ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ CD-ROM

IΔΡΥΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη ιδρύθηκαν το 1971 και μέχρι σήμερα βρίσκονται στις επάλξεις της εκδοτικής δραστηριότητας. Κατά το διάστημα αυτό έδωσαν αξιόλογα και αναγκαία έργα, τα οποία αποτέλεσαν εκδοτικούς σταθμούς.
Το 1974-1975 εκπονήθηκε και κυκλοφόρησε το πρώτο λεξικό στη ζωντανή μας γλώσσα (δημοτική) με τίτλο Παιδεία Πρότυπο Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Πρώτη φορά αποτολμήθηκε έργο τέτοιας έκτασης με πλήρη ετυμολογία και ερμηνεία, παραδείγματα με φράσεις της προφορικής και γραπτής ομιλίας καθώς και με παροιμίες που
έδιναν παραστατικά τις έννοιες των λέξεων.
Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και έκδοση πλήθους γλωσσικών και εξειδικευμένων επιστημονικών λεξικών, αγγλοελληνικών και ελληνοαγγλικών, καλύπτοντας ευρύ φάσμα των σημερινών απαιτήσεων.
Πρωτοπόρες και καινοτόμες κρίθηκαν οι συμμετοχές των Εκδόσεων Σταφυλίδη σε ευρωπαϊκά προγράμματα με
αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων Cd-Rom εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα κ.ά.) για όλα τα επίπεδα.
Όλα τα έργα των Εκδόσεων Σταφυλίδη είχαν όλα έναν απαράβατο γνώμονα: το σεβασμό προς τον αναγνώστη
και κυρίως προς τη νεοελληνική εκπαίδευση. Ο γνώμονας αυτός δεν εγκατέλειψε ποτέ τις εκδόσεις Σταφυλίδη.
Απεναντίας εντάθηκε με αδιάψευστο γεγονός την ποιότητα των σημερινών μας εκδόσεων την οποία ήδη αναγνωρίζουν οι αναγνώστες και την οποία εύκολα ιχνηλατεί ο σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος.
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Περίληψη Βιβλίου:
Το πλήθος των λημμάτων, η μέγιστη δυνατή
κάλυψη της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας σε
λέξεις, παράγωγα λέξεων, ιδιωματισμούς και κυρίως
η πα-ράθεση των διαφόρων εννοιών και χρήσεων
κάθε λέξης, εμπλουτισμένη με χαρακτηριστικά και
καίρια παραδείγματα, δίνουν στο HYPER
LEXICON, μια μοναδικότητα ποιότητας που για
πρώτη φορά παρουσίασε εκδοτική προσπάθεια
στην Ελλάδα.
Η χρήση των διεθνών συμβόλων (phonetics) για
την απόδοση της προφοράς των λημμάτων και η
κάλυψη της βασικής ορολογίας του συνόλου των θε
-ωρητικών και θετικών επιστημών, κάνουν αυτό το
Λεξικό εφάμιλλο των αντίστοιχων και πλέον αξιόλογων βρετανικών εκδόσεων.
Το έργο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μαθητές, σπουδαστές της αγγλικής φιλολογίας, καθηγητές, στελέχη
επιχειρήσεων και μεταφραστές.
Το HYPER LEXICON είναι ένα γλωσσικό, επιστημονικό και τεχνολογικό Λεξικό με πλούσια ορολογία
στις επιστήμες Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ιατρική, Ζωολογία, Φυτολογία, Νομική, Οικονομικά,
Ηλεκτρονική, Ψυχολογία, Φυσική, Μουσικολογία κ.α. Το έργο περιέχει: 1) 250.000 λήμματα και
παράγωγα. 2) Γραμματική της αγγλικής γλώσσας.
3) Συντομογραφίες διεθνούς επικαιρότητας. 4) Πίνακα ανωμάλων ρημάτων με τους αρχικούς χρόνους.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ

HYPER LEXICON
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 250.000
Σελ.: 1856
Σχήμα: 24x17
ISBN: 978-960-7695-35-2
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 45
Αξία: € 65 (με CD-ROM)

Περίληψη Βιβλίου:
Το αγγλοελληνικό λεξικό CONCISE HYPER LEXICON περιέχει 900.000 λέξεις. Έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διακριθεί στο χώρος
των αγγλοελληνικών λεξικών για τους παρακάτω
λόγους α) η σύνταξη του βασίστηκε στο μοναδικό
και αναγνωρισμένο μεγάλο HYPER LEXICON
(αγγλοελληνικό - ελληνοαγγλικό) β) έγιναν όλες οι
ανάλογες προσθήκες, αφαιρέσεις και βελτιώσεις
που δίνουν ένα πιο χρηστικό χαρακτήρα στο έργο.
γ) το πλήθος των λημμάτων, η λεπτομερής νοηματικά ανάλυση τους με άπειρα παραδείγματα καθώς
και η πυκνότητα των κειμένων, δίνουν ένα πραγματικά μεγάλο έργο σε σχετικά μικρό σχήμα. Είναι
πλούσιο σε λέξεις, λήμματα και παράγωγα. Ο μοναδικός γλωσσικός πλούτος του έργου καλύπτει όλες
τις έννοιες και χρήσεις της αγγλικής γλώσσας. Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι πιθανές έννοιες με
ανάλογες προτάσεις-παραδείγματα, τα οποία δίνουν
παραστατικά τη σημασία κάθε λέξης και τις παραλλαγές της. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η προφορά
των λημμάτων αποδίδεται με τα διεθνή σύμβολα
(phοnetίcs).

