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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.
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ΣΔ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
Φ. ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ 
 

Το κίνημα του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική, η εξέ-
γερση της Νάουσας και οι στρατιωτικές κινητοποιήσεις 
των αρματολών του Ολύμπου είναι οι τρεις επαναστα-
τικές εκφάνσεις του Αγώνα στη Μακεδονία, οι οποίες 
αποτέλεσαν επαναστατικές εστίες και περιφερειακές 
εκδηλώσεις του ελληνικού επαναστατικού εθνικού 
πνεύματος το 1821. Στο παρόν έργο αξιοποιείται το 
οθωμανικό τεκμηριακό υλικό (ιεροδικαστικοί κώδικες) 
της Θεσσαλονίκης, υπόκειται σε νέα ερευνητικά ερωτή-
ματα και εγγράφεται σε ένα νέο ιστοριογραφικό πλαίσιο. 
Η πρωτοτυπία τού έργου έγκειται στην προσπάθεια 
των μελετητών να αξιοποιήσουν έγγραφα τα οποία 
δεν είχαν θεωρηθεί σημαντικά από τους ιστορικούς 
μελετητές μέχρι τώρα. Οι δύο μελετητές επιχειρούν να 
φωτίσουν με μια φρέσκια ιστοριογραφικά ματιά ένα εν 
μέρει γνωστό υλικό, ενώ, αξιοποιώντας το με πληρότητα 
και εντάσσοντάς το στο ευρύτερο οθωμανικό πλαίσιο, 
θέτουν νέα ερευνητικά ερωτήματα. 

978-618-5497-15-6
σελ: 264, 16.00 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δ. ΠΑΠΔ ΠΔ. ΠΑΠΑΔ. ΠΑΠΑΔ. ΠΑΠΑ. ΠΑΠΔ Π ΠΑΑΑΠΔ ΣΤΑΜΑΤΙΣΤΑΜΑΤΤΑΜΑΤΣΤΑΜΑΤΙΣΤ Μ ΟΥΟΥ ΟΟ · Φ. ΚΟΤΖΟΤΖΚΟΤΦ ΑΓΕΩΡΓΗΑΓΕΩΡΓΗΑΓΕΩΡΩ ΣΣ

ΣτιςΣτις Στις Στις ςτ πππαρπαρυφρυφές τηές τς τηέ ς Επαπανάστανάσταάάστατασηςςσης
Μια νέα Μια νέα Μια νέΜια νέα προσέγγιπροπροσέγγέ ση του Αση του Αο γώνα στηγώνα στη ΧαλκιδιΧαλκιδικιδιικήκήή

με βάσμε βάση με βάση ε βά οθωμανικοθωμανικοθωμ ό τεκμηρό τεκό ηρη ιακό υλιιακό υλιλικόκόκ

Ο Δημήτρης Παπασταματίου είναι επίκουρος καθηγητής 
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο- 
λογίας του ΑΠΘ. Απέκτησε τον τίτλο τού διδάκτορα Ιστορίας 
από το Τμήμα το 2009, στο οποίο υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ από 
το 2010 ως σήμερα. 

Ο Φωκίων Κοτζαγεώργης είναι αναπληρωτής καθηγητής Οθω-
μανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, 
στο οποίο υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ από το 2002. 



Το έργο εξετάζει μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της 
Φιλικής Εταιρείας: την αναβάθμιση της οργανωτικής 
της ικανότητας και της επιχειρησιακής της δράσης 
μετά το 1817. Η διαδρομή στο ελληνικό εθνικό κίνημα 
του Χριστόφορου Περραιβού, Φιλικού και παλιού 
συντρόφου του Ρήγα, δείχνει την, από πολλές απόψεις, 
«εμβόλιμη» ανάδυση της επαναστατικής οργάνωσης, η 
οποία αξιοποίησε αφενός τη συνωμοτική τεχνογνωσία 
των ανθρώπων που υπηρετούσαν δίκτυα της ρωσικής 
διπλωματίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αφετέρου 
τις διασυνδέσεις της με τοπικές ηγετικές ομάδες, προκει-
μένου να διαδώσει το δικό της επαναστατικό σχέδιο και 
να δεσμεύσει τους τοπικούς πολιτικούς, στρατιωτικούς 
και εκκλησιαστικούς παράγοντες στην προοπτική του 
γενικού ξεσηκωμού.  

ΝΙΚΟΣ ΡΟΤΖΩΚΟΣ

978-618-5497-16-3
σελ: 224, 15.00 €
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ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
EΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821  

Ο Νίκος Ροτζώκος διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
του ΑΠΘ και είναι συνεργάτης του ΕΑΠ. Είναι μέλος της συντα-
κτικής επιτροπής του περιοδικού δοκιμές, Επιθεώρηση κοινωνικών 
σπουδών και συγγραφέας των βιβλίων Επανάσταση και Εμφύλιος στο 
Εικοσιένα (1997, 2016) και Εθναφύπνιση και εθνογένεση: Ορλωφικά 
και ελληνική ιστοριογραφία (2007).

ΝΙΚΟΣ ΡΟΤΖΩΚΟΣ

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ
& ΤΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 



ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ

978-618-84272-4-2
σελ: 326, 19.00 €

ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ 
(18ος - 19ος αι.)

Τόσο οι κλέφτες όσο και οι αρματολοί αποτελούν δυο  
λειτουργίες που ανήκουν στο ίδιο σύνολο, την πρωτό-
γονη επανάσταση, της οποίας οι δυνατότητες ενσω-
μάτωσης [...] εκδηλώνονται ιστορικά με τον θεσμό 
του αρματολικιού, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία 
ενσωμάτωσης και στο ιδεολογικό επίπεδο: η ανταρσία 
βρίσκει τη δικαίωσή της στο μόρφωμα μιας κοινω-
νικής 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 διατήρησή 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) 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). 

