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Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα:
«Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί»
Στον ΤΟΠΟ λέμε:«Αυτό το βιβλίο αξίζει να εκδοθεί»

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

Οι νέες μας καταχωρήσεις
στον «Εύδοξο»
για το 2021

Συλλογικό
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Επιστημονική επιμέλεια:
Στέλιος Στυλιανίδης
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Εγχειρίδιο Ψυχοδυναμικής
Ψυχιατρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 944 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 65,00 €
ISBN: 978-960-499-377-2
Κωδικός Ευδόξου: 102074583

Στη σημερινή εποχή της απανθρωποποίησης, της ψηφιακής ζωής και της συρρίκνωσης των κοινωνικών δεσμών, η ταυτότητα της ψυχιατρικής διακρίνεται από μια σημαντική επιστημολογική
ρευστότητα και ευθραυστότητα. Αυτή η ευθραυστότητα δεν αφορά την οντολογική ύπαρξη της ψυχιατρικής διαταραχής, αλλά αφορά ουσιαστικά τις απλουστευτικές θεραπευτικές απαντήσεις απέναντι στη βιο-ψυχο-κοινωνική πολυπλοκότητα του πάσχοντος ατόμου, οι οποίες κυριαρχούνται
από τον αναγωγισμό του βιοϊατρικού μοντέλου.
Η άσκηση της ψυχιατρικής πρακτικής αυστηρά μέσω τεκμηριωμένων γνώσεων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποστασιοποιεί, συχνά ολοκληρωτικά, τον κλινικό ψυχίατρο και κλινικό ψυχολόγο από το βίωμα του Άλλου, από τη φαινομενολογική υπόσταση της ίδιας της θεραπευτικής
συνάντησης.
Η αποκλειστική ενασχόληση με τη διάγνωση μέσω της χρήσης κριτηρίων, που χαρακτηρίζει τα
σύγχρονα πληθωριστικά διαγνωστικά συστήματα, έχει ως συνέπεια την απουσία ενδιαφέροντος για
την υποκειμενική εμπειρία των ασθενών μέσω της κατανόησης, στοιχείο πολύτιμο στις θεραπευτικές και αποκαταστασιακές προσπάθειες, με κίνδυνο να οδηγήσει σε μια ψυχιατρική χωρίς ψυχή.
Το παρόν εγχειρίδιο στοχεύει στην επαναφορά στο προσκήνιο της ψυχιατρικής θεραπευτικής πρακτικής, μέσω της ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής προσέγγισης, του βιώματος και της κατανόησης
της ψυχοπαθολογίας, τη συνάντηση με το πάσχον υποκείμενο σε όλες τις διαστάσεις του, σε διαρκή συναλλαγή με το πλαίσιο θεραπείας και φροντίδας.
Η ανοιχτότητα του παρόντος έργου σε έναν σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο επιτρέπει την καλύτερη επιστημονική πλαισίωση και των διαισθητικών αυτών συναλλαγών, που στην ψυχανάλυση
ανάγονται στις δύο θεμελιακές έννοιες της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, και στη φαινομενολογία εμφανίζονται ως η κατανοούσα πράξη με την οποία επιδιώκεται η μεταφορά του ενός Εγώ
στην περιοχή του Άλλου. Μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική Κοινωνική Ψυχιατρική έχει ανάγκη
και από μια υποκείμενη κλινική θεωρία.
Η σύγχρονη ψυχανάλυση χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο θεωρητικό πλουραλισμό και μια πολυφωνία θεωρητικών και κλινικών προσεγγίσεων. Ωστόσο, οφείλουμε να αποδεχθούμε στις αναζητήσεις μας το ίδιο το πνεύμα ενός αποφθέγματος του Dante, που λέει ότι «υπάρχει ίδια ευχαρίστηση στη γνώση και στην αμφιβολία γι’ αυτήν τη γνώση, στην αμφισβήτησή της».
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Malcolm Payne
Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης:
Δήμητρα-Δώρα Τελώνη
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Κοινωνική εργασία
Από τη θεωρία στην πράξη
Ένας απαραίτητος οδηγός
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 384 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 27,00 €
ISBN: 978-960-499-372-7
Κωδικός Ευδόξου: 102073143

