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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας,

Με χαρά σάς προσκαλούμε στην πρώτη Βιβλιοπαρουσίαση ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, στις 
13-15 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία θα διεξαχθεί υβριδικά, με φυσική παρου-
σία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), κα-
θώς και μέσω Διαδικτύου (παρουσιάσεις από απόσταση και μετάδοση 
streaming, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σημειώνονται στο Πρόγραμμα 
της Εκδήλωσης).

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://
biblioparousiasi.kallipos.gr. Από την ίδια σελίδα μπορείτε να ανακτήσετε το 
Αναλυτικό  Πρόγραμμα της Εκδήλωσης, καθώς και τον παρόντα κατάλογο σε 
ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι το δεύτερο της ομώνυμης Δράσης, χρηματοδοτείται 
από το ΠΔΕ (τώρα ΕΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και στοχεύει στον εμπλου-
τισμό του Ψηφιακού Αποθετηρίου Ανοικτών Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων 
(repository.kallipos.gr) με άλλα 700 πολύτιμα βοηθήματα ακαδημαϊκής με-
λέτης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερα από 1200. Καθένα 
από τα εν λόγω βιβλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ενός, του-
λάχιστον, εξαμηνιαίου Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού μαθήματος, στο Πρό-
γραμμα Σπουδών ενός ή περισσότερων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Όμως,  
η εκπαιδευτική χρήση/αξιοποίηση των Ανοικτών Συγγραμμάτων του ΚΑΛΛΙ-
ΠΟΥ είναι πολύ ευρύτερη, όπως σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης & Διά Βίου 
Εκπαίδευσης, καθώς και από ανεξάρτητους μελετητές ή αποφοίτους Σχολών, 
οι οποίοι επιζητούν την ανανέωση των γνώσεών τους ή την εξειδίκευση σε το-
μείς πέραν αυτών της βασικής τους εκπαίδευσης.

Στην επικείμενη Εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα πρώτα ολοκληρωμένα  
βιβλία του Έργου, από τους ίδιους τους συγγραφείς τους, οργανωμένα σε έξι 
Θεματικές Ενότητες, σύμφωνα με τη σχετική ταξινομία της Δράσης. Τους συγ-
γραφείς θα προλογίσουν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού 
και Αξιολόγησης του Έργου (ΕΕΣΑ), τα οποία είχαν και την ευθύνη της Αξιολό-
γησης των αντίστοιχων Προτάσεων συγγραφής. Κατά την πρώτη Συνεδρία της 
Εκδήλωσης θα γίνει μια σύντομη, γενικότερη παρουσίαση του Έργου, των στό-
χων και των πρακτικών του.

Νικόλαος Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου

Δείτε το συνοπτικό πρόγραμμα της βιβλιοπαρουσίασης στην τελευταία σελίδα του καταλόγου.

https://biblioparousiasi.kallipos.gr
https://biblioparousiasi.kallipos.gr
http://repository.kallipos.gr
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Περίληψη
Στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά και με ευρύτητα 
η Θεωρία Galois. Μετά από μια επανάληψη εννοιών 
Θεωρίας Δακτυλίων, αποδεικνύεται το Λήμμα Gauss 
σε περιοχές μονοσήμαντης ανάλυσης και το γενικευ-
μένο κριτήριο του Eisenstein σε ακέραιες περιοχές. 
Μελετώνται οι αλγεβρικές, οι διαχωρίσιμες και οι ορ-
θόθετες (κανονικές) επεκτάσεις σωμάτων. Αποδει-
κνύεται η ύπαρξη αλγεβρικώς κλειστών σωμάτων και 
αλγεβρικής θήκης σώματος. Χαρακτηρίζονται οι επε-
κτάσεις Galois, μέσω της Θεωρίας Δράσης Ομάδας 
επί Συνόλου. Μελετώνται οι πεπερασμένες επεκτά-
σεις Galois, αποδεικνύεται η Πρόταση Artin και πα-
ρουσιάζεται μια διαδικασία εύρεσης σταθερών υπο-
σωμάτων απλών πεπερασμένων επεκτάσεων. Εξετά-
ζεται η επέκταση του σώματος των ρητών συναρτή-
σεων n μεταβλητών υπεράνω του υποσώματος των 
συμμετρικών συναρτήσεων. Με τη θεωρία συμμετρι-
κών πολυωνύμων εξάγονται οι τύποι που δίνουν τις 
θέσεις μηδενισμού κυβικών και τετραγωνικών πο-
λυωνύμων. Αποδεικνύεται το Θεμελιώδες Θεώρημα 
Θεωρίας Galois, το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγε-
βρας και μελετώνται ενδελεχώς τα πεπερασμένα σώ-

ματα. Αποδεικνύεται ικανή και αναγκαία συνθήκη, 
ώστε ένας μιγαδικός αριθμός να είναι κατασκευά-
σιμος με κανόνα και διαβήτη και ικανή και αναγκαία 
συνθήκη ώστε ένα κανονικό n-γωνο να είναι κατα-
σκευάσιμο. Εξετάζονται τα σώματα διάσπασης των 
κυκλοτομικών πολυωνύμων καθώς και των πολυω-
νύμων x^n-a. Αποδεικνύεται το Θεώρημα Galois επι-
λυσιμότητας με ριζικά. Προσδιορίζονται οι ομάδες 
Galois οποιουδήποτε τριτοβάθμιου ή τεταρτοβάθ-
μιου πολυώνυμου. Εξετάζεται γενικά ο προσδιορι-
σμός της ομάδας Galois ενός πολυωνύμου με σχε-
τικές επιλύουσες. Το βιβλίο ολοκληρώνεται παρου-
σιάζοντας, μέσω της επιλύουσας Weber, μια ικανή και 
αναγκαία συνθήκη, για την επίλυση με ριζικά ενός  
μονοστού, ανάγωγου, διαχωρίσιμου πεμπτοβάθμιου 
πολυώνυμου, υπεράνω του σώματος των ρητών. 
Υπάρχει πληθώρα μη τετριμμένων παραδειγμάτων, 
τα οποία είτε προδιαγράφουν τη θεωρία που ακολου-
θεί είτε τη συμπληρώνουν. Περιέχονται επίσης >365 
άλυτες ασκήσεις.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Μαρμαρίδης, Ν. (2021). Βασική Θεωρία Galois [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-7
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ISBN: 978-618-85370-2-6

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
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Abstract
This book is a thorough presentation of Galois Theo-
ry. After recalling basic notions of ring theory, we 
prove Gauss Lemma for unique factorization domais. 
We also present and prove a generalization of Eisen-
stein’s Criterion for integral domains. We study alge-
braic, separable and normal extensions of fields. We 
prove the existence of algebraicaly closed fields and 
of the algebraic hull of a field. We characterize Galois 
extensions via the theory of group actions on sets 
and we also study finite Galois extensions. We prove 
Artin’s Lemma and present a procedure for determin-
ing fixed fields (relative to a subgroup of the Galois 
group) of simple finite field extensions. We study the 
field of rational functions as an extension of the field 
of symmetric rational functions. Using the theory of 
symmetric polynomials, we obtain the formulas de-
scribing the roots of the cubic and biquadratic poly-
nomials. We prove the Fundamental Theorem of Ga-
lois Theory and the Fundamental Theorem of Alge-
bra. We study extensively the finite fields. We give 
and prove necessary and sufficient conditions in or-
der to be a complex number constructible by com-

pass and lineal. We also give and prove necessary and 
sufficient conditions in order to be a regular n-gon 
constructible by compass and lineal. We study the 
splitting fields of cyclotomic polynomials and of poly-
nomials of the form x^n-a. We prove Galois Theorem 
of the solvability of a polynomial by radicals. We de-
termine the Galois groups of cubic and biquadratic 
polynomials. Using relative resolvents, we study the 
Galois group of a polynomial. Finally we present and 
study the Weber resolvent which gives a sufficient 
and necessary condition in order to be solvable by 
radicals an irreducible polynomial of fifth degree with 
rational coefficients. The book contains many non 
trivial examples and over 365 exercises.

Bibliographic Reference: Marmaridis, N. (2021). Basic Galois Theory [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open 
Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-7
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Περίληψη
Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύγγραμμα το οποίο κα-
λύπτει την κλασική μελέτη της Αλγεβρικής Θεωρίας 
Αριθμών. Το κίνητρο ανάπτυξής της αποτέλεσε η Εικα-
σία Fermat. Στην αρχή διατυπώνουμε τα θεωρήματα 
και τα αποδεικνύουμε στην πιο απλή, μη-τετριμμένη 
περίπτωση, αυτή των τετραγωνικών σωμάτων. Ακο-
λουθούν κεφάλαια με περιεχόμενο τη μελέτη βασι-
κών εννοιών, όπως: Ακέραια εξάρτηση, δακτύλιοι του 
Dedekind, norm στοιχείων, ίχνος, βάση ακεραιότη-
τας, διακρίνουσα, norm ιδεωδών, ο νόμος ανάλυσης, 
το Θεώρημα του Minkowski, το πεπερασμένο του 
αριθμού κλάσεων ιδεωδών, καθώς και το Θεώρημα 
Μονάδων του Dirichlet. Η Θεωρία Διακλαδώσεων 
του Hilbert, ο Γενικός Νόμος Αντιστροφής για αβελια-
νές επεκτάσεις (η γενική μη-αβελιανή περίπτωση  
είναι μέχρι σήμερα ανοιχτό πρόβλημα και αποτελεί 
μέρος της λεγόμενης «φιλοσοφίας του Lasnglands), 
τα Θεωρήματα της Διακρίνουσας και της Διαφορίζου-
σας, καθώς και το Θεώρημα των Kronecker-Weber, 
αποτελούν κάπως πιο προχωρημένα θέματα. Στα  
τελευταία δύο κεφάλαια, επιστρέφουμε στην Εικασία 
Fermat, μελετούμε τα αποτελέσματα του Kummer 

και περιγράφουμε την τελική απόδειξη της Εικασίας 
από τους Frey, Serre, Ribet και Wiles. Στο κεφάλαιο 
αυτό χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα μέθοδοι και τεχνι-
κές της λεγόμενης Αριθμητικής Αλγεβρικής Γεωμε-
τρίας, με στοιχεία από τη Θεωρία Ελλειπτικών Καμπυ-
λών, Modular Συναρτήσεων και Galois Αναπαραστά-
σεων. Το βιβλίο περιέχει αρκετά παραδείγματα, ικανό 
αριθμό ασκήσεων και αναλυτική βιβλιογραφία. Προα-
παιτούμενα για την κατανόηση της ύλης είναι η Θεω-
ρία Galois, και το περιεχόμενο του Παραρτήματος του 
παρόντος βιβλίου (Κεφάλαιο ΧΙΙΙ). Ευελπιστούμε ότι 
θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη φοιτητιώσα νεολαία 
μας, καθώς και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, προ-
κειμένου να απολαύσει κάτι από την ομορφιά της  
Θεωρίας Αριθμών.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Αντωνιάδης, Ι., & Κοντογεώργης, Α. (2021). Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-8
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Abstract
This is a modern book covering classical Algebraic 
Number Theory, a branch of Number Theory original-
ly motivated by Fermat’s conjecture. The book begins 
by providing the formulations of the respective theo-
rems and their proofs in the most simple, non-trivial 
setting, namely that of quadratic fields. In the follow-
ing chapters basic notions are, including for example 
Integral Dependence, Dedekind Rings, Norm of the 
Elements, Trace, Integral Basis, Norm of Ideals, Class 
Numbers, Law of Analysis of Prime Ideals, Minkows-
ki’s Theorem, the Finiteness of the Class Number as 
well as Dirichlet’s Unit Theorem. These contents cor-
respond to the undergraduate part of a basic course 
on Algebraic Number Theory. The following chapters 
cover Hilbert’s Ramification Theory, the General Reci-
procity Law for Abelian Extensions of Number Fields 
(note that for the non-Abelian case, the problem is in 
general open and a part of the so called “Langlands 
Philosophy”), the Discriminant and Different theo-
rems and the Kronecker-Weber theorem. These are 
more advanced subjects and in our view suitable for 
an advanced undergraduate course. Finally the last 

two chapters return to Fermat’s Conjecture, study 
the results of Kummer and describe the complete 
proof of the Conjecture through the results of Frey, 
Serre, Ribet and Wiles. This last chapter is mostly 
based on specific methods and techniques of the so 
called Arithmetic Algebraic Geometry, and contains 
elements from the Theory of Elliptic Curves, Modular 
Forms and Galois Representations. The book contains 
numerous examples, a large number of exercises and 
extensive bibliography. As a prerequisite we expect 
that the reader has some basic knowledge of Galois 
Theory and the contents of the Appendix (chapter 
XIII) of the book. We aspire that the present book will 
be particularly useful not only for students but for 
anyone interested in getting a glimpse of the beauty 
of Number Theory.
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Περίληψη

Η αλγεβρική γεωμετρία ξεκίνησε από τη μελέτη των 
αλγεβρικών συνόλων, δηλαδή του γεωμετρικού τό-
που των σημείων που ικανοποιούν ένα σύστημα  
πολυωνυμικών εξισώσεων. Αρκετά νωρίς έγινε σα-
φές ότι οι γεωμετρικές ιδιότητες τέτοιων συνόλων 
βρίσκονται κρυμμένες μέσα στις συναρτήσεις που 
ορίζονται με φυσιολογικό τρόπο πάνω στα αντικείμε-
να αυτά. Στο παρόν βιβλίο αναπτύσσεται τόσο η γε-
νική θεωρία των σχημάτων όσο και η κλασική προ-
σέγγιση των Αλγεβρικών Καμπυλών μέσω των επι-
φανειών Riemann αλλά και των αλγεβρικών σωμά-
των συναρτήσεων πάνω από ένα σώμα οποιασδήπο-
τε χαρακτηριστικής.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κοντογεώργης, Α., & Αντωνιάδης, Ι. (2021). Αλγεβρικές Καμπύλες [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-10
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METADATA

Title: Algebraic Curves

Other Titles: An Introduction to algebraic 
geometry

Language: Greek

Authors: Kontogeorgis, A., Professor, UOA, 
Antoniadis, I., Professor Emeritus, UOC

ISBN: 978-618-85370-1-9

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE

Keywords: Algebraic Curves / Schemes / 
Algebraic geometry / Riemann surfaces

Abstract
The starting point for algebraic geometry was the 
study of algebraic sets, that is the study of the locus 
of points satisfying a set of polynomial equations. The 
geometric properties of such sets are encoded inside 
the rings of functions that are naturally defined on 
such sets. In this book we develop both the more ab-
stract theory of schemes and the classical approach in 
terms of Riemann surfaces and algebraic function 
fields over a field of arbitrary characteristic.

Bibliographic Reference: Kontogeorgis, A., & Antoniadis, I. (2021). Algebraic Curves [Undergraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-10
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Επανάληψη στη Θεωρία Αριθμών

Υπότιτλος: Συνοπτική θεωρία, μεθοδολογία, 
ασκήσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Πουλάκης, Δ., Καθηγητής, ΑΠΘ, 
Αλβανός, Π., ΕΔΙΠ, ΑΠΘ

ISBN: 978-618-85370-3-3

Θεματικές Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Λέξεις-κλειδιά: Διαιρετότητα / Ισοτιμίες / 
Αριθμητικές Συναρτήσεις / Τετραγωνικά 
Υπόλοιπα / Τετραγωνικές Μορφές

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για τα προπτυχιακά 
μαθήματα στη Θεωρία Αριθμών. Οι ενότητες κάθε 
κεφαλαίου περιλαμβάνουν συνοπτική θεωρία, μεθο-
δολογία και πληθώρα λυμένων ασκήσεων. Η προτε-
λευταία ενότητα κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει ασκή-
σεις των οποίων η επίλυση απαιτεί σύνθετη σκέψη 
και χρήση των γνώσεων των προηγούμενων ενοτή-
των. Τέλος, η τελευταία ενότητα κάθε κεφαλαίου είναι 
αφιερωμένη στο πακέτο της Θεωρίας Αριθμών του 
υπολογιστικού προγράμματος Maple.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Πουλάκης, Δ., & Αλβανός, Π. (2021). Επανάληψη στη Θεωρία Αριθμών [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-9
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METADATA

Title: Repetition in Number Theory

Other Titles: Concise theory, methology, 
exercises

Language: Greek

Authors: Poulakis, D., Professor, AUTH,  
Alvanos, P., Instructor, AUTH

ISBN: 978-618-85370-3-3

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE

Keywords: Divisibility / Congruences / 
Arithmetic Functions / Quadratic Residues / 
Quadratic Forms

Abstract
This book is an aid to undergraduate courses in Num-
ber Theory. The sections of each chapter include a 
concise theory, methodology and a variety of solved 
exercises. The penultimate section of each chapter in-
cludes exercises whose solution requires complex 
thinking and the use of the knowledge of the previ-
ous sections. Finally, the last section of each chapter 
is devoted to the Number Theory package of the Ma-
ple computer program.

Bibliographic Reference: Poulakis, D., & Alvanos, P. (2021). Repetition in Number Theory [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-9
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Περίληψη
Το βιβλίο καλύπτει βασικά θέματα της Κρυπτογρα-
φίας. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 1, δίνεται μια Εισα-
γωγή, καθώς και εφαρμογές που έχει σήμερα η Κρυ-
πτογραφία. Στα Κεφάλαια 2, 3 και 4 παρουσιάζεται 
μια Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού 
όπου περιγράφονται τα κρυπτοσυστήματα ροής και 
τμήματος. Επίσης, δίνονται κάποιοι βασικοί ορισμοί 
ασφάλειας. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι συ-
ναρτήσεις κατακερματισμού και οι κώδικες αυθεντι-
κοποίησης. Από το Κεφάλαιο 6 ξεκινά η παρουσίαση 
της Κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού. Το Κεφάλαιο 
6 είναι αφιερωμένο στο σύστημα ανταλλαγής κλει-
διoύ Diffie-Hellman, και στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζε-
ται μια σύντομη εισαγωγή στη θεωρία πολυπλοκότη-
τας και στη Μηχανή Turing. Στα Κεφάλαια 8, 9 και 10 
παρέχεται μια Εισαγωγή στη βασική θεωρία αριθ-
μών, που είναι απαραίτητη στην κατανόηση του RSA 
και των ψηφιακών υπογραφών. Στο Κεφάλαιο 11 πα-
ρουσιάζεται η trapdoor RSA, και στο Κεφάλαιο 12 δί-
νονται κάποιες επιθέσεις στο RSA, όπως η επίθεση 
του Wiener. Στο Κεφάλαιο 13 γίνεται μια Εισαγωγή 
στις ψηφιακές υπογραφές. Στο Κεφάλαιο 14 δίνονται 

βασικοί ορισμοί που αφορούν τα πλέγματα και παρου-
σιάζονται μερικοί βασικοί αλγόριθμοι, όπως ο LLL,  
o αλγόριθμος απαρίθμησης με κλάδεμα και ο αλγό-
ριθμος του Babai. Στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζονται 
τα πρωτόκολλα SSL/TLS και PGP, παράλληλα με κά-
ποιες εφαρμογές.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Δραζιώτης, Κ. (2022). Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. 
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-17
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METADATA

Title: Introduction to Cryptography

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Draziotis, K., Assistant Professor, AUTH

ISBN: 978-618-85820-5-7

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE 

Keywords: Cryptography / Number theory / 
Information security / Symmetric cryptography / 
Public key cryptography

Abstract
The book covers basic subjects of cryptography. In 
the first chapter we provide an introduction to cryp-
tography and we provide some applications of mod-
ern cryptography. Chapters two, three and four 
concern private key cryptography, where we pro-
vide stream and block ciphers. Furthermore, some 
necessary security definitions are given. In the fifth 
chapter we present hash and MAC functions. After 
the sixth chapter we present public key cryptogra-
phy. Sixth chapter is devoted to Diffie-Hellman key 
agreement protocol and chapter seven provides a 
brief introduction in complexity theory and Turing 
machine. In chapters eight, nine and ten we present 
basic elements of number theory which are neces-
sary to understand RSA cryptosystem and digital 
signatures. In chapter eleven we present RSA trap-
door function and in the next chapter we provide 
some attacks to RSA, such as Wiener’s attack. In 
chapter thirteen, an introduction to digital signa-
tures is presented. In chapter fourteen we describe 
the basic lattice theory and algorithms concerning 
them, such as LLL, enumeration algorithm with 

pruning and Babai’s algorithm. Finally, the last chap-
ter is devoted to SSL/TLS and PGP protocols, ac-
cordingly we present some applications.

Bibliographic Reference: Draziotis, K. (2022). Introduction to Cryptography [Undergraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-17
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Περίληψη
Η θεματολογία του βιβλίου περιλαμβάνει βασικά 
στοιχεία από την Ασυμπτωτική Ανάλυση και αποτε-
λείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται 
την ασυμπτωτική συμπεριφορά ολοκληρωμάτων.  
Οι μέθοδοι που αναλύονται είναι η ασυμπτωτική συ-
μπεριφορά των ολοκληρωμάτων Laplace (ειδική 
μνεία γίνεται στο Λήμμα Watson), η μέθοδος steepest 
descents, η μέθοδος στάσιμης φάσης. Έμφαση δίνε-
ται στην συμπεριφορά ειδικών συναρτήσεων (Γάμμα, 
Airy, Bessel κτλ). Στο δεύτερο μέρος η κεντρική έννοια 
που μελετούμε είναι η Ασυμπτωτική συμπεριφορά 
αθροισμάτων με κύριο εργαλείο την άθροιση κατά 
παράγοντες, τη φόρμουλα άθροισης των Euler 
Maclaurin και τη μέθοδο Laplace για αθροίσματα.

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Στοιχεία Ασυμπτωτικής Ανάλυσης

Υπότιτλος: Ολοκληρώματα, αθροίσματα,  
ειδικές συναρτήσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Δούμας, Α., ΕΔΙΠ, ΕΜΠ

ISBN: 978-618-85850-9-6

Θεματικές Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Λέξεις-κλειδιά: Ασυμπτωτικό ανάπτυγμα / 
Ασυμπτωτική δυναμοσειρά / Ολοκληρώματα 
Laplace / Λήμμα Watson / Μέθοδος steepest 
descents

Βιβλιογραφική Αναφορά: Δούμας, Α. (2022). Στοιχεία Ασυμπτωτικής Ανάλυσης [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-38
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METADATA

Title: Elements of Asymptotic Analysis

Other Titles: Integrals, sums, special functions

Language: Greek

Authors: Doumas, A., Instructor, NTUA

ISBN: 978-618-85850-9-6

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE

Keywords: Asymptotic expansion / Asymptotic 
series / Laplace integrlas / Watson's lemma / 
Method of steepest descents

Abstract
This book serves the basic techniques in Asymptotic 
Analysis and is divided in two parts. The first part 
deals with the asymptotic behavior of integrals. We 
present the Laplace method for integrals, and Wat-
son’s lemma. We continue with the method of steep-
est descents and the method of stationary phase. Em-
phasis has been given on some special functions, e.g., 
Gamma, Airy, Bessel. The second part studies the as-
ymptotic behaviors of sums. The main tools are sum-
mation by parts, Euler Maclaurin summation formula, 
and Laplace method for sums.

Bibliographic Reference: Doumas, A. (2022). Elements of Asymptotic Analysis [Undergraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-38
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Υπότιτλος: Βασικές αρχές και πρακτικές 
εφαρμογές

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Βερύκιος, Ε., Καθηγητής, ΕΑΠ, 
Βασιλακόπουλος, Μ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΘ
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Περίληψη
Το σύγγραμμα προορίζεται για εξαμηνιαία εισαγωγι-
κά μαθήματα που αφορούν τις Βάσεις Δεδομένων 
(ΒΔ), τόσο για προπτυχιακά προγράμματα σχολών 
Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών όσο και για 
μεταπτυχιακά προγράμματα με κατεύθυνση μετατρο-
πής (για απόφοιτους ΑΕΙ κλάδων διαφορετικών της 
Πληροφορικής, με στόχο την απόκτηση των βασικό-
τερων γνώσεων Πληροφορικής). Στόχος του συγ-
γράμματος είναι ο αναγνώστης να αποκτήσει τη θεω-
ρητική υποδομή και τις πρακτικές δεξιότητες που θα 
του επιτρέψουν να σχεδιάζει και να υλοποιεί ΒΔ για 
μεγάλο εύρος σύγχρονων εφαρμογών, τόσο κλασι-
κών όσο και σύνθετων, οι οποίες σχετίζονται με δε-
δομένα με λιγότερο τυποποιημένη δομή. Μέσα από 
το σύγγραμμα, ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια κρι-
τική προσέγγιση ως προς την επίπτωση που έχουν  
οι σχεδιαστικές του επιλογές στις επιδόσεις και στην 
ακεραιότητα μιας ΒΔ. Γι' αυτό, το έντυπο υλικό πλαι-
σιώνεται στοχευμένα από βίντεο, καθώς και από υλι-
κό αυτοαξιολόγησης (λυμένες δραστηριότητες με 
προγραμματιστικό, αλλά και εννοιολογικής κατανόη-
σης περιεχόμενο). Η πολυμορφικότητα του υλικού θα 

συνεισφέρει στην εμπέδωση της θεωρίας και στη 
σύνδεσή της με την απόκτηση των απαραίτητων δε-
ξιοτήτων ως προς την ορθή σχεδίαση και χρήση των 
ΒΔ. Τέλος, το σύγγραμμα παρουσιάζει μεν τις θεμε-
λιώδεις αρχές συστημάτων Βάσεων Δεδομένων αλλά, 
παραμένοντας στην αιχμή των σύγχρονων τάσεων, 
καλύπτει και νέα θέματα όπως: (α) θέματα προγραμ-
ματισμού εφαρμογών ΒΔ με γλώσσες C/C++, JAVA, 
PHP και Python και (β) κίνητρα για την εισαγωγή και 
χρήση των μοντέλων ημιδομημένων δεδομένων, την 
αναπαράστασή τους με XML, γλώσσες για την απά-
ντηση ερωτήσεων επί δεδομένων XML και μεθόδους 
για την αποθήκευση δεδομένων XML.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Βερύκιος, Β., & Βασιλακόπουλος, Μ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο ]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36
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METADATA

Title: Database Systems

Other Titles: Basic principles and practical 
applications

Language: Greek

Authors: Verykios, V., Professor, HOU, 
Vassilakopoulos, M., Associate Professor, UTH

ISBN: 978-618-5667-37-5

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE

Keywords: Databases / Data Models / Database 
Design / Data Definition and Manipulation 
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Abstract
This book is intended for one-semester introductory 
courses related to Databases (DBs), both for under-
graduate higher-education programs on Informatics 
and Sciences and for postgraduate conversion-orient-
ed programs (for higher education graduates in ma-
jors different to Informatics who aim to acquire basic 
knowledge on Informatics). The target of the book is 
for the reader to acquire the theoretical foundation 
and practical skills which will allow him/her to design 
and implement DBs for a wide range of modern appli-
cations, both traditional and sophisticated ones. 
Throughout this book, the reader will gain a critical 
approach regarding the impact that design choices 
have on the performance and integrity of a DB. To 
this end, the printable material is selectively accom-
panied by videos and self-evaluation material (solved 
activities related to programming, but also to concep-
tual comprehension). The polymorphic nature of the 
material will contribute to the consolidation of the 
theory and to its connection with the acquisition of 
the necessary skills, in terms of the correct design and 
use of DBs. Finally, this book, not only presents the 

fundamental principles of Database Systems, but re-
mains at the forefront of current trends, by also cov-
ering new topics, such as: (a) DB application program-
ming issues, using C/C++, Java, PHP and Python lan-
guages and (b) motivation for the introduction and 
use of semi-structured data models, their representa-
tion through XML, query languages for XML data and 
methods for XML data storage.

Bibliographic Reference: Verykios, V., & Vassilakopoulos, M. (2022). Database Systems [Undergraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36
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Περίληψη
Το συγκεκριμένο σύγγραμμα έχει ως στόχο να παρου-
σιάσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης γνώσης και 
να εστιάσει στον ρόλο της διαχείρισης γνώσης στους 
σύγχρονους οργανισμούς, όπου οι εργάτες γνώσης 
αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων. Συγκε-
κριμένα, το σύγγραμμα ξεκινάει με μια εισαγωγή στη 
διαχείριση της γνώσης, προσπαθώντας να παρουσια-
στεί σύντομα το εννοιολογικό πλαίσιο και να προε-
τοιμαστεί ο αναγνώστης για τα θέματα που θα αναλυ-
θούν στα υπόλοιπα κεφάλαια. Στη συνέχεια αναλύεται 
η έννοια του διανοητικού κεφαλαίου του οργανισμού 
και παρουσιάζονται επιλεγμένα μοντέλα διαχείρισης 
γνώσης. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το επιχειρηματικό 
περιβάλλον των οργανισμών και παρουσιάζονται οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον, η στρατηγική ανάλυση, η στρατηγική της διαχείρι-
σης γνώσης και η στρατηγική διαχείριση της γνώσης 
στους οργανισμούς. Ακολουθεί η παρουσίαση δημοφι-
λούς διαδικασίας καθοδήγησης αλλαγών σε οργανι-
σμούς και μελέτης περίπτωσης. Επίσης, ακολουθεί η πα-
ρουσίαση προσεγγίσεων και τεχνικών στη σύλληψη και 
καταγραφή της γνώσης, και μελετών περίπτωσης. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα Συστήματα Διαχείρισης 
Γνώσης, αναλύονται οι συνιστώσες τεχνολογίες τους 
και παρουσιάζονται τεχνολογίες αιχμής της Βιομηχα-
νίας 4.0, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τις διαδι-
κασίες της διαχείρισης γνώσης. Ακολουθούν θέματα που 
σχετίζονται με την ανακάλυψη, ανάκτηση και αξιολόγη-
ση της γνώσης, όπως η εξόρυξη δεδομένων, τα συστή-
ματα ανάκτησης πληροφοριών και η εξατομίκευση. Στη 
συνέχεια το σύγγραμμα εστιάζει στα συστήματα οργά-
νωσης γνώσεων. Παρουσιάζονται μοντέλα οργάνω-
σης δεδομένων και αναλύονται η έννοια των μεταδε-
δομένων, ο σημασιολογικός ιστός και η σημασία των 
ανοικτών και των διασυνδεδεμένων δεδομένων στην 
ανακάλυψη νέας σημασιολογικής γνώσης. Ακολουθεί  
η παρουσίαση των συστημάτων αποθήκευσης και πα-
ρουσίασης της γνώσης. Παρουσιάζονται οι έννοιες της 
Επιχειρηματικής Ευφυΐας, των Αποθηκών Δεδομένων 
και της αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων. Ακολου-
θεί η παρουσίαση των εννοιών της οργανωσιακής  
μάθησης και του οργανισμού μάθησης, και αναλύεται  
ο ρόλος των Κοινοτήτων Πρακτικής στη μετάδοση  
και τον διαμοιρασμό της γνώσης στους οργανισμούς.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Μαρινάγη, Α., & Σκουρλάς, Χ. (2022). Διαχείριση γνώσης [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. 
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-27
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ISBN: 978-618-85850-1-0

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE

Keywords: Intellectual capital / Tacit knowledge 
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Change management

Abstract
The aim of this book is to present the basic concepts of 
knowledge management and to focus on the role of 
knowledge management in contemporary organiza-
tions, where most workers are knowledge workers. Par-
ticularly, the book introduces the conceptual frame-
work of knowledge management to prepare the reader 
to issues that will be discussed in next chapters. After 
that, the concept of intellectual capital is analyzed, and 
selected knowledge management models are present-
ed. Furthermore, the business environment of organi-
zations is examined and the factors of business environ-
ment, strategic analysis, knowledge management strat-
egy and strategic knowledge management in organiza-
tions are presented. Moreover, a well-known process of 
leading change in organization and a case study are pre-
sented. Furthermore, different approaches and tech-
niques in knowledge capture and codification and case 
studies are presented. Then the Knowledge Manage-
ment Systems are presented, and their component 
technologies are analyzed. Moreover, forefront tech-
nologies of Industry 4.0, which can support the knowl-
edge management processes are presented. Then, top-

ics related to the discovery, retrieval, and evaluation of 
knowledge, such as data mining, information retrieval 
systems and personalization are presented. Then the 
book focuses on knowledge organization systems. Da-
ta organization models are presented. In addition, the 
concept of metadata, the semantic web, and the impor-
tance of open and linked data in discovering new se-
mantic knowledge are analyzed. Then systems for stor-
ing and presenting knowledge are presented. The con-
cepts of Business Intelligence, Data Warehouses and 
Online Analytical Processing are presented. In the fol-
lowing, the concepts of organizational learning and 
learning organization are presented, and the role of 
Communities of Practice in knowledge transfer and 
sharing in organizations is analyzed. Moreover, technol-
ogies that are used in knowledge transfer and sharing 
are presented. Then knowledge management and or-
ganization in libraries is described. Finally, a discussion 
follows on innovation and the factors that enhance the 
transformation of knowledge into innovation.