Ι



Πώς εξηγείται άραγε η μεταμόρφωση του Καραϊσκάκη 
από διάβολο σε άγγελο τα τελευταία χρόνια της Επα- 
νάστασης; Στην παρούσα μελέτη, η ριζική αλλαγή του  
Καραϊσκάκη αντιμετωπίζεται ως μια σύνθετη και 
ανοιχτή ως προς την κατάληξή της διαδικασία, η οποία 
μπορεί να κατανοηθεί σε συνάρτηση με την κοσμο-
γονία που προκάλεσε ο πόλεμος της εθνικής ανεξαρ-
τησίας συνολικά στις επαναστατημένες περιοχές και 
ειδικά στους οπλαρχηγούς των ορεινών επαρχιών της 
Ρούμελης. Η μεταστροφή του Καραϊσκάκη εξετάζεται 
σε συνάρτηση με την απορρύθμιση των σχέσεων και την 
απαξίωση των πρακτικών που συγκροτούν τον κόσμο 
των κλεφταρματολών, καθώς και σε αναφορά προς τη 
διαμόρφωση ενός νέου τύπου στρατού, του άτακτου 
στρατού της Eθνικής Eπανάστασης.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΖΑΚΗΣ

978-618-5497-10-1 
σελ: 248, 14.00 €

Α
Ν

Θ
Ρ

Ω
Π

ΙΣ
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ε

Σ

Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟ 
ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ

Ο Διονύσης Τζάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας 
του Ιουνίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης». Είναι συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΖΑΚΗΣ

Η μεταστροφή του 

Καραϊσκάκη
Από τον κλεφταρματολό στον επαναστάτη



ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ  
ΣΟΥΚΡΟΥ ΙΛΙΤΖΑΚ  
ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΣΧΑΡΙΑΤ-ΠΑΝΑΧΙ

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ  
ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ Β΄ ΤΟ 1821 

Στην παρούσα έκδοση μεταφράζονται από τα οθωμα-
νικά τουρκικά στα ελληνικά τα διατάγματα (φιρμάνια) 
που εξέδωσε ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ το 1821, όταν 
ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση. Ο σουλτάνος εξορ-
γίστηκε με την Επανάσταση. Σ’ ένα από τα διατάγματά 
του σημειώνει, μάλιστα, ότι έχει «αφήσει τις ανέσεις» 
του για να απαντά «χωρίς καθυστέρηση» στη σχετική 
αλληλογραφία με τους πασάδες, τον βεζίρη και τους 
λοιπούς αξιωματούχους. Τα έγγραφα που δημοσιεύονται 
αποτελούν σημαντική πηγή προκειμένου να εξεταστεί 
και να ερμηνευθεί η αντίδραση της εξουσίας απέναντι 
στην Ελληνική Επανάσταση, η πλευρά του «Άλλου», 
και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η αντίδραση αυτή εκφράστηκε το 
1821 με ένα εγχείρημα κοινωνικής μηχανικής, με στόχο 
να κινητοποιηθούν οι μουσουλμάνοι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας εναντίον των επαναστατών, χωρίς όμως 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

978-618-5497-11-8 
σελ: 352, 19.00 €

Ο Ηλίας Κολοβός είναι αναπληρωτής καθηγητής Οθωμανικής 
ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και διευθυντής του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος 
Οθωμανικής Ιστορίας στο ίδιο Τμήμα. 

Ο Σουκρού Ιλιτζάκ είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. 

Ο Μοχαμάντ Σχαριάτ-Παναχί είναι επίκουρος καθηγητής Οθω-
μανικής και Ισλαμικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

•

Αυτόγραφα διατάγματα του Μαχμούτ Β΄ το 1821

Η οργή τττττττοοοοοοοοοοουυυυυυυουοο σσσσσσσοοοοουυλλτάάνου
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Σ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΠΕΦΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ (ΕΠΙΜ.)

978-618-5497-18-7
σελ: 400, 20.00 €

ΣΚΗΝΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ,  
ΒΛΕΜΜΑΤΑ  

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σκηνές, εικόνες, βλέμματα
Διασταυρώσεις του θεάτρου και του κινηματογράφου

Επιμέλεια

Γιώργος Π. Πεφάνης • Ιωάννα Αθανασάτου

Ο Γιώργος Π. Πεφάνης είναι καθηγητής Φιλοσοφίας και Θεωρίας 
του Θεάτρου και του Δράματος στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
ΕΚΠΑ, κριτικός θεάτρου, σύμβουλος καθηγητής και συντονιστής 
στο ΕΑΠ. Είναι διευθυντής του ΠΜΣ και του Εργαστηρίου «Θέα-
τρο-Φιλοσοφία-Εκπαίδευση» του ΤΘΣ του ΕΚΠΑ και αναπληρωτής 
πρόεδρος του ίδιου τμήματος. 

Η Ιωάννα Αθανασάτου είναι ιστορικός και θεωρητικός του 
κινηματογράφου. Έχει διατελέσει επισκέπτρια επιστήμων στο Πολι-
τειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και τα τελευταία χρόνια διδάσκει 
μαθήματα Ιστορίας Κινηματογράφου, Πολιτισμικής Ανάλυσης και 
Σπουδών Φύλου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτισμικών και 
Κινηματογραφικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 

Η αμφιθυμία ως προς τις αμοιβαίες επιρροές θεάτρου και 
κινηματογράφου, τόσο της αλληλοτροφοδότησής τους όσο 
και του απόλυτου διαχωρισμού τους, διήρκεσε καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Σήμερα, η Θεατρολογία και 
η Θεωρία και Ιστορία του Κινηματογράφου ερευνούν τη 
συγγένεια των δύο τεχνών, εξετάζοντας και αξιοποιώντας 
τα εργαλεία και τις σχέσεις τους, τις διαφορές και τις 
ομοιότητες που επανέρχονται, λαμβάνοντας υπόψη και 
την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία επηρεάζει όλους τους 
χώρους των παραστατικών και αφηγηματικών τεχνών. Ο 
ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει είκοσι τρεις μελέτες από 
ισάριθμους ερευνητές και ερευνήτριες των πεδίων Θεάτρου 
και Κινηματογράφου, οι οποίες εκτείνονται σε ένα ευρύ 
φάσμα θεματολογίας, δημιουργών και προσεγγίσεων (από 
το αρχαίο δράμα και τις μετεγγραφές του στον κινημα-
τογράφο έως το σύγχρονο θέατρο και το weird cinema). 



ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Το σύντομο αυτό βιβλίο εισάγει τους αναγνώστες και 
τις αναγνώστριες στην ανθρωπολογική μελέτη των 
πόλεων. Εξετάζει, μέσα από το πρίσμα της αστικής 
ανθρωπολογίας, ορισμένα από τα κεντρικά ζητήματα 
της αστικής θεωρίας και των αστικών σπουδών και δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των εννοιών και των 
μεθοδολογιών που έχουν επινοηθεί για την εθνογραφική 
προσέγγιση των πόλεων. Το έργο φωτίζει τους πολιτι-
κούς και πολιτισμικούς ρόλους των πόλεων, σκιαγραφεί 
τους τρόπους με τους οποίους συνδιαμορφώνουν τις 
κοινωνικές σχέσεις και τον πολιτισμό, και προσφέρει 
έναν οδηγό για την περιγραφή και την ταξινόμηση των 
διαφορετικών μορφών αστισμού. Εξετάζει την ιδιαιτε-
ρότητα και την ποικιλία των κοινωνικών σχέσεων, των 
ατομικών στάσεων και των συλλογικών ταυτοτήτων στις 
αστικές συνθήκες και αναλύει τις έννοιες του κοινωνικού 
δικτύου, της σκηνής και των αστικών μονοπατιών, ενώ, 
τέλος, εξετάζει τα κυριότερα θεωρητικά και μεθοδολο-
γικά παραδείγματα στην αστική ανθρωπολογία από το 
1950 μέχρι σήμερα.

978-618-5497-19-4
σελ: 128, 8.80 €

ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΟ- 
ΤΗΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΣΜΟΥ

Ο Λεωνίδας Οικονόμου σπούδασε οικονομικές και πολιτικές 
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κοινωνιολογία στην École 
des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι και κοινωνική 
ανθρωπολογία στο London School of Economics, απ’ όπου έλαβε 
το διδακτορικό του δίπλωμα (1994). Είναι Καθηγητής στο Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
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Η ιστορία των γκέι δικαιωμάτων έχει ειπωθεί εδώ και 
καιρό ως μία ιστορία ανυποχώρητης εστίασης στον 
αγώνα για σεξουαλική ελευθερία. Ωστόσο, η αφετηρία 
της είναι πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι θέλει αυτή η μονο-
σήμαντη ερμηνεία, και το να αγνοούμε τις πολυδιάστατες 
απαρχές της γκέι απελευθέρωσης συνεπάγεται το να 
υποτιμούμε δραματικά τη ριζοσπαστική της δυνατότητα 
για κοινωνική αλλαγή. Ο Ferguson καταδεικνύει τον 
τρόπο με τον οποίο η κουίρ απελευθέρωση αναδύθηκε 
μέσα από ποικίλους εξεγερσιακούς αγώνες, οι οποίοι 
έτεμναν την πολιτική της φυλής, του φύλου, της τάξης 
και της σεξουαλικότητας, και οι οποίοι ήταν βαθιά 
συνδεδεμένοι με ζητήματα της αποικιοποίησης, του 
εγκλεισμού και του καπιταλισμού. Ιχνηλατώντας την 
άνοδο και την πτώση αυτής της διαθεματικής πολιτικής, 
ο Ferguson υποστηρίζει ότι η μονοδιάστατη αφομοίωση 
του κουίρ τοποθέτησε λανθασμένα κριτικές του ρατσι-
σμού, του καπιταλισμού και του κράτους εκτός του 
πεδίου της γκέι απελευθέρωσης. Αυτό το δυναμικό 
βιβλίο συμπαρατάσσεται με το κάλεσμα να φανταστούμε 
και να συνδέσουμε εκ νέου τον αγώνα για κοινωνική 
δικαιοσύνη σε όλες τις μορφές του.

RODERICK A. FERGUSON

978-618-5497-17-0
σελ: 184, 19.00 €

ΤΟ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ  
ΚΟΥΙΡ

ΠρόλογοςόλόλΠΠρόλογοςΠρόλογΠρόλογοςΠρόλογοςΠρόλογοςόλΠρόλογοςΠρ ς-επιστη-επιστη-επιστημ-επιστημπιστημ-επιστημεπιστημεπιστημεπ στημονική επονική ονική επονική επή επονική επονικήονική επεπονική επιμέλεια:μέλειαιμέλεια:ιμέλεια:ιμέλεια:ιμέλεια:ιμέλειαέλειαμέλειαα ΑλεξάνΑλ ξά δΑλεξάνδρΑλΑλεξάνδρΑλεξάνδρΑλεξάνδρΑλεξάνδρλεξάνδρλεξΑλεξξ α Χαλκιάα Χαλκιάα Χαλκιάα Χαλκιάα Χαλκιάαλκιάα Χαλκιάα Χαλκιάα Χαλκιάι

ΜετάφραΜετάφρασΜετάφρασΜετάφρασΜετάφρασΜετάφρασΜετάφρασΜετάφρασΜετάφραρφρ η: ΒάσιαΒάση: Βάσιαη: ΒάσιαΒάσιαη: Βάσιαη: Βάσιαη: Βάσιαη: Βάσια ΛέκκαΛέκκΛέκκαΛέκκαΛέκκαΛέκκαΛέκκαΛέκκαΛ

ΤΟ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ  

ΚΟΥΙΡ 

Ο Roderick A. Ferguson είναι Καθηγητής Αφροαμερικανικών 
Σπουδών, και Σπουδών Φύλου και Γυναικείων Σπουδών στο Πανε- 
πιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο, και Πρόεδρος της Ένωσης Αμε-
ρικανικών Σπουδών.



