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Οι Εκδόσεις ΕΑΠ ιδρύθηκαν από 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
με στόχο την έκδοση και προώθηση 
βιβλίων υψηλού επιπέδου επιστημονι‑ 
κού και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.  
Είναι αυτοχρηματοδοτούμενη ανώνυμη 
εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το ΕΑΠ.
Στους σκοπούς του εκδοτικού οίκου 
εντάσσεται η συμβολή στην εκδοτική 
προαγωγή της σύγχρονης επιστημο‑ 
νικής έρευνας και της διδασκαλίας 
αλλά και η έκδοση βιβλίων γενικότερου 
ενδιαφέροντος από τα πεδία των θε‑ 
τικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών.



978-618-5497-00-2
σελ: 264, 14.90 €

DAVID HARVEY

Στα δοκίμια του παρόντος τόμου, ο μαρξιστής γεωγράφος David 
Harvey αναζητεί τις νέες ιστορικές συντεταγμένες που ορίζουν 
ανά περιοχή τις ανισότητες με βάση τις οποίες εξαπλώνεται 
παγκοσμίως ο σύγχρονος καπιταλισμός. Η θεωρία της άνισης 
γεωγραφικής ανάπτυξης πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και η 
διερεύνησή της είναι επιτακτική, καθώς οι κοινωνικές ανισότητες 
έχουν διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μπορούν να 
εντοπιστούν σε συγκεκριμένες ζώνες, κυρίως του λεγόμενου 
αναπτυσσόμενου κόσμου, που βίωσαν κρίσεις. Τα αποτελέσματα 
ήταν καταστροφικά σε περιπτώσεις όπως το Μεξικό, η Ινδονησία, 
η Ρωσία και η Αργεντινή. Συγχρόνως, τα διαφορετικά κινήματα 
αντίστασης στον νεοφιλελευθερισμό επινοούν προτάσεις και 
στρατηγικές στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.  
 Ο David Harvey καταδεικνύει ότι αυτή η αναζήτηση χρειά‑
ζεται να υποστηριχτεί από μια βαθύτερη θεωρητική κατανόηση 
της θέσης του χώρου και της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης 
που διαμορφώνει τον κόσμο γύρω μας.

Ο David Harvey, θεωρείται ο εισηγητής της λεγόμενης ριζοσπα‑
στικής γεωγραφίας. Γεννήθηκε το 1935 στο Γκίλιγχαμ του Κεντ. 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου και υποστήριξε το 
διδακτορικό του στη γεωγραφία το 1961. Το έργο του Explanation in 
Geography (1969) αποτέλεσε σταθμό με τις αλλαγές που επέφερε στη 
μεθοδολογία της εν λόγω επιστήμης. Διετέλεσε καθηγητής Γεωγρα‑
φίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ και στο Πανεπι‑
στήμιο της Οξφόρδης. Είναι καθηγητής Aνθρωπολογίας στο Πανεπι‑
στήμιο της Νέας Υόρκης, όπου διδάσκει από το 2001. Θιασώτης της 
μαρξικής θεωρίας, την οποία έχει μελετήσει σε βάθος, θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους σύγχρονους στοχαστές.

ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΣΜΟΥ 
ΜΙΑ ΘΕΏΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ  
ΓΕΏΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

978-618-84272-8-0
σελ: 360, 27.90 €

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΏΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο Απειροστικός Λογισμός θεμελιώνεται επάνω στις  
έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώματος ακέραιης 
τάξης. Ο Κλασματικός Λογισμός αποτελεί την επέκταση αυτών 
των εννοιών για κάθε πραγματική, ακόμη και μιγαδική τάξη.  
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του Κλασμα‑
τικού Λογισμού είναι ότι η κλασματική παραγώγιση έχει την 
ίδια ολική συμπεριφορά με του ολοκληρώματος, σε αντίθεση με 
τον τοπικό χαρακτήρα της παραγώγου στον Κλασικό Λογισμό.   
 Η θεωρία του Κλασματικού Λογισμού, πέρα από την 
ενδογενή γοητεία που ασκεί στον αναγνώστη, έχει βρει τις 
τελευταίες δεκαετίες πολύ χρήσιμες εφαρμογές σε απαιτη‑
τικά προβλήματα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. 
Όπως φαίνεται, η νεο‑αναπτυχθείσα αυτή θεωρία θα απο‑
δειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στο άμεσο μέλλον, γιατί παρέχει 
τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα με το 
βέλτιστο μαθηματικό εργαλείο, το οποίο υπαγορεύεται από 
το ίδιο το πρόβλημα.

Ο Γεώργιος Δάσιος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1946.  
Έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο 
Πανεπιστήμιο Illinois στο Chicago. Σήμερα είναι ομότιμος καθη‑
γητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
επίτιμος ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και αντε‑
πιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε ακόμη κάτοχος 
Έδρας Αριστείας Marie Curie στο Πανεπιστήμιο Cambridge. Έχει 
δημοσιεύσει 180 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, έχει παρουσιάσει περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε 
διεθνή συνέδρια και έχει εκδώσει 19 συγγράμματα διδακτικού και 
ερευνητικού περιεχομένου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.



978-618-84272-4-2
σελ: 326, 19.00 €

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ

Τόσο οι κλέφτες όσο και οι αρματολοί αποτελούν δυο λει‑
τουργίες που ανήκουν στο ίδιο σύνολο, την πρωτόγονη επανά‑
σταση, της οποίας οι δυνατότητες ενσωμάτωσης {...} εκδηλώ‑
νονται ιστορικά με τον θεσμό του αρματολικιού, όπου ολοκλη‑
ρώνεται η διαδικασία ενσωμάτωσης και στο ιδεολογικό επί‑
πεδο: η ανταρσία βρίσκει τη δικαίωσή της στο μόρφωμα μιας
κοινωνικής αυθεντίας, τον αρματολό, αυθεντίας που εκφράζει
ακριβώς τα όρια της πρωτόγονης επανάστασης, δηλαδή την
αδυναμία της να αρθεί σε ενεργητική επανάσταση με δική της
κοινωνική δυναμική (...) Η πίεση, με τη μέθοδο της ληστείας,
για την κατάκτηση του αρματολικιού, ο αγώνας για τη διατή‑
ρησή του, που εκδηλώνεται με τη σύγκρουση των αρματολών
και των φορέων της κοινοτικής και της κρατικής εξουσίας,
συνθέτουν το κλίμα όπου μορφώνεται και αυτονομείται σε
αξία η βία απέναντι σ’ αυτές τις μορφές εξουσίας.