Bibliographic Reference: Marinagi, A., & Skourlas, C. (2022). Knowledge management [Undergraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-27
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Περίληψη
Σε αυτό το προπτυχιακό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο επι-
χειρείται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση της λει-
τουργίας των μεταφραστών γλωσσών γενικότερα 
και ειδικότερα των μεταγλωττιστών γλωσσών προ-
γραμματισμού. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2, πα-
ρουσιάζονται οι τυπικές γλώσσες και οι γραμματικές 
που τις περιγράφουν με επικέντρωση στην περιγρα-
φή των κανονικών γλωσσών μέσω κανονικών ορι-
σμών. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι βασικές  
έννοιες της λεκτικής ανάλυσης και οι γνωστότερες  
τεχνικές κατασκευής λεκτικών αναλυτών. Στο Κεφά-
λαιο 4 παρουσιάζονται οι γραμματικές χωρίς συμ-
φραζόμενα και οι ανοδικές και καθοδικές μέθοδοι συ-
ντακτικής ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται  
η σημασιολογική ανάλυση, και ειδικότερα πώς μπο-
ρούν να υλοποιηθούν οι στατικοί έλεγχοι τύπων, ενώ 
το Κεφάλαιο 6 ασχολείται με τον ρόλο του πίνακα 
συμβόλων στο πλαίσιο των διαφορετικών φάσεων 
της μεταγλώττισης, καθώς και με την οργάνωση και 
την υλοποίησή του. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται  
η φάση της παραγωγής του ενδιάμεσου κώδικα, με 
τις διαφορετικές μορφές ενδιάμεσης αναπαράστα-

σης, την παρουσίαση των ενδιάμεσων γλωσσών και 
τη χρήση σχημάτων για μετάφραση σε γλώσσα τριών 
διευθύνσεων. Ακολουθεί το Κεφάλαιο 8, στο οποίο 
παρουσιάζεται η βελτιστοποίηση του ενδιάμεσου 
κώδικα. Το Κεφάλαιο 9 αφορά τις δύο φάσεις του 
οπίσθιου τμήματος του μεταγλωττιστή, δηλαδή την 
παραγωγή και τη βελτιστοποίηση του τελικού κώδι-
κα. Ακολουθούν παραρτήματα όπου παρουσιάζονται 
η εκφώνηση υποδειγματικής εργασίας για το εργα-
στήριο του μαθήματος και υποδειγματικές απαντή-
σεις στα ζητούμενα που περιέχει.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Γεωργούλη, Κ. (2022). Μεταγλωττιστές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
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Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE
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Abstract
In this undergraduate textbook, a brief presentation 
of the operation of languages translators in general 
and of programming language compilers in particular 
is attempted at first. Then, in Chapter 2, regular lan-
guages and the grammars that describe them are in-
troduced with a focus on describing regular languag-
es through regular definitions. In Chapter 3, the basic 
concepts of lexical analysis and the best- known tech-
niques for constructing lexical analyzers are de-
scribed. In Chapter 4, context-free grammars and top-
down and bottom-up methods of syntactic analysis 
are presented. Chapter 5 describes semantic analysis, 
and in particular how static type checks can be imple-
mented, while Chapter 6 deals with the role of the 
symbol table in the context of the different phases of 
compilation as well as its organization and implemen-
tation. Chapter 7 presents the intermediate code 
generation phase, with the different forms of inter-
mediate representation, the presentation of interme-
diate languages, and the use of schemes for transla-
tion into a three-address language. This is followed by 
Chapter 8, in which the optimization of intermediate 

code is presented. Chapter 9 deals with the two 
phases of the compiler's back end, that is, generating 
and optimizing the final code. Appendices follow 
where the speech of an exemplary work for the labo-
ratory of the course and exemplary answers to the re-
quirements is presented.

Bibliographic Reference: Georgouli, K. (2022). Compilers [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic 
Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-57
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Περίληψη
Η γραπτή ακαδημαϊκή, επιστημονική επικοινωνία απο-
τελεί το επιστέγασμα του πρακτικού έργου ερευνη-
τών, επιστημόνων και μελετητών. Μετά τη δημοσίευ-
σή του, το επιστημονικό σύγγραμμα γίνεται αντικείμε-
νο μελέτης, κριτικής και αναφοράς από μεταγενέστε-
ρες δημοσιεύσεις. Αυτό το σύστημα μετρήσιμων αλλη-
λεπιδράσεων λεκτικών εκφράσεων και αναφορών, 
επιστημονικών έργων και συγγραφέων, η ποσοτική 
ανάλυση της βιβλιογραφίας, αποτελεί το αντικείμενο 
έρευνας της Βιβλιομετρίας. Η βιβλιομετρική ανάλυση, 
με τη χρήση ποσοτικών δεικτών που αναφέρονται στο 
περιεχόμενο του κειμένου και στις αναφορές από και 
προς αυτό, συγκρίνει στατιστικά και χαρτογραφεί μα-
θηματικά τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Ενώ αποτελεί 
βιβλιοθηκονομική υπηρεσία, τα αποτελέσματά της 
απευθύνονται σε πολλούς ενδιαφερόμενους, όπως 
στους επιστήμονες και ερευνητές, στους συγγραφείς 
και αναγνώστες, στους βιβλιοθηκονόμους και εκδότες, 
στα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, στους  
οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας και υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής. Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός 
Βιβλιομετρίας καλύπτει την παγκόσμια σχετική επιστη-

μονική βιβλιογραφία και το Διαδίκτυο από το 1830 μέ-
χρι σήμερα, και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια απο-
τίμησης του γνωστικού αυτού αντικειμένου στον ελλη-
νικό χώρο. Περιλαμβάνει: (α) τα βασικότερα συγγράμ-
ματα και εγχειρίδια αναφοράς της Βιβλιομετρίας, (β) 
θεματολογικά εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά 
που αναφέρονται σε αυτό το αντικείμενο, (γ) τα σημα-
ντικότερα επιστημονικά άρθρα που περιγράφουν με-
θοδολογίες και τεχνικές βιβλιομετρικής ανάλυσης, (δ) 
ιστοσελίδες, καθώς και (ε) επιστημονικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο, διοργανώνοντας συ-
νέδρια και εκδίδοντας κατευθυντήριες οδηγίες πρακτι-
κού χαρακτήρα. Ο Οδηγός αυτός απευθύνεται στους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμη-
μάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολο-
γίας, Επιστήμης της Πληροφορίας, Μεθοδολογίας, Ιστο-
ρίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Θετικών, Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και σε όλους 
τους ενεργούς ή μελλοντικούς συγγραφείς και συντά-
κτες επιστημονικών δημοσιεύσεων όλων των γνωστι-
κών πεδίων, προσφέροντας το απαραίτητο υλικό για 
την πρακτική εφαρμογή της Βιβλιομετρίας.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Χαλεπλίογλου, Ά., & Παπαβλασόπουλος, Σ. (2022). Βιβλιογραφικός Οδηγός Βιβλιομετρίας 
[Βιβλιογραφικός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-41

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-41


ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

– 24 –

METADATA

Title: Bibliographic Guide of Bibliometrics

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Chaleplioglou, Α., Instructor, UNIWA, 
Papavlasopoulos, S., Professor, Ionian University

ISBN: 978-618-5667-33-7

Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES, 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, 
HUMANITIES AND ARTS

Keywords: Library science / Bibliography / 
Bibliometrics / Statistics / Epistemology

Abstract
Written academic, scientific communication is the cul-
mination of the practical work of researchers, scien-
tists, and scholars. Following its publication, the scien-
tific work becomes the subject of study, critique, and 
reference by subsequent publications. This system of 
measurable interactions of word expressions and ref-
erences, scientific works and authors, the quantita-
tive analysis of bibliography, it is the object of Biblio-
metrics. Bibliometric methods, using quantitative in-
dicators that refer to the text content and its refer-
ences and citations, statistically compares and mathe-
matically designs maps of bibliographic data. It is a Li-
brary service that addresses to a wide range of stake-
holders including scientists and researchers, authors 
and readers, librarians and publishers, universities 
and research institutes, research funding agencies 
and policy makers. The Bibliographic Guide of Biblio-
metrics covers the relevant international scientific lit-
erature and web information from 1830 to the pres-
ent day and it represents the first bibliographic evalu-
ation of this subject in Greece. It includes: (a) the fun-
damental books and reference manuals of Bibliomet-

rics, (b) subject specialized scientific journals, (c) the 
most important scientific articles that describe biblio-
metric methodologies and techniques, (d) the web-
sites as well as (e) the scientific societies active in this 
field, which organize conferences and issue practical 
guidelines. This Guide is addressed to undergraduate, 
graduate, and postgraduate students of the Depart-
ments of Archival, Library, Museology, Information 
Science, Methodology, History and Theory of Science, 
Natural Sciences, Social Sciences, Arts and Human-
ities, as well as to all the active or future scientific au-
thors in all scientific fields, by providing them the the-
oretical and practical background of Bibliometrics.

Bibliographic Reference: Chaleplioglou, A., & Papavlasopoulos, S. (2022). Bibliographic Guide of Bibliometrics 
[Bibliographic Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-41
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Περίληψη
Το βιβλίο προορίζεται για διδασκαλία κυρίως σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο αλλά και σε προχωρημένο προπτυ-
χιακό. Στην αρχή αναφέρεται σε θεμελιώδεις έννοιες 
της Αναλυτικής Μηχανικής όπως είναι οι γενικευμένες 
συντεταγμένες, οι δεσμοί, οι μετατοπίσεις, οι δυνατές 
μεταβολές, το δυνατό έργο. Ακολουθεί ο φορμαλισμός 
του Λαγκράνζ, όπου εξετάζονται η αρχή d’ Alembert, 
οι δυνάμεις δεσμών, το αντίστροφο πρόβλημα της 
Μηχανικής, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρχή 
του Χάμιλτον και στοιχεία θεωρίας μεταβολών. Επί-
σης, γίνεται εφαρμογή στη Γενική Σχετικότητα. Συν 
τοις άλλοις, εξετάζονται προβλήματα με συνοριακές 
συνθήκες για ελεύθερα σύνορα, παρατίθεται η ανί-
χνευση βαρυτικών κυμάτων, γίνεται αναφορά στα 
ολοκληρώματα τροχιών της κβαντικής φυσικής, εξε-
τάζονται οι συμμετρίες και η διατήρηση για διακριτά 
συστήματα, μελετάται η κίνηση σε πεδίο Schwarzschild, 
ενώ εισάγεται και ο λαγκρανζιανός φορμαλισμός στην 
Ειδική Σχετικότητα. Στη συνέχεια, προχωρά στον χα-
μιλτονιανό φορμαλισμό, με τις εξισώσεις του Χάμιλ-
τον. Εκτός αυτού, δίνεται το θεώρημα Ostrogradsky, 
εξετάζονται οι κανονικοί μετασχηματισμοί όπου εισά-

γεται η γεννήτρια μετασχηματισμού, εισάγονται οι 
αγκύλες Poisson και οι εξισώσεις κίνησης μ’ αυτές τις 
αγκύλες, καθώς επίσης μελετώνται οι απειροστοί κα-
νονικοί μετασχηματισμοί και δίνονται τα σχετικά θεω-
ρήματα διατήρησης. Παρακάτω, σχολιάζεται η κβά-
ντωση, εισάγεται η έννοια των αγκυλών Dirac και  
η συσχέτισή τους με την κβάντωση, μελετάται η μέθο-
δος των Hamilton-Jacobi και εισάγονται οι δράσεις και 
γωνίες ως κανονικές μεταβλητές. Στη συνέχεια, παρέ-
χεται μια εισαγωγή στη θεωρία πεδίου και δίνονται τα 
θεωρήματα της Νέδερ για πεδία, εξετάζεται το αυθόρ-
μητο σπάσιμο συμμετρίας στην κλασική φυσική, μελε-
τάται η θεωρία διαταραχών όπου υπάρχει και η έννοια 
του αδιαβατικού αναλλοίωτου, καθώς επίσης παρατί-
θεται και μια εισαγωγή στα μη γραμμικά δυναμικά συ-
στήματα όπου εξετάζεται ο παραμετρικός συντονι-
σμός και το κλασικό χάος. Εξάλλου, ένα ειδικό θέμα 
που πραγματεύεται το σύγγραμμα είναι η αυτοδιέγερ-
ση-συγχρονισμός –που απαντά σε πολλά φαινόμενα. 
Στο τέλος υπάρχουν παραρτήματα όπου εκθέτονται 
με λεπτομερειακή ανάλυση θέματα τα οποία είναι  
βοηθητικά για διάφορα κεφάλαια του βιβλίου.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Δρης, Ε., & Αλεξόπουλος, Θ. (2021). Αναλυτική Δυναμική [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. 
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-18
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METADATA
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Abstract
This book is intended for teaching, mainly at graduate 
level but it can be used at advanced undergraduate 
level too. At the beginning fundamental concepts of 
Analytical Mechanics are introduced, generalized co-
ordinates, constraints, displacements, virtual dis-
placements, virtual work. Then Lagrange’s formalism 
follows where d’ Alembert’s principle is introduced, 
the constrain forces, the inverse problem of Mechan-
ics. Next Hamilton’s principle is described and ele-
ments of the theory of variations. Applications to 
General Relativity follow. Problems with boundary 
conditions for free boundaries are discussed. The 
principle of gravity wave detection is given. We refer 
to the path integral approach of quantum mechanics. 
The idea of symmetries is introduced with theorems 
of conservation for discrete systems. Motion in a 
Schwarzschild field is studied. The lagrangian formu-
lation in special relativity follows. We continue next 
to the Hamiltonian formalism, with Hamilton’s equa-
tions. We refer to Ostrogradsky’s theorem. The ca-
nonical transformations are introduced and the gen-
erating function of the transform is given. The Pois-

son brackets follow with the equations of motion 
with these brackets. Then we study the infinitesimal 
canonical transformations together with the corre-
sponding conservation theorems. We say something 
about quantization. The concept of Dirac’s brackets is 
given and their relation to quantization. The method 
of Hamilton-Jacobi is studied, and the concept of ac-
tions-angles as canonical variables is introduced. The 
Theory of Classical Fields is the next subject together 
with Noether’s theorems for fields. The spontaneous 
symmetry breaking in classical physics is presented. 
The theory of disturbance is analyzed and the con-
cept of adiabatic invariance is introduced. An intro-
duction to Non Linear Dynamical Systems is given in-
cluding parametric resonance and classical chaos. A 
special subject treated is self-excitation – synchroni-
zation. This is observed naturally in several phenome-
na. At the end, several appendices exist where a de-
tailed analysis of various subjects is given that com-
pletes the one given in the chapters of the main book.

Bibliographic Reference: Dris, E., & Alexopoulos, T. (2021). Analytical Dynamics [Postgraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-18

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-18


– 29 –

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Εισαγωγή στις Πιθανότητες  
και τη Στατιστική

Υπότιτλος: Οδηγός για τη χρήση των μεθόδων 
της Στατιστικής στις Φυσικές Επιστήμες

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Καμαράτος, Μ., Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

ISBN: 978-618-5667-14-6

Θεματικές Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
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Περίληψη

Το σύγγραμμα αυτό αναφέρεται στη χρήση των με-
θόδων της Στατιστικής στις Φυσικές Επιστήμες. Πα-
ρουσιάζεται η αναγκαιότητα της Στατιστικής για την 
ανάλυση πειραματικών μετρήσεων, αναπτύσσεται  
το υπόβαθρο των Πιθανοτήτων στο οποίο βασίζεται 
η ανάπτυξη των νόμων της Στατιστικής, αναφέρονται 
οι κατανομές πιθανότητας και δίνονται οι γενικές ιδιό-
τητές τους. Επιπρόσθετα, αναφέρονται μερικές από 
τις ειδικές κατανομές οι οποίες χρησιμοποιούνται  
πολύ στην ανάλυση πειραματικών μετρήσεων στις 
Φυσικές Επιστήμες. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται  
οι δειγματικές κατανομές και συσχετίζονται με τις πα-
ραμέτρους του πληθυσμού. Παρουσιάζονται τρόποι 
σχηματισμού των διαστημάτων εμπιστοσύνης, χρή-
σης του ελέγχου των υποθέσεων και αναπτύσσεται  
η θεωρία σφαλμάτων και της προσαρμογής των ελα-
χίστων τετραγώνων. Παρουσιάζονται, επίσης, μερι-
κές μη παραμετρικές μέθοδοι και μέθοδοι κατάταξης.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Καμαράτος, Μ. (2022). Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-48
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METADATA

Title: Introduction to Probabilities and Statistics

Other Titles: A Guide to the use of Statistical 
methods in the Physical Sciences

Language: Greek

Authors: Kamaratos, M., Associate Professor, UOI
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Abstract
This textbook refers to the use of Statistical methods 
in Physical Sciences. The necessity of Statistics for the 
analysis of experimental measurements, the theory 
of Probabilities, the distribution of Probabilities and 
their general properties are presented. Moreover 
some special probability distributions, which are very 
useful for the analysis of experimental measure-
ments for Physical Sciences are presented as well. 
Furthermore, the sample distributions are analyzed 
and are correlated with the samples of the popula-
tion. Ways to construct the confidence intervals as 
well as the hypothesis testing are presented. In addi-
tion to this the theory of errors together with the 
least square fitting is analyzed. Finally, some non-para-
metric and ranking methods are mentioned.

Bibliographic Reference: Kamaratos, M. (2022). Introduction to Probabilities and Statistics [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-48
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Περίληψη
Η Bιομιμητική (Biomimetics) αντλεί έμπνευση από  
ιδιότητες οργανισμών που ζουν στη φύση, σε διαφο-
ρετικούς βιοτόπους και ασχολείται με την ανάδειξη 
και την προσομοίωση των χαρακτηριστικών τους  
ιδιοτήτων. Δομές και ιδιότητες από την έμβια ύλη της 
φύσης (υδρόφοβες, οπτικές, απτικές κ.ά.) που έχουν 
αποδεδειγμένα προσαρμοστεί σε μακροχρόνιες περι-
βαλλοντικές καταπονήσεις, αποκαλύπτονται με τη 
βασική έρευνα και χρησιμοποιούνται από την τεχνο-
λογία δημιουργώντας ανταλλακτικές αξίες, θέσεις  
εργασίας, χρηστικά και πρωτοποριακά προϊόντα, 
προς όφελος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρό-
κειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστημονική 
εξειδίκευση διεθνώς, στην οποία ενθαρρύνεται η διε-
πιστημονικότητα, η αλληλεπίδραση ιδεών, καινοτόμων 
δυνατοτήτων και απόψεων. Η Βιομίμηση (Biomimicry) 
σχετίζεται με την απατηλή μίμηση χαρακτηριστικών 
ενός οργανισμού από άλλον οργανισμό για ξεγέλασμα, 
προσέλκυση ή άμυνα. Για παράδειγμα, τα άνθη ορι-
σμένων φυτών μιμούνται, καθώς ανοίγουν και επιδει-
κνύονται, κάποια έντομα για να τα προσελκύσουν. 
Επίσης, τα έντομα μιμούνται το φύλλωμα δέντρων 

και θάμνων για να μην γίνουν αντιληπτά από θηρευ-
τές. Στο παρόν ηλεκτρονικό σύγγραμμα παρουσιάζο-
νται ιδιότητες έμβιων οργανισμών που αποτελούν 
«καλούπι» για τεχνολογικά επιτεύγματα, μελλοντικές 
προκλήσεις και προοπτικές. Στο σύγγραμμα «Bιομιμη-
τική και Βιομίμηση» αναδεικνύεται η «πληροφορία» 
που προϋπήρχε στη φύση και φθάνει να υλοποιείται 
σε σύγχρονες, καινοτόμες, ανθρωπογενείς κατασκευές. 
Είναι γεγονός πως οι τεχνολογικές επιτυχίες της Βιο-
μιμητικής σχετίζονται άμεσα με την αποκάλυψη ιδιο-
τήτων της έμβιας ύλης της φύσης, ύστερα από επί-
μονο και επίπονο ερευνητικό, επιστημονικό έργο. 
Έτσι, αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση σύγ-
χρονων ερευνητικών υποδομών, πυροδότησαν πολ-
λές ιδέες και τις μετέπειτα βιο-εμπνευσμένες εφαρ-
μογές. Τελικά, οι θεματικές ενότητες «βιομιμητική και 
βιομίμηση» άπτονται και του τρόπου ζωής των ανθρώ-
πων, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ή/και αναγνω-
ρίζεται πλέον ως κατώφλι της κλιματικής αλλαγής και 
των περιορισμένων ενεργειακών πόρων στη Γη.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Ριζοπούλου, Σ., Χειμώνα, Χ., Κούκου, Δ., & Γκίκας, Δ. (2022). Βιομιμητική & Βιομίμηση 
[Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-19
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Abstract
Biomimetics draws inspiration from the properties of 
organisms that live in nature, in various habitats, and 
deals with the simulation of their characteristic prop-
erties. Structures and properties from the living mat-
ter of nature (e.g., hydrophobic, optical, thigmo-
tropic, tactile), which have been proven to be adapt-
ed to long-term environmental stress, revealed by re-
search and used by technology, do create jobs, useful 
and innovative products, for the benefit of human ac-
tivity. Internationally, this is a rapidly growing scientif-
ic specialization that encourages interdisciplinarity, 
interaction of ideas, novelties and bioinspiration. Bio-
mimicry is linked to the deceptive imitation of an or-
ganism's characteristics by another organism for de-
ception, attraction, or defense; for example, flowers 
of some plants mimic, as they open and display, cer-
tain insects in order to attract them. Also, several in-
sects mimic the foliage of trees and shrubs in order to 
avoid being noticed by consumers. This e- book pres-
ents properties of living organisms that are a "cast" 
for technology, innovative aspects of research, tech-
nological achievements, and future technological 

challenges and prospects. In other words, the book 
"Biomimetics and Biomimics" highlights the pre-exist-
ing "information" in the “laboratories” of nature, 
which is currently implemented in innovative anthro-
pogenic constructions. The technological success of 
Biomimetics is directly related to the properties of 
the living matter of nature, which are based on long 
scale, painstaking scientific research. Results ob-
tained using modern infrastructures, sparked many 
ideas and subsequent bio-inspired applications. With-
in each of αabove mentioned topics, nature is con-
ceived as a complex and technologically mediated 
point of departure for new ways of viewing and mak-
ing the world. Finally, the topics of biomimetic and 
biomimicry are coordinated with human life, in an era 
that is characterized and/or recognized as the thresh-
old-period of climatic change and shortage of energy 
resources on Earth.

Bibliographic Reference: Rhizopoulou, S., Chimona, C., Koukou, D., & Gkikas, D. (2022). Biomimetics & Biomimesis 
[Postgraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-19
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Περίληψη
Η μελέτη των ιστομορφολογικών αλλοιώσεων ανα-
φέρεται στη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέτα-
ση ιστών και οργάνων προκειμένου να εντοπιστούν 
οι αποκλίσεις από τη φυσιολογική μακροσκοπική ή 
ιστολογική εικόνα. Η όλη διαδικασία γίνεται μετά τη 
λήψη βιοψίας, την επεξεργασία του δείγματος και τη 
λήψη ιστολογικών τομών. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να γίνει μια επιτυχής μελέτη είναι η πολύ καλή 
γνώση της φυσιολογικής ιστολογικής δομής. Η γνώση 
των παρατηρούμενων ιστομορφολογικών αλλοιώ-
σεων στους υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς συνι-
στά ένα επαγγελματικό και εγκυκλοπαιδικό εργαλείο 
για τους βιολόγους, τους γεωπόνους και τους κτηνιά-
τρους. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μακρο-
σκοπικών και μικροσκοπικών αλλοιώσεων που εμφα-
νίζονται σε ιχθύς και σε υδρόβια δεκάποδα καρκινο-
ειδή. Βασικός στόχος είναι η ομαλή μετάβαση από τη 
φυσιολογική απεικόνιση ενός οργανισμού στην ανα-
γνώριση των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών  
αλλοιώσεων. Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε απαραίτητο 
να αναφερθούν αναλυτικά έννοιες και τεχνικές νεκρο-
ψίας ιχθύων, λήψης ιστών και προετοιμασίας αυτών. 

Η πληθώρα των εικόνων που παρουσιάζεται στο πα-
ρόν σύγγραμμα θα συμβάλει τα μέγιστα στην κατα-
νόηση και αποσαφήνιση των διάφορων ιστολογικών 
αλλοιώσεων.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Βερίλλης, Π. (2022). Εισαγωγή στις ιστομορφολογικές αλλοιώσεις υδρόβιων ζωικών οργανισμών 
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METADATA
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Abstract
The study of histomorphological alterations refers to 
the macroscopic and microscopic examination of tis-
sues and organs in order to detect deviations from 
the normal macroscopic or histological image. The 
whole procedure is done after taking a biopsy, pro-
cessing the sample and taking histological slides. A 
prerequisite for a successful study is the very good 
knowledge of the normal histological structure. 
Knowledge of the observed histomorphological le-
sions in aquatic animal is a professional and encyclo-
pedic tool for biologists, agriculturalists and veteri-
narians. The book covers a wide range of macroscop-
ic and microscopic alterations that occur in fish and 
aquatic decapod crustaceans. The main goal is the 
smooth transition from the normal imaging of an or-
ganism to the recognition of macroscopic and micro-
scopic alterations. For this reason, it was necessary to 
mention in detail the concepts and techniques of fish 
necropsy, tissue collection and preparation. The vari-
ety of images presented in this book will greatly con-
tribute to the understanding and clarification of the 
various histological alterations.

Bibliographic Reference: Berillis, P. (2022). Introduction to histomorphological alterations of aquatic animals 
[Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-47
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Συγγραφείς: Παπατσίρος, Β., Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ΠΘ

ISBN: 978-618-5667-08-5

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Παθολογία των χοίρων / 
Διαχείριση της υγείας των χοίρων / Ζωοτεχνία / 
Χοιροτροφία / Ευζωία

Περίληψη
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συμβεί σημαντι-
κές αλλαγές στη «φιλοσοφία» της χοιροτροφικής πα-
ραγωγής, με άμεσο αντίκτυπο στις παραγωγικές και 
αναπαραγωγικές παραμέτρους των χοιρομητέρων, 
και συνεπώς στη διαχείριση των εκτροφών σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η χοιροτροφία έχει 
κατευθυνθεί κυρίως στη γενετική βελτίωση των χοι-
ρομητέρων με σκοπό τη δημιουργία χοιρομητέρων 
υψηλών αποδόσεων (high prolific sows), με στόχο 
την αύξηση του μεγέθους της τοκετοομάδας, καθώς 
και την ταχυαυξητική ικανότητα των παχυνόμενων 
χοίρων. Αυτές οι παραπάνω νέες κατευθύνσεις στην 
παγκόσμια χοιροτροφία, συνοδεύονται και από ση-
μαντικές αλλαγές και επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ευζωία των χοιρομητέρων και των χοιριδίων τους.  
Η Κτηνιατρική Επιστήμη καλείται να συμβάλλει τόσο 
στην αξιοποίηση της γενετικής βελτίωσης των χοί-
ρων (αύξηση πολυδυμίας, ταχυαυξητική ικανότητα) 
όσο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών της στην 
υγεία, στην ευζωία και στην παραγωγικότητα των χοί-
ρων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η έρευνα στην Κτη-
νιατρική Επιστήμη εξελίσσεται ταχύτατα, αξιοποιώ-

ντας τα καινοτόμα δεδομένα και την τεχνολογική εξέ-
λιξη. Η αύξηση του μεγέθους της τοκετοομάδας στις 
σύγχρονες εκτροφές βιομηχανικού τύπου αποτελεί 
βασικό στόχο των χοιροτρόφων και των κτηνιάτρων. 
Το εγχειρίδιο φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους προπτυ-
χιακούς φοιτητές και τους επαγγελματίες κτηνιάτρους 
τόσο στην κατανόηση θεμάτων παθολογίας, και γενι-
κότερα της διαχείρισης των υπερπαραγωγικών χοι-
ρομητέρων, όσο και στην αντιμετώπιση και την πρό-
ληψη των επιπτώσεων της αυξημένης πολυδυμίας 
στην υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητά τους. 
Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναλύο-
νται: 1) παθοφυσιολογικοί και περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες επικινδυνότητας της υγείας και της ευζωίας 
των υπερπαραγωγικών χοιρομητέρων, 2) επιπτώσεις 
του αυξημένου δείκτη πολυδυμίας στην υγεία και την 
ευζωία των χοιρομητέρων, 3) η σημασία και τα χαρα-
κτηριστικά του πρωτογάλακτος/γάλακτος, 4) παθολο-
γικές καταστάσεις των νεογέννητων χοιριδίων με αυξη-
μένο δείκτη πολυδυμίας και 5) αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πολυδυμίας στην υγεία και την ευζωία 
των χοιριδίων.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Παπατσίρος, Β. (2022). Διαχείριση της υγείας και της ευζωίας των χοιρομητέρων υψηλών 
αποδόσεων [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/
kallipos-43
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METADATA

Title: Health and welfare management  
of high prolific sows 

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Papatsiros, V., Associate Professor, UTH

ISBN: 978-618-5667-08-5

Subject: NATURAL SCIENCES AND  
AGRICULTURAL SCIENCES

Keywords: Porcine Medicine / Porcine herd 
health management / Pig Behaviour /  
Pig production / Welfare

Abstract
In recent decades, significant changes have taken 
place in the "philosophy" of pig production, with a di-
rect impact on the productive and reproductive pa-
rameters of sows, and consequently on the manage-
ment of farms worldwide. More specifically, pig farm-
ing has focused mainly on the genetic improvement 
of sows to create high prolific sows, with the aim of 
increasing the size of the calving group, as well as the 
rapid growth capacity of fattening pigs. These new di-
rections are accompanied by significant changes and 
effects on the health and welfare of sows and their 
piglets. Veterinary Science is called upon to contrib-
ute both to the utilization of the genetic improve-
ment of pigs (increased multiplicity, rapid growth ca-
pacity) and the treatment of its effects on the health, 
welfare and productivity of pigs. In this direction, re-
search in Veterinary Science is evolving rapidly, utiliz-
ing innovative tools and technological development. 
Increased litter size in modern industrial farms is a key 
goal of pig farmers and veterinarians. The handbook 
aims to support undergraduate students and profes-
sional veterinarians both in understanding pathology 

issues and the management of high prolific sows, and 
in managing the effects of increased litter size on 
their health and welfare. In particular, this textbook 
analyzes: 1) pathophysiological and environmental 
risk factors for the health and welfare of high prolific 
sows, 2) effects of the increased litter size on the 
health and welfare of the sows, 3) the importance 
and the characteristics of the colostrum/milk, 4) 
health problems of the newborn piglets with in-
creased litter size and 5) treatment of the effects of 
the increased litter size on the health and welfare of 
the piglets.

