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Σύγχρονη ελληνικη & ξενη πεζογραφια, λεύκώματα

I. 
Βασίλης Βασιλικός

Γλαύκος Θρασάκης
ISBN: 978-960-499-234-8 • Κατηγορία: Μυθιστόρημα • Σελ.: 560 • Σχήμα: 14 x 21  

• Τιμή: 18,00€
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Στον Γλαύκο Θρασάκη, μέσα από ένα συναρπαστικό αφη-
γηματικό παιχνίδι, σαν αστυνομικό μυθιστόρημα, ο Βα-
σίλης Βασιλικός αποτυπώνει ανάγλυφα όλη τη μιζέρια 
και το μεγαλείο, όλη τη μελαγχολία και τον ενθουσια-
σμό, όλη τη στριμωγμένη καθημερινότητα στη μεταπο-
λιτευτική Ελλάδα, φωτίζοντας με προφητικό τρόπο το 
σήμερα αυτής της χώρας. 

Με τολμηρά διεισδυτικό, κάποτε με αιχμηρά ειρωνικό, 
άλλοτε με λυρικό τρόπο η γλυκόπικρη ιστορία του Γλαύκου 
Θρασάκη ζωγραφίζει πειστικά το είδωλο μιας ετεροκαθο-
ρισμένης χώρας που αδυνατεί να κοιταχτεί κατάματα στον 
καθρέφτη της Ιστορίας της ώστε επιτέλους να αφηγηθεί με 
αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι αυτή, τη βιογραφία της.

Ο Γλαύκος Θρασάκης, μείζον έργο του Βασίλη Βασιλικού, όπως έχει διαπιστώσει η 
Κριτική, ελληνική και ξένη, αποτελεί έργο εν προόδω που ξεκίνησε τη συγγραφή 
του στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα. Έκτοτε δεν έπαψε να αναπλάθεται με 
ποικίλες διαφοροποιήσεις σε διαφορετικές εκδόσεις. 

Το παρόν εκδοτικό εγχείρημα, με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση του έργου 
από τους νέους αναγνώστες, αποτελεί την οριστική έκδοση του Γλαύκου Θρασάκη. 
Προς τον σκοπό αυτόν ο Βασίλης Βασιλικός συνεργάστηκε στενά με τον φιλόλογο 
Αριστοτέλη Σαΐνη, που επεξεργάστηκε το τελικό κείμενο σε αντιπαραβολή με τις 
προηγούμενες εκδόσεις, καθώς και με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο που είχε 
την επιμέλεια της οριστικής έκδοσης. 
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II. 
Διονύσης Χαριτόπουλος

Πρόβες Πολέμου
ISBN: 978-960-499-220-1 • Κατηγορία: Πεζογράφημα • Σελ.: 144 

• Σχήμα: 12 x 21 • Τιμή: 9,90€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017
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ΠΡΟΒΕΣ ΠOΛΕΜ
ΟΥ

Τριάντα µέρες κλειστά τα σχολεία στον  Έβρο. 

Τριάντα µέρες άδεια τα στρατόπεδα. 

Οι στρατιώτες στο ποτάµι. 

Σε θέσεις µάχης για τους Τούρκους. 

Μετά σκοτωθήκαµε µεταξύ µας. 

ISBN 978-960-499-101-3

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 0 1 3

ΑΛΗΘΙΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένας εικοσάχρονος από τον Πειραιά 
πηγαίνει στον Έβρο που έχει πάρει φωτιά.
Από τους Τούρκους που ετοιμάζονται να εισβάλουν
και από το βασιλικό αντικίνημα στη δικτατορία.
Σελίδες ιστορίας που δεν γράφτηκαν.

Με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρώτη μεγάλη μεταπολεμική κρίση  
στις σχέσεις Ελλάδας –Τουρκίας, κυκλοφορεί σε νέα έκδοση  

το Πρόβες Πολέμου του Διονύση Χαριτόπουλου.
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III.
Νίκος Ιωαννίδης (γνωστός ως Ισοβίτης)

Μια εποχή στο τσιμέντο
ISBN: 978-960-499-192-1 • Κατηγορία: Πεζογράφημα  • Σελ.: 384  

 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 13,90€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

Η ενηλικίωση ενός εφήβου στις τσιμεντένιες κερκίδες 
της δεκαετίας του ’90, μιας συναρπαστικής οπαδικής 
περιόδου που άφησε σακατεμένους όσους επέζησαν 
από τις παγίδες της. Οι εκδρομές, τα συνθήματα, οι 
πέτρες, τα κλομπ, η πρέζα που μύρισε κάθε φλέβα δε-
μένη με δίχρωμο κασκόλ. 

Ο παράλληλος κόσμος που οι περισσότεροι αγνο-
ούν ή προσποιούνται πως αγνοούν – μια ωδή στην 
κοινή ουτοπία των «χούλιγκαν», στα παιδιά που δε 
μεγάλωσαν, στις ζωές που δε θα αφηγηθεί κανείς 
πέρα από όσους τις είδαν να σβήνουν, Κυριακή με 
Κυριακή, στις γαλαρίες των πούλμαν και στα κάγκελα 
των γηπέδων. 

Συνάμα, μια νοσταλγική ματιά, σε πρώτο πρόσωπο, από ένα μέλος της κερ-
κίδας του ΠΑΟΚ, που απλώνει στο χαρτί καθετί σοβαρό ή αστείο, σημαντικό ή 
ασήμαντο μπορεί να ανασύρει από τη μνήμη του, από την πρώτη του στιγμή στους 
καπνούς του πετάλου μέχρι την τραγωδία που έκλεισε και σημάδεψε ολόκληρη τη 
δεκαετία, ορίζοντας και το τέλος της «Old School» γενιάς που έθεσε τους κανόνες 
της οπαδικής ζωής ουρλιάζοντας, χοροπηδώντας κι αιμορραγώντας στα γήπεδα 
και στους δρόμους.

