμα

Παρθένης Χρήστος 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Διαπολιτισμική Ματιά στην Εκπαίδευση των 
Προσφύγων

Στεργίου Λήδα, Σιμόπουλος Γιώργος 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94646033
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στο βιβλίο αυτό, θελήσαμε να αποτυπώσουμε την πρόσφατη 
πορεία ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον, διερευνώντας, παράλ-
ληλα, τις προοπτικές εξέλιξής της και τις προϋποθέσεις θετικής 
της έκβασης. Σημεία της διαδρομής αυτής επιχειρεί να απο-
τυπώσει ο τίτλος. Το κοντέινερ αποτελεί εξέλιξη της σκηνής 
και σηματοδοτεί τη μετάβαση από την προσωρινότητα και 
την ανέχεια σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες διαβίωσης και συ-
στηματικής εκπαίδευσης: μετά το κοντέινερ. Ωστόσο, ο βημα-
τισμός προς το επόμενο στάδιο παραμένει μετέωρος· συνε-
χίζουν 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 παραπέ-
μπει μόνο στους πρόσφυγες, αλλά επίσης σε δομικά ζητήματα 
και ζητούμενα του ελληνικού σχολείου που αναδύονται επιτα-
κτικά. Με αυτό το δεδομένο, επιχειρήσαμε μία σύνθεση επι-
στημονικών παραδοχών, μεθοδολογικών κατευθύνσεων και 
εκπαιδευτικών εφαρμογών, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το 
τοπίο της εκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με προσφυγι-
κή/μεταναστευτική εμπειρία. Οι προκλήσεις που αναδεικνύο-
νται στο τοπίο αυτό συνιστούν, πιστεύουμε, μια πολύτιμη ευ-
καιρία επανασχεδιασμού και μετασχηματισμού της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής πρακτικής προς μία ουσιαστικά διαπολιτισμι-
κή-συμπεριληπτική κατεύθυνση.

2019 • σ. 405 • 978-960-01-2069-1 • 21,00 €

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/PARTHENHS-politiki-periex.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/PARTHENHS-politiki-aposp.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/STERGIOU-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/STERGIOU-KEFALAIO.pdf
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«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σε Τμήματα Ενίσχυσης και Γραμματισμού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παρθένης Χρήστος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94646033
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στον χώρο της εκπαίδευσης, σε κάθε βαθμίδα και επί-
πεδό της, είναι σημαντικό οι πρακτικές που εφαρμόζο-
νται να είναι αποτελεσματικές, να συμβάλλουν ώστε οι 
όποιες δυναμικές και δυνατότητες να αποδώσουν καρ-
πό, καθώς και να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρ-
χει αδυναμία και ανάγκη ενίσχυσης. Υπό αυτό το πρί-
σμα, οι «καλές πρακτικές» αφορούν δοκιμασμένους 
έγκυρους τρόπους που έχουν εφαρμοστεί σε ποικίλες 
περιπτώσεις και συνθήκες, από τις οποίες έχουν προ-
κύψει θετικά αποτελέσματα. Αποτελούν παρακαταθή-
κη δοκιμασμένων στην πράξη διαδικασιών και μεθό-
δων για ένα καλύτερο αύριο.

Οι πρακτικές του παρόντος τόμου αποτελούν υλικό 
που αφορά μαθητικό πληθυσμό σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ενη-
λίκων, 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. Χαρα-
κτηριστικός 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 €

Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή

Η ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΗ, 
ΑΠΛΩΣ ΜΥΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Slee Roger
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουτσοκλένης Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσυφολόγου Αλίκη 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645051
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σε αυτό το μοναδικό στη μορφή και το περιεχόμενο βιβλίο, 
ο συγγραφέας αντλεί από τη θεωρία της μουσικής και της τέ-
χνης, από προσωπικά βιώματα και την παγκόσμια εμπειρία, κα-
θώς και από τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική 
για να διατυπώσει τα επιχειρήματά του για τη δημιουργία ενός 
σχολείου που θα αντιπροσωπεύει το είδος του κόσμου στον 
οποίο θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας – έναν κόσμο αυθε-
ντικών και όχι διαχωρισμένων κοινοτήτων. Αποτελεί μία επί-
καιρη 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 €

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/kalespraktikes-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/kalespraktikes-apospasma.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOUTSOKLENIS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOUTSOKLENIS-KEFALAIO.pdf
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94684280
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα υποστηρικτικής τεχνολο-
γίας στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνι-
κή συμπερίληψη ατόμων με χαρακτηριστικά στο φάσμα του 
αυτισμού. Το μετανεωτερικό περιβάλλον με τη χρήση μέσων 
υποστηρικτικής τεχνολογίας προσφέρει τη δυνατότητα πρό-
σβασης και συμπερίληψης ατόμων με διαφορετικές ικανότη-
τες στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην αγορά εργασίας. 
Στην κοινωνία της πληροφορικής και της πληροφορίας, το 
πνευματικό έργο, η ιδέα έχει μεγαλύτερη αξία από τη χειρωνα-
κτική εργασία. Οι εξατομικευμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
επικρατούν. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων τεχνολογίας προσαρμόζεται για να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Η διεύρυνση των εκπαι-
δευτικών συστημάτων συμπεριέλαβε άτομα με διαφορετικές 
ικανότητες και ατομικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε αυτή.

Τα κεφάλαια εξετάζουν θέματα σχετικά με τον ρόλο της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας και της ρομποτικής στην εκπαί-
δευση των ατόμων με αυτισμό, στην κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση και στην επικοινωνία, στα προγράμματα υποστηριζόμενης 
απασχόλησης, στην κοινωνική ένταξη και στην επαγγελματική 
αποκατάσταση των εφήβων και των νέων με Διαταραχή Φά-
σματος Αυτισμού, λογισμικό και φορητές συσκευές για την επι-
κοινωνία, κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό. Το βιβλίο σχεδιάζεται 
να αποβεί πολύτιμο για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, 
ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ιατρούς και τους γονείς.

2020 • 978-960-01-2146-9

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα 

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα Συμβουλευτικής γονέων με 
σκοπό την ψυχολογική τους στήριξη αλλά και την εκπαίδευ-
σή 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 εσω-
τερικών αποθεμάτων τους. Παράλληλα οδηγεί τους γονείς να 
έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, πληροφόρηση και απομυθο-
ποίηση των καταστάσεων, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Οι 
γονείς πρέπει να είναι λειτουργικοί και να μπορούν να στηρί-
ξουν τα παιδιά τους. Ο αυτισμός δεν είναι μια στατική κατάστα-
ση, αν και η ίαση έχει αμφισβητηθεί, τα νήπια μπορούν να καλ-
λιεργήσουν 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 ψυχοπαιδαγωγι-
κών παρεμβάσεων κατά την πρώιμη ηλικία με τη μεσολάβηση 
γονέων, τον τρόπο εκπαίδευσης των γονέων ώστε να καλλιερ-
γήσουν δεξιότητες στα παιδιά τους, τον ρόλο του παιχνιδιού 
στην κοινωνική μεσολάβηση των γονέων και καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων στα παιδιά τους, προγράμματα τα οποία έχουν συ-
γκροτηθεί 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 σχεδιάζεται να αποβεί πολύτιμο για τους 
επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, 
ιατρούς και τους γονείς.

2020 • σ. 333 • 978-960-01-2145-2

ΝΕΟ ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/syriop-ypostir-periex.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/syriop-ypostir-aposp.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/syriop-proimi-periex.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/syriop-proimi-aposp.pdf
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φέρνοντας την Αλλαγή

Deutsch Smith Deborah, 
Chowdhuri Tyler Naomi
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντωνίου Σταμάτιος – Αλέξανδρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γρίβα Άρτεμις 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056877
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
των Deborah Smith και Naomi Tyler αποτελεί μια συ-
στηματική καταγραφή και περιγραφή μεγάλου αριθ-
μού αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
τις οποίες ενδέχεται να ακούμε συχνά αλλά δεν γνωρί-
ζουμε με επάρκεια. Μια σημαντική αλλαγή έχει πραγ-
ματοποιηθεί 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 διαμορφώνο-
νται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία. 

Στα 14 συνολικά κεφάλαια του βιβλίου προσεγγίζο-
νται με σύγχρονο, αναλυτικό και στοχευμένο τρόπο βασι-
κά ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ωστό-
σο, 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 καινοτο-
μίες 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 γο-
νείς που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά 
τους και βεβαίως σε φοιτητές.

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

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Παπακωνσταντίνου Δόξα 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055212
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Το βιβλίο Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλη-
σης των Ατόμων με Αναπηρία καλύπτει επιστημονικά και πο-
λυπρισματικά το ζήτημα της εργασιακής ένταξης των ατόμων 
με αναπηρία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η συγγρα-
φή του βιβλίου στηρίχθηκε στο κενό της βιβλιογραφίας και 
στις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, τις οποίες εντόπι-
σε η συγγραφέας από τη θέση της ως πανεπιστημιακής καθη-
γήτριας 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 εργασια-
κές σχέσεις, την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στο ερ-
γασιακό-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 ενημερω-
θεί 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 ανα-
πηρία, μέσω της ολοκληρωμένης γνώσης που έχει τη δυναμική 
να αλλάζει στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές.

2019 • σ. 333 • 978-960-01-2021-9 • 18,00 €

http://www.dardanosnet.gr/PDF/SMITH-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/SMITH-KEFALAIO.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/12/toc-86055212.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/12/chapter-86055212.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/12/chapter-86055212.pdf
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ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σούλης Σπυρίδων - Γεώργιος 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689370
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η μελέτη αυτή διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο Πρώτο 
Μέρος παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό ξεκαθάρισμα 
του όρου «νοητική αναπηρία», καθώς η συνθετότητα, 
η πολυπλοκότητα και η ιστορική διαδρομή του, που 
είναι συνυφασμένη με την κοινωνική παρουσία του 
ανθρώπου, το καθιστά αναγκαίο. Στο Δεύτερο Μέρος 
αναδεικνύονται θεματικές που έχουν σχέση με την εκ-
παίδευση του ατόμου με νοητική αναπηρία, αφού η 
αντιμετώπιση της διά βίου κατάστασης «νοητική ανα-
πηρία» και η κοινωνική συμβίωση με τον συμπολίτη με 
νοητική αναπηρία είναι, αποκλειστικά, θέμα εκπαίδευ-
σης. Η γνωριμία με τη νοητική αναπηρία δεν αφορά 
αποκλειστικά τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Η κα-
τανόηση της αναπηρίας δεν αφορά μόνο τους επονο-
μαζόμενους «ειδικούς». Αφορά κάθε πολίτη, εφόσον η 
αναπηρία δεν είναι ένα ατομικό πρόβλημα, αλλά απόρ-
ροια ιδεολογιών, κοινωνικών πρακτικών και πολιτικών 
ενεργειών, που απαιτεί για την επίλυσή του τη συμπα-
ράταξη όλων μας.

2020 • σ. 495 • 978-960-01-2115-5 • 23,00 €

ΝΕΟ

Αγγλικά

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κωστούλα Αναστασία

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055286
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το λεξικό Παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί όροι στην αγγλική 
γλώσσα περιέχει όρους από τα πεδία της Ψυχολογίας, Κοι-
νωνιολογίας και Συμβουλευτικής. Ταυτόχρονα, καλύπτει και 
όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης όπως προσχολική, πρω-
τοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απο-
τελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Παιδαγω-
γικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ψυχολογίας, αλλά και για 
κάθε εκπαιδευτικό. 

Επειδή η γλώσσα είναι ένα σύστημα λέξεων που χρησιμο-
ποιούμε για να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, η μελέ-
τη 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 σπου-
δών τους.

2019 • σ. 134 • 978-960-01-2031-8 • 9,00 €

http://www.dardanosnet.gr/PDF/SOULIS-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/SOULIS-kefalaio.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/86/toc-86055286.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/86/chapter-86055286.pdf
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Διδακτική
Διδακτική

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σε Τμήματα Ενίσχυσης και Γραμματισμού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παρθένης Χρήστος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στον χώρο της εκπαίδευσης, σε κάθε βαθμίδα και επί-
πεδό της, είναι σημαντικό οι πρακτικές που εφαρμόζο-
νται να είναι αποτελεσματικές, να συμβάλλουν ώστε οι 
όποιες δυναμικές και δυνατότητες να αποδώσουν καρ-
πό, καθώς και να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρ-
χει αδυναμία και ανάγκη ενίσχυσης. Υπό αυτό το πρί-
σμα, οι «καλές πρακτικές» αφορούν δοκιμασμένους 
έγκυρους τρόπους που έχουν εφαρμοστεί σε ποικίλες 
περιπτώσεις και συνθήκες, από τις οποίες έχουν προ-
κύψει θετικά αποτελέσματα. Αποτελούν παρακαταθή-
κη δοκιμασμένων στην πράξη διαδικασιών και μεθό-
δων για ένα καλύτερο αύριο.

Οι πρακτικές του παρόντος τόμου αποτελούν υλι-
κό που αφορά μαθητικό πληθυσμό σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
ενηλίκων, οπότε το εύρος εφαρμογής τους είναι μεγά-
λο. Οι προσεγγίσεις των επιμέρους θεμάτων γίνονται 
με πρωτοτυπία και επιστημονική αρτιότητα, ανάλογα 
με το επίπεδο, το προφίλ και τις ανάγκες των μαθη-
τών. Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο πλούτος των δρα-
στηριοτήτων, των μεθόδων και των προσεγγίσεων που 
προτείνονται για ατομική ή ομαδική εξάσκηση, ώστε 
να είναι εφικτοί οι γενικοί και οι επιμέρους στόχοι κάθε 
συγκεκριμένης πρακτικής.

2019 • σ. 215 • 978-960-01-2067-7 • 12,00 €

Διδακτική της Λογοτεχνίας 
και της Γλώσσας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές

Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Γκότοβου Αναστασία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γκαραβέλας Κωνσταντίνος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κοινωνιογλωσσικές Διαφορές 
και Επικοινωνιακή Ικανότητα

Γκαραβέλας Κωνσταντίνος

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056867
ΕΚΔΟΣΗ 2019

  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 εκπαιδευτι-
κής πολιτικής. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να διαπιστωθεί αν η 
θεωρητική στροφή στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας 
είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καταστούν αποτελεσματι-
κότεροι όσον αφορά την επικοινωνιακή ικανότητα. Ο συγγρα-
φέας 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 διαμο-
νής τους και τη γλώσσα που μιλούν στο σπίτι.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές φιλο-
λογικών και παιδαγωγικών τμημάτων αλλά και σε όλους όσοι 
ενδιαφέρονται για θέματα γλωσσικής διδασκαλίας στην ελλη-
νική δημόσια εκπαίδευση.

2019 • σ. 202 • 978-960-01-2040-0 • 10,00 €

Το κλασικό σύγγραμμα 
για την εισαγωγή 

στις έννοιες της Φυσικής

http://www.dardanosnet.gr/PDF/kalespraktikes-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/kalespraktikes-apospasma.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/67/toc-86056867.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/67/chapter-86056867.pdf
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Το κλασικό σύγγραμμα 
για την εισαγωγή 

στις έννοιες της Φυσικής

https://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2460
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αναγνωστικές & Κριτικές Προσεγγίσεις

Παπαρούση Μαρίτα

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056712
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σχεδιασμένο τόσο για φοιτητές όσο και για εκπαιδευτικούς 
που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για μια κριτική ανα-
γνωστική προσέγγιση της λογοτεχνίας στο σχολείο, το βιβλίο 
απευθύνεται σε εκείνους που διδάσκουν ή ελπίζουν να διδά-
ξουν 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 υλοποιη-
θεί μια πληθώρα αναγνώσεων χάρη στις οποίες μαθαίνει να νο-
ηματοδοτεί 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 σει-
ρά δραστηριοτήτων, αλλά την πρακτική εφαρμογή θεωρητι-
κών προσεγγίσεων σχετικά με μία κριτική διάσταση της λογο-
τεχνικής 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 λογο-
τεχνικής ανάγνωσης, όπως οι λογοτεχνικές συζητήσεις, η ανά-
γνωση μέσα από δίκτυα κειμένων, οι κριτικές και οι διακαλλι-
τεχνικές - διαμεσικές προσεγγίσεις.