Bibliographic Reference: Papatsiros, V. (2022). Health and welfare management of high prolific sows [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-43
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Φυσικά Προϊόντα

Υπότιτλος: Φαρμακευτική χρήση – Καθημερινή 
ζωή: Αλκαλοειδή – Γλυκοζίτες – Αμινοξέα – 
Τερπένια – Στεροειδή – Ορμόνες

Συγγραφείς: Χαμηλάκης, Σ., Καθηγητής, ΕΜΠ 

ISBN: 978-618-85820-9-5

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Φάρμακα / Συνθετικά φάρμακα 
/ Φυσικά προϊόντα / Τοξικότητα / Αλκαλοειδή

Περίληψη
Οι ασθένειες και η αντιμετώπισή τους, οι ουσίες που 
ευρίσκονται στο φυσικό μας περιβάλλον και μπορούν 
να λειτουργήσουν θεραπευτικά από τις απαρχές της 
ιστορίας, τα συνθετικά φάρμακα από την πρώτη χο-
ρήγησή τους έως τις μέρες μας, αποτελούν το αντικεί-
μενο του παρόντος έργου. Αναφέρονται, σε όσο το 
δυνατόν απλουστευμένη μορφή, οι έννοιες που σχε-
τίζονται με τη θεραπευτική δράση των φαρμάκων  
είτε αυτά είναι συνθετικά είτε φυσικής προέλευσης 
και παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης 
νέων φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και οι εφαρ-
μοζόμενες μέθοδοι για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
και αποτελεσματικής χρήσης τους. Ακόμα και στις πρώ-
τες δεκαετίες του 21ου αιώνα το 80% των ανθρώπων 
(όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 
βασίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας τους 
σε φυτικά προϊόντα. Στην ίδια ανακοίνωση του ΠΟΥ 
αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται περίπου 21000 
φυσικά προϊόντα για φαρμακευτική χρήση. Ορισμέ-
νες από τις κατηγορίες φυσικών προϊόντων τα οποία 
έχουν βιολογική επίδραση, όπως αλκαλοειδή, γλυκο-
ζίτες, αμινοξέα, τερπένια, στεροειδή και ορμόνες, 

αποτελούν τα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου. Για  
λόγους πληρότητας αλλά και κατανόησης της επίδρα-
σης της δομής των ουσιών στη βιολογική αποτελε-
σματικότητά τους αναφέρεται, στις περισσότερες  
περιπτώσεις και ο συντακτικός χημικός τύπος των 
ενώσεων αυτών καθώς και η μεταβολή στη δραστι-
κότητά τους που προκαλεί τυχόν τροποποίηση της 
δομής αυτής. Συνοπτικά, στο τέλος του βιβλίου πα-
ρουσιάζονται αλφαβητικά καταχωρισμένες και με μι-
κρή ανάπτυξη όλες οι βασικές έννοιες και όροι που 
αναπτύχθηκαν σε όλη την έκταση του συγγράμματος.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Χαμηλάκης, Σ. (2022). Φυσικά Προϊόντα [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-6
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METADATA

Title: Natural Product

Other Titles: Pharmaceutical use and daily life: 
Alkaloids – Glycosides – Amino Acids – Terpenes 
– Steroids – Hormones

Language: Greek

Authors: Hamilakis, S., Professor, NTUA

ISBN: 978-618-85820-9-5

Subject: NATURAL SCIENCES AND  
AGRICULTURAL SCIENCES

Keywords: Medicines / Synthetic medicines / 
Natural products / Toxicity / Alkaloids

Abstract
Diseases and their treatment, substances that are in 
our natural environment and can work therapeutical-
ly from the beginning of history, synthetic medicines 
from their first administration to the present day, are 
the subject of this project. The concepts related to 
the therapeutic action of drugs, whether synthetic or 
natural, are mentioned in as simple a form as possi-
ble, and information is provided on how to develop 
new medicinal products as well as the methods used 
to ensure their safe and effective use. Even in the first 
decades of the 21st century, 80% of people (as an-
nounced by the World Health Organization) base 
their primary health care on herbal products. The 
same WHO announcement states that about 21,000 
natural products are used for pharmaceutical use. 
Some of the categories of natural products that have 
biological effects such as alkaloids, glycosides, amino 
acids, terpenes, steroids and hormones are the chap-
ters of this book. For reasons of completeness, but al-
so to understand the effect of the structure of sub-
stances on their biological effectiveness, in most cas-
es the structural chemical formula of these com-

pounds is mentioned as well as the change in their ac-
tivity that causes any modification of this structure. 
Briefly, at the end of the book are presented alpha-
betically registered and with a small development all 
the basic concepts and terms that were developed 
throughout the book.

Bibliographic Reference: Hamilakis, S. (2022). Natural Product [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic 
Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-6
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Γενική Ανθοκομία

Υπότιτλος: Βασικές Αρχές Παραγωγής  
και Διαχείρισης Καλλωπιστικών Φυτών

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Δάρρας, Α., Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ISBN: 978-618-85850-2-7

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Ανθοκομικά φυτά / Αρωματικά 
φυτά / Θρέψη-λίπανση / Εχθροί καλλωπιστικών 
φυτών / Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών

Περίληψη
Οι προοπτικές της επιχειρηματικής καλλιέργειας ανθο-
κομικών προϊόντων και τα επίπεδα κατανάλωσής τους 
σχετίζονται, έμμεσα ή άμεσα, με την αειφορική διαχεί-
ριση και το κόστος παραγωγής. Το μέλλον των ανθο-
κομικών καλλιεργειών προϋποθέτει τη διασφάλιση 
των φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών καλλιέρ-
γειας, και εξαρτάται απ’ αυτήν τη διασφάλιση. Οι πρα-
κτικές αυτές σχετίζονται με τις μειωμένες εισροές 
ενέργειας, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων και νερού, και βοηθούν στη μείωση των ρύπων, 
των τοξικών υπολειμμάτων και του αποτυπώματος 
CO2. Τα διεθνή πρωτόκολλα και οι ντιρεκτίβες που 
παρουσιάζονται από τους διεθνείς οργανισμούς αφο-
ρούν την εφαρμογή «καθαρότερων» διαδικασιών  
παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η μείωση του 
αποτυπώματος στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα παραπάνω σενάρια συμβάλλουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση και την προσαρμογή των καλλιεργητών 
σε νέα δεδομένα. Το παρόν σύγγραμμα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες διδασκαλίας των πτυχιακών φοιτητών 
των γεωπονικών σχολών. Περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες και ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών, 

τα οποία σχετίζονται με τη συστηματική καλλιέργεια 
για την παραγωγή ανθοκομικών φυτών. Πιο συγκε-
κριμένα, το σύγγραμμα χωρίζεται σε δεκαπέντε κεφά-
λαια, τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα και βιβλιο-
γραφικά στοιχεία σχετικά με: α) τη φυσιολογία ανά-
πτυξης και άνθισης και τους παράγοντες που τις επη-
ρεάζουν, β) τις μεθόδους πολλαπλασιασμού και τη  
διαχείριση του πολλαπλασιαστικού υλικού, γ) τις ση-
μαντικότερες ασθένειες και τους εχθρούς που δυσχε-
ραίνουν την ανάπτυξη και την παραγωγή των φυτών, 
δ) τις βασικές τεχνικές που βοηθούν στην ταχύτερη 
και ποιοτικότερη ανθοφορία, ε) την υφιστάμενη κατά-
σταση στο εγχώριο και το διεθνές εμπόριο και στ) τα 
σημαντικότερα ανθοκομικά φυτά τα οποία καλλιερ-
γούνται στην εγχώρια αγορά αλλά και σε παγκόσμια 
κλίμακα σε ελεγχόμενες συνθήκες ή σε υπαίθριες καλ-
λιέργειες.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Δάρρας, Α. (2022). Γενική Ανθοκομία [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-3
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METADATA

Title: Floriculture

Other Titles: Basic Principles of Production  
and Management of Ornamental Plants

Language: Greek

Authors: Darras, A., Associate Professor, UOP

ISBN: 978-618-85850-2-7

Subject: NATURAL SCIENCES AND  
AGRICULTURAL SCIENCES

Keywords: Floricultural plants / Aromatic plants 
/ Pests of ornamental plants / Diseases of 
ornamental plants / Garden centres

Abstract
The prospects of cultivation of floricultural products 
and the levels of their consumption are related, di-
rectly or indirectly, to sustainable management and 
production costs. The future of floricultural crops de-
pends on the implementation of environmental 
friendly farming practices, and presupposes such 
practices. These practices are associated with re-
duced inputs of energy, fertilisers, plant protection 
products and water, and help reduce pollutants, toxic 
residues and CO2 footprints. The international proto-
cols and directives presented by international organi-
zations ensure the reduction of the ecological foot-
print of every operation of production. In this con-
text, the above scenarios aim towards that direction 
as well as growers being adjusted to contemporary 
cultivation practices. This is a textbook for undergrad-
uate students. It includes information and latest re-
search data related to the systematic cultivation and 
production of floricultural plants. In detail, the text-
book is divided into fifteen chapters, which include 
bibliographic data on a) the physiology of growth and 
flowering, b) the propagation methods and the man-

agement of propagating material, c) the most import-
ant diseases and pests that negatively affect growth 
and production, d) the basic techniques that aid in 
faster and more qualitative flowering, e) the current 
status of domestic and international trade, marketing 
and distribution of ornamental plants and (f) the 
most important floricultural crops, grown domesti-
cally and on a global scale under controlled condi-
tions, or outdoors.

Bibliographic Reference: Darras, A. (2022). Floriculture [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic 
Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-3
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Παράγοντες Καταπόνησης των Φυτών 
στο Θερμοκήπιο

Υπότιτλος: -

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Καραμπουρνιώτης, Γ.,  
Καθηγητής, ΓΠΑ, Σάββας, Δ., Καθηγητής, ΓΠΑ

ISBN: 978-618-85370-6-4

Θεματικές Κατηγορίες: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Θερμοκηπιακές καλλιέργειες / 
Καταπονήσεις / Έλλειψη νερού / Αλατότητα / 
Υπεριώδης ακτινοβολία

Περίληψη
Το σύγγραμμα έχει σκοπό να παράσχει ένα υπόβα-
θρο γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες καταπόνη-
σης, οι οποίοι κάνουν συνήθως την εμφάνισή τους σε 
φυτά καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια, καθώς και τις 
επιπτώσεις των παραγόντων αυτών, στην ανάπτυξη 
και επιβίωση των φυτών.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Καραμπουρνιώτης, Γ., & Σάββας, Δ. (2021). Παράγοντες Καταπόνησης των Φυτών στο 
Θερμοκήπιο [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/
kallipos-12
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METADATA

Title: Stress factors affecting glasshouse 
cultivated plants

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Karabourniotis, G., Professor, AUA, 
Savvas, D., Professor, AUA

ISBN: 978-618-85370-6-4

Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES,  
LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES, 
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL 
SCIENCES

Keywords: Greenhouse / Plant stress / Water 
stress / Salinity stress / UV radiation

Abstract
This book provides useful information concerning 
factors stress affecting plant growth and survival 
within glasshouses.

Bibliographic Reference: Karabourniotis, G., & Savvas, D. (2021). Stress factors affecting glasshouse cultivated 
plants [Postgraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-12
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Τίτλος: Κοιτάσματα της Ελλάδας

Υπότιτλος: -

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Μέλφος, Β., Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ΑΠΘ, Βουδούρης, Π., Καθηγητής, 
ΕΚΠΑ

ISBN: 978-618-5667-07-8

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Κοίτασμα / Γεωτεκτονική  
εξέλιξη / Μεταλλογένεση / Ορυκτοί πόροι / 
Μαγματικά κοιτάσματα

Περίληψη
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην καταγραφή των ση-
μαντικότερων μεταλλοφόρων κοιτασμάτων της Ελ-
λάδας και στις συνθήκες γένεσής τους σε σχέση με τη 
γεωτεκτονική εξέλιξη των Ελληνίδων. Έμφαση δίνε-
ται στη γεωλογία, στην τεκτονική, στα πετρώματα ξε-
νιστές και στην ορυκτολογική και γεωχημική σύσταση 
των κοιτασμάτων αυτών. Τα κεφάλαια του παρόντος 
βιβλίου αναφέρονται στη σύντομη ιστορική αναδρο-
μή της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα, στη γεωτε-
κτονική εξέλιξη και μεταλλογένεση, καθώς και στην 
ταξινόμηση των ελληνικών κοιτασμάτων στις διαφο-
ρετικές μεταλλογενετικές επαρχίες. Περιγράφονται 
τα ορθομαγματικά κοιτάσματα Cr σε οφιολιθικά συ-
μπλέγματα, τα ηφαιστειογενή κοιτάσματα συμπαγών 
σουλφιδίων και τα μεταμορφωμένα κοιτάσματα Mn, 
όλα Μεσοζωικής ηλικίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι 
μαγματικές-υδροθερμικές μεταλλοφορίες που συν-
δέονται με τον μαγματισμό του Καινοζωικού και που 
εντοπίζονται κυρίως στα δύο σημαντικά μεταμορφι-
κά συμπλέγματα της Ελλάδας, της Ροδόπης και Σερ-
βομακεδονικής στα βόρεια και της Αττικοκυκλαδικής 

στα νότια. Αυτές οι μεταλλοφορίες περιλαμβάνουν τα 
κοιτάσματα που φιλοξενούνται σε μαγματικές διεισ-
δύσεις, τα κοιτάσματα τύπου skarn, τα κοιτάσματα 
από αντικατάσταση ανθρακικών πετρωμάτων και τα 
κοιτάσματα πορφυριτικού και επιθερμικού τύπου. 
Αναπτύσσονται επίσης οι πολυμεταλλικές φλέβες του 
Καινοζωικού σε μεταμορφωμένα πετρώματα, τα κοι-
τάσματα Fe, Mn, Zn από οξείδωση θειούχων μεταλ-
λοφοριών, τα λατεριτικά κοιτάσματα Fe-Ni, τα κοιτά-
σματα βωξίτη με αλουμίνιο, τα προσχωματικά κοιτά-
σματα Au, Pt και REE, καθώς και τα σύγχρονα μεταλ-
λοφόρα πεδία στο ενεργό ηφαιστειακό τόξο του Νο-
τίου Αιγαίου και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. 
Στο τέλος του βιβλίου γίνεται μια ανασκόπηση σχετι-
κά με την παρουσία των σπάνιων και κρίσιμων μετάλ-
λων στα κοιτάσματα της Ελλάδας, ενώ στο τελευταίο 
κεφάλαιο δίνονται λεπτομερή γεωλογικά και κοιτα-
σματολογικά στοιχεία δύο σημαντικών μεταλλογενε-
τικών περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δη-
λαδή της ΒΑ Χαλκιδικής και του Λαυρίου.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Μέλφος, Β., & Βουδούρης, Π. (2022). Κοιτάσματα της Ελλάδας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. 
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-32
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METADATA

Title: Ore Deposits of Greece

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Melfos, V., Associate Professor, AUTH, 
Voudouris, P., Professor, UOA

ISBN: 978-618-5667-07-8

Subject: NATURAL SCIENCES AND  
AGRICULTURAL SCIENCES

Keywords: Ore deposit / Geotectonic evolution / 
Metallogenesis / Mineral raw materials / 
Magmatic deposits

Abstract
This book describes the most significant metallic 
mineral deposits of Greece and the conditions of 
their formation in relation to the geotectonic evolu-
tion of the Hellenides. Emphasis is given on the geol-
ogy, the tectonics, the host rocks, and the mineralog-
ical and geochemical composition of these deposits. 
The chapters of this book refer to the brief historical 
background of the mining activity in Greece since the 
prehistoric period, to the geotectonic evolution and 
metallogenesis, and to the classification of the Greek 
deposits in the different metallogenic provinces. The 
orthomagmatic Cr deposits in ophiolite complexes, 
the volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits, as 
well as the metamorphic Mn-rich deposits, all of Me-
sozoic age, are described. The book also refers in de-
tails to the mineralization, which is associated with 
the Cenozoic magmatism, and is restricted mainly in 
the two large exhumed metamorphic complexes of 
Greece, the Rhodope and Serbo-Macedonian massifs 
in the north and the Attic-Cycladic belt in the south. 
These mineralizations include intrusion-hosted, 
skarn, carbonate-hosted replacement, porphyry and 

epidermal deposits. The Cenozoic polymetallic veins 
hosted in metamorphic rocks, the oxidized Fe, Mn, 
and Zn deposits, the Fe-Ni laterite deposits, the 
Al-bearing bauxite deposits, the Au, Pt, and REE en-
riched placer deposits, and the metal-bearing hydro-
thermal fields in the South Aegean active volcanic arc 
and in Central and Northern Greece are also de-
scribed. At the end of the book, there is a review of 
the presence of rare and critical metals in the depos-
its of Greece, while the last chapter provides detailed 
geological and mineralogical data of two important 
metallogenic regions of southeastern Europe, in NE 
Chalkidiki and in Lavrion.

Bibliographic Reference: Melfos, V., & Voudouris, P. (2022). Ore Deposits of Greece [Undergraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-32
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Υπότιτλος: -

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Σινάνης, Κ., Ομότιμος Καθηγητής, 
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ISBN: 978-618-85370-8-8

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Ορυκτά της αργίλου / Ιονική 
ανταλλαγή κατιόντων / Φυσικές ιδιότητες του 
εδάφους / Χημικές ιδιότητες του εδάφους / 
Ταξινόμηση των εδαφών

Περίληψη
Σ’ αυτό το βιβλίο εξετάζονται και αναλύονται όλες  
οι παράμετροι οι οποίες σχετίζονται με τα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα, τις ιδιότητες του εδάφους και 
τον τρόπο δημιουργίας του, ήτοι: α) τα ορυκτά και τα 
πετρώματα που συνιστούν το μητρικό υλικό και  
η αποσάθρωσή τους που συντελεί στη δημιουργία 
εδάφους, στον σχηματισμό ορυκτών αργίλου και 
στην απελευθέρωση στοιχείων χρήσιμων για τα φυ-
τά, β) τα ορυκτά της αργίλου, η κρυσταλλική τους δο-
μή, καθώς και η επίδραση της παρουσίας τους στις 
ιδιότητες του εδάφους, γ) το νερό και οι δυνάμεις συ-
γκράτησής του στο έδαφος, η κίνηση και η πρόσληψή 
του από τα φυτά, δ) τα οργανικά συστατικά του εδά-
φους, η προέλευση και οι μετασχηματισμοί τους, 
όπως και η επίδρασή τους στις φυσικοχημικές ιδιότη-
τες του εδάφους, ε) οι φυσικές ιδιότητες του εδά-
φους, όπως η κοκκομετρική του σύσταση, η δομή, η 
φαινομενική πυκνότητα, το πορώδες, η θερμοκρασία 
και το χρώμα του, στ) οι φυσικοχημικές ιδιότητες του 
εδάφους, όπως η ανταλλαγή κατιόντων και ανιόντων, 
η θρόμβωση και διασπορά, η διόγκωση και συρρί-
κνωση των ορυκτών της αργίλου, η αντίδραση του 

εδάφους, ο βαθμός κορεσμού από βάσεις, η ρυθμι-
στική του ικανότητα και οι οξειδοαναγωγικές του ιδιό-
τητες, ζ) οι εδαφογενετικοί παράγοντες και η διαδικα-
σία ταξινόμησης των εδαφών σύμφωνα με τα σχετι-
κά ταξινομικά συστήματα, όπως το Soil Taxonomy και 
το σύστημα FAO-Unesco (με λεπτομερή αναφορά στις 
τάξεις του νέου αμερικανικού ταξινομικού συστήμα-
τος και στις ταξινομικές μονάδες του συστήματος 
FAO-Unesco), η) η διαδικασία χαρτογράφησης των 
εδαφών και τα σημαντικότερα συστήματα χαρτογρά-
φησής τους, με αναφορά στα συστήματα γεωγραφι-
κών πληροφοριών, όπως και στην ερμηνεία των εδα-
φολογικών χαρτών. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθε-
νται ερωτήσεις και προβλήματα που βοηθούν στην 
εμπέδωση του περιεχομένου του.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Σινάνης, Κ. (2021). Εδαφολογία [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-14
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Title: Soil Science

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Sinanis, K., Professor Emeritus, HMU

ISBN: 978-618-85370-8-8

Subject: NATURAL SCIENCES AND 
AGRICULTURAL SCIENCES 

Keywords: Clay minerals / Cation exchange 
capacity / Soil physical properties / Soil chemical 
properties / Soil taxonomy

Abstract
In this book, the following parameters, related to soil 
characteristics, properties and formation, are dis-
cussed and analyzed: a) minerals and rocks that con-
stitute the soil parent material and their weathering 
for soil genesis, leading to clay minerals formation 
and liberation of nutrients essential for plant growth, 
b) clay minerals, their crystalline structure, and their 
effect on soil properties, c) soil water and its reten-
tion forces by soil components, water flow in soils 
and its absorption by plants, d) soil organic compo-
nents, their origin, transformation and their effect on 
soil physical and chemical properties, e) soil physical 
properties such as soil texture, structure, porosity, 
bulk density, soil temperature and color, f) soil physi-
cal-chemical properties such as cation-anion ex-
change, flocculation and dispersion, expansion and 
shrinking of clay minerals, soil reaction, degree of 
base saturation of soil colloids, soil buffering capacity 
and oxidation - reduction conditions, g) the soil form-
ing factors and their action on the parent material for 
soil formation, the process of soil classification and 
the various classification systems, such as Soil Taxon-

omy and the FAO-Unesco system (with details about 
the Orders of the new American system and the clas-
sification units of the FAO-Unesco system), h) the pro-
cess of soil mapping and the most important soil map-
ping systems are also analyzed with reference to geo-
graphic information systems and the interpretation 
of soil maps. Finally, a series of questions and exercis-
es are cited at the end of the text with the intent that 
the reader acquires a better understanding and con-
solidation of this book contents.

Bibliographic Reference: Sinanis, K. (2021). Soil Science [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic 
Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-14
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Υπότιτλος: Μια ολιστική προσέγγιση  
για μια βιώσιμη πρακτική

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Κουλουριώτης, Δ., Καθηγητής, ΔΠΘ, 
Μεταξάς, Ι., Ειδικός Επιστήμονας, ΔΠΘ 

ISBN: 978-618-5667-52-8

Θεματικές Κατηγορίες: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
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Λέξεις-κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας / 
Ποιότητα / Επιχειρησιακή Αριστεία / Αξιολόγηση 
επιχειρήσεων / Το κόστος της ποιότητας

Περίληψη
Δεν είναι δύσκολο να δώσει κανείς έναν ορισμό (περι-
γραφικό ως επί το πλείστον) για την Επιχειρησιακή 
Αριστεία (ΕΑ), καθώς αρκετοί ερευνητές προτείνουν 
διάφορους. Οι διαστάσεις, το περιεχόμενο και η ου-
σία της αριστείας, καταρχήν, δύσκολα εγκλωβίζονται 
σ’ έναν μονοσήμαντο (ή και πολυσήμαντο) ορισμό.  
Είναι τρόπος σκέψης και ένα φιλοσοφικό σύστημα 
και ως τέτοιο υφίσταται την εξελικτική διαδικασία 
που διαμορφώνει συνεχώς και δυναμικά το περιεχό-
μενο και τη μορφή του. Παρόλα αυτά, για την οικονο-
μία της συζήτησης δίνεται ένας ορισμός της έννοιας: 
«άριστος είναι ο οργανισμός ο οποίος προσπαθεί να 
ικανοποιήσει όλους όσους εμπλέκονται στη λειτουρ-
γία του, πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό, συνεργά-
τες, κοινωνία κ.λπ., μέσω αυτών που πετυχαίνει, με 
τον τρόπο με τον οποίο το πετυχαίνει και ανάλογα με 
το τι έχει ως σκοπό να πετύχει». Η νέα παγκοσμιο-
ποιημένη οικονομία έχει δημιουργήσει μια διαφορετι-
κή πραγματικότητα στην ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων. Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία από μόνη 
της δεν μπορεί πλέον να δώσει στις επιχειρήσεις αυτά 
που χρειάζονται για να αυξήσουν την απόδοσή τους. 

Οι άυλοι παράγοντες δεν λαμβάνονται σοβαρά υπό-
ψη παρόλο που παίζουν σπουδαίο ρόλο στην απόδο-
ση και τη βιωσιμότητα. Η διοίκηση των ανθρώπινων 
πόρων μπορεί να γίνει η κινητήριος δύναμη για μια 
επιχείρηση. Έτσι, εάν προσπαθήσει να αλλάξει την 
κουλτούρα της και να επενδύσει στους ανθρώπους 
της με το να τους εκπαιδεύσει, να τους παρακινήσει 
και να τους εμπνεύσει, τότε βρίσκεται σε καλό σημείο 
στον δρόμο προς την αριστεία. Το παρόν σύγγραμμα 
εξετάζει την εξελικτική πορεία της EA, τις διαστάσεις 
της και τα διεθνή μοντέλα αξιολόγησης. Ακόμη, ανα-
λύονται το κόστος της ποιότητας, τα εργαλεία μέτρη-
σης της ποιότητας και τα συστήματα διαχείρισης της 
ποιότητας. Επίσης, μελετώνται οι σχέσεις της EA με 
την καινοτομία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη 
διαχείριση γνώσης. Τέλος, το σύγγραμμα κλείνει εξε-
τάζοντας τον βαθμό στον οποίο η χρηματοοικονομική 
κρίση της περασμένης δεκαετίας επηρέασε την ποιό-
τητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κουλουριώτης, Δ., & Μεταξάς, Ι. (2022). Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρησιακή Αριστεία 
[Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-63
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Metaxas, I., Special Scientist, DUTH
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SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES, 
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Keywords: Total Quality Management / Quality / 
Business Excellence / Business assessment /  
The cost of quality

Abstract
It is not difficult to provide a (mainly descriptive) defi-
nition of Business Excellence (BE), as several research-
ers have come up with different ones. The dimen-
sions, content, and essence of excellence, in principle, 
are difficult to be summarized in a single-meaning (or 
even multi-meaning) definition. It is a way of thinking 
and a philosophical system, and as such, undergoes 
an evolutionary process that continuously and dy-
namically shapes its content and form. Nevertheless, 
for the economy of the discussion, a definition of the 
concept is given: "excellent is the organization that 
tries to satisfy all those involved in its operations, cus-
tomers, suppliers, people, partners, society, etc., 
through what it achieves, the way it achieves it and 
based on what it aims to achieve". The new globalized 
economy has created a different reality in the corpo-
rate landscape. Technology itself can no longer give 
businesses what they need to increase their perfor-
mance. Intangible factors are not taken seriously even 
though they play an important role in performance 
and sustainability. Human resource management can 
become the driving force for an organization. Hence, 

if it tries to change its culture and invest in its people 
by training, motivating, and inspiring them, then it is 
on a good truck on its way to excellence. This text-
book examines the evolution of Business Excellence, 
its dimensions and international assessment frame-
works. In addition, the cost of quality, quality mea-
surement tools and quality management systems are 
examined. Moreover, the relationship of BE with in-
novation, corporate social responsibility and knowl-
edge management are analyzed. Finally, the textbook 
concludes with examining the extent to which the fi-
nancial crisis of the last decade has affected the qual-
ity of businesses in Greece.

Bibliographic Reference: Koulouriotis, D., & Metaxas, I. (2022). Total Quality Management and Business Excellence 
[Postgraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-63
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ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λέξεις-κλειδιά: Επεξεργασία σήματος / 
Εκτίμηση / Πρόβλεψη / Φίλτρο Kalman / Χώρος 
κατάστασης

Περίληψη
Τα φίλτρα Kalman έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησι-
μοποιούνται με επιτυχία σε ένα ευρύτατο φάσμα 
εφαρμογών, όπως στην αεροναυπηγική, στη σχεδία-
ση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, στα ενεργειακά 
συστήματα και στην επεξεργασία εικόνας. Το βιβλίο 
πραγματεύεται τα φίλτρα Kalman και περιλαμβάνει 
το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση και τον προ-
γραμματισμό των φίλτρων Kalman. Απευθύνεται σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απο-
τελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη προβλημάτων 
που σχετίζονται με τα φίλτρα Kalman. Επίσης, μπορεί 
να αξιοποιηθεί και από ερευνητές, από διά βίου μα-
θαίνοντες και από εργαζόμενους απόφοιτους που 
επικαιροποιούν και εφαρμόζουν τις γνώσεις τους.  
Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει: Θεωρία Βέλτιστου 
Ελέγχου, Γραμμικό Φίλτρο Kalman, αλγορίθμους επί-
λυσης των εξισώσεων Riccati και Lyapunov, Φίλτρο 
Kalman πληροφορίας, ειδική εξίσωση Riccati, απα-
λοιφή κέρδους από το φίλτρο Kalman, υπολογιστικό 
φόρτο φίλτρων Kalman, υπολογιστικό φόρτο αλγο-
ρίθμων για την επίλυση των εξισώσεων Riccati και 
Lyapunov, παραδείγματα εφαρμογής των φίλτρων 

Kalman, παράλληλη υλοποίηση του φίλτρου Kalman, 
επέκταση γραμμικού μοντέλου και Επεκταμένο Φίλ-
τρο Kalman. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει θεωρία, 
ασκήσεις, περίληψη, βιβλιογραφία και κριτήρια αξιο-
λόγησης. Στο βιβλίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον 
προγραμματισμό των φίλτρων Kalman με χρήση  
λογισμικού που έχει καθιερωθεί στην επιστημονική 
κοινότητα: του εμπορικού λογισμικού Matlab και του 
δωρεάν λογισμικού ανοικτού κώδικα Octave. Λόγω 
του γεγονότος ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό βιβλίο, 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα στοιχεία πολυμεσικό-
τητας, που περιλαμβάνουν τις ηχογραφημένες περι-
λήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, και στα στοιχεία 
διαδραστικότητας, που περιλαμβάνουν τα κριτήρια 
αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο. Τέλος, σχεδιάστηκε 
ειδικό διαδραστικό λογισμικό για τρεις εφαρμογές: 
φίλτρο Kalman, το ταχύτερο φίλτρο Kalman και το 
βέλτιστο κατανεμημένο φίλτρο Kalman.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Ασημάκης, Ν. (2022). Φίλτρα Kalman [Μονογραφία]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές 
Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-39
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

METADATA

Title: Kalman filters

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Assimakis, N., Professor, UOA 

ISBN: 978-618-85850-7-2

Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER 
SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Keywords: Signal processing / Estimation / 
Prediction / Kalman filter / State space

Abstract
Kalman filters have been used and are used success-
fully in a wide range of applications, such as aeronau-
tics, telecommunication systems design, energy sys-
tems and image processing. The book deals with Kal-
man filters and includes the necessary material for 
understanding and programming Kalman filters. It is 
addressed to undergraduate and graduate students 
and is a useful tool for the study of problems related 
to Kalman filters. It can also be used by researchers, 
lifelong learners and working graduates who update 
and apply their knowledge. The structure of the book 
is the following: Optimal Control Theory, Linear Kal-
man Filter, Riccati and Lyapunov equations solution 
algorithms, Information Kalman Filter, special Riccati 
equation, Kalman filter gain elimination, calculation 
burden of Kalman filters, calculation burden of Ricca-
ti and Lyapunov equations solution algorithms, exam-
ples of Kalman filters application, parallel implemen-
tation of Kalman filter, linear model extension and Ex-
tended Kalman Filter. Each chapter includes theory, 
exercises, summary, bibliography and evaluation 
tests. In the book special emphasis is given to Kalman 

filters programming using software that has been es-
tablished in the scientific community: Matlab com-
mercial software and Octave free open source soft-
ware. Due to the fact that this is an e-book, special 
emphasis is given to the multimedia elements that in-
clude the recorded summaries at the end of each 
chapter and the interactivity elements that include 
the evaluation tests in each chapter. Finally, special in-
teractive software has been designed for three appli-
cations: Kalman filter, the faster Kalman filter and the 
optimal distributed Kalman filter.

Bibliographic Reference: Asimakis, N. (2022). Kalman filters [Monograph]. Kallipos, Open Academic Editions. 
http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-39
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Μεταφορά φορέων σε 
νανοηλεκτρονικές διατάξεις

Υπότιτλος: Εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές 
διατάξεις Γραφενίου

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Καραφυλλίδης, Ι., Καθηγητής, ΔΠΘ

ISBN: 978-618-5667-06-1

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λέξεις-κλειδιά: Νανοηλεκτρονική / 
Νανοηλεκτρονικές διατάξεις / Μεταφορά 
φορέων / Χαμιλτονιανές νανο-αγωγών /  
Μη-ισορροπημένες συναρτήσεις Green

Περίληψη
Το σύγγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει το κύριο 
σύγγραμμα για μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν 
ως αντικείμενο τη Νανοηλεκτρονική. Το σύγγραμμα 
καλύπτει σφαιρικά και ολοκληρωμένα το επιστημο-
νικό αντικείμενο της Νανοηλεκτρονικής μέσω της 
αναλυτικής παρουσίασης της σημαντικότερης διεργα-
σίας στις νανοηλεκτρονικές διατάξεις, δηλαδή της  
μεταφοράς των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος 
σε αυτές. Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται όλες οι σύγ-
χρονες θεωρητικές και υπολογιστικές μέθοδοι για τον 
σχεδιασμό, την ανάλυση και την προσομοίωση των 
νανοηλεκτρονικών διατάξεων. Το σύγγραμμα είναι 
αυτοτελές και εμπεριέχει όλη την απαραίτητη ύλη της 
Κβαντικής Μηχανικής. Μεταξύ άλλων περιγράφεται 
και η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος για 
τη μελέτη και ανάλυση των νανοηλεκτρονικών δια-
τάξεων, δηλαδή ο συνδυασμός των Χαμιλτονιανών 
σφιχτού δεσμού με τις μη-ισορροπημένες συναρτή-
σεις Green. Στο σύγγραμμα εμπεριέχονται αναλυτικά 
παραδείγματα υπολογισμών των παραμέτρων λει-
τουργίας των νανοηλεκτρονικών διατάξεων. Παρου-
σιάζονται οι νανοηλεκτρονικές διατάξεις Γραφενίου 

καθώς και οι λογικές πύλες Γραφενίου, αυτοτελώς και 
ως παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων που πε-
ριγράφονται στο σύγγραμμα. Λογισμικό που αναπτύ-
χθηκε για τον σχεδιασμό, την παραμετρική ανάλυση 
και την προσομοίωση νανοηλεκτρονικών διατάξεων 
παρέχεται σε μορφή πηγαίου κώδικα Matlab και είναι 
διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου του Αποθετηρίου 
«ΚΑΛΛΙΠΟΣ» μαζί με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.  
Είναι ανοικτό και ελεύθερο προς χρήση. Το λογισμικό 
αυτό χρησιμοποιήθηκε για ερευνητικό έργο που δη-
μοσιεύτηκε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Χρη-
σιμοποιώντας το λογισμικό αυτό ο χρήστης θα μπο-
ρεί να αναπαράγει τα δημοσιευμένα αποτελέσματα 
και επίσης θα μπορεί να τροποποιεί και να αναπτύσ-
σει το λογισμικό ώστε να το χρησιμοποιήσει για την 
δική του εκπαίδευση και έρευνα.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Καραφυλλίδης, Ι. (2022). Μεταφορά φορέων σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις [Μεταπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-44
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

METADATA

Title: Carrier transport in nanoelectronic devices

Other Titles: Applications in Graphene 
nanoelectronic devices

Language: Greek

Authors: Karafyllidis, I., Professor, DUTH

ISBN: 978-618-5667-06-1

Subject: NATURAL SCIENCES AND 
AGRICULTURAL SCIENCES, ENGINEERING  
AND TECHNOLOGY

Keywords: Nanoelectronics / Nanoelectronic 
devices / Carrier transport / Nanoconductor 
Hamiltonians / Non- equilibrium Green’s 
functions

Abstract
This book can be used as the main textbook for post-
graduate courses in Nanoelectronics. It covers com-
prehensively the subject of Nanoelectronics through 
the detailed presentation of the most important 
process in nanoelectronic devices, i.e., the carrier 
transport in them. It also presents all the modern 
theoretical and computational methods for the de-
sign, analysis, and simulation of nanoelectronic de-
vices. This book is self-contained and contains all the 
necessary material for Quantum Mechanics. Among 
others, the most modern and efficient method for 
the study and analysis of nanoelectronic devices is 
described, i.e., the combination of tight-binding 
Hamiltonians with non-equilibrium Green's func-
tions. The book contains detailed computation ex-
amples of the nanoelectronic devices operating pa-
rameters. The Graphene nanoelectronic devices and 
the Graphene logic gates are presented as applica-
tion examples of the methods described in the book. 
Software developed for the design, parametric anal-
ysis, and simulation of nanoelectronic devices is giv-
en in the form of Matlab source code, and is avail-

able through the website of "KALLIPOS" Repository 
along with detailed instructions for the user. The 
software is open and free to use. This software was 
used for research work published in international 
scientific journals. With this software, the user will 
be able to reproduce the published results and will 
also be able to modify and develop the software and 
use it for his training and research.

