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1. Διονύσης Χαριτόπουλος 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΘΥΣ 
Μυστήρια & Φόνοι  

ISBN: 978-960-499-242-3 • Κατηγορία: Ελλ. Πεζογραφία • Σελ.: 240 • Σχήμα: 12,5 x 20,5 • Τιμή: 13,50€  
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Το παρελθόν του Πειραιά είναι βαρύ. Στις αθηναϊκές εφημερίδες 
αναφερόταν με δέος: «Η πόλις των φρικτών εγκλημάτων», «Το 
βασίλειον του τρόμου», «Το λιμάνι της παρανομίας» κ.ά. Ο Διονύσης 
Χαριτόπουλος καταδύεται στον βυθό του μεγάλου Λιμανιού και 
φέρνει στην επιφάνεια τον σκληρό και βίαιο κόσμο του, μέσα από 
πραγματικά γεγονότα, όπως ακριβώς συνέβησαν, χωρίς μύθους και 
ωραιοποιήσεις.  

Στη σκοτεινή εποχή του Πειραιά, κυριαρχούσαν η βία και το 
έγκλημα. Αν ήσουν άοπλος, ήσουν ξεγραμμένος. Ακόμα και οι πιο 
φιλήσυχοι πολίτες κοιμόντουσαν με το πιστόλι κάτω από το μαξιλάρι, 
γιατί νταήδες, συμμορίες, σωματέμποροι, λυμαίνονταν την πόλη, 
σκότωναν και σκοτώνονταν μεταξύ τους.  

Ένα ανθολόγιο τρόμου και αίματος. 
 

2. Μιχάλης Κατσαρός  
ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 Α΄ ΜΕΡΟΣ: Μεσολόγγι  /  Κατά Σαδδουκαίων /  Οροπέδιο 
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Ανέκδοτα  / Αδημοσίευτα  /  Αθησαύριστα   

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ISBN: 978-960-499-268-3 • Κατηγορία: Ποίηση • Σελ.: 240 • Σχήμα: 15 x 24 • Τιμή: 18,80€  
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός (1919-21/11/1998) πέθανε ακριβώς 
πριν από είκοσι χρόνια, τον Νοέμβρη του 1998. Με αφορμή αυτή 
την επέτειο, οι εκδόσεις Τόπος σε συνεργασία με τον κληρονόμο 
τού ποιητή Στάθη Κατσαρό προχωρούν σε μια τιμητική έκδοση 
που περιλαμβάνει μείζονα ποιητικά του έργα.  

Το πρόσθετο ενδιαφέρον σε αυτή την έκδοση είναι ότι 
περιλαμβάνει και ικανό αριθμό ποιητικών έργων που βρέθηκαν 
μετά τον θάνατο του ποιητή στο Αρχείο του και που –αυτό ίσως 
είναι το σημαντικότερο– αποκαλύπτουν στον αναγνώστη 
υφολογικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά που τα προσεγγίζουν 
στα μείζονα ποιήματά του.  

Τα περισσότερα από αυτά τα ποιήματα του Αρχείου είτε 
έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικές εκδόσεις, είτε, ακόμα, 
παραμένουν πάντα ανέκδοτα, είτε δεν έχουν ποτέ θησαυριστεί. Με αυτή την έννοια 
ο τιμητικός αυτός τόμος παρουσιάζει και πολλαπλό χρηστικό ενδιαφέρον: τόσο για 
τον ερευνητή όσο και για τον αναγνώστη που εμπνέεται και συγκινείται από τη 
διαχρονικής δύναμης ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. 

http://www.toposbooks.gr/contents/writers.php?wid=26
http://www.toposbooks.gr/contents/writers.php?wid=15
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3. Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, 1950-1965 
Αρχείο  Κων/νου Μεγαλοκονόμου 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΧΟΛΙΑ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ: ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ISBN: 978-960-499-271-3  (ΝΕΟ)• Κατηγορία: Λεύκωμα • Σελ.: 200 • Σχήμα: 21,5 x 24,5  

• Τιμή: 19,90€ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Το λεύκωμα Η Άλλη Ελλάδα, 1950-1965 συγκροτήθηκε από 
τον Άρη Μαραγκόπουλο μέσα από μια δύσκολη επιλογή 
εκατοντάδων φωτογραφιών βασισμένων στο πλούσιο 
φωτογραφικό Αρχείο του Κωνσταντίνου Μεγαλοκονόμου. 
Είναι, στην ουσία, ένα μικρό φιλμ νουάρ, όπως ακριβώς 
ήταν και η κρίσιμη δεκαπενταετία που αποτυπώνει. Μια 
σκληρή μετεμφυλιακή εποχή, όπου κάποιοι άνθρωποι 
στην Ελλάδα πίστευαν ακράδαντα ότι μπορούν να 
αλλάξουν ριζικά τον κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι έτρεμαν 
στην ιδέα ότι οι κομμουνιστές μπορεί μια μέρα να τους 
σφάξουν. 