D. MORLEY
P. ΝEILSEN

Η δημιουργική γραφή έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικά οργα-
νωμένο πλέον πανεπιστημιακό κλάδο, με δημοφιλή 
μαθήματα και υψηλού κύρους προγράμματα σπουδών 
παγκοσμίως. Το ανά χείρας βιβλίο είναι απαραίτητο 
σε όλους τους φοιτητές και δασκάλους δημιουργικής 
γραφής, για την ακρίβεια σε καθέναν που φιλοδοξεί 
να εκδώσει τη συγγραφική του δουλειά. Ασχολείται 
με μια περίπλοκη τέχνη κατά τρόπο βατό, θίγοντας 
σημαντικές έννοιες για το ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο 
της δημιουργικής γραφής, ενώ ταυτόχρονα επιμένει 
να δίνει μεγάλη έμφαση στη δεξιοτεχνία, αναλύοντας 
υποδείγματα γραφής και παρέχοντας σχετικές ασκήσεις.

978-618-5497-20-0
σελ: 352, 26.00 €

ΟΔΗΓΟΣ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

του Cam
bridgeΕπιμέλεια

David Morley • Philip Neilsen

Ο David Morely είναι Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής στο 
Πανεπιστήμιο του Γουόρικ. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία 
για το ποιητικό του έργο, ενώ είναι επίσης γνωστός για τις πρω-
τοποριακές εγκαταστάσεις οικολογικής ποίησης μέσα σε φυσικά 
περιβάλλοντα και για τη δημιουργία γλυπτών «αργής ποίησης» 
και ποιητικών φιλμ μέσω I-Cast.

Ο Philip Neilsen είναι Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ. Έχει εκδώσει πέντε 
ποιητικές συλλογές και πέντε βιβλία μυθοπλασίας για νέους και 
παιδιά, ενώ τα διηγήματά του για το ενήλικο κοινό έχουν κυκλο-
φορήσει ευρέως.
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978-618-5497-13-2
σελ: 464, 18.80 €

Ο Σάκης Γκέκας έχει διδάξει στο London School of Economics,  
στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και στο Πανεπιστήμιο του Μάνστε-
στερ. Το 2009 ανέλαβε την Έδρα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας 
του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York, στο 
Tορόντο, όπου διδάσκει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Τη δεκαετία του 1840 κάποιοι Επτανήσιοι επινόησαν 
τον όρο «ξενοκρατία», λέξη που συνοψίζει την τελευ-
ταία περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας και του Ιονίου 
Κράτους. Το βιβλίο αυτό δείχνει πώς οι σχέσεις κυριαρ-
χίας 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 «ξενοκρατίας», τους όρους με 
τους οποίους διαμορφώθηκαν οι σχέσεις εξουσίας, όπως 
την καθόρισε το αποικιακό καθεστώς της βρετανικής 
προστασίας, ενώ αναδεικνύει τις τοπικές ιδιαιτερότητες 
του κάθε νησιού που αποτελούσαν τα «Ηνωμένα Κράτη 
των Ιονίων Νήσων», εστιάζοντας στην αποικιοκρατική 
οικονομία και στην υψηλής ταξικής έντασης κοινωνία.

ΣΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
(1815-1864)

Οικονομία, κοινωνία 
και κράτος στα Επτάνησα  

(1815-1864)

ΣΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΞΞενοκρατία 



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 
αντιδράσεις πεινασμένων ανθρώπων, μέχρι τη δημοσί-
ευση της μελέτης του μεγάλου Άγγλου ιστορικού E. P. 
Thompson για την «ηθική οικονομία» των φτωχών που 
αντιπαρατέθηκε στην ανερχόμενη φιλελεύθερη «πολιτική 
οικονομία». Το κλασικό αυτό άρθρο του 1971 εισήγαγε 
την έννοια της ηθικής οικονομίας, η οποία έκτοτε έχει 
χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα από ιστορικούς, κοινωνικούς 
ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους για τη μελέτη μιας 
μεγάλης ποικιλίας φαινομένων.

978-618-5497-01-9
σελ: 160, 11.90 €

E. P. THOMPSON
Η ηθική οικονομία  

του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

H ΗΘΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  
ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

Ο E. P. Thompson (1924-1993) ήταν Άγγλος μαρξιστής ιστορικός.
Στα έργα του έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον 18ο αιώνα, την 
περίοδο κατά την οποία έγινε η μετάβαση από την προβιομηχανική 
στη βιομηχανική κοινωνία. 
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Έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να είναι 
η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ; Τα κομπιούτερ προγραμ-
ματίζονται, με πρωτοβουλία του Μπιλ Γκέιτς, στα αρχαία 
ελληνικά; Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει άραγε ξεπερα-
στεί; 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 εξαιρε-
τικά 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.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

978-618-84272-1-1
σελ: 96, 8.80 €

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Νίκος Σαραντάκος σπούδασε χημικός μηχανικός στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, πέντε βιβλία 
για τη γλώσσα κ.ά. Εργάζεται ως μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΕ
ΙΡ

Α



ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

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 χειρό-
γραφο του Κοραή, γραμμένο στα Λατινικά το 1790, με 
τίτλο De Morborum Haereditariorum: Existentia, Natura, 
Prophylaxi et Cura. Το κείμενο είχε γραφεί για να υπο-
βληθεί σε διαγωνισμό της Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής 
των Παρισίων, ενός δυναμικού και νεωτεριστικού 
θεσμού, που κινούνταν στην τροχιά των Ιδεολόγων 
του Διαφωτισμού, με φιλόδοξο ιατρικό μεταρρυθμιστικό 
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, θυμίζοντας μία αγνοημένη όψη του: την 
ιατρική παιδεία του. 