2019 • σ. 269 • 978-960-01-2027-1 • 17,00 

Διδακτική των Θρησκευτικών

ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ;
Μια Πολυδιάστατη Έρευνα σε Ελληνικό Περιβάλλον

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055151
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τι χρειάζεται η Εκπαίδευση σήμερα; Τι χρειάζονται τα Θρη-
σκευτικά στη σύγχρονη Εκπαίδευση; Ο συγγραφέας επιχειρεί 
να απαντήσει με μία τρίχρονη μελέτη/έρευνα-δράση με εθνο-
γραφικά 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 ζωντά-
νια των παιδιών και εκπαιδευτικών αποτέλεσαν ένα προκλητι-
κό περιβάλλον έρευνας για τη φύση της γνώσης και μάθησης, 
για τη θέση της θρησκευτικής γνώσης στο σχολείο και ιδιαίτε-
ρα για τη βιωματική διδακτική προσέγγισή της. Τα αποτελέ-
σματα αναδεικνύουν όχι μόνο τη μετασχηματιστική δυναμική 
της εκπαίδευσης σήμερα, αλλά και τις δυνατότητες που έχει 
μία «Μετασχηματιστική Θρησκευτική Εκπαίδευση» για την κοι-
νωνία και τον άνθρωπο. Το βιβλίο παρουσιάζει όλα τα σχέδια 
μαθήματος που πραγματοποιήθηκαν, με πηγές, φύλλα εργα-
σίας και περιγραφές όλων των δραστηριοτήτων και παραθέτει 
όλα τα εργαλεία έρευνας και αξιολόγησης, γιατί είναι χρήσιμα 
εργαλεία στη διδακτική πράξη και την έρευνά της. Το βιβλίο 
απευθύνεται σε ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες, που σχε-
τίζονται με την εκπαίδευση και την αγωγή, αλλά και σε εκπαι-
δευτικούς, θεολόγους και δασκάλους, που αγαπούν και τολ-
μούν να διδάσκουν.

2019 • σ. 420 • 978-960-01-1997-8 • 23,00 €

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
από το Νηπιαγωγείο 

ως το Γυμνάσιο

https://static.eudoxus.gr/books/12/toc-86056712.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/12/chapter-86056712.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/51/toc-86055151.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/51/chapter-86055151.pdf
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
από το Νηπιαγωγείο 

ως το Γυμνάσιο

https://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2361
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Διδακτική των Εικαστικών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθήματα Διαπραγματευτικής Σχεδίασης

Κούβου Ουρανία

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192130
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εκτός από αυθόρμητοι δημιουργοί που εκφράζουν τον συναι-
σθηματικό τους κόσμο, τα παιδιά μας είναι και αρχάριοι που 
αναζητούν να μάθουν να σχεδιάζουν.

Πώς θα τα βοηθήσουμε;
Η διδακτική μέθοδος της διαπραγματευτικής σχεδίασης 

που παρουσιάζεται σε μορφή βιβλίου για πρώτη φορά στο 
ελληνικό κοινό είναι μια καινοτόμος, φιλική σε μη καλλιτέχνες 
εκπαιδευτικούς.

• Εισάγει τα παιδιά στη σύμβαση της ρεαλιστικής αναπαρά-
στασης, απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας στον σύγχρο-
νο οπτικό πολιτισμό.

• Προϋποθέτει προσεκτική παρατήρηση και κριτική σκέ-
ψη, ικανότητες σημαντικές σε πολλούς τομείς της γνώσης. 
Μαθαίνει στο παιδί να στοχάζεται και να παίρνει αποφά-
σεις ενώ σχεδιάζει αποκομίζοντας αυτοπεποίθηση και ικα-
νοποίηση.

• Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα σε μια συνεργατική βάση 
ενάντια σε καθεστηκυίες απόψεις όπου αυτή θεωρείται 
ατομική ενασχόληση.

• Αποκαλύπτει πρωτοφανείς, δυνάμει σχεδιαστικές και ανα-
παραστατικές ικανότητες των παιδιών μας.

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει παρα-
δείγματα μαθημάτων διαπραγματευτικής σχεδίασης, παράρ-
τημα 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 €

Διδακτική της Κοινωνιολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ένα Μοντέλο Μετασχηματιστικής 
Διδακτικο-Παιδαγωγικής Προσέγγισης

Γιαβρίμης Ε. Παναγιώτης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689372
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο έχει ως στόχο να συμβάλει στον διδακτικό σχεδια-
σμό 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 ιδιαί-
τερη έμφαση στις διδακτικές και παιδαγωγικές προκείμενες 
του μαθησιακού πλαισίου της Κοινωνιολογίας και προτείνεται 
ένα μετασχηματιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Το συγκεκριμέ-
νο μοντέλο, μέσω των αναλύσεων των κοινωνικών προσεγ-
γίσεων στο σχολικό πλαίσιο, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
κριτικού πολίτη, που θα έχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά και 
ερμηνευτικά εργαλεία για να προσεγγίσει τη σύνθετη και δυ-
ναμικά μεταβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγ-
ματικότητα, στην οποία η διακινδύνευση στη ζωή των ατόμων 
διαμορφώνει συνθήκες προνομιούχων και μη. Σε αυτό συμ-
βάλλει το πλαίσιο του περιεχομένου του μαθήματος της Κοι-
νωνιολογίας που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
διαμεσολαβήσει στις 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 μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας.

2020 • σ. 583 • 978-960-01-2106-3 • 32,00 €

Διδακτική της Φυσικής Αγωγής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δανιά Ασπασία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/30/toc-86192130.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/30/chapter-86192130.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/GIABRIMHS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/GIABRIMHS-KEFALAIO.pdf
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Διδακτική Φυσικών Επιστημών

ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Allen Michael
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057356
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Πολλοί μαθητές και μαθήτριες έρχονται στο σχολείο με προ-
σχηματισμένες αντιλήψεις για τις επιστημονικές έννοιες που 
συχνά διαφέρουν από τις επιστημονικές. Οι παρανοήσεις αυτές 
εάν δεν αντιμετωπιστούν διδακτικά μπορεί να διατηρηθούν 
μέχρι την ενήλικη ζωή. Ο δάσκαλος πριν τη διδασκαλία πρέπει 
να ανιχνεύσει τις ιδέες των μαθητών και μαθητριών, να ανα-
γνωρίσει τις παρανοήσεις και στη συνέχεια να βρει τρόπους 
για την αναδόμησή τους. Στο βιβλίο περιγράφονται οι παρα-
νοήσεις που έχει καταγράψει η παιδαγωγική έρευνα σε μαθη-
τές και μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου για έννοιες της Βιολο-
γίας, της Χημείας, της Φυσικής και της Γεωλογίας – έννοιες που 
στη χώρα μας περιέχονται στα μαθήματα «Μελέτη Περιβάλλο-
ντος», «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 Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι χρήσιμο και στους μεταπτυχια-
κούς 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 €

Διδακτική των Μαθηματικών

ΨΗΦΙΔΕΣ ΣΚΕΨΗΣ 
ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Αριθμητική, Άλγεβρα και Γεωμετρία

Κολέζα Ευγενία 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645847
  Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιλαμβάνονται όσα 
πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός σχετικά με την 
Αριθμητική, τη Γεωμετρία και την Άλγεβρα που διδά-
σκονται στο Δημοτικό Σχολείο. Έγινε προσπάθεια να 
αναδειχθούν όλες οι δυνατές συνδέσεις, 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 «ψηφίδες σκέψης», ώστε ο ανα-
γνώστης να μπορέσει να συνθέσει τη μαθηματική εικό-
να που βρίσκεται πίσω από τα ερωτήματα και τα προ-
βλήματα που καλείται να επιλύσει.

Περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προβλημά-
των, χαμηλής, μεσαίας και υψηλής γνωστικής απαίτη-
σης. Σχεδόν όλα τα προβλήματα συνοδεύονται από τη 
λύση τους. Το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν είναι επαρκώς σχολιασμένα σε σχέ-
ση με τον τρόπο λύσης τους (το γιατί και το πώς), έμ-
μεσα εφοδιάζει τον αναγνώστη και με τα απαραίτητα 
θεωρητικά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι 
η συγγραφέας επέλεξε να συζητήσει τη θεωρία μέσω 
των προβλημάτων. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης 
μπορεί μόνος του να βρει τον δρόμο του προς την κα-
τανόηση των εννοιών και των διαδικασιών που συ-
γκροτούν τις «ψηφίδες» του βιβλίου.

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/56/toc-86057356.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/56/chapter-86057356.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOLEZA-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOLEZA-KEFALAIO.pdf
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του βιβλίου είναι ότι 
επιχειρεί να ρίξει φως σε μηχανιστικές διαδικασίες που οι 
μαθητές απομνημονεύουν χωρίς να μπορούν να αιτιο- 
λογήσουν: Γιατί όταν διαιρούμε κλάσματα «αντιστρέ-
φουμε και κάνουμε πολλαπλασιασμό»; Πώς κάνουμε 
ένα σύνθετο κλάσμα απλό; Τι σημαίνει το «χιαστί» στην 
επίλυση ενός προβλήματος αναλογιών; Πώς κάνουμε 
τη δοκιμή της διαίρεσης; Γιατί ισχύουν τα κριτήρια δι-
αιρετότητας; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, και πλήθος 
άλλων, δίνεται μια εξήγηση απλή και κατανοητή ακό-
μη και από έναν μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. Οι 
εξηγήσεις και οι λύσεις των προβλημάτων χρησιμοποι-
ούν σε μεγάλο βαθμό διαφόρων τύπων αναπαραστά-
σεις και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πέρασμα από τη 
φυσική γλώσσα στον αριθμητικό και γεωμετρικό συμ-
βολισμό. 

2020 • σ. 514 • 978-960-01-2120-9 • 35,00 €

ΠΟΛΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ανθρωπολογία και Μαθηματική Εκπαίδευση

Pinxten Rik
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρονάκη Άννα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κοσυφολόγου Αλίκη 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε όσους 
ασχολούνται με κοινωνικές δράσεις σε κάθε πολιτιστικό περι-
βάλλον. Είναι επίσης ελκυστικό για μαθηματικούς, ανθρωπολό-
γους και άλλους ειδικούς. Προσφέρει μια ευρεία επιστημονική 
άποψη της γνώσης και του πολιτισμού και μια πολύ πρωτό-
τυπη διαπολιτισμική και διεπιστημονική προσέγγιση στην εκ-
παίδευση.

Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού υποστηρίζει ότι η εκπαί-
δευση των μαθηματικών πρέπει να ξεκινά συστηματικά από 
τη διαφορετική εξωσχολική γνώση των παιδιών και να ανα-
πτύσσει τροχιές οι οποίες, ξεκινώντας από εκεί, φτάνουν ως 
την ακαδημαϊκή μαθηματική γνώση. Οι μαθησιακές θεωρίες 
της κοινωνικοπολιτισμικής σχολής (Vygotsky κ.λπ.) χρησιμο-
ποιούνται εδώ, ενώ οι εθνογραφικές γνώσεις από όλο τον κό-
σμο αποδεικνύεται ότι προσφέρουν μια πλούσια και ποικίλη 
βάση για τα προγράμματα σπουδών. Το βιβλίο παίρνει μια πο-
λιτική στάση ενάντια στην αποκλειστικά δυτική εστίαση στις 
αναλύσεις και προτάσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση των 
μαθηματικών.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ritzer George, Stepnisky Jeffrey 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καντζάρα Βασιλική 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φριλίγγος Αδριανός 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94643996
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μεγάλων θεωρη-
τικών της κοινωνιολογίας και των σχολών κοινωνιολο-
γικής σκέψης από τις απαρχές της θεωρίας την εποχή 
του Διαφωτισμού έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Η εν-
σωμάτωση των βασικών θεωριών μέσα στα βιογραφι-
κά σκίτσα των μεγάλων θεωρητικών και το απαιτού-
μενο ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο βοηθούν τους 
σπουδαστές να κατανοήσουν καλύτερα τα έργα των 
κλασικών συγγραφέων, καθώς και να αντιπαραβάλ-
λουν και να συγκρίνουν τις κλασικές θεωρίες.

2020  • 978-960-01-2124-7

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
και την Κοινωνιολογική Θεωρία

G. Ritzer
J. Stepnisky

ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΘΕΩΡΙΑ

Κοινωνική Ανθρωπολογία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Καρακιουλάφη Χριστίνα, 
Παπαδόπουλος Απόστολος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Astuti Rita, Parry Jonathan, 
Stafford Charles
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κόφτη Δήμητρα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαριτάτος Δημήτρης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

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 Αν-
θρωπολογίας επαναφέρει στο επίκεντρο των ανθρω-
πολογικών προβληματισμών αυτά τα ζητήματα. Ξεχω-
ριστές μελέτες διερευνούν το θέμα της γέννησης, του 
θανάτου και της σεξουαλικότητας αλλά και γρίφους 
γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην Επιστήμη και την 
Θρησκεία, ερωτήματα σχετικά με τη φύση των εθίμων, 
της εργασίας, της πολιτικής ηγεσίας και της γενοκτο-
νίας και τους προσωπικούς φόβους μας και τις επιθυ-
μίες, από τον αγώνα μας για να πάρουμε τον έλεγχο του 
μέλλοντος και να βρούμε την «αληθινή» ταυτότητα με 
τον φόβο να είμαστε μόνοι μας. Κάθε μελέτη αρχίζει 
με ένα ερώτημα το οποίο θέτει η ατομική εθνογραφι-
κή εμπειρία και στη συνέχεια προχωρεί για να εντάξει 
αυτό το ερώτημα σε ένα ευρύτερο, συγκριτικό πλαίσιο. 
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μία συναρπαστική εισαγω-
γή γύρω από το θέμα του σκοπού και της αξίας της Αν-
θρωπολογίας σήμερα.

 R. Astuti 
J. Parry

Ch. Stafford

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/RITZER-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/RITZER%20-%20APOSPASMA.pdf
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Anthony Giddens • Philip W. Sutton

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜEΛΕΙΑ 

Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη • Μαίρη Λεοντσίνη
Ηρακλής Μαυρίδης • Ασπασία Τσαούση
Παναγιώτης-Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

ΘΕΩΡΗΣΗ
Θανάσης Βασιλείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ιωάννης Γαλιάτσος • Βασιλειάνα Ζηκίδη

Γιώργος Μαραγκός • Απόστολος Πρίτσας
Ελένη Χριστοπούλου

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Giddens Anthony, Philip W. Sutten
ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή, Λεοντσίνη Μαίρη, Μαυρίδης Ηρακλής, 

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης-Γεώργιος, Τσαούση Ασπασία
ΘΕΩΡΗΣΗ: Βασιλείου Θανάσης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γαλιάτσος Ιωάννης, Ζηκίδη Βασιλειάνα, Μαραγκός 

Γιώργος, Πρίτσας Απόστολος, Χριστοπούλου Ελένη 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644035
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Στη νέα έκδοσή της, η Κοινωνιολογία συνεχίζει να 
είναι απαραίτητος οδηγός της κατανόησης του κό-
σμου και της ζωής μας. Το έργο, πλήρως αναθεω-
ρημένο και ενημερωμένο, συνεχίζει να αποτελεί 
απαράμιλλη, ζωντανή, ελκυστική και έγκυρη εισα-
γωγή στην κοινωνιολογία. Οι συγγραφείς καταθέ-
τουν μια εκπληκτική επισκόπηση των πρόσφατων 
παγκόσμιων εξελίξεων και των νέων ιδεών στην κοι-
νωνιολογία. Οι κλασικές συζητήσεις καλύπτονται με 
επάρκεια και, επιπλέον, εξηγούνται με έναν ελκυστι-
κό τρόπο οι πιο περίπλοκες νέες ιδέες. Το βιβλίο, εί-
ναι γραμμένο με απλό τρόπο που διευκολύνει την 
παρακολούθησή του και καταφέρνει να είναι πνευ-
ματικά αυστηρό και ταυτόχρονα προσιτό. Με έντο-
νη εστίαση στη διαδραστική παιδαγωγική στοχεύει 
να προσελκύσει και να ενθουσιάσει τους αναγνώ-
στες του, βοηθώντας τους να δουν τη διαρκή αξία 
του τρόπου να σκεφτόμαστε κοινωνιολογικά.