CONCISE HYPER LEXICON
αγγλοελληνικό
Λήμματα: 90.000
Σελ.: 1024
Σχήμα: 21x14
ISBN: 960-7695-04-6
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 19,90
Προσφορά από € 33,00
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Περίληψη Βιβλίου:
Το Λεξικό της Σύγχρονης Οικονομίας αποτελείται
από έναν πυκνογραµµένο και περιεκτικό τόµο στον
οποίο α) πραγµατεύονται όλοι οι επί µέρους κλάδοι
της οικονοµικής επιστήµης (Accounting, Advertising, Banking, Business, Econometrics, Economic Theory, Financing, Management, Marketing, Shipping κ.ά.), β) δίνεται έµφαση σε όλα τα
κρίσιµα λήµµατα µε εγκυκλοπαιδική πλη-ρότητα και
γ) αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα σχεδόν το
σύνολο της αγγλικής ορολογίας.
Το έργο απευθύνεται µε φιλόδοξες αξιώσεις: 1)
στους φοιτητές των οικονοµικών σχολών (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς), 2) στους καθηγητές
των οικονοµικών επιστηµών, 3) στους οικονοµικούς αναλυτές, 4) στα στελέχη των τραπεζών και
των Α.Ε...Α.Κ., 5) στους λογιστές 6) στους επενδυτές (µικρούς και θεσµικούς), 7) στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 8) στις χρηµατιστηριακές εταιρείες, 9)
στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, 10) στους
δηµοσιογράφους των οικονοµικών ρεπορτάζ, 11)
στους δικηγόρους, 12) σε όλους τους οικνοµολόγους απασχολούµενους σε κάθε επιχειρηµατικό
κλάδο και 13) στους ενεργούς πολίτες που επιθυµούν την καλύτερη κατανόηση του οικονοµικού
γίγνεσθαι και τη μύησή τους στα σύγχρονα οικονοµικά προβλήµατα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 45.000
Σελ.: 1568
Σχήμα: 24x17
ISBN: 960-7695-14-3
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 63
Αξία: € 70 (με CD-ROM)

Περίληψη Βιβλίου:
Το Lexicon of Money Banking and Finance επιμελήθηκαν 15 διακεκριμένοι επιστήμονες - οικονομολόγοι με ειδίκευση στις διεθνείς χρηματαγορές και
στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Περιλαμβάνει εξειδικευμένη ορολογία που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά και χρηματιστηριακά προϊόντα από τα dealing rooms και τους χρηματιστές. Καλύπτει τους τομείς Μηχανισμοί και Δομές των πάσης φύσεως οικονομικών πράξεων. Ενημερώνει για τους τρόπους και τις μεθόδους κάλυψης από τους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς
κινδύνους και τις κυριότερες τεχνικές διαχείρισής
τους. Κάνει επιστημονική και ενδελεχή ανάπτυξη
των λημμάτων. Δίνει έμφαση στα κρίσιμα και αποφασιστικής σημασίας λήμματα με εκτεταμένη και
πλήρη ανάπτυξη. Καλύπτει όλους τους τομείς που
σχετίζονται με τη σημερινή χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά στην Ελλάδα και διεθνώς. Δίνει έμφαση
στην αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εμπεριέχει πλήθος εμπεριστατωμένων λημμάτων για τις Τραπεζικές εργασίες. Καλύπτει την αγορά συναλλάγματος
σε διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσει διεξοδικά τα λήμματα που αφορούν την Ασφαλιστική αγορά. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα λήμματα Στατιστικής με τις τελευταίες μεθόδους έρευνας.