Bibliographic Reference: Karafyllidis, I. (2022). Carrier transport in nanoelectronic devices [Postgraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-44
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Εισαγωγή στη θαλάσσια υδροδυναμική

Υπότιτλος: -

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Τριανταφύλλου. Γ., Καθηγητής, ΕΜΠ

ISBN: 978-618-5667-01-6

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Μηχανική Ρευστών /  
Αστρόβιλες ροές / Υδροτομές / Φέρουσες 
επιφάνειες / Θαλάσσιοι κυματισμοί

Περίληψη
Το βιβλίο καλύπτει τα κεφάλαια της «Μηχανικής Ρευ-
στών» τα οποία θεωρούνται αναγκαία γνώση για τον 
Ναυπηγό Μηχανικό. Το βιβλίο ξεκινά με τη βασική  
θεωρία της Μηχανικής των Ρευστών που είναι γενι-
κότερου ενδιαφέροντος, όπως είναι η κινηματική και 
οι εξισώσεις κίνησης του ρευστού, η θεωρία διαστα-
τικής ανάλυσης και η θεωρία οριακού στρώματος. 
Στα εισαγωγικά κεφάλαια γίνεται συστηματική χρήση 
διανυσματικής ανάλυσης που συντομεύει την απόδει-
ξη των εξισώσεων κίνησης. Στη συνέχεια, καλύπτο-
νται κεφάλαια που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για τον Ναυπηγό Μηχανικό, δηλαδή η θεωρία 
ανωστικών ροών και η θεωρία θαλάσσιων κυματι-
σμών. Η θεωρία ανωστικών ροών, που αποτελείται 
από τη θεωρία λεπτών υδροτομών και τη θεωρία φε-
ρουσών επιφανειών, είναι βασικό εργαλείο για την 
ανάλυση και τον σχεδιασμό της προπέλας του πλοίου. 
Η θεωρία θαλάσσιων κυματισμών είναι απαραίτητη 
γνώση για τον υπολογισμό της αντίστασης λόγω κυ-
ματισμών του πλοίου, καθώς και για την ανάλυση της 
δυναμικής συμπεριφοράς του πλοίου στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Επειδή και τα δύο αυτά θέματα, δηλαδή 

οι ανωστικές ροές και οι θαλάσσιοι κυματισμοί, στη-
ρίζονται στην υπόθεση της αστρόβιλης ροής, το βιβλίο 
περιέχει ένα εκτεταμένο κεφάλαιο στο οποίο η θεω-
ρία αστρόβιλης ροής αναπτύσσεται διεξοδικά. Τέλος, 
λυμένες ασκήσεις υπάρχουν σε όλα τα κεφάλαια με 
σκοπό την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Τριανταφύλλου, Γ. (2022). Εισαγωγή στη θαλάσσια υδροδυναμική [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-46
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Abstract
This book contains the chapters of “Fluid Mechanics” 
that are considered essential for Naval Architects. It 
starts with the basic theory of Fluid Dynamics which is 
also useful for a more general audience, like the fluid 
kinematics and the equations of fluid motion, the the-
ory of dimensional analysis and the theory of bound-
ary layers. In the introductory chapters there is sys-
tematic use of vector analysis, which facilitates the 
derivation of the equations of fluid motion. Subse-
quently, two areas of fluid mechanics which are use-
ful specifically to Naval Architects are covered, name-
ly the theory of lifting flows and the theory of water 
waves. The theory of lifting flows, which consists of 
the theory of thin hydrofoils and of the theory of lift-
ing surfaces, is an essential tool for the analysis and 
design of marine propellers. The theory of water 
waves is a required knowledge for the computation 
of the wave resistance of ships and the analysis of the 
dynamics of ships in the ocean. As both areas, lifting 
flows and water waves, rely upon the assumption of 
irrotational flow, the book contains a chapter where 
the theory of irrotational flow is covered rather ex-

tensively. Finally, solved exercises have been included 
in all chapters to aid with the understanding of the 
theory.

Bibliographic Reference: Triantafyllou, G. (2022). Introduction to marine hydrodynamics [Undergraduate textbook]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-46
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Περίληψη
Το σύγγραμμα καλείται να εξυπηρετήσει τις εκπαι-
δευτικές ανάγκες των σχετικών με το αντικείμενο των 
Ηλεκτρικών Μηχανών μαθημάτων, που διδάσκονται 
σε τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα πολυτεχνι-
κών σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της χώρας. Αφορά κυρίως την εργαστηριακή 
πρακτική που συνοδεύει τις συνηθέστερες κατηγο-
ρίες Ηλεκτρικών Μηχανών συνεχούς και εναλλασσό-
μενου ρεύματος (Σ.Ρ. και Ε.Ρ.), δηλαδή τους μονοφα-
σικούς και τριφασικούς μετασχηματιστές, τους κινη-
τήρες και τις γεννήτριες Σ.Ρ., και τους κινητήρες και τις 
γεννήτριες Ε.Ρ. Η κάθε εργαστηριακή εφαρμογή ξεκι-
νά θέτοντας τους ελάχιστους μαθησιακούς στόχους, 
και συνεχίζει με μια σύντομη αλλά απαραίτητη θεω-
ρητική ανάλυση, περιγράφοντας το φαινόμενο που 
πρόκειται να εξεταστεί και να μελετηθεί από τον φοι-
τητή. Κατόπιν, παρατίθεται ο απαιτούμενος εργαστη-
ριακός εξοπλισμός για την πραγματοποίησή της, ενώ 
ακολουθεί, με μεθοδικό τρόπο, η διαδικασία των συν-
δεσμολογιών και των απαραίτητων βημάτων και με-
τρήσεων. Συναντώνται επίσης υπολογισμοί που ζη-

τούνται κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της 
άσκησης. Επιπρόσθετα, ως μέρος της κατ’ οίκον εργα-
σίας, ο φοιτητής θα κληθεί –μεταξύ άλλων– να σχε-
διάσει χαρακτηριστικά λειτουργίας (γραφικές παρα-
στάσεις συσχέτισης μεγεθών) που επαληθεύουν την 
αντίστοιχη θεωρία, αλλά και να εξηγήσει, κατά την 
κρίση και τη γνώση που αποκομίζει, συγκεκριμένα 
ερωτήματα που του τίθενται για τα φαινόμενα των 
Ηλεκτρικών Μηχανών που μελέτησε. Άλλα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα αυτής της σειράς εργαστηρια-
κών εφαρμογών είναι ότι χρησιμοποιούνται: α) πραγ-
ματικές συναρμολογούμενες διατάξεις Ηλεκτρικών 
Μηχανών και β) περιορισμένα Μαθηματικά, με απο-
τέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική 
κατανόηση των σχετικών θεωριών. Επισημαίνεται, 
όμως, ότι η απουσία προχωρημένων Μαθηματικών 
δεν έχει αφαιρέσει την τεχνική αυστηρότητα. Η εκ-
παιδευτική μέθοδος είναι πειραματικής μορφής και 
έχει άμεση εφαρμογή, με αποτέλεσμα να προσφέρει 
αρκετή ευελιξία, ώστε να προσαρμόζεται σε μαθήμα-
τα «ενεργειακής» κατεύθυνσης σπουδών. 
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Abstract
This book is called to serve the educational needs of 
the relevant courses within the subject of "Electrical 
Machines", taught in Departments of Electrical & 
Computer Engineering, as well as other Departments 
of Polytechnics of the Higher Education Institutions. 
It mainly concerns the laboratory practice that ac-
companies the most common categories of electrical 
machines of direct and alternating current (D.C. and 
A.C.), such as single-phase and three-phase trans-
formers, D.C. motors / generators and A.C. motors / 
generators. Each laboratory application starts by set-
ting the minimum learning objectives and continues 
with a brief but necessary theoretical analysis, de-
scribing the phenomenon to be examined and stud-
ied by the student. Then, the required laboratory 
equipment for its realization is listed and the process 
of connections and the necessary steps and measure-
ments are followed in a methodical way. There are al-
so calculations requested during the exercise. In addi-
tion, as part of the homework, the student will be 
asked -among other things- to draw/plot operating 
curves/graphs that verify the corresponding theory, 

but also to explain, in the judgment and knowledge 
gained, specific questions set about the phenomena 
of electric machines he studied. Other features of 
this series of laboratory applications are that a) actu-
ally assembled devices of electrical machines are used 
and b) limited mathematics are used, resulting in 
greater emphasis on the physical understanding of 
the relevant theories. It should be noted, however, 
that the absence of advanced mathematics has not 
removed the technical rigor. The educational method 
is mainly experimental and has a direct application, as 
a result of which it offers enough flexibility to adapt 
to "energy" courses. In general, the content of this 
book was mainly guided by the simple but compre-
hensive analysis that a technical book for students of 
higher education institutions as electrical engineers 
towards "energy" direction, should have.
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Στοιχειοκεραίες φάσης / Τεχνικές εκτίμησης 
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Περίληψη
Το παρόν σύγγραμμα αναλύει σε βάθος μια κατηγο-
ρία τεχνικών που εφαρμόζονται στις λεγόμενες «έξυ-
πνες κεραίες». Οι έξυπνες κεραίες είναι μια κατηγορία 
συστοιχιών κεραιών (στοιχειοκεραιών), οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν τη δέσμη ακτι-
νοβολίας τους προς κάποιον επιθυμητό χρήστη, ενι-
σχύοντας έτσι τη λήψη του σήματος που προέρχεται 
απ’ αυτόν, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλουν τη λήψη 
οποιωνδήποτε ανεπιθύμητων σημάτων, τα οποία 
μπορεί να εκπέμπονται την ίδια χρονική στιγμή από 
άλλες κατευθύνσεις και συνεπώς θα μπορούσαν να 
παρεμβληθούν στη λήψη του επιθυμητού σήματος. 
Αυτό σημαίνει ότι οι έξυπνες κεραίες έχουν τη δυνα-
τότητα να παράγουν ένα δυναμικό διάγραμμα ακτινο-
βολίας, δηλαδή ένα διάγραμμα ακτινοβολίας συνε-
χώς μεταβαλλόμενο σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε 
να βελτιστοποιεί τη λήψη του επιθυμητού σήματος 
και να καταστέλλει όλα τα σήματα παρεμβολής. Η δυ-
σκολία στην υλοποίηση τέτοιων κεραιών έγκειται στο 
γεγονός ότι οι χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από 
σύγχρονα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (όπως 
ασύρματα δίκτυα 5ης ή και μεταγενέστερης γενιάς), 

κινούνται συνεχώς μέσα σε πραγματικό περιβάλλον, 
ενώ η ανάγκη ευρυζωνικής σύνδεσης ολοένα και με-
γαλώνει. Συνεπώς, μια κεραία σταθμού βάσης ασύρ-
ματου δικτύου, που λαμβάνει ταυτόχρονα ένα πλή-
θος σημάτων από διάφορους χρήστες, θα πρέπει να 
μορφοποιεί κατάλληλα το διάγραμμα ακτινοβολίας 
της, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή ο κύριος λοβός 
του διαγράμματος αυτού να στρέφεται προς το επι-
θυμητό σήμα, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούνται 
μηδενισμοί στο διάγραμμα προς αντίστοιχες κατευ-
θύνσεις ανεπιθύμητων σημάτων. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο,  
καθώς οι χρήστες κινούνται μέσα στη γεωγραφική 
περιοχή εξυπηρέτησης. Το σύγγραμμα αυτό παρέχει 
(1) τη μαθηματική θεμελίωση και την ανάλυση των 
πιο δημοφιλών τεχνικών μορφοποίησης του δια-
γράμματος ακτινοβολίας έξυπνης στοιχειοκεραίας 
σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, και (2) τη μα-
θηματική θεμελίωση και την ανάλυση των πιο δημο-
φιλών τεχνικών εκτίμησης κατευθύνσεων άφιξης 
των σημάτων που μπορεί να ληφθούν από μια τέτοια 
στοιχειοκεραία.
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Abstract
This book analyzes in depth a class of techniques ap-
plied to the so-called "smart antennas". Smart anten-
nas are a class of antenna arrays, which have the abil-
ity to steer their radiation beam toward a desired us-
er, thus enhancing the signal reception from this user, 
while suppressing the reception of any unwanted sig-
nals, which can be transmitted at the same time from 
other directions and therefore could interfere with 
the reception of the desired signal. This means that 
smart antennas have the ability to produce a dynamic 
radiation pattern, i.e., a radiation pattern constantly 
changing in real time, so as to optimize the reception 
of the desired signal and suppress all interference sig-
nals. The difficulty in implementing such antennas lies 
in the fact that users, who are served by modern wire-
less communication networks (such as 5G or beyond 
5G wireless networks), are constantly moving in a real 
environment, while the need for broadband connec-
tion is growing. Therefore, a base station antenna, 
which receives a number of signals from several users 
at the same time, must properly shape its radiation 
pattern, so that at any given moment the main lobe is 

steered toward the desired signal, while at the same 
time radiation nulls are placed toward respective di-
rections of arrival of unwanted signals. This process is 
constantly repeated in real time as users move within 
the geographical service area. Τhis book provides (1) 
the mathematical formulation and analysis of the 
most popular beamforming techniques applied to 
smart antenna arrays according to the requirements 
in force, and (2) the mathematical formulation and 
analysis of the most popular direction-of-arrival esti-
mation techniques applied to signals received by a 
smart antenna array.

Bibliographic Reference: Zaharis, Z. (2022). Smart antenna techniques [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open 
Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-22

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-22


– 61 –

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Στοχαστική των Ακραίων  
Υδροκλιματικών Φαινομένων

Υπότιτλος: Μια ψύχραιμη ματιά  
στη διακινδύνευση 

Γλώσσα: Αγγλικά

Συγγραφείς: Κουτσογιάννης, Δ., Καθηγητής, ΕΜΠ 

ISBN: 978-618-85370-0-2

Θεματικές Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Στοχαστικές ανελίξεις / 
Στοχαστική ανάλυση ακραίων τιμών / Ακραία 
υδροκλιματικά φαινόμενα / Υδροκλιματολογία / 
Υδροκλιματικός σχεδιασμός έργων υποδομής

Περίληψη
Πολλά λέγονται και γράφονται για υδροκλιματικούς 
κινδύνους: καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες. Παρό-
μοιοι κίνδυνοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, ενώ 
η κινδυνολογία ελάχιστα βοηθά στην αντιμετώπισή 
τους. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι η ψύχραιμη 
ματιά στον κίνδυνο, βασισμένη σε δεδομένα μετρή-
σεων, χρησιμοποιώντας επιστημονική μεθοδολογία, 
και εν τέλει επιστρατεύοντας την τεχνολογία στην 
υπηρεσία της μείωσης των κινδύνων και των συνε-
πειών τους. Αυτό επιχειρείται στο βιβλίο. Το μεγαλύ-
τερο μέρος του είναι αφιερωμένο στη θεωρία της 
στοχαστικής –τη μαθηματική γλώσσα για την ανάλυ-
ση των ακραίων φαινόμενων. Η στοχαστική είναι μια 
επιστημονική περιοχή ευρύτερη από τη στατιστική  
–σύμφωνα με τον ορισμό που υιοθετείται στο βιβλίο, 
η στατιστική αποτελεί μέρος της στοχαστικής. Η κλα-
σική στατιστική (βασισμένη στην υπόθεση ανεξαρτη-
σίας) που συνήθως χρησιμοποιείται, αποτελεί ειδική 
περίπτωση της στοχαστικής και, όπως αποδεικνύεται 
στο βιβλίο, είναι ακατάλληλη για το υπό μελέτη θέμα. 
Η έννοια του χρόνου συνήθως λείπει από τις κλασικές 
στατιστικές αναλύσεις (ή υπεισέρχεται με απλοϊκό 

τρόπο) ενώ έχει υπόσταση στη θεωρία των στοχαστι-
κών ανελίξεων. Έτσι, η στατιστική είναι σε σχέση με 
τη στοχαστική ό,τι η στατική σε σχέση με τη δυναμι-
κή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η στατιστική εγκαταλείπεται 
ή υποεκπροσωπείται στο βιβλίο. Αντιθέτως, παρου-
σιάζονται νέες εξελίξεις – κυρίως το νέο εργαλείο  
εύγνωστων ροπών (knowable moments), οι οποίες 
έχουν δύο σημαίνοντα χαρακτηριστικά: τη στενή σχέ-
ση τους με τα ακρότατα και την αμερόληπτη εκτίμη-
σή τους (ή τη μικρή και προσδιορίσιμη μεροληψία  
σε κάποιες περιπτώσεις). Οι νέες θεωρητικές ανα-
λύσεις υποστηρίζονται από μαθηματικές αποδείξεις, 
οι οποίες, για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας, πε-
ριέχονται σε έναν αριθμό παραρτημάτων σε καθένα 
από τα 10 κύρια κεφάλαια του βιβλίου. Παράλληλα 
με την ανάπτυξη της θεωρίας, το βιβλίο προσανατο-
λίζεται στην εφαρμογή, η οποία υποστηρίζεται από 
ποικίλα παραδείγματα, που συνήθως ξεχωρίζουν ως 
παρενθετικές ενότητες (Digressions).
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Abstract
Much is said and written about hydroclimatic hazards: 
storms, floods, droughts. Such hazards have existed 
and will always exist, while the usual scaremongering 
on them is of little help to avoid them. Instead, what 
is needed is a cool look at risk, based on measurement 
data, using scientific methodology, and ultimately 
employing technology in the service of reducing haz-
ards and their consequences. This is attempted in the 
book. Much of it is devoted to the theory of stochas-
tics –the mathematical language for analysing ex-
tremes. Stochastics is a scientific area broader than 
statistics –according to the definition adopted in the 
book, statistics is part of stochastics. Another part is 
the theory of stochastic processes, in which time has 
a hypostasis that is typically absent in statistics. Thus, 
statistics is in relation to stochastic what statics are in 
relation to dynamics. The commonly used classical 
statistics (based on the assumption of independence) 
is a special case of stochastics and, as the book proves, 
is inappropriate for the subject. This does not mean 
that statistics are abandoned or underrepresented in 
the book. On the contrary, several new developments 

are presented –most notably the new tool of know-
able moments, which have two relevant characteris-
tics: they are closely connected to extremes and their 
estimation is unbiased in the framework of classical 
statistics or involves small (and determinable) bias in 
stochastic processes with dependence in time, whilst 
the bias in the estimation of classical statistical mo-
ments can be huge. The new theoretical analyses are 
supported by mathematical proofs, which, to improve 
readability, are contained in a number of appendices 
in each of the 10 main chapters of the book. Along 
with the development of the theory, the book is ori-
ented to the application, which is supported by a vari-
ety of examples, usually standing out as parenthetical 
sections or Digressions, as well as by tabulations of 
mathematical formulae that are used for each task.
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Περίληψη
Η ενέργεια ως βασικός πόρος μεγάλης σπουδαιότη-
τας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης ή για την 
ανάπτυξη μιας οικονομίας χρειάζεται σωστή διαχεί-
ριση, προκειμένου να αποδώσει τα αναμενόμενα.  
Επιπλέον, οι φυσικοί πόροι αξιολογούνται από τον  
άνθρωπο και κρίνεται η αξία τους με βάση τη λειτουρ-
γία που επιτελούν ή τη δραστηριότητα στην οποία 
συμμετέχουν. Στο πλαίσιο αυτό, αφού αρχικά παρου-
σιάζεται η οικονομική διάσταση των οικολογικών συ-
στημάτων, στη συνέχεια εξηγείται η σχέση του περι-
βάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης περιγρά-
φοντας την ισορροπία μεταξύ οικονομίας και περιβάλ-
λοντος, τη σχέση της οικονομικής ευημερίας με την  
περιβαλλοντική ποιότητα, τις ανταγωνιστικές και μο-
νοπωλιακές αγορές, τις επιπτώσεις στην οικονομία και 
το εμπόριο από τα μέτρα αντιμετώπισης των περι-
βαλλοντικών προβλημάτων και τη συσχέτιση πληθυ-
σμού, οικονομίας και περιβάλλοντος. Ακολούθως, ανα-
λύονται η οικονομική και η διαχείριση των φυσικών 
πόρων, η οικονομική της ανακύκλωσης (οικονομικές 
επιπτώσεις από την εξάντληση των φυσικών πόρων, 
οικονομική της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των 

στε ρεών αποβλήτων, οικονομική ανάλυση προγραμ-
μάτων ανακύκλωσης – μελέτες περιπτώσεων) και εξη-
γείται αναλυτικά η οικονομική διάσταση των περιβαλ-
λοντικών προτύπων και των περιβαλλοντικών κινή-
τρων. Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην ενέρ-
γεια και στους ενεργειακούς πόρους όπου δίνονται  
οι βασικές έννοιες και οι μονάδες μέτρησης της ενέρ-
γειας, παρουσιάζονται οι μορφές ενέργειας, αναλύο-
νται οι νόμοι θερμοδυναμικής και περιγράφονται η ηλε-
κτρική και η πυρηνική ενέργεια, καθώς και οι ανανεώ-
σιμες μορφές ενέργειας (υδροδυναμική ενέργεια, αιο-
λική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, 
βιομάζα κ.ά.). Ακολούθως, γίνεται αναλυτική αναφο-
ρά στο θεωρητικό πλαίσιο της διαχείρισης ενέργειας, 
όπου περιγράφονται οι βασικές αρχές διαχείρισης 
ενέργειας και παρουσιάζονται έννοιες όπως η ορθολο-
γική χρήση ενέργειας, το energy auditing, η ενεργεια-
κή ασφάλεια και η στρατηγική ενεργειακής ανάπτυ-
ξης. Τέλος, παρουσιάζεται η υφιστάμενη ελληνική και 
διεθνής ενεργειακή κατάσταση, τόσο από πλευράς  
κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας όσο και σε 
επίπεδο ενεργειακών αποθεμάτων.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Γεωργακέλλος, Δ., & Διδασκάλου, Ε. (2022). Διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας 
[Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-30
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METADATA

Title: Natural resources and energy 
management

Other Titles: Economic and environmental 
considerations

Language: Greek

Authors: Georgakellos, D., Professor, UNIPI, 
Didaskalou, E., Associate Professor, UNIPI

ISBN: 978-618-5667-12-2

Subject: NATURAL SCIENCES AND 
AGRICULTURAL SCIENCES, ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY, LAW AND SOCIAL SCIENCES

Keywords: Energy / Natural resources / 
Environment / Sustainable developmet / 
Management

Abstract
Energy, as a fundamental resource of great impor-
tance for the profitability of a company or for the de-
velopment of an economy, needs sound manage-
ment in order to deliver what is anticipated. Further-
more, natural resources are being evaluated by hu-
mans and their value is being assessed according to 
their function or the activity they contribute to. In this 
context, after the economic dimension of ecological 
systems is presented, the relationship between envi-
ronment and economic development is then ex-
plained by describing the balance between economy 
and environment, the relationship between econom-
ic prosperity and environmental quality, the competi-
tive and monopolistic markets, the effects on econo-
my and trade by the response measures to environ-
mental problems and the correlation between popu-
lation, economy and environment. Next, the econom-
ics and management of natural resources are being 
analyzed, the economics of recycling (economic impli-
cations from the depletion of natural resources, eco-
nomics of recycling and solid waste management, 
economic analysis of recycling programs - case stud-

ies) and the economics of environmental standards 
and environmental incentives. The analysis then fo-
cuses on energy and energy resources where the ba-
sic concepts and units of energy are provided, the 
forms of energy are presented, the laws of thermody-
namics are analyzed and the electrical and nuclear en-
ergy as well as the renewable forms of energy (hydro-
dynamic energy, wind energy, solar energy, geother-
mal energy, biomass etc.) are described. Afterwards, 
a detailed reference to the theoretical framework of 
energy management is made, where the basic princi-
ples of energy management are described and con-
cepts such as the rational use of energy, energy audit-
ing, energy security and energy development strate-
gy are introduced. Finally, the current greek and inter-
national energy situation is presented, both in terms 
of energy consumption and production as well as in 
terms of energy reserves.

Bibliographic Reference: Georgakellos, D., & Didaskalou, E. (2022). Natural resources and energy management 
[Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-30
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Τίτλος: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υπότιτλος: -

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Καραμάνης, Δ., Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Πατρών

ISBN: 978-618-5667-29-0

Θεματικές Κατηγορίες: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λέξεις-κλειδιά: ΑΠΕ / Ενέργεια /  
Ηλιακή ενέργεια / Αιολική ενέργεια / 
Υδροηλεκτρική ενέργεια

Περίληψη
Σε αντίθεση με τις σημαντικές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις των συμβατικών πόρων (conventional re-
sources) των καυσίμων απολιθωμάτων (fossil fuels) 
και των ορυκτών πυρηνικών καυσίμων (mineral nu-
clear fuels), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renew-
able Energy Sources), που αναλύονται στο πλαίσιο 
του συγγράμματος, σχετίζονται με τις πιο καθαρές και 
περιβαλλοντικά φιλικές πηγές, οι οποίες μπορούν να 
στηρίξουν την 100% ενεργειακή μετάβαση σε τεχνο-
λογίες μηδενικών ρύπων, όπως είναι η ηλιοθερμική 
για θερμότητα, η ηλιακή φωτοβολταϊκή σε σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας και κτήρια, η χερσαία και υπε-
ράκτια αιολική ενέργεια, η συγκεντρωμένη ηλιακή 
ενέργεια, η υφιστάμενη υδροηλεκτρική ενέργεια και 
τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η γεωθερμική ηλεκτρι-
κή ενέργεια και θερμότητα. Το δυναμικό και τα συ-
στήματα μετατροπής της ενέργειας των πηγών του 
ήλιου, του ανέμου και του νερού σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια και θερμότητα αναλύονται διεξοδικά στα αντί-
στοιχα κεφάλαια του συγγράμματος. Επιπλέον, πα-
ρουσιάζονται η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας 
και η αποθήκευση της διαλείπουσας ηλεκτρικής ενέρ-

γειας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Λό-
γω της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό μείγμα και της ενεργειακής μετάβασης, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ενεργειακών 
συστημάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ με ενεργειακούς 
αλλά και περιβαλλοντικούς δείκτες, συμβάλλοντας 
στην περιβαλλοντική αειφορία και στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης. Συνεπώς, το βιβλίο ολοκλη-
ρώνεται με την περιβαλλοντική αξιολόγηση των συ-
στημάτων ΑΠΕ.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Καραμάνης, Δ. (2022). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-45
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METADATA
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Language: Greek
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Subject: NATURAL SCIENCES AND 
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AND TECHNOLOGY

Keywords: RES / Energy / Solar energy /  
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Abstract
In contrast to the high environmental impact of con-
ventional fossil fuels and mineral nuclear fuels, the 
Renewable Energy Sources analyzed in this textbook 
are related to the most clean and environmentally 
friendly sources that can support the 100% energy 
transition to zero-emission technologies, such as so-
lar thermal for heat, solar photovoltaic for power 
plants and buildings, onshore and offshore wind en-
ergy, concentrated solar, hydropower energy and 
small hydroelectric projects, geothermal electricity 
and heat. The potential and the energy conversion 
systems of solar, wind and water energy to electricity 
and heat are analyzed in detail in the respective chap-
ters of the textbook. In addition, an introduction on 
energy utilization of biomass and the storage of RES 
intermittent electricity are also presented. Due to the 
increase of RES share in the energy mix and the cur-
rent energy transition, special emphasis is given to 
the understanding of the utilization of RES energy 
systems with energy but also environmental indica-
tors, in contributing to the environmental sustainabil-
ity and the mitigation of climate crisis. Therefore, the 

textbook concludes with an environmental assess-
ment of RES systems.

Bibliographic Reference: Karamanis, D. (2022). Renewable Energy Sources [Undergraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-45
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Υπότιτλος: -
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Συγγραφείς: Αρβανίτης, Α., Καθηγητής, ΑΠΘ 

ISBN: 978-618-85850-3-4

Θεματικές Κατηγορίες: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λέξεις-κλειδιά: Κτηματολόγιο / Λειτουργία 
Κτηματολογίου / Βάση δεδομένων 
Κτηματολογίου / Σύστημα Πληροφορικής 
Ελληνικού Κτηματολογίου / Κτηματογράφηση

Περίληψη
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει το εύρος των 
γνώσεων και των πρακτικών που ακολουθούνται στο 
πλαίσιο του «Ελληνικού Κτηματολογίου σε Λειτουρ-
γία». Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακές 
πλατφόρμες και βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, τίθεται το πλαίσιο δημιουργίας γνωσιακής 
βάσης σε τεχνικά, νομικά και περιβαλλοντικά επιστη-
μονικά θέματα που συνδέονται με το Κτηματολόγιο. 
Στη συνέχεια, δίνονται βασικές έννοιες και ορισμοί 
για τα εν γένει συστήματα διαχείρισης της γης τόσο 
στο διεθνές όσο και στο εθνικό πλαίσιο εντός του 
οποίου αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν. Αναφέρονται 
οι τεχνικές διαδικασίες κτηματογράφησης σε σχέση 
με την ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που 
υποβάλλονται, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης  
πιθανών σφαλμάτων και προβλημάτων από το Κτη-
ματολόγιο. Το βιβλίο αναλύει τις βασικές αρχές και  
διαδικασίες λειτουργίας του ελληνικού Κτηματολο-
γίου με προσέγγιση επιμέρους σημαντικών θεμάτων, 
όπως είναι το εμβαδόν και τα γεωμετρικά χαρακτη-
ριστικά των ακινήτων. Αναλύονται οι μεταβολές και  
οι σχετικές διορθώσεις που επέρχονται στις κτηματο-

λογικές εγγραφές και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
χωρικές – γεωμετρικές μεταβολές, καθώς και στη  
διαδικασία αντιμετώπισης αυτών. Παρουσιάζεται το 
πλαίσιο προσαρμογής των κτηματολογικών διαγραμ-
μάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των 
ορίων των γεωτεμαχίων σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο. Παρέχονται οι βασικές γνώσεις σχετικά με διοικη-
τικές πράξεις οι οποίες επιφέρουν μαζικές μεταβολές 
και περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισής τους 
στο Κτηματολόγιο. Περιγράφεται και αναλύεται η βά-
ση δεδομένων και το Σύστημα Πληροφορικής του  
Ελληνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Αναλύεται η δια-
δικασία ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων που αφορούν εμπράγματες δικαιο-
πραξίες και δικαστικές αγωγές. Τέλος, προσεγγίζο-
νται με κριτική σκοπιά και αξιολογούνται συνοπτικά  
οι τάσεις και οι προοπτικές των κτηματολογικών συ-
στημάτων διεθνώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
κτηματολογικό σύστημα της Ελβετίας ως πρότυπο 
λειτουργίας και οργάνωσης.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Αρβανίτης, Α. (2022). Κτηματολόγιο σε Λειτουργία [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
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Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Arvanitis, A., Professor, AUTH 

ISBN: 978-618-85850-3-4

Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Keywords: Cadastre / Cadastre in operation / 
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Abstract
This book aims to cover the range of knowledge and 
practices followed in the context of the “Hellenic Ca-
dastre in Operation”. Through literature research, on-
line platforms and libraries in a national and interna-
tional context, the framework for the creation of a 
knowledge base on technical, legal, and environmen-
tal science related to the Cadastre is set. The basic 
concepts and definitions for the general land admin-
istration systems in both international and national 
contexts in which they were developed, are follow-
ing. This book indicates the technical procedures for 
land survey and registration in relation to the quality 
and accuracy of the data submitted, and the way pos-
sible errors and problems are dealt with by the Cadas-
tre. The book analyses the basic principles and proce-
dures for the operation of the Greek Land Register in 
order to address specific important issues, such as the 
surface area and geometrical characteristics of real 
estate. The changes and related corrections to cadas-
tral entries are described, with particular emphasis on 
spatial changes, and the procedure for dealing with 
them. The framework for adapting cadastral charts 

due to redefinition of the location and boundaries of 
plots at national and international level is presented. 
Basic knowledge of administrative acts leading to 
massive changes is given and the procedure for regis-
tering them in the Cadastre is described. The data-
base and IT system of the Hellenic Cadastre (SPEK) 
are described and analyzed. The procedure for the 
electronic submission of topographical charts relat-
ing to legal acts in rem and legal actions is analyzed. 
Finally, the trends and prospects of cadastral systems 
internationally are approached from a critical point of 
view and briefly assessed, with particular emphasis on 
the Swiss cadastral system as a model of operation 
and organization.