Ο Σπύρος I. Ασδραχάς (1933‑2017) γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. 
Σπούδασε στη Λευκάδα (Δημοτικό και Γυμνάσιο), στην Αθήνα 
(Φιλοσοφική Σχολή) και στο Παρίσι (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Vie Section). Υπήρξε Professeur associé του Πανεπιστημίου 
Paris I, Pantheon Sorbonne, Διευθυντής Ερευνών στο KNE/ΕΙΕ, 
συνιδρυτής του περιοδικού Τα Ιστορικά, με τον Φίλιππο Ηλιού 
και τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, ιδρυτικό μέλος των ΑΣΚΙ και 
πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου (2004‑2015). Ενδεικτικά 
έργα του: Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, 1957· Μηχανισμοί της 
αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία, 1976· Η οικονομική δομή 
των Βαλκανικών χωρών (εισαγωγή και επιλογή κειμένων), 1979·  
Γεώργιος Τυπάλδος, Ιστορία της Ιόνίας Ακαδημίας, 1982· Ζητήματα 
ιστορίας, 1983· Οικονομία καί νοοτροπίες, 1988· Ελληνική οικονο-
μική ιστορία ίε-ίθ' αιώνας (σε συνεργασία με άλλους), 2003· Βίωση 
καί καταγραφή του οικονομικού, 2007· Υπομνήσεις. Ιστορικότροπα 
σημειώματα, 2014, κ.ά.

ΠΡΏΤΟΓΟΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ 
(18ος ‑ 19ος αι.)



ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

978-618-84272-0-4
σελ: 152, 13.00 €

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: ΥΠΑΡΞΗ, ΦΥΣΗ, 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πριν από επτά χρόνια, η συστηματική αναζήτηση στην 
περίφημη Bibliothèque de l’ Academie Nationale de Médecine 
(Βιβλιοθήκη της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής), στο Παρίσι, 
επιφύλαξε μία  ευχάριστη έκπληξη για τους ερευνητές. 
Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, επικεφαλής επιστημονικής 
ομάδας,  ανακάλυψε ένα άγνωστο χειρόγραφο του Κοραή, 
γραμμένο στα Λατινικά το 1790, με τίτλο De Morborum 
Haereditariorum: Existentia, Natura, Prophylaxi et Cura. Το 
κείμενο είχε γραφεί για να υποβληθεί σε  διαγωνισμό της 
Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής των Παρισίων, ενός δυναμικού 
και νεωτεριστικού θεσμού, που κινούνταν στην τροχιά των 
Ιδεολόγων του Διαφωτισμού, με φιλόδοξο ιατρικό μεταρρυθ‑
μιστικό πρόγραμμα και πολιτική ατζέντα. Το ανέκδοτο μέχρι 
σήμερα αυτό έργο, σε συνδυασμό με την εισαγωγή και τα 
σχόλια του Κωνσταντίνου Ηροδότου,  έρχεται να προσθέσει 
μία σημαντική ψηφίδα στην εργοβιογραφία του Κοραή, θυμί‑
ζοντας μία αγνοημένη όψη του: την ιατρική παιδεία του. 

Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου είναι ερευνητής στο Κέντρο 
Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), μέλος του 
Εργαστηρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας (ΕΠοΦι) του Πανεπιστη‑
μίου Αθηνών και διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Paris 8. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και,  
σε μεταπτυχιακό επίπεδο, φιλοσοφία, καθώς και ψυχανάλυση, 
στο Πανεπιστήμιο Paris 8. Εξέδωσε τη μονογραφία  
Des utopies sadiennes (L’ Harmattan, 2015) και επιμελήθηκε τον 
συλλογικό τόμο Μélanges offerts à René Schérer (L’Harmattan, 
2015). Επίσης, εξέδωσε, σε συνεργασία με τον René Schérer,  
το ανέκδοτο έργο του Charles Fourier, Le Réveil d’ Épimenide 
(Fata Morgana, 2014). 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΉΣ

Εισαγωγή - Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου

Για τις κληρονομικές
ασθένειες: 
ύπαρξη, 
φύση, πρόληψη, 
θεραπεία



978-618-84272-6-6
σελ: 447, 21.00 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Τα «εγκλήµατα των ισχυρών» αποτελούν µια σχετικά νέα 
αναλυτική κατηγορία στην Εγκληµατολογία, συγκεκριµένα 
υπό το επιστηµολογικό παράδειγµα της Κριτικής Εγκληµα‑
τολογίας. Μιλάµε για ένα ευρύ φάσµα εγκληµάτων, τα οποία 
µέχρι τη δεκαετία του 1970 είτε δεν λογίζονταν ως εγκλήµατα 
είτε δεν τους αποδιδόταν η πρέπουσα σηµασία. Σε αντίθεση µε 
την παραδοσιακή Εγκληµατολογία, που εστιάζει την ανάλυσή 
της στα φυσικά πρόσωπα, η θεωρία για τα εγκλήµατα των 
ισχυρών θέτει στο επίκεντρο ποικίλα «συστήµατα εξουσίας» 
και οντότητες‑δράστες. Ώς εγκλήµατα των ισχυρών κατα‑
γράφονται εγκλήµατα του κράτους, του ιδιωτικού τοµέα, 
αλλά και των συµπράξεών τους, η δράση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, καθώς και όψεις της διαφθοράς, που στην εποχή 
µας έχουν σαφώς συµβιωτική και λειτουργική σχέση.   
 Στον παρόντα τόµο συγκεντρώνονται θεωρητικές προ‑
σεγγίσεις και κριτικές αποτιµήσεις σχετικά µε τα αίτια, τις 
επιµέρους εκδοχές και την αντιµετώπιση των εγκληµάτων των 
ισχυρών, από την οπτική ιδίως της Εγκληµατολογίας, αλλά 
και του ποινικού και του δηµοσίου δικαίου. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΏΝ ΙΣΧΥΡΏΝ  
ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ  
ΟΡΓΑΝΏΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντε‑
γκληματικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω  πολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο Νικόλαος K.Κουλούρης είναι επίκουρος καθηγητής Σωφρονι‑
στικής Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο Χάρης Παπαχαραλάμπους είναι αναπληρωτής καθηγητής 
Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου.



ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

978-618-84272-5-9
σελ: 120, 8.80 €

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝΙΑ

Το παρόν βιβλίο καταπιάνεται με βασικά ζητήματα της 
επιστήμης της Εγκληματολογίας: ανατρέχει στις κεντρικές 
θεωρήσεις για τα αίτια του εγκλήματος και την αντιμετώπισή 
του, εξετάζει την κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος μέσα 
από τη δημιουργία του ποινικού νόμου και των κοινωνικών 
πιέσεων, αντικρούει τις βιολογικές και βιογενετικές θεωρίες 
και προσεγγίζει το έγκλημα και την αντίδραση σε αυτό ως 
ενιαίο πρόβλημα. Στόχος του δεν είναι να αποτελέσει ένα 
εγχειρίδιο Εγκληματολογίας. Απευθύνεται σε ειδικούς, κυρίως 
όμως σε μη ειδικούς αναγνώστες που θέλουν να κατανοήσουν 
την πολυπλοκότητα του εγκληματικού φαινομένου ως κοινω‑
νικoύ και τη συσχέτισή του με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 
σχέσεων, περιλαμβανομένων των σχέσεων εξουσίας, και όχι με 
τις «οντολογικές» ιδιότητες του εγκληματία. 
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ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντε‑
γκληματικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω  πολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο 
Παν επιστήμιο Θράκης επί σειρά ετών, συνεργάζεται με πανεπι‑
στήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διευθύνει το μετα‑
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τη διαφθορά, το οικονομικό 
και το οργανωμένο έγκλημα στο ΕΑΠ.  
 Είναι μέλος της Υποεπιτροπήςγια την Πρόληψη των 
Βασανιστη ρίων του ΟΗΕ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και πρόεδρος της Ελληνικής Εται‑
ρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου. 
Έχει γράψει δέκα βιβλία, σειρά μελετών και άρθρων αντεγκλη‑
ματικής πολιτικής και έχει συμ μετάσχει σε πλήθος επιστημο‑
νικών συνεδρίων. 



978-618-84272-1-1
σελ: 96, 8.80 €

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επί‑
σημη γλώσσα των ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με 
πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευ‑
ρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς βέλαζαν τα αρχαία 
πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; Διαθέτει 
πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον 
εγκέφαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί; 
 Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά 
διαδεδομένους μύθους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, 
ανιχνεύει την προέλευση και τους λόγους της διάδοσής τους 
και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, επιστημονικό 
αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1959. 
Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε‑
χνείο και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει 
εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, πέντε βιβλία για τη γλώσσα 
κ.ά. Δουλεύει μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. 
Ενδιαφέρεται για τη φρασεολογία, την ετυμολογία, τη λεξικο‑
γραφία καθώς και για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. 
Συνεργάζεται με την εφημερίδα Αυγή και με διάφορα περιοδικά. 
Δημοσιεύει τα κείμενά του, γλωσσικά και άλλα, στο ιστολόγιο 
sarantakos.wordpress.com. 

ΜΎΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΆΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΆ

ΝΙΚΟΣ ΣΆΡΆΝΤΆΚΟΣ
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E.P. THOMPSON

Θα πρέπει το κέρδος να μπαίνει πάνω από τις ζωές των 
ανθρώπων; Το «πλήθος» στην Αγγλία του 18ου αιώνα απα‑
ντούσε αρνητικά, και είχε κινητοποιηθεί ενάντια σε πρα‑
κτικές των εμπόρων και των γαιοκτημόνων, που εξέθεταν τις 
τοπικές κοινότητες στον κίνδυνο της πείνας όταν οι σοδειές 
ήταν κακές. Οι «ταραχές για τα τρόφιμα» θεωρούνταν 
ανορθολογικές και σπασμωδικές αντιδράσεις πεινασμένων 
ανθρώπων, μέχρι τη δημοσίευση της μελέτης του μεγάλου 
Άγγλου ιστορικού E. P. Thompson για την «ηθική οικονομία» 
των φτωχών που αντιπαρατέθηκε στην ανερχόμενη φιλελεύ‑
θερη «πολιτική οικονομία». Το κλασικό αυτό άρθρο του 1971 
εισήγαγε την έννοια της ηθικής οικονομίας, η οποία έκτοτε 
έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα από ιστορικούς, κοινωνι‑
κούς ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους για τη μελέτη μιας 
μεγάλης ποικιλίας φαινομένων.

Ο E. P. Thompson (1924‑1993) ήταν Άγγλος μαρξιστής ιστορικός. 
Έγινε παγκόσμια γνωστός κυρίως με το έργο του The Making of 
the English Working Class (Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής 
τάξης), το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1963 και κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά το 2018 από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πει‑
ραιώς. Στα έργα του έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον 18ο αιώνα, 
την περίοδο κατά την οποία έγινε η μετάβαση από την προβιο‑
μηχανική στη βιομηχανική κοινωνία. Στα ελληνικά κυκλοφορεί 
επίσης το βιβλίο του Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχα-
νικός καπιταλισμός (Νησίδες, 2008).
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E. P. THOMPSON

Θα πρέπει το κέρδος να μπαίνει πάνω από τις ζωές των 
ανθρώπων; Το «πλήθος» στην Αγγλία του 18ου αιώνα 
απαντούσε αρνητικά, και είχε κινητοποιηθεί ενάντια σε 
πρακτικές των εμπόρων και των γαιοκτημόνων, που  
εξέθεταν τις τοπικές κοινότητες στον κίνδυνο της πείνας 
όταν οι σοδειές ήταν κακές. Οι «ταραχές για τα τρόφιμα» 
θεωρούνταν ανορθολογικές και σπασμωδικές αντιδρά-
σεις πεινασμένων ανθρώπων, μέχρι τη δημοσίευση της 
μελέτης του μεγάλου Άγγλου ιστορικού E.P. Thompson 
για την «ηθική οικονομία» των φτωχών που αντιπαρα-
τέθηκε στην ανερχόμενη φιλελεύθερη «πολιτική οικο-
νομία». Το κλασικό αυτό άρθρο του 1971 εισήγαγε την 
έννοια της ηθικής οικονομίας, η οποία έκτοτε έχει χρη-
σιμοποιηθεί εκτεταμένα από ιστορικούς, κοινωνικούς 
ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους για τη μελέτη μιας 
μεγάλης ποικιλίας φαινομένων.

Kυκλοφορούν 
 από τις εκδόσεις ΕΑΠ

 
Σπύρος Ι.Ασδραχάς  

Πρωτόγονη Επανάσταση.  
Αρματολοί και Κλέφτες (18ος -19ος αι.)

Αδαμάντιος Κοραής 
Για τις κληρονομικές ασθένειες. 

Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία 
Επιμ.-μτφρ. Κωνσταντίνος Ηροδότου

Σοφία Βιδάλη,  
Νικόλαος Κ. Κουλούρης, 

Χάρης Παπαχαραλάμπους (επιμ.) 
Εγκλήματα των ισχυρών. 
∆ιαφθορά, οικονομικό και  

οργανωμένο έγκλημα

Ιουλία Πεντάζου 
Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές  

ψηφιακού σχεδιασμού

Γεώργιος Δάσιος 
Κλασματικός Λογισμός.  
Θεωρία και εφαρμογές 

Επιστ. επιμ. Νικόλαος Κόλλας

Νίκος Σαραντάκος 
Μύθοι και πλάνες για την  

ελληνική γλώσσα

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός. Μύθοι, στερεότυπα,  

αναπροσανατολισμοί

Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος.  