Η έκδοση αυτή παραμένει μια σταθερή βάση για 
τη θεμελίωση της κοινωνιολογίας: τον σκοπό, τη με-
θοδολογία και τις θεωρίες της. Περιλαμβάνει επί-
καιρες επισκοπήσεις των βασικών ζητημάτων της 
κοινωνικής ζωής, από το κοινωνικό φύλο, την προ-
σωπική ζωή και τη φτώχεια μέχρι την παγκοσμιο-

ποίηση, τη μετανάστευση, τα μέσα ενημέρωσης και 
την πολιτική. Είναι εμπλουτισμένη με επίκαιρα πα-
ραδείγματα για το τι έχει να πει η κοινωνιολογία για 
τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τον σύγχρο-
νο κόσμο, όπως η αύξουσα ανισότητα, η κλιματική 
αλλαγή και η άνοδος της τρομοκρατίας∙ είναι έντο-
να εστιασμένη στην παγκόσμια κοινωνιολογία και 
στους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνο-
λογίες μετασχηματίζουν ριζικά τον κόσμο μας· εξα-
σφαλίζει ποιοτικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά με 
τα εγκιβωτισμένα κείμενα «Κλασικές μελέτες», «Μα-
τιά στον κόσμο» και τις στάσεις προβληματισμού με 
τίτλο «Ανάπτυξη κριτικής σκέψης». Στο τέλος του 
κάθε κεφαλαίου οι διαδραστικές σελίδες με ερωτή-
σεις επισκόπησης, θέματα εμβάθυνσης και δράσεις 
πάνω στην τέχνη καλούν τους αναγνώστες να ασχο-
ληθούν με δημοφιλή θέματα, με τον πολιτισμό αλλά 
και με πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα γύρω από τις 
βασικές κοινωνιολογικές ιδέες. 

Η παρούσα έκδοση θέτει πρότυπα για την εισα-
γωγή στην κοινωνιολογία. Αποτελεί ιδανικό εργα-
λείο διδασκαλίας για πανεπιστημιακά και κολεγιακά 
μαθήματα που θα βοηθήσουν και θα εμπνεύσουν 
μια νέα γενιά κοινωνιολόγων.
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Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2009-2014)
Επιπτώσεις και Πολιτικές 
Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση

Καντζάρα Βασιλική

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η συγγραφέας διερευνά τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαί-
δευση σε συνθήκες κρίσης κατά την περίοδο 2009-2014 από 
κοινωνιολογική οπτική γωνία. Ειδικότερα, η μελέτη τοποθετεί 
την ανάλυση στο πλαίσιο της σχέσης εκπαίδευσης και κοινω-
νίας. Οι επιπτώσεις της κρίσης προσεγγίζονται από την άπο-
ψη των αλλαγών που επήλθαν στην εκπαίδευση σε μια σει-
ρά τομέων οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση, τη φοίτηση και 
την αποφοίτηση των σπουδαστών, όπως και σε αλλαγές που 
σχετίζονται με την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
από άποψη διοίκησης και ελέγχου. Οι αλλαγές αυτές περιγρά-
φονται στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και στη 
συνέχεια αναλύονται και ερμηνεύονται καταρχάς από την άπο-
ψη της ορθολογικότητας – έννοια του Weber – και στη συνέ-
χεια από την άποψη της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαί-
δευσης. Στις επιπτώσεις της κρίσης συμπεριλαμβάνεται και το 
κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε και κάλυψε ζωτικούς 
τομείς της ζωής όπως μόρφωση, υγεία, τροφή, ένδυση και πο-
λιτισμό. Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, επιστήμονες και 
σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη, που ενδιαφέρεται και μελετά θέ-
ματα τα οποία άπτονται της εκπαίδευσης και της σχέσης της 
με την κοινωνία.

2020 • σ. 218 • 978-960-01-2125-4 • 10,00 €

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ «ΤΕΙΧΩΝ»
Γιάννης Πεχτελίδης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94674729
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ποια είναι η εικόνα που έχουμε για την παιδική ηλικία, τη γνώ-
ση, 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, συν-
διαμορφωτές της μαθησιακής διαδικασίας, της γνώσης και 
της πραγματικότητας, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Η ριζωματι-
κή 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 δια-
κυβέρνηση (peer governance) των κοινών εξετάζεται ως ένας 
πιο συμμετοχικός και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ενώ παράλληλα παρουσιάζο-
νται συγκεκριμένοι μηχανισμοί επίλυσης των συγκρούσεων στο 
εσωτερικό των κοινών με βάση την παιδαγωγική της ακρόασης. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτι-
κούς, αρμόδιους για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και των αναλυτικών προγραμμάτων, φοιτητές και ερευνη-
τές, αλλά και σε ανθρώπους που αναζητούν μια διαφορετική 
εκπαιδευτική προσέγγιση και μια άλλη κοσμοαντίληψη ως 
απάντηση τόσο στα αυταρχικά πειθαρχικά και εύπλαστα νεοφι-
λελεύθερα μοντέλα της συμβατικής (προ)σχολικής εκπαίδευσης 
όσο και σε εναλλακτικές αφηγήσεις της. Η πρωτοτυπία της θεω-
ρητικής προσέγγισης του βιβλίου και η αναφορά σε απτά παρα-
δείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό το καθιστούν σημείο 
αναφοράς για όλους όσοι εμπλέκονται στα πεδία της εκπαίδευ-
σης και των κοινών. 

2020 • σ. 201 •  978-960-01-2135-3 • 10,00 €

ΝΕΟ

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/KANTZARA-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KANTZARA-KEFALAIO.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/PEXTELIDIS_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/PEXTELIDIS_apospasma.pdf
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Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Jenks Chris
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Kουγιουμουτζάκη Φωτεινή 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γκαντώνα Ματίνα 

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644728
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Παρόλο που η ιστορία της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας 
είναι σχετικά σύντομη, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ως 
πεδίο ακαδημαϊκού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Στο παρελ-
θόν, οι κοινωνικές επιστήμες αντιλαμβάνονταν την παιδική ηλι-
κία υπό το πρίσμα είτε των θεωριών της κοινωνικοποίησης είτε 
της αναπτυξιακής ψυχολογίας – και οι δυο εκ των οποίων οδη-
γούσαν στη θεώρηση των παιδιών ως φυσικού και όχι κοινω-
νικού φαινομένου. Το παρόν βιβλίο βοηθά στην πληρέστερη 
κατανόηση των κοινωνικών παραγόντων που συνθέτουν τις 
γνώσεις μας για τα παιδιά και την παιδική ηλικία. Παρέχει ένα 
κριτικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούμε να κατανοήσου-
με τις ατομικές συμπεριφορές και τη δημόσια πολιτική απένα-
ντι στο παιδί, εξετάζοντας την παιδική ηλικία από τη σκοπιά 
του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Η βασική υπόθεση ότι η 
παιδική ηλικία είναι μια κοινωνική κατασκευή αποκαλύπτει ότι 
η κατανόηση εκ μέρους μας της παιδικής ηλικίας και των εν-
νοιών που συσχετίζουμε με τα παιδιά ποικίλλουν σημαντικά 
από πολιτισμό σε πολιτισμό, αλλά και αρκετά ριζικά εντός της 
ιστορίας κάθε πολιτισμού. Η έκδοση αυτή του βιβλίου Παιδική 
ηλικία, πλήρως αναθεωρημένη και με δύο νέα κεφάλαια ανα-
φορικά με τα παιδιά και τον χώρο, καθώς και για τα παιδιά και 
την παραβατικότητα, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται 
για ένα κλασικό βιβλίο και να αναμετρηθεί με τα κεντρικά ζη-
τήματα που αφορούν στον τρόπο που κατανοούμε την παι-
δική ηλικία.

2020 • σ.  242 • 978-960-01-2127-8 • 13,00 €

Διδακτική της Κοινωνιολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
Ένα Μοντέλο Μετασχηματιστικής Διδακτικο-
Παιδαγωγικής Προσέγγισης

Γιαβρίμης Ε. Παναγιώτης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο έχει ως στόχο να συμβάλει στον διδακτικό σχεδια-
σμό 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 ιδιαί-
τερη έμφαση στις διδακτικές και παιδαγωγικές προκείμενες 
του μαθησιακού πλαισίου της Κοινωνιολογίας και προτείνεται 
ένα μετασχηματιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Το συγκεκριμέ-
νο μοντέλο, μέσω των αναλύσεων των κοινωνικών προσεγ-
γίσεων στο σχολικό πλαίσιο, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός 
κριτικού πολίτη, που θα έχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά και 
ερμηνευτικά εργαλεία για να προσεγγίσει τη σύνθετη και δυ-
ναμικά μεταβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγ-
ματικότητα, στην οποία η διακινδύνευση στη ζωή των ατόμων 
διαμορφώνει συνθήκες προνομιούχων και μη. Σε αυτό συμ-
βάλλει το πλαίσιο του περιεχομένου του μαθήματος της Κοι-
νωνιολογίας που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
διαμεσολαβήσει στις κοινωνικές αναλύσεις που είναι αναγκαίο 
να πραγματοποιούν οι μαθητές στο σύγχρονο μετανεωτερικό 
περιβάλλον και να προδώσει στους αυριανούς κοινωνικούς με-
τέχοντες εκείνα τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την ενεργή 
συμμετοχή τους στην ποιοτική αναβάθμιση και στο μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας.

2020 • σ. 583 • 978-960-01-2106-3 • 32,00 €

ΝΕΟ ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOUGIOUMOUTZAKI-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KOUGIOUMOUTZAKI-KEFALALIO.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/GIABRIMHS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/GIABRIMHS-KEFALAIO.pdf
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ΧΑΙΡΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕΣ 
ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ
Αφιερωματικός Τόμος στον Ζαχαρία Δεμαθά
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δαρδανός Γεώργιος, 

Δεδουσόπουλος Απόστολος, Καλαφάτης 
Θανάσης, Πισσίας Βαγγέλης 

ΕΠΙΜΕΤΡΌ: Λίνα Δεμαθά, Maurice Godelier

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ζαχαρίας Δεμαθάς: Ο φίλος, ο συνεργάτης, ο δάσκα-
λος. Γράφουν οι: Γιώργος Δαρδανός, Maurice Godelier, 
Παύλος Λουκάκης, Βαγγέλης Πισσίας, Γιάννης Καρανί-
κας. Το τμήμα αυτό του βιβλίου συμπληρώνουν δύο 
κείμενα του ίδιου του Ζαχαρία Δεμαθά.

Κείμενα προς τιμήν του Ζαχαρία Δεμαθά. Γράφουν 
οι: Γιάννης Ψυχάρης, Γιάννης Καρανίκας και Αλέξης Χα-
τζηδάκης, Αντώνης Ροβολής, Τάσος Γιαννίτσης, Ιωάννα 
Κεραμίδου, Κάτια Φωτεινοπούλου, Απόστολος Δεδου-
σόπουλος, Νίκος Θεοχαράκης, Θανάσης Καλαφάτης, 
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Μαρίνα Μαροπούλου.

2019 • σ. 413 • 978-960-01-2065-3 • 14,00 €

http://www.dardanosnet.gr/PDF/DEMATHAS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DEMATHAS-KEFALAIO.pdf
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Διεθνείς Σχέσεις

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η Σύγχρονη Συζήτηση

Jackson Robert, Sørensen Georg
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσάκωνας Παναγιώτης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βρεττού Μυρτώ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Θεωρία και Πράξη

Cohn Theodore

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021
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Θετικές ΕπιστήμεςΘετικές Επιστήμες

Μαθηματικά

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
Anton Howard, Rorres Chris
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δασκαλάκη Σοφία, Δελής Ανάργυρος, 

Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Σφήκας 
Γεώργιος, Χατζηγεωργίου Ευάγγελος 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κυρίτσης Κωνσταντίνος

ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644266
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Η έκδοση του βιβλίου Στοιχειώδης Γραμμική Άλγεβρα 
αντιμετωπίζει τη Γραμμική Άλγεβρα έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλη και εύληπτη από τους προπτυχιακούς φοι-
τητές του αντικειμένου. Σκοπός του είναι να εκθέσει 
τα θεμελιώδη στοιχεία της Γραμμικής Άλγεβρας με τον 
απλούστερο δυνατόν τρόπο. Το κύριο μέλημά του εί-
ναι η παιδαγωγική πλευρά του εγχειρήματος. Δεν είναι 
απαραίτητη η γνώση του Διαφορικού Λογισμού, παρό-
λο που υπάρχουν σαφώς χαρακτηρισμένες ασκήσεις 
και παραδείγματα (τα οποία μπορεί κάποιος να παρα-
λείψει χωρίς αυτό να γίνει σε βάρος της συνέχειας) που 
απευθύνονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν διδαχθεί 
τον Διαφορικό Λογισμό.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Jeffrey Holt
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παπαδόπουλος 

Περικλής, Φατούρος Σταύρος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Συναρτήσεις Απλής Μεταβλητής
Συναρτήσεις Πολλαπλής Μεταβλητής

Sullivan Michael, Miranda Kathleen
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μουστάνης Παναγιώτης, Παπαδόπουλος 

Περικλής, Φατούρος Σταύρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλογιαννακοπούλου Σοφία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Rogawski Jon, Adams Colin, Franzosa Robert
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, 

Μαλικιώσης Ρωμανός-Διογένης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Φυσική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Carroll W. Bradley, Ostlie A. Dale
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Kαζαντζίδης Στυλιανός, Παππάς Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γαλάνης Μάριος-Ηλίας, Τζαμαλής Παύλος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Η Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστροφυσική των Carroll 
και Ostlie αποτελεί ένα περιεκτικό, καλά οργανωμέ-
νο και συναρπαστικό βιβλίο που καλύπτει κάθε σημα-
ντική περιοχή της μοντέρνας αστροφυσικής – από το 
Ηλιακό Σύστημα και την αστρονομία των αστέρων στη 
γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική, και στην 
κοσμολογία. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μία σύγ-
χρονη γνώση μοντέρνας αστροφυσικής, αυτό το βι-
βλίο είναι κατάλληλο για φοιτητές των Τμημάτων Φυ-
σικής και Μαθηματικών που έχουν παρακολουθήσει 
κάποιο εισαγωγικό μάθημα φυσικής με τα αντίστοι-
χα μαθηματικά. Περιλαμβάνει συνοπτικές περιλήψεις 
των κύριων επιστημονικών ανακαλύψεων που έχουν 
οδηγήσει στη σύγχρονη κατανόηση του Σύμπαντος, 
λυμένα παραδείγματα για τη διευκόλυνση της κατα-
νόησης των θεμάτων που παρουσιάζονται, άλυτα προ-
βλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου για την εξάσκηση 
των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, καθώς και υπολο-
γιστικά προβλήματα για την αριθμητική μοντελοποίη-
ση αστρονομικών συστημάτων. Αποτελεί το πλέον κα-
τάλληλο εγχειρίδιο για την Αστροφυσική καθώς και τις 
σημαντικές επιστημονικές προόδους σε αυτό το πεδίο.

Η. Anton 
Ch. Rorres

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ 

ΑΛΓΕΒΡΑ

B. W. Carroll 
A. D. Ostlie

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
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ΦΥΣΙΚΗ
ΤΟΜΟΣ Α: Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική
ΤΟΜΟΣ Β: Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική, Σχετικότητα
ΕΝΙΑΙΟ: Μηχανική, Κυματική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική 

Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΌΝΙΣΜΌΣ: Στυλιάρης Ευστάθιος
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

ΜΕ ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: ΤΌΜ. Α: 94644257, ΤΌΜ. Β: 94644261, ΕΝ.: 94644235
ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Αποτελεί το «αρχέτυπο» εισαγωγικό βιβλίο πα-
νεπιστημιακής Φυσικής, των τόσων άλλων ει-
σαγωγικών συγγραμμάτων που προσπαθούν 
να το μιμηθούν. Έχει μεταφραστεί σε περισσό-
τερες από 40 γλώσσες και εκτιμάται ότι το έχουν 
χρησιμοποιήσει πέραν των επτά εκατομμυρίων 
φοιτητών. Στη Φυσική ήδη από καιρό, η επι-
στημονική κοινότητα, πλέον παγκοσμιοποιη-
μένη, με ομοιογενοποιημένο συμβολισμό, και 
κοινά μέτρα και σταθμά, ανατρέχει και αναφέ-

ρεται σε κοινά κλασικά συγγράμματα. Η Φυσι-
κή των Halliday, Resnick και Walker κατέχει εξέ-
χουσα θέση στα ολιγάριθμα αυτά συγγράμματα 
κοινής διεθνούς αναφοράς. Η μετάφραση του 
κλασικού αυτού συγγράμματος έρχεται να προ-
σφέρει και στην ελληνική επιστημονική κοινό-
τητα ένα απαράμιλλο εκπαιδευτικό εργαλείο με 
τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της κοινής 
αναφοράς.