978-618-84272-0-4
σελ: 152, 13.00 €

Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου είναι ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας 
για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), μέλος του Εργαστηρίου 
Πολιτικής Φιλοσοφίας (ΕΠοΦι) του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 8. 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Εισαγωγή - Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου
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ΨΥΧΡΟΣ  
ΠΟΛΕΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο Ψυχρός Πόλεμος τερματίστηκε αναπάντεχα το  
1989-1990. Αντίθετα με τους φόβους των πολλών, αυτό 
δεν συνέβη με πάταγο αλλά με ψίθυρο. Τα πώς και τα 
γιατί στην εξέλιξη του Ψυχρού Πολέμου, σε παγκό-
σμιο και ελληνικό επίπεδο, επιχειρεί να συμπυκνώσει 
το βιβλίο αυτό· και, ταυτόχρονα, να χρησιμεύσει ως 
εισαγωγή στην τρέχουσα, εξίσου απρόβλεπτη, φάση 
της ανθρώπινης ιστορίας. 

978-618-5497-07-1 
σελ: 224, 15.00 €

Ο Ιωάννης Δ. Στεφανίδης διδάσκει Διπλωματική Ιστορία στη 
Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος 
του ΑΠΘ και του LSE. Έχει συνεργαστεί με το ΕΑΠ και έχει διδάξει 
ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Μακεδονίας και 
Κύπρου, καθώς και στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. 

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ



ΕΛΕΝΗ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΒΓΟΝΤΖΑΣ

Τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., ο Ιπποκράτης και η Ιατρική 
Σχολή της Κω διαχώρισαν την αιτιολογία των νόσων από 
τη δεισιδαιμονία, τη θεϊκή προέλευση και τις φιλοσοφικές 
υποθέσεις. Έτσι, άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη της 
ιατρικής ως ορθολογικής επιστήμης. Για πρώτη φορά, η 
Ιπποκρατική Συλλογή και ειδικά ο Ιπποκρατικός Όρκος 
διατύπωσαν υψηλές ηθικές και δεοντολογικές αξίες στην 
ιατρική πρακτική, εισάγοντας τις διαχρονικές αρχές της 
ωφελιμότητας, της μη-βλαπτικότητας, της εμπιστευτικό-
τητας και της δικαιοσύνης. Στον 20ό αιώνα, οι εντυπωσια- 
κές εξελίξεις στην ιατρική οδήγησαν στην αμφισβήτηση και 
κριτική των ιπποκρατικών αξιών. Το έργο αυτό επιχειρεί 
να τεκμηριώσει μια σειρά βασικών ζητημάτων ιατρικής 
ηθικής και δεοντολογίας που αποτελούν την κληρονομιά 
του Ιπποκράτη στην ιατρική της Δύσης.

ὠφελέειν  ἢ μὴ βλάπτειν
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Η Ελένη Ασκητοπούλου είναι Ομότιμος Καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Κρήτης. Υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις ευθύνης 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην Αναισθησιολογία και Επεί-
γουσα Ιατρική. 

Ο Αντώνης Ν. Βγόντζας άσκησε τη δικηγορία (1971-2019) και 
υπήρξε συνήγορος σε δίκες που σημάδεψαν την πολιτική και κοι- 
νωνική ζωή του τόπου. Διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης 
(1976-2014) του Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Νομικού 
Γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού (1993-1996). 
Υπήρξε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής 
και Δεοντολογίας (2003/04) και ο βασικός συντάκτης του σχε-
δίου νόμου για τον σύγχρονο «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας».
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978-618-5497-08-8 
σελ: 320, 15.00 €

Ελένη Ελένη Ελένη ΑσκητοΑσκητοΑσκητοπούλουπούλουπούλου •• ΑντώνΑντώνΑ ης Ν. ης Ν. ΒγόντζΒγόντζΒγ αςας

ΔιαχροΔιαχροαχρονικές νικές νικέςέ αξίες αξίεςαξίες αξα ηθικήςηθικήςηθικής και δκκαι δεοντολεοντολτολογίας ογίας γία
στο έρστο έρστο ργο τογο τουγο του ΙπποκΙπποκπποκράτηράτη

ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν 



Θ
Ε

Τ
Ι
Κ

Ε
Σ

 
Ε

Π
Ι
Σ

Τ
Η

Μ
Ε

Σ
 CATHY O’NEIL

978-618-5497-14-9
σελ: 320, 25.00 €

ΟΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑZΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

C A T H Y  O ’ N E I L

N E W  Y O R K  T I M E S  B E S T S E L L E R

Η Cathy O’Neil είναι επιστήμονας δεδομένων και συντάκτρια του 
ιστολογίου mathbabe.org. Πήρε το διδακτορικό της στα μαθηματικά 
από το Χάρβαρντ και δίδαξε στο Κολέγιο Μπάρναρντ. Εργάστηκε 
στον ιδιωτικό τομέα στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κιν-
δύνου D. E. Shaw και ως επιστήμονας δεδομένων σε διάφορες 
νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργώντας μοντέλα που προβλέπουν 
τις αγορές και τα κλικ των χρηστών. Ξεκίνησε το πρόγραμμα Lede 
στη Δημοσιογραφία Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. 
Είναι συγγραφέας του Doing Data Science. 

«Το  Όπλα Μαθημαζικής Καταστροφής [...] αναγνωρίζει 
ότι τα μοντέλα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν· ως 
εργαλεία [...] τιμωρίας και αφαίρεσης δικαιωμάτων 
είναι εφιαλτικά [...]».