Επαναστάτες, παρτιζάνοι, μαχητές

David Harvey  
Χώροι του νεοφιλελευθερισμού:  

Mια θεωρία της άνισης  
γεωγραφικής ανάπτυξης

Εκδόσεις ΕΑΠ 
Χαριλάου Τρικούπη 6–10 · Αθήνα · 106 79  

(Εμπ. Κέντρο Atrium, 1ος όροφος) 
Tηλ.: 210 008 0973 

info@houp.gr · www.houp.gr

Εικόνα Εξωφύλλου :  
King Street, Maidenhead, Berkshire  

Artist: Henry Taunt

Ο E. P. Thompson (1924-1993) 
ήταν Άγγλος μαρξιστής ιστορικός. 
Έγινε παγκόσμια γνωστός κυρί-
ως με το έργο του The Making of 
the English Working Class (Η συ-
γκρότηση της αγγλικής εργατικής 
τάξης), το οποίο εκδόθηκε πρώτη 
φορά το 1963 και κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά το 2018 από το Πολι-
τιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραι-
ώς. Στα έργα του έχει ασχοληθεί  
ιδιαιτέρως με τον 18ο αιώνα, την 
περίοδο κατά την οποία έγινε η 
μετάβαση από την προβιομηχα-
νική στη βιομηχανική κοινωνία. 
Στα ελληνικά κυκλοφορεί επίσης 
το βιβλίο του Χρόνος, εργασιακή 
πειθαρχία και βιομηχανικός καπι-
ταλισμός (Νησίδες, 2008).

O Νίκος Ποταμιάνος είναι εντε-
ταλμένος ερευνητής στο Ινστι-
τούτο Μεσογειακών Σπουδών 
του ΙΤΕ. 

Η ηθική οικονομία  
του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

H ΗΘΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  
ΤΟΝ 18ο ΑΙΏΝΑ



978-618-84272-3-5
σελ: 112, 8.80 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Ο «λαϊκισµός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δηµόσια συζή‑
τηση. Η έννοια χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια πληθώρα 
ετερογενών φαινοµένων. Τι ακριβώς είναι, όµως, ο λαϊκισµός; 
Ποια ελάχιστα κριτήρια και ποιες τυπολογίες είναι δυνατόν να 
επιστρατεύσουµε για να προσανατολιστούµε σε αυτό το θολό 
πεδίο; Πώς µπορούµε να διακρίνουµε τον λαϊκισµό από άλλα 
παράλληλα φαινόµενα; Τούτη η σύντοµη µελέτη επιχειρεί να 
µας εξοικειώσει µε την παγκόσµια ιστορία του λαϊκισµού και 
µε τις προσπάθειες της κοινωνικής και της πολιτικής θεωρίας 
να τον συλλάβουν και να τον αποτιµήσουν. Παρουσιάζει τις 
κριτικές κοινωνικο‑επιστηµονικές θεωρήσεις που επιχειρούν 
να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα της φιλελεύθερης, 
εκσυγχρονιστικής ορθοδοξίας. 

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 
ΜΥΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Ο Γιάννης Σταυρακάκης σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και στο Πανεπιστήμιο του Essex. Εργάστηκε στα Πανε πιστήμια 
του Essex και του Nottingham, και από το 2006 διδάσκει στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη‑
μίου Θεσσαλονίκης. Τελευταία του βιβλία είναι η (από κοινού 
με τον Νικόλα Σεβαστάκη) μελέτη Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός 
και κρίση (2012) και η επιμέλεια του συλλογικού τόμου, The 
Routledge Handbook of Psychoanalytic Political Theory (2019).  
Το διάστημα 2014‑15 υπήρξε κύριος ερευνητής του προγράμ‑
ματος «Populismus: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία», ενώ 
συμμετείχε στην ίδρυση του Specialist Group για τον λαϊκισμό, 
που λειτουργεί στο πλαίσιο της βρετανικής Political Studies 
Association. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
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978-618-84272-7-3
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

Η μελέτη εξετάζει τη συγκρότηση και την ανάπτυξη αντάρτικων 
στρατών κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, καλύπτοντας 
ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Εστιάζεται στις πιο εμβλη‑
ματικές περιπτώσεις εμφάνισης ανταρτών (από την Αμερικανική 
Επανάσταση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κίνα, την 
Κούβα, την Αλγερία, το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν και το Ιράκ), 
καθώς και στους τρόπους με τους οποίους επιχείρησαν να τους 
αντιμετωπίσουν οι εκάστοτε κυρίαρχες δυνάμεις. Διατρέχοντας 
τις θεωρητικές προσεγγίσεις του ανταρτοπόλεμου, εντάσσεται 
στον χώρο της ιστορικής κοινωνιολογίας του πολιτικού. Δίνει 
έμφαση στην ιστορικότητα και στις ποικίλες εκδοχές του ανταρ‑
τοπόλεμου. 

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ 
ΜΑΧΗΤΕΣ

Ο Βαγγέλης Τζούκας είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του Τμή‑
ματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος 
ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει στο 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι συγγρα‑
φέας των βιβλίων: Οι οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44. 
Τοπικότητα και πολιτική ένταξη (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
2013), Το φάντασμα του ναζισμού. Μυθολογία και σαγήνη του Τρίτου 
Ράιχ από την προπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας (Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», 2016) και Ο ΕΔΕΣ 1941-1945. Μια επανεκτίμηση 
(Αλεξάνδρεια, 2017).
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Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Η μελέτη εξετάζει τη συγκρότηση και την ανάπτυξη αντάρτικων στρατών 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, καλύπτοντας ένα κενό στην 
ελληνική βιβλιογραφία. Εστιάζεται στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις 
εμφάνισης ανταρτών (από την Αμερικανική Επανάσταση μέχρι τον Β́  
Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κίνα, την Κούβα, την Αλγερία, το Βιετνάμ, το 
Αφγανιστάν και το Ιράκ), καθώς και στους τρόπους με τους οποίους 
επιχείρησαν να τους αντιμετωπίσουν οι εκάστοτε κυρίαρχες δυνάμεις. 
Διατρέχοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του ανταρτοπόλεμου, δίνει 
έμφαση στην ιστορικότητά του και στις ποικίλες εκδοχές του.
Το βιβλίο εντάσσεται στον χώρο της ιστορικής κοινωνιολογίας του 
πολιτικού, συνιστώντας μια συνοπτική εξέταση πρακτικών και μορφών 
συλλογικής βίας, οι οποίες σχετίζονται με την αμφισβήτηση υφιστάμενων 
και θεσπισμένων εξουσιαστικών μορφωμάτων. Απαραίτητο βοήθημα 
για την κατανόηση ενός φαινομένου που παραμένει ισχυρό και στον 
μετανεωτερικό μας κόσμο, σε μια εποχή κρίσιμων μετασχηματισμών 
και ριζικών μεταμορφώσεων της πολεμικής εμπειρίας. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 
EΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ, 