Η Άλλη Ελλάδα, μια σκοτεινή Ελλάδα εμφανώς 
παρούσα στο σήμερα της Κρίσης, αποτελεί μια τολμηρή πρόταση για το 
ξαναδιάβασμα της σύγχρονης Ιστορίας μέσα από το ξαναδιάβασμα των εικόνων του 
παρελθόντος μας. 

 
Η επανέκδοση του εξαντλημένου και πολυδιαβασμένου λευκώματος έχει ξανακοιταχτεί από 

τον συγγραφέα.  
 

4. Μιχάλης Μπολιάκης 
PERU 

ISBN: 978-960-499-257-7 • Κατηγορία: Λεύκωμα • Σελ.: 80 • Σχήμα: 21,5 x 24,5 • Τιμή: 14,40€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Ο Μιχάλης Μπολιάκης, σε ένα φωτογραφικό 
οδοιπορικό στα τέλη της δεκαετίας του ’90, 
περιηγείται στην περιοχή του Cuzco, της Arequipa, της 
λίμνης Titicaca και αλλού, χωρίς πρόγραμμα και 
συγκεκριμένο σκοπό, συλλέγοντας εικόνες της 
καθημερινότητας που κρύβεται πίσω από τις βιτρίνες 
του τουρισμού.  

Οι φωτογραφίες αυτού του λευκώματος, με 
επίκεντρο τους γηγενείς του Περού, ορόσημο για τους 
προκολομβιανούς πολιτισμούς, αποτυπώνουν την 
ανόθευτη ομορφιά και γοητεία του τόπου που υπήρξε το κέντρο του πολιτισμού 
των Ίνκας.  
 

 

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=15
http://www.toposbooks.gr/contents/writers.php?wid=15
https://boliakis.gr/about/
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5. Ιωάννης Πανουτσόπουλος 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ISBN: 978-960-499-267-6 • Κατηγορία: Ποίηση • Σελ.: 96 • Σχήμα: 15 x 24 • Τιμή: 11,00€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Σ Ε ΠΤ Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια ποιητική συλλογή 
που παρ’ ολίγον να συνταξιοδοτηθεί σε ένα σκοτεινό συρτάρι, 
μαθαίνοντας να μπαλώνει υποδήματα και να πετυχαίνει την 
τσάκιση σε μια ζωή που δεν μπορεί να κρύψει τις ζάρες της. Είναι 
μια σύμβαση αορίστου χρόνου στα πιο ηλιόλουστα κοιμητήρια. 
Είναι ο θάνατος κατά παραγγελία που έρχεται στην πόρτα μας 
delivery. Η άρση της μονιμότητας στην παρατεταμένη εφηβεία και 
η διατήρηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης για όποιον 
περάσει το εκατοστό έτος της ηλικίας. Είναι η υποψία πως ένας 
ταλαντούχος μπουκαδόρος δεν είναι κοινωνικά αποσυνάγωγος, σε 
αντίθεση με έναν ατάλαντο τραπεζίτη. 
 Όλα αυτά πιθανόν να γεννούν ερωτήματα για το τι είναι 
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός», αλλά για τις απαντήσεις καλό είναι να 
ρωτήσετε τον προϊστάμενο, ο οποίος όμως απουσιάζει. Επίσης, πρέπει να έρθετε 
μια άλλη μέρα, γιατί τώρα σχολάσαμε.  
 

6. Σταύρος Τομπάζος 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ (2007-2017) ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ  

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ISBN: 978-960-499-269-0 • Κατηγορία: Δοκίμιο • Σελ.: 130 • Σχήμα: 14 x 20,5 • Τιμή: 12,00€  

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  
 

Μια πρωτότυπη ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού και της πρόσφατης 
«ιστορικών διαστάσεων» κρίσης του, στη βάση των αναλύσεων του Κεφαλαίου του 
Καρλ Μαρξ. Με σημαντικά στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι, ενώ το 
ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου ανακάμπτει προοδευτικά, το ποσοστό 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δεν ακολουθεί στον αναμενόμενο βαθμό, με 
αποτέλεσμα η ανεργία να παραμένει σε ψηλό επίπεδο, ο αριθμός των εργαζόμενων 
με επισφαλείς και «ευέλικτους» όρους απασχόλησης να αυξάνεται αδιάκοπα και οι 
κοινωνικές ανισότητες να φθάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.  