Σε αυτό το σαφές και εξαιρετικά δομημένο βιβλίο, το οποίο καλύπτει θεματολογικά τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις γενικές έννοιες της εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, ο διακεκριμένος συγγραφέας Malcolm Payne μας δείχνει πώς να εργαζόμαστε με τις κύριες θεωρίες και τις
τεχνικές της κοινωνικής εργασίας, και παράλληλα πώς να εντοπίζουμε τα πλεονεκτήματα και τους
περιορισμούς της κάθε θεωρητικής προσέγγισης.
Το βιβλίο:
• Εξερευνά τη διαδικασία της κοινωνικής εργασίας από την αρχική επαφή έως τη λήξη της συνεργασίας με τα εξυπηρετούμενα άτομα, ομάδες και κοινότητες.
• Καλύπτει όλο το φάσμα των θεωριών και των μεθόδων που χρειάζεται να γνωρίζουμε ως επαγγελματίες.
• Εξετάζει τις τεχνικές της εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας στην πράξη, αλλά και τις ιδέες που
τροφοδοτούν την πρακτική εφαρμογή.
Το συγκεκριμένο σύγγραμμα συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της θεωρίας της κοινωνικής εργασίας χωρίς να τα υπεραπλοποιεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτήτριες/φοιτητές και επαγγελματίες
να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να αντιληφθούν πώς η καθημερινή πρακτική της κοινωνικής εργασίας εφαρμόζει τις θεωρητικές ιδέες. Αποτελεί μια πολύτιμη πηγή για
φοιτήτριες/φοιτητές και νέες/νέους ειδικευμένες/ειδικευμένους επαγγελματίες στην κοινωνική
εργασία και σε συναφείς τομείς, κάνοντας παράλληλα τις συνδέσεις τόσο με κλασικά όσο και με
σύγχρονα κινήματα στην κοινωνική εργασία.
«Με το παρόν βιβλίο, οι φοιτήτριες/φοιτητές και οι επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας διαθέτουν τον καλύτερο
οδηγό για να εξερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας».
Hans van Ewijk, University of Humanistic Studies, Utrecht
«Το βιβλίο βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συνθέτει με τρόπο που προσφέρει εύκολη
πρόσβαση σε σύνθετους τομείς της θεωρίας και της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας. Στην ενότητα “Σημεία εστίασης” οι φοιτήτριες/φοιτητές αλλά και οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν χρήσιμες προτάσεις που βοηθούν στην άμεση
σύνδεση θεωρίας και πρακτικής».
Autumn Roesch-Marsh, University of Edinburgh
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Αργύρης Στριγγάρης - Eric Taylor
Επιστημονική επιμέλεια:
Αναστασία Κουμούλα, Κωνσταντίνος Κώτσης,
Αναστασία Δουγαλή
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Ευερεθιστότητα
στα παιδιά
& τους εφήβους
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 184 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 19,90 €
ISBN: 978-960-499-360-4
Κωδικός Ευδόξου:102074559