 ΜΑΧΗΤΕΣ

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις ΕΑΠ

Ο Βαγγέλης Τζούκας είναι 
πτυχιούχος και διδάκτορας 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου 
και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει 
διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών και 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει 
δημοσιεύσει άρθρα και μελέ-
τες για τη σύγχρονη ελληνική 
και ευρωπαϊκή ιστορία, καθώς  
και για ζητήματα κοινωνιολογί-
ας της βίας. Είναι συγγραφέας 
των βιβλίων: Οι οπλαρχηγοί του 
ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44. 
Τοπικότητα και πολιτική ένταξη 
(Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
2013), Το φάντασμα του να-
ζισμού. Μυθολογία και σαγήνη 
του Τρίτου Ράιχ από την προ-
πολεμική περίοδο έως τις μέ-
ρες μας (Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», 2016) και Ο ΕΔΕΣ 
1941-1945. Μια επανεκτίμηση 
(Αλεξάνδρεια, 2017). 
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ΜΎΘΟΊ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-
θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 
1959. Σπούδασε χημικός μη-
χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και αγγλική φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο 
συλλογές διηγημάτων, πέντε 
βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  
Δουλεύει μεταφραστής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα σε Λουξεμβούργο και 
Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη 
φρασεολογία, την ετυμολογία, 
τη λεξικογραφία καθώς και για 
την ιστορία της ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την 
εφημερίδα Αυγή και με διάφο-
ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα 
κείμενά του, γλωσσικά και άλ-
λα, στο ιστολόγιο sarantakos.
wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των 
ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, 
στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς 
βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; 
Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-
φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-
θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους 
λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, 
επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.
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Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Το παρόν βιβλίο καταπιάνεται με βασικά ζητήματα της επιστήμης 
της Εγκληματολογίας: ανατρέχει στις κεντρικές θεωρήσεις για 
τα αίτια του εγκλήματος και την αντιμετώπισή του, εξετάζει την 
κοινωνική κατασκευή του εγκλήματος μέσα από τη δημιουργία 
του ποινικού νόμου και των κοινωνικών πιέσεων, αντικρούει τις 
βιολογικές και βιογενετικές θεωρίες και προσεγγίζει το έγκλημα 
και την αντίδραση σε αυτό ως ενιαίο πρόβλημα. Στόχος του δεν 
είναι να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο Εγκληματολογίας. Απευθύνεται 
σε ειδικούς, κυρίως όμως σε μη ειδικούς αναγνώστες που θέλουν 
να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του εγκληματικού φαινομένου 
ως κοινωνικoύ και τη συσχέτισή του με ένα ευρύ φάσμα κοινω-
νικών σχέσεων, περιλαμβανομένων των σχέσεων εξουσίας, και 
όχι με τις «οντολογικές» ιδιότητες του εγκληματία. 

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθη-
γήτρια Εγκληματολογίας και 
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω  πολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο 
Παν επιστήμιο Θράκης επί σειρά 
ετών, συνεργάζεται με πανεπι-
στήμια στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και διευθύνει το μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών για τη 
διαφθορά, το οικονομικό και το 
οργανωμένο έγκλημα στο ΕΑΠ. 
Είναι μέλος της Υποεπιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστη-
ρίων του ΟΗΕ, μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του 
Εγκλήματος και του Κοινωνικού 
Ελέγχου. Έχει γράψει δέκα βι-
βλία, σειρά μελετών και άρθρων 
αντεγκληματικής πολιτικής και 
έχει συμ μετάσχει σε πλήθος επι-
στημονικών συνεδρίων. 
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Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις ΕΑΠ
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ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-
θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 
1959. Σπούδασε χημικός μη-
χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και αγγλική φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο 
συλλογές διηγημάτων, πέντε 
βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  
Δουλεύει μεταφραστής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα σε Λουξεμβούργο και 
Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη 
φρασεολογία, την ετυμολογία, 
τη λεξικογραφία καθώς και για 
την ιστορία της ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την 
εφημερίδα Αυγή και με διάφο-
ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα 
κείμενά του, γλωσσικά και άλ-
λα, στο ιστολόγιο sarantakos.
wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των 
ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, 
στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς 
βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; 
Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-
φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-
θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους 
λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, 
επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.
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Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Ο «λαϊκισμός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δημόσια συζήτηση.  
Η έννοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πληθώρα ετερογε-
νών φαινομένων. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο λαϊκισμός; Ποια ελάχιστα 
κριτήρια και ποιες τυπολογίες είναι δυνατόν να επιστρατεύσουμε 
για να προσανατολιστούμε σε αυτό το θολό πεδίο; Πώς μπορούμε 
να διακρίνουμε τον λαϊκισμό από άλλα παράλληλα φαινόμενα;

Τούτη η σύντομη μελέτη επιχειρεί να μας εξοικειώσει με την παγκό-
σμια ιστορία του λαϊκισμού και με τις προσπάθειες της κοινωνικής 
και της πολιτικής θεωρίας να τον συλλάβουν και να τον αποτι-
μήσουν. Εντοπίζει τις αστοχίες των ορθόδοξων προσεγγίσεων. 
Παρουσιάζει, κατόπιν, τις κριτικές κοινωνικο- επιστημονικές θεω-
ρήσεις που επιχειρούν να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα 
της φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής ορθοδοξίας. Γιατί υπάρχει 
ο λαϊκισμός; Ποια η σχέση του με την αντιπροσώπευση και τη 
δημοκρατία; Γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει; Τι ακριβώς είναι; 
Τι δεν είναι; Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα όριά του;
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ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1959. Σπούδασε χημικός μη-χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αγγλική φι-λολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, πέντε βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  Δουλεύει μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μοιράζει τον χρόνο του ανά-μεσα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη φρασεολογία, την ετυμολογία, τη λεξικογραφία καθώς και για την ιστορία της ελληνικής λο-γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την εφημερίδα Αυγή και με διάφο-ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα κείμενά του, γλωσσικά και άλ-λα, στο ιστολόγιο sarantakos.wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές και ενίοτε σαρκαστικό.
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Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1959. Σπούδασε χημικός μη-χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αγγλική φι-λολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, πέντε βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  Δουλεύει μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μοιράζει τον χρόνο του ανά-μεσα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη φρασεολογία, την ετυμολογία, τη λεξικογραφία καθώς και για την ιστορία της ελληνικής λο-γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την εφημερίδα Αυγή και με διάφο-ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα κείμενά του, γλωσσικά και άλ-λα, στο ιστολόγιο sarantakos.wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές και ενίοτε σαρκαστικό.
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ΕΓΚΛΗΜΑ 
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ΚΟΊΝΏΝΊΑ 

Ο Γιάννης Σταυρακάκης σπού-
δασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και στο Πανεπιστήμιο του Essex. 
Εργάστηκε στα Πανε πιστήμια 
του Essex και του Nottingham, 
και από το 2006 διδάσκει στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τελευταία του βι-
βλία, η (από κοινού με τον Νικόλα 
Σεβαστάκη) μελέτη Λαϊκισμός, 
αντιλαϊκισμός και κρίση  (2012) 
και η επιμέλεια του συλλογικού 
τόμου, The Routledge Handbook 
of Psychoanalytic Political Theory 
(υπό έκδοση, 2019). Το διάστημα 
2014-15 υπήρξε κύριος ερευνητής 
του προγράμματος «Populismus: 
Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρα-
τία», ενώ συμμετείχε στην ίδρυση 
του Specialist Group για τον λαϊ-
κισμό, που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της βρετανικής Political Studies 
Association. 