Καταδεικνύουν επίσης ότι ο λόγος ιδιωτικής κατανάλωσης και μισθού 
παρουσιάζει αυξητική τάση και στους τρεις βασικούς πόλους της παγκόσμιας 
οικονομίας (ΗΠΑ, Ε.Ε. και Ιαπωνία), λόγω της μεταφοράς κερδών στα νοικοκυριά με 
χαμηλά και μέσα εισοδήματα υπό μορφή δανεισμού. 

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κάποια βασικά παράγωγα χρηματιστικά 
προϊόντα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-
2008. Τέλος, αναλύονται οι πολιτικές διαχείρισης της κρίσης που επιτρέπουν μια 
εκτίμηση της μακροβιότητας της επισφαλούς χαμηλής μεγέθυνσης της παγκόσμιας 
οικονομίας από το 2010.  

 

http://www.toposbooks.gr/contents/writers.php?wid=318
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7. Δημοσθένης Παπαδάτος 
Ο ΜΑΥΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ 2008 

Τα κόμματα, τα ΜΜΕ, η εξέγερση  
Κατηγορία: Δοκίμιο • Σελ.: 304 • Σχήμα: 15 x 23 • Τιμή: 14,90€  

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Δέκα χρόνια μετά την έκρηξη της νεολαίας, η αποτίμησή της είναι αναγκαία. Το 
χρονολόγιο, τα συνθήματα της εξέγερσης, οι πρωταγωνιστές της, η στάση των 
πολιτικών δυνάμεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης συγκροτούν το υλικό του 
βιβλίου και συνεισφέρουν στον αναστοχασμό των τεκτονικών αλλαγών που 
ακολούθησαν στη μνημονιακή Ελλάδα.  

 

8. Θανάσης Σκρουμπέλος 
ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΟΒΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑΡΑ… 

ΕΡΕΥΝΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: XΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ 
ISBN: 978-960-499-270-6 • Κατηγορία: Αθλητικό βιβλίο • Σελ.: 256 • Σχήμα: 15 x 23 • Τιμή: 14,40€ 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Ο μεγάλος Ούγγρος προπονητής ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 1965 και 
έφυγε τον Δεκέμβριο του 1967. Στο σύντομο αυτό διάστημα πρόλαβε να 
αναμορφώσει τον Ολυμπιακό και να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους 
Θρύλους του. 
 Ο Θανάσης Σκρουμπέλος ανατέμνει την ταραγμένη κοινωνικά και  
πολιτικά εποχή (Ιουλιανά, Πραξικόπημα) στην οποία έλαμψε… Του Μπούκοβι η 
ομαδάρα. Ταυτόχρονα, πέρα από βολικούς μύθους και εικασίες, αποκαλύπτει πώς 
ήρθε και γιατί πραγματικά έφυγε από τη χώρα και τον Ολυμπιακό ο Μπούκοβι. Το 
βιβλίο περιλαμβάνει πλήρες χρονολόγιο των αγώνων του Ολυμπιακού με ηγέτη τον 
Μπούκοβι καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
  

9. Δημήτρης Γληνός - Σωκράτης Κουγέας 
Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Κατηγορία: Δοκίμιο • Σχήμα: 17 x 24  
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Η μελέτη του Δημήτρη Γληνού και του Σωκράτη Κουγέα με τίτλο Έρευνα περί των 
ελληνικών σχολικών βιβλίων κατά και μετά τον Μέγαν Πόλεμον δημοσιεύτηκε στη 
γαλλική γλώσσα, στον δεύτερο τόμο της Έρευνας για τα σχολικά εγχειρίδια που 
γράφτηκαν μετά τον Πόλεμο, που εξέδωσε το Κληροδότημα Carnegie για τη Διεθνή 
Ειρήνη (Fondation Carnegie pour la Paix Internationale) το 1927 στο Παρίσι. 

Σκοπός της μελέτης των Γληνού και Κουγέα για τα σχολικά βιβλία που 
γράφτηκαν κατά και μετά τον Μεγάλο Πόλεμο και της έκδοσής της από το 
Κληροδότημα Carnegie ήταν η ανάδειξη των παραγόντων που θα μπορούσαν να 
απειλήσουν την ειρήνη που είχε επιτευχθεί μετά από αυτόν. Το Κληροδότημα 
Carnegie είχε ζητήσει από όλες τις πρώην εμπόλεμες χώρες, νικήτριες και 
ηττημένες, να μελετήσουν τα σχολικά εγχειρίδια, προκειμένου να ανιχνεύσουν 

http://www.toposbooks.gr/contents/writers.php?wid=15
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στοιχεία που εγχαράσσουν στα παιδιά στερεότυπα και συναισθήματα για τους 
άλλους λαούς.  