LEXICON OF MONEY
BANKING AND FINANCE
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 11.000
Σελ.: 752
Σχήμα: 21x14
ISBN: 960-7695-10-0
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 39
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Περίληψη Βιβλίου:
Το «Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών» αποτελεί
ένα απαραίτητο εργαλείο και δυνατό εγχειρίδιο που
παρέχει ερμηνείες και όρους σε ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικής έρευνας και δραστηριότητας. Το λεξικό καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες ενός ευρύτατου
κύκλου ενδιαφερομένων: μεταφραστές επιστημονικών και τεχνολογικών κειμένων, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, επιστήμονες - συμβούλους μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, ερευνητές
επιστημονικών και ερευνητικών εργαστηρίων, τεχνολόγους και μηχανικούς ποικίλων ειδικοτήτων,
χημικούς και φυσικούς διαφόρων κλάδων, ηλεκτρονικούς (τεχνικούς, προγραμματιστές και χρήστες),
ειδικούς του κλάδου των επικοινωνιών, αστρονόμους, γεωλόγους και αρχιτέκτονες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές μόνο από τις 80
επιστήμες που περιλαμβάνονται στο έργο: Αρχιτεκτονική, Ατομική Φυσική, Βιομηχανία Αυτοκινήτων, Επικοινωνίες, Επιστήμη & Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού, Μηχανικού Μηχανολόγου, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανική, Μηχανική Βιομηχανίας, Μοριακή Φυσική, Τεχνολογία
Computers, Τηλεπικοινωνίες, Χημική Μηχανική
κλπ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 80.000
Σελ.: 1936
Σχήμα: 24x17
ISBN: 978-960-7695-33-8
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 66
Αξία: € 74 (με CD-ROM)

Περίληψη Βιβλίου:
Το Ιατρικό Λεξικό ακολουθεί τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές των εγκυρότερων Ευρωπαϊκών και
Αμερικανικών σύγχρονων Λεξικών. Να σημειωθεί
ότι το έργο δεν αποτελεί μετάφραση αλλοδαπού
συγ-γράμματος και είναι εξ’ ολοκλήρου γραμμένο
από έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά
την ελληνική πραγματικότητα και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιολογήσουν τη ξένη ορολογία και την ορθή χρησιμοποίησή της στην Ελλάδα.
Το έργο αυτό αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα για:
1) τους φοιτητές και καθηγητές ιατρικών, νοσηλευτικών και φαρμακευτικών σχολών, 2) τους ιατρούς,
παραϊατρικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, κτηνιάτρους κ.λπ., 3) τα στελέχη των νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, ιδρυμάτων, εταιρειών
του κλάδου κ.λπ. 4) τις φαρμακευτικές εταιρείες και
εταιρείες διανομής φαρμάκων, 5) τους μεταφραστές
επιστημονικών έργων κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις ειδικότητες
που εμπεριέχονται στο λεξικό: Αιματολογία, Ακτινολογία, Αναισθησιολογία, Ανατομία, Βιολογία,
Βιοχημεία, Γεν.Παθολογία, Γυναικολογία, Δερματολογία, Επιδημιολογία, Ιατρική εργασίας,
Ιατροδικαστική, Ιστολογία, Καρδιολογία, Κυτταρολογία, Μαιευτική, Μικροβιολογία, Νευρολογία, Ογκολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Παιδοψυχιατρική, Πνευμονολογία, Ρευματολογία,
Φαρμακολογία, Φυσική, Φυσικοθεραπεία, Χειρουργική, Χημεία, Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Ωτορινολαρυγγολογία.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 60.000
Σελ.: 1256
Σχήμα: 21x14
ISBN: 960-7695-27-5
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 79
Αξία: € 86 (με CD-ROM)
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Περίληψη Βιβλίου:
Το Λεξικό Ναυτικών και Ναυτιλιακών Όρων καλύπτει όλο το φάσμα των ναυτιλιακών εργασιών με
ορολογία από διάφορα πεδία της ναυτιλίας και ναυτικής πρακτικής, με εγκυκλοπαιδική ανάπτυξη.
Έτσι, καλύπτει και εξυπηρετεί, το σύνολο της ναυτιλιακής ορολογίας, καθότι συμπεριλαμβάνει όλα όσα
απαιτούνται για την πλήρη και έγκυρη ένδο- και έξω
των πλοίων συνεννόηση καθώς και ό,τι αφορά τόσο
τη λειτουργία και τον πλουν των καραβιών αυτών
καθ’ εαυτών, όσο και αυτά τα οποία απαιτούνται για
την εκτέλεση του όλου κύκλου εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο εντός και εκτός λιμανιών, επιχειρήσεων και γραφείων.
Αναλυτικότερα εμπεριέχονται: 1) κατηγορίες ναυλώσεων, 2) βασικά είδη ναυλοσυμφώνων, 3) ναυτιλιακή ασφάλιση, 4) βασικές πρακτικές της εμπορικής
ναυτιλίας, 5) κατηγορίες φορτωτικών, 6) βασικές
κατηγορίες και χαρακτηριστικά εμπορικών πλοίων,
7) πλήρης ορολογία και συντμήσεις ναυτιλιακών
όρων, 8) πολιτική και πιστοποιητικά νηογνωμόνων,
9) μηχανήματα εξοπλισμού πλοίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων, 10) σύντομη περιγραφή διεθνών
ναυτιλιακών συμβάσεων (κανόνες Υόρκης, Αμβούργου, Χάγης κ.λπ.).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 35.000
Σελ.: 1312
Σχήμα: 24x17
ISBN: 978-960-7695-31-4
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 67
Αξία: € 81 (με CD-ROM)