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
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Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Ο «λαϊκισμός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δημόσια συζήτηση.  
Η έννοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πληθώρα ετερογε-
νών φαινομένων. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο λαϊκισμός; Ποια ελάχιστα 
κριτήρια και ποιες τυπολογίες είναι δυνατόν να επιστρατεύσουμε 
για να προσανατολιστούμε σε αυτό το θολό πεδίο; Πώς μπορούμε 
να διακρίνουμε τον λαϊκισμό από άλλα παράλληλα φαινόμενα;

Τούτη η σύντομη μελέτη επιχειρεί να μας εξοικειώσει με την παγκό-
σμια ιστορία του λαϊκισμού και με τις προσπάθειες της κοινωνικής 
και της πολιτικής θεωρίας να τον συλλάβουν και να τον αποτι-
μήσουν. Εντοπίζει τις αστοχίες των ορθόδοξων προσεγγίσεων. 
Παρουσιάζει, κατόπιν, τις κριτικές κοινωνικο- επιστημονικές θεω-
ρήσεις που επιχειρούν να υπερβούν τα αντιλαϊκιστικά στερεότυπα 
της φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής ορθοδοξίας. Γιατί υπάρχει 
ο λαϊκισμός; Ποια η σχέση του με την αντιπροσώπευση και τη 
δημοκρατία; Γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει; Τι ακριβώς είναι; 
Τι δεν είναι; Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια τα όριά του;
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ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-
θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 
1959. Σπούδασε χημικός μη-
χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και αγγλική φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο 
συλλογές διηγημάτων, πέντε 
βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  
Δουλεύει μεταφραστής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα σε Λουξεμβούργο και 
Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη 
φρασεολογία, την ετυμολογία, 
τη λεξικογραφία καθώς και για 
την ιστορία της ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την 
εφημερίδα Αυγή και με διάφο-
ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα 
κείμενά του, γλωσσικά και άλ-
λα, στο ιστολόγιο sarantakos.
wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των 
ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, 
στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς 
βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; 
Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-
φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-
θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους 
λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, 
επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.
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ΣΟΦΊΑ ΒΊΔΑΛΗ

Ο Νίκος Σαραντάκος γεννή-
θηκε στο Παλαιό Φάληρο το 
1959. Σπούδασε χημικός μη-
χανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και αγγλική φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο 
συλλογές διηγημάτων, πέντε 
βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  
Δουλεύει μεταφραστής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα σε Λουξεμβούργο και 
Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη 
φρασεολογία, την ετυμολογία, 
τη λεξικογραφία καθώς και για 
την ιστορία της ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την 
εφημερίδα Αυγή και με διάφο-
ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα 
κείμενά του, γλωσσικά και άλ-
λα, στο ιστολόγιο sarantakos.
wordpress.com. 

Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι η επίσημη γλώσσα των 
ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, 
στα αρχαία ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπεραστεί; Πώς 
βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα; Είναι η ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών; 
Διαθέτει πέντε εκατομμύρια λέξεις; Το τελικό ν οξυγονώνει άραγε τον εγκέ-
φαλο; Ο άνθρωπος θρώσκει; Οι κεφτέδες είναι ελληνικοί;

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-
θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους 
λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, 
επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.
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ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΊΝΏΝΊΑ 

Ο Γιάννης Σταυρακάκης σπού-
δασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και στο Πανεπιστήμιο του Essex. 
Εργάστηκε στα Πανε πιστήμια 
του Essex και του Nottingham, 
και από το 2006 διδάσκει στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τελευταία του βι-
βλία, η (από κοινού με τον Νικόλα 
Σεβαστάκη) μελέτη Λαϊκισμός, 
αντιλαϊκισμός και κρίση  (2012) 
και η επιμέλεια του συλλογικού 
τόμου, The Routledge Handbook 
of Psychoanalytic Political Theory 
(υπό έκδοση, 2019). Το διάστημα 
2014-15 υπήρξε κύριος ερευνητής 
του προγράμματος «Populismus: 
Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρα-
τία», ενώ συμμετείχε στην ίδρυση 
του Specialist Group για τον λαϊ-
κισμό, που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της βρετανικής Political Studies 
Association. 

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ



978-618-84272-2-8
σελ: 312, 17.00 €

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ

H Ιστορία µεταπηδά από το βιβλίο στο ψηφιακό περιβάλλoν. 
Μετασχηµατίζεται σε ψηφιακή υλικότητα, εκτίθεται στην 
οθόνη, σε χώρους όπως το µουσείο, η ακαδηµία, το αρχείο, 
η βιβλιοθήκη, το σπίτι. Η «Ιστορία σε έκθεση», ανοικτή πια 
στο βλέµµα του χρήστη/επισκέπτη, απαιτεί διαφορετικές από 
τις συνήθεις πρακτικές εργασίας και έρευνας προκειµένου 
να αποκτήσει την ψηφιακή µορφή της. Το βιβλίο πραγµα‑
τεύεται ζητήµατα που αφορούν στον σχεδιασµό ψηφιακών 
εφαρµογών µε ιστορικό περιεχόµενο, θέτοντας σε διάλογο 
πρακτικές από τον χώρο τόσο των εφαρµοσµένων  όσο και 
των ανθρωπιστικών επιστηµών.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Ιουλία Πεντάζου είναι μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανε‑
πιστήμιο Θεσσαλίας, ιστορικός και διδάκτωρ Αρχι τεκτονικής με 
ειδίκευση στον ψηφιακό σχεδιασμό. Ασχολείται με τον σχεδιασμό 
βάσεων δεδομένων και άλλων λογισμικών για τις ανθρω πιστικές 
επιστήμες καθώς και την επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων.