Ο Μεγάλος ΠΑΟΚ ήταν εκείνες οι στρατιές που σκορπούσαν τον τρόμο με τη σκέ-
ψη και μόνο  πως έρχονται. Με το θόρυβο από τις μηχανές των λεωφορείων. Με 
τα Παοκολέ από χιλιόμετρα  απόσταση. Με το βήμα ευθεία προς το γήπεδο, με 
την ένταση της σιγής στην πορεία για να κρατήσεις δυνάμεις, με την ασταμάτητη 
ζούρλα από δύο ώρες πριν το παιχνίδι. Ο Λαός που ανάγκαζε κάθε πόλη να κλείνει 
τα παντζούρια και να μαζεύει τα παιδιά από το δρόμο χωρίς να πειράξει κανέναν.
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IV. 
Δημήτρης Μπελαντής

Ο Στάλιν στην Κολιμά 

Μυθιστόρημα Εναλλακτικής Ιστορίας

ISBN: 978-960-499-237-9 • Κατηγορία: Πεζογράφημα • Σελ.: 400 •  Σχήμα: 15 x 23   
• Τιμή: 15,00€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Στη μεγάλη διαμάχη για τη διαδοχή του Λένιν στην ηγεσία των Μπολσεβίκων 
και του σοβιετικού κράτους, επικράτησε σχετικά γρήγορα ο Στάλιν. Για άλλους 
κατάρα, για άλλους ευλογία. Το γεγονός αυτό, σχετικά αναμενόμενο με όρους 
ισχύος, δεν ήταν δεδομένο ούτε νομοτελειακά αναγκαστικό, καθώς η Ιστορία 
συνδυάζει την ανάγκη με την ενδεχομενικότητα. 

H πιθανότητα να είχαν νικήσει οι πολιτικές δυνάμεις γύρω από τον Τρότσκι 
και τους συμμάχους του ήταν μια υπαρκτή ιστορική δυνατότητα ως τα μέσα της 
δεκαετίας του 1920. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγούσε ούτε 
σε μια εξιδανικευτική κατάσταση, σε έναν «τροτσκιστικό Παράδεισο», αλλά ούτε 
και σε μια αναπόφευκτη καταστροφή, σε μια «τροτσκιστική Κόλαση».

Το μυθιστόρημα του Δημήτρη Μπελαντή ξεκινά από αυτό το ενδεχόμενο και 
εξιστορεί τις συνέπειές του. Ο Στάλιν, βασικός ήρωας της αφήγησης, βρίσκεται 
στην αρχή της ιστορίας ως αντιπολιτευόμενος πολιτικός κρατούμενος σε ένα 
από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Κολιμά, στη Βορειοανατολική Σοβιετική 
Ένωση, κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Ο Στάλιν πρέπει να συνδυάσει τις δε-
ξιότητές του για να επιζήσει και να αντιστρέψει τη ροή της Ιστορίας, αναδεικνύ-
οντας πλευρές της ψυχικής δύναμής του αλλά και του πιο σκληρού, λαϊκού και 
ίσως λούμπεν υποστρώματος της προσωπικότητάς του. Η εξέγερση των οπαδών 
του στην Κολιμά, την Πρωτοχρονιά του 1936, και η γρήγορη επικράτησή του σε 
μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Σοβιετικής Ένωσης θα φέρει τα πάνω κάτω:

Ο Μπέρια ανατρέπει τους Ράντεκ και Τρότσκι, αναλαμβάνει την ηγεσία του 
κόμματος των Μπολσεβίκων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταστείλει τη 
σταλινική ανταρσία. Η Σοβιετική Ένωση διχοτομείται σε Δυτική (υπό την ηγε-
σία αρχικά του Μπέρια και μετά του Μολότοφ) και Ανατολική (υπό την ηγεσία 
του Στάλιν). Ο Β́  Εμφύλιος Πόλεμος με πρωταγωνιστές «παλιούς συντρόφους 
εν όπλοις» είναι ανελέητος… Οι 43 μέρες που διήρκεσε θα αλλάξουν άρδην τη 
μοίρα του πρώτου εργατικού κράτους και θα συγκλονίσουν κυριολεκτικά ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Στο τέλος τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.
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V. 
Πατρίκ Ντεβίλ

Χολέρα και πανούκλα

Μετάφραση: Άννυ Σπυράκου

ISBN: 978-960-499-121-1 • Κατηγορία: Ξένη πεζογραφία / Μυθιστορηματική βιογραφία 
 • Σελ.: 248 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 12,90€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Βραβείο Femina
Βραβείο FNAC για το καλύτερο μυθιστόρημα

Παρίσι, Μάιος 1940. Καθώς τα ναζιστικά στρα-
τεύματα καταλαμβάνουν την πόλη, στο αεροδρό-
μιο Μπουρζέ στην τελευταία πτήση που απογει-
ώνεται βρίσκεται ο Αλεξάντρ Γερσέν. Το βλέμμα 
του αποφεύγει διακριτικά τους συνεπιβάτες του, οι 
περισσότεροι έχουν ραμμένα τα κοσμήματά τους 
στις αποσκευές τους. Είναι πια πολύ μεγάλος για 
μάχες και ούτως ή άλλως έχει ήδη σώσει εκατομ-

μύρια ζωές. Ως ιδιοφυής νέος, προστατευόμενος του Λουί Παστέρ, επικέντρωσε 
το λαμπρό μυαλό του σε ένα μεγάλο ιατρικό θέμα: το 1894, στον προαύλιο χώρο 
ενός νοσοκομείου στο Χονγκ Κονγκ απομόνωσε τον βάκιλο της βουβωνικής πα-
νώλης, που ονομάστηκε αργότερα προς τιμήν του επιστημονικά Yersinia pestis.