Περίληψη Βιβλίου:
Το «Λεξικό Νομικών Όρων» έρχεται να καλύψει το
δύσκολο και γεμάτο έντονες αμφισημίες και αμφισβητήσεις έργο της νομικής ορολογίας, που συνεχώς
διαπλάθεται, όπως και οι έννοιες του, παραμένοντας
πάντα ανοιχτός σε κάθε επιστημονική κριτική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πολλές λέξεις αποδίδονται για
πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. Ακόμη και λατινικοί όροι, ιδιαίτερα συνήθεις στο αγγλοσαξονικό σύστημα δικαίου και ως κάποιο βαθμό γνωστοί και στο
ελληνικό νομικό σύστημα, έχουν ομοίως αποδοθεί,
ώστε το λεξικό να απευθύνεται και σε μη νομικούς.
Ένα χαρακτηριστικό του Λεξικού Νομικών Όρων είναι
ότι, εκτός από την ετυμολογία, η απόδοση των λέξεων
συνοδεύεται και από σύντομη ερμηνεία τους. Με τον
τρόπο αυτό, παρέχεται σύντομη και εύληπτη γνώση
και κατανόηση του δικαίου, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο
τόσο για το νομικό όσο και τον μη νομικό. Το «Λεξικό
Νομικών Όρων» πραγματοποιήθηκε, από 13 εν ενεργεία δικηγόρους, με στόχο να επιδειχθεί η δέουσα
κατανόηση, απόδοση και μεταφορά των όρων και με
βάση την τυχόν αντίστοιχη ή παραπλήσια έννοιά τους
στην ελληνική νομική πραγματικότητα και πρακτική.
Το «Λεξικό Νομικών Όρων» περιέχει: ελληνικό δίκαιο, αγγλικό δίκαιο, σκωτικό δίκαιο, ιρλανδικό δίκαιο, δίκαιο Ηνωμένων Πολιτειών, ρωμαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο και διεθνές δίκαιο.

ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 40.000
Σελ.: 1344
Σχήμα: 24x17
ISBN: 978-960-7695-36-9
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 70
Αξία: € 80 (με CD-ROM)
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Περίληψη Βιβλίου:
Στο Λεξικό Οικολογικών και Περιβαλλοντικών
Όρων περιλαμβάνονται όροι από τους χώρους της
περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας, της
οικολογίας και της περιβαλλοντικής πολιτικής, με τις
αποδόσεις τους από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και
αντίστροφα.
Ένα λεξικό επιστημονικών όρων στο σημαντικό και
ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος και της οικολογίας μπορεί να βοηθήσει στην τεκμηριωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μπορεί επίσης να ευνοήσει την παραγωγή κειμένων
αρτιότερων από γλωσσική άποψη, με ακριβέστερη
ορολογία και χρήση των ειδικών επιστημονικών
όρων.
Η σωστή χρήση της ορολογίας από τους επιστήμονες και τα μέσα ενημέρωσης συμβάλλει σημαντικά
στη διατήρηση και εξέλιξη της γλώσσας, καθώς και
στην ανάσχεση μιας διαδικασίας γλωσσικής υποβάθμισης που διαπιστώνεται καθημερινά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 2.000
Σελ.: 400
Σχήμα: 21x14
ISBN: 960-7695-30-7

Συγγραφείς:
Δρ. Κίμων Χατζημπίρος, Επ. Καθηγητής του
Ε.Μ.Π., Δρ. Πάνος Παναγιωτίδης, Διευθ. Ερευνών
του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, και η συμβουλευτική ψυχολόγος
και μεταφράστρια Ρένα Καρακατάνη.

Αξία: € 27

Περίληψη Βιβλίου:
Το Εικονογραφημένο Λεξικό Βοτανικών Όρων
έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για
βιολόγους, γεωπόνους, δασολόγους, δασοπόνους,
κηποτέχνες και γενικά για όποιους σπουδάζουν ή
ασχολούνται με τη μελέτη και καλλιέργεια των φυτών, με την αυτοφυή χλωρίδα ή με τα καλλιεργούμενα είδη.
Χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
παρατίθενται οι βοτανικοί όροι στην ελληνική γλώσσα, με επεξηγηματικό κείμενο και σε παρένθεση
αποδίδονται με τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους.
Όπου απαιτείται, υπάρχει και το αντίστοιχο σκίτσο.
Στη δεύτερη ενότητα, παρατίθενται πρώτα οι αγγλικοί όροι με παραπομπή στον αντίστοιχο ελληνικό
όρο.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ελληνοαγγλικό-αγγλοελληνικό
Λήμματα: 1.650
Σελ.: 288
Σκίτσα: 735
Σχήμα: 21x14
ISBN: 978-960-7695-32-1