Bibliographic Reference: Arvanitis, A. (2022). Cadastre in Operation [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open 
Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-42
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Τίτλος: Υπερηχογραφία Επείγουσας Ιατρικής  
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Υπότιτλος: Οδηγός Επείγουσας Υπερηχογραφίας 
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Συγγραφείς: Ζακυνθινός, Ε., Καθηγητής, ΠΘ, 
Τσολάκη, Β., Ειδικός Επιστήμονας, ΠΘ, 
Βαζγιουράκης, Β., Ειδικός Επιστήμονας, ΠΘ, 
Ζακυνθινός, Γ., Διδάσκων-Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, ΠΘ, Ζυγούλης, Π., Διδάσκων-
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, ΠΘ

ISBN: 978-618-5667-35-1

Θεματικές Κατηγορίες: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
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Λέξεις-κλειδιά: Υπερηχογραφία / 
Υπερηχοκαρδιογραφία / Διακρανιακό Doppler / 
Υπερηχογραφία πνεύμονα / Πρωτόκολλο FAST

Περίληψη
Η υπερηχογραφία αποτελεί βασικό εργαλείο στην 
καθημερινή πρακτική στην Επείγουσα Ιατρική και 
Εντατική Θεραπεία. Η ταχεία και άμεση δυνατότητα 
χρησιμοποίησης αυτού του ανεκτίμητου εργαλείου 
παρά την κλίνη του βαρέως πάσχοντος ασθενούς, 
θα πρέπει να συνδυάζεται με την κατάλληλη εκπαί-
δευση του σύγχρονου ιατρού. Είναι αποδεδειγμένα 
τα οφέλη της παρά την κλίνη υπερηχογραφικής απει-
κόνισης του βαρέως πάσχοντος, κατευθυνόμενης 
στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων που 
βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία των 
ασθενών (διαγνωστική, παρεμβατικές τεχνικές, πα-
ρακολούθηση). Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε τε-
χνολογία, η υπερηχογραφία στην Εντατική Θερα-
πεία είναι χρήσιμη μόνο όταν συνδυάζεται με τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του χρήστη. 
Έτσι, είναι απολύτως αναγκαίο να παρέχεται στον  
ιατρό ο οποίος θα ασχοληθεί με τον βαρέως πάσχο-
ντα ασθενή η δυνατότητα για απόκτηση των δεξιο-
τήτων πάνω στην υπερηχογραφική απεικόνιση όλων 
των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, καθώς και 
η δυνατότητα απόκτησης ολοκληρωμένης θεωρητι-

κής εκπαίδευσης πάνω στον τομέα της υπερηχογρα-
φίας. Τα πρώτα 3 κεφάλαια είναι εισαγωγικά στην 
υπερηχογραφία παραθέτοντας τις βασικές αρχές 
υπερηχογραφίας και τη βασική εκπαίδευση στη  
διαθωρακική και διοισοφάγειο υπερηχογραφία. Τα 
επόμενα 7 κεφάλαια ασχολούνται με τις κυριότερες 
παθήσεις της καρδιάς, οι οποίες συναντώνται στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Τα κεφάλαια 11 και 
12 ασχολούνται με την υπερηχογραφία θώρακα  
–πνεύμονα και Transcranial Doppler, που αποτελούν 
πλέον απαραίτητες δεξιότητες για το τμήμα Επειγό-
ντων και τη ΜΕΘ, αφού τείνουν να εξαλείψουν ή να 
περιορίσουν απεικονιστικές μεθόδους, όπως η κλα-
σική ακτινογραφία και η αξονική ακτινογραφία, πε-
ριορίζοντας τις μετακινήσεις των ασθενών και την 
άσκοπη ακτινοβολία. Στο κεφάλαιο 13 και 14 δίνο-
νται βασικές γνώσεις αγγείων και υπερηχογραφίας 
κοιλίας, που θεωρούνται απαραίτητες για τον ιατρό 
ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστά-
σεις, καθώς και για το πρωτόκολλο FAST (Focused 
Assessment with Sonography in Trauma), που απο-
τελεί χωριστό κεφάλαιο (κεφάλαιο 15).

Βιβλιογραφική Αναφορά: Ζακυνθινός, Ε., Τσολάκη, Β., Βαζγιουράκης, Β., Ζακυνθινός, Γ., & Ζυγούλης, Π. (2022). 
Υπερηχογραφία Επείγουσας Ιατρικής και Εντατικής Θεραπείας [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
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ISBN: 978-618-5667-35-1

Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES,  
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Keywords: Ultrasound / Echocardiography / 
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Abstract
Ultrasonography is a fundamental tool in every day 
clinical practice in Emergency Medicine and Critical 
Care. The skills in order to handle this tool in the critical 
care patients at its best should be obtained after stan-
dardized education. The advantages of Critical Care Ul-
trasonography have long been identified, as it can an-
swer clinical questions and guide management (diag-
nostics, invasive procedures, monitoring). As it hap-
pens with every technological advancement, in order 
to gain the most benefit clinicians should combine 
knowledge gained from special treatment, with the 
skills. Thus, the potential for specific education on ac-
quisition and interpretation of ultrasonographic imag-
es from every organ of the human body should be pro-
vided to every Critical Care physician. Moreover, every 
educational program should be accompanied with an 
integrated approach of theoretical education on ultra-
sonography. The present manual aims at providing the 
basic theoretical knowledge on ultrasonography, so 
that Critical Care Ultrasound can become a prerequi-
site examination, combined with clinical evaluation of 
the patients, to reach the diagnosis and monitor the ef-

ficacy of treatments followed. Special attention should 
be paid in the hemodynamic evaluation of the patients, 
as hemodynamic instability and its treatment are ev-
eryday problems that critical care doctors must deal 
with. Therefore, using critical care ultrasonography, 
the physician should be able to differentiate shock (ob-
structive, cardiogenic, distributive, hypovolemic), ma-
nipulate ventilator settings, guide the weaning pro-
cess. In the present manual, the first three chapters are 
dedicated to the basics in ultrasonography and the 
principles of echocardiographic image acquisition in 
transthoracic and transesophageal echocardiography. 
The rest seven chapters refer to the basic pathological 
conditions of the heart that a critical care doctor should 
be able to identify. Chapters 11 and 12 concern lung ul-
trasonography and transcranial ultrasound, that repre-
sent fundamental skills for the physicians dealing with 
critical care patients in the Intensive Care Unit and the 
Emergency Department, as they can substitute chest 
x-rays and computed tomography scans, preventing 
the patients from being exposed to unnecessary radia-
tion and reducing unnecessary patient transfer.
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Περίληψη
Η Οπτομετρία αποτελεί ένα αυτόνομο επάγγελμα 
στον χώρο της υγείας, το οποίο απαιτεί ειδική εκπαί-
δευση και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες.  
Η επιστήμη της Οπτομετρίας περιλαμβάνει και μια 
σειρά από ειδικές τεχνικές διάγνωσης και έρευνας 
των οπτομετρικών προβλημάτων. Η οπτική οξύτητα 
είναι η μέτρηση της ικανότητας διάκρισης δύο ερεθι-
σμάτων, τα οποία διαχωρίζονται στον χώρο, σε υψη-
λή αντίθεση σε σύγκριση με το φόντο. Η οπτική οξύ-
τητα είναι το μέτρο της ικανότητας ενός ατόμου να 
αναλύει ελάχιστες λεπτομέρειες. Η καταγραφή της 
οπτικής οξύτητας χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει 
την επάρκεια των διορθωτικών γυαλιών αλλά και ως 
γενικότερος δείκτης οφθαλμικής υγείας και καλής  
λειτουργίας της όρασης. Η οπτική οξύτητα χρησιμο-
ποιείται επίσης για να αξιολογήσει την ικανότητα ή όχι 
ενός προσώπου να οδηγήσει ένα όχημα ή να προσλη-
φθεί για ορισμένα επαγγέλματα. Η ευαισθησία φω-
τεινής αντίθεσης αποτελεί μια ψυχοφυσική εξέταση 
της ποιότητας της όρασης. Βασίζεται στη μεταβολή 
της χωρικής συχνότητας των σταθερών στόχων είτε 
με την προβολή ερεθισμάτων σταδιακής απόσβεσης 

της έντασής του είτε με τη διαμόρφωση περιοδικής 
αύξησης και μείωσης αυτής (όπως στα gratings), τα 
οποία συνήθως διαφέρουν μόνο σε χωρική συχνό-
τητα. Η εμμετρωπία είναι το ιδανικό διαθλαστικό φαι-
νόμενο κατά το οποίο το απώτερο σημείο ευκρινούς 
όρασης βρίσκεται στο άπειρο. Όταν το απώτερο ση-
μείο δεν είναι στο άπειρο, το φαινόμενο καλείται αμε-
τρωπία, ο οφθαλμός αμετρωπικός και το αποτέλεσμα 
είναι η θολή όραση. Προσαρμογή είναι μια μεταβολή 
στην οπτική ισχύ του οφθαλμού, ώστε να σχηματίζει 
ευκρινές είδωλο σε διαφορετικές αποστάσεις. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τον "μηχανισμό" της προσαρμογής. 
Ως φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας γήρανσης,  
ο φακός με την πάροδο της ηλικίας γίνεται λιγότερο 
ελαστικός λόγω της σκλήρυνσης των ινών του φακού 
και των καψικών αλλαγών. Η παροχή υπηρεσιών 
οφθαλμικής υγείας προϋποθέτει εξαιρετική τήρηση 
αρχείων και συλλογή δεδομένων. Η ολοκληρωμένη 
τήρηση αρχείων διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντί-
δας των οφθαλμών, πληροί τις ιατρικές και νομικές 
απαιτήσεις και αναδεικνύει τον επαγγελματισμό.
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Abstract
Optometry is an autonomous profession in the field 
of health, which requires special training and is gov-
erned by specific rules. The science of Optometry in-
cludes a number of special techniques for diagnosing 
and investigating optometric problems. Visual acuity 
is the measurement of the ability to distinguish two 
stimuli, which are separated in space, in high contrast 
compared to the background. Visual acuity is a mea-
sure of a person's ability to analyze minimal details. 
The recording of visual acuity is used to evaluate the 
adequacy of corrective glasses but also as a general 
indicator of eye health and good vision function. Visu-
al acuity is also used to assess whether or not a per-
son is capable of driving a vehicle or hired for certain 
professions. Sensitivity of light contrast is a psycho-
physical examination of the quality of vision. It is 
based on the change of the spatial frequency of the 
fixed targets, either by the projection of stimuli of 
gradual damping of its intensity, or by the formation 
of a periodic increase and decrease of it (as in grat-
ings), which usually differ only in spatial frequency. 
Emmetropia is the ideal refractive effect in which the 

distal point of clear vision is at infinity. When the dis-
tal point is not at the infinity, the effect is called ame-
tropia, the eye is called ametropic leading to a blurred 
vision. Adaption is a change in the visual power of the 
eye in order to form a clear image at different dis-
tances. This is achieved by the "mechanism" of adjust-
ment. As a normal part of the aging process, the lens 
becomes less elastic with age due to the hardening of 
the lens fibers and capsular changes. The provision of 
eye health services requires excellent record keeping 
and data collection. Comprehensive record keeping 
ensures the continuity of eye care, meets medical and 
legal requirements and highlights professionalism.
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Περίληψη
Το Εγχειρίδιο Κλινικής Οπτομετρίας διαμορφώθηκε έτσι 
ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές της επιστήμης της 
Οπτικής & Οπτομετρίας προπτυχιακούς αλλά και μετα-
πτυχιακούς. Στόχος είναι η παρουσίαση των πρόσφατων 
εξελίξεων σε απεικονιστικό εξοπλισμό του οφθαλμού, 
αλλά και στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για 
έναν πλήρη οπτομετρικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, περιλαμ-
βάνει το πρωτόκολλο για μια πλήρη οπτομετρική εξέτα-
ση, όπου παρουσιάζονται η αντικειμενική εξέταση της 
διαθλαστικής κατάστασης ενός εξεταζόμενου μέσω σκια-
σκοπίας ή αυτοματοποιημένης διαθλασιμετρίας. Επίσης, 
αναλύεται ο τρόπος υποκειμενικής εξέτασης της διάθλα-
σης με τη χρήση απλού δοκιμαστικού σκελετού και δοκι-
μαστικούς φακούς ή με τη χρήση φορόπτερου. Παρου-
σιάζεται η σχισμοειδής λυχνία και οι τεχνικές χρήσης της 
για τον έλεγχο της φυσιολογίας του οφθαλμού, και ανα-
λύεται η τοπογραφία κερατοειδούς με παρουσίαση σύγ-
χρονων μηχανημάτων τοπογραφίας, καθώς και η χρή-
ση της στην ανίχνευση του κερατόκωνου. Γίνεται ανα-
φορά σε ειδικές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η οπτική 
τομογραφία συνοχής του οφθαλμού (AS-OCT/POST-
OCT) και η σύγχρονη OCT αγγειογραφία. Στις απεικονι-

στικές τεχνικές περιλαμβάνονται ακόμη η βιομετρία 
οφθαλμού, η A- scan, B-scan υπερηχογραφία, UBM - IOL-
Master, η συνεστιακή μικροσκοπία με το ομοεστιακό και 
κατοπτρικό μικροσκόπιο, η οφθαλμοσκόπηση, άμεση 
και έμμεση, και η χρήση κάμερας βυθού (non-mydriatic) 
για την παρατήρηση του αμφιβληστροειδούς. Περιγρά-
φεται η περιμετρία για τον έλεγχο των οπτικών πεδίων 
και γίνεται σύγκριση μεταξύ γνωστών περιμέτρων, κα-
θώς και αξιολόγηση των ευρημάτων. Το πρωτόκολλο 
περιλαμβάνει ακόμη έλεγχο της ευαισθησίας στην αντί-
θεση (Contrast sensitivity), έλεγχο της έγχρωμης όρασης 
με τα αντίστοιχα διαγνωστικά τεστ, την τονομετρία, τη 
γωνιοσκοπία, τις ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους διε-
ρεύνησης της όρασης με EOG, ERG, και οπτικά προκλητά 
δυναμικά (visual evoked potentials, VEPs), ενώ γίνεται 
και αναφορά στη στερεοσκοπική διόφθαλμη όραση και 
στις τεχνικές ελέγχου της. Τέλος, παρουσιάζονται οι δια-
γνωστικές εξετάσεις σε έναν προεγχειρητικό έλεγχο 
πριν από επεμβάσεις στον οφθαλμό και γίνεται αναφο-
ρά στην παιδική οπτομετρία. Το εγχειρίδιο ολοκληρώνε-
ται με βασικές γνώσεις για τους οφθαλμικούς φακούς, 
μονοεστιακούς, πολυεστιακούς και ειδικούς.
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Abstract
The Handbook of Clinical Optometry has been de-
signed to facilitate undergraduate and postgraduate 
students in Optics & Optometry. The aim is to pres-
ent the latest developments in eye imaging equip-
ment and the steps to be followed for a complete 
optometric examination. Specifically, it includes the 
protocol for a complete optometric examination 
which presents the objective examination of the re-
fractive state of a patient through retinoscopy or au-
tomated refraction. It also analyzes the procedure of 
subjective refraction using a simple trial frame and 
trial lenses or using a phoropter. The slit lamp is pre-
sented, and its techniques for assessing the physiolo-
gy of the eye and the corneal topography is analyzed 
with the presentation of modern topographers and 
its use in the detection of keratoconus. Reference is 
made to special imaging techniques such as optical 
coherence tomography (AS-OCT / POST-OCT), and 
modern OCT angiography. Imaging techniques also 
include ocular biometry, A-scan, B-scan ultrasound, 
UBM - IOL-Master, confocal and specular microscopy, 
direct and indirect ophthalmoscopy and the use of a 

non-mydriatic camera for retina observation. The pe-
rimetry technique used to evaluate the visual fields is 
described and a comparison is made between known 
perimeters as well as evaluation of their findings. The 
protocol also includes contrast sensitivity testing, 
color vision testing with the corresponding diagnos-
tic tests, tonometry, gonioscopy, electrophysiologi-
cal methods of vision examination with EOG, ERG, 
and VEP evoked potentials and finally reference is 
made to stereoscopic binocular vision and its testing 
techniques. Finally, all the necessary diagnostic tests 
are presented in a preoperative examination before 
eye surgeries and a small report on pediatric optom-
etry. The handbook is completed with basic knowl-
edge of ophthalmic lenses, such as aspheric, multifo-
cal and prism.
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Περίληψη
Το παρόν βιβλίο είναι καρπός της πολυετούς διδα-
σκαλίας του μαθήματος της Ιατρικής Χημείας από  
τον συγγραφέα. Θέτει ως βασικό στόχο τη σε βάθος 
εκμάθηση επιλεγμένων κεφαλαίων Γενικής, Φυσικής, 
Οργανικής και Βιο-οργανικής Χημείας, προκειμένου 
να διαμορφωθεί ένα στέρεο χημικό υπόβαθρο, μια 
γενική βάση γνώσεων και αντιλήψεων απαραίτητη 
για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των βα-
σικών, για τις Ιατρικές και Βιο-ιατρικές ειδικότητες, 
μαθημάτων Βιοχημείας, Φυσιολογίας, Φαρμακολο-
γίας, Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής.  
Το βιβλίο προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση για τη 
μελέτη της ύλης του μαθήματος και τη δημιουργική 
εκμάθηση μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις και συ-
γκεκριμένες, αναπτυγμένες απαντήσεις προτείνοντας 
ένα ειδικό σχέδιο μελέτης. Στις ενότητες του συγ-
γράμματος, αρχικώς διαμορφώνεται ένα χημικό υπό-
βαθρο και μετά επιδεικνύεται η αξία του για την ερμη-
νεία των βιο-ιατρικών φαινομένων και εφαρμογών. 
Για παράδειγμα, ο περιοδικός πίνακας αναλύεται από 
την άποψη της Ιατρικής, με διάκριση των βασικών και 
των ιχνοστοιχείων του ανθρώπινου σώματος, των 

τοξικών για τον ανθρώπινο οργανισμό στοιχείων  
(βαρέα μέταλλα). Παρομοίως, στη νέα, για τους φοι-
τητές, γνώση για τις σύμπλοκες ενώσεις βασίζεται  
η ακόλουθη εισήγηση για τη συμπλοκοθεραπεία και 
την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από μεταλλικά 
στοιχεία.
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Abstract
This textbook is the result of many years of teaching 
Medical Chemistry. Its main objective the in-depth 
study of selected topics of General, Physical, Organic 
and Bio-organic Chemistry in order to form a solid 
chemical background, a general base of knowledge 
and concepts necessary for the understanding and 
assimilation of the basic for medical and biomedical 
specialities courses in Biochemistry, Physiology, Phar-
macology, Clinical Chemistry and Laboratory Medi-
cine. This book offers an alternative approach to the 
study of the course material and to the creative 
learning through focused and specific questions, an-
alytical responses suggesting a specific study plan. In 
the sections of the textbook, a chemical background 
is first formed and then its value for the interpreta-
tion of biomedical phenomena and applications is 
demonstrated. For example, the periodic table is an-
alyzed from a Medicine point of view, distinguishing 
the basic and trace elements of the human body, ele-
ments toxic to the human body (heavy metals). Simi-
larly, the following suggestion concerning complex 
therapy and the treatment of mineral poisoning is 

based on the new, for students, knowledge of coor-
dination compounds.

Bibliographic Reference: Tsakalof, A. (2022). Medical Chemistry in questions and responses [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-54
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Περίληψη
Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί κυρίως για τους μεταπτυχια-
κούς φοιτητές της Φαρμακευτικής, προκειμένου να έχουν 
ένα σύγχρονο κείμενο για να συμπληρώσουν τις διαλέ-
ξεις που αφορούν τη χρήση φυσικών προϊόντων στην 
Κοσμητολογία. Ωστόσο, έχει αξία και για άλλα μαθήματα 
στα οποία περιλαμβάνεται η μελέτη φυσικών προϊό-
ντων. Για αιώνες, τα προϊόντα εξωτερικής χρήσης είτε 
για καλλωπισμό είτε για αντιμετώπιση δερματολογικών 
παθήσεων ήταν αποκλειστικά φυσικής προέλευσης, και 
αποτελούνταν από βότανα, ζωικά προϊόντα και ανόργα-
να συστατικά. Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας γί-
νεται ξηρό, φολιδωτό, κνησμώδες, αναπτύσσονται ρυ-
τίδες, ηλιακές μελαγχρώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις 
σμηγματορροϊκές και ακτινικές υπερκερατώσεις κ.λπ. 
Συνεπώς, γίνεται λιγότερο ευχάριστο στην εμφάνιση και 
στην αφή. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι η γή-
ρανση είναι εξελικτική και μόνο μερικώς τροποποιήσιμη. 
Παράλληλα, η εξίσωση «άσχημο δέρμα (εμφάνιση) = 
άσχημο άτομο» μπορεί να οδηγήσει σε «stress γήραν-
σης». Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο να προσφέρει μερικά 
εργαλεία στην κατανόηση της διαδικασίας της γήρανσης 
και της εμφάνισης του δέρματος και στο τι μπορεί ή δεν 

μπορεί να αλλάξει μέσω της χρήσης καλλυντικών. Ως εκ 
τούτου, θα διευκολύνει την αποδοχή του αμετάβλητου 
και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση των δια-
δικασιών οι οποίες μπορεί να ελεγχθούν. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναπτυχθεί εντυπωσιακές νέες τεχνολο-
γίες για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της γήρανσης του 
δέρματος. Συνεπώς, διευκολύνεται η αντιμετώπιση των 
δερματικών διαταραχών που παρατηρούνται κατά τη 
γήρανση. Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει πρόσφατα επι-
στημονικά ευρήματα που αφορούν φυσικά προϊόντα, 
καθώς και τη δράση τους στην αντιμετώπιση της γήραν-
σης του δέρματος. Τα δύο πρώτα κεφάλαια αφορούν τη 
φυσιολογία και τη δομή του δέρματος. Στη συνέχεια, πα-
ρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά φυτικές δρόγες και 
θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται σε καλλυ-
ντικά. Επίσης, αναφέρονται προϊόντα ενυδάτωσης, χρω-
στικές φυσικής προέλευσης, έλαια, λίπη και κηροί. Ακο-
λουθούν κεφάλαια με φυσικά συστατικά βοηθητικά 
στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, όπως ακμή, 
ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα, καθώς και στην επού-
λωση πληγών. Τέλος, παρατίθενται φυσικά συστατικά 
που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Σκαλτσά, Ε. (2022). Φυσικά προϊόντα στην Κοσμητολογία και Φαρμακολογία του δέρματος 
[Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-49
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Title: Natural products in Cosmetology  
and Dermopharmacology

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Skaltsa, E., Professor, UOA 

ISBN: 978-618-5667-18-4

Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES,  
LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES

Keywords: Plants / Natural Products / Skin

Abstract
This book has been written primaly for postgraduate 
students of Pharmacy in order to have a modern text 
to complement lectures on the use of natural prod-
ucts in Cosmetology. However, it is also valuable in 
other courses that include the study of natural prod-
ucts. For centuries, products for external use, either 
for beautification or for the treatment of dermato-
logical diseases, were completely of natural origin 
and consisted of herbs, animal products and inorgan-
ic ingredients. As we age, our skin becomes dry, scaly, 
itchy, develops wrinkles, sun pigmentation and in 
some Consequently, it becomes less plesant to look 
and touch. In fact, we know that aging is evolutionary 
and only partially modifiable. At the same time, the 
equation "ugly skin (appearance) = ugly person" can 
lead to "aging stress". This book aims to provide some 
tools in understanding the aging process and skin ap-
pearance what can or cannot be changed through the 
use of cosmetics. Consequently, it will facilitate the 
acceptance of the invariant and encourage further in-
vestigation of the processes that can be controlled. In 
recent years, impressive new technologies have been 

developed to measure and asses skin aging. There-
fore, the treatment of skin disorders observed during 
aging is facilitated. This book presents recent scientif-
ic findings concerning natural products, as well as 
their action in the treatment of skin aging. The first 
two chapters deal with the physiology and structure 
of the skin. Then herbal drugs and marine organisms 
used in cosmetics are presented in alphabetic order. 
Moreover, moisturizing products, pigments of natural 
origin, oils, fats and waxes used in cosmetics are men-
tioned. This is followed by chapters with natural in-
gredients helpful, in the treatment of skin diseases, 
such as acne, psoriasis, atopic dermatitis as well as 
wound healing. Finally, natural ingredients used in 
oral hygiene products are listed. The last chapter 
presents the theories related to the aging process 
and the role of neuropeptides in inflammation.

Bibliographic Reference: Skaltsa, E. (2022). Natural products in Cosmetology and Dermopharmacology [Postgraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-49
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ISBN: 978-618-5667-11-5

Θεματικές Κατηγορίες: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Ελεύθερος Χρόνος / Θεατρικό 
παιγνίδι / Άσκηση / Αναψυχή / Βιωματική 
διδασκαλία

Περίληψη
Στο παρόν καινοτόμο σύγγραμμα παρουσιάζονται  
οι θεωρίες και οι εφαρμογές του ελεύθερου χρόνου 
και της κινητικής αναψυχής με σκοπό να χρησιμοποιη-
θεί τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, αλλά 
εξίσου να αποτελέσει οδηγό πρακτικών εφαρμογών. 
Το πρώτο μέρος του συγγράμματος περιλαμβάνει έξι 
κεφάλαια, μέσω των οποίων θεμελιώνεται η πολυεπι-
στημονικότητα της κινητικής αναψυχής, συνδεόμενη 
επιτυχώς με συναφείς επιστήμες του ελεύθερου χρό-
νου, σχετικά με τη φύση, τα σπορ και τις τέχνες. Επιχει-
ρείται μια συνδυασμένη ανάλυση των εννοιών του 
ελεύθερου χρόνου και της κινητικής αναψυχής υπό το 
γενικότερο πρίσμα της κοινωνιολογικής, αλλά και της 
παιδαγωγικής θεώρησης. Επίσης, αναλύονται θεμε-
λιώδεις αρχές, οι οποίες συνδέουν την αναψυχή με τις 
υπαίθριες δραστηριότητες, τον τουρισμό, την περιπέ-
τεια, το μάνατζμεντ της υπαίθριας αναψυχής και τον 
διαχωρισμό σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το 
είδος της παροχής υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά 
των ομάδων των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, συν-
δέεται η έννοια της αναψυχής με τα σπορ και τα ψυχο-
λογικά οφέλη από τη συμμετοχή σε δομημένα και μη 

δομημένα προγράμματα. Προσδιορίζεται η αναψυχή 
σύμφωνα με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπι-
νου σώματος και περιγράφονται οι κύριοι μηχανισμοί 
που διαμορφώνουν το ερέθισμα για το ανθρώπινο 
σώμα. Επιπρόσθετα, παρέχονται οι βασικές θεωρητι-
κές γνώσεις για την καλή ποιότητας ζωής μέσα από 
δραστηριότητες κινητικής αναψυχής για τους ηλικιω-
μένους και γίνεται αναφορά στις βιολογικές, ψυχολο-
γικές και κοινωνιολογικές θεωρίες γήρανσης. Τέλος, 
συσχετίζονται οι έννοιες του ελεύθερου χρόνου, της 
αναψυχής, της τέχνης, του πολιτισμού, της δημιουργι-
κότητας, μέσω του σώματος και της κίνησης και ανα-
λύονται οι δράσεις των γιόγκα, πιλάτες, χορού και θεά-
τρου ως καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότη-
τες αναψυχής και συνδέονται με το φυσικό περιβάλ-
λον και τον τουρισμό. Το δεύτερο μέρος του συγγράμ-
ματος αποτελείται, επίσης, από έξι κεφάλαια σε αντι-
στοιχία με τις θεματικές περιοχές των κεφαλαίων του 
πρώτου μέρους, τα οποία παρουσιάζουν καλές πρα-
κτικές και εφαρμογές δρωμένων, προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων ενεργού ελεύθερου χρόνου με θε-
ματική τα σπορ, τη φύση, τις τέχνες.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κουθούρης, Χ., Πατσιαούρας, Α., Ζήση, Β., Μπεκιάρη, Α., Ζαφειρούδη, Α., & Δαλαμήτρος, 
Α. (2022). Κινητική Αναψυχή [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.
org/10.57713/kallipos-50
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Abstract
This innovative textbook presents the theories and 
applications of leisure and recreation in order to be 
used in both education and research, but also to be a 
guide to practical applications. The first part of the 
book consists of six chapters, through which the mul-
tidisciplinary nature of recreation is established, suc-
cessfully connected with related sciences of leisure, 
related to outdoors, sports and arts. A combined analy-
sis of the concepts of leisure and recreation is at-
tempted in the general light of the sociological as 
well as the pedagogical concept. Fundamental princi-
ples are also analyzed, linking recreation to outdoor 
activities, tourism, adventure, management, and sub-
division into sub-categories, depending on the type 
of services provided and the characteristics of the 
participating groups. The concept of leisure is then 
linked to sports and the psychological benefits of par-
ticipating in structured and non-structured programs. 
Recreation is determined according to the biological 
functions of the human body, and the main mecha-
nisms that form the stimulus for the human body are 
described. In addition, the basic theoretical knowl-

edge for the wellbeing, through leisure activities, for 
the elderly is given and reference is made to the bio-
logical, psychological, and sociological theories of ag-
ing. Finally, the concepts of leisure, recreation, art, 
culture, creativity, through the body and somatic 
movement are correlated. The activities of yoga, pi-
lates, dance and theater are analyzed, and they are re-
lated to natural environment and tourism. The sec-
ond part of the book also consists of six chapters cor-
responding to the thematic areas of the chapters of 
the first part, which present good practices and appli-
cations of events, programs, and active leisure activi-
ties with the theme of sports, nature, arts.