–Cory Doctorow, συγγραφέας του Little Brother, συνεκδότης του Boing Boing

«[...] Αν δεν θέλετε αυτοί οι αλγόριθμοι να γίνουν αφε-
ντικά σας, διαβάστε τα Όπλα Μαθημαζικής Καταστροφής 
για να αποδομήσετε την πιο πρόσφατη ανερχόμενη 
τυραννία ενός αλαζονικού κατεστημένου».

–Ralph Nader, συγγραφέας του Unsafe at Any Speed

«Την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάποιον να ασχο-
λείται άκριτα με τα θαύματα των μεγάλων δεδομένων, 
να του δείξετε τα Όπλα Μαθημαζικής Καταστροφής».

–Felix Salmon, Fusion

«[...] οι προγνωστικοί αλγόριθμοι διαμορφώνουν και 
ελέγχουν σιωπηλά το πεπρωμένο μας».

–Linda Tirado, συγγραφέας του Hand to Mouth: Living in Bootstrap America



ΝESSA CAREY

JUNK DNA 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ
ΥΛΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ 
 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

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 απο-
λύτως σκοπό και για αυτό 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 γονιδι-
ώματος, 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. 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. 

978-618-5497-02-6
σελ: 376, 25.90 €

Η Nessa Carey είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Imperial College 
του Λονδίνου. Αναγορεύτηκε διδάκτορας βιολογίας από το Πανε-
πιστήμιο του Εδιμβούργου. Εργάστηκε στη βιοτεχνολογική και 
φαρμακευτική βιομηχανία για περισσότερο από μία δεκαετία. 
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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

978-618-84272-8-0
σελ: 360, 27.90 €

Ο Απειροστικός Λογισμός θεμελιώνεται επάνω στις  
έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώματος ακέ-
ραιης τάξης. Ο Κλασματικός Λογισμός αποτελεί την 
επέκταση αυτών των εννοιών για κάθε πραγματική, 
ακόμη και μιγαδική τάξη. Ένα από τα κύρια χαρακτηρι-
στικά της θεωρίας του Κλασματικού Λογισμού είναι ότι 
η κλασματική παραγώγιση έχει την ίδια ολική συμπερι-
φορά 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 
απαιτητικά προβλήματα της σύγχρονης επιστήμης και 
τεχνολογίας. Όπως φαίνεται, η νεο-αναπτυχθείσα αυτή 
θεωρία θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στο άμεσο 
μέλλον, γιατί παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουμε κάθε πρόβλημα με το βέλτιστο μαθηματικό εργα-
λείο, το οποίο υπαγορεύεται από το ίδιο το πρόβλημα.

Ο Γεώργιος Δάσιος είναι ομότιμος καθηγητής Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επίτιμος ερευνητής 
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και αντεπιστέλλον μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε ακόμη κάτοχος Έδρας Αριστείας 
Marie Curie στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. 

Γεώργιος Δάσιος

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ 
Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Θ Ε Ω Ρ Ι Α  Κ Α Ι 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επιστημονική επιμέλεια: Νικόλαος Κόλλας
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H Ιστορία μεταπηδά από το βιβλίο στο ψηφιακό περι-
βάλλoν. 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/επι-
σκέπτη, απαιτεί διαφορετικές από τις συνήθεις πρακτικές 
εργασίας και έρευνας προκειμένου να αποκτήσει την 
ψηφιακή μορφή της. Το βιβλίο πραγματεύεται 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.

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

978-618-84272-2-8
σελ: 312, 17.00 €

Η Ιουλία Πεντάζου είναι μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας, ιστορικός και διδάκτωρ αρχι τεκτονικής με 
ειδίκευση στον ψηφιακό σχεδιασμό. 

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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Χρυσή Καραπαναγιώτη

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

978-618-5497-03-3
σελ: 160, 8.80 €

Μικροπλαστικά βλέπουμε παντού, αλλά είτε δεν δίνουμε 
σημασία, είτε τα έχουμε συνηθίσει, είτε δεν ξέρουμε τι 
είναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι μικροπλαστικά έχουν 
εντοπιστεί από το αρκτικό χιόνι και τα αλπικά εδάφη έως 
τα πιο απομακρυσμένα νησιά και τους βαθύτερους ωκε-
ανούς. 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. Στο παρόν έργο εξετάζεται πώς δημιουρ-
γούνται τα μικροπλαστικά, πότε και πως μπήκαν στη ζωή 
μας, τι ουσίες και μικροοργανισμούς κουβαλάνε μαζί τους, 
πώς καταλήγουν και πώς διαχέονται στο περιβάλλον. 
Υπάρχουν εναλλακτικές και τι μπορεί να κάνει ο καθένας 
από μας και όλοι μαζί;

ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Η Χρυσή Καραπαναγιώτη είναι περιβαλλοντολόγος και Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών με αντικείμενο τη Χημεία Περιβάλλοντος με έμφαση 
στην Υγρή Ρύπανση. 



978-618-5497-04-0
σελ: 288, 20.00 €

Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή σε ένα 
συγκεκριμένο καιρικό γεγονός; Ποιοι είναι οι υπεύ-
θυνοι 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

FRIEDERIKE OTTO 

ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

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

Η Friederike Otto είναι επιστήμων του κλίματος, φυσικός και 
διδάκτωρ φιλοσοφίας. Διευθύνει το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής 
Αλλαγής (Environmental Change Institute) στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης και συγκαταλέγεται στους συνιδρυτές της επιστήμης 
καταλογισμού (attribution science). 

Ο Benjamin von Brackel εργάζεται ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος 
για θέματα περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, στη Süddeutsche Zeitung 
και στη Frankfurter Rundschau. Είναι αναπληρωτής αρχισυντάκτης 
του διαδικτυακού περιοδικού Klimareporter.



ΔΗΜ. Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΚΟΥ (ΕΠΙΜ.)