Συγγραφέας: Γιώργος Σφήκας,

Αξία: € 20
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Περίληψη Βιβλίου:
Το πρώτο γλωσσικό λεξικό στην Ελλάδα, µε σύγχρονη επιστηµονική ορολογία. Το νέο έργο διαθέτει:
α) μέγιστο αριθµό ληµµάτων για να καλύπτει τις
αναζητήσεις και των πιο σπάνιων λέξεων, β) µεγάλο
αριθµό νέων λέξεων που υιοθέτησε η ελληνική
γλώσσα την τελευταία δεκαετία, γ) νέα ερµηνεύµατα
παλαιών λέξεων που αποδίδουν τη σηµερινή τους
σηµασία δ) µεγάλο αριθµό επιστηµονικών και τεχνολογικών όρων (ληµµάτων), απαραίτητων για κάθε
χρήστη που θέλει να µυηθεί στα µυστικά της σύγχρονης επιστήµης και στα επιτεύγµατά της. Tο έργο
αυτό είναι πρωτοπόρο στο θεµατικό του περιεχόµενο, διότι τα επιστηµονικά µας λήµµατα είναι
τόσο σύγχρονα, όσο και η συνεχής εξέλιξη της επιστήµης. Κρίσιµοι επιστηµονικοί τοµείς, όπως η Οικονοµία, η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, η Μηχανική, η Χηµεία, τα Μαθηµατικά, η Φυσική, η Αστρονοµία, η Μετεωρολογία, η Σεισµολογία, η Γεωλογία,
η Ιατρική, η Βιολογία και ένα πλήθος ακόµη επιστήµες, αποκαλύπτουν τα µυστικά τους στο χρήστη,
ο οποίος έχει γνωστικά µια πρώτη προσέγγιση. Για
να διευκολύνουµε τον ευρύτερο δυνατό αριθµό
χρηστών, συντάξαµε ειδικούς γραµµατικούς πίνακες, κρίσιµα απαραίτητους τόσο για την εκπαίδευση
όσο και για κάθε χρήστη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Λήμματα: 90.000
Σελ.: 1536
Σχήμα: 24x21
ISBN: 960-7695-12-7
Συγγραφείς: συλλογικό έργο

ΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ

Αξία: € 23
Προσφορά από € 55,00

Περίληψη Βιβλίου:
Η Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα λογοτεχνικών
θεμάτων μεταξύ των οποίων θα σημειώσουμε:
1) Τις βιογραφίες των πιο σημαντικών συγγραφέων
- λογοτεχνών μας. 2) Γνωστικά στοιχεία και κριτική
ανάλυση του έργου τους συνολικά. 3) Κρίσιμα αποσπάσματα των έργων. 4) Ανάλυση συστηματική
των πιο σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων (πεζών
και ποιητικών). θέατρο, θεατρικούς συγγραφείς,
εργογραφία και κριτική αποτίμηση. 5) Παρουσίαση
στην αλφαβητική τους σειρά των Σταθμών και Σχολών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ακριτική ποίηση, Δημοτικό τραγούδι, Κρητική λογοτεχνία, Επτανησιακή Σχολή, Ελληνικός Διαφωτισμός κ.ά.). 6)
Λογοτεχνικά Ρεύματα και τάσεις (Ρομαντισμός, Ρεαλισμός, Νεοκλασικισμός, Παρνασσισμός, Σουρεαλισμός κ.ά.). 7) Ιδιαίτερα λήμματα που δίνουν με
σαφήνεια τη λογοτεχνική ορολογία (Τί είναι λογοτεχνία, πεζογραφία, ποίηση, δημοσιογραφία, επιστημονικός λόγος κ.ά.). 8) Ορολογία και ανάπτυξη των
επί μέρους εννοιών της Λογοτεχνίας (ποίηση ελεγειακή, λυρική, επική, επικολυρική, δραματική, βουκολική, κ.ά.. Μυθιστόρημα, σοφιστικό μυθιστόρημα,
ιστορικό μυθιστόρημα, διήγημα, χρονογράφημα
κ.ά.). 9) Ιδιαίτερη έμφαση στη δημοτική γλώσσα με
εκτεταμένη και ενδελεχή αναφορά για την εξέλιξη
και τους αγώνες καθιέρωσής της. 10) Πλήθος
άλλων στοιχείων που πρώτη φορά δίνονται με εγκυκλοπαιδική και συγκεντρωτική μορφή.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Λήμματα: 7.000
Σελ.: 1231
Φωτογραφίες: 350
Σχήμα: 21x14
ISBN: 978-960-7695-06-2
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 50
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CD-ROM, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