Η μελέτη των Γληνού και Κουγέα δείχνει τις διαφορές στο ιδεολογικό 
περιεχόμενο των εγχειριδίων πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του 1917. Πως τα 
πρώτα καλλιεργούν τον σοβινισμό, τον φιλομοναρχισμό, τον άγονο και παρωχημένο 
μεγαλοϊδεατισμό και πως τα δεύτερα θέτουν την αγάπη προς την πατρίδα στη βάση 
του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας. 

 
10. Ιωάννα Τσοκοπούλου 

ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΑΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» 
Κατηγορία: Βιογραφία / Μαρτυρία • Σελ.: 144 • Σχήμα: 14 x 21 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Στο βιβλίο αυτό, το οποίο έχει γνωρίσει τέσσερις εκδόσεις στο 
παρελθόν, καταγράφονται οι εμπειρίες μιας μητέρας από το 
μεγάλωμα του γιου της, που γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Είναι ένα 
βιβλίο «κραυγή», ένα «πονεμένο τραγούδι που βγαίνει από τα βάθη 
της ψυχής μιας μάνας που έτυχε το παιδί της να γεννηθεί διαφορετικό 
από το πρώτο της», γράφει στον πρόλογό της η Άλκη Ζέη. Συνεχίζει: 
«Δεν το έκρυψε, όπως δυστυχώς στον τόπο μας γίνεται συχνά, ακόμα 
και σήμερα. Το έβγαλε στο φως, το φώναξε σε όλους…. Το έγραψε για 
να δείξει τον δρόμο που με τόσο αγώνα ανακάλυψε, σε όποια μάνα 
έχει ένα παιδί αλλιώτικο από τα άλλα». 
 

11. ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ 

Κατηγορία: Δοκίμιο • Σελ.: 000 • Σχήμα: 17 x 24 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Η κρίση βιώνεται ως καταστροφή για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της 
κοινωνίας καθώς επηρεάζεται αρνητικά, ακόμη και καθοριστικά, η καθημερινή τους 
διαβίωση όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στους ευρύτερους τομείς της 
κοινωνικής ζωής. 

Στον παρόντα τόμο επιδιώκεται η συγκέντρωση των διερευνήσεων της 
ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της κρίσης 
στα διαφορετικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής ώστε να δοθεί μία σφαιρική εικόνα 
στον αναγνώστη. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή των κειμένων δεν είναι το 
ενιαίο θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο, αλλά η διεξαγωγή εμπειρικής ή και 
θεωρητικής έρευνας για τα αποτελέσματα της κρίσης στην κοινωνική πολιτική και 
τα επιμέρους πεδία της. Παρόλο που τα κείμενα που παρουσιάζονται είναι 
απόρροια διαφορετικών προσανατολισμών, αποτυπώνουν τον πλούτο της γνώσης 
που παράγεται κατά την τελευταία και επίμαχη χρονική περίοδο για τα αίτια και τις 
συνέπειες της κρίσης στη ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στην 
Ελλάδα. Παράλληλα, συγκλίνουν προς την άποψη ότι η κρίση μεταβάλλει το μέχρι 
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πρότινος επικρατούν παράδειγμα κοινωνικής πολιτικής προς μία δυσμενέστερη 
εξέλιξη αναφορικά με την ικανοποίηση των αναγκών και την αξιοπρεπή διαβίωσή 
τους.  
 

12. Βασίλης Σαμπράκος 
ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

Κατηγορία: Αθλητικό - Ballpen • Σελ.: 320  • Σχήμα: 15 Χ 23 • Τιμή: 15,40€  
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Ο δημοσιογράφος Βασίλης Σαμπράκος, κάλυπτε το ρεπορτάζ της Εθνικής από το 
1999 έως το 2004 και έχοντας ταξιδέψει στα γήπεδα της Πορτογαλίας, καταγράφει 
την ιστορία της μεγαλύτερης επιτυχίας του ελληνικού αθλητισμού. 

Οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής θυμούνται τους καθοριστικούς 
σταθμούς στην ονειρεμένη πορεία προς την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου 
και διηγούνται ανέκδοτα περιστατικά. Ο Βασίλης Σαμπράκος φωτίζει, μέσα από την 
έρευνά του, τα σημαντικότερα παιχνίδια, συλλέγει τα σχόλια των αντιπάλων της 
Εθνικής και παίρνει αναλυτικές απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές για να 
εξηγήσει πώς κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης. 

