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Hellenic Open University Press (HOUP) was 
founded in 2018 by the Hellenic Open University 
(HOU) in order to publish and promote books 
and reviews of scientific and academic interest 
of the highest possible quality. It functions as a 
financially independent, private, anonymous 
publishing company, in which the HOU is the 

only shareholder. 
Our publications aim to promote & disseminate 
modern scientific research and teaching, and to 
publish books of general interest relating to the 
fields of science and technology, humanities and 

social sciences.
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Σπουδάζοντας στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1986, συνάντησα 
έναν Γερμανό φοιτητή που είχε μεγαλώσει στο Δυτικό Βερολίνο 
– την πόλη-σύμβολο της παγκόσμιας αντιπαράθεσης που ονο-
μάστηκε Ψυχρός Πόλεμος. Πάνω στη συζήτηση τον ρώτησα αν 
πίστευε ότι η διαιρεμένη πατρίδα του θα ξαναγινόταν ποτέ ενιαίο 
κράτος. «Δεν το πιστεύω», απάντησε. «Σαράντα τόσα χρόνια 
ζούμε χωριστά, με διαφορετικά συστήματα. Έχουμε γίνει δύο 
έθνη πια. Άσε που οι “υπερδυνάμεις” δεν θα το επέτρεπαν ποτέ».
 Όσοι έζησαν ανάμεσα στο 1945 και το 1989 είχαν μάθει να 
θεωρούν δεδομένο το διεθνές περιβάλλον που είχε κληροδοτή-
σει ο πόλεμος του Χίτλερ. Οι μεγαλύτεροι πάσχιζαν να επουλώ-
σουν τραύματα, οι νεότεροι να χτίσουν όνειρα στη σκιά του δι-
πολισμού και της ισορροπίας του τρόμου. Για τους πιο τυχερούς, 
στον «ανεπτυγμένο» κόσμο, ανατολικό και δυτικό, αυτό σήμαινε 
ένα λίγο πολύ σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον. Για τους 
άλλους, στον λεγόμενο «Τρίτο Κόσμο», η αστάθεια και η ανασφά-
λεια ήταν ο κανόνας.
 Ο Ψυχρός Πόλεμος τερματίστηκε αναπάντεχα το 1989-1990. 
Αντίθετα με τους φόβους των πολλών, αυτό δεν συνέβη με πά-
ταγο αλλά με ψίθυρο.
 Τα πώς και τα γιατί στην εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου, σε πα-
γκόσμιο και ελληνικό επίπεδο, επιχειρεί να συμπυκνώσει το βι-
βλίο αυτό· και, ταυτόχρονα, να χρησιμεύσει ως εισαγωγή στην 
τρέχουσα, εξίσου απρόβλεπτη, φάση της ανθρώπινης ιστορίας.

Kυκλοφορούν 
 από τις εκδόσεις ΕΑΠ

 
Σπύρος Ι.Ασδραχάς  

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

David Harvey  
Χώροι του νεοφιλελευθερισμού 

Μια θεωρία της άνισης γεωγραφικής 
ανάπτυξης

Λόης Λαμπριανίδης  
Θεοδόσης Συκάς  

Brain Drain στην Ελλάδα  
Μια περίπτωση μετανάστευσης  

υψηλής ειδίκευσης

Αντώνης Μανιτάκης  
Ο ελληνικός συνταγματισμός 

200 χρόνια μετά  
Δημοκρατικός, Νεωτερικός, Ακμαίος 

Friederike Otto   
Aγριος Καιρός 

Αναζητώντας τους υπευθύνους  
για τους καύσωνες, τις πλημμύρες  

και τις καταιγίδες

Ε. P. Τhompson  
Η ηθική οικονομία του πλήθους στην 

Αγγλία τον 18ο αιώνα   

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

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

info@houp.gr · www.houp.gr

Ο Ιωάννης Δ. Στεφανίδης διδά-
σκει Διπλωματική Ιστορία στη Νομι-
κή Σχολή του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου. Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ 
και του LSE. Έχει συνεργαστεί με το 
ΕΑΠ και έχει διδάξει ως επισκέπτης 
καθηγητής στα πανεπιστήμια Μακε-
δονίας και Κύπρου, καθώς και στο Ε-
βραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσα-
λήμ. Στα έργα του περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα: Isle of Discord: Nationa- 
lism, Imperialism and the Making of 
the Cyprus Question (1999)· Stir-
ring the Greek Nation: Political Cul-
ture, Irredentism and anti-America- 
nism in Greece, 1945-1967 (2007)· 
Substitute for Power: British Propa-
ganda to the Balkans, 1939-1944  
(2012)· «America’s Projection and 
Democracy Promotion: The “Voice 
of America”, Greece under the Co- 
lonels and Ceauşescu’s Romania» 
στο Modern Greek Studies Yearbook  
32/33 (2016). 

The Cold War was terminated unexpectedly in 
1989-1990. Contrary to what most people feared, 
it ended peacefully, without large-scale conflicts. 
This book aims to condense the reasons and the way 
the Cold War emerged and developed, at both an 
international and Greek level, and, at the same time, 
to serve as an introduction to the current, equally 
unpredictable, phase of the human history. Those 
who lived between 1945 and 1989, learnt to take for 
granted the international environment inherited 
from Hitler’s war. The older people were struggling 
to heal the wounds whereas the younger were trying 
to build their dreams in the shadow of bipolarity 
and balance of terror. For the luckier ones, in the 
“developed” eastern and western world, this meant, 
a more and less, stable and predictable environment. 
As for the others, the so called the “third world”, 
instability and insecurity were the norm. 

978-618-5497-07-1 
224 p. 15.00 €

Ioannis D. Stefanidis teaches “Diplomatic History” at the Law 
School of Aristotle University of Thessaloniki.

COLD WAR

IOANNIS STEFANIDIS
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978-618-5497-13-2
464 p. 18.80 €

ΣΆΚΗΣ ΓΚΈΚΆΣ

Οικονομία, κοινωνία και κράτος  
στα Έπτάνησα (1815-1864)

ΞΈΝΟΚΡΆΤΊΆ 

Sakis Gekas has taught at London School of Economics, the 
European Institute and the University of Manchester. In 2009, 
he took up the Chair in Modern Greek History at the York 
University Hellenic Heritage Foundation, at Toronto, where 
he teaches Greek and European History. 

In the 1840s, a few Septinsularians invented the term 
‘xenocracy’, a word that summarizes the last period 
of the British rule and of the Ionian State. This book 
shows how the power struggles within the Ionian 
State were defined not only by the colonial power 
of “foreigners”, but also by the activity of the Ionian 
bourgeoisie. The book analyzes “xenocracy” in its 
actual dimensions, the basis on which power relations 
were formed, as it was defined by the colonial regime 
of the British protectorate, and points out the local 
particularities of each island that constituted the 
“United States of the Ionian Islands”, focusing on 
the colonial economy and on a society of intense 
class tensions.