Περίληψη CD-ROM:
Το «Ηλεκτρονικό Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών» αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο που παρέχει ερμηνείες και όρους σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής έρευνας και δραστηριότητας. Το λεξικό καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες ενός ευρύτατου κύκλου ενδιαφερομένων: μεταφραστές επιστημονικών και
τεχνολογικών κειμένων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επιστήμονες – συμβούλους
μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, ερευνητές επιστημονικών και ερευνητικών εργαστηρίων, τεχνολόγους και μηχανικούς ποικίλων ειδικοτήτων, χημικούς
και φυσικούς διαφόρων κλάδων, ηλεκτρονικούς
(τεχνικούς, προγραμματιστές και χρήστες), ειδικούς
του κλάδου των επικοινωνιών, αστρονόμους, γεωλόγους και αρχιτέκτονες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές μόνο από τις 80
επιστήμες που περιλαμβάνονται στο έργο: Αρχιτεκτονική, Ατομική Φυσική, Βιομηχανία Αυτοκινήτων, Επικοινωνίες, Επιστήμη & Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού, Μηχανικού Μηχανολόγου, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανική, Μηχανική Βιομηχανίας, Μοριακή Φυσική, Τεχνολογία
Computers, Τηλεπικοινωνίες, Χημική Μηχανική
κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 80.000
ISBN: 960-7695-13-5
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 36
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.

Περίληψη CD-ROM:
Το Ηλεκτρονικό Ιατρικό Λεξικό ακολουθεί τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των εγκυρότερων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών σύγχρονων Λεξικών. Να
σημειωθεί ότι το έργο δεν αποτελεί μετάφραση αλλοδαπού συγγράμματος και είναι εξ’ ολοκλήρου
γραμμένο από έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιολογήσουν
τη ξένη ορολογία και την ορθή χρησιμοποίησή της
στην Ελλάδα.
Το έργο αυτό αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα για:
1) τους φοιτητές και καθηγητές ιατρικών, νοσηλευτικών και φαρμακευτικών σχολών, 2) τους ιατρούς,
παραϊατρικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, κτηνιάτρους κ.λπ., 3) τα στελέχη των νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, ιδρυμάτων, εταιρειών
του κλάδου κ.λπ. 4) τις φαρμακευτικές εταιρείες και
εταιρείες διανομής φαρμάκων, 5) τους μεταφραστές
επιστημονικών έργων κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις ειδικότητες
που εμπεριέχονται στο λεξικό: Αιματολογία, Ακτινο-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 60.000
ISBN: 978-960-7695-28-4
Συγγραφείς: συλλογικό έργο

λογία, Αναισθησιολογία, Ανατομία, Βιολογία, Βιοχημεία, Γεν. Παθολογία, Γυναικολογία, Δερματολογία, Ιατρική εργασίας, Ιατροδικαστική, Ιστολογία,
Καρδιολογία, Κυτταρολογία, Μαιευτική, Μικροβιολογία, Νευρολογία, Ογκολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Παιδιατρική, Παιδοχειρουργική, Παιδοψυχιατρική, Πνευμονολογία, Ρευματολογία, Φαρμακολογία, Φυσική, Φυσικοθεραπεία,
Χειρουργική, Χημεία, Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Ωτορινολαρυγγολογία.

Αξία: € 65
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.
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CD-ROM, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

Περίληψη CD-ROM:
Το Ηλεκτρονικό Λεξικό της Σύγχρονης Οικονομίας αποτελείται από έναν πυκνογραµµένο και περιεκτικό τόµο στον οποίο πραγµατεύονται α) όλοι οι
επί µέρους κλάδοι της οικονοµικής επιστήµης
(Accounting, Advertising, Banking, Business,
Econometrics, Economic Theory, Financing,
Management, Marketing, Shipping κ.ά.), β) δίνεται έµφαση σε όλα τα κρίσιµα λήµµατα µε εγκυκλοπαιδική πληρότητα και γ) αποδίδεται στην ελληνική
γλώσσα σχεδόν το σύνολο της αγγλικής ορολογίας.
Το έργο απευθύνεται µε φιλόδοξες αξιώσεις: 1)
στους φοιτητές των οικονοµικών σχολών (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς), 2) στους καθηγητές
των οικονοµικών επιστηµών, 3) στους οικονοµικούς αναλυτές, 4) στα στελέχη των τραπεζών και
των Α.Ε...Α.Κ., 5) στους λογιστές 6) στους επενδυτές (µικρούς και θεσµικούς), 7) στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 8) στις χρηµατιστηριακές εταιρείες, 9)
στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, 10) στους
δηµοσιογράφους των οικονοµικών ρεπορτάζ, 11)
στους δικηγόρους, 12) σε όλους τους οικονοµολόγους απασχολούµενους σε κάθε επιχειρηµατικό
κλάδο και 13) στους ενεργούς πολίτες που επιθυµούν την καλύτερη κατανόηση του οικονοµικού
γίγνεσθαι και τη μύησή τους στα σύγχρονα οικονοµικά προβλήµατα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 45.000
ISBN: 960-7695-08-9
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 32
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.

