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978-618-5497-00-2
264 p. 14.90 €

DAVID HARVEY

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 neoliberalism 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 born in 1935 at Gillingham, Kent. He 
studied at the University of Cambridge, where he also received his 
PhD in geography in 1961. His work Explanation in Geography (1969) 
was a landmark text as it brought great changes to the methodology 
of this science. 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. A proponent of Marxist theory, which he 
has studied in depth, he is considered one of the most important 
contemporary thinkers. 

SPACES OF NEOLIBERALIZA‑ 
TION: TOWARDS A THEORY 
OF UNEVEN GEOGRAPHICAL 
DEVELOPMENT 



GEORGE DASSIOS

978-618-84272-8-0
360 p. 27.90 €

FRACTIONAL CALCULUS
THEORY AND APPLICATIONS 

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. 

George Dassios was born in Patras in 1946. He has studied 
Mathematics at the University of Athens and at the University 
of Illinois at Chicago. Today he 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. He has published 180 research papers in international 
scientific journals, has issued more than 200 announcements in 
international conferences, and has published 19 works of teaching 
and researching content both in Greek and in English. 



978-618-84272-4-2
326 p. 19.00 €

SPYROS I. ASDRAHAS

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) was born in Cephalonia. He studied in 
Lefkada (primary and secondary education), in Athens (School of Philosophy) 
and in Paris (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vie Section). He has been 
Professeur associé of University of Paris I, Pantheon Sorbonne, Research 
Director at the National Hellenic Research Foundation, co-founder of the 
magazine 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). Indicative works of his: Makrygiannis, 
Apomnimonevmata [Makrigiannis, Memoirs] 1957; Mechanismoi tis Agrotikis 
Oikonomias stin Tourkokratia [Mechanisms of the agricultural economy 
under Ottoman Rule], 1976; I Oikonomiki Domi ton Valkanikon Choron [The 
economic structure of Balkan countries] (introduction and selection of texts), 
1979; Georgios Typaldos, Istoria tis Ionias Akadimias [George Typaldos, History 
of the Ionian Academy], 1982; Zitimata Istorias [Questions of History], 1983; 
Oikonomia kai Nootropies [Economy and Mindsets], 1988; Elliniki Oikonomiki 
Istoria ie-ith aionas [Hellenic economic history 15th-19th c.] (in cooperation 
with others), 2003; Viosi kai Katagrafi tou Oikonomikou [Experiencing 
and recording economics], 2007; Ypomniseis. Istorikotropa simeiomata 
[Reminders. Notes pertaining to history] 2014, etc. 

A PRIMITIVE REVOLUTION   
ARMATOLOI AND KLEPHTS  
[MILITIA AND BRIGANDS]  
(18th – 19th c.) 



ADAMANTIOS KORAIS 

978-618-84272-0-4
152 p. 13.00 €

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 sci-
entific group, discovered an unknown manuscript of Adaman-
tios 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 Enlighten-
ment. 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.

Konstantinos Herodotou is a researcher for the Research Center of 
Humanities and a member of the Political Philosophy Laboratory 
(University of Athens). He has a PhD in Philosophy (University of 
Paris 8). He studied History at the University of Athens and con-
tinued with studies on Philosophy and Psychoanalysis at University 
of Paris 8. His works include the monograph Des utopies sadiennes 
(L’Harmattan, 2015), and the editing of the collection of essays 
Μélanges offerts à René Schérer (L’Harmattan, 2015). Along with 
René Schérer, he edited the unpublished work of Charles Fourier, Le 
Réveil d’Épimenide (Fata Morgana, 2014).

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΉΣ

Εισαγωγή - Μετάφραση: Κωνσταντίνος Ηροδότου

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



978-618-84272-6-6
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. 



SOFIA VIDALI

978-618-84272-5-9
120 p. 8.80 €

CRIME  
AND SOCIETY 

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. 
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ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Sofia Vidali is a professor of Criminology and Anti-Crime Policy 
at the Department of Social Anthropology of Panteion University. 
She has taught at the Democritus University of Thrace for a 
number of years, and collaborates with universities in Greece and 
abroad, and is in charge of a postgraduate program on corruption, 
financial and organized crime at the HOU. 
 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. She has authored ten books, multiple studies and 
articles on anti-crime policy, and has participated in a plethora of 
scientific conferences. 