ΝESSA CAREY

Για δεκαετίες, μετά την ταυτοποίηση της δομής του DNA, οι 
επιστήμονες εστίαζαν µόνο στα γονίδια, δηλαδή τις περιοχές  
του γονιδιώματος που, βάσει του γενετικού κώδικα, παράγουν 
τις πρωτεΐνες. Οι υπόλοιπες περιοχές θεωρούνταν ότι, επειδή 
δεν είναι κωδικές, δηλαδή επειδή δεν παράγουν πρωτεΐνες, 
δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό και για αυτό είχαν 
χαρακτηριστεί με την ελάχιστα κολακευτική ονομασία «άχρηστο 
DNA» (junk DNA). Ώστόσο, η αλληλούχηση του γονιδιώματος 
του ανθρώπου τη δεκαετία του 2000 αποκάλυψε ότι το µη 
κωδικό DNA καταλαμβάνει μέχρι και το 98% του γονιδιώματος, 
ενώ οι έρευνες που ακολούθησαν απέδειξαν ότι οι παραλλαγές 
και τροποποιήσεις σε αυτό το μη κωδικό DNA (και τα μη κωδικά 
RNA που παράγονται από αυτό), εμπλέκονται σε πολλές φυσι‑
ολογικές και παθολογικές διεργασίες. Καθώς έχουμε αρχίσει 
να ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του «άχρηστου» DNA μόλις τα 
τελευταία χρόνια, το βιβλίο της Nessa Carey αποτελεί έναν 
συναρπαστικό οδηγό στην ιστορία και τις αμφισβητήσεις αυτού 
του ταχύτατα αναδυόμενου πεδίου διαμάχης. 

Η Nessa Carey είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Imperial College 
του Λονδίνου. Αναγορεύτηκε διδάκτορας βιολογίας από το 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Εργάστηκε στη βιοτεχνολογική 
και φαρμακευτική βιομηχανία για περισσότερο από μια δεκαετία. 
Διατηρεί στενές σχέσεις με πρωτοπόρους ερευνητές στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ, σε ινστιτούτα όπως η Ιατρική Σχολή του Harvard, 
το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, το Ινστιτούτο Wistar, το MD 
Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας και το 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Έχει επίσης γράψει το 
βιβλίο The Epigenetics Revolution: How Modern Biology Is Rewriting 
Our Understanding of Genetics, Disease, and Inheritance. (London: 
Icon Books Ltd., 2012). 

JUNK DNA 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ
ΥΛΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΏΜΑΤΟΣ

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΗ ΣΚΟΤΈΊΝΗ ΎΛΗ 
 ΤΟΎ ΓΟΝΊΔΊΏΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ



ΣΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

Τη δεκαετία του 1840 κάποιοι Επτανήσιοι επινόησαν τον όρο 
ξενοκρατία, λέξη που συνοψίζει την τελευταία περίοδο της 
βρετανικής κυριαρχίας και του Ιονίου Κράτους. Το βιβλίο 
αυτό δείχνει πώς οι σχέσεις κυριαρχίας στο Ιόνιο Κράτος 
καθορίστηκαν όχι μόνο από την αποικιοκρατική δύναμη των 
«ξένων» αλλά και από τη δράση των Επτανήσιων αστών. 
Το βιβλίο αναλύει τις πραγματικές διαστάσεις της «ξενο‑
κρατίας», τους όρους με τους οποίους διαμορφώθηκαν οι 
σχέσεις εξουσίας, όπως την καθόρισε το αποικιακό καθεστώς 
της βρετανικής προστασίας και αναδεικνύει τις τοπικές ιδιαι‑
τερότητες του κάθε νησιού που αποτελούσαν τα «Ηνωμένα 
Κράτη των Ιονίων Νήσων», εστιάζοντας στην αποικιοκρα‑
τική οικονομία και στην υψηλής ταξικής έντασης κοινωνία. 

Ο Σάκης Γκέκας μεγάλωσε στη Βέροια, σπούδασε στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (Μ.Α., Ph.D.) και 
δίδαξε στο London School of Economics, στο Ευρωπαϊκό Ινστι‑
τούτο και στο Πανεπιστήμιο του Μάνστεστερ. Το 2009 ανέλαβε 
την Έδρα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Hellenic Heritage 
Foundation στο Πανεπιστήμιο York, στο Tορόντο, όπου  
διδάσκει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Έχει δημοσιεύσει το 
βιβλίο Xenocracy. State, Class, and Colonialism in the Iοnin Islands, 
1815-1864 (Berghahn 2017), και άρθρα για την ιστορία των  
Επτανήσων, για την αποικιοκρατία στη Μεσόγειο και την οικο‑ 
νομική ιστορία του ελληνικού κράτους. Διευθύνει το Αρχείο 
Ελληνο‑Καναδικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του York. 

Οικονομία, κοινωνία 
και κράτος στα Επτάνησα  

(1815-1864)

Ξενοκρατία 

ΣΆΚΗΣ ΓΚΕΚΆΣ

ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΏΝΙΑ  
ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
(1815-1864)

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ



FREDERICK STRONG

Ο Frederick Strong (Φρέντερικ Στρονγκ) esq., τραπεζίτης, 
εμπορικός πράκτορας, πρόξενος του Βασιλείου της Βαυαρίας 
και Γενικός Πρόξενος του Βασιλείου του Ανόβερου έφτασε στην 
Αθήνα αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα, το 1834. Παρασημο‑
φορήθηκε για τις υπηρεσίες του από τους Βασιλείς της Ελλάδος 
με τον Σταυρό του Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος, και του 
Ανόβερου, με τον Σταυρό του Ιππότη του Γουελφικού Tάγματος.  
Ο τίτλος esq. (esquire) που συνοδεύει το όνομά του είναι βρετα‑
νικός, καθαρά τιμητικός τίτλος. 

Το έργο του Φρέντερικ Στρονγκ αναφέρεται στην ελληνική 
διοίκηση, οικονομία και δημογραφία κατά την πρώτη δεκαετία του 
Ελληνικού Βασιλείου, και ευρύτερα σε όλη την Οθωνική περίοδο. 
Για πολλά χρόνια προσέφερε μια από τις ελάχιστες πηγές αξιό‑
πιστων ποσοτικών πληροφοριών για τον πληθυσμό, τα δημόσια 
οικονομικά, την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο και τη ναυτιλία, 
τις τιμές, τους μισθούς, τα πληθυσμιακά μεγέθη πόλεων κ.λπ. την 
πρώτη δεκαετία του Ελληνικού Βασιλείου, ενώ ελάχιστα βιβλία 
μπορούσαν να το συναγωνιστούν στο πεδίο αυτό, καθώς τα περισ‑
σότερα μέχρι τότε έργα, γραμμένα στα γερμανικά, δεν έμπαιναν σε 
λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. 
Μέχρι σήμερα το έργο του Στρονγκ αποτελεί ένα έργο αναφοράς, 
καθώς ο συγγραφέας από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στην 
Ελλάδα ανήκε στο μικρό κύκλο των Ελλήνων και αλλοδαπών 
μελών της ανώτατης διοικητικής γραφειοκρατίας και της κυρί‑
αρχης οικονομικά εμπορικής‑τραπεζικής τάξης της χώρας, και 
ως εκ τούτου κινήθηκε με άνεση εντός της Οθωνικής διοίκησης, 
έχοντας πρόσβαση σε πληροφόρηση που ελάχιστοι τότε διέθεταν. 