SAKIS GEKAS

XENOCRACY 
ECONOMY, SOCIETY  

AND STATE IN THE IONIAN 
ISLANDS (1815–1864) 
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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  
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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

E.P. THOMPSON

Should profit be placed above human life? The English 
“crowd” in the 18th century answered in the negative, 
and had moved against the practices of merchants and 
landowners, exposing local communities to the risk of 
starvation when the crops were bad. “Food riots” were 
considered the irrational and erratic response of hungry 
people, up to the publication of the study of the great 
English historian E. P. Thompson on the “moral economy” 
of the poor opposing the rising liberal “political economy”. 
This classic paper of 1971 introduced the concept of 
moral economy, which has since been extensively used 
by historians, social anthropologists and sociologists for 
the study of a large variety of phenomena.

978-618-5497-01-9
160 p. 11.90 €

THE MORAL ECONOMY OF 
THE ENGLISH CROWD IN THE 
EIGHTEENTH CENTURY 

E. P. Thompson (1924-1993) was an English Marxist historian. 
In his works, he has engaged particularly with the 18th 
century, the period during which came the transition from the  
pre-industrial to the industrialized society. 



How can Karaiskakis’ conversion from devil to angel 
at the end of the Greek Revolution be explained? In the 
present study, Karaiskakis’ radical change is treated 
as a complicated and open process in terms of its 
outcome which can be better understood if we take 
into account the catastrophic implications the war for 
the national independence had for the regions where the 
first armed rebellions had occurred and in particular 
for the captains living in the mountainous provinces of 
Roumeli. Karaiskakis’ shift is examined in connection 
with the deregulation of the relations and the devaluation 
of the tactics and practices applied by brigands ( Klefths 
and Armatoloi) as well as in relation to the formation 
of a new type of army, the irregular army of the Greek 
National Revolution. 

DIONISIS TZAKIS

978-618-5497-10-1 
248 p. 14.00 €
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KARAISKAKIS’ SHIFT 
FROM A BRIGAND  

TO A REBEL 

Dionysis Tzakis is an Assistant Professor at the Department of 
History of Ionian University. 



ELIAS KOLOVOS,  
ŞÜKRÜ ILICAK,  
SEYED MOHAMMAD  
SHARIAT PANAHI

THE SULTAN’S RAGE  
AUTOGRAPH DECREES  
OF MAHMUD II, IN 1821  

In this edition, the decrees issued by the Sultan, Mahmud 
II, in 1821 when the Greek Revolution broke out, are 
now available in Greek, having been translated from 
Ottoman Turkish. The Greek revolution infuriated the 
Sultan. In one of his decrees, Mahmud II, wrote that he 
had abandoned his comforts to be able to respond without 
delay to his correspondence with Pashas, Viziers, and 
other officials. These published documents serve as a 
significant source, in order to examine and interpret the 
reaction of the authority against the Greek Revolution, 
the side of the “Other part”, the central state elite of 
the Ottoman Empire. The Ottoman generals who were 
called in to suppress the revolt, found hard to believe 
that the irregular army of the subjugated Greeks would 
seize arms and be willing to sacrifice their life in order 
to attain their desire for their independence.

978-618-5497-11-8 
352 p. 19.00 €

Elias Kolovos is an associate professor of Ottoman History at the 
Department of History and Archeology of the University of Crete.

Şükrü Ilıcak holds a PhD from the University of Harvard.

Seyed Mohammad Shariat Panahi is an assistant professor at the 
Department of History, Archaeology and Social Anthropology of 
the University of Thessaly.
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MYTHS AND FALLACIES  
IN THE GREEK LANGUAGE 

ΜΎΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΆΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΆ

ΝΙΚΟΣ ΣΆΡΆΝΤΆΚΟΣ

ΣΕ
ΙΡ
Ά

P
LU

S

Did Greek language lose the opportunity to become 
the official language of the United States for one 
vote? Are computers programmed in ancient Greek, 
courtesy of Bill Gates? Is the Indo-European theory 
actually outdated? How did ancient sheep bleat? Is 
Greek the mother of all languages? Does it really 
possess five million words? Does the suffix -n 
oxygenate the brain? Is man gazing up indeed? Are 
koftas Greek? 
 Nikos Sarantakos presents twenty-five extremely 
widespread myths and fallacies concerning the Greek 
language, detects their origins and the reasons for 
their spreading, and refutes them. And all that, with 
his very own well-known, scientific but also delightful 
manner, with a playful, clear and sometimes cutting 
style.

978-618-84272-1-1
96 p. 8.80 €

Nikos Sarantakos studied Chemical Engineering at the 
National Technical University of Athens, and English Language 
and Literature at the University of Athens. He has published 
two poetry collections, five books on language etc. He works 
as a translator in the European Parliament.



ADAMANTIOS KORAIS

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΉΣ

Εισαγωγή - Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου

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

HEREDITARY DISEASES 
EXISTENCE, NATURE,  
PREVENTION, CURE 

Seven years ago, a diligent search at the renowned 
National Medical Academy of Paris (Bibliothèque de 
l’Academie Nationale de Médecine), brought to light a 
very pleasant surprise for the researchers. Konstantinos 
Herodotou, head researcher of a scientific group, discov-
ered an unknown manuscript of Adamantios Korais, 
written in Latin in 1790, with the title De Morborum 
Haereditariorum: Existentia, Natura, Prophylaxi et Cura. 
The text was written for a competition organized by The 
Royal Medical Company of Paris, an innovative and 
dynamic medical and political institution influenced by 
the ideas of Enlightenment. This rare essay, combined with 
Konstantinos Herodotou’s introduction and comments, 
adds a piece of a rather unknown view of Korais’ work: 
his medical education and experience.

978-618-84272-0-4
152 p. 13.00 €

Konstantinos Herodotou is a researcher for the Research Center of 
Humanities and a member of the Political Philosophy Laboratory 
(University of Athens). 



SPYROS I. ASDRAHAS

978-618-84272-4-2
326 p. 19.00 €
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A PRIMITIVE REVOLUTION  
ARMATOLOI AND KLEPHTS  

[MILITIA AND BRIGANDS]  
(18th–19th c.) 

Both klephts and armatoloi constitute two functions that 
belong to the same total, the primitive revolution, of 
which the possibilities of integration […] are historically 
manifested in the institution of armatoliks, where the 
process of integration is also concluded in an ideological 
level: insurgency is justified in the formulation of social 
authority, armatolos, an authority capturing precisely 
the limits of the primitive revolution, that is, its inability 
to emerge as an active revolution with its own social 
dynamics […] The pressure, through banditry, to 
acquire the armatoliks, the struggle to maintain it, that 
is manifested though the strifes between armatoloi and 
the bearers of communal and state power, comprise the 
climate, in which violence is shaped and autonomized 
as a value against those authority figures.