Ο Αθανάσιος Τερζής, καθηγητής ποδοσφαίρου, επιχειρεί τεχνική ανάλυση 
με γραφική απεικόνιση για τα παιχνίδια της Ελλάδας στην Πορτογαλία αλλά και για 
τα σημαντικότερα παιχνίδια στον δρόμο για το Euro 2004.  

Επίσης για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα: 
 

• Οι εκθέσεις της Τεχνικής Επιτροπής της UEFA για το Euro 2004. 
• Τα ευρήματα πανεπιστημιακής έρευνας (University of Salford, 

University of Wales) που ανέλυσε τα αγωνιστικά δεδομένα και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάκτηση του τροπαίου δεν ήταν 
γέννημα της τύχης. 

• Η μελέτη του καθηγητή Επιχειρηματικής Ψυχολογίας στο University 
College London και στο Columbia University Tomas Chamorro-
Premuzic με τίτλο «Πώς να διαχειριστείς μια ομάδα που απαρτίζεται 
από “B players”», η οποία και δημοσιεύτηκε στο Business Review του 
Harvard. 

• Η ψυχολογική προσέγγιση του φαινομένου «η Ελλάδα στο Euro 
2004» από την Ψυχίατρο Αναστασία Κόκκαλη και την Νευρολόγο 
Βάσω Ζησιμοπούλου. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

13. Νίκος Ανδρίκος 
ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Σχεδίασμα Λαϊκής Τροπικής Θεωρίας 
ISBN: 978-960-499-263-8 • Κατηγορία: Μουσικολογία • Σελ.: 288 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 21,00€ 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Η βασική προβληματική, η οποία διέπει κατά κύριο λόγο το 
εγχείρημα της συγγραφής του παρόντος βιβλίου σχετίζεται με το 
ζητούμενο της διαχείρισης του φαινομένου της αστικής-λαϊκής 
μουσικής δημιουργίας με έναν τρόπο αυστηρά θεωρητικό αλλά 
και παράλληλα γόνιμα λειτουργικό. Έτσι, πέραν από την καθαυτή 
επιστημονική-μουσικολογική του υφή, το βιβλίο φέρει και μία 
διάσταση αμιγώς πρακτική, καθώς κάλλιστα θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως μία ευμέθοδη θεωρητική σύνοψη ή ως 
διδακτικό εγχειρίδιο αναφορικά με την εκμάθηση της Αστικής-
Λαϊκής μουσικής του Μεσοπολέμου. 

Συγκεκριμένα, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους 
φαινόμενα τα οποία κατατάσσονται στο σύστημα των Λαϊκών 
Δρόμων, και ορίζονται τα βασικά δομικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία άλλωστε 
και τεκμηριώνονται μέσω παραπομπών σε αντίστοιχες ρεπερτοριακές περιπτώσεις 
με τη χρήση εποπτικών μέσων. Γίνεται, επίσης, λόγος για ζητήματα τροπικής 
συμπεριφοράς, μελωδικής ανάπτυξης, φαινομένων ιδιωματισμού, ενώ ακροθιγώς 
παρουσιάζονται και οι βασικές αρχές του κάθε Δρόμου σε επίπεδο αρμονικής 
διαχείρισής του. Για τις περιπτώσεις Λαϊκών Δρόμων που συναντάται αντίστοιχό 
τους παράλληλο στον χώρο του Οθωμανικού makam ή είναι συχνή η διαχείρισή 
τους στο πλαίσιο της δισκογραφίας των 78 στροφών κατά τα ala turca αισθητικά 
πρότυπα, γίνεται ειδική μνεία μέσω ανάλυσης των επιμέρους διαστηματικών, 
υφολογικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που συνοδεύουν τις εν λόγω περιπτώσεις. 

Στο βιβλίο εμπεριέχονται 70 και πλέον πρωτότυπες καταγραφές στο 
πεντάγραμμο μεσοπολεμικών αστικών τραγουδιών με παράλληλη λεπτομερή 
μορφολογική-τροπική ανάλυσή τους. Το συγκεκριμένο ρεπερτοριακό corpus, σε 
συνδυασμό με την αντίστοιχη θεωρητική του διαχείριση, θα μπορούσε αναμφίβολα 
να λειτουργήσει ως αφορμή και σημείο αναφοράς ειδικά στο πεδίο της διδακτικής 
διαδικασίας που αφορά στη μελέτη και την επιτελεστική αποτύπωση της Αστικής-
Λαϊκής μουσικής της Μεσοπολεμικής περιόδου. 
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14. Richard Jolley  
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 