Ελβετός στην καταγωγή και με σπουδές σε Γερμανία και Γαλλία, ο Γερσέν 
ήταν γιος του πειραματισμού και της προσπάθειας, αλλά είχε μια ρομαντική 
πείνα για περιπέτεια που πυροδοτούνταν από τις ιστορίες του Λίβινγκστον και 
του Κόνραντ κι έτσι έβαλε πλώρη για την Ασία. Πραγματικός ταξιδιώτης του 
αιώνα του, θέλει να κατανοήσει τον κόσμο ολόκληρο. Η ιατρική, η γεωργία, η 
μηχανή του νέου αυτοκίνητου, όλα πρέπει να αναλυθούν, να εξεταστούν και να 
βελτιωθούν. Ασταμάτητα περίεργος και αεικίνητος, ο Γερσέν είναι μια μοναχική 
ιδιοφυΐα στο φόντο παγκόσμιων συρράξεων, πανδημιών, αποικιοκρατίας, προ-
όδου και παρακμής. Η ζωή του ανασυστήθηκε ολοζώντανη και συναρπαστική σε 
αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα του Πατρίκ Ντεβίλ, που έγινε μπεστ σέλερ και 
βραβεύτηκε επανειλημμένα.

«Ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα… ένα εκπληκτικό καλειδοσκόπιο της ιστορίας 
της Γαλλίας και της Γαλλικής αποικιοκρατίας. Μια γοητευτική ιστορία ανακάλυ-
ψης και απώλειας που παραπέμπει στον Κόνραντ». 

Independent
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VI. 
Πάνος Κορωνάκης-Rohlf, Μαρία Μπατζίνη

Ελληνική Σοφία: Το δίκαιο των ανθρώπων 
Ανθολόγιο γνωμικών (περιλαμβάνει τα αρχαία ελληνικά γνωμικά 

και τη μετάφρασή τους σε νέα ελληνικά και αγγλικά)

ISBN: 978-960-499-235-5 • Κατηγορία: Λεύκωμα • Σελ.: 160 • Σχήμα: 17 x 24 
 • Τιμή: 13,40€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Οι αρχές και τα εργαλεία της ηθικής, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της 
αξιοκρατίας και της αγάπης για τον άνθρωπο, μέσα από 150 και πλέον επιλεγ-
μένα γνωμικά αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ρητόρων, πολιτικών και ποιητών 
της κλασικής Ελλάδας. Μια πολύτιμη πηγή αναφοράς για δικηγόρους, νομικούς 
αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για το δίκαιο στην αρχαιότητα, τις έννοιες και 
τις εφαρμογές του, καθώς και τις σύγχρονες προεκτάσεις του. 

Νόμοι  Laws

132 133

Λυθέντων γε τῶν νόμων καί ἑκάστῳ δοθείσης ἐξουσίας ὅ,τι βούλεται ποιεῖν, 
οὐ μόνον ἡ πολιτεία οἴχεται, ἀλλ’ οὐδ’ ὁ βίος ἡμῶν τοῦ τῶν θηρίων οὐδέν ἄν 
διενέγκαι.

Δημοσθένης

Αν καταργηθούν οι νόμοι και ο καθένας αποκτήσει τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει, 
τότε δεν θα καταλυθεί μόνο το πολίτευμα, αλλά και η ζωή μας δεν θα διαφέρει 
από αυτή των άγριων ζώων.

Δημοσθένης Ρήτορας (4ος αι. π.Χ.)

If the laws were done away with and every man were given license to do 
as he liked, not only does the constitution vanish, but our life would not differ 
from that of the beasts of the field.

Demosthenes Orator (4th cent. BC)

Δίκαιος ἄν ᾖς, τῷ τρόπῳ χρήσῃ νόμῳ.

Μένανδρος

Αν είσαι δίκαιος, ο νόμος θα ορίζει τη συμπεριφορά σου.

Μένανδρος Κωμικός ποιητής (4ος-3ος αι. π.Χ.)

If you are righteous, the law will guide your conduct.

Menander Comic poet (4th-3rd cent. BC)

Προηγούμενα βιβλία τους: Ελληνική Σοφία: Η γη και οι άνθρωποι και 
Εν Δελφοίς Σοφία: Τα παραγγέλματα των επτά σοφών.
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μελετεΣ & Δοκιμια 

VII. 
Νίκος Χριστοφής (επιμ.)

Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία:  
Όψεις της ιστορίας της τη δεκαετία του ’40

Συγγραφείς: Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Τσικρίκης, Βασιλική Λάζου,  
Έρση Μαλαγιώργη,  Κώστας Μιχαλάκης, Γιάννης Σκαλιδάκης,  

Δέσποινα Μήτσιου, Δόμνα Κόφφα, Ελισάβετ Τσιδεμιάδου,  
Παναγιώτης Κουστένης, Αγγελική Νικολάου

ISBN: 978-960-499-236-2 • Κατηγορία: Ιστορία • Σελ.: 240 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 12,90€ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ταραγμένη Ιστορία 
της Θεσσαλίας τη δεκαετία του ’40. Ο πόλεμος, η Κα-
τοχή, η Αντίσταση, η μάχη για τη σοδειά, οι διωγμοί 
του εβραϊκού πληθυσμού, η Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, η 
εκπαίδευση, ο Εμφύλιος, τα Έκτακτα Στρατοδικεία 
της μισαλλοδοξίας και του αφανισμού.

Ένα συλλογικό έργο με πλούσιο αρχειακό υλικό, 
προφορικές μαρτυρίες και άλλες καινοτόμες εκπαι-
δευτικές εφαρμογές που προσεγγίζει τα μεγάλα γε-
γονότα αλλά και την καθημερινή ζωή, μέσα κυρίως, 
από τα μάτια των «από κάτω», αυτών που υπέστησαν 
τις συνέπειες της Ιστορίας αλλά και πάλεψαν, για 
πρώτη φορά σε τέτοια μαζική κλίμακα, να γίνουν οι 
πρωταγωνιστές της. 