Spyros I. Asdrahas (1933-2017) has been Professeur associé of 
University of Paris I, Pantheon Sorbonne, Research Director at the 
National Hellenic Research Foundation, co-founder of the journal 
Ta Istorika, along with Philippos Eliou and Vassilis Panagiotopoulos, 
founding member of Contemporary Social History Archives and 
president of their Board of Directors (2004-2015). 



HELEN ASKITOPOULOU, 
ANTONIS N. BGONTZAS 

This work attempts to document several key issues of 
medical ethics, which constitute Hippocrates’ legacy 
in the Western medicine. In the 5th and 6th centuries, 
Hippocrates and the Medical School of Kos observed that 
diseases were not caused by supernatural forces, were 
not sent by Gods nor were associated to philosophical 
assumptions. This ascertainment laid the foundation for 
the evolution of medicine as a rational scientific discipline. 
For the first time, the Hippocratic Corpus and in particular 
the Hippocratic Oath articulated high ethical and moral 
values, introducing timeless values of beneficence, nonmal-
feasance, confidentiality and justice. Hippocratic ideals are 
timeless and unchanging, but the rules that embody these 
ideals require constant reassessment and reinforcement. 
The Oath was a verbal pledge of honor given by doctors 
to their patients that they would practice medicine to 
benefit and avoid harm, and not a social contract between 
doctors and the society. The Hippocratic axiom “help or 
do not harm” is a duty, an obligation and a fundamental 
principle with eternal impact. The humane Hippocratic 
spirit must inspire modern doctors in their daily practice.

“Ηelp or do not harm the patient”
TIMELESS ETHICAL AND MORAL 
VALUES IN THE HIPPOCRATIC 
CORPUS 
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978-618-5497-08-8 
320 p. 15.00 €

Helen Askitopoulou is a professor emeritus at the University  
of Crete.

Antonis N. Bgontzas was a president of the National Medical Board 
of Ethics and the principal author of the draft law on the modern 
“Code of Medical Ethics”.
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FRACTIONAL CALCULUS
THEORY AND  

APPLICATIONS 

GEORGE DASSIOS

978-618-5497-00-2
264 p. 14.90 €

George Dassios is Emeritus Professor of Applied Mathematics 
at the University of Patras, Honorary Research Fellow at 
the Foundation for Research and Technology – Hellas, and 
Corresponding Member in the Academy of Athens. He has 
also been honored with the Marie Curie Chair of Excellence 
at the University of Cambridge. 

Infinitesimal Calculus is established on the concepts 
of the derivative and of an integral of integer class. 
Fractional Calculus is the expansion of these 
concepts for any real or complex class. One of the 
main characteristics of Fractional Calculus theory is 
that the fractional differentiation has the same total 
behavior as the integral, in contrast to the topical 
character of the derivative in Classical Calculus.  
 The theory of Fractional Calculus, apart from the 
intrinsic charm it exerts on the reader, has in the past 
decades found very useful applications in demanding 
problems of modern science and technology. It looks 
as if this newly-developed theory is going to turn out 
extremely useful in the near future, since it provides 
the opportunity to tackle each problem with the 
optimal mathematical tool, which is dictated by the 
problem itself. 



Φωτογραφία εξωφύλλου:
 www.istockphoto.com
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ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΗ ΣΚΟΤΈΊΝΗ ΎΛΗ 
 ΤΟΎ ΓΟΝΊΔΊΏΜΑΤΟΣ
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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

Σοφία Βιδάλη 
Έγκλημα και κοινωνία

Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος.  
Επαναστάτες, παρτιζάνοι, μαχητές

David Harvey  
Χώροι του νεοφιλελευθερισμού:  
Mια θεωρία της άνισης  
γεωγραφικής ανάπτυξης

E. P. Thompson  
Η ηθική οικονομία του πλήθους  
στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

Έκδόσεις ΈΑΠ 
Χαριλάου Τρικούπη 6–10 · Αθήνα · 106 79  
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Η Nessa Carey είναι επισκέπτρια καθηγή-
τρια στο Imperial College του Λονδίνου. 
Έχει διδακτορικό στην ιολογία από το 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Έχοντας 
εργαστεί για περισσότερο από δέκα χρό-
νια σε εργαστήρια βιοτεχνολογίας και 
φαρμακευτικές εταιρείες, διατηρεί στενές 
σχέσεις με κορυφαίους ερευνητές στην 
Ευρώπη και πολλά πανεπιστήμια των 
ΗΠΑ, όπως την Ιατρική Σχολή του Harvard, 
το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το 
Ινστιτούτο Wistar, το Κέντρο Καρκίνου 
MD Anderson του Πανεπιστημίου του 
Τέξας και το Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Καλιφόρνιας. Η Nessa Carey είναι συγ-
γραφέας του The Epigenetics Revolution: 
How Modern Biology Is Rewriting Our 
Understanding of Genetics, Disease, and 
Inheritance [ελλ. εκδ. Η επιγενετική επα-
νάσταση. Σύγχρονη βιολογία και η αντί-
ληψή μας περί γενετικής, ασθενειών και 
κληρονομικότητας, Ροπή, Αθήνα 2015].

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 άλλωστε είχαν χαρακτηριστεί με την ελάχιστα κολακευτική ονομασία 
«άχρηστο DNA» (junk DNA). Ωστόσο, 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 φυσιολογικές και παθολογικές διεργασίες. Το μη 
κωδικό DNA και τα μη κωδικά RNA αποτελούν πλέον την ερμηνεία πολλών νόσων, για 
τις οποίες δεν είχε προταθεί μέχρι τώρα κανένας αιτιολογικός μηχανισμός. Οι διαρκώς 
αυξανόμενες γνώσεις για το μη κωδικό DNA οδήγησαν σε καινοτόμες έρευνες και 
θεραπευτικές προσεγγίσεις, που ίσως μπορέσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
ενός μεγάλου αριθμού ασθενειών. 
 Το μη κωδικό DNA διαδραματίζει ζωτικό και απρόβλεπτο ρόλο στον έλεγχο της έκφρασης 
των γονιδίων, από την ελάχιστη τροποποίηση μεμονωμένων γονιδίων έως την πλήρη 
απενεργοποίηση ολόκληρων χρωμοσωμάτων. Αυτές οι λειτουργίες έχουν ωθήσει στην 
αναθεώρηση αυτής καθαυτής της λέξης «γονίδιο» και έχουν πυροδοτήσει μια ζωηρή 
διαμάχη σχετικά με το εάν αυτό το αποκαλούμενο «άχρηστο» τμήμα του γονιδιώματος 
μπορεί να αποτελεί την πηγή της ανθρώπινης βιολογικής πολυπλοκότητας. Βασισμένη 
στη συνεργασία της με κορυφαίους ερευνητές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η 
Nessa Carey μας δίνει μια περιεκτική και συναρπαστική εισαγωγή στην έννοια του μη 
κωδικού DNA και της καθοριστικής εμπλοκής του σε μια μεγάλη ποικιλία φαινομένων. 
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. 