978-618-84272-1-1
96 p. 8.80 €

NIKOS SARANTAKOS

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.

MYTHS AND FALLACIES  
IN THE GREEK LANGUAGE 

Nikos Sarantakos was born in Palaio Faliro in 1959. He 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 
and divides his time between Luxemburg and Greece. He is 
interested in phraseology, etymology, lexicography as well as in 
the history of Greek literature. He is a regular contributor to Avgi 
newspaper and to various magazines. He publishes his texts, on 
language and other subjects, on the blog sarantakos.wordpress.com. 

ΜΎΘΟΙ ΚΑΙ ΠΛΆΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΆ

ΝΙΚΟΣ ΣΆΡΆΝΤΆΚΟΣ
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978-618-5497-01-9
160 p. 11.90 €

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.

E. P. Thompson (1924-1993) was an English Marxist historian. He 
became globally renowned mostly through his work The Making 
of the English Working Class, which was first published in 1963 and 
came out in Greek in 2018 by the Piraeus Bank Group Cultural 
Foundation. 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. In Greek, you can also 
find his book Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism 
(Nisides, 2008).
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E. P. THOMPSON

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

Kυκλοφορούν 
 από τις εκδόσεις ΕΑΠ

 
Σπύρος Ι.Ασδραχάς  

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

Αδαμάντιος Κοραής 
Για τις κληρονομικές ασθένειες. 

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

Σοφία Βιδάλη,  
Νικόλαος Κ. Κουλούρης, 

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

οργανωμένο έγκλημα

Ιουλία Πεντάζου 
Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές  

ψηφιακού σχεδιασμού

Γεώργιος Δάσιος 
Κλασματικός Λογισμός.  
Θεωρία και εφαρμογές 

Επιστ. επιμ. Νικόλαος Κόλλας

Νίκος Σαραντάκος 
Μύθοι και πλάνες για την  

ελληνική γλώσσα

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός. Μύθοι, στερεότυπα,  

αναπροσανατολισμοί

Βαγγέλης Τζούκας 
Ανταρτοπόλεμος.  

Επαναστάτες, παρτιζάνοι, μαχητές

David Harvey  
Χώροι του νεοφιλελευθερισμού:  

Mια θεωρία της άνισης  
γεωγραφικής ανάπτυξης

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

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

info@houp.gr · www.houp.gr

Εικόνα Εξωφύλλου :  
King Street, Maidenhead, Berkshire  

Artist: Henry Taunt

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

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

Η ηθική οικονομία  
του πλήθους στην Αγγλία τον 18ο αιώνα

THE MORAL ECONOMY OF 
THE ENGLISH CROWD IN THE 
EIGHTEENTH CENTURY 



978-618-84272-3-5
112 p. 8.80 €

GIANNIS STAVRAKAKIS

“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. 

POPULISM:  
MYTHS, STEREOTYPES AND 
REORIENTATIONS 

Giannis Stavrakakis studied at the Panteion University and at the 
University of Essex. He 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. Among his latest 
books are the study (along with Nikolas Sevastakis) Laikismos, 
antilaikismos kai krisi [Populism, anti-populism, and crisis] (2012) 
and the editing of the collective volume The Routledge Handbook of 
Psychoanalytic Political Theory (2019). In the period of 2024-15, he 
was the main researcher of the project “Populismus: Populist speech 
and democracy”, while he also participated in the founding of 
Specialist Group on populism, that is functioning within the British 
Political Studies Association.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
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978-618-84272-7-3
120 p. 8.80 €

VANGELIS TZOUKAS

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. 

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. He 
has taught at the Department of Philosophy and Social Studies 
and at the Department of Political Science of the University of 
Crete. He is the author of the books: Oi oplarhigoi tou EDES stin 
Ipeiro 1942-44. Topikotita kai politiki entaxi [Chieftains of EDES 
in Epirus 1942-44. Locality and political affiliation] (Vivliopoleion 
tis “Estias”, 2013); To fantasma tou nazismou. Mythologia kai sagini 
tou Tritou Raih apo tin propolemiki period eos tis meres mas [The 
Ghost of Nazism. Mythology and Allure of the Third Reich from 
the prewar period to our days] (Vivliopoleion tis “Estias”, 2016); 
and O EDES 1941-1945. Mia epanektimisi [EDES 1941-45.  
A Reevaluation] (Alexandreia, 2017). 
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Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής 
μας, και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που 
απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΟΥΚΑΣ

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 
EΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ, 

 ΜΑΧΗΤΕΣ

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις ΕΑΠ

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

ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

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

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

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

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

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

ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Σοφία Βιδάλη είναι καθη-
γήτρια Εγκληματολογίας και 
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρω  πολο-
γίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο 
Παν επιστήμιο Θράκης επί σειρά 
ετών, συνεργάζεται με πανεπι-
στήμια στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό και διευθύνει το μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών για τη 
διαφθορά, το οικονομικό και το 
οργανωμένο έγκλημα στο ΕΑΠ. 
Είναι μέλος της Υποεπιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστη-
ρίων του ΟΗΕ, μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του 
Εγκλήματος και του Κοινωνικού 
Ελέγχου. Έχει γράψει δέκα βι-
βλία, σειρά μελετών και άρθρων 
αντεγκληματικής πολιτικής και 
έχει συμ μετάσχει σε πλήθος επι-
στημονικών συνεδρίων. 
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Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις ΕΑΠ
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Πολυτεχνείο και αγγλική φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δύο 
συλλογές διηγημάτων, πέντε 
βιβλία για τη γλώσσα κ.ά.  
Δουλεύει μεταφραστής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
μοιράζει τον χρόνο του ανά-
μεσα σε Λουξεμβούργο και 
Ελλάδα. Ενδιαφέρεται για τη 
φρασεολογία, την ετυμολογία, 
τη λεξικογραφία καθώς και για 
την ιστορία της ελληνικής λο-
γοτεχνίας. Συνεργάζεται με την 
εφημερίδα Αυγή και με διάφο-
ρα περιοδικά. Δημοσιεύει τα 
κείμενά του, γλωσσικά και άλ-
λα, στο ιστολόγιο sarantakos.
wordpress.com. 

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

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

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

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

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

ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
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ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΚΟΊΝΏΝΊΑ 

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

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

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

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

ΛΑΪΚΙΣΜΌΣ
Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

από τις εκδόσεις ΕΑΠ
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ΜΎΘΟΊ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

ΝΊΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

Ο Νίκος Σαραντάκος παρουσιάζει είκοσι πέντε εξαιρετικά διαδεδομένους μύ-
θους και πλάνες για την ελληνική γλώσσα, ανιχνεύει την προέλευση και τους 
λόγους της διάδοσής τους και τους ανασκευάζει. Όλα αυτά με τον γνώριμο, 
επιστημονικό αλλά και απολαυστικό τρόπο του, με ύφος παιγνιώδες, σαφές 
και ενίοτε σαρκαστικό.
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Ο Γιάννης Σταυρακάκης σπού-
δασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και στο Πανεπιστήμιο του Essex. 
Εργάστηκε στα Πανε πιστήμια 
του Essex και του Nottingham, 
και από το 2006 διδάσκει στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τελευταία του βι-
βλία, η (από κοινού με τον Νικόλα 
Σεβαστάκη) μελέτη Λαϊκισμός, 
αντιλαϊκισμός και κρίση  (2012) 
και η επιμέλεια του συλλογικού 
τόμου, The Routledge Handbook 
of Psychoanalytic Political Theory 
(υπό έκδοση, 2019). Το διάστημα 
2014-15 υπήρξε κύριος ερευνητής 
του προγράμματος «Populismus: 
Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρα-
τία», ενώ συμμετείχε στην ίδρυση 
του Specialist Group για τον λαϊ-
κισμό, που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της βρετανικής Political Studies 
Association. 

ΜΎΘΟΙ, ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ



978-618-84272-2-8
312 p. 17.00 €

IOULIA PENTAZOU

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.

EXHIBITING HISTORY 
PRACTICES OF DIGITAL DESIGN 

Ioulia Pentazou is a post-doctoral fellow at the University of 
Thessaly, an historian with a PhD in Architecture specializing 
in digital design. She works on the design of databases and 
other software for humanities as well as the curation of 
museum exhibitions. 



ΝESSA CAREY

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. 

Nessa Carey is a visiting professor at the Imperial College of London. 
She received her PhD in Biology at the University of Edinburg. She 
worked in the biotechnological and pharmaceutical industry for 
more than a decade. She maintains close relationships with pioneer 
researchers in Europe and in the US, in institutes such as Harvard 
Medical School, the University of Pennsylvania, the Wistar Institute, 
the University of Texas MD Anderson Cancer Center and the 
University of Southern California. She has also authored the book 
The Epigenetics Revolution: How Modern Biology Is Rewriting Our 
Understanding of Genetics, Disease, and Inheritance. (London: Icon 
Books Ltd., 2012).