Πόλεμος και Αντίσταση  
στη Θεσσαλία

Όψεις της ιστορίας της κατά τη δεκαετία του ’40

Επιμέλεια: Νίκος Χριστοφής

Γράφουν:   Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Τσικρίκης, Βασιλική Λάζου,  

Έρση Μαλαγιώργη, Κώστας Μιχαλάκης, Γιάννης Σκαλιδάκης, 

Δέσποινα Μήτσιου, Δόμνα Κόφφα, Ελισάβετ Τσιδεμιάδου, 

Παναγιώτης Κουστένης, Αγγελική Νικολάου.

Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ταραγμένη Ιστορία της 
Θεσσαλίας την δεκαετία του ’40. Ο πόλεμος, η Κατοχή, η 
Αντίσταση, οι διωγμοί του εβραϊκού πληθυσμού, η μάχη 
της σοδειάς, ο θεσμός της  Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, η λει-
τουργία των σχολείων, ο Εμφύλιος, τα Έκτακτα Στρατο-
δικεία της μισαλλοδοξίας και του αφανισμού…

 Ένα συλλογικό έργο με πλούσιο αρχειακό υλικό, προ-
φορικές μαρτυρίες και άλλες καινοτόμες εκπαιδευτικές 
εφαρμογές που προσεγγίζει τα μεγάλα γεγονότα αλλά 
και την καθημερινή ζωή, μέσα από τα μάτια των «από 
κάτω», αυτών που υπέστησαν τις συνέπειες της Ιστορί-
ας αλλά και πάλεψαν, για πρώτη φορά σε τέτοια μαζική 
έκταση, για να γίνουν οι πρωταγωνιστές της.

Π
όλεμος και Αντίσταση  στη Θ

εσσαλία
πολιτική
ιστορία&
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VIII.
Σπύρος Σακελλαρόπουλος

Ο Κυπριακός κοινωνικός σχηματισμός (1191-2004)
Από τη συγκρότηση στη διχοτόμηση

 
ISBN: 978-960-499-194-5 • Κατηγορία: Κοινωνική Πολιτική • Σελ.: 832  

 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 48,00€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

•  Ποιο ήταν το σύστημα εξουσίας που επικράτησε 
στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των 
Φράγκων και των Ενετών; 

•  Η κατάκτηση του νησιού από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ποιες αλλαγές επέφερε;

•  Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις Μουσουλμάνων 
και Ορθόδοξων εκείνη την περίοδο;

•  Τι καινούριο φέρνει η μεταβίβαση της εξουσίας 
στους Βρετανούς;

•  Ποιες αντιθέσεις υπήρχαν στο εσωτερικό των Ελ-
ληνοκυπρίων μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα;

• Πότε αρχίζει και αναδύεται ο τουρκικός εθνοτισμός;
•  Ποιες οι αντιθέσεις εντός του τουρκοκυπριακού στοιχείου στη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου; 
• Πώς εκτυλίχθηκε ο ακήρυκτος ελληνοκυπριακός εμφύλιος στη δεκαετία του 

’40; 
• Πώς ερμηνεύονται οι μεταλλαγές στη στάση της Βρετανίας, της Τουρκίας και 

της Ελλάδας από το τέλος του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 1958; 
• Γιατί δεν μπόρεσε να διατηρηθεί το ενιαίο κυπριακό κράτος; 
• Ποιες οικονομικές μεταβολές χαρακτήρισαν την πρώτη περίοδο της ανεξαρ-

τησίας; 
• Τι ακριβώς έγινε με τα σχέδια Άτσεσον; 
• Ποια η εξέλιξη του ελληνοκυπριακού κομματικού συστήματος; 
• Ποιες ήταν οι σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας στη διάρκεια της δικτατορίας; 
• Γιατί φτάσαμε στο πραξικόπημα και στην εισβολή; 
• Ποια διπλωματικά σχέδια αναπτύχθηκαν στην μετά το 1974 περίοδο; 
• Ποιοι οι μετασχηματισμοί στο κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό; 
• Γιατί απορρίφθηκε το σχέδιο Ανάν;
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IX.
Μιχάλης Γαλανάκης, Χρήστος Πεζηρκιανίδης, Αναστάσιος Σταλίκας 

(επιστημονική επιμέλεια)

Βασικά θέματα ψυχομετρίας
ISBN: 978-960-499-219-5 • Κατηγορία: Ψυχολογία • Σελ.: 528  

 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 45,00€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

Ψυχομετρία: σύνθετη λέξη από τα ουσιαστικά ψυχή 
και μέτρον: ψυχομετρία < ψυχο [<ψυχή] + μετρία 
[<μέτρον]. Κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με:
•  Τη θεωρία και έρευνα της εκτίμησης ή μέτρησης ψυ-

χολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων (π.χ. νοη-
μοσύνης, προσωπικότητας, ενδιαφερόντων κ.λπ.) ατό-
μων ή ομάδων με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων. 

•  Τον σχεδιασμό, χορήγηση και αξιολόγηση ποσοτικών 
δοκιμασιών που μετρούν ψυχολογικές μεταβλητές.

•  Τη συστηματική χρήση δοκιμασιών με σκοπό την πο-
σοτική μέτρηση των ψυχικών φαινομένων και της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς. 

•  Την ποσοτικοποίηση και ανάλυση των ατομικών διαφορών. 
• Το σύνολο διαφόρων ψυχολογικών τεστ. 
• Την ποσοτική διάσταση της ψυχολογίας. 
• Τη μέτρηση της ψυχής.

Το βιβλίο καλύπτει όλο το φάσμα των βασικών θεμάτων ψυχομετρίας, κα-
θώς περιλαμβάνει πέρα από την ιστορική διαδρομή του κλάδου, με τη συμβολή 
των επιστημόνων ερευνητών που σφράγισαν τη γένεση και εξέλιξή του, την 
κατασκευή και στάθμιση εργαλείων, τους βασικούς τομείς μέτρησης και τα πιο 
διαδεδομένα εργαλεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τις αρχές από τις 
οποίες αναδύθηκε η ψυχομετρία.