D. Halliday
R. Resnick
J. Walker

ΦΥΣΙΚΗ
ΤΌΜΌΣ Β

D. Halliday
R. Resnick
J. Walker

ΦΥΣΙΚΗ
ΤΌΜΌΣ Α

D. Halliday
R. Resnick
J. Walker

ΦΥΣΙΚΗ
ΕΝΙΑΙΌ

ΝΕΑ
ΕΚΔΟΣΗ

2020
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Thornton T. Stephen, Marion B. Jerry
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καντή Παναγιώτα, Χωρίκης Θεόδωρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644129
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη παρουσίαση της 
κλασικής μηχανικής των σωματιδίων, των συστημάτων 
σωματιδίων και των στερεών σωμάτων για προχωρη-
μένους προπτυχιακούς φοιτητές Φυσικής. Ο σκοπός 
αυτού του βιβλίου είναι: να παρουσιάσει μια σύγχρονη 
διαπραγμάτευση των κλασικών μηχανικών συστημά-
των με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση στην κβαντική 
θεωρία της Φυσικής να μπορεί να γίνει με όσο το δυ-
νατό μικρότερη δυσκολία, να εξοικειώσει τους φοιτη-
τές με νέες μαθηματικές τεχνικές και να τους προσφέ-
ρει εμπειρία στη λύση προβλημάτων, ώστε οι φοιτητές 
να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ικανοποιητικά όπου 
τους χρειάζεται και να γνωρίσουν μεθόδους, οι οποίες 
ως ένα βαθμό είναι εκλεπτυσμένες, ώστε να χειρίζονται 
τόσο τον φορμαλισμό της θεωρίας όσο και τις λειτουρ-
γικές τεχνικές στη λύση προβλημάτων.

2020 • 978-960-01-2150-6

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Krane Kenneth
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κόκκορης Μιχαήλ, Μερτζιμέκης 

Θεόδωρος, Πατρώνης Νικόλαος, Στούλος Στυλιανός

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Μια Εισαγωγή

Martin R. Brian, Shaw Graham
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Στυλιάρης Ευστάθιος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΩΝ
Pain John
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξόπουλος Θεόδωρος, Λευθεριώτης 

Γεώργιος, Ράπτης Ιωάννης, Τσιπολίτης Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βαλαδάκης Ανδρέας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644209
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο συνδυάζει την ποικιλία των περιγραφόμε-
νων φυσικών συστημάτων και φαινομένων (μηχανι-
κών, ηλεκτρικών, ακουστικών και οπτικών) με την υφι-
στάμενη ενότητα της μαθηματικής δομής/περιγραφής 
τους, καθώς και τις φυσικές αναλογίες τους. 

Απευθύνεται σε σπουδαστές εισαγωγικών αλλά 
και προχωρημένων ετών πανεπιστημιακών σπουδών, 
Θετικών Επιστημών και Μηχανικών. Εκτός από τις κα-
θιερωμένες ενότητες που αφορούν τις ταλαντώσεις 
(απλών και συζευγμένων μηχανικών και ηλεκτρικών 
ταλαντωτών) και τα κύματα (εγκάρσια και διαμήκη 
μηχανικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, γραμμές 
μεταφοράς, οπτικά κύματα και φαινόμενα ανάκλασης, 
διάθλασης, συμβολής, περίθλασης, καθώς και τεχνι-
κές Fourier), παρουσιάζονται πιο προχωρημένα θέμα-
τα (μη γραμμικά φαινόμενα και σολιτόνια, φαινόμενα 
χάους και θέματα κβαντομηχανικής). Στο τέλος κάθε 
ενότητας υπάρχει σύνοψη των σημαντικών συμπερα-
σμάτων και προτεινόμενα προβλήματα για επίλυση.

Το απαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο είναι απλός 
διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, καθώς και 
στοιχειώδεις γνώσεις διαφορικών εξισώσεων (συνή-
θων και με μερικές παραγώγους). Συγχρόνως κατα-
βάλλεται προσπάθεια οι μαθηματικές τεχνικές να δι-
καιολογούνται από το φυσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
χρησιμοποιούνται.

S. T. Thornton
J. B. Marion

ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
J. Pain

ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 
KAI ΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/Thornton_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/Thornton_apospasma.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/pain-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/pain-apospasma.pdf
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facebook.com/GutenbergBooks· www.dardanosnet.gr

ΦΥΣΙΚΗ

S. T. Thornton
J. B. Marion

ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ &  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2474


Θετικές Επιστήμες

|  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  76

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Μια πρώτη εισαγωγή

Καφεντζής Γεώργιος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057371
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις θεμελιώδες έννοιες επε-
ξεργασίας σημάτων και ανάλυσης συστημάτων συνε-
χούς και διακριτού χρόνου με τρόπο απλό, προσιτό 
και κατανοητό. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαισθη-
τική ερμηνεία των θεμάτων, συμπληρώνοντάς τη με 
την απαραίτητη μαθηματική αυστηρότητα. Κυρίαρχο 
ρόλο διαδραματίζει η θεωρία ανάλυσης Fourier, οι με-
τασχηματισμοί Laplace και Ζ, και οι εφαρμογές τους. 
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου καθοδηγείται από τα προ-
βλήματα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα 
προηγούμενα, δημιουργώντας έτσι μια ροή που βοη-
θά τον αναγνώστη να καλλιεργήσει το σκεπτικό και τις 
δεξιότητες του μηχανικού. Το βιβλίο περιέχει αρκετά, 
προσεκτικά επιλεγμένα λυμένα παραδείγματα και πλή-
θος ασκήσεων προς λύση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Η 
θεωρία υποστηρίζεται με επιλεγμένες υλοποιήσεις στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

2019 • σ. 975 • 978-960-01-2042-4 • 100,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Στυλιάρης Ευστάθιος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ψηφιακή Τεχνολογία

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ψηφιακή Ικανότητα 
και την Υπολογιστική Σκέψη

Φεσάκης Γεώργιος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055158
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές 
των ψηφιακών τεχνολογιών. Αφορά δηλαδή το πεδίο που ανα-
φέρεται συχνά με τους όρους: Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, Τεχνολογικά Ενισχυμένη 
Μάθηση (Technology Enhanced Learning) και Ψηφιακή Μά-
θηση (Digital Learning), e-learning κ.ά. Απευθύνεται κυρίως 
σε φοιτήτριες/τές Επιστημών της Αγωγής, Πληροφορικής, Ψυ-
χολογίας και σε τμήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής επάρ-
κειας 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 πα-
ρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη προε-
τοιμασία των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές εφαρμογές και την 
Υπολογιστική Σκέψη, στόχος που αποτελεί κρίσιμη προϋπό-
θεση για την επιτυχία της ενσωμάτωσης της Πληροφορικής 
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας 
στη κοινωνία.

2019 • σ. 127 • 978-960-01-1998-5 • 35,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/toc-86057371.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/chapter-86057371.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/58/toc-86055158.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/58/chapter-86055158.pdf
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Russ Alex, Krasny E. Marianne
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καϊάφας Μάριος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα προγράμματα αστικής περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης ασχολούνται με την ευημερία του αν-
θρώπου και την υγεία των οικοσυστημάτων στις πόλεις όπου 
σήμερα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μέσω διαφόρων 
προσεγγίσεων, η αστική περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια 
από τις διαδικασίες που στοχεύουν να καταστήσουν τις πό-
λεις πιο βιώσιμες. Ενώ υπάρχει μια τεράστια ποικιλία προγραμ-
μάτων αστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης –από αυτά που 
παρέχονται από ΜΚΟ, κοινότητες, βοτανικούς κήπους, πάρ-
κα, ζωολογικούς κήπους, σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, 
επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς– αυτός 
ο τομέας μπορεί να ενισχυθεί με την ενσωμάτωση πρακτικών 
και ερευνητικών ιδεών από άλλους τομείς όπως ο πολεοδομι-
κός σχεδιασμός, η περιβαλλοντική τέχνη, η εκπαίδευση ενηλί-
κων και ο πράσινος αστισμός.
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Θεατρική Παιδεία - ΚινηματογράφοςΘεατρική Παιδεία - Κινηματογράφος

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
Κινηματογραφική Βιομηχανία, Μέσα 
και η Επόμενη Εποχή: Τέχνη, Τεχνολογία, 
Γλώσσα, Ιστορία, Θεωρία

Monaco James
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σκοπετέας Γιάννης
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παραδείση 

Μαρία, Σκαρπέλης Επαμεινώνδας
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κίκιρας Ανδρέας, Σταθάκη Αμαλία

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055183
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Είναι πραγματικά αναγκαίο να μάθουμε Πώς διαβάζου-
με μια ταινία; Προφανώς οποιοσδήποτε άνω των δύο 
ετών μπορεί πάνω κάτω να αντιληφθεί το βασικό πε-
ριεχόμενο μιας ταινίας, ενός δίσκου, ενός ραδιοφωνι-
κού ή τηλεοπτικού προγράμματος χωρίς καμία ειδική 
εκπαίδευση. Ακριβώς όμως επειδή τα ΜΜΕ μιμούνται 
τόσο έντονα την πραγματικότητα, περισσότερο τα 
αντιλαμβανόμαστε παρά τα κατανοούμε. Ο κινηματο-
γράφος και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχουν αλλάξει δρα-
στικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον 
κόσμο και τον εαυτό μας τον τελευταίο αιώνα, ωστό-
σο όλοι δεχόμαστε εντελώς φυσικά τον τεράστιο όγκο 
πληροφοριών που μας μεταφέρουν σε μαζικές δόσεις 
χωρίς να αναρωτιόμαστε για τον τρόπο που τον χρη-
σιμοποιούν για να μας πουν όσα μας λένε. Το Πώς δια-
βάζουμε μια ταινία αποτελεί μια προσπάθεια κατανόη-
σης αυτής της ζωτικής διαδικασίας σε πολλά επίπεδα.

2019 • σ. 803 • 978-960-01-1532-1 • 49,00 €

ΘΕΩΡΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ 
Μια Εισαγωγή

Fortier Mark
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασοπούλου Μαρία 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γλυνάτσης Θέμελης 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο σκοπός του βιβλίου Θεωρία/Θέατρο είναι να προσφέρει μια 
εισαγωγική επισκόπηση της πολιτισμικής θεωρίας όπως θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί στο θέατρο. Σε αυτόν τον συγκεκρι-
μένο συνδυασμό προβληματισμών ξεχωρίζει γιατί έχει σχεδια-
στεί για να εισαγάγει ένα ευρύ φάσμα ιδεών που οι αναγνώστες 
μπορούν να αναζητήσουν σε πιο εξειδικευμένα βιβλία και, με 
αυτό τον τρόπο, αποτελεί συμπλήρωμα στα βιβλία αυτά. Όπως 
θα καταλάβει ο αναγνώστης από τη λίστα προτεινόμενων βι-
βλίων, υπάρχουν αξιόλογες ανθολογίες αποσπασμάτων θεω-
ρητικών κειμένων, εισαγωγές στη θεωρία ή σε συγκεκριμένες 
πτυχές της θεωρίας, εγκυκλοπαίδειες θεωρίας και βιβλία που 
εφαρμόζουν συγκεκριμένες πτυχές της πολιτισμικής θεωρίας 
στο θέατρο.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παιχνίδι Συγκλίσεων και Αποκλίσεων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λενακάκης Αντώνης, Παρούση Αντιγόνη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057149
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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, 

https://static.eudoxus.gr/books/83/toc-86055183.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/83/chapter-86055183.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/49/toc-86057149.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/49/chapter-86057149.pdf
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κοιτάζοντας πίσω μας, σχολιάζοντας και αναθεωρώντας. Σί-
γουρα οι απαντήσεις μας στα ερωτήματα που υφίστανται δεν 
μπορούν παρά να είναι μερικές. Δεν θα μπορούσαμε, άλλω-
στε, 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 διά-
κριση μιας ανθρώπινης παρέμβασης σε πράξη και σε ποίηση 
διευκρινίζει τους τρόπους με τους οποίους οι τέχνες – και το 
κουκλοθέατρο, λειτουργούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευ-
ση. Επιμένουμε ότι η δυναμική αυτής της λειτουργίας μετατο-
πίζει «αυτονόητες» σταθερές της παραδοσιακής εκπαίδευσης, 
που σήμερα αμφισβητούνται από πολλές πλευρές. Και περι-
μένουμε να δούμε αν η εν εξελίξει τάση ενίσχυσης αυτών των 
λειτουργιών, που παρουσιάζει και εφαρμόζει η περίπτωση του 
κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση, θα μετατοπίσει, όπως ουτο-
πικά ίσως ελπίζουμε, και τα χαρακτηριστικά αυτοοργάνωσης 
της εκπαίδευσης.

2019 • σ. 510 • 978-960-01-2035-6 • 28,00 €
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ΘεολογίαΘεολογία Θεολογία

Θεολογική Γραμματεία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΣ ΕΥΡΕ 
Μελετήματα Εκκλησιαστικής Γραμματείας

Γλάρος Αθανάσιος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192311
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η παρούσα συναγωγή μελετών και άρθρων είναι αποτέλεσμα 
πολυετούς αλίευσης αποριών και απαντήσεων, μέσα από τα 
ζείδωρα νάματα του ορθόδοξου Πατερικού πνεύματος. Η με-
γαλύτερη, όμως, πρόκληση για τον μελετητή των Πατέρων εί-
ναι ο ορισμός των ερωτημάτων. Γεννάται, λοιπόν, η αφετηρια-
κή απορία: Η αναγκαιότητα της πρωτοτυπίας ενός ερωτήματος 
μπορεί να δικαιολογήσει την πολυσχιδή πραγμάτευσή του; Και 
περαιτέρω: Μέχρι ποιου σημείου φθάνει η στερεά διεπιστημο-
νική προσέγγιση του γραμματολόγου και πόθεν έχει την αρχή 
της η υδροβαρής πολυπραγμοσύνη του; Η λύση στον τεθέντα 
προβληματισμό μάς δίδεται μέσω της συσχέτισης της μελε-
τητικής εμβάθυνσης με το ζήτημα της αυτοσυνειδησίας της 
Εκκλησίας.

Τα μέλη της Εκκλησίας προέρχονται και ανήκουν σε διάφο-
ρες και ποικίλες «φυσικές κοινότητες» του κόσμου τούτου. Η 
εν Χριστώ ζωή δεν καταργεί τη φυσική ταυτότητα. Την «εκκλη-
σιαστικοποεί». Η εγκόσμια διάσταση της Εκκλησίας, η οποία 
οφείλει να εφαρμόζει τον ειρηνικό «τρόπο» του Ιδρυτή της, αλ-
ληλεπιδρά στη σχέση της με την κοσμική πραγματικότητα και 
επενεργεί εξελικτικά στον πολιτισμό, χωρίς να οδηγεί στην εκ-
κοσμίκευση της διδασκαλίας της. Η Εκκλησιαστική Γραμματεία 
έχει οικουμενική αξία. Ως μνημείο της παγκόσμιας πνευματι-
κής κληρονομιάς χρησιμεύει σε κάθε ανθρωπιστική επιστήμη.

2019 • σ. 308 • 978-960-01-2039-4 • 17,00 €

HYMNALE AMBROSIANUM 
Το Δομικό Υπόβαθρο Ενός Παλαιοχριστιανικού 
Υμνολογικού Προτύπου

Γλάρος Αθανάσιος

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Η παρούσα μελέτη είναι ένας υπόρρητος αντίλογος σε ό,τι 
διαιωνίζει τα πάθη και την οδύνη. Είναι μία ενθουσιώδης από-
πειρα επιστροφής από τον ίδιο δρόμο στα παλαιά σταυρο-
δρόμια της ορθόδοξης πνευματικότητας. Παρόλο που ο συγ-
γραφέας εργάστηκε πάνω στη γραμματολογική και θεολογική 
θεώρηση της Αμβροσιανής υμνογραφίας, μένοντας προσηλω-
μένος στον ερευνητικό του σκοπό και την επιστημονική με-
θοδολογία, η συγγραφή της παρούσας μελέτης και κυρίως η 
επαφή του με το πηγαίο υλικό ξύπνησε μέσα του αισθήματα 
χαράς και κάποια ελπίδα. Ο νόστος δεν στερείται ρομαντισμού, 
όταν ξαποσταίνει κανείς στην πηγή του Αμβροσιανού ποιητι-
κού νάματος, όπου η αρχέγονη μυσταγωγική ενότητα συναντά 
το κάλλος της πρωτοχριστιανικής Λατρείας.