ΝESSA CAREY

JUNK DNA 
A JOURNEY THROUGH  
THE DARK MATTER  
OF THE GENOME 

For decades after the discovery of DNA structure, scientists 
focused only on genes, i.e. the regions of the genome that, 
based on the genetic code, are protein-producing. The rest 
of the regions were believed, since they are noncoding, 
that is, they do not produce proteins, not to serve any 
purpose at all and that is why they had been dubbed with 
the most unflattering designation “junk DNA”. However, 
the sequencing of human genome in the 2000s revealed 
that noncoding DNA occupies up to 98% of the genome, 
while the research that ensued proved that the variations 
and modifications in this noncoding DNA (and the 
noncoding RNA that it produces), are involved in many 
physiological and pathological processes. As we have 
just started to unlock the secrets of “junk” DNA in the 
last few years, Nessa Carey’s book is a fascinating guide 
to the history and the disputes of this rapidly emerging 
area of controversy. 

978-618-5497-02-6
376 p. 25.90 €

Nessa Carey is a visiting professor at the Imperial College of London. 
She received her PhD in Biology at the University of Edinburgh. 
She worked in the biotechnological and pharmaceutical industry 
for more than a decade. 
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Νίκος Σαραντάκος 
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Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός 
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Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος  

Επαναστάτες, παρτιζάνοι,  
μαχητές

Σοφία Βιδάλη  
Έγκλημα και κοινωνία

E. P. Thompson   
Η ηθική οικονομία του πλήθους  

στην Αγγλία τον 18ο αιώνα 
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Όλοι βλέπουμε μικροπλαστικά στις παραλίες ή στους δρόμους αλλά 
είτε δεν δίνουμε σημασία, είτε τα έχουμε συνηθίσει, είτε δεν ξέ-
ρουμε τι είναι. Αρχικά, νομίζαμε ότι τα μικροπλαστικά είναι 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 
είναι ορατά με γυμνό μάτι και τα οποία αποτελούν την πλειονότητα 
των μικροπλαστικών στο περιβάλλον. Η κατάσταση έτσι αποδεικνύ-
εται ότι είναι πολύ χειρότερη απ’ ό,τι νομίζαμε. Μικροπλαστικά έχουν 
εντοπιστεί παντού πάνω στον πλανήτη μας, από το αρκτικό χιόνι και 
τα αλπικά εδάφη έως τα πιο απομακρυσμένα νησιά και τους βαθύ-
τερους ωκεανούς. Πάνω από 700 είδη οργανισμών αλληλεπιδρούν 
με τα μικροπλαστικά που βρίσκονται στο περιβάλλον είτε επειδή τα 
μπέρδεψαν με τροφή είτε επειδή δεν τα είδαν. Είναι επίσης γνω-
στό ότι οι άνθρωποι τα καταναλώνουμε –μέσω της τροφής και του 
νερού– και τα εισπνέουμε. Και ενώ οι πιθανές επιπτώσεις στην αν-
θρώπινη υγεία είναι γνωστές, οι ακριβείς επιπτώσεις δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν με βεβαιότητα, καθώς πρόκειται για ένα πολυ- 
παραγοντικό πρόβλημα. Το παρόν βιβλίο εξετάζει το πώς δημιουρ-
γούνται τα μικροπλαστικά, πότε και πώς μπήκαν στη ζωή μας, τι 
ουσίες και μικροοργανισμούς κουβαλάνε μαζί τους, πώς καταλήγουν 
στο περιβάλλον και πώς διαχέονται παντού. Υπάρχουν εναλλακτικές 
και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από μας και όλοι μαζί; Είναι ένα 
πραγματικό πρόβλημα; Αν ναι, υπάρχει λύση; 

«Το βιβλίο αυτό στοχεύει, μέσω της γνώσης,  

στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος» 

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ-ΕΑΠ

Η Χρυσή Καραπαναγιώτη είναι πε-
ριβαλλοντολόγος και αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών με αντι-
κείμενο τη Χημεία Περιβάλλοντος, 
με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση. 
Από το 2004, ασχολείται επιστη- 
μονικά με τη ρύπανση από μικρο- 
πλαστικά. Έχει συνεπιμεληθεί δύο 
επιστημονικά βιβλία για μικροπλα- 
στικά στους εκδοτικούς οκους 
Springer και International Water 
Association. Έχει μεγάλη εμπειρία 
στη μεταφορά γνώσης στο ευρύ 
κοινό, καθώς έχει παρουσιάσει  
σεμινάρια και εκπαιδευτικά προ- 
γράμματα για τα μικροπλαστικά σε 
διαφορετικούς χώρους, από σχο-
λεία και βιβλιοθήκες μέχρι θέατρα, 
καφενεία, και πλατείες στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

Χρυσή Καραπαναγιώτη

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

978-618-5497-03-3
160 p. 8.80 €

We can see microplastics everywhere, but we either 
don’t pay any attention, or we are used to them, or 
we don’t know what they are. However microplastics 
have been spotted from the arctic snow and the 
Alpine soil to the most faraway islands and the 
deepest oceans. More than 700 types of organisms 
interact with microplastics in the environment, 
while we humans consume them through food and 
water, and inhale them. And while the potential 
effects on human health are noted, the exact effects 
cannot yet be specified, since they pose complex 
challenges.This book explores how microplastics 
are created, what substances and microorganisms 
they carry with them, where they end up and how 
they are diffused in the environment. Are there 
any alternatives, and what can we do – each of us 
and all together? 

CHRYSSI KARAPANAGIOTI

MICROPLASTICS

Chryssi Kassiani Karapanagioti is an environmentalist and 
an Associate Professor at the Department of Chemistry of the 
University of Patras teaching “Environmental Chemistry with 
a focus on Liquid Pollution”. 
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Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο 

καιρικό γεγονός; Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτό; Η Friederike 

Otto μαζί με την ομάδα της ανέπτυξε μια επαναστατική μέθοδο 

με την οποία μπορούν, για πρώτη φορά, να απαντηθούν άμεσα 

αυτά τα ερωτήματα. Το βιβλίο της συμμετέχει με πραγματικά 

στοχεία σε μια έντονα συναισθηματική συζήτηση.