Τα Βασικά θέματα ψυχομετρίας απευθύνονται σε κάθε ψυχολόγο, εκπαιδευόμενο ή 
επαγγελματία που κάνει χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στην καθημερινή του 
πράξη. Τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν διαποτίσει τη ζωή μας και χρησιμοποιού-
νται από κλινικούς ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, από συμβούλους και οργα-
νωτικούς ψυχολόγους, αλλά και από κάθε ερευνητή που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των κοινωνικών επιστημών και όχι μόνο. Καθένας από αυτούς τους επαγ-
γελματίες, αλλά και οι φοιτητές των κοινωνικών επιστημών, κρίνεται απαραίτητο 
να διαθέτουν τις γνώσεις που σταχυολογεί και μεταλαμπαδεύει το παρόν βιβλίο.
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X. 
Ηλίας Κουρκούτας

Συναισθηματικές και συμπεριφορικές  
διαταραχές στα παιδιά

Κλινικές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στην οικογένεια και το σχολείο

ISBN: 978-960-499-191-4 • Κατηγορία: Ψυχολογία • Σελ.: 432  
 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 29,90€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

H ανάπτυξη μιας ολιστικής ψυχοπαιδαγωγικής και ψυ-
χοθεραπευτικής προσέγγισης των συναισθηματικών 
δια ταραχών και των προβλημάτων συμπεριφοράς με τη 
σύνθεση των διαφόρων θεωρητικών μοντέλων και των 
διαθέσιμων ψυχοπαιδαγωγικών/ψυχοθεραπευτικών τε-
χνικών, κυρίως στο πλαίσιο του σχολείου, είναι το θέμα 
του βιβλίου.

Ο συγγραφέας κάνει μία εκτενή επισκόπηση των διαθέ-
σιμων, σε διεθνές επίπεδο, ερευνητικών και κλινικών δε-
δομένων που αφορούν στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστι-
κά και στη λειτουργία των παιδιών με προβλήματα συμπε-
ριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες και παρουσιάζει 
τα νέα θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης των προβληματι-

κών καταστάσεων στο σχολείο και στην οικογένεια, αλλά και τους τρόπους παρέμβασης. 
Περιγράφει αναλυτικά τα βασικά στοιχεία της ατομικής και της οικογενειακής δυνα-
μικής αυτών των παιδιών, τους παράγοντες επικινδυνότητας, τους προστατευτικούς/
παρωθητικούς παράγοντες, σε κοινωνικό και σχολικό επίπεδο, και αναλύει ενδελεχώς 
τις δυναμικές που αναπτύσσονται στα σχολικά πλαίσια καθώς και τις δυσκολίες διαχεί-
ρισης από την πλευρά των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων περιπτώσεων παιδιών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην παρουσίαση των σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών, ψυ-
χοκοινωνικών και κλινικών/ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 
των αποδιοργανωτικών και διαταρακτικών συμπεριφορών και των αντίστοιχων συναι-
σθηματικών δυσκολιών, με στόχο την ένταξη των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Τέλος, 
ασκεί κριτική στην παραδοσιακή μονοδιάστατη ψυχιατρική προσέγγιση των παιδικών 
διαταραχών και προτείνεται ένα ενταξιακό μοντέλο συμβουλευτικής υποστηρικτικής πα-
ρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στα φαινόμενα ενδοσχολικού εκφοβισμού, 
αλλά και εξαρτήσεων και επικίνδυνων συμπεριφορών (cyberbulling) στο διαδίκτυο. 

Το βιβλίο απευθύνεται στους κλινικούς και τους σχολικούς ψυχολόγους, τους εκπαι-
δευτικούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, και σε όλους εν γένει τους επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά που εμφανίζουν ήπια ή σοβαρότερα 
προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες και ενδιαφέρονται για τους 
τρόπους παρέμβασης, αλλά και για την κατανόηση της ψυχολογίας/ της ψυχικής και 
διαπροσωπικής δυναμικής των συγκεκριμένων παιδιών.

Κλινικές και Ψυχοπαιδαγωγικές παρεµβάσεις 
στην οικογένεια και το σχολείο

Ηλίας Ε. ΚουρκούταςΗλίας Ε. 
Κουρκούτας

Συναισθηµατικές
και Συµπεριφορικές 

∆ιαταραχές στα Παιδιά

Συναισθηµατικές 
και Συµπεριφ

ορικές 
∆

ιαταραχές στα Π
αιδιά

H ανάπτυξη µιας ολιστικής ψυχοπαιδαγωγικής και ψυχοθεραπευτικής 
προσέγγισης των συναισθηµατικών διαταραχών και των προβληµάτων 
συµπεριφοράς µε τη σύνθεση των διαφόρων θεωρητικών µοντέλων 
και των διαθέσιµων ψυχοπαιδαγωγικών/ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, 
κυρίως στο πλαίσιο του σχολείου, είναι το θέµα του βιβλίου.

Ο συγγραφέας κάνει µία εκτενή επισκόπηση των διαθέσιµων, σε διεθνές επίπεδο, 
ερευνητικών και κλινικών δεδοµένων που αφορούν στα ψυχοκοινωνικά χαρακτη-
ριστικά και  στη λειτουργία των παιδιών µε προβλήµατα συµπεριφοράς και συναι-
σθηµατικές δυσκολίες και παρουσιάζει τα νέα θεωρητικά µοντέλα προσέγγισης 
των προβληµατικών καταστάσεων στο σχολείο και στην οικογένεια, αλλά και 
τους τρόπους παρέµβασης. Περιγράφει αναλυτικά τα βασικά στοιχεία της ατοµι-
κής και της οικογενειακής δυναµικής αυτών των παιδιών, τους παράγοντες επικιν-
δυνότητας, τους προστατευτικούς/παρωθητικούς παράγοντες, σε κοινωνικό και 
σχολικό επίπεδο και αναλύει ενδελεχώς τις δυναµικές που αναπτύσσονται στα 
σχολικά πλαίσια καθώς και τις δυσκολίες διαχείρισης από την πλευρά των εκπαι-
δευτικών των συγκεκριµένων περιπτώσεων παιδιών. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνει στην παρουσίαση των σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών, 
ψυχοκοινωνικών και κλινικών/ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων για την αντιµε-
τώπιση των αποδιοργανωτικών και διαταρακτικών συµπεριφορών και των αντί-
στοιχων συναισθηµατικών δυσκολιών, µε στόχο την ένταξη των παιδιών στο 
σχολικό πλαίσιο. Τέλος, ασκεί κριτική στην παραδοσιακή µονοδιάστατη ψυχιατρι-
κή προσέγγιση των παιδικών διαταραχών και προτείνει ένα ενταξιακό µοντέλο 
συµβουλευτικής υποστηρικτικής παρέµβασης στο πλαίσιο του σχολείου για 
παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στα φαινόµενα ενδοσχολικού εκφοβισµού, 
αλλά και εξαρτήσεων και επικίνδυνων συµπεριφορών (cyberbulling) στο διαδίκτυο.  