Τα γεγονότα της ζωής μας είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μη αναμενόμενα. Η πολυπλοκότητα και
οι δυσκολίες της καθημερινότητας φέρνουν συχνά σε αντιπαράθεση ενήλικες και παιδιά με άτομα
της οικογένειας, φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες, ακόμη και αγνώστους.
Ο θυμός και η επιθετικότητα εκφράζονται ανοιχτά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια αναχαίτισης ή κάλυψης, σε όλα τα επίπεδα – προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό. Από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής είναι η επιθυμία για άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών, καθώς και η έλλειψη
υπομονής και μετριοπάθειας. Ο εκνευρισμός και η δυσαρέσκεια συχνά χαρακτηρίζουν και την
αλληλεπίδραση με τους θεσμούς και την πολιτεία.
Τα παιδιά γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που έχει στοιχεία έντασης και
συγκρούσεων. Ορισμένα από αυτά είναι δύσκολα, δύσθυμα, τσακώνονται συχνά, γκρινιάζουν συνεχώς, δεν ευχαριστιούνται με τίποτα, κουράζουν και προβληματίζουν τους γονείς τους. Οι εκρήξεις θυμού που εμφανίζουν, συχνά, δεν είναι διαχειρίσιμες, και στην ομάδα των συνομηλίκων
δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όταν δυσφορούν και επιτίθενται λεκτικά ή σωματικά. Στο σχολείο, η
ευερέθιστη και επιθετική συμπεριφορά είναι από τα συνήθη και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.
Η ευερεθιστότητα, δηλαδή η τάση για εύκολο θυμό, ιδιαίτερα στους ανηλίκους, είναι το θέμα που
πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, μέσα από μια βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση, προσπαθώντας να
απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
• Γιατί τόσο πολλά παιδιά είναι ευερέθιστα και μπορούν να φτάσουν σε ακραίο θυμό;
• Η ευερεθιστότητα σε παιδιά και ενήλικες συνδέεται με ψυχοπιεστικά γεγονότα και τις υπερβολικές απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής;
• Το να αντιδρά κανείς με θυμό όταν ματαιώνεται είναι κάτι εγγενές, ή σχετίζεται κατά κύριο λόγο
με το κοινωνικό περιβάλλον, τις σχέσεις στην οικογένεια και τον τρόπο ανατροφής;
• Η ευερεθιστότητα, δηλαδή η τάση να αντιδρά κανείς με θυμό, είναι απλώς ένα στοιχείο συμπεριφοράς, ή αποτελεί έκφραση υποκείμενης συναισθηματικής δυσφορίας;
• Είναι η ευερεθιστότητα πιο συχνή σε ορισμένους λαούς και κοινωνίες;
• Πώς επιτυγχάνεται ο αυτοέλεγχος;
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Susan P. Gantt - Bonnie Badenoch
Επιστημονική επιμέλεια:
Θεοδώρα Σκάλη - Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης
Μετάφραση:
Λία Ψημάδα - Παναγιώτης Τριτσιµπίδας
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Οµαδική Ψυχοθεραπεία και
∆ιαπροσωπική Νευροβιολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 280 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 21,90 €
ISBN: 978-960-499-348-2
Κωδικός Ευδόξου: 102074579

Θα μπορούσε άραγε η Νευροεπιστήμη, και πιο συγκεκριμένα η Διαπροσωπική Νευροβιολογία, να
διασαφηνίσει τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους οι ομαδικές διεργασίες αλληλεπιδρούν
με τον εγκέφαλο και ενισχύουν την ανάπτυξή του, καθώς και τις επανορθωτικές του διεργασίες;
Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει το έργο δώδεκα σύγχρονων ομαδικών θεραπευτών που διερευνούν
αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζοντας τις αρχές της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας σε μια ποικιλία προσεγγίσεων της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Το γεγονός ότι η Διαπροσωπική Νευροβιολογία
εστιάζει στον τρόπο που τα ανθρώπινα όντα, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους, διαμορφώνουν
το ένα τον εγκέφαλο του άλλου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, την καθιστά μια πολύ γόνιμη
προσέγγιση για όλους εμάς που συντονίζουμε θεραπευτικές ομάδες. Η ομάδα αποτελεί ένα μοναδικό περιβάλλον που έχει την ικανότητα να πυροδοτεί, να ενισχύει, να εμπεριέχει και να παρέχει
συνήχηση σε μια ευρεία κλίμακα ανθρώπινων εμπειριών, δημιουργώντας έτσι τις απαραίτητες
συνθήκες για την αλλαγή των νευρωνικών μονοπατιών του εγκεφάλου και των συνακόλουθων
συμπεριφορών.
Αυτός ο καινοτόμος συλλογικός τόμος συμβάλλει με πολύ δημιουργικό τρόπο στην προσπάθεια
σύνδεσης της πλούσιας εμπειρίας στην ομαδική ψυχοθεραπεία με τις τελευταίες εξελίξεις στη νευροεπιστήμη. Αντλώντας από το θεραπευτικό τους έργο με παιδιά, ενήλικες και ζευγάρια, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τη διεπιστημονική οπτική της διαπροσωπικής νευροβιολογίας για να κατανοήσουν τους συνειδητούς και ασυνείδητους ψυχονευροβιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται
στις διαδικασίες της έκδηλης και ιδίως της άδηλης αλλαγής που επιδιώκει η ομαδική ψυχοθεραπεία. Το βιβλίο αυτό συμβάλλει επίσης στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο αποτελεσματικός
συντονισμός μιας ομάδας που εστιάζει στο συναίσθημα μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον
στο οποίο ευδοκιμεί η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση των εγκεφαλικών κυκλωμάτων του «κοινωνικού-συναισθηματικού» δεξιού τμήματος του εγκεφάλου, που αποτελεί το βιολογικό υπόστρωμα
του ασυνείδητου νου του ανθρώπου. Συνιστά επίσης μια θεωρητική πηγή για την ανάπτυξη μοντέλων ομαδικής ψυχοθεραπείας που έχουν εμπειρική τεκμηρίωση και μπορούν να λειτουργήσουν
σε κλινικό επίπεδο.
Allan N. Schore, συγγραφέας του The Science of the Art of Psychotherapy