Περίληψη CD-ROM:
Το Ηλεκτρονικό Λεξικό Ναυτικών και Ναυτιλιακών Όρων καλύπτει όλο το φάσμα των ναυτιλιακών εργασιών με ορολογία από διάφορα πεδία της
ναυτιλίας και ναυτικής πρακτικής, με εγκυκλοπαιδική ανάπτυξη.
Έτσι, καλύπτει και εξυπηρετεί, το σύνολο της ναυτιλιακής ορολογίας, καθότι συμπεριλαμβάνει όλα όσα
απαιτούνται για την πλήρη και έγκυρη ένδο- και έξω
των πλοίων συνεννόηση καθώς και ό,τι αφορά τόσο
τη λειτουργία και τον πλουν των καραβιών αυτών
καθ’ εαυτών, όσο και αυτά τα οποία απαιτούνται για
την εκτέλεση του όλου κύκλου εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο εντός και εκτός λιμανιών, επιχειρήσεων και γραφείων.
Αναλυτικότερα εμπεριέχονται: 1) κατηγορίες ναυλώσεων, 2) βασικά είδη ναυλοσυμφώνων, 3) ναυτιλιακή ασφάλιση, 4) βασικές πρακτικές της εμπορικής
ναυτιλίας, 5) κατηγορίες φορτωτικών, 6) βασικές
κατηγορίες και χαρακτηριστικά εμπορικών πλοίων,
7) πλήρης ορολογία και συντμήσεις ναυτιλιακών
όρων, 8) πολιτική και πιστοποιητικά νηογνωμόνων,
9) μηχανήματα εξοπλισμού πλοίων και λιμενικών
εγκαταστάσεων, 10) σύντομη περιγραφή διεθνών
ναυτιλιακών συμβάσεων (κανόνες Υόρκης, Αμβούργου, Χάγης κ.λπ.).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ
αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό
Λήμματα: 40.000
ISBN: 978-960-7695-34-5
Συγγραφείς: συλλογικό έργο
Αξία: € 52
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Περίληψη CD-ROM:
ISBN: 960-7695-16-Χ
Αξία: € 31
Windows 2000, XP

Το πρώτο τρισδιάστατο (3D) παιχνίδι για υπολογιστή
που συνδυάζει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την
ψυχαγωγία είναι γεγονός!!!
Για πρώτη φορά, παρουσιάζεται στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη ένα τρισδιάστατο, ψυχαγωγικό πα-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ιχνίδι υπολογιστή σε CD ROM που κινητοποιεί τους
νέους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Το παιχνίδι, χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της

CD-ROM, ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

ISBN: 960-7695-19-4
Αξία: € 31
Windows 2000, XP

σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των Πολυμέσων
και διατίθεται σε πέντε γλωσσικές εκδοχές (ειδικότερα
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά).
Ένας τρισδιάστατος ήρωας, ο Ερμής, κινητικά καθο-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

δηγούμενος από το χρήστη, αναζητά μέσα σε 36 τρισδιάστατα μοντέρνα σκηνικά τις 720 ασκήσεις διαφόρων τύπων και δυσκολίας, τα 216 κείμενα της επικαιρότητας, τα 40 ηχητικά κείμενα και τα 3 τεστ γνώσε-

ISBN: 960-7695-18-6
Αξία: € 31
Windows 2000, XP

ων, η επίλυση των οποίων θα τον βοηθήσει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα.
Με πολλά ηχητικά εφφέ, μουσική υπόκρουση, video
και πολλούς τρισδιάστατους, ομιλούντες δευτερεύοντες χαρακτήρες η αναζήτηση των ασκήσεων από το

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

χρήστη γίνεται πιο ευχάριστη και ψυχαγωγική. Ένα
λεξικό 7.000 λέξεων μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες
έρχεται αρωγός στην προσπάθειά του αυτή.
Το εκπαιδευτικό πακέτο του HERMES περιλαμβά-

ISBN: 960-7695-17-8
Αξία: € 31
Windows 2000, XP

νει: CD ROM, Βιβλίο Γραμματικής και Οδηγό Σπουδαστή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ISBN: 960-7695-15-1
Αξία: € 31
Windows 2000, XP
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
(first steps of hermes)
Επίπεδο Α1

Περίληψη CD-ROM:
Το FIRST STEPS OF HERMES είναι CD ROM για
την εκμάθηση της ελληνικής, γλώσσας για το
επίπεδο αρχαρίων. Είναι ένα προϊόν που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο
και στην τάξη από τον καθηγητή που θέλει να αξιοποιήσει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο για τη
διδασκαλία του επιπέδου Α1. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Περιέχει βιβλίο
δασκάλου που συνοδεύει το CD-Rom και περιλαμβάνει βοηθητικό υλικό για όλες τις ασκήσεις, καθώς
και οδηγό σπουδαστή που θα σας καθοδηγήσει
στα πρώτα σας βήματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αξία: € 25
ISBN: 978-960-7695-37-9
Windows XP, Vista, Windows 7, 8.
Mac OS X 10.4