Το βιβλίο απευθύνεται στους κλινικούς και τους σχολικούς ψυχολόγους, τους 
εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, και σε όλους εν γένει τους επαγγελµα-
τίες ψυχικής υγείας οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε παιδιά που εµφανίζουν ήπια ή 
σοβαρότερα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθηµατικές δυσκολίες και ενδια-
φέρονται για τους τρόπους παρέµβασης, αλλά και για την κατανόηση της ψυχολο-
γίας/της ψυχικής και διαπροσωπικής δυναµικής των συγκεκριµένων  παιδιών.

Έµπλουτισµένη έκδοση του βιβλίου κυκλοφορεί, επίσης, στα Αγγλικά µε τον τίτλο: 
Children with behavioral disorders: Ecosystemic psychodynamic interventions 
within family and school context (New York: Nova Science).

Ο Ηλίας Κουρκούτας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1961. 
Είναι Κλινικός Ψυχολόγος, Καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε αντικείµενο την Ψυχολο-
γία Παιδιών και Εφήβων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες (Συναισθηµατικές-Συµπεριφορικές ∆υσκο-
λίες, Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές, Χρόνιες Ασθένειες, 
Παραβατικές-αντικοινωνικές συµπεριφορές, Προβλή- 
µατα σχολικής προσαρµογής κ.λπ.). Είναι, επίσης, 
∆ιευθυντής του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προ-
γράµµατος Ειδικής Αγωγής (Τµήµατα Ψυχολογίας και 
Παιδαγωγικών). Πραγµατοποίησε τις µεταπτυχιακές 
σπουδές του στο Βέλγιο µε υποτροφία του ΟΑΕ∆ και 
ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπι-
στήµιο της Λιέγης µε υποτροφία του ΙΚΥ. Εργάστηκε 
στο ίδιο Πανεπιστήµιο ως ερευνητής στον τοµέα 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του M. Born, και συνδι-
ηύθυνε µε τον J. Melon, για τέσσερα χρόνια, τα σεµι-
νάρια κλινικής ψυχανάλυσης. Παράλληλα, ειδικεύθη-
κε στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων στο Φροϋ- 
δικό Ινστιτούτο Ψυχανάλυσης Βρυξελλών. 

Ερευνητικά ασχολείται µε τον ρόλο των νέων µοντέλων 
ψυχικής υγείας, καθώς και των καινοτόµων συµβου-
λευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων/«εντα-
ξιακών πρακτικών» στα σχολεία, για παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. ∆ίδαξε σε πολλά Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, έχει δηµοσιεύσει έναν µεγάλο αριθµό 
άρθρων και µετείχε στη συγγραφή άλλων στα Ελληνικά, 
Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

Έχει συγγράψει και επιµεληθεί τα ακόλουθα βιβλία 
στα Ελληνικά και Αγγλικά: 
• Η. Κουρκούτας & J.-P. Chartier (2008), Παιδιά 
• και Έφηβοι µε Ψυχοκοινωνικές και Μαθησιακές 
• ∆ιαταραχές. Στρατηγικές παρέµβασης 

• Η. Κουρκούτας, & R. Caldin, (2012), 
   Οικογένειες παιδιών µε ιδιαίτερες δυσκολίες 
   και Σχολική Ένταξη

• Η. Κουρκούτας (2001), Η Ψυχολογία του Εφήβου. 
   Θεωρητικά ζητήµατα και κλινικές περιπτώσεις  

• Η. Κουρκούτας, & Θ. Θάνος (Επιστ. Επιµ.) (2013), 
   Σχολική Βία και Παραβατικότητα: 
   Ψυχολογικές, Κοινωνιολογικές Παιδαγωγικές
   διαστάσεις. Ενταξιακές παρεµβάσεις

• Η. Κουρκούτας (Επιστ. Επιµ.)  (2017), 
   Σχολική Συµβουλευτική και παρεµβάσεις 
   για Παιδιά µε ∆ιαταραχές

• Ε. Kourkoutas, Ε. & F. Erkman (Eds.) (2011),
   Interpersonal Acceptance and Rejection: 
   Social, Emotional, and Educational Contexts

• Ε. Kourkoutas (2012). Children with behavioral
   problems: Ecosystemic psychodynamic 
   interventions within family and school context

• E. Kourkoutas & A. Hart (2015), Innovative
   Practice and Interventions for Children 
   and Adolescents with Psychosocial Difficulties 
   and Disabilities9 789604 991914

ISBN: 978-960-499-191-4
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XI.
Δημήτρης Αλεξάκης

John Dewey, πειραματισμός & δημοκρατία
ISBN: 978-960-499-222-5 • Κατηγορία: Κοινωνική Πολιτική  

 • Σελ.: 256 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 17,00€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Ο John Dewey υπήρξε ένας από τους σημαντικότε-
ρους εκπροσώπους της φιλοσοφίας του πραγματι-
σμού και ηγετική μορφή του κινήματος της προο-
δευτικής αγωγής. Στοχάστηκε συστηματικά πάνω στο 
νόημα των σύγχρονων πειραματικών επιστημών, της 
δημοκρατίας και της μεταξύ τους σχέσης. Συγκρότησε 
μία πρωτότυπη φιλοσοφία της πράξης, με επίκεντρο 
τη ριζοσπαστική θεώρηση της δημοκρατίας.