Συλλογικό
Eπιμέλεια:
Στίβεν Μ. Καν – Αλεξάνδρα Μπράντνερ – Άντριου Π. Μιλς
Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης:
Αντιγόνη Ντόκα
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Για τη διδακτική της φιλοσοφίας
24 προσεγγίσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 432 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 22,20 €
ISBN: 978-960-499-367-3
Κωδικός Ευδόξου: 102073847

Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ένα τυπικό εγχειρίδιο διδακτικής της φιλοσοφίας υπό τη στενή έννοια και ακριβώς εδώ βρίσκεται η ιδιαίτερη συνεισφορά του. Όπως αναφέρει και ο Steven M.
Cahn στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, η απόφαση να συγκεντρωθούν τα συγκεκριμένα κείμενα
προέκυψε με αυθόρμητο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ένας συλλογικός τόμος με πολυσυλλεκτικό
χαρακτήρα, ο οποίος, παρά το ότι όλοι οι συντελεστές του είναι ακαδημαϊκοί, δεν χαρακτηρίζεται
από επίσημο επιστημονικό ύφος. Καταθέτοντας προσωπικά τους βιώματα, οι συγγραφείς ενεργοποιούν έναν σπάνια ζωντανό διάλογο με τον αναγνώστη. Έναν διάλογο που δεν φοβάται να δεχθεί
την αμφιβολία, τη ρευστότητα, την ασάφεια ή την αντίφαση, καθώς με άμεσο τρόπο ξεδιπλώνονται
τα επίμονα ερωτήματα που συνεχώς εγείρονται στον χώρο της διδασκαλίας της φιλοσοφίας.
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Αντώνης Γεωργούλας
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Η πάλη των σκοπιών
Η εννοιολογική δομή
της κοινωνικής επιστήμης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 480 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 24,00 €
ISBN: 978-960-499-379-6
Κωδικός Ευδόξου: 102074595

Ζούμε σε μία ιστορική περίοδο όπου ένα μεγάλο μέρος της διανοητικής παραγωγής έχει καλυφθεί από απροσδιόριστους όρους. Ακριβέστερα, ζούμε σε μία περίοδο που προσπαθεί να
προσδιοριστεί από την αβέβαιη χρήση προθέσεων, με τη βοήθεια των οποίων θέλει να διαυγάσει τη σημασιολογική αχλή απροσδιόριστων ουσιαστικών: διά (επιστημονικότητα), μετά (νεωτερικότητα)… Αυτή η σημασιολογική τρικυμία κάνει επιτακτική την ανάγκη για μία επανεξέταση
των σημασιών που έχουν ιστορικά συνδεθεί με την κοινωνική επιστήμη.
Ο συγγραφέας του βιβλίου προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τον τρόπο που μπορούν να τεθούν ερωτήματα που αφορούν στη σχέση της κοινωνικής επιστήμης με το αντικείμενό της. Τα ερωτήματα
που θέτει δεν αφορούν μόνο στη διαμόρφωση και τους μετασχηματισμούς της θέσης και της
σκοπιάς διά των οποίων η κοινωνική επιστήμη κατανοεί και εξηγεί το αντικείμενό της, αλλά
και στην ανάπτυξη υποκείμενων πειθαρχιών που παρεμβαίνουν κανονιστικά καταχρώμενες το
όνομά της. Δείχνοντας ότι η κοινωνική επιστήμη είναι μία βασική επιστήμη, εστιάζει στην ανάλυση των ρήξεων που συνδέονται με τη συγκρότηση της εννοιολογικής της δομής – η οποία
προκύπτει από τις συμπληρωματικές σχέσεις των έργων του Emile Durkheim και Max Weber.
Αυτή η εργασία δημιουργεί την απαραίτητη βάση για την κατανόηση και την εξήγηση των μετασχηματισμών της κοινωνικής επιστήμης κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