Το FIRST STEPS OF HERMES είναι CD ROM για
την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας για το επίπεδο αρχαρίων. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και
στην τάξη από τον καθηγητή που θέλει να αξιοποιήσει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο για τη διδασκαλία του επιπέδου Α1. Το μόνο που χρειάζεται
είναι ένας υπολογιστής, χωρίς να είναι απαραίτητη
η σύνδεση στο διαδίκτυο. Περιέχει βιβλίο δασκάλου που συνοδεύει το CD-Rom και περιλαμβάνει
βοηθητικό υλικό για όλες τις ασκήσεις, καθώς και
οδηγό σπουδαστή που θα σας καθοδηγήσει στα
πρώτα σας βήματα.

CD-ROM, ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αξία: € 25
ISBN: 978-9607695-40-6
Windows XP, Vista, Windows 7, 8.
Mac OS X 10.4

Το FIRST STEPS OF HERMES είναι CD ROM για
την εκμάθηση της ουγγρικής γλώσσας για το επίπεδο αρχαρίων. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και
στην τάξη από τον καθηγητή που θέλει να αξιοποιήσει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο για τη διδασκαλία του επιπέδου Α1. Το μόνο που χρειάζεται
είναι ένας υπολογιστής, χωρίς να είναι απαραίτητη
η σύνδεση στο διαδίκτυο. Περιέχει βιβλίο δασκάλου που συνοδεύει το CD-Rom και περιλαμβάνει
βοηθητικό υλικό για όλες τις ασκήσεις, καθώς και
οδηγό σπουδαστή που θα σας καθοδηγήσει στα
πρώτα σας βήματα.

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αξία: € 25
ISBN: 978-9607695-38-3
Windows XP, Vista, Windows 7, 8.
Mac OS X 10.4

Το FIRST STEPS OF HERMES είναι CD ROM για
την εκμάθηση της λιθουανικής γλώσσας για το
επίπεδο αρχαρίων. Είναι ένα προϊόν που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο
και στην τάξη από τον καθηγητή που θέλει να αξιοποιήσει κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο για τη
διδασκαλία του επιπέδου Α1. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Περιέχει βιβλίο
δασκάλου που συνοδεύει το CD-Rom και περιλαμβάνει βοηθητικό υλικό για όλες τις ασκήσεις, καθώς
και οδηγό σπουδαστή που θα σας καθοδηγήσει
στα πρώτα σας βήματα.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αξία: € 25
ISBN: 978-9607695-39-0
Windows XP, Vista, Windows 7, 8.
Mac OS X 10.4
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6,5%, 23%
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Γνωρίστε την ιστοσελίδα www.edictionary.gr των Εκδόσεων Σταφυλίδη και συναντήστε τα
πρώτα επιστημονικά διαδικτυακά λεξικά με περισσότερα από 400.000 λήμματα και ερμηνείες.
Περιεχόμενα ιστοσελίδας διαδικτυακών λεξικών:
Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών (80.000 λήμματα)
Νομικό Λεξικό (40.000 λήμματα)
Οικονομικό Λεξικό (45.000 λήμματα)
Ναυτικό & Ναυτιλιακό Λεξικό (35.000 λήμματα)
Ιατρικό λεξικό (60.000 λήμματα)
Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό λεξικό (118.000 λήμματα)
Δυνατότητες ιστοσελίδας διαδικτυακών λεξικών:
Εύκολη σύνδεση από PC, iPhone, Smart phone, Tablet σας
Πρόσβαση απεριόριστων χρηστών με μία μόνο συνδρομή
Παροχή εξατομικευμένων πακέτων ανάλογα με τις ανάγκες σας
Ιδιότητες διαδικτυακών λεξικών:
Αναζήτηση λημμάτων από 6 διαφορετικά πλούσια επιστημονικά λεξικά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

Εύρεση επεξηγήσεων και ερμηνειών
Εγκυκλοπαιδική ανάπτυξη των λημμάτων
Οδηγίες ιστοσελίδας:
Πληκτρολογήστε www.edictionary.gr γράψτε στην αναζήτηση οποιαδήποτε αγγλική ή ελληνική
λέξη (λήμμα) που επιθυμείτε, η οποία να αρχίζει από το γράμμα άλφα αγγλικό ή ελληνικό. Από
κάτω θα εμφανιστούν όλες οι αντίστοιχες λέξεις-λήμματα που υπάρχουν στο λεξικό. Επιλέγοντας μια
από αυτές μπορείτε να δείτε την ερμηνεία καθώς και την μετάφραση της έννοια της. Προσοχή! χωρίς
συνδρομή μπορείτε να δείτε μόνο το γράμμα άλφα.
Δείγμα ιστοσελίδας:
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