«Η Friederike Otto μάχεται εναντίον των αρνητών της κλιματικής  
αλλαγής χρησιμοποιώντας το όπλο της επιστήμης»

Der Spiegel 

«Η Friederike Otto είναι το πρόσωπο ενός νέου  
επιστημονικού κλάδου»

Die Zeit

Η Friederike Otto γεννήθηκε το 
1982 στο Κίελο. Είναι επιστήμων 
του κλίματος, φυσικός και διδάκτωρ 
φιλοσοφίας. Είναι διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Αλλαγής 
(Environmental Change Institute) στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και μία 
από τους συνιδρυτές της επιστήμης 
καταλογισμού (attribution science). 
Συγκαταλέγεται στους λίγους επιστή-
μονες παγκοσμίως που αξιολογούν 
σε πραγματικό χρόνο την εμπλοκή 
της κλιματικής αλλαγής στα καιρικά 
φαινόμενα.

Ο Benjamin von Brackel γεννήθηκε 
το 1982 στο Ερλάνγκεν. Είναι από-
φοιτος της Σχολής Δημοσιογραφίας 
του Μονάχου και εργάζεται ως ανε-
ξάρτητος δημοσιογράφος για θέμα-
τα περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, 
στη Süddeutsche Zeitung και στη 
Frankfurter Rundschau. Είναι ανα-
πληρωτής αρχισυντάκτης του δια-
δικτυακού περιοδικού Klimareporter.

Καύσωνες, καταρρακτώδεις βροχές, 
καταστροφικές καταιγίδες: πρόκειται 
άραγε για συνηθισμένα καιρικά φαι-
νόμενα ή μήπως είναι μια ένδειξη πως 
η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγμα-
τικότητα; Η φυσικός Friederike Otto 
είναι μία από τους επιστήμονες που 
ανέπτυξαν την επιστήμη καταλογισμού. 
Χρησιμοποιώντας αυτή την επαναστα-
τική μέθοδο, μπορούν να εκτιμήσουν 
με ακρίβεια σε ποιες περιπτώσεις έχει 
συμβάλει η κλιματική αλλαγή στην εκ-
δήλωση ενός καιρικού φαινομένου: 
Ήταν ανθρωπογενής η καταστροφή 
που προκάλεσε ο τυφώνας Χάρβεϊ; 
Μια περίοδος ξηρασίας είναι αποτέλε-
σμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
ή απλώς ενός ζεστού καλοκαιριού, σαν 
αυτά που υπήρχαν ανέκαθεν; Τα στοι-
χεία αποδεικνύουν το εξής: Η πιθανό-
τητα εμφάνισης ενός κύματος καύσω-
να, σαν αυτό που έπληξε τη Γερμανία 
το 2018, έχει διπλασιαστεί σε σχέση 
με παλαιότερα. Πλέον μπορούμε να 
εντοπίσουμε τους υπεύθυνους για τα 
καιρικά φαινόμενα. Εταιρείες, ακόμα 
και ολόκληρες χώρες θα μπορούσαν 
να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
να γίνεται κατάχρηση του επιχειρήμα-
τος περί κλιματικής αλλαγής: οι πολιτι-
κοί δεν μπορούν πλέον να βασίζονται 
σε αυτήν για να καλύπτουν την κακο-
διαχείριση και τις αποτυχίες τους. Αυτό 
το βιβλίο αποσαφηνίζει τα πράγματα 
εν μέσω μιας έντονης συζήτησης που 
διεξάγεται τα τελευταία χρόνια.

Ψάχνοντας τους υπεύθυνους για τους καύσωνες,  
τις πλημμύρες και τις καταιγίδες

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Βοργιάς

F R I E D E R I K E  O T T O

978-618-5497-04-0
288p.  20.00 €

What role does climate change play in a specific climate 
event? Who is responsible for it? Friederike Otto with 
her team has developed a revolutionary method in order 
to be able, for the first time, to directly answer these 
questions. Her book offers real evidence in a heated 
public discussion.

“Friederike Otto fights against climate change  
deniers with the help of scientific weapons” 

Der Spiegel 

“Friederike Otto is the personification  
of a new scientific field”

Die Zeit

FRIEDERIKE OTTO 

ANGRY WEATHER

Friederike Otto is associate director of the Environmental Change 
Institute, University of Oxford, and an Associate Professor in the 
Global Climate Science Programme. She is the co-lead of World 
Weather Attribution (WWA), an international effort to analyse 
and communicate the possible influence of climate change on 
extreme weather events.

Benjamin von Brackel is a freelance journalist in Berlin. He 
writes for main newspapers in Germany like Süddeutsche Zeitung 
or Frankfurter Rundschau. He also works as the vice editor in 
chief for Klimareporter, the leading German online magazine on 
climate change. 



DIMITRIS A. SOTIROPOULOS, 
VASSILIKI NTALAKOU (ED.)

THE CONTEMPORARY 
ADMINISTRATIVE  

SYSTEM IN GREECE

978-618-5497-06-4
440 p. 18.80 €

This collective volume provides a generic introduction 
to the Greek administrative system, as used in our 
days. The authors examine public administration from 
a legal, comparative, historical and administrative 
scientific perspective, describing as well as interpreting 
the historical trends and the current developments in the 
administrative system. All the chapters of the volume 
are carefully written so that, on the one hand, they are 
accessible to readers, in particular to those with no legal 
background, and on the other hand, they present and 
analyze issues that remain open in the modern scientific 
research. Hence, the aim of this volume is twofold: to 
inform both the students who use it as a handbook and 
the wider reading pubic and to raise concerns about the 
role of public administration. 

Dimitris A. Sotiropoulos is a professor of Political Science at 
the Department of Political Science & Public Administration 
of University of Athens. 