Συλλογικό
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Επιστημονική επιμέλεια:
Αναστασία Κουµούλα, Κωνσταντίνος Κώτσης,
Κωνσταντίνα Σκλάβου
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Ψυχική Υγεία Παιδιών
και εφήβων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 248 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 18,00 €
ISBN: 978-618-5397-03-6
Κωδικός Ευδόξου: 102074570

Ο συλλογικός τόμος «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» αποτελεί μια έκδοση της ΕΨΥΥΠΕ
(Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων), με στόχο να συμβάλλει στην αποτύπωση
της σύγχρονης κλινικής πρακτικής, που αφορά στα προβλήματα των ανηλίκων.
Στη βάση αυτή περιλαμβάνει κείμενα καταξιωμένων επαγγελματιών, οι οποίοι μέσα από την
κλινική τους εμπειρία και τη θεωρητική τους κατάρτιση αποτυπώνουν, με ακριβή και επιστημονικό λόγο, μια σειρά από επίκαιρα και σοβαρά θέματα που απασχολούν τους ειδικούς της
ψυχικής υγείας, και άλλους επαγγελματίες, που εργάζονται με παιδιά και εφήβους.
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Stanley Cohen
Μετάφραση:
Σοφία Σπυρέα
Επιστημονική επιμέλεια:
Σοφία Βιδάλη
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Καταστάσεις άρνησης
Μαθαίνοντας για τις θηριωδίες
και τον πόνο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 400 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 28,00 €
ISBN: 978-960-499-378-9
Κωδικός Ευδόξου: 102074591

Να κλείνουμε την πόρτα σε ένα πρόβλημα, να προσποιούμαστε ότι δεν το βλέπουμε, να συσκοτίζουμε τα γεγονότα, να μη δεχόμαστε να μάθουμε γι’ αυτά, να βλέπουμε επιλεκτικά, όλα αυτά είναι
εκφράσεις της «άρνησης», της απόρριψης δηλαδή ότι υπάρχει μία δυσάρεστη πραγματικότητα.
Όπως αναφέρεται και στην αρχική έκδοση του βιβλίου, οι αλκοολικοί που αρνούνται να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους, οι άνθρωποι που παραμερίζουν τις υποψίες για την απιστία του συντρόφου τους, η σύζυγος που δεν παρατηρεί ότι ο σύζυγός της κακοποιεί την κόρη τους, υποτίθεται ότι
«αρνούνται». Οι κυβερνήσεις αρνούνται την ευθύνη τους για τις φρικαλεότητες, ενώ τις σχεδιάζουν έτσι ώστε να επιτύχουν τη «μέγιστη άρνηση» ότι συνέβησαν.
Η άρνηση σύμφωνα με τον Cohen δεν είναι μόνο ένα προσωπικό ζήτημα, θεμελιώνεται στην ιδεολογική βιτρίνα του κράτους» αποτελεί εργαλείο συγκάλυψης ωμοτήτων μέσω της αξιοποίησης
γραφειοκρατικών ζητημάτων.
Το βιβλίο States of Denial είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη τόσο των προσωπικών όσο και
των πολιτικών τρόπων με τους οποίους αποφεύγονται και παρακάμπτονται οι δυσάρεστες πραγματικότητες. Στις σελίδες του διερευνάται μία ποικιλία φαινομένων, από κλινικές μελέτες κατάθλιψης έως εικόνες των ΜΜΕ για τον πόνο, καθώς και εξηγήσεις για το πώς διαμορφώνεται ο «παθητικός μάρτυρας» (passive bystander) και η λεγόμενη «κόπωση συμπόνιας» (compassion fatigue).
Με γλαφυρό και εύληπτο τρόπο περιγράφει πώς οι μεγαλύτερες βιαιότητες και θηριωδίες εκτελούνται από αυτούς, που έχουν ταχθεί να προστατεύουν τους άλλους ή τον νόμο ή τους πολίτες.
Το βιβλίο δεν αποτελεί μόνο μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο συνηθισμένοι άνθρωποι μετατρέπονται σε διαχειριστές της βίας, αλλά και μια ανάλυση των μηχανισμών μέσω των οποίων η
βία αυτή δικαιολογείται, γίνεται δεκτή ή συσκοτίζεται.
Σε μία εποχή που το έγκλημα θεωρείται όλο και συχνότερα μια ατομική λύση και που τα εγκλήματα
του κράτους αποτελούν δυστυχώς κοινοτοπία, το κλασικό αυτό έργο έρχεται και να φέρει ξανά στο
επίκεντρο το θέμα της ευθύνης εκείνων, που εκ του νόμου έχουν υποχρέωση να προστατεύουν
δικαιώματα. Κυρίως όμως θέτει το ζήτημα της πρόληψης αυτών των καταστάσεων.
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Λεωνίδας Μοίρας
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Η Ελληνική Επανάσταση
μέσα από τα μάτια
των Οθωμανών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 232 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 12,90 €
ISBN: 978-960-499-339-0
Κωδικός Ευδόξου: 102075677

