
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και κοινωνική ανθρω-
πολογία στο Cambridge University. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις του εστιάζουν σε ζητήµατα πολιτικής ταυτοτήτων, εθνικι-
σµού, µετανάστευσης και βαλκανικής εθνογραφίας. Κυριότερες δηµοσιεύσεις: Ταυτότητες στη
Μακεδονία (συνεπιµέλεια, Παπαζήσης, 1997), Βalkan Border Crossings (συνεπιµέλεια, Lit-Verlag, 2007).

Η Χριστίνα Αγριαντώνη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και ιστορία στη Γαλλία. Εργάστηκε στο
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και από το 2002 διδάσκει σύγχρονη ιστορία στο Τµήµα Ιστο-
ρίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Οι έρευνες και τα
δηµοσιεύµατά της αφορούν τη σύγχρονη οικονοµική και κοινωνική ιστορία και ειδικότερα: ιστορία της
βιοµηχανίας (κύριο έργο: Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 1986), ιστορία
των πόλεων, ιστορία των επιχειρήσεων. 

Η Ιωάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή ως ειδική µεταπτυχιακή υπότροφος του Τοµέα Πολιτικής
Ανάλυσης και Επικοινωνίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, µε θέµα τη µελέτη των σχέσεων ιδεολογίας και αισθητικής στις δηµοφιλείς ταινίες του µε-
ταπολεµικού ελληνικού κινηµατογράφου (1950-1967), την οποία υποστήριξε το 1999 (1η έκδοση 2001).
Ήταν επισκέπτρια επιστήµoνας στο Πρόγραµµα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο
του Οχάιο το 1995. Έχει διδάξει µαθήµατα πολιτικής κουλτούρας, πολιτισµικής ανάλυσης και κινηµατο-
γράφου στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέ-
σων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στο Τµήµα Κινηµατογράφου του Α.Π.Θ.
Υπήρξε επιστηµονική συνεργάτης στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών στο Τµήµα Π.Ε.∆.∆. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η Χριστίνα Ακριβοπούλου γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Βέροια. Από το 1994 ζει στη Θεσσαλονίκη,
όπου και εργάζεται ως δικηγόρος. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές της στη Νοµι-
κή Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, απ’ όπου και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα τον Ιού-
νιο του 2009, ως υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι ειδική επιστήµονας του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και µεταδιδακτορική υπότροφος του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στηµιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Άρθρα, µελέτες, επιµέλειες και µεταφράσεις της έχουν κυκλο-
φορήσει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, ενώ υπό δηµοσίευση είναι βιβλίο της µε θέµα την προστασία
του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή. 
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Ο Ραϋµόνδος Αλβανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 και αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικής Επιστή-
µης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1994. Έκανε τις µεταπτυχιακές σπουδές του
στην Αγγλία, στο Τµήµα Συγκριτικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου του Έσσεξ. To 2005 ανακηρύχθηκε δι-
δάκτορας του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. Έχει συµµετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συ-
νέδρια, και άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στα επιστηµονικά περιοδικά Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστή-
µης, Ιστορικά, Ίστωρ, Επιστήµη και Κοινωνία, καθώς και σε συλλογικούς τόµους. Επίσης έχει
συνεργαστεί µε τις περιοδικές εκδόσεις Ιστορικά (Ελευθεροτυπίας), Πολίτης, Πολεµικός Τύπος και
Εµφύλιος Τύπος. Ζει στην Καστοριά και από το 2002 διδάσκει ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Τµήµα
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΪ ∆υτικής Μακεδονίας.

Η Ελένη Ανδριάκαινα σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο (1989-1993) από όπου και
της απονεµήθηκε ο τίτλος της διδάκτορος (1999). Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδι-
κού ∆οκιµές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών. Συµµετέχει, ως τακτική επισκέπτρια, στα σεµινάρια
του Institute of Historical Research (University of London) και έχει διδάξει σε προπτυχιακά και µετα-
πτυχιακά προγράµµατα. Έχει δηµοσιεύσει δύο βιβλία: Παίζοντας µε τα όρια. Θεραπευτικές κοινότη-
τες και χρήστες ναρκωτικών, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2005· Πέραν του Θετικισµού και του Μεταµοντερνι-
σµού. Έξι δοκίµια στην Ιστορική Κοινωνιολογία, Opportuna, Αθήνα 2009. Είναι επίκουρη
καθηγήτρια Ιστορικής Κοινωνιολογίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου.

Ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής γλωσσολογίας και διαµεσολα-
βηµένου λόγου (Reader in sociolinguistics and media discourse) στο King’s College, Λονδίνο. Ερευνητικά
του ενδιαφέροντα: γλώσσα και νέα µέσα, διαµεσολάβηση και γλωσσική ποικιλότητα, πολυγλωσσία και
γλωσσική επαφή, γλώσσα των νέων, γλώσσα και εθνικότητα, γλωσσικές ιδεολογίες στα Μ.Μ.Ε. ∆ιδάσκει
και δηµοσιεύει στη γερµανική, την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έχει επιµεληθεί τα:
«Sociolinguistics and computer-mediated communication» (ειδικό τεύχος του Journal of Sociolinguistics,
10/4, 2006) και «Data and Methods in Computer-Mediated Discourse Analysis» (ειδικό τεύχος του
Language@Internet 5, 2008). 

Ο ∆ηµήτρης Αντωνίου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1979. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
ιστορία και πολιτισµούς στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι, στην οποία είναι
σήµερα υποψήφιος διδάκτορας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ελληνική και ευρω-
παϊκή πολιτική και κοινωνική ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα.

Η Βάλια Αρανίτου σπούδασε οικονοµικά και πολιτική επιστήµη στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πα-
νεπιστήµιο Paris Dauphine. ∆ιδάσκει στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου της Κρήτης.
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται τα συστήµατα και οι θεσµοί κοινωνικής εκπροσώ-
πησης, η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις, καθώς και οι θεωρητικές και πολιτικοθεσµι-
κές συσχετίσεις οικονοµίας και δηµοκρατίας. Ως επιστηµονική σύµβουλος στην Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου έχει εκπονήσει σειρά µελετών που αφορούν τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα
και την οργάνωση του κλάδου του εµπορίου. Έχει συµµετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράµµατα και σε επιστηµονικές επιτροπές. 

O Λευτέρης Αρβανίτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Πολιτικών
Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και υποψήφιος διδάκτορας του πανεπι-
στηµίου της Μπολόνια. 

Ο Στάθης Βαλούκος γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι συγγραφέας και σεναριογράφος, διδάκτωρ του Παντεί-
ου Πανεπιστηµίου, πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και δάσκαλος σεναρίου για µια τε-
τραετία (2004-2008) στο τµήµα Κινηµατογράφου του Α.Π.Θ. Έγραψε σενάρια για τον κινηµατογράφο και
την τηλεόραση και σκηνοθέτησε ταινίες µικρού και µεσαίου µήκους, µια εκ των οποίων τιµήθηκε µε το
κρατικό βραβείο ποιότητας 1984 (Ενθύµια από τη Βαϊµάρη). Έγραψε επίσης δεκατρία βιβλία για τον κι-
νηµατογράφο και την τηλεόραση· ανάµεσά τους: Ιστορία του κινηµατογράφου, Ιστορία της ελληνικής τη-
λεόρασης, Το σενάριο, Η κωµωδία, Το φιλµ νουάρ, Φιλµογραφία του ελληνικού κινηµατογράφου (1914-
2007) κ.ά.
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Ο Βασίλης Βαµβακάς γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Το 1993 αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικής Επι-
στήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1996
ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Goldsmiths του Πανεπιστη-
µίου του Λονδίνου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του
Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2000. Από το 2002 µέχρι το 2007 δίδαξε στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στο τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. στο Πανεπι-
στήµιο Αθηνών. Το 2006 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πο-
λιτικότητα και θέαµα, από τις εκδόσεις Σαββάλα. Το 2010 εκλέχτηκε λέκτορας στην Κοινωνιολογία της
Επικοινωνίας στη Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Είναι µαζί
µε τον Παναγή Παναγιωτόπουλο επιµελητής του παρόντος έργου.