Με φόντο τη σύγχρονη σημασιολογική απροσδιο-
ριστία της δημοκρατίας, το βιβλίο εξετάζει κριτικά το 
έργο του Dewey, εστιάζοντας στη σχέση πειραματικής 
επιστήμης και δημοκρατίας. 

Ποιος είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του πειραματισμού των φυσικών επιστημών; 
Ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της ριζοσπαστικής δημοκρατίας στον 

ανεπτυγμένο καπιταλισμό; 
Μπορεί η πειραματική ορθολογικότητα να συμβάλει στην επίλυση των κοι-

νωνικών συγκρούσεων και, ως εκ τούτου, στον δημοκρατικό κοινωνικό μετα-
σχηματισμό; 

Μπορεί η επιστήμη να δικαιολογήσει τις δημοκρατικές αξίες και την αξία της 
ίδιας της δημοκρατίας;
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Ο John Dewey υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της 
φιλοσοφίας  του πραγµατισµού και ηγετική µορφή του κινήµατος της 
προοδευτικής αγωγής. Στοχάστηκε συστηµατικά πάνω στο νόηµα των 
σύγχρονων πειραµατικών επιστηµών, της δηµοκρατίας και της µεταξύ 
τους σχέσης. Συγκρότησε µία πρωτότυπη φιλοσοφία της πράξης, µε επί-
κεντρο τη ριζοσπαστική θεώρηση της δηµοκρατίας.

Με φόντο τη σύγχρονη σηµασιολογική απροσδιοριστία της δηµοκρατίας, 
το βιβλίο εξετάζει κριτικά το έργο του Dewey, εστιάζοντας στη σχέση πει-
ραµατικής επιστήµης και δηµοκρατίας. 

Ποιος είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του πειραµατισµού των φυσικών 
επιστηµών; 

Ποιο µπορεί να είναι το περιεχόµενο της ριζοσπαστικής δηµοκρατίας 
στον ανεπτυγµένο καπιταλισµό; 

Μπορεί η πειραµατική ορθολογικότητα να συµβάλει στην επίλυση των 
κοινωνικών συγκρούσεων και, ως εκ τούτου, στον δηµοκρατικό κοινω-
νικό µετασχηµατισµό; 

Μπορεί η επιστήµη να δικαιολογήσει τις δηµοκρατικές αξίες και την 
αξία της ίδιας της δηµοκρατίας; 

ISBN 978-960-499-222-5

Ο ∆ηµήτρης Αλεξάκης σπούδασε 
παιδαγωγικά και φιλοσοφία στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
Είναι µεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο τµήµα Φιλοσοφικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών του Πανεπιστή-
µιου Κρήτης. 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
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XII. 
Αντώνης Γεωργούλας

Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης
Σύγχρονη ιδεολογία και διαδικασίες συμβολικής κυριαρχίας

ISBN: 978-960-499-223-2 • Κατηγορία: Κοινωνιολογία
 • Σελ.: 576 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 31,90€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν ζωτικό χώρο για την 
κάθε κοινωνία, καθώς δι’ αυτής μεταβιβάζονται οι 
βασικοί όροι της συνέχειάς της. Ωστόσο, στις σύγ-
χρονες ταξικές κοινωνίες, οι προς μεταβίβαση όροι 
δύσκολα μπορούν να ξεπεράσουν τις επιμέρους 
οπτικές και τα αντίστοιχα κοινωνικά συμφέροντα. Η 
κοινωνική επιστήμη της εκπαίδευσης, στη σχετικά 
σύντομη ιστορία της, προσπάθησε να ξεφύγει από 
τις επιμέρους οπτικές και να αντικειμενοποιήσει τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Χωρίς, όμως, μεγάλη 
επιτυχία. Η εναλλαγή αντίθετων μεταξύ τους κοινω-
νιολογικών και παιδαγωγικών θεωριών μαρτυρεί ότι 
η αντικειμενοποίηση παραμένει ένα ανοικτό σχέδιο.

Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας εξετάζει τις σχέσεις 
της κοινωνιολογίας και των παιδαγωγικών θεωριών υπό ένα νέο πρίσμα. Πρό-
κειται για το πρίσμα που παραχωρεί ο ιδεολογικός τελεστής, δηλαδή η κυμαινό-
μενη σχέση ισότητας-ιεραρχίας, κάτι που επιτρέπει να συνδεθεί η εκπαίδευση 
με τις άλλες σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας: την οικονομία, την κουλ-
τούρα και την πολιτική. Έτσι, οι μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης μπορούν να 
κατανοηθούν μέσα από την ανάλυση της πορείας που ακολούθησε η κοινωνιο-
λογία της εκπαίδευσης σε σχέση με τις συνθήκες στις οποίες διατύπωσε τις 
θεωρίες της. Ανοίγεται, έτσι, ένας δρόμος αναστοχαστικού ρεαλισμού που μας 
οδηγεί στην ασφαλή εξήγηση του νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού της εκπαί-
δευσης και, γενικότερα, των σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και τη 
σύγχρονη ιδεολογία. 