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να φωτίσει μια σχετικά άγνωστη πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης:
Τις αντιδράσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι Οθωμανοί προσέλαβαν και ερμήνευσαν το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων. Aπευθύνεται τόσο στο εξειδικευμένο κοινό όσο και στον
απλό αναγνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει πληρέστερα τους κλυδωνισμούς και τις συνέπειες
της Eπανάστασης καθώς και της συνακόλουθης ίδρυσης του ανεξάρτητου κράτους στο εσωτερικό
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των γεγονότων της Επανάστασης μέσα από την οπτική της οθωμανικής πολιτικής ελίτ της Κωνσταντινούπολης, των χρονικογράφων της Πύλης και των Οθωμανών αξιωματούχων από περιοχές της περιφέρειας οι οποίες
βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων.
Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει συμβολή στην ανάδειξη ορισμένων πλευρών του 1821 και να
δώσει νέα ώθηση στην ιστορική έρευνα, μέσα από το «μονοπάτι της νηφαλιότητας και του αναστοχασμού», στοιχείων που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση ενός μείζονος
γεγονότος όπως είναι η πράξη δημιουργίας του ελληνικού κράτους.
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Σεραφείμ I. Σεφεριάδης
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Λαϊκισμός, Δημοκρατία, Αριστερά
Η πρόκληση της μεθόδου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 400 • Σχήμα: 14 x 20,5 • Τιμή: 16,90 €
ISBN: 978-960-499-354-3
Κωδικός Ευδόξου: 102075662