2020 • 978-960-01-2089-9

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/11/toc-86192311.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/11/chapter-86192311.pdf
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Φιλοσοφία Φιλοσοφία

Νίτσε

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΤΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Νίτσε Φρειδερίκος
ΠΡΌΛΌΓΌΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΌΛΙΑ: 

Δουβαλέρης Βαγγέλης
ΦΙΛΌΛΌΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΣΧΌΛΙΑ: Αποστολίδης Ρ. Ήρκος

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται πλήρως σχολιασμέ-
νη η πρώιμη φιλοσοφία του Φρειδερίκου Νίτσε, μες 
από δοκίμια και ανέκδοτα σημειωματάριά του, όπου 
εξετάζει, υπό πολλαπλές οπτικές, το φαινόμενο της αρ-
χαιοελληνικής 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 χρό-
νια και την επεξεργασία τους ως το τέλος της ζωής του. 
Η γοητεία του πειραματισμού συνδυάζεται με ποιητι-
κές εκλάμψεις (άκρως ζαρατουστρικές) και πηγαίο, αυ-
τοσχέδιο στοχασμό.

«Ονομάζω τον εαυτό μου τον τελευταίο φιλόσοφο, 
γιατί είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Κανείς άλλος δε μου 
μιλά – μόνο εγώ. Κ’ η φωνή μου αντηχεί σα φωνή ετοι-
μοθάνατου. εσύ, αγαπημένη φωνή, εσύ φέρνεις τις τε-
λευταίες ριπές καθετί ανθρώπινου – άσε με, λοιπόν, μία 
ακόμα στιγμή σε σένα να μιλήσω, τάχα ότι με σε φεύγω 
μακριά απ’ τη μοναξιά, στους ανθρώπους πηγαίνοντας 
και πάλι, στην αγάπη πηγαίνοντας και πάλι, γιατί η καρ-
διά μου δε θέλει να πιστέψει ότι η αγάπη πέθανε· και 
μ’ αναγκάζει να μιλάω σε μένα, σα νάμασταν δυο...»!

2020 • σ. 284 • 978-960-01-2108-7 • 17,00 €

Φιλοσοφία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Δάσκαλος της Δύσης

Flashar Hellmut
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καλογεράκος Ιωάννης, 

Λιάτση Μαρία, Μπάζου Αθηνά
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταμπουλού Συμεών

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το βιβλίο αποτελεί μια πρόσκληση να γνωρίσουμε και 
να κατανοήσουμε τη ζωή και το έργο του σημαντικό-
τερου φιλόσοφου της αρχαιότητας. Ο συγγραφέας, επί 
σειρά ετών επιμελητής έκδοσης των έργων του Αρι-
στοτέλη στη Γερμανία, εξιστορεί ό,τι γνωρίζουμε για 
τον Σταγειρίτη, τον μαθητή του Πλάτωνα, τον δάσκα-
λο 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 

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο συγγραφέας του έργου παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία για 
τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση κοινών 
επιχειρημάτων για αρχάριους. Ενημερώνει χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα επιχειρημάτων σε διαλόγους, τόσο μέσα στο 
ίδιο το κείμενο όσο και στις ασκήσεις. Αναλύει παραδείγματα 
αμφιλεγόμενων νομικών, πολιτικών και ηθικών επιχειρημάτων. 
Περιγράφει τα πιο κοινά είδη επιχειρημάτων. Τέλος εξηγεί το 
πώς πρέπει να αξιολογούμε κάθε είδος επιχειρήματος με εργα-
λείο την κριτική ερώτηση. Ο Douglas Walton καταδεικνύει τη 
λογική φύση των επιχειρημάτων υπό τις σωστές συνθήκες διαλό-
γου, χρησιμοποιώντας κρίσιμες ερωτήσεις για να τα αξιολογήσει.

 H. Flashar

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/NITSE-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/NITSE-KEFALAIO.pdf
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Φρ. Νίτσε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Copleston Frederic Charles
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Δημητρακόπουλος Γιάννης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; Στον Μεσαίωνα; Ναι. Τόσο ο Μεσαίωνας ο χρι-
στιανικός –πρωτίστως– όσο και ο αραβικός και ο εβραϊκός 
προσέλαβαν (σε βαθμό, τρόπους και οδούς που ποίκιλλαν 
ανά πολιτιστικό χώρο και ιστορικό χρόνο) τη φιλοσοφική σκέ-
ψη της κλασσικής, ελληνιστικής, ελληνορωμαϊκής και ύστερης 
Αρχαιότητας, αλλά και ο ένας τη σκέψη του άλλου. Αναμετρή-
θηκαν με τα παλαιότερα προβλήματα και προήγαγαν τη φι-
λοσοφική σκέψη, ιδίως στους κλάδους της λογικής, της γνω-
σιολογίας, της φιλοσοφίας της γλώσσας, της φιλοσοφίας της 
θρησκείας και της μεταφυσικής. Στην προαγωγή αυτή συνέβα-
λε σε μεγάλο βαθ-μό η δημιουργία ενός από τους πλέον και-
νοτόμους θεσμούς που εμφανίστηκαν ποτέ – στον μεσαιωνικό 
θεσμό του πανεπιστημίου. Όσο για το γεγονός ότι τη φιλοσο-
φική τους σκέψη οι στοχαστές του Μεσαίωνα τη συνέπλεκαν 
με τη θεολογική, αυτό κατά τον συγγραφέα σημαίνει ότι, σε-
βόμενοι το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε η 
φιλοσοφία κατά τον Μεσαίωνα, οφείλουμε αφ’ ενός να διαγι-
γνώσκουμε με ακρίβεια τον τρόπο συνανάπτυξης αυτών των 
δύο πλευρών της σκέψης τους και αφ’ ετέρου να επικεντρω-
νόμαστε στη φιλοσοφική πλευρά και να την αποτιμούμε ως τέ-
τοια, όπως κάνουμε με τη φιλοσοφική σκέψη κάθε άλλης ιστο-
ρικής περιόδου.

2020 • 978-960-01-2131-5

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο ΜΠΕΡΞΟΝΙΣΜΟΣ
Deleuze Gilles
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πρελορέντζος Γιάννης

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192313
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ο μπερξονισμός του Ντελέζ συγκαταλέγεται –με τη μελέτη του 
Ζανκελεβίτς, Bergson– στις γονιμότερες αναγνώσεις της φιλο-
σοφίας του Μπερξόν, ενός αδίκως παραγνωρισμένου, επί δε-
καετίες, μείζονος στοχαστή, η εμπέδωση των ιδεών του οποίου 
απαιτείται για την επαρκή κατανόηση θεμελιωδών εκφάνσεων 
της γαλλικής φιλοσοφίας μέχρι σήμερα. Οι οξυδερκείς αναλύ-
σεις 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 ανα-
φορικά με τον χρόνο ενεργοποιούν την προσοχή του αναγνώ-
στη. Εξάλλου, η αγγλική έκδοση του Μπερξονισμού, το 1991, 
αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον Μπερξόν και στην αγ-
γλοσαξονική διανόηση.

Επιπλέον, η προσεκτική μελέτη του συμβάλλει στην εμβά-
θυνση της φιλοσοφίας του Ντελέζ, καθώς ο Μπερξόν αποτε-
λεί έναν από τους τρεις βασικούς φιλοσόφους –μαζί με τον Νί-
τσε και τον Σπινόζα– με τους οποίους αναμετρήθηκε κριτικά. 
Τέλος, η εντρύφηση στον φιλοσοφικό στοχασμό του Μπερξόν 
και του Ντελέζ προάγει μια διαφορετική προσέγγιση της εξέλι-
ξης της σύγχρονης φιλοσοφίας στη Γαλλία, που μας ενδιαφέρει 
όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε ηθικοπρακτικό επίπεδο, κα-
θώς διαπνέεται από έντονη χειραφετητική δυναμική.

2019 • σ. 259 • 978-960-01-2048-6 • 13,00 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΙΝΟΖΑ
Macherey Pierre
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανασάκης Δημήτρης, Γουδέλη Κυριακή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπέτσελος Αναστάσιος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/COPLESTON_PERIEX.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/COPLESTON_APOSPA.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/13/toc-86192313.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/13/chapter-86192313.pdf
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Η ΕΚ-ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ
Ηθικές Απαιτήσεις και Πολιτικά Προτάγματα

Καραβάκου Βασιλική

ΕΚΔΟΣΗ - 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056701
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τι έχει να προσφέρει σήμερα η φιλοσοφία στην εκπαίδευση; 
Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, μέσα από τη διερεύνηση ανα-
φορικά με τις επιστημολογικές δυνατότητες και τα όρια των 
ιδεωδών του λόγου και της γλώσσας, διεκδικεί γνωστική δια-
κριτότητα και ακαδημαϊκή αξιοπιστία, ελίσσεται εύρωστα πέρα 
από τις επιστημολογικές και πρακτικές κακοήθειες των μεγά-
λων «-ισμών» και αναπτύσσει μια δυναμική διαλεκτική ανάμε-
σα στη θεωρία και την πράξη: ανταποκρίνεται στα αιτήματα 
της εκπαιδευτικής έρευνας και πολιτικής, στις ανησυχίες και τις 
ανάγκες των μάχιμων λειτουργών της εκπαίδευσης. Η φιλοσο-
φία της εκπαίδευσης ανανεώνει τα ενδιαφέροντά της για την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης πέρα από την ατυχή εργαλειο-
ποίηση και εμπορευματοποίησή της, τον εκδημοκρατισμό του 
εκπαιδευτικού θεσμού και της κοινωνίας, την αναβάθμιση της 
υποκειμενικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική πράξη και έρευ-
να καθώς και την αξιοποίηση του κριτικού στοχασμού προς 
όφελος τόσο των μαθησιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών 
όσο και της ενδυνάμωσης της ευρύτερης κοινωνίας και κουλ-
τούρας. Στη μετα-αναλυτική 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 €

«ΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΤΑ»
Στα Μονοπάτια της Συνείδησης

Σακελλαριάδης Θανάσης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σε αυτήν τη μελέτη καταβάλλεται η προσπάθεια μιας κριτικής 
εποπτείας του φαινομένου της συνείδησης από την οπτική του 
φιλοσοφικού στοχασμού, εστιάζοντας σε κομβικές φιλοσοφι-
κές θεωρήσεις χωρίς απαραίτητα να καταγράφεται ιστορικά 
η διασκεπτική ανάλυση του φαινομένου. Άλλωστε παρατίθε-
ται παγκοσμίως ανεξάντλητη γραμματεία σχολιασμού των ερ-
μηνευτικών αντιλήψεων για τη συνείδηση. Η μελέτη στοχεύει 
στον εντοπισμό των βασικών ρευμάτων σκέψης και στη σύν-
δεσή τους με επιστημονικά πεδία, τα οποία κατέχουν σήμερα 
σημαντικό λόγο στην προσέγγιση του φαινομένου και βρίσκο-
νται σε συνεχή διάλογο, ενίοτε και σε σοβαρή αντιπαράθεση 
με αντιλήψεις της φιλοσοφικής κοινότητας. 

2020 • σ. 219 • 978-960-01-2137-7 • 12,00 €

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/01/toc-86056701.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/01/chapter-86056701.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/%20sakellariadis_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/%20sakellariadis_apospasma.pdf
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ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μια Σπουδή Θανάτου

Παπαδημητρίου Νίκος

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 έκφρα-
σης και της μυθοπλασίας. Από τον σαιξπηρικό Ριχάρδο τον Γ’, 
τους Επαναστάτες Saint-Just (Louis Antoine Léon de) και Ρο-
βεσπιέρο στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο του Μαρξ, τους φου-
τουριστές 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 εθνικι-
σμού της Ακροδεξιάς, και την εμφάνιση της τηλεοπτικής τιπο-
τολογίας. Σοσιαλιστικός ρεαλισμός ή πολιτική τέχνη; Οι σου-
ρεαλιστές (Αντρέ Μπρετόν), οι κονστρουκτιβιστές (Μαλέβιτς) 
και οι ονειροπαρμένοι (Μαγιακόφσκυ). Ο ερωτικός λόγος ως 
λόγος πολιτικός. Η γλώσσα ως εργαλείο πειθούς, υποταγής, κα-
τάκτησης και ανατροπής. Σχέση Έρωτα και Πολιτικής, μία σπου-
δή θανάτου.

2020 • σ. 190 • 978-960-01-2144-5 • 10,00 €

ΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μια Ολιστική Προσέγγιση της Πλατωνικής 
Γλωσσολογίας

Παπαμιχαήλ Ελένη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι η ανάδειξη του γεγο-
νότος ότι η μεταφυσική και η γνωσιολογία του Πλάτωνα απο-
τελούν το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η θεώρησή του για τη 
γλώσσα. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία ερμηνευτική προσέγ-
γιση της ίδιας της πλατωνικής γλωσσολογίας, κατά τρόπο, όχι 
μεμονωμένο, αλλά ολιστικό. Πέρα από την ανάδειξη της θεμε-
λιακής συσχέτισης μεταξύ της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας 
και της γλωσσολογίας του Πλάτωνα, και του γιατί και με ποιον 
τρόπο αυτή η συσχέτιση υπάρχει, το βιβλίο αυτό επιτελεί επι-
πλέον και μίαν άλλη διασύνδεση: εκείνην, μεταξύ της γλωσσο-
λογικής σκέψης του Πλάτωνα και της σκέψης ορισμένων από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, οι οποίοι επι-
κεντρώθηκαν 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 πο-
ρεία της ιστορίας, τα θεμέλια για τη διαμόρφωση, αφενός, της 
Φιλοσοφίας της Γλώσσας, καθώς, αφετέρου, και της σύγχρο-
νης Γλωσσολογίας. Παράλληλα, το βιβλίο αυτό μελετά και τους 
ποικίλους εκείνους τρόπους με τους οποίους η πλατωνική θεώ-
ρηση για τη γλώσσα είχε, κατ’ αρχάς, αποτελέσει, η ίδια, αντι-
κείμενο πρόσληψης, τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά 
τη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

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

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/papadimitriou_eros_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/papadimitriou_eros_kefalaio.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/papamixail_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/papamixail_apospasma.pdf
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Ιστορία

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τέλη 19ου αι. – Αρχές 20ού αι. 

Dugast Jacques 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φλιτούρης Λάμπρος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Νεστοροπούλου Αλεξάνδρα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644016
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Κατά τα έτη 1880-1910 η πολιτιστική ζωή στις ευρω-
παϊκές κοινωνίες μεταμορφώθηκε ριζικά. Εμφανίστη-
καν νέοι τρόποι διασκέδασης και κοινωνικοποίησης, 
που συνδέονταν με την τεχνική πρόοδο και την επέ-
κταση της αστικής ζωής στα περισσότερα έθνη. Οι 
σχέσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους διανο-
ούμενους 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 κινηματογρά-
φος συνέβαλαν στην ομοιογενοποίηση των πολιτισμι-
κών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλλη-
λα, εκδηλώθηκαν έντονες ταυτοτικές διεκδικήσεις και 
αφυπνίστηκαν –ή ανακαλύφθηκαν εκ νέου– αγνοημέ-
νες πολιτιστικές παραδόσεις. Το βιβλίο αυτό εξετάζει 
τις ποικίλες όψεις του μωσαϊκού της Ευρώπης και την 
ανάδυση νέων αντιλήψεων στην τέχνη και τον πολιτι-
σμό. Αναλύει τα δεδομένα της κρίσης που χαρακτήρισε 
εκείνη τη στιγμή της πολιτιστικής ιστορίας, την ηγεμο-
νία αλλά και την αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών μοντέ-
λων. Προτείνει την καλύτερη γνωριμία του αναγνώστη 
με τις νέες γλώσσες και τις τεχνικές έκφρασης, τις εξω-
ευρωπαϊκές επιδράσεις στην κουλτούρα της αποικιο-
κρατικής 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€

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η Θαυμαστή Ιστορία 
μιας Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας

Herrin Judith
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νικολάου Κατερίνα 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σαμαρά Χριστιάννα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94683856
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η συγγραφέας συνθέτει μια ιστορία του Βυζαντίου με 
σκοπό να εξηγήσει όχι μόνον στον κόσμο των βυζαντι-
νολόγων ή στους φοιτητές αλλά και σε κάθε βιβλιόφι-
λο ή ιστοριολάτρη την ουσία της χιλιόχρονης ιστορίας 
και του πολιτισμού της αυτοκρατορίας του Βοσπόρου. 

Με στέρεα γνώση, επιστημονική μεθοδολογία 
και κατανοητό τρόπο η συγγραφέας αποκαλύπτει τα 
πλούτη ενός εντελώς διαφορετικού πολιτισμού. Απο-
φεύγοντας έναν τυπικό χρονολογικό απολογισμό της 
χιλιετίας της μακράς ιστορίας της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας, προσδιορίζει θεμελιώδη ερωτήματα για 
το Βυζάντιο – τι ήταν και ποια ιδιαίτερη σημασία έχει 
για εμάς σήμερα.