H ΕΛΛΑΔΑ ΏΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΏΝΙΑ ΤΗΣ 
ΟΘΏΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το βιβλίο του Φρέντερικ Στρονγκ ήταν γνωστό και ευρέως χρησιμοποι-
ημένο από όλους όσοι έγραψαν για την ελληνική διοίκηση, οικονομία 
και δημογραφία κατά την πρώτη δεκαετία του Ελληνικού Βασιλείου, 
και ευρύτερα για την Οθωνική περίοδο. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε 
μια από τις ελάχιστες πηγές αξιόπιστων ποσοτικών πληροφοριών για 
τον πληθυσμό, τα δημόσια οικονομικά, την αγροτική παραγωγή, το 
εμπόριο και τη ναυτιλία. Προσέφερε λεπτομερή πληροφόρηση για τις 
τιμές, τους μισθούς, τα πληθυσμιακά μεγέθη πόλεων κ.λπ. Αυτός ήταν 
εξάλλου από την αρχή και ο διακηρυγμένος στόχος του, να αποτελέσει 
δηλαδή μια πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης για το ευρωπαϊκό κοινό. 
Εμμέσως βέβαια επιζητούσε να επηρεάσει θετικά υπέρ του Μονάρχη 
της Ελλάδας τη διεθνή κοινή γνώμη. Οι βιβλιοκρισίες και η παρουσία 
του έργου σε πολλές βιβλιοθήκες υποδηλώνουν την υποδοχή και την 
ευρεία κυκλοφορία ενός έργου που διέφερε από τα περισσότερα που 
είχαν γραφτεί για τη νέα Ελλάδα και είτε ήταν αρχαιολογικής και φιλο-
λογικής έμπνευσης είτε κείμενα στενά συνδεδεμένα με την πρόσφατη 
επαναστατική ιστορία της χώρας. Γρήγορα, το έργο του νεαρού τότε 
ακόμα Φρέντερικ Στρονγκ, που όμως μετρούσε ήδη οκτώ χρόνια δια-
μονής στη χώρα ως εμπορικός και τραπεζιτικός πράκτορας βρετανικών 
συμφερόντων και πρόξενος της Βαυαρίας, κατέκτησε εξέχουσα θέση 
στις προσλαμβάνουσες όσων επιθυμούσαν να αποκτήσουν μια πλήρη 
εικόνα της κατάστασης και των προοπτικών του Ελληνικού Βασιλείου.

Οι Εκδόσεις ΕΑΠ ιδρύθηκαν από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο με στόχο την έκδοση 
και προώθηση βιβλίων επιστημονικού και 
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Φιλοδοξούν 
να αποτελέσουν μια ακόμα συνεισφορά του 
ΕΑΠ στην επιστημονική κοινότητα και την 

ελληνική κοινωνία.

www.houp.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

(1833-1842)

Του Frederick Strong esq.

Επιμέλεια
Σωκράτης Πετμεζάς
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Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΕΑΠ

Σπύρος Ι.Ασδραχάς  
Πρωτόγονη Επανάσταση.  
Αρματολοί και Κλέφτες (18ος -19ος αι.)

Αδαμάντιος Κοραής 
Για τις κληρονομικές ασθένειες. 
Ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία 
Επιμ.-μτφρ. Κωνσταντίνος Ηροδότου

Σοφία Βιδάλη,  
Νικόλαος Κ. Κουλούρης, 
Χάρης Παπαχαραλάμπους (επιμ.) 
Εγκλήματα των ισχυρών. 
∆ιαφθορά, οικονομικό και  
οργανωμένο έγκλημα

Ιουλία Πεντάζου 
Ιστορία σε έκθεση/πρακτικές  
ψηφιακού σχεδιασμού

Νίκος Σαραντάκος 
Μύθοι και πλάνες για την  
ελληνική γλώσσα

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός. Μύθοι, στερεότυπα,  
αναπροσανατολισμοί

Σοφία Βιδάλη 
Έγκλημα και κοινωνία

Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος.  
Επαναστάτες, παρτιζάνοι, μαχητές

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ



ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Μικροπλαστικά βλέπουμε παντού, αλλά είτε δεν δίνουμε 
σημασία, είτε τα έχουμε συνηθίσει, ή δεν ξέρουμε τι είναι. Αρχικά, 
νομίζαμε ότι τα μικροπλαστικά είναι τα μικρά κομματάκια 
πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά που βλέπουμε με γυμνό 
μάτι. Όσο όμως οι αναλυτικές τεχνικές εξελίσσονται, τόσο 
περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μικροπλαστικά που 
δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, καθιστώντας πολύ χειρότερη την 
κατάσταση σε σχέση με την αρχική εικόνα. Μικροπλαστικά έχουν 
εντοπιστεί από το αρκτικό χιόνι και τα αλπικά εδάφη έως τα πιο 
απομακρυσμένα νησιά και τους βαθύτερους ωκεανούς. Πάνω 
από 700 είδη οργανισμών αλληλεπιδρούν με τα μικροπλαστικά 
στο περιβάλλον, ενώ οι άνθρωποι τα καταναλώνουμε μέσω της 
τροφής και του νερού και τα εισπνέουμε. Και ενώ οι πιθανές επι‑
πτώσεις στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστές, οι ακριβείς επιπτώ‑
σεις δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν, καθώς πρόκειται για 
ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Στο παρόν έργο εξετάζεται πώς 
δημιουργούνται τα μικροπλαστικά, πότε και πως μπήκαν στη ζωή 
μας, τι ουσίες και μικροοργανισμούς κουβαλάνε μαζί τους, πώς 
καταλήγουν και πώς διαχέονται στο περιβάλλον. Υπάρχουν εναλ‑
λακτικές και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από μας και όλοι μαζί; 

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Μικροπλαστικά

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Η Χρυσή Κασσιανή Καραπαναγιώτη είναι περιβαλλοντολόγος και 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών με αντικείμενο τη «Χημεία Περιβάλλοντος με έμφαση στην 
Υγρή Ρύπανση». Ασχολείται με τη ρύπανση από μικροπλαστικά από 
το 2004. Έχει επιμεληθεί δύο επιστημονικά βιβλία για μικροπλα‑
στικά για τους εκδοτικούς οίκους Springer και International Water 
Association (IWA).
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