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

978-618-5497-06-4
σελ: 440, 18.80 €

Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος προσφέρει μια γενική 
εισαγωγή στο ελληνικό διοικητικό σύστημα σήμερα. 
Οι συγγραφείς εξετάζουν τη δημόσια διοίκηση από 
νομική, συγκριτική, ιστορική και διοικητική επιστη-
μονική σκοπιά, περιγράφοντας και ερμηνεύοντας τις 
ιστορικές τάσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις στο διοι-
κητικό σύστημα. Ειδικότερα, στον τόμο εξετάζονται 
τα συνταγματικά θεμέλια της δημόσιας διοίκησης, οι 
σχέσεις της με την πολιτική εξουσία, καθώς και ο ρόλος 
της στα στάδια των δημόσιων πολιτικών και στη ρυθ-
μιστική διακυβέρνηση.

O Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Research 
Fellow στα Πανεπιστήμια LSE, Oxford, Harvard, Princeton και 
Sciences Po (Παρίσι). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Τufts και 
Instituto Juan March (Μαδρίτη). 

Η Βασιλική Νταλάκου διδάσκει μαθήματα Δημόσιας Διοίκησης 
και Δημόσιας Πολιτικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
και συμβάλλει στον ακαδημαϊκό συντονισμό τους. 
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978-618-5497-09-5
σελ: 160, 11.50 €

ΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΥΚΑΣ

Μια περίπτωση 
μετανάστευσης
υψηλής ειδίκευσης

BRAIN 
DRAIN

Λόης Λαμπριανίδης • Θεοδόσης Συκάς

ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως το εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό είναι καθοριστικό για την οικο-
νομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας 
χώρας. Η φυγή του στο εξωτερικό (διαρροή εγκεφάλων 
/brain drain) συνιστά μια σημαντική απώλεια αναπτυ-
ξιακής δυναμικής, αλλά και ευρύτερα, κοινωνικής και 
εθνικής δυναμικής για τις χώρες προέλευσης. Σκοπός 
του βιβλίου αυτού είναι να συμβάλει στην κατανόηση 
του brain drain, αλλά και του γενικότερου φαινομένου 
της μετανάστευσης υψηλής ειδίκευσης στον σύγχρονο 
κόσμο, δίνοντας έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο και 
στην Ελλάδα. 

BRAIN DRAIN  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑ- 
ΣΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι οικονομικός 
γεωγράφος και συντονίζει την Ερευνητική Μονάδα Περιφερεια- 
κής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). 

Ο Θεοδόσης Συκάς είναι διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υποψήφιος 
μεταδιδακτορικός ερευνητής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει στο 
τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας και έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα με αντικείμενο τα οικονομικά της μετανάστευσης. 



978-618-84272-6-6
σελ: 447, 21.00 €

ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
K.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΗΣ 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΕΠΙΜ.)

Τα «εγκλήματα των ισχυρών» αποτελούν μια σχετικά 
νέα αναλυτική κατηγορία στην Εγκληματολογία, συγκε-
κριμένα υπό το επιστημολογικό παράδειγμα της Κρι-
τικής Εγκληματολογίας. 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. Ως εγκλήματα των ισχυρών καταγρά-
φονται 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 ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ  
ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 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.
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Εγκλήματα των ισχυρών 
Διαφθορά, οικονομικό  

και οργανωμένο έγκλημα

Επιμέλεια

Σοφία Βιδάλη 
Νικόλαος Κ. Κουλούρης

Χάρης Παπαχαραλάμπους 



THΕΟDOR W. ΑDORNO

978-618-5497-12-5
σελ: 360, 24.00 €

Η περίφημη Αυταρχική προσωπικότητα, την οποία ο ίδιος 
ο Adorno θεωρούσε υπόδειγμα συλλογικής επιστημο-
νικής έρευνας, στο μεταίχμιο κοινωνικής φιλοσοφίας, 
ψυχανάλυσης και εμπειρικής ψυχολογίας, παραμένει 
μέχρι σήμερα η σημαντικότερη ίσως και αναμφίβολα 
η πιο προκλητική προσπάθεια συσχέτισης των υπο-
κειμενικών διαστάσεων της επιρρέπειας στον πολιτικό 
αυταρχισμό με τα αντικειμενικά γνωρίσματα των ανε-
πτυγμένων 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 έκφραση των 
αντιλήψεων της λεγόμενης πρώτης γενιάς της Σχολής 
της Φρανκφούρτης για μια εφαρμοσμένη κριτική θεωρία 
της κοινωνίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Theodor W. Adorno (1903-1969) υπήρξε ένας από τους σημα-
ντικότερους μεταπολεμικούς φιλοσόφους της Γερμανίας και εκ των 
ιδρυτών της λεγόμενης Σχολής της Φρανκφούρτης. Όταν οι ναζί 
έκλεισαν το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φρανκφούρτης, 
ο Adorno, όπως και τα περισσότερα μέλη του, πήραν τον δρόμο 
της εξορίας. Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί προϊόν της εργασίας 
του Adorno στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, 
όντας μια πρωτοποριακή, για την εποχή της, έρευνα στις ρίζες 
του φασιστικού φαινομένου.
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978-618-84272-3-5
σελ: 112, 8.80 €

Ο «λαϊκισμός» έχει επιστρέψει για τα καλά στη δημόσια 
συζήτηση. 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 μπο-
ρούμε 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 αντιλαϊκι-
στικά στερεότυπα της φιλελεύθερης, εκσυγχρονιστικής 
ορθοδοξίας. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 
ΜΥΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΥΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΟΤΟΘ ΥΠΑΑ ΚΕΡΕΤΣΤΣ
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ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Σταυρακάκης έχει διδάξει στα Πανε πιστήμια του 
Essex και του Nottingham, και από το 2006 διδάσκει στο Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 