2020 • 978-960-01-2143-8

Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Lamberton Harper John 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σφήκας Αθανάσιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σκορδίλης Κώστας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021 

J. Herrin

TI EINAI 
TO BYZANTIO

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/toc-86057371.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/herrin_periexomena--.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/herrin_apospasma--.pdf
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ζητήματα Ιστορίας, Μεθοδολογίας, 
Ιστοριογραφίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αδαμοπούλου Αρετή, Γυιόκα 

Λία, Στεφανής Κωνσταντίνος 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192321
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Ιστορία της Τέχνης ως αυτόνομο επιστημονικό πε-
δίο στο ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα, μετρά λίγο 
περισσότερο από πενήντα χρόνια ύπαρξης. Στη διάρ-
κεια αυτού του μισού αιώνα διδάχθηκε σε ΑΕΙ, διαμορ-
φώνοντας 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 Ιστορι-
κών της Τέχνης και αποτελεί όχι μόνον ένα τεκμήριο 
της ιστορικής συγκυρίας του συνεδρίου αλλά κι ένα 
χρηστικό βοήθημα για όσους σπουδάζουν, μελετούν, 
ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την ιστορία της τέ-
χνης. 

2019 • σ. 640 • 978-960-01-1974-9 • 35,00€

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
Από τον Νείλο στον Ινδό Ποταμό

Clancier Philippe, Coloru Omar, Gorre Gilles
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κουλακιώτης Ηλίας 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σταθάκη Αμαλία

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94644816
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

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 πολιτισμι-
κό χώρο και σε αυτά φιλοξενούνται πληθυσμοί διαφορετικής 
προέλευσης και πολιτισμών. Η μελέτη των κοινωνιών που προ-
ϋπήρχαν 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. Μετά από 
μία επισκόπηση των ιστορικών γεγονότων, εξετάζονται τα ζη-
τήματα της διοίκησης των εδαφών, της οικονομίας τους, του 
ρόλου των ιερών ως τοπικών κοινοτήτων και των πολιτισμι-
κών πτυχών.

2020 • 978-960-01-2138-4

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ
Τα Σημεία των Κακών μας Καιρών

Καργάκος Σαράντος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

2020 • 978-960-01-2140-7

1917, Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαχαιρά Άννα, Φλιτούρης Λάμπρος 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/toc-86192321.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/chapter-86192321.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/CLANCIER-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/CLANCIER-kefalaio.pdf
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ΙΣΤΟΡΙΑ - GUTENBERG

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΝΙ
Ανασυνθέτοντας μια Μικρή Βυζαντινή Πόλη

Πάλλης Γιώργος

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σχεδόν όλες οι πόλεις της Ελλάδας κρύβουν ένα βυζαντινό πα-
ρελθόν, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της οργάνωσης και της εικόνας τους έως τις μέρες μας. Εντού-
τοις, στις περισσότερες το παρελθόν αυτό έχει αφήσει πολύ 
λίγα υλικά ίχνη –συνήθως ένα κάστρο– και έχει καταστεί εξαι-
ρετικά 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 αποσπασματι-
κές αρχαιολογικές μαρτυρίες, στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η 
ανασύνθεση της μορφής και της εξέλιξης της Λαμίας από τον 
4ο ώς τον 15ο αιώνα, και η αποτίμηση της σημασίας της ως το-
πικού διοικητικού, στρατιωτικού και εκκλησιαστικού κέντρου. 
Παράλληλα, αναδεικνύονται οι δυνατότητες που προσφέρουν 
τα αποσπασματικά ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα για 
την αποκατάσταση του βυζαντινού κρίκου της εξέλιξης των 
ελληνικών πόλεων.

2020 • σ. 195 • 978-960-01-2095-0 • 10,00€

ΕΠΤΑ ΠΟΛΕΜΟΙ, 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΜΦΥΛΙΟΙ, 
ΕΠΤΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
1821-2016

Δερτιλής Γιώργος

ΕΚΔΟΣΗ 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Πόλεμοι, πτωχεύσεις και αποτρόπαιοι εμφύλιοι, επί 
δύο αιώνες: όλα απωθημένα στην λήθη, ενώ μόνο η 
γνώση της ιστορίας θα έφερνε την Αλήθεια και την κά-
θαρση. 

Το βιβλίο αναζητεί στην Ιστορία μας τα αίτια της τε-
λευταίας κρίσης· είναι τα αίτια που επαναλαμβάνονται 
σε επτά πτωχεύσεις. Αν ξέραμε ποια λάθη προκάλεσαν 
τις έξι πρώτες, θα είχαμε αποφύγει την έβδομη. Αν γνω-
ρίζαμε το πώς η αμάθεια και η ευπιστία οδήγησε τους 
Έλληνες σε τέσσερις εμφυλίους, θα είχαμε αποκηρύξει 
τους δημαγωγούς. Αυτά τα απλά πράγματα θέλω να πω 
με αυτό το βιβλίο. 

Η εμφυλιοπολεμική δημαγωγία οδηγεί σε δικτατο-
ρία με κουρελιασμένο μανδύα κοινοβουλευτισμού. Βα-
ριές λέξεις, αλλά όχι άδικες. Είναι μήπως περίεργο που 
οι μισοί Έλληνες παραιτηθήκαμε ως ψηφοφόροι και ως 
πολίτες για ν’ αφεθούμε στο έλεος ανόητων και ημιμα-
θών, μωροφιλόδοξων, φαύλων και ανικάνων;

Βιβλίο τελικά αισιόδοξο. Δείχνοντας πώς ξεπερά-
σαμε τις έξι πρώτες κρίσεις της νεοελληνικής Ιστορίας, 
ίσως βοηθήσει λίγο να ξεπεράσουμε και την τελευταία. 

2020 • σ. 162 • 978-960-01-2105-6 • 12,00€

ΝΕΟ
ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/pallis_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/pallis_apospasma.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DERTILIS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DERTILIS-KEFALAIO.pdf
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Ιστορία του Φύλου

ΑΝΔΡΙΣΜΟΙ
Αναπαραστάσεις, Υποκείμενα 
και Πρακτικές από τη Μεσαιωνική 
μέχρι και τη Σύγχρονη Περίοδο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλειάδου Δήμητρα, Γιαννιτσιώτης 

Γιάννης, Διαλέτη Ανδρονίκη, Πλακωτός Γιώργος 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055292
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τι σήμαινε να είναι κάποιος «άνδρας» στο παρελθόν; Με ποιους 
τρόπους διαμορφωνόταν ατομικά και συλλογικά η εικόνα του 
ανδρικού εαυτού και πώς οι ανδρικές ταυτότητες, υποκειμε-
νικότητες και εμπειρίες αναπαράγονταν και μεταβάλλονταν 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, κοινωνικά περιβάλλο-
ντα και πολιτισμικά συμφραζόμενα; Αυτά είναι κάποια από 
τα ερωτήματα από τα οποία εκκινεί ο ανά χείρας τόμος, φέρ-
νοντας σε δημιουργική συνομιλία ερευνήτριες και ερευνητές 
που συνδιαλέγονται με τη διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή 
και τους σύγχρονους προβληματισμούς της ιστορίας του αν-
δρισμού και του φύλου. Οι συμβολές του τόμου αντλώντας τα 
παραδείγματά τους από την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστο-
ρία αποτυπώνουν την πολλαπλότητα της ανδρικής εμπειρίας 
μέσα από πλήθος πεδίων, όπως την πολιτική, τον πόλεμο, την 
οικογένεια, την αυτοκρατορία, τα ομοκοινωνικά περιβάλλο-
ντα, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, το κοινωνικό περιθώ-
ριο 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 συ-
σχετικό χαρακτήρα ανδρισμών και θηλυκοτήτων και διευρύ-
νουν σημαντικά την οπτική μας γύρω από την παραγωγή των 
σχέσεων εξουσίας κατά το παρελθόν.

2019 • σ. 466 • 978-960-01-2023-3 • 25,00€

https://static.eudoxus.gr/books/92/toc-86055292.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/92/chapter-86055292.pdf
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Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥ
Κουτσουλέλου – Μίχου Σταματία

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689374
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο έρχεται να καλύψει το κενό της έρευνας του νεοελ-
ληνικού θεατρικού λόγου με τα σύγχρονα θεωρητικά πρότυ-
πα και μεθοδολογικά εργαλεία της Γλωσσολογίας. Η γλωσσο-
λογική προσέγγιση συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του 
θεατρικού κειμένου, γιατί επιτρέπει στον αναγνώστη να κα-
τανοήσει τη «γραμματική» του συγκεκριμένου είδους, καθώς 
και τη λειτουργικότητα των γλωσσικών επιλογών, σχετικά με 
τη δημιουργία των χαρακτήρων / ταυτοτήτων των θεατρικών 
προσώπων και την ανάπτυξη της πλοκής ενός έργου. Εξετάζει, 
στο πλαίσιο της Ανάλυσης Ομιλίας, διάφορα καίρια θέματα του 
θεατρικού κειμένου, που αφορούν τόσο στις κειμενικές (συνο-
χή, συνεκτικότητα) όσο και τις πραγματολογικές του διαστά-
σεις (περιβάλλον, ευγένεια/αγένεια). Επίσης, δίνεται έμφαση 
και στην υπολογιστική προσέγγιση σωμάτων θεατρικών κει-
μένων μέσα από τις συχνότερες στατιστικά λέξεις ως αντανά-
κλαση των γλωσσικών επιλογών του θεατρικού συγγραφέα. Το 
εισαγωγικό αυτό βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται 
για τη διαφορετικότητα του θεατρικού κειμένου και τη βαθύτε-
ρη κατανόησή του. Γλωσσολόγοι, κριτικοί της λογοτεχνίας και 
θεατρολόγοι θα περιηγηθούν σε ζητήματα κειμενικής ανάλυσης, 
πραγματολογίας και υπολογιστικής επεξεργασίας σωμάτων θεα-
τρικών κειμένων και πιστεύουμε ότι θα επικυρώσουν την ουσια-
στική συμβολή της Γλωσσολογίας στην προσέγγιση του λογοτε-
χνικού κειμένου, αλλά και την αμφίπλευρη ανατροφοδότηση της 
Γλωσσολογίας και των Λογοτεχνικών και Θεατρικών σπουδών.

2020 • σ. 231 • 978-960-01-2102-5 • 13,00 € 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΡΑΦΗ 
Πορίσματα Εμπειρικών Ερευνών

Τζακώστα Μαρίνα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021 

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

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94676103
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Πώς οι νέοι τρόποι με τους οποίους δομείται το νόημα θέτουν 
στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μετάβασης από μια περιορι-
σμένη αντίληψη περί γραμματισμού σε μια διευρυμένη θεώρη-
σή του ως κοινωνικοπολιτι[σμι]κής και πολυτροπικής πρακτι-
κής; 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 πο-
λυγραμματισμών, οι οποίοι, ως θεωρητικό μανιφέστο, αν και 
ενέχουν ένα στοιχείο εφαρμογής, παραμένουν αναξιοποίητοι 
στην πράξη, τουλάχιστον στην ελληνική εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα. Δεδομένων αυτών των προβληματισμών, στόχος του 
παρόντος τόμου είναι να προτείνει ένα πλαίσιο αρχών αναφο-
ρικά με την παιδαγωγική του γραμματισμού εδραζόμενου στη 
σύζευξη των [κοινών] συνιστωσών τριών διαφορετικών επι-
στημονικών παραδόσεων, των Νέων Σπουδών Γραμματισμού, 
των Πολυγραμματισμών και της Απελευθερωτικής Αγωγής του 
Freire, το οποίο συμπυκνώνεται στον όρο Κριτικοί [Κοινωνι-
κοί] Πολυγραμματισμοί, παρουσιάζοντας ψήγματα ερευνητι-
κής δουλειάς που πραγματοποιείται στο πεδίο αυτό σε πρα-
κτικό επίπεδο σε μια προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με 
την πράξη, των εξωσχολικών με τους ενδοσχολικούς γραμμα-
τισμούς, της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση.

2020 • σ. 435 • 978-960-01-2079-0 • 24,00 €

ΝΕΟ ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/71/toc-86057371.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/PAPADHMHTRIOU-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/PAPADHMHTRIOU-KEFALAIO.pdf
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ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Ο συλλογικός αυτός τόμος υπηρετεί μία διπλή προσπάθεια: α) 
αμφισβήτησης του στιγματισμού του γλωσσικού λάθους ως 
«ταμπού» και ως εμπόδιου στην εξέλιξη της επικοινωνίας, και 
β) σύνδεσης του λάθους με τις έννοιες της ελευθερίας, της φα-
ντασίας και της δημιουργίας, ακόμη και της ανταρσίας απένα-
ντι σε κατεστημένες δομές, ασφαλώς και γλωσσικές. Άλλωστε, 
ο φόβος για την πρόληψη ή την αποφυγή του λάθους ενδεχο-
μένως οδηγεί σε αναστολή της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας 
από την πλευρά του ομιλητή που αναγκάζεται να σιωπήσει, 
ώστε να αποφύγει τη δημόσια αποκάλυψη της υποτιθέμενης 
υστέρησής του. Και μια επικοινωνία σε αναστολή ή σε εγκα-
τάλειψη, ενδεχομένως ισοδυναμεί με μια μειοδοσία απέναντι 
στη διεκδίκηση της βαθιάς κατανόησης, αλλά και με μια πιθα-
νή εγκατάσταση παθητικότητας απέναντι στις εξουσίες και τις 
δικές τους ρητορείες. Περιλαμβάνει άρθρα που αναδεικνύουν 
μια σειρά επίκαιρων και νεωτερικών επιστημονικών θεμάτων 
που επικεντρώνονται στη συσχέτιση της ελληνικής γλώσσας 
με την έννοια του λάθους, γλωσσικού και ορθογραφικού, και 
τις ευκαιρίες που μπορεί αυτό να πυροδοτεί και να απελευθε-
ρώνει στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πρόκειται 
για μια ζωηρή πρόκληση, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί 
κόπο και αδιάλειπτο αγώνα με επιστημονική τεκμηρίωση. Άλ-
λωστε, η διάδοση, η προστασία και η διάσωση της ελληνικής 
γλώσσας στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της ιμπε-
ριαλιστικής κυριαρχίας της εικόνας αποτελούν πρωτεύοντες 
σκοπούς όχι μόνον για τους γλωσσολόγους και τους νεοελλη-
νιστές αλλά και για κάθε ομιλητή της γλώσσας αυτής, είτε ως 
μητρικής είτε ως δεύτερης. Με μία τέτοια έγνοια, το λάθος στη 
γλώσσα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τρομολαγνεία, αλλά 
ούτε και με απόδοση ευθυνών, οι οποίες το μόνο που πιθανόν 
επιτυγχάνουν είναι να συσπειρώνουν τα αντανακλαστικά της 
εσωστρέφειας των ομιλητών και να υπονομεύουν τη διάθεση 
και τη διαθεσιμότητά τους να μετέχουν ενεργά στο δύσκολο, 
ενίοτε και τυραννικό σήμερα, παιγνίδι της επικοινωνίας. 

2020 • 978-960-01-2126-1 

ΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ 
ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μια Ολιστική Προσέγγιση της Πλατωνικής 
Γλωσσολογίας

Παπαμιχαήλ Ελένη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι η ανάδειξη του γεγο-
νότος ότι η μεταφυσική και η γνωσιολογία του Πλάτωνα απο-
τελούν το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η θεώρησή του για τη 
γλώσσα. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία ερμηνευτική προσέγ-
γιση της ίδιας της πλατωνικής γλωσσολογίας, κατά τρόπο, όχι 
μεμονωμένο, αλλά ολιστικό. Πέρα από την ανάδειξη της θεμε-
λιακής συσχέτισης μεταξύ της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας 
και της γλωσσολογίας του Πλάτωνα, και του γιατί και με ποιον 
τρόπο αυτή η συσχέτιση υπάρχει, το βιβλίο αυτό επιτελεί επι-
πλέον και μίαν άλλη διασύνδεση: εκείνην, μεταξύ της γλωσσο-
λογικής σκέψης του Πλάτωνα και της σκέψης ορισμένων από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, οι οποίοι επι-
κεντρώθηκαν 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 πο-
ρεία της ιστορίας, τα θεμέλια για τη διαμόρφωση, αφενός, της 
Φιλοσοφίας της Γλώσσας, καθώς, αφετέρου, και της σύγχρο-
νης Γλωσσολογίας. Παράλληλα, το βιβλίο αυτό μελετά και τους 
ποικίλους εκείνους τρόπους με τους οποίους η πλατωνική θεώ-
ρηση για τη γλώσσα είχε, κατ’ αρχάς, αποτελέσει, η ίδια, αντι-
κείμενο πρόσληψης, τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά 
τη νεότερη και σύγχρονη εποχή.