Αντώνης ΓεωργούλαςΑντώνης
Γεωργούλας

Μετασχηµατισµοί 
της εκπαίδευσης

Σύγχρονη ιδεολογία 
και διαδικασίες συµβολικής κυριαρχίας

Μ
ετασχηµατισµοί της εκπαίδευσης

Σύγχρονη ιδεολογία και διαδικασίες συµβολικής κυριαρχίας

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ζωτικό χώρο για την κάθε 
κοινωνία, καθώς δι' αυτής µεταβιβάζονται οι βασικοί όροι 
της συνέχειάς της. Ωστόσο, στις σύγχρονες ταξικές κοινω-
νίες, οι προς µεταβίβαση όροι δύσκολα µπορούν να ξεπε-
ράσουν τις επιµέρους οπτικές και τα αντίστοιχα κοινωνικά 
συµφέροντα. Η κοινωνική επιστήµη της εκπαίδευσης, στη 
σχετικά σύντοµη ιστορία της, προσπάθησε να ξεφύγει από 
τις επιµέρους οπτικές και να αντικειµενοποιήσει τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Χωρίς, όµως, µεγάλη επιτυ-
χία. Η εναλλαγή αντίθετων µεταξύ τους κοινωνιολογικών 
και παιδαγωγικών θεωριών µαρτυρεί ότι η αντικειµενο-
ποίηση παραµένει ένα ανοικτό σχέδιο. 

Εδώ ακριβώς παρεµβαίνει αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας 
εξετάζει τις σχέσεις της κοινωνιολογίας και των παιδαγω-
γικών θεωριών υπό ένα νέο πρίσµα. Πρόκειται για το 
πρίσµα που παραχωρεί ο ιδεολογικός τελεστής, δηλαδή η 
κυµαινόµενη σχέση ισότητας-ιεραρχίας – κάτι που 
επιτρέπει να συνδεθεί η εκπαίδευση µε τις άλλες σφαίρες 
της κοινωνικής δραστηριότητας: την οικονοµία, την κουλ-
τούρα και την πολιτική. Έτσι, οι µετασχηµατισµοί της 
εκπαίδευσης µπορούν να κατανοηθούν µέσα από την 
ανάλυση της πορείας που ακολούθησε η κοινωνιολογία 
της εκπαίδευσης σε σχέση µε τις συνθήκες στις οποίες 
διατύπωσε τις θεωρίες της. Ανοίγεται, έτσι, ένας δρόµος 
αναστοχαστικού ρεαλισµού που µας οδηγεί στην ασφαλή 
εξήγηση του νεοφιλελεύθερου µετασχηµατισµού της 
εκπαίδευσης και, γενικότερα, των σχέσεων ανάµεσα στις 
κοινωνικές επιστήµες και τη σύγχρονη ιδεολογία. 

ISBN 978-960-499-191-4

Ο Αντώνης Γεωργούλας είναι 
καθηγητής κοινωνιολογικής και 
ανθρωπολογικής θεωρίας στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης (Τµήµα Φιλο-
σοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών). Η ερευνητική του εργασία 
επικεντρώνεται στην επιστηµολογία 
των κοινωνικών επιστηµών και, 
κυρίως, στην εννοιολογική αλλαγή. 
Η συγκαιρινή του έρευνα είναι 
γύρω από τις σχέσεις ανάµεσα στις 
συνιστώσες της επιστηµονικής 
κουλτούρας και τους µετασχηµατι-
σµούς της εκπαιδευτικής σφαίρας.   
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XIII. 
Mary Healy

Φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις  
της κοινωνικής συνοχής

Νέες κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική

Μετάφραση: Ιάκωβος Πελεκάνος

ISBN: 978-960-499-233-1 • Κατηγορία: Κοινωνική Πολιτική  
 • Σελ.: 304 • Σχήμα: 14 x 21 • Τιμή: 16,20€

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια «κοινωνική συνοχή» για τις Δυτικές φι-
λελεύθερες δημοκρατίες, αλλά περισσότερο, τι πρέπει ιδανικά να 
σημαίνει ο όρος αυτός; Αναζητώντας την απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα, επιβάλλεται να διερευνήσουμε το είδος των σχολικών 
δομών αλλά και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που χρειάζονται, 
έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το ιδανικό. Η πλούσια και συναρ-
παστική μελέτη της Mary Healy όχι μόνο διαφωτίζει εννοιολογικά 
την έννοια των «πολιτικών σχέσεων» και τις πυκνές μεταφορικές 
τους προεκτάσεις, αλλά προσφέρει συνάμα λογικές και πρακτικές 
συμβουλές τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους ιθύνοντες 
χάραξης τέτοιων πολιτικών, σχετικά με τον τρόπο που η εκπαίδευ-
ση για την κοινωνική συνοχή μπορεί να γίνει ένας απτός στόχος.

Kristjan Kristjansson,
Professor of Character Education and Virtue Ethics, University of Birmingham, UK

Όταν η ηθική των κοινωνιών μας μετασχηματίζεται σε πολιτικό και κοινωνικό στό-
χο, επιστρατεύεται μία έννοια: η Συνοχή. Τι είναι, όμως, η κοινωνική συνοχή και 
πώς συνδέεται με την πόλιν του Αριστοτέλη; Τι συνδέει την πολυπόθητη συνοχή με 
τους διαφορετικούς τύπους κοινωνικού δεσμού που μας συνδέουν μεταξύ μας; Με 
ποιες ενέργειες και μέσω ποιων διαδρομών επιτυγχάνεται η πολυπόθητη κοινωνι-
κή συνοχή; Ποιες είναι οι ηθικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικές δεσμεύσεις που 
χρειαζόμαστε ώστε να προσεγγίσουμε το όραμα της συνεκτικότητας; Και ο ξένος, ο 
διαφορετικός, αυτός απειλεί αληθινά την κοινωνική συνοχή των κοινωνιών μας; 

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα τα οποία τίθενται σε αυτό το βι-
βλίο, το οποίο αποτελεί μία μελέτη για τα όρια των κοινωνιών μας και τον ρόλο 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, ως προς τις διαστάσεις που παίρνει η ίδια η συνύ-
παρξη στην καθημερινότητά της. Ανατρέπει το προφανές, το δήθεν αυθόρμητο, 
και αναδεικνύει την κατασκευή των σκέψεών μας. Είναι το όραμα για μία ουσια-
στικά συνεκτική και ταυτόχρονα βαθιά ηθική και ανθρωποκεντρική κοινωνία, 
που οφείλουμε να διεκδικήσουμε.
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