978-618-84272-7-3
σελ: 120, 8.80 €

Η μελέτη εξετάζει τη συγκρότηση και την ανάπτυξη 
αντάρτικων στρατών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
αιώνων, καλύπτοντας ένα κενό στην ελληνική βιβλιο-
γραφία. Εστιάζεται στις πιο εμβληματικές 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 δυνά-
μεις. Διατρέχοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του 
ανταρτοπόλεμου, εντάσσεται στον χώρο της ιστορικής 
κοινωνιολογίας του πολιτικού. Δίνει έμφαση στην ιστο-
ρικότητα και στις ποικίλες εκδοχές του ανταρτοπόλεμου. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

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. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 
EΠΑΝΑΣΤΑΤΤ ΤΕΣ, ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ,

 ΜΑΧΗΤΕΣ



978-618-5497-00-2
σελ: 264, 14.90 €
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Στα δοκίμια του παρόντος τόμου, ο μαρξιστής γεω-
γράφος David Harvey αναζητεί τις νέες ιστορικές συντε-
ταγμένες που ορίζουν ανά περιοχή τις ανισότητες με 
βάση τις οποίες εξαπλώνεται παγκοσμίως ο σύγχρονος 
καπιταλισμός. Η θεωρία της άνισης γεωγραφικής ανά-
πτυξης πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και η διερεύνησή 
της είναι επιτακτική, καθώς οι κοινωνικές ανισότητες 
έχουν διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μπο-
ρούν να εντοπιστούν σε συγκεκριμένες ζώνες, κυρίως 
του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου, που βίωσαν 
κρίσεις. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά σε περι-
πτώσεις όπως το Μεξικό, η Ινδονησία, η Ρωσία και η 
Αργεντινή. Συγχρόνως, τα διαφορετικά κινήματα αντί-
στασης στον νεοφιλελευθερισμό επινοούν προτάσεις  
και στρατηγικές στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.  
 Ο David Harvey καταδεικνύει ότι αυτή η αναζήτηση 
χρειάζεται να υποστηριχτεί από μια βαθύτερη θεωρη-
τική κατανόηση της θέσης του χώρου και της άνισης 
γεωγραφικής ανάπτυξης που διαμορφώνει τον κόσμο 
γύρω μας.

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ  
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ 

ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο David Harvey θεωρείται ο εισηγητής της λεγόμενης ριζο-
σπαστικής γεωγραφίας. Διετέλεσε καθηγητής Γεωγραφίας στο 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης. Είναι καθηγητής Aνθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο 
της Νέας Υόρκης, όπου διδάσκει από το 2001. 

DAVID HARVEY
Μια θεωρία της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ

DAVID HARVEY

Μετάφραση: Aλέξης Καλοφωλιάς



978-618-5497-05-7
σελ: 168, 9.90 €

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Η υπεράσπιση του ελληνικού δημοκρατικού και φιλε-
λεύθερου συνταγματισμού, μαζί με την καλλιέργεια 
ενός συνταγματικού πατριωτισμού, έχει σήμερα την 
έννοια της υπεράσπισης της ενότητας και της ιδιαιτε-
ρότητας της συνταγματικής μας ταυτότητας, όχι για 
να κλειστούμε από τον κόσμο, αλλά για να ανοιχτούμε 
άφοβα σε αυτόν, για να αντιμετωπίσουμε την παγκο-
σμιοποίηση με πολιτική αυτοπεποίθηση, με αισιο- 
δοξία και ελπίδα, αρκεί να αποκτήσουμε συνείδηση 
της ιστορικότητάς μας και άρα και των ορίων μας, με 
λίγο περισσότερη, βέβαια, συνταγματική δημοκρατική 
αυτογνωσία. Ο ελληνισμός έχει όλα τα εφόδια, πνευ-
ματικά και ψυχικά, και διαθέτει μια μοναδική οικουμε-
νική ιστορική μνήμη, τέτοια και τόση, ώστε να μπορεί 
να συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και 
να αντιμετωπίζει με σύνεση, με αυτοπεποίθηση και με 
κάθε δυνατή πρόγνωση και προσαρμοστικότητα τις 
απρόβλεπτες διακινδυνεύσεις της νέας «οικουμενικό-
τητας» που ζούμε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ  
200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ, ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΣ, 
ΑΚΜΑΙΟΣ

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Μ Α Ν Ι Τ Α Κ Η Σ

Ο ελληνικός συνταγματισμός
200 χρόνια μετά

Δ>?@GIJLMG@Q, ΝRSLRIMG@Q, ΑG?JM@Q

Ο Αντώνης Μανιτάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ. Το 2012 και το 2015 χρημάτισε υπουργός Εσω-
τερικών σε δύο υπηρεσιακές κυβερνήσεις και το 2012/13 υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από το 2020 είναι Πρόεδρος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας. 



ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

978-618-84272-5-9
σελ: 120, 8.80 €

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 πολυπλο-
κότητα του εγκληματικού φαινομένου ως κοινωνικoύ 
και τη συσχέτισή του με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 
σχέσεων, περιλαμβανομένων των σχέσεων εξουσίας, 
και όχι με τις «οντολογικές» ιδιότητες του εγκληματία. 

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντε-
γκληματικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω  πολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 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 Κοινω-
νικού Ελέγχου. 
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ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ �EΠΙΣ. ΕΠΙΜ.� 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

FREDERICK STRONG

H ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Uεπιστ. επιμ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΜΕΤΖΑΣY 

VALERIE MCGUIRE

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ }1895~1954�

FARUK TABAK

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (1550-1870)

ΜΙΑ ΓΕΩΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΛ. ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ,  
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥ. ΣΕΛΙΜΗΣ �EΠΙΣ. ΕΠΙΜ.� 

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ARILD HOLT"JENSEN 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Π. ΒΟΓΛΗΣ �EΠΙΣ. ΕΠΙΜ.� 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ 

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ }ΠΕΡ. 1800~1831� 
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ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ �ΕΠΙΜ.�

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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