Vassiliki Ntalakou teaches “Public Administration and Public 
Policy” at the Hellenic Open University. 
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978-618-5497-09-5
160 p. 11.50 €

LOIS LAMPRIANIDIS, 
THEODOSIS SYKASΛΌ
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Το ανθρώπινο δυναμικό, και κυρίως το εξειδικευμένο, είναι κα-
θοριστικό για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότη-
τα μιας χώρας. Επομένως, η φυγή του στο εξωτερικό (διαρροή 
εγκεφάλων/brain drain), και ιδιαίτερα σε μαζικά κύματα, συνιστά 
σημαντική απώλεια αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά και ευρύτερα 
κοινωνικής και εθνικής δυναμικής για τις χώρες προέλευσης. 
Μάλιστα, επειδή το brain drain αφορά κυρίως μετακινήσεις από τις 
λιγότερο αναπτυγμένες προς τις αναπτυγμένες χώρες, συμβάλλει 
στην επιδείνωση των μεταξύ τους ανισοτήτων.
 Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να συμβάλει στην κατανόηση 
του brain drain, αλλά και του ευρύτερου φαινομένου της μετανά-
στευσης υψηλής ειδίκευσης στον σύγχρονο κόσμο, δίνοντας έμφαση 
στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα, προσπαθεί 
να εντάξει την κινητικότητα των ειδικευμένων μεταναστών στα 
ευρύτερα θεωρητικά σχήματα που ερμηνεύουν το μεταναστευτικό 
φαινόμενο και να αποτυπώσει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο τα μέχρι 
σήμερα δεδομένα για τη μετανάστευση υψηλής ειδίκευσης, την 
ιστορική της προέλευση, τις αιτίες που τη δημιουργούν, τις συνέ-
πειες στις χώρες υποδοχής και στις χώρες προέλευσης, καθώς και 
τις πολιτικές που αναπτύσσονται για τη διαχείρισή της. Φιλοδοξεί, 
τέλος, να αναδείξει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ολοένα 
διευρυνόμενης αυτής μεταναστευτικής κίνησης, καθώς και να 
παράσχει ένα πλαίσιο ανάλυσης του brain drain από την Ελλάδα, 
το οποίο, ειδικά μετά τη δριμεία οικονομική ύφεση που ενέσκηψε 
από τα τέλη του 2008, εξελίχθηκε ραγδαία, με πολλαπλές αρνητικές 
συνέπειες για τη χώρα μας.

Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι καθηγητής 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι οικο-
νομικός γεωγράφος (πτυχίο: ΑΠΘ 1977, 
MA: Sussex 1978, Ph.D.: LSE 1983), συ-
ντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής. Έ-
χει συγγράψει πολλά άρθρα και βιβλία, 
μεταξύ αυτών: Περιφερειακά πανεπιστή-
μια στην Ελλάδα (1993), Οικονομική γεω- 
γραφία (2001), The future of Europe’s 
rural peripheries (2004, επιμέλεια), The 
Moving Frontier: The Changing Geography 
of Production (2008, επιμέλεια), Επενδύ-
οντας στη φυγή: Η διαρροή επιστημόνων 
από την Ελλάδα (2011), Χωρική ανάπτυ-
ξη και ανθρώπινο δυναμικό (2016, συνε-
πιμέλεια). Κατά την περίοδο 2015-2019, 
διατέλεσε γενικός γραμματέας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

Ο Θεοδόσης Συκάς είναι διδάκτωρ του 
τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μεταδιδα-
κτορικός ερευνητής Φιλοσοφίας και Παι-
δαγωγικής στο ΑΠΘ. Υπηρετεί ως εκπαι-
δευτικός του κλάδου των Οικονομολόγων 
στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης 
«Μ. Ανδρόνικος». Έχει διδάξει στο τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και έχει εργαστεί ως ε-
ρευνητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με 
αντικείμενο τα οικονομικά της μετανά-
στευσης. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί 
σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιο- 
δικά και πρακτικά συνεδρίων.

Kυκλοφορούν 
 στη σειρά 96plus

Σοφία Βιδάλη  
Έγκλημα και κοινωνία 

Χρυσή Καραπαναγιώτη  
Μικροπλαστικά 

Αντώνης Μανιτάκης  
Ο ελληνικός συνταγματισμός 

200 χρόνια μετά  
Δημοκρατικός, Νεωτερικός, Ακμαίος

Νίκος Σαραντάκος 
Μύθοι και πλάνες για την  

ελληνική γλώσσα

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός 

Μύθοι, στερεότυπα,  
αναπροσανατολισμοί

Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος  

Επαναστάτες, παρτιζάνοι,  
μαχητές

E. P. Thompson  
Η ηθική οικονομία του πλήθους  

στην Αγγλία τον 18ο αιώνα
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Μια περίπτωση 
μετανάστευσης
υψηλής ειδίκευσης

BRAIN 
DRAIN

Λόης Λαμπριανίδης • Θεοδόσης Συκάς

ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

The workforce, especially the highly skilled professionals, 
plays a crucial role in the economic development and 
competitiveness of a country. The migration of these 
professionals leads to a deprivation of a dynamic human 
capital, that would otherwise benefit their countries of 
origin, economically, socially, and nationally. The aim 
of this book is to contribute to the understanding of the 
phenomenon of brain drain and that of the migration 
of highly skilled people in the modern world, giving 
emphasis on the European region and Greece. It aspires 
to highlight the opportunities and the challenges of 
this ever- expanding migration trend and to provide a 
framework for analysing the Greek brain drain, which, 
specifically after the severe economic downturn that 
occurred at the end of 2008, has evolved rapidly with 
multiple negative consequences for our country. 

BRAIN DRAIN  
IN GREECE 
A CASE OF HIGHLY SKILLED 
MIGRATION

Lois Lamprianidis is a professor at the Department of Economics 
of the University of Macedonia. 

Theodosis Sykas, holds a PhD from the Department of Economics 
of the University of Macedonia. 
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978-618-84272-6-6
447 p. 21.00 €

COLLECTIVE VOLUME

The “crimes of the powerful” constitute a relatively new 
analytical category in Criminology, particularly under 
the epistemic paradigm of Critical Criminology. We are 
talking about a broad spectrum of crimes, which up to 
the 1970s were either not considered as crimes, or were 
not given the due importance. In contrast with traditional 
Criminology that focuses its analysis on individuals, 
the theory for the crimes of the powerful puts on the 
foreground various “systems of power” and entities-
perpetrators. As crimes of the powerful are registered 
the crimes of the state, of the private sector, but also of 
their consortiums, the actions of organized crime as well 
as aspects of corruption, that nowadays have a clearly 
symbiotic and functional relationship.   
 This volume collects theoretical approaches and critical 
assessments regarding the causes, the various versions 
and the treatment of the crimes of the powerful, mostly 
from the point of view of Criminology, but also of the 
criminal and public law. 

CRIMES OF THE POWERFUL  
CORRUPTION, FINANCIAL AND 

ORGANIZED CRIME 

Sofia Vidali is a professor of Criminology and Anti-Crime Policy 
at the Department of Social Anthropology of Panteion University. 
Nikolaos K. Koulouris is assistant professor of Penitentiary Policy 
at the Democritus University of Thrace. 
Charis Papacharalambous is associate professor in Criminal Law 
and Jurisprudence at the School of Law of the University of Cyprus. 