Bibliographic Reference: Kouthouris, C., Patsiaouras, A., Zisi, V., Bekiari, A., Zafeiroudi, A., & Dalamitros, A. (2022). 
Active Leisure [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-50
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Περίληψη
Η σωματική άσκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στην ανθρώπινη υγεία και ευρωστία. Θεμελιώδες  
μέρος ενός προγράμματος σωματικής άσκησης είναι 
η άσκηση με αντιστάσεις, η οποία βελτιώνει συνολικά 
την υγεία, και πιο συγκεκριμένα, τη μυϊκή δύναμη, τη 
λειτουργία του μυοσκελετικού τους συστήματος, τον 
μεταβολισμό του οργανισμού, ακόμα και το καρδιοαγ-
γειακό σύστημα. Ο επιστημονικός τρόπος σχεδια-
σμού προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις, που 
βασίζεται στη συστηματική επιστημονική έρευνα, 
έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος ενός Προγράμματος Προ-
πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο ευρύτε-
ρο αντικείμενο της Κινησιολογίας – Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού. Το βιβλίο αυτό περιέχει, με περιεκτι-
κό τρόπο, θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες 
που στοχεύουν στον αποτελεσματικότερο και ασφα-
λέστερο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης με αντι-
στάσεις. Συγκεντρώνει βασικές γνώσεις ανατομίας, 
φυσιολογίας, βιοχημείας, βιο-μηχανικής, ενδοκρινο-
λογίας, διατροφής, προπονητικής και εργοφυσιολο-
γίας, τις οποίες χρειάζεται ο επαγγελματίας υγείας 

προκειμένου να σχεδιάζει αποτελεσματικά και ασφα-
λή προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης, αποφεύγο-
ντας τους τραυματισμούς, για ανθρώπους που ζουν 
καθιστικά, για αθλητές και ασθενείς. Το βιβλίο περιέχει 
επίσης εκτενή παραδείγματα προγραμμάτων άσκη-
σης με αντιστάσεις, αναλυτική περιγραφή και εικόνες 
ασκήσεων ενδυνάμωσης, πρακτικές ερωτήσεις και 
προβλήματα, καθώς και συγκεκριμένους μαθησια-
κούς στόχους στην έναρξη κάθε κεφαλαίου. Επίσης, 
έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση 
στην παιδική, καθώς και στην τρίτη ηλικία, σε άτομα 
και των δύο φύλων. Τέλος, σε κάθε κεφάλαιο γίνεται 
ειδική αναφορά σε σημαντικές επιστημονικές έρευ-
νες που άλλαξαν με ουσιώδη τρόπο την αθλητική επι-
στήμη, ως ένα κίνητρο για την ενασχόληση των νέων 
επιστημόνων με την επιστημονική έρευνα.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Τερζής, Γ. (2022). Μυϊκή Ενδυνάμωση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
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Abstract
Physical exercise plays a key role in human health and 
fitness. An essential part of physical exercise is resis-
tance training, which improves overall health, muscle 
strength, body metabolism, as well as the cardiovas-
cular system. Scientific methods towards designing 
resistance training programs have evolved rapidly in 
the last years. As a result, designing of strength train-
ing programs has become an integral part of an Un-
dergraduate Program of Kinesiology/Physical Educa-
tion and Sports. This book contains comprehensive 
theoretical and practical information for the design 
of more effective and safer resistance training pro-
grams. It gathers basic knowledge of anatomy, physi-
ology, biochemistry, biomechanics, endocrinology, 
nutrition and training needed by the health profes-
sionals to design effective and safe strength training 
programs avoiding injuries for athletes, sick people 
and people who adopt a sedentary life. The book also 
contains examples of resistance training programs, a 
detailed description and figures of strength training 
exercises, practical questions and problems as well as 
specific learning objectives in the beginning of each 

chapter. Moreover, emphasis is given in muscular 
strengthening throughout childhood for the elderly 
and for people of both genders. Each chapter cites 
references to important scientific literature that has 
substantially changed sports science, as an incentive 
for young scientists to engage in scientific research.

Bibliographic Reference: Terzis, G. (2022). Strength Training [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic 
Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-26
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Εμφυτευματολογία 

Υπότιτλος: Κλινικός Οδηγός

Γλώσσα: Αγγλικά

Συγγραφείς: Κούρτης, Σ., Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Λαμπρόπουλος, Π., 
Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΚΠΑ, 
Πολυχρονάκης, Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής, 
ΕΚΠΑ, Ρούσσου, Β., Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

ISBN: 978-618-5667-62-7

Θεματικές Κατηγορίες: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Προσθετική εμφυτευμάτων / 
Προσθετική Εμφυτευματολογία / Εμφυτευματικές 
αποκαταστάσεις / Συγκολλούμενες αποκαταστάσεις 
/ Κοχλιούμενες αποκαταστάσεις

Περίληψη
Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια καθιερωμένη μέ-
θοδος θεραπείας για ασθενείς με ολική ή μερική νω-
δότητα για αρκετές δεκαετίες. Στα πρώτα χρόνια της 
κλινικής χρήσης των εμφυτευμάτων, το θεωρητικό 
υπόβαθρο της οστεοενσωμάτωσης και της προσθετι-
κής των εμφυτευμάτων καλυπτόταν από συγγράμμα-
τα που χαρακτηρίζονται ως «κλασικά», και τα μετέπει-
τα ερευνητικά αποτελέσματα αναφέρονταν σε επι-
στημονικές δημοσιεύσεις. Τα επόμενα χρόνια η συνε-
χής παρουσίαση νέων εμφυτευματικών εξαρτημά-
των και θεραπευτικών μεθόδων έχει οδηγήσει σε ση-
μαντικές εξελίξεις στην Προσθετική Εμφυτευματολο-
γία. Οι κλινικοί ενημερώνονται για αυτές τις εξελίξεις 
από ερευνητικές δημοσιεύσεις, αλλά κάθε δημοσίευ-
ση εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή τεχνική. 
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει μια συ-
νολική εισαγωγή στη σύγχρονη Προσθετική Εμφυ-
τευματολογία, συνδυάζοντας τη θεωρία και την κλι-
νική πρακτική με έναν ευανάγνωστο τρόπο. Σε κάθε 
κεφάλαιο αναφέρονται το θεωρητικό υπόβαθρο και 
οι βασικές αρχές αποκατάστασης ενώ οι τεχνικές πα-
ρουσιάζονται με κλινικά παραδείγματα βήμα προς 

βήμα. Ο στόχος του βιβλίου αυτού είναι να καθοδη-
γήσει τον οδοντίατρο στην κλινική πράξη συνδυάζο-
ντας την αναγκαία γνώση με την κλινική εφαρμογή 
και τη σημασία της. Για τον λόγο αυτόν μπορεί να  
χαρακτηριστεί ως «Κλινικός Οδηγός». Από την άλλη 
πλευρά, οι κλινικοί ενδιαφέρονται πάντα για τα στά-
δια σε κάθε τεχνική και για τον λόγο αυτόν έχει δοθεί 
έμφαση στη λεπτομερή περιγραφή κάθε περίπτωσης 
με κριτική συζήτηση στην επιλογή κάθε θεραπευτικής 
μεθόδου. Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε  
9 κεφάλαια που καλύπτουν όλη την κλινική διαδικα-
σία των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων, από την 
προεγχειρητική αξιολόγηση μέχρι την κατασκευή και 
την τελική παράδοση. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν 
τα αναγκαία διαγνωστικά στοιχεία για την εκπόνηση 
του σχεδίου θεραπείας, τον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή ακτινογραφικών και χειρουργικών οδηγών, τις 
τεχνικές αποτύπωσης, τη χρήση ενδοστοματικής σά-
ρωσης, τις συγκολλούμενες και κοχλιούμενες ακίνη-
τες αποκαταστάσεις, την ψηφιακή ροή εργασίας και 
τέλος τις βασικές αρχές για την επιλογή και την κατα-
σκευή εμφυτευματικών επένθετων οδοντοστοιχιών.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κούρτης, Σ., Λαμπρόπουλος, Π., Πολυχρονάκης, Ν., & Ρούσσου, Β. (2022). Εισαγωγή 
στην Προσθετική Εμφυτευματολογία [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://
dx.doi.org/10.57713/kallipos-62
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Abstract
Dental implants have been an established treatment 
option for partially and completely edentulous pa-
tients for decades. In the first years of their clinical 
use, the theoretical background on osseointegration 
and implant prosthodontics was covered by text-
books that have been characterized as “classical”, and 
any further research results were reported in scienti-
fic papers. During the years, the continuing introduc-
tion of new prosthetic components and treatment 
options has led to evolution in Implant Prosthodon-
tics. Clinicians are informed on these innovations 
from research papers but each of them is focused on 
a specific topic or technique. The purpose of this book 
is to offer a thorough introduction to current Implant 
Prosthodontics, combining theory and practice in an 
easy-to-read manner. In each chapter the needed the-
oretical background and principles are reported, and 
the techniques are presented with clinical examples 
in step-by-step manner. The aim is to guide the den-
tist in his practice combining the needed knowledge 
with the clinical application and relevance. For this 
reason, it can be characterized as “A case-based Clini-

cal Guide”. On the other side, clinicians are always 
concerned about the stages or steps in each tech-
nique and for this reason, emphasis has been given to 
the detailed description of each case with critical dis-
cussion on the selection of each specific treatment 
option. The content of this book is divided in 9 chap-
ters that cover the whole clinical procedure for an im-
plant restoration, from the presurgical evaluation to 
the fabrication and delivery. The chapters include the 
needed diagnostic elements for the treatment plan-
ning, the design and fabrication of radiographic and 
surgical guides, the impression techniques, the use of 
intra-oral scanning, an overview of cement- and 
screw-retained restorations, the digital workflow in 
implant restorations and the principles for selection 
and fabrication of implant overdentures.

Bibliographic Reference: Kourtis, S., Lampropoulos, P., Polychronakis, N., & Roussou, V. (2022). Introduction to 
Implant Prosthodontics [Postgraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/
kallipos-62
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Περίληψη
Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει την πρώτη 
συλλογική έκδοση του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδο-
μένο τον αριθμό των επιμέρους θεματικών που ανα-
πτύσσει και οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν όλες τις 
ειδικότητες του Τομέα Χειρουργικής, διαρθρώνεται 
σε 3 συγγράμματα - τόμους με την παρακάτω δομή: 
Τόμος 1: Αναισθησιολογία, Πειραματική Χειρουργική, 
Χειρουργική Μυοσκελετικών Παθήσεων, Γναθοπρο-
σωπική Χειρουργική, Χειρουργική στην Οφθαλμο-
λογία, ΩΡΛ. Τόμος 2: Γενική Χειρουργική, Αγγειοχει-
ρουργική, Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική. 
Τόμος 3: Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Χειρουρ-
γική στην Ουρολογία, Παιδοχειρουργική. Μέσα από 
την ευρύτητα των πεδίων που πραγματεύεται, στό-
χος είναι να αξιοποιηθεί τόσο σε προπτυχιακό όσο  
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι συν-συγγραφείς του διδάσκουν το σύνολο των μα-
θημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Πικουλής, Ε. (2022). Εγχειρίδιο Χειρουργικών Ειδικοτήτων [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. 
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-59

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-59


– 88 –

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ4 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

METADATA

Title: Manual of Surgical Specialties

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Pikoulis, E., Professor, UOA [et al.] 
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Keywords: Anesthesiology / Experimental 
Surgery / Musculoskeletal Diseases / 
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Abstract
The purpose of the book is to be the first collective 
publication of the Surgery Department of Medicine 
School, UOA. In this context and given the number 
of individual topics it develops, and which essential-
ly cover all the specialties of the Department of Sur-
gery, the textbook is structured in 3- volumes. Vol-
ume 1: Anesthesiology, Experimental Surgery, Mus-
culoskeletal Surgery, Maxillofacial Surgery, Ophthal-
mology Surgery, ENT. Volume 2: General Surgery, 
Vascular Surgery, Thoracic Surgery, Cardiac Surgery. 
Volume 3: Neurosurgery, Orthopaedics, Surgery in 
Urology, Pediatric Surgery. Through the breadth of 
the fields, that this book deals with the aim is to be a 
useful tool both for undergraduate and postgradu-
ate level. It is worth mentioning that the co-authors 
of this book teach all the courses at undergraduate 
and graduate level.

Bibliographic Reference: Pikoulis, E. (2022). Manual of Surgical Specialties [Undergraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-59
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Λέξεις-κλειδιά: Τραπεζικό σύστημα / Τύποι και 
λειτουργίες τραπεζικών ιδρυμάτων / Τραπεζικό 
μάρκετινγκ / Πιστωτική πολιτική / Τραπεζικές 
στρατηγικές

Περίληψη
Το βιβλίο περιγράφει θεμελιώδεις έννοιες του τραπε-
ζικού μάνατζμεντ και τις νέες τάσεις της τραπεζικής βιο-
μηχανίας. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες 
προκλήσεις από την παγκοσμιοποίηση των αγορών 
χρήματος και κεφαλαίου, την εισαγωγή νέων τεχνολο-
γιών, την αυξανόμενη εμφάνιση χρηματοοικονομικών 
κρίσεων, την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών 
και την έξαρση πανδημιών (π.χ. Covid-19), οι οποίες 
επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους και απειλούν τη 
μακροχρόνια επιβίωσή τους. Οι επαναστατικές αυτές 
αλλαγές αμφισβητούν ευθέως παραδοσιακές τραπε-
ζικές στρατηγικές, και επιτάσσουν την υιοθέτηση σύγ-
χρονων τεχνικών διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, σε 
ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό τοπίο. 
Το βιβλίο πραγματοποιεί μια εισαγωγή στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα και στη διάρθρωσή του (κεντρική 
τράπεζα, εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες  
κ.λπ.), και παρουσιάζει τον ρόλο και την ανάγκη ύπαρ-
ξης των τραπεζών. Εδώ αναλύονται οι βασικοί μηχανι-
σμοί της τραπεζικής, ο διαμεσολαβητικός χαρακτήρας 
των τραπεζών, και η αξιολόγηση της θέσης τους στο  
οικονομικό σύστημα. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στις 

έννοιες, στις αρχές και στις μεθοδολογίες του τραπεζι-
κού μάρκετινγκ, όπου αναπτύσσονται τα παραδοσιακά 
και τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης τραπεζικών 
υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιείται ανάλυση των  
λογιστικών καταστάσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων 
και γίνεται αναφορά στις τεχνικές διαχείρισης ενεργη-
τικού και παθητικού, ενώ παρουσιάζονται αριθμοδεί-
κτες του κλάδου. Επιπρόσθετα, αναλύεται η πολιτική 
των τραπεζικών χορηγήσεων, σε συνδυασμό με τους 
πιστωτικούς κινδύνους («κόκκινα δάνεια»). Ακόμη, πα-
ρουσιάζονται οι σημαντικές στρατηγικές των ιδρυ-
μάτων, όπως είναι οι εξαγορές & συγχωνεύσεις, η δη-
μιουργία χρηματοοικονομικών ομίλων, και η χρήση  
νέων τεχνολογιών, όπου αξιολογούνται οι επιδράσεις 
τους στην παραδοσιακή τραπεζική, και ειδικότερα στα 
λιανικά τραπεζικά δίκτυα. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή 
στην έννοια των κρίσεων και δείχνεται το πώς αυτές 
επηρεάζουν τα ιδρύματα και τις στρατηγικές τους. Επί-
σης, διερευνάται το φαινόμενο της διεθνούς επέκτα-
σης των τραπεζών και οι διαφορετικές μορφές διεθνο-
ποίησής τους. Η όλη ανάλυση εξειδικεύεται στην ελλη-
νική οικονομία και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Γεωργόπουλος, Α., & Αγγελόπουλος, Ε. (2021). Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση 
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Abstract
The book describes fundamental concepts of bank 
management and new trends in the banking industry. 
Banks face increasing challenges from the globaliza-
tion of money and capital markets, the introduction 
of new technologies, the emergence of financial cri-
ses, the changing climatic conditions, and the out-
break of pandemics (e.g., Covid-19), which directly af-
fect their operation and long-term survival. These 
revolutionary changes directly challenge traditional 
banking strategies, requiring the adoption of modern 
crisis and risk management techniques in a rapidly 
changing financial landscape. The book introduces 
the financial system and its structure (central bank, 
commercial banks, investment banks, etc.), and pres-
ents the strategic role of banks. Here the basic mech-
anisms of banking, the intermediary nature of banks, 
and the evaluation of their position in the financial 
system are analyzed. In addition, the concepts, princi-
ples, and methodologies of banking marketing are in-
troduced, where the traditional and modern tools for 
the promotion of banking services are developed. Al-
so, the accounting statements of banking institu-

tions, their asset and liability management tech-
niques, and their financial ratios are presented. In ad-
dition, the policy of bank lending is analyzed, in con-
jecture to credit risks (“red loans”). Also, the most im-
portant strategies of banking institutions are dis-
cussed, such as the realization of acquisitions & merg-
ers, the creation of financial groups, and the use of 
new technologies, where their effects on the tradi-
tional banking functions are evaluated, especially 
their effects on the retail banking networks. In addi-
tion, the concept of crises is explained, and it is shown 
how crises affect banking institutions and their strat-
egies. Also, the phenomenon of international expan-
sion of banks and the different forms of their interna-
tionalization are investigated. The whole analysis spe-
cializes in the Greek economy and the domestic bank-
ing system.

Bibliographic Reference: Georgopoulos, A., & Aggelopoulos, E. (2021). Bank analysis and financing [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-16
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Περίληψη
Σκοπός του βιβλίου είναι η παροχή θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τη χρήση των τε-
χνικών της Διοικητικής Λογιστικής για τον προγραμ-
ματισμό και τον έλεγχο των επιχειρηματικών εργα-
σιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το 
περιεχόμενο του βιβλίου είναι με τέτοιο τρόπο δομη-
μένο ώστε να λαμβάνει υπόψη το δυναμικό εξωτε-
ρικό περιβάλλον και την αβεβαιότητα (uncertainty) 
που το χαρακτηρίζει. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες 
θεμελιώδεις γνώσεις της Διοικητικής Λογιστικής στα 
πεδία της κοστολόγησης των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών, της κατάρτισης των προϋπολογισμών και της 
μέτρησης της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης 
προσεγγίζονται υπό μια νέα οπτική γωνία, ενσωματώ-
νοντας βασικές αρχές του στρατηγικού μάνατζμεντ 
(strategic management). Ταυτόχρονα, σε όλα τα προα-
ναφερθέντα πεδία χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες 
των υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets), και, ειδι-
κότερα, των εργαλείων της Διαχείρισης Σεναρίων 
(Scenario Analysis) και των Αναλύσεων Ευαισθησίας 
(Sensitivity Analysis), προκειμένου να ελεγχθεί η ευαι-
σθησία των αποτελεσμάτων σε αλλαγές κρίσιμων με-

ταβλητών που μπορεί να προκαλέσει το δυναμικό 
εξωτερικό περιβάλλον. Αναφορικά με το περιεχόμε-
νο και τη δομή των 10 κεφαλαίων, αυτά μπορεί να συ-
νοψιστούν σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα 
(κεφάλαια 2-6), καλύπτονται μεθοδολογικά θέματα 
κατάρτισης λογιστικών αναφορών μέτρησης και δια-
χείρισης του κόστους (είτε απολογιστικού είτε πρό-
τυπου), λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της επιχείρη-
σης και τις πληροφοριακές ανάγκες των διοικητικών 
στελεχών, στη δεύτερη ενότητα (κεφάλαια 7-8) πε-
ριγράφεται η μεθοδολογία κατάρτισης προϋπολο-
γισμών, τόσο λειτουργικών όσο και ταμειακών, ενώ 
στην τελευταία ενότητα (κεφάλαιο 9), περιγράφεται 
το πλαίσιο μέτρησης της συνολικής επίδοσης των επι-
χειρήσεων, καθώς και τεχνικές μείωσης του κόστους 
και αύξησης της αξίας του μετόχου. Στο τελευταίο κε-
φάλαιο (κεφάλαιο 10), παρουσιάζονται αναλυτικά 
εμπειρικά παραδείγματα μελετών περίπτωσης όπου 
εφαρμόζονται τα παραπάνω μεθοδολογικά πλαίσια.
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Abstract
The purpose of the book is to provide theoretical and 
practical knowledge regarding the use of Manage-
ment Accounting techniques for the planning and 
control of business operations in the modern busi-
ness environment. The content of the book is struc-
tured in such a way to consider the dynamic external 
environment and the uncertainty that characterizes 
it. In particular, the management accounting actions 
of costing and budgeting as well the measurement of 
the overall performance of the company, are ap-
proached from a new perspective by incorporating 
basic principles of strategic management. At the 
same time, excel spreadsheet tools such as the Sce-
nario Analysis and Sensitivity Analysis are employed 
to check the sensitivity of the results to changes in 
critical variables. Regarding the content and struc-
ture of the 10 chapters, they can be summarized in 
three sections: In the first section (Chapters 2-6), 
methodological issues of the preparation of manage-
rial accounting reports for cost management purpos-
es are covered. The second section (Chapters 7-8) de-
scribes the methodology for setting budgets, both 

operational and cash budgets and in chapter 9 the 
framework for measuring the overall performance of 
companies. The last chapter (Chapter 10) presents 
detailed empirical case studies where the above 
methodological frameworks are applied.
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Περίληψη
Η οικιακή οικονομία και ανάπτυξη μελετά διαχρονικά 
την οικογένεια και τους διαφορετικούς τύπους οικο-
γένειας. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας, υπάρχουν περισσότερα από ένα πρότυπα 
οικογένειας. Η οικογένεια είναι μια κοινωνική ομάδα 
που χαρακτηρίζεται από δυναμική εξέλιξη τόσο στη 
μορφή όσο και στο περιεχόμενό της. Η οικογένεια 
επηρεάζεται άμεσα από τις κοινωνικοοικονομικές με-
ταβολές, τις αξίες και τις ανάγκες διαχρονικά, σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνία. Η οικογένεια μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως «αστική» ή «αγροτική», ανάλογα με την 
περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, και ως «πυρη-
νική» ή «εκτεταμένη», ανάλογα με τα άτομα τα οποία 
διαμένουν στο ίδιο οίκημα και μοιράζονται τις οικια-
κές εργασίες. H μελέτη της οικογενειακής κατάστα-
σης και οι αλλαγές, οι οποίες παρατηρούνται σε δια-
φορετικό χρόνο και τόπο, αποτελούν ένα πολύ σημα-
ντικό θέμα για τους ανθρωπολόγους, εθνολόγους, 
κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και άλλους ερευνη-
τές σε όλον τον κόσμο. Επίσης, η «οικιακή οικονομία 
και ανάπτυξη» είναι ένα μάθημα με σημαντικές πρα-
κτικές προεκτάσεις. Μπορεί να συμβάλει στην κοινω-

νική κριτική και στην πρακτική κοινωνική μεταρρύθμι-
ση με διάφορους τρόπους. Αρχικά, η κατανόηση ενός 
δεδομένου συνόλου κοινωνικοοικονομικών συνθη-
κών συχνά δίνει σε όλους περισσότερες πιθανότητες 
να τις ελέγξουν. Ακόμα, παρέχει τα μέσα για την αύξη-
ση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και της συνει-
δητοποίησης διαφορετικών πολιτισμικών αξιών. Επί-
σης, μπορεί να διερευνήσει τις συνέπειες (σκόπιμες 
και μη) της υιοθέτησης συγκεκριμένων προγραμμά-
των πολιτικής. Τέλος, και ίσως και το πιο σημαντικό, 
προσφέρει σε ομάδες και άτομα μια αυξημένη ευκαι-
ρία να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους.
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Abstract
Home economics and development is the study of 
the family and the different types of family over time 
and depending on the needs and requirements of so-
ciety, there are more than one family model. Family is 
a social group that is characterized by a dynamic de-
velopment both in its form and in its content. Family 
is directly influenced by socio-economic changes and 
by the values and needs over time in specific societ-
ies. Family can be described as "urban" or "rural", de-
pending on the area in which it lives, and as "nuclear" 
or "extended", depending on the people who live in 
the same house and share household chores. The 
study of marital status and the changes that occur at 
different times and places are a very important issue 
for anthropologists, ethnologists, sociologists, econ-
omists, and other researchers around the world. Fur-
thermore, "home economics and development" is a 
course with important practical implications. It can 
contribute to social critique and practical social re-
form in a variety of ways. Initially, an improved under-
standing of a given set of socioeconomic conditions 
often gives everyone a better chance of controlling 

them. It also provides the means to raise cultural 
awareness and awareness of different cultural values. 
It can also explore the consequences (intentional or 
not) of adopting specific policy programs. Finally, and 
perhaps most importantly, it offers groups and indi-
viduals an increased opportunity to change their liv-
ing conditions.
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Περίληψη
Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για κά-
θε εταιρεία η ορθή διαχείριση όλων των εταιρικών 
ζητημάτων. Οι σύγχρονες εταιρείες και οργανισμοί 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και 
να διαχειρίζονται κάθε πρόβλημα που μπορεί να προ-
κύψει, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επί-
πεδο. Ο διαχειριστής όλων αυτών των ζητημάτων, τα 
οποία μπορεί να απασχολούν μια εταιρεία, δεν είναι 
κανένας άλλος από τον εταιρικό χρηματοοικονομικό 
διαχειριστή ή αλλιώς, Εταιρικό «Θησαυροφύλακα» 
(Corporate Treasurer). Το σύγγραμμα αυτό περιγρά-
φει τις αρμοδιότητες και τα εργαλεία του τμήματος 
treasury (εταιρικό «θησαυροφυλάκιο») μια εταιρείας 
για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε ζητήματα σχε-
τικά με τη διαχείριση χρηματοδότησης, κινδύνων, κα-
θημερινών συναλλαγών, σχέσεων με μετόχους, χρη-
ματοδότες και άλλους φορείς της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Επιχειρούμε να μην μείνουμε μόνο στη 
θεωρητική παρουσίαση των ζητημάτων αυτών, αλλά 
τα συνοδεύουμε από την παρουσίαση χρηματοοικο-
νομικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών που οδη-
γούν στην εμπειρική εφαρμογή, την εφαρμογή στην 

πράξη, καθενός από αυτά. Σύμμαχός μας στην προ-
σπάθεια αυτή είναι η διεθνής βιβλιογραφία αλλά και 
εξειδικευμένοι ιστότοποι για τους χρηματοοικονομι-
κούς «Θησαυροφύλακες» (Treasurers) παγκοσμίως, 
όπως θα δείτε στη ροή του βιβλίου. Ευελπιστούμε ότι 
το σύγγραμμα αυτό θα καλύψει ένα σημαντικό κενό 
στην ελληνική βιβλιογραφία, όπου οι λειτουργίες του 
τμήματος treasury περιλαμβάνονται ως υποσύνολα 
του ευρύτερου πεδίου της χρηματοοικονομικής δια-
χείρισης. Στο παρόν σύγγραμμα, εστιάζουμε και ανα-
λύουμε πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες και εργαλεία 
που συνδέονται με το τμήμα αυτό σε μια εταιρεία,  
δίνοντας έμφαση σε ζητήματα χρηματοδοτικής στρα-
τηγικής και διαχείρισης χρηματοδοτικού κινδύνου.  
Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αρκετά επεξη-
γηματική, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον αναγνώ-
στη ο οποίος δεν γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα που 
πραγματεύεται το σύγγραμμα να τα κατανοήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό.
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Abstract
Nowadays it is more than ever critical for every firm 
to properly manage all the issues related to each fi-
nancial operation. Modern companies and organiza-
tions must be able to identify and manage any prob-
lem that may arise, both internally and externally. The 
person that is in charge of this task is the Corporate 
Treasurer, a modern financial manager. This introduc-
tory textbook describes all the tasks and the available 
financial tools for a company’s treasury department, 
to make optimal decisions on issues related to fund-
ing management, risk management, day-to-day trans-
actions, and relationship with shareholders lenders, 
stakeholders and other organizations of the society 
and economy. Our scope is not only to theoretically 
present those issues. Instead, we accompany them 
with an analytical presentation of financial tools, 
methods, and indicators that will help students to 
proceed to the next step, being able to apply in prac-
tice each one of them. For that scope, we use both 
sources from international literature, and specialized 
websites for financial "Treasurers" and financial man-
agement worldwide, in most of the chapters of the 

textbook. We hope that this work will fill an existed 
gap in the greek literature, where the functions of 
the treasury department are mainly included as sub-
sets of the broader field of financial management. In 
this textbook, we analyze and focus on very specific 
functions and tools associated with this company's 
department, emphasizing financial strategy, funding, 
and risk management. The approach followed is ex-
planatory to enable the reader with no in-depth 
knowledge of those issues of the textbook, to be-
come familiar with them, achieving a better under-
standing of their importance in the decision-making 
process in the company level.
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Περίληψη
Η Μονογραφία εξετάζει την επίδραση του ψηφιακού 
μάρκετινγκ, καθώς και των ψηφιακών καινοτομιών, 
στις αγορές, στους καταναλωτές και στις επιχειρή-
σεις. Διερευνήθηκε μια ευρεία λίστα θεμάτων που 
αφορά το marketing κοινωνικής δικτύωσης, το mo-
bile marketing, το viral marketing και τον αντίκτυπο 
στη διαφήμιση, την ενδυνάμωση της επωνυμίας, την 
αναζήτηση καταναλωτών και τη διαμόρφωση του 
προφίλ τους, το διαδικτυακό απόρρητο και τις διαδι-
κτυακές κριτικές. Παράλληλα, εξετάστηκε ο αντίκτυ-
πος των social media marketing σε διάφορους κλά-
δους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η υγεία, η πο-
λιτική, η εκπαίδευση και η διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Επιπλέον, εξετάζεται η αναδυόμενη περιοχή 
της διαφήμισης για κινητά, η οποία μπορεί να βελτιώ-
σει περαιτέρω την ηλεκτρονική στόχευση. Η υιοθέ-
τηση των έξυπνων κινητών από τους καταναλωτές  
αυξάνεται εκθετικά και προσφέρει στους εμπόρους 
πολλές νέες ευκαιρίες για προσέγγιση και εξυπηρέτη-
ση πελατών. Ωστόσο, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι 
για μάρκετινγκ μέσω των έξυπνων κινητών συσκευών 
τους; Μεταξύ των άλλων, η έρευνα στοχεύει στη διε-

ρεύνηση της προθυμίας των καταναλωτών να δεχτούν 
μάρκετινγκ μέσω των Smartphones. Πολλά από τα 
δεδομένα των καταναλωτών μεταδίδονται σε πωλη-
τές και μεγάλο μέρος της διαδικτυακής διαφήμισης 
μεταδίδεται στους καταναλωτές μέσω πλατφορμών, 
όπως η Google. Ενώ το λιανικό εμπόριο στο Διαδί-
κτυο έχει αναπτυχθεί ραγδαία, εξακολουθεί να έχει 
σχετικά μικρό μερίδιο των λιανικών πωλήσεων. Δε-
δομένης της αυξημένης διαθεσιμότητας λεπτομερών 
δεδομένων των καταναλωτών, διερευνάται η πώλη-
ση μέσω καναλιών, η οποία δίνει έμφαση στις στρα-
τηγικές για τα διάφορα σημεία επαφής που οδηγούν 
σε μια συναλλαγή. Τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην κρίση της πανδημίας, οπότε αυξήθηκε η διείσδυ-
ση του social media marketing σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Επισημαίνεται η σημαντικότητα της 
χρήσης επικοινωνιακών εργαλείων μάρκετινγκ, καθώς 
και του social media marketing.
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Abstract
The monograph examines the impact of digital mar-
keting as well as digital innovations on markets, con-
sumers and businesses. An extensive list of topics re-
lated to social media marketing, mobile marketing, vi-
ral marketing and the impact on advertising, brand 
awareness, consumer search and profiling, online pri-
vacy and online reviews was explored. At the same 
time, the impact of social media marketing on various 
sectors of the economy such as tourism, health, poli-
tics, education and human resource management 
was examined. In addition, the emerging area of mo-
bile advertising is being considered, which can further 
improve online targeting. The adoption of smart-
phones by consumers is growing exponentially and 
offers marketers many new opportunities to reach 
out and serve customers. However, are consumers 
ready for marketing through their smartphones? 
Among other things, the research aims to investigate 
the willingness of consumers to accept marketing 
through Smartphones. Many of consumer data are 
transmitted to salespeople, and much of online ad-
vertising is transmitted to consumers through plat-

forms such as Google. While online retail has grown 
rapidly, it still has a relatively small share of retail 
sales. Given the increased availability of detailed con-
sumer data, channel sales are being explored, which 
highlights strategies for the various points of contact 
leading to a transaction. Finally, special attention has 
been paid to the crisis of the pandemic, where the 
penetration of social media marketing in business ac-
tivities has increased. The importance of the use of 
communication marketing tools as well as social me-
dia marketing is pointed out.
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Περίληψη
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία και 
στις εφαρμογές της μέτρησης στην εκπαίδευση και 
την ψυχολογία. Οι θεματικές που καλύπτει περιλαμ-
βάνουν την ανάπτυξη δοκιμασιών, τη διατύπωση 
στοιχείων, την ανάλυση απόκρισης στοιχείου, την  
αξιοπιστία, την ανάλυση παραγόντων και τη θεωρία 
απόκρισης στοιχείου. Οι θεματικές αυτές συγκλίνουν 
μεταξύ τους στην έννοια της εγκυρότητας και στην 
αξιολόγηση της ποιότητας των δοκιμασιών. Η εγκυ-
ρότητα και η αξιολόγηση δοκιμασιών βασίζονται τό-
σο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική ανάλυση των 
χαρακτηριστικών μιας δοκιμασίας. Η ποιοτική πλευρά 
εξετάζεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης σε 
επιχειρήματα. Η ποσοτική πλευρά εξετάζεται μέσω 
περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών αναλύ-
σεων, οι οποίες παρουσιάζονται και οπτικοποιούνται, 
στο σύνολό τους, στο στατιστικό περιβάλλον της R. 
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το βιβλίο περι-
λαμβάνει προχωρημένους προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες, ερευνητές και 
εκπαιδευτικούς. Η γνώση της R δεν αποτελεί προϋπό-
θεση για τη χρήση αυτού του βιβλίου. Ωστόσο, συνι-