Σχεδίαση και Κατανόηση 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΝΩΤΗ  

ISBN: 978-960-499-250-8 • Κατηγορία: Ψυχολογία • Σελ.: 392 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 28,40€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Στο βιβλίο Παιδί και Εικόνα: Σχεδίαση και Κατανόηση, ο Richard P. 
Jolley, μέσα από  μία κριτική επισκόπηση παλαιότερων και 
σύγχρονων μελετών, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα 
παρακάτω ερωτήματα: Ποια είναι η πορεία ανάπτυξης των 
αναπαραστατικών και εκφραστικών σχεδίων σε τυπικούς και μη 
τυπικούς πληθυσμούς; Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ικανότητας 
των παιδιών να κατανοούν και να δημιουργούν εικόνες; Μπορούν 
τα παιδικά σχέδια να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σ’ ένα 
κλινικό ή δικανικό πλαίσιο; Ποιος ο ρόλος του πολιτισμικού 
πλαισίου και της εκπαίδευσης στη σχεδιαστική ανάπτυξη των 
παιδιών; 
 Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, 
ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες, γονείς, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και 
επιχειρεί να αναδείξει την έρευνα για το παιδικό σχέδιο ως μια κυρίαρχη τάση των 
μελετών ανάπτυξης του παιδιού. 
 

15. Κωνσταντίνος Καβουλάκος 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

Η φιλοσοφία της πράξης του Γκέοργκ Λούκατς 
ISBN: 978-960-499-261-4 • Κατηγορία: Φιλοσοφία • Σελ.: 296 • Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 18,50€ 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  
 

Με τη μαρξιστική φιλοσοφία της πράξης, την οποία διατύπωσε κατά 
τη δεκαετία του 1920, ο Γκέοργκ Λούκατς έθεσε τα θεμέλια του 
εγελιανού μαρξισμού και της κριτικής θεωρίας. Εντούτοις, η 
πρόσληψη του έργου του καθορίστηκε εν πολλοίς από τις 
μονόπλευρες αναγνώσεις σημαντικών θεωρητικών, όπως ο Λουί 
Αλτουσέρ, ο Τέοντορ Αντόρνο, ο Γιούργκεν Χάμπερμας και ο Άξελ 
Χόνετ. Το παρόν βιβλίο προτείνει μία νέα ανασυγκρότηση του 
πρώιμου μαρξιστικού έργου του Λούκατς, η οποία αποκαθιστά τη 
διαλεκτική του πολυπλοκότητα, αναδεικνύοντας το ρίζωμά του στη 
νεοκαντιανή, «προμαρξιστική» του περίοδο. 
 Στο προμαρξιστικό του έργο, ο Λούκατς επιχείρησε τη 
διατύπωση μιας κριτικής του φορμαλισμού από τη σκοπιά μιας αμφιλεγόμενης 
μυστικιστικής ηθικής της επαναστατικής πράξης. Εν συνεχεία, ανακάλυψε μία πιο 
συνεκτική και ρεαλιστική απάντηση στα φιλοσοφικά του διλήμματα μέσω μιας 
διαλεκτικής εκδοχής του μαρξισμού. Συγχρόνως, όμως, διατήρησε τις νεοκαντιανές 
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του επιφυλάξεις απέναντι στην ιδεαλιστική διαλεκτική. Έτσι, στην αντίληψή του για 
τον ιστορικό υλισμό συνδύασε μία μη ιδεαλιστική, μη συστηματική, ιστορική 
διαλεκτική με την έμφαση στη συνειδητή μετασχηματιστική πράξη. 
Ανασυγκροτημένη με αυτό τον τρόπο, η φιλοσοφία της πράξης του Λούκατς 
καταλαμβάνει κεντρική θέση στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ριζοσπαστικής κριτικής 
θεωρίας. 
 

16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Ερευνητικές μελέτες και παραδείγματα βιωματικής μάθησης 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ  