THΕΟDOR W. ΑDORNO

978-618-5497-12-5
360 p. 24.00 €

Kυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΕΑΠ

Σοφία Βιδάλη,  
Νικόλαος Κ. Κουλούρης, 

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

οργανωµένο έγκληµα

Σοφία Βιδάλη 
Έγκληµα και κοινωνία

David Harvey  
Χώροι του νεοφιλελευθερισµού  

Mια θεωρία της άνισης  
γεωγραφικής ανάπτυξης

Αντώνης Μανιτάκης  
Ελληνικός Συνταγµατισµός  

200 χρόνια µετά  
∆ηµοκρατικός, νεωτερικός, ακµαίος 

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισµός 

Μύθοι, στερεότυπα,  
αναπροσανατολισµοί
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Η κεντρική θεµατική αυτού του έργου είναι µια σχετικά νέα έννοια: η 
άνοδος ενός «ανθρωπολογικού» είδους που ονοµάζουµε αυταρχικό τύπο 
ανθρώπου. Σε αντίθεση µε τον µισαλλόδοξο παλαιάς κοπής, ο τύπος 
αυτός µοιάζει να συνδυάζει τις ιδέες και τις δεξιότητες µιας άκρως 
εκβιοµηχανισµένης κοινωνίας µε ανορθολογικές ή αντιορθολογικές 
πεποιθήσεις. Είναι την ίδια στιγµή διαφωτισµένος και προληπτικός, 
υπερηφανεύεται για τον ατοµικισµό του και φοβάται διαρκώς µήπως δεν 
είναι σαν όλους τους άλλους, περιφρουρεί ζηλόφθονα την ανεξαρτησία 
του και αρέσκεται να υποτάσσεται τυφλά στην εξουσία και στην αυθε-
ντία. Η χαρακτηρολογική δοµή που περιέχει αυτές τις αντικρουόµενες 
τάσεις έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σύγχρονων φιλοσόφων 
και θεωρητικών της πολιτικής. Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το πρόβληµα 
µε τα µέσα της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας.

Max Horkheimer

Η περίφημη Αυταρχική προσωπικότητα, την οποία ο ίδιος ο Αντόρνο 
θεωρούσε υπόδειγμα συλλογικής επιστημονικής έρευνας, στο μεταίχ-
μιο κοινωνικής φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και εμπειρικής ψυχολογίας, 
παραμένει μέχρι σήμερα η σημαντικότερη ίσως και αναμφίβολα η πιο 
προκλητική προσπάθεια συσχέτισης των υποκειμενικών διαστάσεων 
της επιρρέπειας στον πολιτικό αυταρχισμό με τα αντικειμενικά γνω-
ρίσματα των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών. Ο ανά χείρας 
τόμος περιλαμβάνει τις συμβολές του Αντόρνο στο μνημειώδες αυτό 
εγχείρημα που σφράγισε την κοινωνική και πολιτική ψυχολογία των 
μεταπολεμικών χρόνων, αποτελώντας συγχρόνως πρωτοποριακή έκ-
φραση των αντιλήψεων της λεγόμενης πρώτης γενιάς της Σχολής της 
Φρανκφούρτης για μια εφαρμοσμένη κριτική θεωρία της κοινωνίας.

 

Ο Theodor W. Adorno (1903-1969) 
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους  
μεταπολεμικούς φιλοσόφους της Γερ- 
μανίας και εκ των ιδρυτών της λεγόμε-
νης Σχολής της Φρανκφούρτης. Όταν οι 
ναζί έκλεισαν το Ινστιτούτο Κοινωνικών 
Ερευνών της Φρανκφούρτης, ο Adorno, 
όπως και τα περισσότερα μέλη του, πή-
ραν τον δρόμο της εξορίας. Ο ανά χείρας 
τόμος αποτελεί προϊόν της εργασίας του 
Adorno στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ 
της Καλιφόρνια, όντας μια πρωτοπορια- 
κή, για την εποχή της, έρευνα στις ρίζες 
του φασιστικού φαινομένου.
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The Authoritarian personality, which Adorno himself 
considered as a paradigm of collective scientific research, 
at the crossroads of social philosophy, psychoanalysis, 
and empirical psychology, remains to this day the 
most significant and perhaps, undoubtedly, the most 
challenging attempt to associate the subjective dimensions 
of people’s predisposition to authoritarian ideology with 
the objective traits of the developed capitalist societies. 
This volume includes Adorno’s contributions to this 
monumental attempt which sealed the social and political 
psychology in the post war era, while, at the same time, 
it sheds light, in a pioneering way, on the concepts and 
philosophical preoccupations for an applied critical 
theory of the society, expressed by the first generation 
of the Frankfurt School.

STUDIES ON THE 
AUTHORITARIAN 
PERSONALITY

Theodor W. Adorno (1903-1969) was one of the most significant 
post war philosophers in Germany and one of the founders of the 
so called The Frankfurt School.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΣΕ
ΙΡ
Ά

P
LU

S

ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ

978-618-84272-3-5
112 p. 8.80 €

“Populism” has returned for good in public 
speech. The term is used to describe a multitude 
of heterogeneous phenomena. But what exactly is 
populism? What are the minimum criteria and the 
typologies that we could use to find our way in this 
fuzzy field? How could we distinguish populism 
from the rest of the parallel phenomena? This 
brief study attempts to acquaint us with the global 
history of populism and the attempts of social and 
political theory to conceive and assess it. It presents 
the critical socio-scientific outlooks that attempt to 
surpass the anti-populist stereotypes of the liberal, 
modernizing orthodoxy. 

GIANNIS STAVRAKAKIS

POPULISM 
MYTHS, STEREOTYPES 

AND REORIENTATIONS 

Giannis Stavrakakis has worked at the Universities of Essex 
and of Nottingham, and since 2006 he teaches at the School 
of Political Sciences of Aristotle University of Thessaloniki. 



978-618-84272-7-3
120 p. 8.80 €

The study investigates the formation and development 
of guerilla armies during the last centuries, filling a gap 
in Greek literature. It focuses on the most emblematic 
cases of guerilla presence (from the American Revolution 
to the World War II, China, Cuba, Algeria, Vietnam, 
Afghanistan and Iraq), as well as on the ways in which 
the dominant political forces of the time attempted to 
deal with them. Going through the theoretical approaches 
on guerilla war, it is part of the field of the historical 
sociology of politics. It emphasizes the historicity and 
the various versions of guerilla war. 