JUNK DNA: 
A JOURNEY THROUGH  
THE DARK MATTER  
OF THE GENOME 

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΗ ΣΚΟΤΈΊΝΗ ΎΛΗ 
 ΤΟΎ ΓΟΝΊΔΊΏΜΑΤΟΣ

978-618-5497-02-6
376 p. 25.90 €



SAKIS GEKAS

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 grew up in Veroia, studied at the Ionian University 
and at the University of Essex (M.A, Ph.D.) and 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. He has published the 
book Xenocracy. State, Class, and Colonialism in the Iοnian Islands, 
1815-1864 (Berghahn 2017), and various articles on the history 
of the Ionian Islands, colonialism in the Mediterranean, and the 
economic history of the Greek state. He is director of the Archive of 
Greek-Canadian History of York University. 

Οικονομία, κοινωνία 
και κράτος στα Επτάνησα  

(1815-1864)

Ξενοκρατία 

ΣΆΚΗΣ ΓΚΕΚΆΣ

XENOCRACY:  
ECONOMY, SOCIETY  
AND STATE IN THE IONIAN 
ISLANDS (1815–1864) 

FORTHCOMIN
G

978-618-84272-2-8
312 p. 17.00 €



FREDERICK STRONG

Frederick Strong esq., banker, commercial agent, consul of the 
Kingdom of Bavaria, and General Consul of the Kingdom of Hanover, 
arrived in Athens shortly after the arrival of Otto in 1834. For his 
services to the Kings of Greece, he was decorated with the Cross of 
the Commander of the Order of the Redeemer, of Hanover, with the 
Cross of the Knight of the Guelphic Order. The esq. (esquire) title that 
follows his name is a British, courtesy title. 

Frederic Strong’s work is about the Greek administration, 
economy and demography during the first decade of the Greek 
Kingdom, and more broadly during the entire period of Otto’s 
rule. For many years, it provided one of the few sources of 
reliable quantitative information about the population, public 
finances, agricultural production, commerce and shipping, 
prices, salaries, city population sizes etc. during the Greek 
Kingdom’s first decade, while very few books could compete in 
this field, as most works of the period were written in German 
and did not get into details regarding the economy and public 
finances. To this day, Strong’s work is a reference work, as its 
writer, from the first moment of his arrival in Greece, belonged 
to the small circle of Greeks and foreigners, members of the 
country’s top administrative bureaucracy and financially 
dominant commercial-banker class, and therefore could easily 
circulate in the interior of the Ottonian administration, having 
access to information that few could collect at the time.

GREECE AS A KINGDOM;  
A STATISTICAL DESCRIPTION 
OF THAT COUNTRY, FROM THE 
ARRIVAL OF KING OTTO IN 1833, 
DOWN TO THE PRESENT TIME 

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

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

ελληνική κοινωνία.

www.houp.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

(1833-1842)

Του Frederick Strong esq.

Επιμέλεια
Σωκράτης Πετμεζάς
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Εκδόσεις ΕΑΠ: Χαριλάου Τρικούπη 6–10 ·  Αθήνα · 106 79   
(Εμπ. Κέντρο Atrium, 1ος όροφος) ·  Tηλ.: 210 008 0973 

info@houp.gr · www.houp.gr

Kυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΕΑΠ

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

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

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

Ιουλία Πεντάζου 
Ιστορία σε έκθεση/πρακτικές  
ψηφιακού σχεδιασμού

Νίκος Σαραντάκος 
Μύθοι και πλάνες για την  
ελληνική γλώσσα

Γιάννης Σταυρακάκης 
Λαϊκισμός. Μύθοι, στερεότυπα,  
αναπροσανατολισμοί

Σοφία Βιδάλη 
Έγκλημα και κοινωνία
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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. At first, we believed that microplastics were 
those little pieces of plastic smaller than 5 millimeters that 
are visible to the naked eye. However, the more analytical 
techniques evolve, the more we realize that there are 
microplastics invisible to the naked eye, rendering the 
situation far worse than our initial picture. 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, as they make up a multifactorial issue. 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? 
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