ISBN: 978-960-499-265-2 • Κατηγορία: Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία • Σελ.: 248   
• Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 15,40€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 
Τόσο η κριτική σκέψη, ως νοητική διεργασία που χαρακτηρίζεται 
από τον έλεγχο και την αξιολόγηση εννοιών, ιδεών, ισχυρισμών 
κ.λπ., και την πραγματοποίηση κρίσεων βάσει τεκμηριωμένων 
στοιχείων, όσο και ο κριτικός αναστοχασμός, ως διαδικασία 
αξιολόγησης και εμβάθυνσης στις μεροληψίες, τις θεωρητικές 
προδιαθέσεις, τις προτιμήσεις κ.λπ. των ατόμων, αποτελούν 
σημαντική προσπάθεια καθορισμού της εγκυρότητας των 
περιγραφών των ποικίλων κοινωνικών φαινομένων, τα οποία 
καλείται να διαχειριστεί η Κοινωνική Εργασία στη σημερινή 
«αινιγματική» εποχή μας, όπου ορισμένες παγκόσμιες τάσεις 
μοιάζουν να κινούνται προς μία λιγότερο αναστοχαστική 
κατεύθυνση. 
 Ιδιαιτέρως ο κριτικός αναστοχασμός, ως «ζωή υπό εξέταση», κατά τη 
Σωκράτειο ρήση, περιλαμβάνοντας τη μάθηση και τη βαθύτερη 
ερμηνεία/αναζήτηση νοημάτων της εμπειρίας, μέσα από διαδικασία εξέτασης των 
βαθιά κρυμμένων παραδοχών, δημιουργεί καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές για 
δράση, βελτιώνει την επαγγελματική πρακτική όσων εργάζονται σε φορείς 
Κοινωνικής πρόνοιας, προαγωγής και πρόληψης υγείας, ψυχικής υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας και 
συμβουλευτικής, και τους βοηθά να αναπτύξουν μία ηθική και συμπονετική σχέση 
με το άτομο και τα ηθικά του διλήμματα. 
 Τις ανωτέρω έννοιες –της κριτικής σκέψης και του κριτικού 
αναστοχασμού–, με ιδιαίτερες αναφορές στην πολιτισμική ετερότητα και τις 
παρεμβάσεις κατά των διακρίσεων και της καταπίεσης, μελετά το βιβλίο, που 
συναποτελείται από σειρά άρθρων ειδικών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και 
της διεθνούς αναγνώρισης καθηγήτριας Jan Fook. Επίσης, αναδεικνύονται οι 
διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους η κριτική σκέψη και ο κριτικός αναστοχασμός 
ενθαρρύνονται μέσα από τη βιωματική μάθηση και την πρακτική άσκηση και 
δίνονται σειρά παραδειγμάτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. 
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17. Βασίλης Καραγκούνης  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Θεωρήσεις, μέθοδοι και πρακτικές στον χώρο  
του νοσοκομείου και στην κοινότητα  

ISBN: 978-960-499-256-0 • Κατηγορία: Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία • Σελ.: 192  
• Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 14,00€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Με αφετηρία τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις που 
συνοδεύουν την υγεία, το παρόν  βιβλίο πραγματεύεται 
τις θεωρήσεις, τις μεθόδους και τις πρακτικές της 
κοινωνικής εργασίας στην υγεία, εστιάζοντας σε έναν 
παραδοσιακό χώρο άσκησής της, αυτόν του 
νοσοκομείου, αλλά και στην κοινότητα, και ειδικότερα 
αυτές που αφορούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας. 
Παρουσιάζονται οι θέσεις των κυριότερων θεωριών και 
μοντέλων παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας στην 
υγεία, οι τεχνικές και οι δεξιότητες εφαρμογής τους, τα 
στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
παρεμβάσεων σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και παραδείγματα 
εφαρμογών από την ελληνική και διεθνή εμπειρία. 
 Η συστηματική παρουσίαση της κοινωνικής εργασίας στους 
προαναφερθέντες τομείς αποτελεί ουσιαστική συμβολή σε έναν διάλογο γύρω από 
τη θέση της κοινωνικής εργασίας σε μία εξαιρετικά αρνητική συγκυρία, κατά την 
οποία οι ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει, αφ’ 
ενός, στην εκρηκτική αύξηση εν γένει των κοινωνικών αναγκών και ειδικότερα των 
αναγκών υγείας και, αφ’ ετέρου, στη δραματική μείωση των πηγών βοήθειας και 
υποστήριξης για την αντιμετώπιση αυτών. 
 

18. ΛΕΞΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗ, ΝΕΣΤΩΡ Ε. ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ Π. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 

ISBN: 978-960-499-266-9 • Κατηγορία: Λεξικά • Σελ.: 1358 • Σχήμα: 17 x 24 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