VANGELIS TZOUKAS

GUERILLA WAR 
REVOLUTIONARIES, 
PARTISANS, FIGHTERS 

Vangelis Tzoukas has received his diploma and his PhD from 
the Department of Sociology of Panteion University, and belongs 
to the Adjunct Academic Staff of the Hellenic Open University. 
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978-618-5497-00-2
264 p. 14.90 €

SPACES OF NEOLIBERALIZATION  
TOWARDS A THEORY OF 

UNEVEN GEOGRAPHICAL 
DEVELOPMENT 

In the essays of this volume, Marxist geographer 
David Harvey traces the new historical coordinates 
that outline, in each area, the inequalities based 
on which modern capitalism spreads globally. The 
theory of uneven geographical development has to be 
studied in depth and its exploration is urgent, as social 
inequalities have widened during the past decades 
and can be traced in specific zones, mostly those of 
the so-called developing world, that have experienced 
crises. The results have been devastating from Mexico 
to Indonesia, Russia and Argentina. At the same time, 
the different oppositional movements to neolibe- 
ralism create both opportunities and barriers in their 
search for alternative solutions.    
 David Harvey shows that this search needs to be 
underpinned by a deeper theoretical understanding 
of the roles of space and uneven geographical 
development in shaping the world around us.

David Harvey is considered to be the introducer of the so-called 
radical geography. He was a professor of Geography at Johns 
Hopkins University in the US and at the University of Oxford. 
He is a professor of Anthropology in the City University of New 
York, where he has been teaching since 2001. 
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History jumps out of the book and into the digital 
environment. It is transformed into a digital 
corporeality, is exhibited on screen, in spaces such as 
the museum, the academy, the archive, the library, the 
house. “Exhibiting History”, now open to the gaze of 
the user/visitor, demands work and research practices 
different than usual, in order to acquire its physical 
form. The book discusses questions concerning the 
design of digital applications with historical content, 
combining practices from the field of both applied 
sciences and humanities.

IOULIA PENTAZOU

978-618-84272-2-8
312 p. 17.00 €

Ioulia Pentazou is a post-doctoral fellow at the University of 
Thessaly, an historian with a PhD in Architecture specializing 
in digital design. 

EXHIBITING HISTORY 
PRACTICES OF  
DIGITAL DESIGN 
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SOFIA VIDALI

CRIME  
AND SOCIETY 

978-618-84272-5-9
120 p. 8.80 €

This book explores basic questions of the science of 
Criminology: it runs back to the central outlooks for 
the causes of crime and its treatment; it investigates the 
social construct of crime through the creation of criminal 
law and social pressures; it counteracts biological and 
biogenetic theories; and it approaches crime and the 
response to it as a unified problem. It does not aim to be a 
criminology handbook. It is addressed to specialists, but 
mostly to non-specialist readers who wish to comprehend 
the complexity of the criminal phenomenon as a social 
phenomenon, and its association with a broad spectrum 
of social relationships, including power relations, and 
not with the “ontological” properties of the criminal. 

Sofia Vidali is a professor of Criminology and Anti-Crime Policy at 
the Department of Social Anthropology of Panteion University.  
She is a member of the UN Subcommittee on Prevention of Torture, 
member of the National Committee for Human Rights and president 
of the Greek Company for the Study of Crime and Social Control. 

P
O

L
IT

IC
S

 A
N

D
 E

C
O

N
O

M
IC

S



978-618-5497-05-7
168 p. 9.90 €

ANTONIS MANITAKIS

By defending the Greek democratic and liberal 
constitutionalism, together with the cultivation 
of constitutional patriotism, we defend today our 
integrity and the uniqueness of our constitutional 
identity, not with the view to being isolated from the 
world but, on the contrary, to be fearlessly open to it 
so that we can confront globalization with political 
confidence, with optimism and hope, provided that 
we become aware of our historicity and thus of our 
boundaries, with a little more, of course, constitu-
tional democratic self-knowledge. The Greeks are so 
intellectually and mentally well-equipped and have 
such unique universal historical memory that they 
can contribute actively to the global developments 
and confront prudently, confidently, proactively, 
and flexibly the unpredictable dangers of the new 
“universality” we live in.

THE GREEK CONSTITUTIONALISM  
200 YEARS AFTER   
INDEPENDENCE DEMOCRATIC, 
MODERN, PROSPEROUS

Α Ν Τ Ώ Ν Η Σ  Μ Α Ν Ι Τ Α Κ Η Σ

Ο ελληνικός συνταγματισμός
200 χρόνια μετά

Δημοκρατικος, Νεωτερικος, Ακμαιος

Antonis Manitakis is a professor emeritus at the Law School of 
Aristotle University of Thessaloniki. In 2012 and 2015, he served 
as a minister of Internal Affairs of two interim governments 
and in 2012/12 as a minister of Administrative Reform.



CATHY O’ NEIL

WEAPONS OF MATH DESTRUCTION 

N. ROTZOKOS

THE STAGES OF THE GREEK INDEPENDENCE 
MOVEMENT AND THE GREEK  
REVOLUTION OF 1821 

THE EXAMPLE OF CHRISTOFOROS PERRAIVOS

D. PAPASTAMATIOU, F. KOTZAGEORGIS 

ON THE FRINGES OF REVOLUTION 

A NEW APPROACH TO THE FIGHT FOR INDEPENDENCE IN 
MACEDONIA AND THE REVOLT INITIATED BY EMMANOUIL 
PAPPAS, BASED ON OTTOMAN DOCUMENTARY MATERIAL 

KATERINA GARDIKA 

THE PASSAGE OF PANDEMICS IN GREECE 

LEONIDAS OIKONOMOU

CITIES NETWORKS TOPICALITIES

ANTHROPOLOGICAL APPROACHES OF URBANIZATION 

RODERICK FERGUSON

ONE-DIMENSIONAL QUEER 

G. PEFANIS, I. ATHANASATOU (SCIENTIFIC ED.) 

SCENES, IMAGES, LOOKS

INTERSECTION OF THEATRE AND CINEMA 

FREDERICK STRONG

GREECE AS KINGDOM 

ECONOMY AND SOCIETY DURING  
THE YEARS OF OTHON’S REIGN

(ED. BY SOCRATES PETMEZAS) 
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DAVID MORLEY

THE CAMBRIDGE COMPANION  
TO CREATIVE WRITING 

VALERIE MCGUIRE

ITALY’S SEA

NOSTALGIA, NATIONALISM AND EMPIRE  
WIN THE MEDITERRANEAN (1895-1954)

FARUK TABAK

THE WANING OF THE MEDITERRANEAN,  
1550-1870

A GEOHISTORICAL APPROACH

G. ANDREOU, KL. DIAKOGEORGIS,  
D. PAPADOUPOULOU, EF. SELIMIS (EDS) 

BILINGUALISM 

LANGUAGE DEVELOPMENT AND  
EDUCATIONAL IMPLICATIONS 

ARILD HOLT-JENSEN 

GEOGRAPHY 

HISTORY AND CONCEPTS 

C. ATHANASIADIS, P. VOGLIS (EDS)

NATIONAL ANNIVERSARIES 

FORMS OF MEMORY AND  
HISTORY MANAGEMENT 
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