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Π.Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Λεξικό Όρων Κοινωνικών Επιστημών και Αρκτικόλεξων
Εκδόσεις Μ. Καρδαμίτσα

Η σημερινή ανάπτυξη και στην Ελλάδα των 
κοινωνικών επιστημών κατέστησε επιτακτι 
κή τη συγγραφή τέτοιων πονημάτων και εύ 
χεται κανείς να υπάρξουν σύντομα ανάλογε; 
εκδόσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Ένα Λεξικό Όρων Κοινωνικών Επιστη
μών είναι απαραίτητο βοήθημα για όλους 
τους σπουδαστές κοινωνικών επιστημών αλ
λά και για τους ήδη κοινωνικούς επιστήμο
νες στο καθημερινό επιστημονικό τους έργο 
— διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό. 
Ιδιαίτερα με την επιταχυνόμενη ανταλλαγή 
και διακίνηση στις ευρωπαϊκές χώρες σπου
δαστών και επαγγελματιών αυξάνεται η 
ανάγκη για πολιτιστική και επιστημονική αλ
ληλοκατανόηση και επικοινωνία.

Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή, το Λε
ξικό πκοσφέρεται για χρήση εκ μέρους 
επαγγελματιών και άλλων ειδικών οι οποίοι 
καλύπτουν το χώρο της ψυχικής υγείας, της 
κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής πο
λιτικής. Ειδικότερα, απευθύνεται σε σπουδα
στές Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής

Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιο- 
λογίας, Παιδαγωγικής και Επαγγελμάτων 
Υγείας. Περιλαμβάνει περίπου 3.000 αγγλι
κούς όρους και 4.000 ελληνικούς.

Η έκδοση αυτή περιέχει και μία καινοτο
μία. Συμπεριλαμβάνει Παράρτημα 181 αρ
κτικόλεξων (συντμήσεις επωνυμιών) τα 
οποία συχνά συναντά ο αναγνώστης σε κεί
μενα κοινωνικού περιεχομένου. Είναι αξιέ
παινη η υπομονή και επιμονή του συγγραφέα 
(ο οποίος είναι καθηγητής Κοινοτικής Ανά
πτυξης στο TEI Αθήνας) να ασχοληθεί με το 
θέμα αυτό, το οποίο συμβάλλει ασφαλώς στη 
χρησιμότητα του Λεξικού.

Τέλος, είναι ευπρόσδεκτη η διαβεβαίωση 
ότι πρόθεση των εκδοτών είναι η επανέκδοση 
του Λεξικού όταν η εξέλιξη των κοινωνικών 
επιστημών αλλά και η επισήμανση νέων ό
ρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πα
ρούσα έκδοση, καταστήσουν χρήσιμη την 
αναθεώρηση και ανανέωσή του.

ΟΛΓΑ ΖΑΡΝΑΡΗ
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