«Οι έννοιες», έγραψε ο νοµπελίστας φυσικός George Thomson, είναι «ιδέες που ονοµατίζονται·
καθορίζουν τα ερωτήµατα που θέτουµε και τις απαντήσεις που παίρνουµε». Οι µελετητές δηµιουργούν λέξεις (εννοιολογούν) για να µας πουν τι «βλέπουν» στην πραγµατικότητα, να στρέψουν την
προσοχή µας σε ό,τι θεωρούν ενδιαφέρον και κρίσιµο. Είτε όµως το συνειδητοποιούν είτε όχι,
αυτό απηχεί τις αξίες τους, τις κανονιστικές και ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Τις αξίες αυτές
πρέπει να τις γνωρίζουµε και να τις αποτιµούµε, όµως αυτό για το οποίο τους κρίνουµε είναι τα
ερευνητικά αποτελέσµατα του έργου τους: το αν και κατά πόσο ο τρόπος µε τον οποίο θέτουν και
πραγµατεύονται τα ερωτήµατα προωθεί και διευρύνει τους γνωστικούς µας ορίζοντες ή –αντίθετα– τους συρρικνώνει.
Με βασικό όπλο αρχές της κλασικής µεθοδολογίας, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να αντιµετωπίσει την
παρατεταµένη γνωστική δυστοκία που παρατηρείται σε τρεις κοµβικές περιοχές της σύγχρονης
πολιτικής επιστήµης: στην τρέχουσα βιοµηχανία των «λαϊκιστικών σπουδών», στους τρόπους µε
τους οποίους προσεγγίζονται τα προβλήµατα της δηµοκρατικής λειτουργίας, και στις ερµηνείες
που προκρίνονται για να εξηγηθεί η αποτυχία των νέων αριστερών κοµµάτων να αντισταθούν στην
κατίσχυση του δόγµατος ΤΙΝΑ. Υποστηρίζεται πως ενώ οι κυρίαρχες προσεγγίσεις λειτουργούν
ως πρώτης τάξεως ιµάντες µεταβίβασης και διάχυσης των δυο βασικών αξιακών κινήτρων που
τις συνέχουν (είτε της νεοσυντηρητικής υπεράσπισης της µεταδηµοκρατίας είτε της προβολής του
νέου ρεφορµισµού ως της µόνης δυνατής απάντησης στην ολοένα εντεινόµενη συστηµική κρίση),
εκβάλλουν εντούτοις σε µια κοινωνική επιστήµη µε αποκαρδιωτικά ερευνητικά αποτελέσµατα.
Το πρώτο µέρος του βιβλίου αναδεικνύει και καυτηριάζει τα πολλαπλά ερευνητικά αδιέξοδα των
κυρίαρχων εννοιολογήσεων του «λαϊκισµού», και εισηγείται την άποψη πως ο όρος είναι χρήσιµο
να ονοµατίζει τη σηµασία «ψευδείς επικλήσεις του λαϊκού». Το δεύτερο µέρος αξιοποιεί την εµπειρία ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να αναδείξει τη σηµασία των περιεχοµένων πολιτικής στον τρόπο που
αντιλαµβανόµαστε την κρίση των κοµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό κατατίθενται επίσης επιχειρησιακά
προσανατολισµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της γραφειοκρατικοποίησης, καθώς και προβληµατισµοί αναφορικά µε την πρόκληση της δηµοκρατικής επέκτασης και
εµβάθυνσης
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Νίκος Χριστοφής
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Από τον Κεμαλισμό στον
Ριζοσπαστισμό
Το Τουρκικό Φοιτητικό Κίνημα, 1923-1980
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 248 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 14,00 €
ISBN: 978-960-499-347-5
Κωδικός Ευδόξου: 102075675

Σε αντίθεση με την καθιερωμένη προσέγγιση του τουρκικού κοινωνικού σχηματισμού, το παρόν
βιβλίο ευελπιστεί να φέρει στο προσκήνιο μια πιο σύνθετη και πολύπλευρη πραγματικότητα, να
βοηθήσει το ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με σχετικά άγνωστες πτυχές της γειτονικής χώρας.
Στο επίκεντρό του βρίσκεται το τουρκικό φοιτητικό κίνημα, του οποίου παρουσιάζονται διεξοδικά
τα διάφορα στάδια: από την ταύτισή του με το κεμαλικό κράτος στη σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση
και μαζικοποίησή του τη δεκαετία του 1960, και, τέλος, το πέρασμά του στον αντιφασιστικό και
ένοπλο αγώνα τη δεκαετία του 1970.
Μέσα από μια πρωτότυπη, για την ελληνική βιβλιογραφία, μελέτη αναδεικνύονται, συνολικά, οι
κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες στη μεταπολεμική Τουρκία, οι οποίοι επιχείρησαν, έστω και για
σύντομο χρονικό διάστημα, να διαμορφώσουν μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα, όχι αποκομμένη από τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις που δημιούργησε αργότερα το παγκόσμιο κινηματικό
κύμα της «μακράς δεκαετίας του 1960», αλλά σε άμεσο διάλογο με αυτές.
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Καρλ Πολάνυι
Μετάφραση – Επιστ. επιµέλεια - Εισαγωγή:
Μαρία Β. Μαρκαντωνάτου
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Ο φασιστικός ιός
Κείμενα της περιόδου 1923-1960

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 336 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 16,50 €
ISBN: 978-960-499-356-7
Κωδικός Ευδόξου: 102075656