• Τι είναι έγκλημα; 
• Ποιες οι μορφές και οι κατηγορίες του; 
• Γιατί οδηγείται κανείς στη διάπραξη ενός εγκλήματος σύμφωνα με τις διάφορες 
θεωρίες που έχουν διατυπωθεί; 
• Ποιοι επιστημονικοί κλάδοι και με τι μεθοδολογία μελετούν το εγκληματικό 
φαινόμενο; 
• Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί το έγκλημα αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο 
μιας δικαιοκρατικής κοινωνίας;  
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Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθούν 
απαντήσεις στο Λεξικό Εγκληματολογίας, όπου έννοιες όπως, αναλογιστική 
δικαιοσύνη, ακούσια νοσηλεία, ποινική καταστολή, ακρωτηριασμός γυναικείων 
οργάνων, ηλεκτρονικό έγκλημα, τρομοκρατία, ξέπλυμα χρήματος, μαφία, 
σχεδιασμός έρευνας, μετα-ανάλυση, ναρκωτικά, σχιζοφρένεια και έγκλημα, χάος 
και διακινδύνευση είναι μερικά από τα 350 εκτενή λήμματα γραμμένα από 124 
καταξιωμένους εγκληματολόγους, νομικούς, ιατρούς, κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά. 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 Ανάμεσα στις καινοτόμες ιδέες που περικλείονται στον τόμο αυτό είναι η 
απόδοση στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά κάθε λήμματος. Το έργο, άλλωστε, 
εκτός από την ερμηνεία των όρων, περιέχει εννοιολογική ανάλυση, ιστορική 
επισκόπηση και κριτικές παρατηρήσεις.  
 Το Λεξικό Εγκληματολογίας συμπληρώνεται με λεπτομερές ευρετήριο 
ύλης και εκτενή πίνακα ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, έντυπης 
και ηλεκτρονικής. Αναμφισβήτητα είναι ένα σύγχρονο, μοναδικό χρηστικό βοήθημα 
για κάθε σκεπτόμενο άτομο που αναζητεί έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση για 
το  έγκλημα και την πρόληψή του. 
 

19. ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΛΙΑ ΣΟΦΤΑ-NALL 

ISBN: 978-960- 499-255-3 • Κατηγορία: Ψυχοθεραπεία-Ψυχανάλυση • Σελ.: 328 
• Σχήμα: 17 x 24 • Τιμή: 18,90€ 
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι :  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2 0 1 8  

 

Η οικογενειακή – συστηµική θεραπεία αποτελεί κλάδο 
της ψυχοθεραπείας αλλά και µια ευρύτερη 
επιστηµολογική προσέγγιση για την κατανόηση των 
ανθρώπινων σχέσεων και προβλημάτων.  
 
Στην κλινική πράξη, ποικίλες σχολές οικογενειακής 
θεραπείας που έχουν αναπτυχθεί –από τις παλαιότερες 
έως τις νεότερες– προτείνουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις, οι κυριότερες των οποίων φιλοξενούνται 
στο παρόν συλλογικό έργο. Αναλυτικότερα, 
περιγράφονται οι θεωρητικές αρχές, η θεραπευτική 
διεργασία και οι βασικότερες τεχνικές, µε αναφορά στον 
κύριο εκπρόσωπό τους, των εξής σχολών: 
 
• της διαγενεακής προσέγγισης του Bowen, 
• της επικοινωνιακής της Satir, 
• της δοµικής του Minuchin, 
• της ψυχαναλυτικής οικογενειακής θεραπείας, 
• της εστιασµένης στη λύση των de Shazer και Berg, 
• της σχολής του Μιλάνου, 
• της ultramodern οικογενειακής θεραπείας του Linares, 
• του ΣΥΜΟΣΥΘ (Συνθετικό Μοντέλο Συστηµικής Θεραπείας),  

http://www.toposbooks.gr/contents/epimelitis.php?eid=55
http://www.toposbooks.gr/contents/epimelitis.php?eid=56
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• της αφηγηµατικής,   
• της διαλογικής,   
• της  θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων. 

 
Σύντοµη αναφορά γίνεται στη συµβολική βιωµατική προσέγγιση του Whitaker, τις 
αντικειµενότροπες σχέσεις και την οικογένεια καταγωγής του Framo και τη 
στρατηγική των Madanes και Haley. Περιλαμβάνονται, επίσης, η εξέλιξη του 
ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και της οικογενειακής θεραπείας στον ελληνικό 
χώρο, καθώς και θέματα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στη 
συστηµική - οικογενειακή  θεραπεία. 
Σηµαντικές είναι ακόμη κάποιες παρατηρήσεις από την εφαρμογή στην κλινική 
πράξη των εν λόγω προσεγγίσεων. 
 
Το βιβλίο απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους και τους νέους θεραπευτές, αλλά 
και στους επαγγελματίες που ασκούν οικογενειακή θεραπεία, ενώ φιλοδοξεί να 
αποβεί χρήσιμο σε όλους όσοι απασχολούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας και 
εκπαίδευσης (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.). 
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