στάται η εξοικείωση με την ανάλυση δεδομένων και 
τις εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής, ιδίως αυτές 
που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες.
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Abstract
This book provides an introduction to the theory and 
application of measurement in education and psy-
chology. Topics include test development, item writ-
ing, item analysis, reliability, dimensionality, and item 
response theory. These topics come together in 
overviews of validity and, finally, test evaluation. Va-
lidity and test evaluation are based on both qualita-
tive and quantitative analysis of the properties of a 
measure. This book addresses the qualitative side us-
ing a simple argument-based approach. The quanti-
tative side is addressed using descriptive and infer-
ential statistical analyses, all of which are presented 
and visualized within the statistical environment R. 
The intended audience for this book includes ad-
vanced undergraduate and graduate students, prac-
titioners, researchers, and educators. Knowledge of 
R is not a prerequisite to using this book. However, 
familiarity with data analysis and introductory statis-
tics concepts, especially ones used in the social sci-
ences, is recommended.
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Περίληψη
Με το σύγγραμμα «Κοινωνικοποίηση. Η συμβολή της 
κοινωνικοποίησης στη διαμόρφωση του κοινωνικού 
ανθρώπου» επιδιώκεται η αποτύπωση της κοινωνικο-
ποίησης ως μιας διαδικασίας πολύ ουσιαστικής για 
τον άνθρωπο, από την εμβρυακή του ήδη κατάσταση, 
για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της προσωπικότη-
τάς του. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρω-
πος γίνεται ανθρώπινος, αποκτά δηλαδή και αναπτύσ-
σει ιδιότητες που καθορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξή 
του. Το βιβλίο αυτό συστήνεται ως ένα μέσο εξοικείω-
σης με την ανθρώπινη κοινωνική προσωπικότητα και 
κατανόησης της διαμόρφωσής της μέσω ποικίλων 
παραγόντων και φορέων, από την κληρονομικότητα 
έως το κοινωνικό περιβάλλον όπου αναπτύσσεται  
ο άνθρωπος. Στο κοινωνικό περιβάλλον εμπεριέχο-
νται η οικογένεια με τις επιδράσεις της μέσω της κοι-
νωνικής καταγωγής, του μορφωτικού επίπεδου, της 
θέσης του ατόμου μέσα στην οικογένεια, του πολιτι-
σμικού επιπέδου, του οικονομικού επιπέδου, του τό-
που κατοικίας, μέχρι και πιο εξειδικευμένα στοιχεία, 
όπως η γλώσσα που χρησιμοποιεί η οικογένεια, η πνευ-
ματική ατμόσφαιρα κ.λπ., το σχολείο, προσμετρώ-

ντας και αξιολογώντας από το σχολικό κλίμα της τά-
ξης έως και την κοινωνικοποίηση του δασκάλου και 
το αναλυτικό πρόγραμμα, τα φίλια και κοινωνικά δί-
κτυα με την κουλτούρα τους (γνώσεις, στάσεις, αξίες, 
δεξιότητες κ.λπ.), την υποκουλτούρα ή αντικουλτού-
ρα που υιοθετούν και προωθούν κ.λπ. Επιχειρείται, 
ωστόσο, μια αδρομερής χαρτογράφηση του πεδίου 
όσον αφορά τους ποικίλους φορείς κοινωνικοποίη-
σης, καθώς η μελέτη αυτή εμμένει στους βασικούς 
κοινωνικοποιητικούς φορείς, την οικογένεια και το 
σχολείο. Παράλληλα, επιχειρείται και η σύνδεση της 
κοινωνικοποίησης με προβλήματα κοινωνικά και πα-
γκόσμια, όπως το ζήτημα της παιδείας και η παγκό-
σμια γνώση στη σύγχρονη κοινωνία, η οικολογική κα-
ταστροφή, οι νέες ανισότητες που προκύπτουν από 
την ανάπτυξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και 
της Επικοινωνίας και από το ψηφιακό χάσμα, το ζήτη-
μα της βίας και της επιθετικότητας στο σχολείο, ως 
παραδείγματα της επιρροής των κοινωνικών συνθη-
κών στην κοινωνικοποίηση του νέου ανθρώπου.
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Abstract
The book "Socialization. The contribution of socializa-
tion to social man’s formation" focuses on socializa-
tion as a process very essential for man, from his al-
ready embryonic state, for the formation and devel-
opment of his personality. It is the process through 
which man becomes human that is he acquires and 
develops qualities that determine his human exis-
tence. This book contributes to the understanding of 
the human social personality and how it is shaped 
through various factors and actors, such as heredity 
and the social environment in which man develops. 
The social environment includes the family with its in-
fluences, such as social origin, educational level, the 
position of the individual within the family, cultural 
level, economic level, place of residence, language 
used by the family, spiritual atmosphere etc., but also 
the school with the social climate of the classroom, 
the socialization of the teacher, the curric ulum, the 
friendships and social networks with their culture 
(knowledge, attitudes, values, skills, etc.), the subcul-
ture or counterculture they adopt and promote etc. 
However, a general mapping of the field is attempted 

in terms of the various socialization agents, as this 
study focuses to the basic socialization agents, the 
family and the school. At the same time, we try to ex-
amine socialization with reference to social and glob-
al problems, such as the issue of education and glob-
al knowledge in modern society, the ecological disas-
ter, the new inequalities arising from the develop-
ment of information and communication technology 
and the digital divide, the issue of violence and ag-
gression at school as examples of the influence of so-
cial conditions on the socialization of the young indi-
vidual.
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Περίληψη
Η Μονογραφία αυτή συνεισφέρει στη βιβλιογραφία 
για την ανάπτυξη ενός κοινοτικά και κοινωνικά προ-
σανατολισμένου συστήματος ψυχικής υγείας. Οι δε-
καετίες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα 
συνέβαλαν ουσιαστικά στην προαγωγή και την προ-
στασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων 
με ψυχικές διαταραχές, και στην ποιότητα ζωής τους. 
Τα τελευταία χρόνια, το κοινοτικό μοντέλο φροντίδας 
ενισχύεται από νέες προσεγγίσεις, όπως το μοντέλο 
της ανάρρωσης που δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση 
των ατόμων με ακραίες ψυχικές εμπειρίες αναγνωρί-
ζοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες ως πηγή γνώ-
σης και νοηματοδότησης. Η Μονογραφία υπηρετεί τις 
σύγχρονες αυτές προσεγγίσεις, κομίζοντας τη διεθνή 
βιβλιογραφία αιχμής στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο 
πρώτο μέρος, αναπτύσσεται μια επιστημονικά τεκμη-
ριωμένη ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 
αναφορικά με την κατανόηση και αντιμετώπιση της 
ψύχωσης. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται ευρή-
ματα μιας πρωτότυπης, πρωτογενούς έρευνας που 
εφάρμοσε αφηγηματική βιογραφική προσέγγιση για 
την ανάδειξη των μαρτυριών των ανθρώπων με ψύ-

χωση. Μέσα από τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων, 
αναδεικνύονται οι εμπειρίες της ζωής πριν την εμφά-
νιση της ψύχωσης και οι κοινωνικοί παράγοντες που 
πιθανόν συντέλεσαν σ’ αυτήν. Χαρτογραφούνται, επί-
σης, οι τρόποι με τους οποίους βίωσαν, νοηματοδότη-
σαν και διαχειρίστηκαν τις ψυχωτικές τους εμπειρίες. 
Με δεδομένη τη δυναμική ενσωμάτωση νέων επιστη-
μονικών πεδίων, όπως της κοινοτικής κλινικής ψυχο-
λογίας και της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθέ-
νειας, στα Προπτυχιακά και στα Μεταπτυχιακά Προ-
γράμματα Σπουδών, η Μονογραφία αναμένεται να 
αποτελέσει έναν χρήσιμο βιβλιογραφικό πόρο σε 
φοιτητές/-τριες, ερευνητές/-τριες και επαγγελματίες 
που επιθυμούν να εργαστούν προς μια ανθρωπιστική 
κατεύθυνση κατανόησης και αντιμετώπισης του ψυ-
χικού πόνου και να αναπτύξουν επαγγελματικές πρα-
κτικές υποστήριξης της ανάρρωσης, κάτι το οποίο 
αποτελεί εκπεφρασμένο στόχο και ζητούμενο για 
τους σύγχρονους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
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Abstract
This monograph contributes to the literature on the 
development of a community and socially oriented 
mental health care system. Decades of psychiatric re-
form in Greece have significantly contributed to the 
promotion and protection of human rights of persons 
with mental disorders and to their quality of life. Re-
cently, the community care model has been strength-
ened by new approaches, such as the recovery model, 
that places emphasis on the empowerment of per-
sons with extreme mental experiences while ac-
knowledging their personal experiences as sources of 
knowledge and meaning. This book serves these con-
temporary approaches, through applying this cutting- 
edge literature in the specific field of psychosis. The 
first part consists of a scientifically grounded review 
of contemporary literature regarding understanding 
and treating psychosis. The second part presents 
findings of an innovative research study that utilized 
a narrative biographical approach to bring forth the 
testimonies of persons with psychosis. Through the 
participant testimonies, we trace the life experiences 
before the emergence of psychosis and the social fac-

tors that possibly contributed to it. We also present 
the ways in which participants experienced, under-
stood and managed their psychotic experiences. Giv-
en the dynamic integration of new scientific fields, 
such as community clinical psychology and the sociol-
ogy of health and illness, in Undergraduate and Post-
graduate Programs of study, this book provides a use-
ful resource for students, researchers and profession-
als who wish to work in a person-centered direction 
of understanding and dealing with mental distress 
and to develop professional practices that support re-
covery, something that is the declared goal for con-
temporary mental health professionals.
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Κλινική Κοινωνιολογία - Θέματα  
και πεδία εφαρμογής

Υπότιτλος: Δίκτυα εμψύχωσης, παρέμβασης  
και θεραπείας στην κοινωνία της κρίσης

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Χτούρης, Σ., Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ζήση, Α., Καθηγήτρια, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ISBN: 978-618-5667-32-0

Θεματικές Κατηγορίες: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνιολογία / Κοινωνική 
παθολογία / Κοινωνική διάγνωση / Έρευνα / 
Κοινωνική Ψυχολογία

Περίληψη
Η Κλινική Κοινωνιολογία ορίζει την ίδια την Κοινω-
νιολογία, εντός της πραγματική ζωής, στο χαμηλό επί-
πεδο της γειτονιάς, και βγάζει τους κοινωνιολόγους 
και γενικότερα τους κοινωνικούς επιστήμονες από 
τον συχνά περίκλειστο ακαδημαϊκό χώρο. Η ενεργο-
ποίηση της Κλινικής Κοινωνιολογίας, όπως την πα-
ρουσιάζει το σύγγραμμα, οδηγεί σε μια σημαντική 
αναζωογόνηση της κοινωνικής σκέψης και των εφαρ-
μογών της στα πεδία της διαλεκτικής κοινωνικού  
πεδίου και δικτύου, της διάγνωσης και παρέμβασης 
στο πεδίο και στο δίκτυο Ως προς τον κοινωνικό δε-
σμό και τον Κοινωνικό Εαυτό: τις μεθόδους έρευνας 
στην Κλινική Κοινωνιολογία, την κοινότητα ως πεδίο 
παρέμβασης, το τραύμα, την Τέχνη, τη θεραπεία και 
την ψυχική υγεία. Παρουσιάζει εφαρμογές για τη  
βιωσιμότητα και την ευαλωτότητα. Ορίζει τα επίπεδα 
της διαδικασίας διάγνωσης και επίλυσης προβλημά-
των στην κοινωνική ανάπτυξη και καθορίζει τις δυνα-
τότητες για την ανάπτυξη του κοινωνικού αξιακού 
αποθέματος: κοινωνικό, οικονομικό, ανθρώπινο, πο-
λιτισμικό, φυσικό και βιο-κοινωνικό κεφάλαιο.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Χτούρης, Σ., & Ζήση, Α. (2022). Κλινική Κοινωνιολογία - Θέματα και πεδία εφαρμογής 
[Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-35
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

METADATA

Title: Clinical Sociology - Themes and fields  
of application

Other Titles: Networks of empowerment, 
intervention and treatment in a society in crisis

Language: Greek

Authors: Chtouris, S., Professor, Univ. of the 
Aegean, Zissi, A., Professor, Univ. of the Aegean

ISBN: 978-618-5667-32-0

Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES

Keywords: Sociology / Social pathology /  
Social diagnosis / Research / Social Psychology

Abstract
Clinical Sociology defines Sociology itself within real 
life, at the level of the neighbourhood and takes so-
ciologists and social scientists in general out of the of-
ten enclosed academic space. The activation of Clini-
cal Sociology, as presented in the textbook, leads to a 
significant revitalization of social thought and its ap-
plications in the fields of the dialectic of social field 
and network, of diagnosis and intervention in the 
field and network. As to the social bond and the social 
self: the research methods in Clinical Sociology: the 
community as a field of intervention, trauma, art, 
therapy and mental health. Presents applications to 
sustainability and vulnerability. Defines the levels of 
the process of diagnosis and problem solving in social 
development and defines the possibilities for the de-
velopment of the social asset: social, economic, hu-
man, cultural, natural and bio-social capital.

Bibliographic Reference: Chtouris, S., & Zissi, A. (2022). Clinical Sociology - Themes and fields of application 
[Postgraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-35
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Κοινωνιολογικές θεωρίες σε μετάβαση 
στον 21ο αιώνα

Υπότιτλος: Συνδέσεις με τους κλασικούς  
και αναθεωρήσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Ναγόπουλος, Ν., Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ISBN: 978-618-5667-09-2

Θεματικές Κατηγορίες: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνιολογική θεωρία / 
Κοινωνιολογία της γνώσης / Κοινωνικό νόημα

Περίληψη
Το βιβλίο πραγματεύεται το περιεχόμενο σύγχρονων 
κοινωνιολογικών θεωριών και συγκεκριμένα θεω-
ριών και ερευνητικών πορισμάτων που προέκυψαν 
κατά τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, σε μια περίοδο 
που διαφαίνεται να είναι η απαρχή μιας αυξανόμενης 
πολυπλοκότητας των κοινωνικών προβλημάτων. Είναι, 
επίσης, μια περίοδος κατά την οποία η κοινωνιολο-
γική θεωρία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις μιας πολυ-
σχιδούς πραγματικότητας με νέα εξηγητικά και ερμη-
νευτικά εργαλεία, διατηρώντας αφενός τη σύνδεση 
με τους κλασικούς, επιχειρώντας αφετέρου να κατα-
νοήσει και να παρέμβει επιστημονικά σε κοινωνικά  
διαφοροποιημένα περιβάλλοντα από αυτά που αντι-
στοιχούσαν στον ιστορικό χρόνο ανάπτυξης των  
κλασικών κοινωνιολογικών θεωριών. Συγκεκριμένα, 
οι περισσότερες από τις νέες κοινωνιολογικές θεω-
ρίες αμφισβητούν, όπως αναλύεται στο βιβλίο, τον 
κοινωνιολογικό μονισμό, και εκτείνονται σε πολυπα-
ραδειγματικές κοινωνιολογικές αναφορές, και, επι-
πλέον, αναπτύσσουν συγκριτικά θεωρητικά μοντέλα 
βασισμένα κυρίως στην ιστορικότητα και διαφορετι-
κότητα των πολιτισμικών προτύπων. Αφετηρία των 

θεωριών αυτών, καθώς και της υπερέκτασής τους 
στο μεταμοντέρνο, είναι η βεμπεριανή παράδοση και 
η υποκειμενικά εννοούμενη απόδοση κοινωνικού νοή-
ματος, όπως και η άνοδος και η σημαντικότητα της  
ερμηνευτικής διόδου σε γλωσσικές - συμβολικές νοη-
ματοδοτημένες πράξεις και προθετικότητες κοινωνι-
κών δρώντων σύμφωνα με σχέδια δράσης που έχουν 
οι ίδιοι εκπονήσει. Η αφετηρία αυτή οδήγησε στην 
πορεία σε ασυνέχειες και ρήξεις με την κλασική ανά-
γνωση του αντικειμενικού κόσμου, καθώς και στην 
ανάπτυξη της Νέας Ιστορικής Κοινωνιολογίας, της 
Κοινωνικής Φαινομενολογίας, όπως και σε νέες εκδο-
χές του Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού και της Κοι-
νωνιολογίας της Γνώσης. Γενικότερα, οι προσεγγίσεις 
αυτές επισημαίνουν ιδιαίτερα την ιστορική μεταβλη-
τότητα των συμβολικών κοινωνικών δομών, ασκώ-
ντας κριτική στον δομολειτουργισμό. Τέλος, στο βι-
βλίο διερευνώνται οι δυνατότητες «συνομιλίας» των 
κοινωνιολογικών ρευμάτων με τις γνωσιακές επιστή-
μες και την Κοινωνιοβιολογία.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Ναγόπουλος, Ν. (2022). Κοινωνιολογικές θεωρίες σε μετάβαση στον 21ο αιώνα 
[Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-40

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-40


ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

– 110 –

METADATA

Title: Sociological theories in the 21st century

Other Titles: Links to the classics and reviews 

Language: Greek

Authors: Nagopoulos, N., Professor,  
Univ. of the Aegean 

ISBN: 978-618-5667-09-2

Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES, 
HUMANITIES AND ARTS

Keywords: Sociological theory / Sociology  
of knowledge / Social meaning

Abstract
The book deals with the content of modern sociolog-
ical theories and in particular theories and research 
findings that emerged during the transition to the 
21st century, at a time that seems to be the begin-
ning of an increasing complexity of social problems. It 
is also a period in which sociological theory faces the 
challenges of a multifaceted reality with new explan-
atory and interpretive tools, maintaining on the one 
hand the connection with the classics, and on the oth-
er hand trying to understand and intervene scientifi-
cally in socially differentiated environments from 
those corresponding to the historical development of 
classical sociological theories. In particular, most of 
the new Sociological theories challenge, as discussed 
in the book, sociological monism and extend to 
multi-paradigmatic sociological references and, 
moreover, develop comparative theoretical models 
based mainly on the historicity and diversity of cultur-
al patterns. The starting point of these theories, as 
well as their extension to the postmodern is the We-
berian tradition and the subjectively implied perfor-
mance of social meaning, as well as the rise and im-

portance of the hermeneutic passage in linguis-
tic-symbolic meaningful acts and intentions of social 
actors according to action plans that they have de-
vised themselves. This starting point led to disconti-
nuities and ruptures with the classical reading of the 
objective world, as well as to the development of 
New Historical Sociology, Social Phenomenology, as 
well as to new versions of Social Constructivism and 
the Sociology of Knowledge. In general, these ap-
proaches particularly emphasize the historical vari-
ability of symbolic social structures by criticizing struc-
turalism. Finally, the book explores the possibilities of 
"conversation" between sociological trends and the 
cognitive sciences, as well as Sociobiology.

Bibliographic Reference: Nagopoulos, N. (2022). Sociological theories in the 21st century [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-40
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Ειδικά θέματα Διδακτικής και 
Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών 

Υπότιτλος: - 

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Κολιόπουλος, Δ., Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλη, Κ., Διδάσκουσα, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Αραπάκη, Ξ., Επίκουρη 
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σισσαμπέρη, 
Ν., Ειδικός Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Γεωργοπούλου, Π., Ειδικός Επιστήμονας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παππά, Ε., Ειδικός 
Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ISBN: 978-618-5667-21-4

Θεματικές Κατηγορίες: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Διδακτική Φυσικών Επιστημών / 
Επιστημονική Μουσειολογία / Διδασκαλία  
Φυσικών Επιστημών

Περίληψη
Στο παρόν σύγγραμμα, το οποίο απευθύνεται κατά 
κύριο λόγο σε φοιτήτριες/φοιτητές μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων, 
παρουσιάζονται ειδικές μορφές έρευνας Διδακτικής 
και Μουσειολογίας των Φυσικών Επιστημών. Το πε-
ριεχόμενό του συμπληρώνει, επικαιροποιεί και εμβα-
θύνει τον θεωρητικό προβληματισμό και τις μεθοδο-
λογικές προσεγγίσεις δύο άλλων συγγραμμάτων, τα 
οποία εμφανίζονται στο παρόν σύγγραμμα ως προα-
παιτούμενη γνώση και είναι τα ακόλουθα: «Θέματα 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση 
της σχολικής γνώσης» και «Η διδακτική προσέγγιση 
του μουσείου φυσικών επιστημών». Το σύγγραμμα 
αποτελείται από έντεκα κεφάλαια διαμοιρασμένα σε 
τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα («Η διδα-
σκαλία των φυσικών επιστημών και η σκέψη των μα-
θητών») περιλαμβάνει κεφάλαια τα οποία διερευ-
νούν το επιστημολογικό υπόβαθρο, την ψυχολογική 
διάσταση και τις επιπτώσεις στη διδασκαλία της αιτια-
κής σκέψης των μαθητών, και ιδιαίτερα της εκδοχής 
του γραμμικού αιτιακού συλλογισμού, ενός είδους 
συλλογισμού ο οποίος αποτελεί βασική μορφή από-

δοσης νοήματος στον φυσικό κόσμο από τις πιο μι-
κρές ηλικίες. Η δεύτερη ενότητα («Η πολιτισμική διά-
σταση της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία») 
πραγματεύεται τον πολιτισμικό χαρακτήρα του περιε-
χομένου της επιστημονικής γνώσης ο οποίος εμφανί-
ζεται μέσα από τις σχέσεις που συγκροτούνται ανάμε-
σα σε αυτό το περιεχόμενο και την ιστορία, τη φιλο-
σοφία, την τεχνολογία, την τέχνη, και γενικότερα την 
κοινωνία. Στην τρίτη ενότητα («Μη τυπικές μορφές 
εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες») δίνεται έμφα-
ση στην έρευνα η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο των μη 
τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις φυσικές επιστή-
μες, μια έρευνα η οποία παρουσιάζει διακλαδικά χαρα-
κτηριστικά, αφού διεξάγεται σε έναν χώρο ο οποίος 
συνιστά την τομή των συνόλων που συγκροτούν τα 
θεωρητικά υπόβαθρα, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
και οι κοινωνικές πρακτικές τριών τουλάχιστον ερευ-
νητικών πεδίων: της Διδακτικής των Φυσικών Επιστη-
μών, της Επιστημονικής Μουσειο λογίας και της Επι-
στημονικής Επικοινωνίας.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κολιόπουλος, Δ., Μέλη, Κ., Αραπάκη, Ξ., Σισσαμπέρη, Ν., Γεωργοπούλου, Π., & Παππά, 
Ε. (2022). Ειδικά θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-55
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METADATA

Title: Special topics in Science Education  
and Museology of Natural Sciences 

Other Titles: - 

Language: Greek

Authors: Koliopoulos, D., Professor, UPATRAS, 
Meli, K., Instructor, UPATRAS, Arapaki, X., 
Assistant Professor, UPATRAS, Sissamperi, N., 
Special Scientist, UPATRAS, Georgopoulou, P., 
Special Scientist, UPATRAS, Pappa, E., Special 
Scientist, UPATRAS

ISBN: 978-618-5667-21-4

Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES, 
HUMANITIES AND ARTS

Keywords: Science Education / Scientific 
Museology / Science Teaching / Science Learning

Abstract
This textbook, which is aimed primarily at postgradu-
ate students of pedagogical departments, presents 
specific forms of research in Science Education and 
Museology of Natural Sciences. Its content comple-
ments, updates and deepens the theoretical reflec-
tion and methodological approaches of two other 
books which appear in this book as a prerequisite 
knowledge: the "Issues of Natural Sciences. The con-
struction of the school knowledge" and "The didactic 
approach of the museum of natural sciences". The 
textbook consists of eleven chapters divided into 
three thematic sections. The first section ("Teaching 
the natural sciences and students’ thinking") includes 
chapters that explore the epistemological back-
ground, the psychological dimension and the implica-
tions for the teaching of students' causal thinking, 
and especially the version of linear causal reasoning, a 
kind of reasoning which is a basic form of meaning 
rendering in the natural world from the youngest ag-
es. The second section ("The cultural dimension of sci-
entific knowledge in teaching") deals with the cultur-
al character of the content of scientific knowledge 

which appears through the relationships formed be-
tween this content and history, philosophy, technolo-
gy, art, and society in general. The third section 
("Non-formal education in the natural sciences") fo-
cuses on research conducted in the context of 
non-formal education in the natural sciences, a re-
search that presents interdisciplinary characteristics, 
since it is contacted in the intersection of at least 
three research fields, which are the Science Educa-
tion, the Scientific Museology and the Science Com-
munication.

Bibliographic Reference: Koliopoulos, D., Meli, K., Arapaki, X., Sissamperi, N., Georgopoulou, P., & Pappa, E. 
(2022). Special topics in Science Education and Museology of Natural Sciences [Postgraduate textbook]. Kallipos, 
Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-55
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος: Σχεδιασμός τεχνολογικά ενισχυμένων 
εκπαιδευτικών σεναρίων για την προσχολική 
εκπαίδευση

Υπότιτλος: Ψηφιακές μαθησιακές εμπειρίες  
για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Φεσάκης, Γ., Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κωνσταντοπούλου, Α., 
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ISBN: 978-618-5667-28-3

Θεματικές Κατηγορίες: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνολογικά Ενισχυμένη 
Μάθηση / Εκπαιδευτικό σενάριο /  
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός / Σχεδιασμός 
διδασκαλίας / Σχεδιασμός μάθησης

Περίληψη
Το βιβλίο προσεγγίζει τη διδασκαλία ως σχεδιαστική 
επιστήμη και αφορά τον σχεδιασμό μαθησιακών 
εμπειριών ενισχυμένων με ψηφιακή τεχνολογία. Κα-
λύπτει επίσης, την ενορχήστρωση, τη διδακτική διαχεί-
ριση και τον αναστοχασμό της εφαρμογής των εκπαι-
δευτικών σεναρίων, με σκοπό τη βελτίωση των σχε-
δίων, της ικανότητας σχεδιασμού και της διδασκαλίας. 
Εκκινώντας από το πεδίο της Τεχνολογικά Ενισχυμένης 
Μάθησης (Technology Enhanced Learning) και του  
Μαθησιακού Σχεδιασμού (Learning Design), ο μελετη-
τής εισάγεται στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και στα 
γενικευμένα σχεδιαστικά μοτίβα υλικού και σεναρίων. 
Στη συνέχεια, μέσα από μελέτες περίπτωσης, καθοδη-
γείται να αναπτύξει ικανότητα σχεδιασμού σεναρίων 
τα οποία θα αξιοποιούν αποτελεσματικά τις Ψηφιακές 
Τεχνολογίες τόσο ως εποπτικό μέσο όσο και ως γνω-
στικό εργαλείο, για τον μετασχηματισμό των παιδαγω-
γικών πρακτικών από τις συμβατικές προς τις περισσό-
τερο κονστρουκτιβιστικές. Το ψηφιακό μαθησιακό υλι-
κό, ως δομικό στοιχείο των εκπαιδευτικών σεναρίων, 
ταξινομείται συστηματικά σε γενικευμένα μοντέλα  
διάδρασης με διαβαθμισμένη διαδραστικότητα. Η δια-

βάθμιση αυτή υποστηρίζει τον σχεδιασμό με ελεγχό-
μενο βαθμό διαδραστικότητας και αξιοποίηση σύγ-
χρονων διδακτικών μεθόδων. Η αξιολόγηση της μάθη-
σης και η αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των 
σεναρίων με βάση την εμπειρία εφαρμογής τους, ατο-
μικά, ομαδικά και στο πλαίσιο κοινοτήτων σχεδιαστών, 
ολοκληρώνουν το θεωρητικό μέρος του βιβλίου, το 
οποίο είναι ανεξάρτητο εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στη 
συνέχεια, αναλύονται μελέτες περίπτωσης εφαρμο-
γής, σε πραγματικές συνθήκες, μαθησιακών σεναρίων 
οργανωμένων σε ενότητες, όπως σεναρίων διαθεματι-
κών, σεναρίων εν κινήσει μάθησης με επαυξημένη πραγ-
ματικότητα και φορητές συσκευές, υπολογιστικής σκέ-
ψης και εκπαιδευτικής ρομποτικής κ.ά. Οι μελέτες πε-
ρίπτωσης εστιάζουν στην προσχολική εκπαίδευση, αν 
και τα σενάριά τους μπορούν να φανούν χρήσιμα, ως 
μοτίβα, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Το εγχειρίδιο 
αφορά κυρίως τους φοιτητές των παιδαγωγικών τμη-
μάτων γενικά, και ιδιαίτερα της προσχολικής εκπαίδευ-
σης, καθώς και φοιτητές των τμημάτων που παρακο-
λουθούν μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης και διδα-
κτικής επάρκειας.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Φεσάκης, Γ., & Κωνσταντοπούλου, Α. (2022). Σχεδιασμός τεχνολογικά ενισχυμένων 
εκπαιδευτικών σεναρίων για την προσχολική εκπαίδευση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές 
Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-31
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Subject: HUMANITIES AND ARTS
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Abstract
This book concerns the design of technology en-
hanced learning experiences considering teaching as 
a design science. It also covers the orchestration, the 
learning activity management and the reflection of 
the implementation of educational scenarios, in or-
der to improve the scenarios per se as well as the abil-
ity to design and teach. Upon becoming acquainted 
with the field of Technology Enhanced Learning and 
Learning Design, the studier is introduced to selected 
design methodologies and generalized design pat-
terns for educational materials and scenarios. More-
over, through case studies, the studier is guided to 
develop the ability to design educational scenarios 
that will make effective use of digital educational 
technologies both as information media as well as 
cognitive tools, in order to transform conventional 
pedagogical practices into more constructivist ones. 
Digital learning materials, as a building block of edu-
cational scenarios, are systematically classified into 
generalized interaction models with graded interac-
tivity. This graduation supports designing with a con-
trolled level of interactivity and utilization of modern 

teaching methods. The theoretical part of the book, 
which is independent of educational level, is complet-
ed by the assessment of learning and by reviewing 
the effectiveness of the scenarios based on their im-
plementation experience, individually, in groups and 
within designer communities. Finally, case studies of 
implementing educational scenarios in real-life situa-
tions are analyzed and organized in sections, such as 
cross-thematic scenarios, mobile learning with the 
use of augmented reality and mobile devices, compu-
tational thinking and educational robotics, etc. Case 
studies focus on preschool education, although the 
scenario patterns can be useful in any educational 
setting. The textbook mainly concerns students of 
the Departments of Education and Preschool Educa-
tion, as well as of Departments whose students at-
tend courses for teacher license.

Bibliographic Reference: Fesakis, G., & Konstantopoulou, A. (2022). Design of technology enhanced educational 
scenarios for preschool education [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.
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Γλώσσα: Ελληνικά
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Περίληψη
Αυτό το βιβλίο θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς γενι-
κής αγωγής, ειδικούς παιδαγωγούς, ειδικούς επιστή-
μονες και θεραπευτές, γονείς/κηδεμόνες, φροντιστές 
και κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν πιο απο-
τελεσματικά τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με 
νοητική αναπηρία. Ειδικότερα, εστιάζει στην περιγρα-
φή της αναπτυξιακής πορείας των κοινωνικών, συναι-
σθηματικών και επικοινωνιακών χαρακτηριστικών 
των ατόμων με νοητική αναπηρία, και κυρίως των 
ατόμων με σύνδρομο Down. Παρουσιάζει εκτενώς 
τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες και τις στοχευ-
μένες στρατηγικές παρέμβασης σε ένα συμπεριλη-
πτικό εκπαιδευτικό πεδίο. Δίνει βαρύτητα στις απαραί-
τητες αναπροσαρμογές του προγράμματος σπουδών 
μέσα από τις εμπειρικά τεκμηριωμένες πρακτικές 
υποστήριξης της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Τα παρόντα ζητήματα είναι σημαντικά και θεωρούμε 
πως το πόνημα έρχεται να καλύψει ένα κενό στον  
τομέα της μελέτης της κοινωνικής ανάπτυξης των παι-
διών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down στη 
γενική και ενιαία εκπαίδευση. Οι προσαρμοστικές και 
κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να βοηθούν τα άτομα 

με νοητική αναπηρία να αλληλεπιδρούν κατάλληλα 
στο οικείο τους περιβάλλον και να γενικεύουν τις  
κοινωνικές τους ικανότητες σε νέα περιβάλλοντα.  
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι αλληλεπιδράσεις 
και οι στενές, ποιοτικές φιλίες μεταξύ των συνομη-
λίκων καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές για την 
προσωπική και κοινωνική ευημερία. Καθοριστικός, 
επίσης, αναδεικνύεται και ο ρόλος της οικογένειας 
στην επιτυχή συμπερίληψη των παιδιών με νοητική 
αναπηρία και σύνδρομο Down στο γενικό σχολείο.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Γκιαούρη, Σ., Αλευριάδου, Α., & Ραχανιώτη, Ε. (2021). Κοινωνική Ανάπτυξη παιδιών με 
Νοητική Αναπηρία και Σύνδρομο Down στη γενική και ενιαία εκπαίδευση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
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Abstract
This book will enable general education teachers, 
special educators, specialist scientists and therapists, 
parents/guardians, carers and social partners to more 
effectively address the special needs of people with 
intellectual disabilities. In particular, it focuses on de-
scribing the developmental course of the social, emo-
tional and communicative characteristics of people 
with intellectual disabilities and especially of people 
with Down syndrome. Extensively demonstrates ap-
propriate social skills and targeted intervention strat-
egies in an inclusive educational field. Emphasizes the 
necessary adaptations to the curriculum through evi-
dence based practices in support of positive social be-
havior. The present issues are important and we be-
lieve that the present work comes to fill a gap in the 
field of studying the social development of children 
with intellectual disabilities and Down syndrome in 
general education. Adaptive and social skills seem to 
help people with intellectual disabilities to interact 
appropriately in their familiar environment and to 
generalize their social skills in new environments. 
During adolescence, interactions and close, quality 

friendships between peers become increasingly im-
portant for personal and social well-being. The role of 
the family in the successful inclusion of the child with 
intellectual disability and Down syndrome in the gen-
eral school is also crucial.