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

http://www.dardanosnet.gr/PDF/papamixail_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/papamixail_apospasma.pdf
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Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΕΩΣ ΤΑ «ΜΝΗΜΟΝΙΑ» 
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689262
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το βιβλίο εκδίδεται από το Center for Hellenic Studies 
του Πανεπιστημίου Harvard και τις εκδόσεις Gutenberg 
για την Ελλάδα. Η έκδοση ξεκινά με προλογικό σημείω-
μα του Gregory Nagy, Καθηγητή της έδρας Francis 
Jones της Κλασικής Ελληνικής Λογοτεχνίας, Καθηγη-
τή Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Harvard και Διευθυντή του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Το βι-
βλίο συζητά τις μεταβολές στη μορφή και τους συμ-
βολισμούς 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 πο-
ρεία της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Μια γλώσσα 
που έγινε πιο λαϊκή, γιατί αυτό εξυπηρετούσε το κλίμα 
της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εξελίχθηκε πε-
ρισσότερο λαϊκότροπα όταν τα ιδιωτικά ΜΜΕ επιδίω-
ξαν ανοίγματα στα μικρομεσαία οικονομικά στρώματα. 
Επηρέασε και επηρεάστηκε από τον σφιχτό εναγκαλι-
σμό πολιτικής και τηλεοπτικής/εκδοτικής εξουσίας. 
Έχασε και επαναπέκτησε τον εμβληματικό ρόλο της 
εκπροσώπησης των λαϊκών κινημάτων. Και στην επο-
χή των μνημονίων μετατράπηκε σε αιχμηρό εργαλείο 
ενοχοποίησης και χειραγώγησης. Και όλα αυτά στους 

φρενήρεις ρυθμούς της ψηφιακής εποχής, που καθιε-
ρώνει νέες σημασίες, οι οποίες ελέω μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης παγιώνονται με fast track διαδικασίες. Τέ-
λος, προκαλεί σε μια κριτική διαπραγμάτευση ερωτη-
μάτων που αφορούν το πόσο δημοκρατικές είναι τελι-
κά 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 υπονομεύε-
ται από την προπαγανδιστική λειτουργία και χάνει τη 
δημοκρατικότητα του κοινωνικού αγαθού.

2020 • σ. 305 • 978-960-01-2078-3 • 14,00 €

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/TSITSANOUDH_periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/TSITSANOUDH_apospasma.pdf
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ΛαογραφίαΛαογραφία

ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ 
Πρόσληψη και Μετάπλαση στη Λαϊκή 
και τη Λόγια Παράδοση

Κατσαδώρος Γεώργιος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055199
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Θεωρώντας μάλλον ακατόρθωτο το έργο της συγκέντρωσης 
όλων των περιπτώσεων και της αναλυτικής απαρίθμησης και 
περιγραφής σε βάθος χρόνου και στην παγκόσμια διάχυση ή 
διάδοση του είδους, ο συγγραφέας αποπειράται να παρουσιά-
σει «δείγματα» ενδεικτικά του «λαϊκού» χαρακτήρα του αισώ-
πειου μύθου σε περιστάσεις ενίοτε φαινομενικά απρόσφορες 
για την κυκλοφορία του είδους, όπως η «υψηλή» φιλοσοφία, οι 
ιερατικοί κύκλοι, η πολιτική σκηνή, η Επανάσταση του 1821, η 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αλλά και μέσα από μη κειμενικά 
είδη, όπως ο κινηματογράφος και ο ψηφιακός κόσμος. Κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τα κείμενα που παρουσιάζονται έχουν ξεκι-
νήσει από προγενέστερες μελέτες ή άρθρα και έχουν εμπλου-
τιστεί με μια πιο ώριμη ματιά από τον συγγραφέα, καθώς προ-
σπαθεί να παρουσιάσει πτυχές ενός ευρύτερου συνόλου. Η 
συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο περισσότερο να θέσει πε-
δία προβληματισμού και ανάδειξης της σύγχρονης «ζωής» του 
αισώπειου μύθου παρά να αποτελέσει μια συνολική πραγμα-
τεία. Το είδος δεν εξετάζεται γενεαλογικά αλλά ως παραμυθια-
κό είδος, όπως το βλέπει η σύγχρονη λαογραφική και παραμυ-
θολογική έρευνα.

2019 • σ. 254 • 978-960-0 1-1995-4 • 13,00 €

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/99/toc-86055199.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/99/chapter-86055199.pdf
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Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό

Harold Bloom

O ΔΑΙΜΩΝ ΞΕΡΕΙ
Λογοτεχνικό Μεγαλείο και το Αμερικανικό Υψηλό

Bloom Harold
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – 

ΔΙΑΦΡΌΝΤΙΣΗ ΠΌΙΗΜΑΤΩΝ: Δημηρούλης Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τζιγκουνάκης Ευάγγελος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

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 αν-
θρώπινο χωρίς να απαρνηθούν τον ανθρωπισμό, εξηγεί ο Bloom, που 
διακρίνει αυτούς τους Αμερικανούς συγγραφείς από τους Ευρωπαίους 
προκατόχους τους.

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Η Λογοτεχνία ως Τρόπος Ζωής

Bloom Harold
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ – 

ΔΙΑΦΡΌΝΤΙΣΗ ΠΌΙΗΜΑΤΩΝ: Δημηρούλης Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αντωνίου Κώστας

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το πιο γνωστό βιβλίο του Bloom, μαζί με τον Δυτικό κανόνα, είναι η Ανα-
τομία 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 θεμε-
λιώδης και συστατική, για τον τρόπο που διαβάζει τα κείμενα του δυτι-
κού 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 ευ-
λογίας για περισσότερη ζωή».

ΣΑΙΞΠΗΡ
Η Επινόηση του Ανθρώπινου

Bloom Harold
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολίδης Ήρκος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπερλής Άρης, Γλυνάτσης Θέμελης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021 

 H. Bloom

O ΔΑΙΜΩΝ 
ΞΕΡΕΙ

 H. Bloom

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

 H. Bloom

ΣΑΙΞΠΗΡ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ και ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑ 
Ο Ποιητής-Γλύπτης: η Ελεγεία 
στις «Σάτιρες» του Κ. Γ. Καρυωτάκη

Αγγελάτος Δημήτρης

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94689352
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η παρούσα ερμηνευτική προσέγγιση είναι το αποτέ-
λεσμα της μακράς ενασχόλησής μου με το έργο του 
Κ. Γ. Καρυωτάκη, ερευνητικής και διδακτικής. Έχει δε 
ως αφετηρία τρεις προγενέστερες μελέτες μου, μία για 
τους όρους διαμόρφωσης της ποιητικής τέχνης του Κα-
ρυωτάκη (1994) και δύο για τη κριτική πρόσληψη του 
έργου του (1996 και 1998). 

Η έρευνά μου στα χρόνια που ακολούθησαν με 
οδήγησε σταδιακά στη διαμόρφωση των μεθοδολο-
γικών εργαλείων που απαιτούνταν για τη μελέτη της 
σύγκλισης ελεγείας και σάτιρας, όπως μορφοποιείται 
στην τρίτη συλλογή του ποιητή, Ἐλεγεῖα καί Σάτιρες 
(1927). Στην κατεύθυνση αυτή με βοήθησαν η ανά-
λυση και ερμηνεία των ποιημάτων του Καρυωτάκη σε 
προπτυχιακές παραδόσεις και μεταπτυχιακά σεμινάρια 
στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2020 • 978-960-01-2141-4

INTER-ESSE
Θέματα και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις 
στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ιακωβίδου Σοφία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Inter-esse: μεταξύ θεμάτων και ερμηνειών στη νεοελληνική 
και συγκριτική γραμματολογία. Ανάμεσα σε συγγραφείς πρω-
τίστως, του δικού τους τρόπου να εν-διαφέρουν. Ταυτόχρονα, 
ανάμεσα σε ερμηνευτικά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανό-
ησή τους. Οι ενότητες στις οποίες χωρίζεται το παρόν βιβλίο 
είναι: 1) Φύλο και ιδεολογία, 2) Χώρος, 3) Χρώμα, 4) Παιδική 
ηλικία, 5) Κρίση, 6) Δυστοπίες, 7) Τέχνη, 8) Τι κάνει ένας συγγρα-
φέας, 9) Τι κάνει ένας αναγνώστης, 10) Πολιτισμική εντροπία 
και νεοελληνική λογοτεχνία, και έχουν διπλή στόχευση, δηλα-
δή να προτείνουν συγχρόνως θεματικές περιοχές ενδιαφέρο-
ντος και θεωρίες που τις φωτίζουν. 

2020 • 978-960-01-2148-3

ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κακαβούλια Μαρία, Πολίτης Περικλής

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Αγάθος Θανάσης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΝΕΟΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/aggelatos-apofliwsi-periexomena.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/aggelatos-apofliwsi-kefalaio.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/MARINO-PERIEXOMENA.pdf
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Όψεις του Οικογενειακού Πλέγματος 
στο Νεοελληνικό Μυθιστόρημα 1922-1974

Μικέ Μαίρη

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057179
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τρό-
πους με τους οποίους αναπαρίσταται σε νεοελληνικά 
μυθιστορήματα των χρόνων 1922-1974 μια διπλή δο-
κιμασία ανάμεσα στα μέλη ενός οικογενειακού πλέγ-
ματος: 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 εξου-
σίας και πώς προβάλλονται οι έννοιες των απογό-
νων, της κληρονομικής μεταβίβασης και της δια-
δοχής; Πώς το καθένα από τα επιλεγμένα κείμενα 
καταστρώνει και προβάλλει οικογενειακές δομές σε 
συνδυασμό με κοινωνικές, ταξικές, ιστορικές, πολι-
τικές συνθήκες και πώς οι συγγραφείς αντιλαμβά-
νονται την επικοινωνία ανάμεσα στις ιδιωτικές ζώ-
νες της οικογενειακής εστίας και τη δημόσια σφαίρα; 
Η εργασία παρακολουθώντας στο πεδίο της αφηγημα-
τικής αναπαράστασης αισθητικούς και ιδεολογικούς 
μετασχηματισμούς δοκιμάζει απαντήσεις και αναδει-
κνύει τομές ειδικά ανάμεσα στα μεσοπολεμικά και τα 
μεταπολεμικά χρόνια.

2019 • σ. 488 • 978-960-01-2034-9 • 26,00 €

ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Marino Andrian
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ιωακειμίδου Λητώ

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645829
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μπορούμε να φανταστούμε την πλήρη ανανέωση του 
συγκριτισμού στο πλαίσιο της μοντερνικότητας και 
των νέων απαιτήσεων; Σαφώς έχουμε τη δυνατότη-
τα να απαντήσουμε καταφατικά, βάζοντας όμως δύο 
όρους. Ο πρώτος είναι να βγάλουμε τον συγκριτισμό 
από τα ιστορικά του μονοπάτια και να μετατρέψουμε 
τα κεκτημένα του σε πηγές και σημεία αναφοράς για 
θεωρητική, άρα και γενικευμένη, χρήση, όπως επίσης 
να τον στρέψουμε προς τη θεωρία της λογοτεχνίας. Ο 
δεύτερος όρος είναι να επεξεργαστούμε μία εντελώς 
νέα μέθοδο, με αυστηρά συγκριτική έμπνευση και προ-
σανατολισμό, που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον θεω-
ρητικό σκοπό

2020 • σ. 399 • 978-960-01-2109-4 • 22,00 € 

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/79/toc-86057179.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/79/chapter-86057179.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/MARINO-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/MARINO-KEFALAIO.pdf
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΙΗΤΩΝ
Μεταπλάσεις, Παρωδίες και Αντίλογοι 
στη Νεοελληνική Ποίηση του 20ού Αιώνα

Βογιατζόγλου Αθηνά

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86057153
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Στα μελετήματα που συγκεντρώνονται εδώ, η ποίηση αντι-
μετωπίζεται πρωτίστως ως πεδίο συνάντησης του λόγου των 
δημιουργών της. Κι ακόμη ως τεχνική και τέχνασμα· ως ματιά 
πάνω στην κοινωνία και τον κόσμο· ως τρόπος αυτοσύστασης 
και αυτοβιογράφησης των ποιητών· αλλά και ως ένα είδος λαν-
θάνουσας λογοτεχνικής κριτικής. Πλάι στις φιγούρες του Κα-
βάφη, του Σικελιανού και Καρυωτάκη, με το έργο των οποίων 
αναμετρώνται πολλοί από τους ομοτέχνους τους, εμφανίζο-
νται 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 εξετάζο-
νται 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 παι-
γνιώδη, σατιρικό, παρωδιακό ή και αυτοπαρωδιακό χαρακτή-
ρα τους. Πένθιμη ή ευφρόσυνη, υψηλότονη ή ψιθυριστή, υμνη-
τική 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

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τα κείμενα αυτού του τόμου εντάσσονται κάτω από 
τον τίτλο Η ανάγνωση του Σεφέρη, με την ίδια λογική 
που οι μελέτες του Δημήτρη Δημηρούλη για τον Κα-
βάφη βρήκαν ανάλογη στέγη (Η ανάγνωση του Καβάφη, 
Gutenberg, 2013). Πρόκειται για διαφορετικές ματιές 
στο ποιητικό έργο του Σεφέρη που αξιοποιούν κάθε 
φορά συγκεκριμένες θεωρητικές απορίες και κριτικές 
αναζητήσεις. Συμπληρώνουν επίσης δύο βιβλία του 
συγγραφέα για τον ποιητή που προηγήθηκαν. Είναι 
ένα είδος παραλειπόμενα που κλείνουν παλιούς λογα-
ριασμούς, ανοίγοντας ταυτόχρονα άλλους. Ο Γιώργος 
Σεφέρης εξακολουθεί να ορίζει το μεγάλο πέρασμα 
του 20ού αιώνα για το πριν και για το μετά. Κανείς δεν 
μπορεί να τον αγνοήσει: είτε πρόκειται για τη λογοτε-
χνία είτε για τις ιδέες και τα ιδεολογήματα της ελλη-
νικής κοινωνίας. Είμαστε ακόμη ανάμεσα στον Γιώρ-
γο Σεφέρη, στις πολλές δηλαδή εκδοχές του - σε ό,τι 
αναζητάμε κάθε φορά στο παρελθόν ή επιδιώκουμε 
στο μέλλον.

2019 • σ. 259 • 978-960-01-2075-2 • 14,00€ 

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/53/toc-86057153.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/53/chapter-86057153.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DHMHROULHS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/DHMHROULHS-KEFALAIO.pdf
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ζητήματα Ιστορίας, Μεθοδολογίας, 
Ιστοριογραφίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αδαμοπούλου Αρετή, Γυιόκα 

Λία, Στεφανής Κωνσταντίνος 

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86192321
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Ιστορία της Τέχνης ως αυτόνομο επιστημονικό πε-
δίο στο ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα, μετρά λίγο 
περισσότερο από πενήντα χρόνια ύπαρξης. Στη διάρ-
κεια αυτού του μισού αιώνα διδάχθηκε σε ΑΕΙ, διαμορ-
φώνοντας επαγγελματίες που εργάστηκαν σε μουσεία 
και κρατικούς φορείς, εντάχθηκε ως κλάδος ειδίκευ-
σης στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και ως μάθημα 
στη Μέση Εκπαίδευση. Στο βιβλίο αυτό παρουσιά-
ζονται οι περισσότερες εισηγήσεις του Ε΄ Συνεδρίου 
Ιστορικών της Τέχνης και αποτελεί όχι μόνον ένα τεκ-
μήριο της ιστορικής συγκυρίας του συνεδρίου αλλά κι 
ένα χρηστικό βοήθημα για όσους σπουδάζουν, μελε-
τούν, ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την ιστορία της 
τέχνης. 

2019 • σ. 640 • 978-960-01-1974-9 • 35,00€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ Μελέτες για την τέχνη

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Καλλιτεχνικοί Θεσμοί στη Γαλλία: 17ος-18ος Αιώνας

Κορνέζου Τιτίνα

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645844
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ο στόχος του βιβλίου είναι διττός. Αφενός προεκτείνει, με ανα-
νεωμένα, σε κάποιο βαθμό, θεωρητικά και μεθοδολογικά ερ-
γαλεία, το ερευνητικό μου ενδιαφέρον για την περίοδο της 
πρώιμης νεωτερικότητας στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης 
διερευνώντας τα ιστορικά δεδομένα, και ως εκ τούτου αφίστα-
ται από μια, εν είδει επισκόπησης, παράθεση γεγονότων και 
στοιχείων. Αφετέρου προσφέρει ένα πραγματολογικό υλικό 
το οποίο αποτελεί τη βάση για περαιτέρω προβληματισμό και 
έρευνα εκ μέρους των αναγνωστών και αναγνωστριών.