Μια συλλογή από κείµενα του διάσηµου διανοητή τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1923-1960
και είτε έχουν άµεσα κύριο θέµα τους τον φασισµό είτε αναφέρονται στις αιτίες και συνέπειες της
ανάδυσής του.
Τόσο στο εµβληµατικό έργο του Ο µεγάλος µετασχηµατισµός όσο και σε πολλά άλλα από τα γραπτά του ο Καρλ Πολάνυι αναφέρεται στον φασισµό, στον ναζισµό ή στον κορπορατισµό, όµως στα
επιλεγµένα κείµενα που συγκροτούν αυτό το βιβλίο οι σχετικές του θέσεις είναι πιο ευκρινείς και
αναλυτικές.
Τη συλλογή εµπλουτίζουν επίσης σηµαντικά άρθρα του, της ίδιας περιόδου, για το έργο του Μαρξ,
τον περιφερειακό σχεδιασµό στη µεταπολεµική εποχή καθώς και για το ζήτηµα της ελευθερίας.
Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν δηµοσιευθεί όσο ήταν εν ζωή και περιέχονται στο ψηφιακό
αρχείο του Ινστιτούτου Πολιτικής Οικονοµίας «Καρλ Πολάνυι» του Πανεπιστηµίου Κονκόρντια, στο
Μόντρεαλ, που διαθέτει τα χειρόγραφα του συγγραφέα, καθώς και στo αρχείo της κόρης του Kari
Polanyi-Levitt.
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Kώστας Ήσυχος - Δημήτρης Καλτσώνης
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Πόλεμος ή Ειρήνη
6 σημεία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και την εξωτερική πολιτική
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 128 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 9,90 €
ISBN: 978-960-499-345-1
Κωδικός Ευδόξου: 102075664

• Σε ποιο διεθνές περιβάλλον βρίσκεται η Ελλάδα;
• Ποια είναι η Τουρκία σήμερα και τι πραγματικά επιδιώκει;
• Τι είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ, οι «γκρίζες ζώνες»;
• Μπορούν οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. να βοηθήσουν τη χώρα μας; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή των
διεθνών οργανισμών, άλλων δυνάμεων όπως η Ρωσία ή η Κίνα;
• Ποια αμυντική πολιτική χρειάζεται η χώρα;
• Πώς πρέπει να χειριστεί τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής; Τι πρέπει τελικά να γίνει;
Το βιβλίο ανιχνεύει τις βασικές απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός
λαός και επιχειρεί ευσύνοπτα, σε 6 μόλις σημεία, να διατυπώσει καίριες και αποτελεσματικές προτάσεις με στόχο τη διαφύλαξη της ειρήνης, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εθνικής κυριαρ
χίας και ανεξαρτησίας.

Συλλογικό
Επιστημονική επιμέλεια:
Αλέξης Μπένος, Ηλίας Κονδύλης
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Πανδημία COVID-19
και οι σύγχρονες απειλές
στη δημόσια υγεία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σελ.: 184 • Σχήμα: 14 x 20,5 • Τιμή: 11,00 €
ISBN: 978-960-499-369-7
Κωδικός Ευδόξου: 102075672

Στόχος της έκδοσης είναι, έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της πανδημίας, να αποτελέσει μια πρώτη
προσπάθεια αποτίμησης αυτής της σύγχρονης παγκόσμιας περιπέτειας. Η κριτική ανάλυση των
αιτίων της πανδημίας, η επιδημιολογική αποτίμηση της εξέλιξής της, η περιγραφή της αντιμετώπισής της ως πρωταρχικού κινδύνου της δημόσιας υγείας, η πολιτική ελέγχου της διασποράς του
ιού, η διαχείριση της νοσηρότητας και της περίθαλψης των κρουσμάτων και γενικά η πολιτική
υγείας για την αντιμετώπισή της αποτελούν σημαντικά πεδία της έρευνας.
Η διεπιστημονική προσέγγιση που επιχειρείται σε αυτήν τη συλλογική εργασία φιλοδοξεί, με δεδομένους βέβαια τους περιορισμούς εξαιτίας της δυναμικής εξέλιξης της πραγματικότητας, να
συμβάλει στην περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση του ρόλου της πανδημίας στη διεύρυνση των
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία καθώς και στα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώ
πισή τους υπέρ του κόσμου της εργασίας.