Bibliographic Reference: Giaouri, S., Alevriadou, A., & Rachanioti, E. (2021). Social Development of Children with 
Intellectual Disabilities and Down Syndrome in General and Inclusive Education [Undergraduate textbook]. Kallipos, 
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Συγγραφείς: Καρατζάς, A., Διδάσκων – Σύμβουλος 
(ΣΕΠ), ΕΑΠ, Βάμβουκα, Ι., Ειδικός Επιστήμονας
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Περίληψη
Το παρόν σύγγραμμα προσεγγίζει και οριοθετεί την 
έννοια της μάθησης και τις δυσκολίες και τις διαταρα-
χές της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραφής, 
προτείνοντας ευέλικτους, δυναμικούς και αποτελε-
σματικούς τρόπους διάγνωσης και διαχείρισής τους, 
με βάση έγκυρα ερευνητικά δεδομένα, μελέτες και 
επιστημονικές εργασίες. Πρόκειται για μια ολιστική 
προσέγγιση της μάθησης, των διαταραχών και των 
δυσκολιών της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της 
γραφής, η οποία συνδέει τις θεωρίες μάθησης με 
σύγχρονες και αποτελεσματικές διδακτικές προσεγ-
γίσεις. Σε κάθε κεφάλαιο, η θεωρητική ανάλυση που 
προηγείται, ακολουθείται από χρήσιμες διδακτικές 
προτάσεις, που αξιοποιούν το θεωρητικό πλαίσιο.  
Ειδικότερα, αναλύονται και περιγράφονται οι θεω-
ρίες μάθησης της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και 
της γραφής, και προτείνονται ενδεικτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, γίνεται 
συστηματική διάκριση των δυσκολιών και των διατα-
ραχών της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γρα-
φής, και παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο διά-
γνωσης των εν λόγω δυσκολιών και διαταραχών.  

Τέλος, παρουσιάζεται η πιο σύγχρονη διδακτική προ-
σέγγιση των δυσκολιών και των διαταραχών της ανά-
γνωσης, της ορθογραφίας και της γραφής στο πλαί-
σιο της συμπερίληψης. Αναλύονται οι έννοιες της  
διδακτικής συμπερίληψης, οι προϋποθέσεις, οι δυνα-
τότητες, οι προβληματισμοί, τα βήματα για την υλο-
ποίησή της, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην όλη 
διαδικασία, και προτείνονται αποτελεσματικές διδα-
κτικές προσεγγίσεις βασισμένες σε ερευνητικά δεδο-
μένα με στέρεη θεωρητική κάλυψη, παρέχοντας ένα 
οργανωμένο πλαίσιο σχεδιασμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης διευκολυντικών μαθησιακών περιβαλ-
λόντων.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Καρατζάς, Α., & Βάμβουκα, Ι. (2022). Οριοθετώντας τη μάθηση, τις δυσκολίες και τις διαταραχές 
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Abstract
This book approaches and outlines the concept of 
learning and the difficulties and disorders in reading, 
spelling and writing and suggests flexible, dynamic 
and effective ways of their diagnosing and manage-
ment, based on valid research data, studies and scien-
tific researches. It is a holistic approach to learning, to 
the disorders and difficulties of reading, spelling and 
writing, which associates learning theories with mod-
ern and effective teaching approaches. In each chap-
ter, the theoretical analysis that comes first is fol-
lowed by useful didactic suggestions, which make the 
best of the theoretical framework. In particular, the 
learning theories of reading, spelling and writing are 
analyzed and described and indicative didactic ap-
proaches are suggested for their development. In ad-
dition, a systematic distinction between the difficul-
ties and disorders of reading, spelling and writing is 
made and the theoretical framework for the diagno-
sis of these difficulties and disorders is presented. Fi-
nally, the most modern didactic approach to the diffi-
culties and disorders of reading, spelling and writing 
in the context of inclusion is presented. The concepts 

of didactic inclusion, the conditions, the potentials, 
the concerns, the steps for its implementation, the 
role of the teacher in the whole process are analyzed 
and effective teaching approaches based on research 
data with solid theoretical coverage are suggested, 
providing an organized framework for design, imple-
mentation and evaluation of facilitative learning envi-
ronments.

Bibliographic Reference: Karatzas, A., & Vamvouka, I. (2022). Outlining learning and the difficulties and disorders 
in reading, spelling and writing [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.
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Περίληψη
Το παρόν σύγγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες: 
Η πρώτη ενότητα είναι εισαγωγική, και περιλαμβάνει 
δύο κεφάλαια, ενώ η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει σε 
ζητήματα που παρουσιάζονται συνοπτικά στην πρώ-
τη ενότητα, και περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Συ-
γκεκριμένα, τα κεφάλαια της εισαγωγικής ενότητας 
αφορούν τη γλωσσική αλλαγή και τη συνοπτική πα-
ρουσίαση των φάσεων της ιστορίας της ελληνικής 
γλώσσας και τα κεφάλαια εμβάθυνσης (αφορούν) 
την ετυμολογία, την ονοματολογία, τις αρχαίες ελλη-
νικές διαλέκτους και το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη 
ελληνική. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται 
όχι μόνο στην ολιστική, συνοπτική, δημιουργική, παι-
δαγωγική και πολυτροπική ανασύνθεση και συμπλή-
ρωση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, παράλληλα με 
την προσθήκη ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, 
αλλά και στην κατάθεση ενός νέου μοντέλου ανάπτυ-
ξης ψηφιακών πανεπιστημιακών σημειώσεων και 
μιας τράπεζας δεδομένων που παρέχει υλικό προς 
αξιοποίηση στους διδάσκοντες μαθημάτων ιστορικής 
γλωσσολογίας.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Φλιάτουρας, Α. (2022). Στοιχεία της ιστορίας της ελληνκής γλώσσας [Προπτυχιακό 
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Abstract
The present textbook consists of two sections: The 
first section is introductory and includes two chap-
ters, while the second section focuses on issues brief-
ly presented in the first section and includes four 
chapters. In particular, the chapters of the introducto-
ry section concern language change and the synoptic 
presentation of the history of the Greek language. 
The in-depth chapters (concern) etymology, onomas-
tics, ancient Greek dialects and the learned level in 
modern Greek. The originality of the book lies not on-
ly in the holistic, concise, creative, pedagogical and 
multimodal utilization and completion of contempo-
rary literature, alongside the addition of exercises 
and evaluation tests, but also in the submission of a 
new model for the development of digital lecture 
notes data bank that provides material to be used by 
teachers of historical linguistics courses.

Bibliographic Reference: Fliatouras, A. (2022). Elements of history of the Greek language [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-64
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Merleau-Ponty, Levinas
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Συγγραφείς: Κόντος, Π., Καθηγητής, 
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ISBN: 978-618-85820-3-3

Θεματικές Κατηγορίες: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
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/ Σωματικότητα / Πολλότητα

Περίληψη
Το παρόν βιβλίο είναι διδακτικό σύγγραμμα και, άρα, 
δεν έχει τον χαρακτήρα μιας έρευνας ούτε αξιώσεις 
πρωτοτυπίας. Για λόγους παιδαγωγικούς, οι υποση-
μειώσεις είναι ελάχιστες και οι παραπομπές στην ξε-
νόγλωσση βιβλιογραφία ανύπαρκτες. Αντίθετα, το  
βιβλίο είναι γεμάτο από εσωτερικές παραπομπές, 
από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, από ενότητα σε ενότητα, 
από χωρίο σε χωρίο. Το βιβλίο είναι δομημένο στη 
βάση της ερμηνείας αντιπροσωπευτικών αποσπα-
σμάτων από σπουδαία φαινομενολογικά κείμενα.  
Ο τίτλος του βιβλίου είναι η «φαινομενολογία της διυ-
ποκειμενικότητας» και ο υπότιτλος περιέχει τέσσερα 
ονόματα: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas. 
Η «Φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας» είναι 
εκείνη η πλευρά της φαινομενολογικής ανάλυσης  
που θεματοποιεί το πώς δίνονται στην εμπειρία μας 
οι άλλοι. Εξετάζει ποιες τέτοιες εμπειρίες είναι προ-
νομιούχες για την αποκάλυψη των άλλων και πώς 
σχετίζονται με την ίδια την αποκάλυψη και διαμόρ-
φωση του δικού μας εγώ. Διότι, όπως θα καταδειχθεί, 
οι άλλοι υπάρχουν πάντα πριν από εμένα. Τα τέσσερα 
ονόματα αντιστοιχούν σε τέσσερις σπουδαίες μορ-

φές της φαινομενολογικής παράδοσης, τους δύο 
ιδρυτές της και δύο επιφανείς Γάλλους εκπροσώπους 
της. Τα δάνεια μεταξύ τους και οι ανατροπές και τα 
ρήγματα, όπως περνάμε από τον έναν στον άλλον, 
σχηματίζουν μια μοναδική φιλοσοφική συζήτηση, 
που κρατά τον αναγνώστη σε διαρκή ένταση και προ-
σμονή (αρκεί να ξεπεράσει το άγχος που δημιουρ-
γούν κάποιοι τεχνικοί όροι, η χρήση των οποίων είναι 
η ελάχιστη δυνατή). Αν αυτό δεν συμβεί, το σφάλμα 
θα οφείλεται στο βιβλίο.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Κόντος, Π., & Κακολύρης, Γ. (2022). Η φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας [Προπτυχιακό 
εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-5
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Abstract
The present book is a textbook and, hence, has not 
the character of a research and does not claim to be 
original. For pedagogical reasons, the footnotes are 
rare and there are no references to non-Greek bibli-
ography. On the contrary, it is full of internal refer-
ences, from Chapter to Chapter and from Section to 
Section. It is structured around the interpretation of 
long passages from great phenomenological texts. 
The title of the book is “phenomenology of intersub-
jectivity” and the subtitle includes four names: Hus-
serl, Heidegger, Merleau-Ponty, and Levinas. The 
“Phenomenology of Intersubjectivity” thematizes 
how the Others are given to us. It investigates which 
experiences are the most critical in order for the Oth-
ers to appear as such as well as how these experienc-
es are associated with the way in which we experi-
ence our own selves. For, as it will be demonstrated, 
the Others are always there before ourselves. The 
four names correspond to four figures of the phe-
nomenological movement, its two founders and two 
great French phenomenologists. The debts between 
them as well as the gaps and the changes of perspec-

tive create a unique philosophical discussion that 
draws readers’ full attention, on condition that they 
get familiar with the technical vocabulary used (that I 
have tried to keep to a minimum). If this is not the 
case, the blame is to be put on the book.

Bibliographic Reference: Kontos, P., & Kakolyris, G. (2022). Phenomenology of Intersubjectivity [Undergraduate 
textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-5
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Περίληψη
Το παρόν σύγγραμμα, με τίτλο «Διαχείριση κινδύνων 
για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μέ-
θοδος ABC», παρουσιάζει τη διαχείριση κινδύνων σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς, επικεντρώνοντας στην ανα-
λυτική παρουσίαση της μεθόδου διαχείρισης κινδύνων 
ABC. Η μέθοδος ABC αναπτύχθηκε μεταξύ 2006 και 
2012 και αποτελεί προϊόν συνεργασίας τριών οργανι-
σμών, του CCI (Canadian Conservation Institute), του 
ICCROM (International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property) και 
του RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Το βι-
βλίο αναφέρεται σε κάθε είδους πολιτιστικό αγαθό και 
επεκτείνει, με παραδείγματα, την εφαρμογή της μεθό-
δου ABC στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες, μεταφέρο-
ντας τη σχετική προσωπική εμπειρία του συγγραφέα 
από τα 20 χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησής του ως 
συντηρητή και υπεύθυνου διατήρησης υλικού στα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους. Η διαχείριση κινδύνων απο-
τελεί την πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση 
στα ζητήματα διατήρησης και διαχείρισης της πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό 
κλάδο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

τα τελευταία 20 χρόνια. Αφορά τη μελέτη ενός πολιτι-
στικού αγαθού (απλού, σύνθετου, κινητού, μνημείου, 
συνδυασμού όλων των παραπάνω) με στόχο τον εντο-
πισμό, την ανάλυση, την ποσοτικοποίηση, την αξιολό-
γηση και την αντιμετώπιση του συνόλου των κινδύνων 
που το απειλούν. Λόγω της μεγάλης της σημασίας,  
η Διαχείριση Κινδύνων διδάσκεται στο πλαίσιο του μαθή-
ματος «Διατήρηση φυσικών και ψηφιακών τεκμηρίων» 
του ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, 
Αρχεία, Μουσεία» του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο-
θηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το παρόν βιβλίο, εκτός 
από ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό σύγγραμμα που 
παρουσιάζει την εκτίμηση κινδύνων για τη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί και έναν οδηγό 
εφαρμογής της μεθόδου ABC. Ξεκινά με μια εισαγωγή 
στις έννοιες της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εκτί-
μησης και διαχείρισης κινδύνων. Ακολουθεί η κριτική 
βιβλιογραφική επισκόπηση των σημαντικότερων με-
θόδων διαχείρισης κινδύνων, η οποία προτείνει τη μέ-
θοδο ABC ως την πιο ολοκληρωμένη, αποτελεσματική 
και εφαρμόσιμη μέθοδο (Μέρος Α', κεφάλαια 1 και 2).

Βιβλιογραφική Αναφορά: Ζερβός, Σ. (2022). Διαχείριση Κινδύνων για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
[Μονογραφία]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-60
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ISBN: 978-618-5667-27-6
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Abstract
This book, entitled “Risk management for the preserva-
tion of cultural heritage. The ABC method”, discusses the 
risk management process in cultural heritage and pres-
ents in detail the ABC risk management method. The 
ABC method was developed between 2006 and 2012 
and is the product of collaboration of CCI (Canadian Con-
servation Institute), ICCROM (International Centre for 
the Study of the Preservation and Restoration of Cultur-
al Property) and RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed). The book refers to all kinds of cultural assets and 
expands with examples the applicability of the ABC 
method to archives and libraries, drawing from the au-
thor’s 20 years long experience as a professional conser-
vator and preservation manager at the Greek State Ar-
chives. Risk management is a comprehensive and mod-
ern approach to cultural heritage preservation, and has 
developed explosively in the last 20 years. It involves the 
survey of a cultural asset (simple, composite, movable, 
monument, building, a combination of the above), aim-
ing at the identification, analysis, quantification, evalua-
tion and treatment of the risks that threaten it. Due to its 
great importance, the topic or risk management is in-

cluded in the curriculum of the post graduate program 
“Information management in Libraries, Archives and Mu-
seums” of the Department of Archival, Library & Informa-
tion Studies, University of West Attica. This book, in addi-
tion to being a complete scientific report on risk man-
agement in cultural heritage, it constitutes a practical 
guide for the implementation of the ABC method. It be-
gins with an introduction to the concepts of cultural her-
itage and risk management, followed by a critical litera-
ture review of the most important risk management 
methods, concluding that the ABC method is the most 
comprehensive, mature and practically applicable meth-
od available (Part A, chapters 1 and 2). The method and 
its implementation is presented step by step in the fol-
lowing second part of the book (Part B, chapters 3 to 8). 
Important concepts for the understanding of the imple-
mentation of the methods are discussed, such as the 
frameworks that aid the researcher to identify, analyze, 
quantify, evaluate and treat the risks (the ten agents of 
deterioration, the three types of risk occurrence, the five 
stages of control, the six layers around the heritage as-
set, and the three sources of knowledge).

Bibliographic Reference: Zervos, S. (2022). Risk management for the preservation of cultural heritage [Monograph]. 
Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-60
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Περίληψη
Μία μεθοδολογική πρόταση που ανταποκρίνεται στα 
ζητούμενα της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι τα λεγό-
μενα «Σενάρια Διδασκαλίας» (ΣΔ), καθώς δημιουρ-
γούν συνθήκες για την ενασχόληση των μαθητών με 
ζητήματα που τους ενδιαφέρουν, τους ωθούν σε ανα-
ζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα και σε επίλυση 
προβλημάτων, ενώ παράλληλα τους «εθίζουν» στη 
συνεργασία και την ομαδική πραγμάτευση των θεμά-
των. Το παρόν ψηφιακό βιβλίο πραγματεύεται τα παι-
δαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν από τα Σενάρια 
Διδασκαλίας που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέ-
σα (ΨΜ). Επιχειρεί να εισαγάγει τους ενδιαφερόμε-
νους στη λογική του Σεναρίου Διδασκαλίας από τη 
σύλληψη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση μέχρι και 
την αξιολόγησή του. Οι συγγραφείς επιχειρούν να συ-
νταιριάξουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκα-
λίας με τις σύγχρονες κονεκτιβιστικές θεωρίες που 
αξιοποιούν τις υπηρεσίες των ιστών 2.0 και 3.0, θεω-
ρώντας ότι η ανάπτυξη ενός Σεναρίου Διδασκαλίας 
στο σύγχρονο τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλ-
λον είναι μια γοητευτική αναζήτηση και ταυτόχρονα 
μια νοητική περιπέτεια. Οι συγγραφείς του παρόντος 

έργου προκρίνουν, μάλιστα, την ανάπτυξη Σεναρίων 
Διδασκαλίας με την αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων, 
συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα από τη μεθοδολο-
γική προσέγγιση των ΣΔ με την ταυτόχρονη ενδυνά-
μωση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των 
μαθητών. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί να 
αποτελέσει ένα άριστο προγύμνασμα των σημερινών 
μαθητών για τη μελλοντική δραστηριοποίησή τους 
τόσο στον επιστημονικό όσο και στον ευρύτερο επαγ-
γελματικό χώρο. Οι συγγραφείς, έχοντας συναίσθη-
ση του διαρκώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού πε-
ριβάλλοντος και των προσωπικών περιορισμών τους, 
επιχειρούν να δώσουν το έναυσμα, την αφορμή, το 
πρόσχημα και τη δικαιολογία στους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων, να συμμετέχουν στη δημιουργι-
κή διαδικασία της ανάπτυξης Σεναρίων Διδασκαλίας. 
Τέλος, επιθυμία των συγγραφέων είναι να συμβάλ-
λουν στην παιδαγωγικά θεμελιωμένη αξιοποίηση των 
Ψηφιακών Μέσων στη σχεδίαση και την υλοποίηση 
αποτελεσματικών διδασκαλιών.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Μπίκος, Κ., & Διαμαντής, Κ. (2022). Σενάρια Διδασκαλίας με την υποστήριξη Ψηφιακών 
Μέσων [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-56

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-56


– 128 –

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ6 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

METADATA

Title: Teaching Scenarios with the support  
of Digital Media

Other Titles: -

Language: Greek

Authors: Bikos, K., Professor, AUTH, Diamantis, 
K., Instructor-Academic Scholar, AUTH

ISBN: 978-618-5667-51-1 

Subject: HUMANITIES AND ARTS

Keywords: Teaching Scenarios / Digital Media / 
Pedagogical foundation / Technologically 
enhanced learning / Learning theories

Abstract
A methodological proposal that responds to the de-
mands of modern education is the so-called "Teach-
ing Scenarios" (TS), since they create conditions for 
students' engagement with issues that interest them, 
encourage them to search answers to questions and 
problem solving, while at the same time familiarise 
them with cooperation and group discussions. This 
digital book addresses the pedagogical issues arising 
from Digital Media supported Teaching Scenarios 
(DMTS). It attempts to introduce readers to the logic 
of the Teaching Scenario from its conception, plan-
ning and implementation, up to its evaluation. The 
authors attempt to combine traditional teaching 
methods with modern connectivist theories that uti-
lise the services of Web 2.0 and 3.0 considering that 
the development of a Teaching Scenario in the mod-
ern technologically enriched environment is a fasci-
nating search and at the same time an intellectual ad-
venture. In fact, the authors of the present project fa-
vor the development of Teaching Scenarios with the 
use of Digital Media, combining the advantages of 
the methodological approach of the TS with the par-

allel empowerment of students’ digital knowledge 
and skills. This particular combination can be an excel-
lent exercise for today's students in relation to their 
future activity, both in the scientific and the wider 
professional field. The authors, being aware of the 
constantly changing educational environment and 
their personal limitations, attempt to provide a trig-
ger, an occasion, the pretext and a justification to 
teachers of all educational levels, to participate in the 
creative process of developing Teaching Scenarios. Fi-
nally, the authors’ desire is to contribute to the peda-
gogical utilisation of Digital Media in the design and 
implementation of effective teaching.

Bibliographic Reference: Bikos, K., & Diamantis, K. (2022). Teaching Scenarios with the support of Digital Media 
[Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-56
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Περίληψη
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα παρατη-
ρείται το εξής φαινόμενο, από τη μια οι εκπαιδευτικοί 
να θεωρούν ότι η αξιοποίηση και η δημιουργία δικών 
τους βίντεο αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο, 
ενώ, από την άλλη, η αξιοποίησή τους να είναι πολύ 
μικρή. Σε αυτό το βιβλίο, που αποτελεί τον καρπό 
ερευνών, διδασκαλίας και δράσεων των τελευταίων 
χρόνων, και εμπεριέχει επιμέρους κείμενα που είχαν 
δημιουργηθεί για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής  
εκπαίδευσης σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχια-
κών και μεταδιδακτορικών σπουδών, επιχειρείται  
η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους  
εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τα βίντεο σε κάθε 
μορφή εκπαίδευσης, στη δια ζώσης, στη μεικτή ή στη 
διαδικτυακή. Η δομή του βιβλίου, το οποίο αποτε-
λείται από τρία μέρη, αντανακλά τον τρόπο που προ-
σεγγίζεται το θέμα της ταινίας και του βίντεο στην  
εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος, η ταινία προσεγγίζεται 
ως πολιτισμικό αγαθό, προβάλλεται η εκπαιδευτική 
της αξιοποίηση και αποτυπώνεται ο τρόπος ανάλυσής 
της ώστε να αποτελέσει διδακτικό υλικό, σύμφωνα 
με το ΑΠΣ. Στο δεύτερο μέρος, η ταινία προσεγγίζεται 

ως εκπαιδευτικό μέσο, εστιάζοντας σε τρόπους εκπαι-
δευτικής αξιοποίησής της στο σχολείο. Επεξηγείται 
πώς ο εκπαιδευτικός από χρήστης θα μπορέσει να  
γίνει ο ίδιος δημιουργός εκπαιδευτικών βίντεο, προ-
κειμένου να τα αξιοποιήσει στη διδασκαλία ή σε εκπαι-
δευτικό κανάλι που θα δημιουργήσει ή σε μια σειρά 
διαδικτυακών μαθημάτων, ανοικτών προς τους μαθη-
τές. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ψηφιακά 
εργαλεία καταγραφής, επεξεργασίας, εμπλουτισμού 
και δημοσίευσης βίντεο, μαζί με μια ενδεικτική δρα-
στηριότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους. Τα εν 
λόγω εργαλεία, όταν αξιοποιηθούν από τους εκπαι-
δευτικούς, μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 
αξία των τελικών βίντεο, καθιστώντας τα ακόμα πιο 
αποτελεσματικά κατά την αξιοποίησή τους στην εκπαι-
δευτική πράξη.
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Abstract
In the Greek educational reality, on the one hand, 
teachers consider that the use and creation of their 
own videos is an important educational tool, while on 
the other hand, their use is very little. In this book, 
which is the fruit of research, teaching and actions of 
recent years, and contains individual texts, which 
were created for the needs of university education at 
the level of undergraduate, postgraduate and 
post-doctoral studies, an attempt is made to develop 
skills that will allow teachers to utilize videos in any 
form of training, live, blended or online. The structure 
of the book, which consists of three parts, reflects the 
way in which the topic of film and video in education 
is approached. In the first part, the film is approached 
as a cultural asset, its educational use is shown and 
the way of its analysis is captured so that it can be a 
teaching material, according to the curriculum. In the 
second part, the film is approached as an educational 
medium focusing on ways of its educational use at 
school. It is explained how the teacher, from a user, 
will be able to become the creator of instructional 
videos himself, in order to use them in teaching or in 

an educational channel that he will create or in a se-
ries of online courses, open to students. Finally, the 
third part presents digital tools for recording, editing, 
enriching and publishing videos, together with an in-
dicative activity of exploiting their capabilities. These 
tools, when used by teachers, can improve the educa-
tional value of the final videos, making them even 
more effective when using them in educational prac-
tice.
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Περίληψη
Με βάση εκτεταμένο αρχειακό και προφορικό υλικό 
από διάφορες χώρες, το βιβλίο επιχειρεί να αναλύσει 
την ενσωμάτωση της Ελλάδας στους ευρωαμερικα-
νικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς και θεσμικές πρω-
τοβουλίες γύρω από την άμυνα της Ευρώπης από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1940 έως τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1990. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρακο-
λουθεί όλες τις απόπειρες ένταξης της Ελλάδας σε 
όλα τα αμυντικά σύμφωνα και θεσμούς που συμπή-
χθηκαν από το 1947 και εξής με στόχο την άμυνα της 
Ευρώπης (τη Συνθήκη των Βρυξελλών το 1948, την 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα, το ΝΑΤΟ, ΔΕΕ). Οι από-
πειρες αυτές αντιμετώπισαν για μια σειρά από λόγους 
τη μόνιμη δυσπιστία ή και αντίθεση των ευρωπαϊκών 
χωρών, είτε επειδή δεν ήθελαν να προκαλέσουν κά-
ποια Σοβιετική αντίδραση, είτε επειδή είχαν δικούς 
τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς για την περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, είτε επειδή δεν ήθελαν  
διάσπαση της ευρωατλαντικής αποτρεπτικής ισχύος 
σε περισσότερες χώρες και μέτωπα, είτε, κατά τη  
διάρκεια της δεκαετίας του 1990, επειδή δεν ήθελαν 
να γίνουν μέτοχοι της ελληνοτουρκικής διένεξης.  

Η επικύρωση της εισόδου της χώρας ως πλήρους μέ-
λους στον αμυντικό οργανισμό της Δυτικοευρωπαϊ-
κής Ένωσης το 1995 έγινε με τέτοιους όρους που δεν 
εκπλήρωναν τις προσδοκίες της Ελλάδας για αποτε-
λεσματική θωράκιση της άμυνάς της και γι’ αυτόν τον 
λόγο αντιμετωπίστηκε μάλλον παγερά από την Αθήνα 
και την ελληνική κοινωνία, παρόλο που ολοκλήρωνε 
«αίσια» προσπάθειες δεκαετιών και την κατανάλωση 
τεράστιου διπλωματικού και πολιτικού κεφαλαίου.
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Abstract
Based on extensive primary sources from various 
countries, the book tries to analyse Greece’s incorpo-
ration into Euro- American strategic planning and ini-
tiatives about the organisation of the European de-
fence from the end of the 1940s until mid-1990s. 
More precisely, focuses on Greece’s efforts to accede 
into military alliances and treaties forged and signed 
from 1947 onwards with a view of shaping the de-
fence of Western Europe (Brussels Treaty, European 
Defence Community, NATO, Western European 
Union). These efforts were viewed askance or even 
opposed by the European States either out of fear of 
any Soviet reaction or because this move was incon-
sistent with their own geostrategic planning for the 
Eastern Mediterranean region; or because they did 
want the extension of the transatlantic alliance so far 
and so close to the Warsaw Pact or, during the 1990s, 
because they did not want the alliance to became em-
broiled in the Greek-Turkish conflict. Greece’s defini-
tive inclusion into the Western European Union in 
1995 was linked to such conditions that in fact an-
nulled the expected benefits for Greece’s defence 

(mainly against Turkey). Therefore, it was received by 
Athens lukewarm despite the fact that completed ef-
forts undertake over many decades which had con-
sumed huge diplomatic and political capital.
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Περίληψη
Στην Ευρώπη, η Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα 
(ΠΑΦ) είναι οργανωμένη με δύο βασικούς τρόπους: 
1. Χωριστές δομές για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών 
(3) ετών, όπου η παροχή επικεντρώνεται στη φροντί-
δα, και δομές προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας, όπου η παροχή δίνει έμφαση 
στους εκπαιδευτικούς στόχους. 2. Ενιαίες δομές για 
όλο το ηλικιακό φάσμα έως την έναρξη της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσο η φροντίδα όσο και  
η αγωγή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρο-
χής σε ενιαία βάση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, η ΠΑΦ παρέχεται σε χωριστές δομές ανάλογα 
με την ηλικία των παιδιών. Η παρούσα Μονογραφία 
έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα συστήματα ΠΑΦ 
στην Ευρώπη ιδιαίτερα για παιδιά ηλικίας κάτω των 
τριών (3) ετών. Παρουσιάζεται η ιστορική πορεία,  
η οργάνωση και η ποιότητα των υπηρεσιών ΠΑΦ για 
κάθε χώρα της Ευρώπης ξεχωριστά. Επίσης, παρου-
σιάζονται οι πέντε (5) βασικές διαστάσεις του πλαι-
σίου ποιότητας στις χώρες της Ευρώπης ξεχωριστά: 
διακυβέρνηση και χρηματοδότηση, πρόσβαση, προ-
σωπικό, εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές, πα-

ρακολούθηση και αξιολόγηση. Τα πλήρη δεδομένα  
σε επίπεδο χώρας σχετικά με τα διάφορα χαρακτηρι-
στικά του συστήματος ΠΑΦ αποσκοπούν, επίσης, στην 
υποστήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας στον εν λόγω 
τομέα, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις για τις υπηρε-
σίες που παρέχονται στα μικρά παιδιά και τις οικο-
γένειές τους στην Ευρώπη. Η καθολική πρόσβαση και 
η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών ΠΑΦ δεν έχουν 
ακόμη επιτευχθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα 
είδη των υπηρεσιών ΠΑΦ και η ποιότητά τους συχνά 
διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Ποιο-
τική ΠΑΦ για παιδιά κάτω των τριών (3) ετών δεν  
είναι ακόμη διαθέσιμη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Η διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και η οικονομική 
προσιτότητα είναι χαμηλή για τα παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών (3) ετών. Οι απαιτήσεις προσόντων για το 
προσωπικό είναι συνήθως χαμηλότερες για την εργα-
σία με παιδιά μικρότερης ηλικίας. Η διαρθρωτική  
ποιότητα όσο και η ποιότητα των διαδικασιών αξιο-
λογούνται μόνο σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Μεγαλονίδου, Χ. (2022). Η Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα στις χώρες της Ευρώπης για 
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Abstract
In Europe, Early Childhood Education and Care (ECEC) 
systems are organized in two basic ways: 1) The facili-
ties are separate for younger children and older chil-
dren. For children under- 3s. focus is given in childcare 
and in settings of pre - school education while for old-
er children emphasis is given in educational goals. 2) 
Unitary settings for the whole age range, up until the 
start of primary education. Both care and early educa-
tion form an integral part of the provision in unitary 
settings. In most European countries ECEC is provided 
in two separate types of facilities based on children's 
ages. This monograph provides an up-to-date analysis 
of the ECEC systems in European countries, especially 
for children under- 3s. First of all the historical trajec-
tory, organization, and quality of the ECEC systems in 
European countries are presented. Moreover the five 
quality dimensions of the ECEC systems in European 
countries such as governance and financing, access, 
staff, educational guidance, evaluation and monitor-
ing are separately presented. The findings reveal that 
there is still some way to ensure access and quality of 
the ECEC systems in European countries. Universal ac-

cess as well as high quality and integration of ECEC 
services have not been achieved so far in many Euro-
pean countries. The types of ECEC services and their 
quality differ according to children's age in most parts 
of Europe. Good quality ECEC for children under age 
3 is not available in many European countries yet. Ac-
cessibility, availability and affordability for children is 
considerably better for older children than those un-
der the age of 3. Staff qualification requirements are 
higher for staff working with older than for those 
working with younger children. Only a few of Europe-
an ECEC systems have established evaluation systems 
for structural and process quality.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:15
Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ6: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ6: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ4: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης: 
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12551

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ5: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ3: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης: 
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12552

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΕ1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δίαυλος ζωντανής μετάδοσης: 
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12554
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