2020 • 978-960-01-2136-0

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ 
ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΒ'
Νεότερα Αθηναϊκά Γλυπτά

Παυλόπουλος Δημήτρης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

H έκδοση αναφέρεται στη γλυπτική δημόσιων κοσμικών μνη-
μείων στην Αθήνα της περιόδου από την Επανάσταση του 
1821 έως τον πόλεμο του 1940. Αφετηριακό όριο της μελέτης 
τίθεται το ηρώο για τους πεσόντες Ιερολοχίτες στο Δραγατσάνι 
το 1821, χρονολογημένο το 1843· καταληκτήριο, ο ανδριάντας 
του βασιλιά Κωνσταντίνου ΙΒ΄/A΄, από το 1938, – και τα δύο στο 
Πεδίον του Άρεως. Τα γλυπτά μελετώνται υπό το πρίσμα του 
συνδυασμού της ιστορίας και της μνήμης. Το βιβλίο διαρθρώ-

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/toc-86192321.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/21/chapter-86192321.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KORNEZOU-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/KORNEZOU-APOSPASMA.pdf
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νεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κεφάλαια για 
τη νεότερη ελληνική γλυπτική από το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα έως το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αλλά και για τα αθη-
ναϊκά εργαστήρια γλυπτικής, ενώ το δεύτερο μέρος παρουσιά-
ζει τα δημόσια γλυπτά του κέντρου της Αθήνας. Συμβολή της 
έκδοσης θα πρέπει να θεωρηθεί η επανεξέταση διαφόρων πα-
ραμέτρων της νεότερης ελληνικής γλυπτικής· η αποκατάσταση 
αρκετών σοβαρών παραλείψεων· η διόρθωση χρονολογικών 
λαθών μέσα από την αναδίφηση δυσπρόσιτου πλέον αρχει-
ακού υλικού και διά της προσφυγής σε άλλες, αναξιοποίητες 
έως σήμερα μαρτυρίες· η πρώτη αναφορά σε ισχυρά πρόσω-
πα πίσω από τα μνημεία, με ειδικό κεφάλαιο για ορισμένα από 
αυτά· η τύχη των νεότερων αθηναϊκών έργων, όπως προκύπτει 
από την κατά καιρούς συζητήσιμη, κατά το μάλλον ή ήττον, αν-
θρώπινη παρέμβαση.

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Αρχαία Ελληνικά

ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
Μελέτη στις Κοινωνικές Ρίζες του Δράματος

Thomson George
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πολυκάρπου Πολύκαρπος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΟΥ ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ
Budelmann Felix
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΜΕΤΡΌ: Μακρυγιάννη Ευγενία 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Καρέλας Σπύρος 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94683767

Η ελληνική λυρική ποίηση ως είδος περιελάμβανε ένα ευρύ 
φάσμα ποιημάτων από την ελεγεία μέχρι τον ίαμβο και από το 
διθύραμβο μέχρι το επινίκιον. Άνθισε ιδιαιτέρως κατά την αρ-
χαϊκή και την κλασική περίοδο, και ορισμένοι εκ των δημιουρ- 
γών, όπως η Σαπφώ και ο Πίνδαρος, άσκησαν σημαντική πολι-
τιστική επίρροή που διαρκεί έως σήμερα. Το παρόν εγχειρίδιο 
παρέχει μία βατή εισαγωγή σε αυτό το γοητευτικό και ετερό-
κλιτο ποιητικό σύνολο και στη μεταγενέστερη πρόσληψή του. 
Λαμβάνει υπόψη του τα καινούρια συναρπαστικά παπυρικά 
ευρήματα και τις νέες κριτικές προσεγγίσεις, οι οποίες προώ- 
θησαν σημαντικά την κατανόησή μας τόσο του καθεαυτού 
corpus όσο και των κοινωνικοπολιτιστικών συμφραζομένων 
εντός των οποίων τα λυρικά έργα δημιουργήθηκαν, εκτελέ-
στηκαν και μεταδόθηκαν. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν 
οδηγό περαιτέρω ανάγνωσης, ενώ στον τόμο συμπεριλαμβά-
νονται χρονολόγιο, γλωσσάρι και οδηγός εκδόσεων και μετα-
φράσεων.

ΝΕΚΥΙΑ
Συμβολή στην Ερμηνεία της Αποκάλυψης του Πέτρου
Dieterich Albrecht
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κυρτάτας Ι. Δημήτρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ευσταθίου Μαίρη
ΕΠΙΜΕΤΡΑ: Κυρτάτας Ι. Δημήτρης , Μαρινάτου Ναννώ, 

Ράγκος Ι. Σπύρος , Τζιφόπουλος Γιάννης

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Connor Walter Robert
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζιφόπουλος Ιωάννης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δαούτη Παναγιώτα

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ακριβής και συνεκτική ανάγνωση της ιστορίας του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου του Θουκυδίδη. Το έργο είναι μεγάλης αξίας 
τόσο για τον ειδικό όσο και για εκείνους που αναζητούν μία ει-
σαγωγή και ένα εγχειρίδιο των Ἱστοριῶν του Θουκυδίδη. Προ-
χωρώντας πιο πέρα σε σχέση με άλλες μελέτες, καθώς αυτή 
εστιάζει στον ρόλο του αναγνώστη που δίνει νόημα στο κεί-
μενο, αποκαλύπτει τη χρήση της αντικειμενικότητας του Θου-
κυδίδη που λειτουργεί όχι τόσο ως υπόδειγμα της κατάλληλης 
παρουσίασης του υπό συζήτηση θέματος, όσο ως μέθοδος επι-
κοινωνίας με τους αναγνώστες του και συμμετοχής τους στην 
πολυπλοκότητα και τα δεινά του Πελοποννησιακού Πολέμου. 
O W. Robert Connor καταδεικνύει ότι καθώς τα θέματα και οι 
ιδέες του Θουκυδίδη παρουσιάζονται εκ νέου και αναπτύσσο-
νται διεξοδικά, οι αρχικές αντιδράσεις του αναγνώστη θέτονται 
υπό αμφισβήτηση, ανατρέπονται και τελικώς συντελούν στη 
βαθύτερη κατανόηση του πολέμου. 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
The Cambridge Companion to Xenophon

Flower Michael
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασίλαρος Γεώργιος
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γουναροπούλου Αντωνία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Το ανά χείρας έργο είναι το πρώτο που αφιερώνεται στον φιλό-
σοφο και ιστορικό Ξενοφώντα τον Αθηναίο. Εξηγεί στους ανα-
γνώστες τους λόγους για τους οποίους ο Ξενοφών κατέχει μια 
έχει διατηρήσει μια τόσο εξέχουσα θέση στη λογοτεχνική και 
πολιτική κουλτούρα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας 
και γιατί έχει υπάρξει αγαπημένος συγγραφέας ατόμων τόσο 
διαφορετικών μεταξύ τους όπως ο Μακιαβέλι, ο Τόμας Τζέφερ-
σον και ο Λέων Τολστόι. Παράλληλα, εκθέτει τα μείζονα προ-
βλήματα και ζητήματα που τίθενται κατά τη μελέτη των γρα-
πτών του, ενώ την ίδια στιγμή δείχνει τον δρόμο προς πιο νέες 
μεθοδολογίες, θέματα και ερωτήματα. Παρόλο που τα ιστορι-
κά, φιλοσοφικά και τεχνικά έργα του Ξενοφώντα συνήθως με-
λετώνται το καθένα ξεχωριστά, καθώς ανήκουν σε διαφορετι-
κά γραμματειακά είδη κατά τη σημερινή μας διάκριση, εδώ η 
έμφαση δίνεται σε θέματα που διατρέχουν το εκτενές και ποι-
κίλο σώμα των γραπτών του στο σύνολό τους. Αυτός ο τόμος 
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Κρατικό Βραβείο 
Μετάφρασης

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2476


Μελέτες για τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό

|  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  104

απευθύνεται σε φοιτητές και στο γενικό αναγνωστικό κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν είναι ήδη εξοικειωμένοι 
με τον Ξενοφώντα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ενδιαφέρον 
και για μελετητές διάφορων άλλων τομέων.

ΡΗΤΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Λουκιανός (125 - 180 μ.Χ.)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπουσές Ευ. Σταμάτης

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86056366
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το έργο Ρητόρων Διδάσκαλος του Λουκιανού αποτελεί κατα-
λυτική σάτιρα για τους ρήτορες και τη ρητορική εκπαίδευση 
της εποχής των Αντωνίνων. Ο μοναδικός Έλληνας σατιρικός 
συγγραφέας συνοψίζει σε λίγες σελίδες όλη του την επαγγελ-
ματική 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 διακω-
μωδεί την αντίθεση μεταξύ του είναι και του δοκείν, και υπα-
κούει 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 σύντο-
μοι 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 οφεί-
λει να ασκήσει ο αρχαίος πολιτισμός στον εαυτό του. Δεν πε-
ριγράφει μόνο φαινόμενα –και όχι μόνον αρχαία–, αλλά μας 
αναγκάζει να αποβαίνουμε, όπως το θέτει ο Νίτσε, επιφανεια-
κοί μέσω του βάθους.

2019 • σ. 300 • 978-960-01-2032-5 • 17,00€

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
Revermann Martin
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζωγράφου Αθανασία, Αποστολάκης 

Κωνσταντίνος, Παπαχρυσοστόμου Αθηνά, 
Τσομής Γιώργος, Χρονόπουλος Στυλιανός

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αγγελίδου Μαρία, Αγγελίδης Άγγελος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ο Ποιητής και το Έργο του

Παππάς Θεόδωρος

ΕΚΔΟΣΗ 2019

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 86055195
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το ανά χείρας βιβλίο φιλοδοξεί να δώσει μια σφαιρική εικό-
να της αριστοφανικής κωμωδίας προσεγγίζοντας και εξετάζο-
ντας επί μέρους θέματα όπως: η ζωή και η μαθητεία του Αρι-
στοφάνη, 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 ποιη- 
τή, 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

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΝΕΟ

https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/66/toc-86056366.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/66/chapter-86056366.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/95/toc-86055195.pdf
https://static.eudoxus.gr/books/https://static.eudoxus.gr/books/95/chapter-86055195.pdf
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500 ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λεντάκης Ανδρέας

ΕΚΔΟΣΗ 2019

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Παλατινή ή Ελληνική Ανθολογία είναι μία απ’ τις πολυ-
τιμότερες πηγές για τη γνωριμία μας, όχι μόνο με την 
αρχαία ελληνική ποίηση, αλλά και με την Ποίηση γενι-
κότερα. 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 επι-
γράμματα, 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 €

Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Αλεξάνδρου Ανάβασις του Αρριανού αντιμετωπίστηκε στο 
παρελθόν κατά κύριο λόγο ως πεδίο συνάντησης ποικίλων 
γραμματειακών τάσεων και καταβολών και όχι τόσο ως αυ-
τόνομο κείμενο με συγκεκριμένους στόχους. Η ερμηνεία που 
προτείνεται στην παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο ίδιο το 
κείμενο, και με μια σειρά εκ του σύνεγγυς αναγνώσεων επιχει-
ρεί να εντοπίσει τα κεντρικά θέματα του έργου και τις αφη-
γηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Αρριανός για να τα 
αναδείξει. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνδυάζει τη φορμα-
λιστική κριτική με την εξέταση των θεματικών χαρακτηριστι-
κών 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 τρό-
πους ερμηνείας ιδιαιτεροτήτων της που παραδοσιακά αποδί-
δονταν στην επίδραση των πηγών της, ενώ οξύνει την ευαισθη-
σία απέναντι σε όψεις της συγγραφικής τέχνης του Αρριανού.

2020 • σ. 270 • 978-960-01-2097-4 • 13,00€ 

ΑΘΗΡΗΛΟΙΓΟΣ
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Ομηρικές Σπουδές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσαγγάλης Χρήστος, 

Μαρκαντωνάτος Ανδρέας 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δημοπούλου Κατερίνα 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2020

Η παρούσα συλλογή μελετών -κείμενα γραμμένα από 
μία χορεία έγκριτων κλασικών φιλολόγων που πραγ-
ματεύονται κάποια ιδιαίτερα περίπλοκα και σαφώς 
απροσπέλαστα ομηρικά ζητήματα- επιθυμεί να αποτί-
σει περίλαμπρο φόρο τιμής σε έναν δυναμικά οξυδερ-
κή ερευνητή της επικής ποίησης, τον Αντώνη Ρεγκά-
κο, Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Οι επιμελητές, ευτυχείς αποδέκτες και 
οι δύο της σοφίας και της φιλίας του τιμώμενου προ-
σώπου, θεωρούν πως η παρούσα είναι η τέλεια ευκαι-
ρία για να τονιστεί η πολύτιμη και αξιομνημόνευτη επί-
δραση του Αντώνη Ρεγκάκου στον τομέα της μελέτης 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας παγκοσμίως. Ο τό-
μος περιλαμβάνει δώδεκα κεφάλαια που πραγματεύο- 
νται διάφορα θέματα σχετικά με τον Όμηρο και τους 
Ομηρικούς Ύμνους. 

ΑΘΗΡΗ 
ΛΟΙΓΟΣ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/LENTAKHS-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/LENTAKHS-KEFALAIO.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/MILTSIOS-PERIEXOMENA.pdf
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ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΟΥ WHEELOCK
Wheelock M. Frederic
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: LaFleur Richard
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μιχαλόπουλος 

Ανδρέας, Παπαϊωάννου Σοφία

ΕΚΔΟΣΗ 2020

ΚΩΔΙΚΌΣ ΒΙΒΛΙΌΥ ΣΤΌΝ ΕΥΔΌΞΌ: 94645244
Δείτε τα περιεχόμενα
Διαβάστε ένα απόσπασμα

Τα Λατινικά του Wheelock είναι η πρώτη ελληνική μετά-
φραση ενός από τα δημοφιλέστερα εγχειρίδια εκμά-
θησης της Λατινικής Γλώσσας παγκοσμίως. Με τρόπο 
μεθοδικό και εύληπτο αναδεικνύει την ομορφιά και τη 

Λατινική Γραμματεία

ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ
Ο Λόγος και η Πολιτική

Narducci Emanuele
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γεωργακοπούλου Σοφία 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σκόνδρας Παναγιώτης 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

ΟΒΙΔΙΟΣ, ΗΡΩΙΔΕΣ 1-15
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΕΙΜΕΝΌ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΧΌΛΙΑ: Βαϊόπουλος 

Βάιος, Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Χαρίλαος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ
(De Oratore)

Κικέρων
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΧΌΛΙΑ: Κεντρωτής Γιώργος

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ - 2021

διαχρονική αξία της Λατινικής. Περιλαμβάνει: 
• 40 κεφάλαια με λεπτομερή παρουσίαση της Γραμ-

ματικής και του Συντακτικού, και εφαρμογή των 
κανόνων πάνω σε κείμενα σπουδαίων Ρωμαίων 
συγγραφέων, συνοδευόμενα από σημειώσεις, με-
ταφραστικές συμβουλές και ερωτήσεις κατανόησης.

• Εκτενές Ελληνο-Λατινικό και Λατινο-Ελληνικό λε-
ξιλόγιο.

• Ασκήσεις αυτοβελτίωσης, με τις απαντήσεις τους, 
για ανεξάρτητη μελέτη.

• Πλούσια συλλογή από αυθεντικά, μη διασκευα-
σμένα, λατινικά κείμενα για μετάφραση, μαζί με 
πλήρη λεξιλογική υποστήριξη.

• Ετυμολογικές πληροφορίες, χάρτες και γκράφιτι 
που αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές του ρωμαϊκού 
πολιτισμού.

• Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές φι-
λοσοφικών σχολών αλλά και σε μαθητές που επι-
θυμούν να μάθουν Λατινικά με τρόπο έγκυρο και 
παιδαγωγικά άρτιο, καθώς και στο ευρύτερο κοινό 
που φιλοδοξεί μέσα από τη μεθοδική κατάκτηση 
της Λατινικής να απολαύσει από το πρωτότυπο τη 
λογοτεχνία των Ρωμαίων και να γνωρίσει την ιστο-
ρία και τον πολιτισμό τους.

2020 • σ. 767 • 978-960-01-2116-2 • 40,00€ 

ΝΕΟ

http://www.dardanosnet.gr/PDF/WHEELOCK-PERIEXOMENA.pdf
http://www.dardanosnet.gr/PDF/WHEELOCK-KEFALAIO.pdf