Η Ρόζα Βασιλάκη είναι διδάκτορας ιστορίας στην École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. ∆ιδά-
σκει στο πανεπιστήµιο του Bristol, στο οποίο και εκπονεί διδακτορική της διατριβή στο Τµήµα Κοινω-
νιολογίας, και εργάζεται ως σύµβουλος στην Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
(EHRC, South West Office).

O Χριστόφορος Βερναρδάκης γεννήθηκε το 1961. Αποφοίτησε το 1985 από το Τµήµα Πολιτικής Επιστή-
µης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και εκπόνησε το µεταπτυχιακό του στις Πολι-
τικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Paris II to 1987. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή µε αντικείµε-
νο τα πολιτικά κόµµατα της Μεταπολίτευσης και την ενσωµάτωσή τους στο νοµικό-πολιτικό πλαίσιο
της Μεταπολίτευσης, το 1995 στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Υπηρέτησε ως λέκτορας στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής ανάλυσης στο Τµήµα
Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. Από το 1984-1988 υπήρξε µέλος της Συντακτικής Οµάδας του µηνιαί-
ου περιοδικού Σχολιαστής, ενώ κατά την περίοδο 1986-1990 ήταν µέλος της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού Θέσεις. Είναι ιδρυτής και επιστηµονικός σύµβουλος της εταιρείας δηµοσκοπήσεων και κοι-
νωνικών ερευνών VPRC. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τό-
µους· επίσης, έχει γράψει και επιµεληθεί βιβλία στα επιστηµονικά πεδία της πολιτικής επιστήµης και
κοινωνικής έρευνας.

Η Σουζάννα Βέρνυ είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και διατέλεσε ειδική επιστή-
µονας στον Συνήγορο του Πολίτη 1998-2001. Κατέχει ΒΑ και διδακτορικό δίπλωµα από το Πανεπιστή-
µιο του Λονδίνου. Είναι εκδότρια (Editor) του επιστηµονικού περιοδικού South European Society &
Politics από το 1999. Οι πρόσφατες δηµοσιεύσεις της συµπεριλαµβάνουν τα συλλογικά έργα Turkey’s
Road to European Union Membership: National Identity and Political Change (Routledge, 2008, συν-επιµέ-
λεια µε τον Κ. Υφαντή) και Southern Europe and the Financial Earthquake: Coping with the First Phase of
the International Crisis (ειδικό τεύχος του South European Society & Politics, 2009, συν-επιµέλεια µε A.
Bosco και M. Costa Lobo).

Ο Σπύρος Α. Βρετός (Αθήνα, 1959) είναι δηµοσιογράφος και µεταφραστής. Σπούδασε γαλλική φιλολο-
γία στο ΕΚΠΑ, δηµοσιογραφία στην Αθήνα και στο Παρίσι. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τµήµα Κοι-
νωνιολογίας του Παντείου και αρχισυντάκτης της Οικονοµικής Επιθεώρησης. Εργάστηκε ως δηµοσιο-
γράφος σε οικονοµικά έντυπα (Οικονοµικός Ταχυδρόµος, Κεφάλαιο, Επιλογή), ως αρχισυντάκτης σε
ηλεκτρονικά µέσα (Kapa-Tel, www.i-note.gr) και ως σύµβουλος στο Πρόγραµµα Περιβάλλοντος Ηνωµέ-
νων Εθνών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέλος της συντακτικής οµάδας της επιθεώρησης Σαµιζντάτ.
Επιµελήθηκε, µε τον Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, τον τόµο Paul Porter: Ζητείται ένα θαύµα για την Ελλάδα,
2006. Εργασίες µε θέµα το Φανταστικό στα: Biotechnological and Medical Themes in SF (πρακτικά ∆ιε-
θνούς Συνεδρίου), Θεσσαλονίκη 2002· Jahrbuch zur SF 2004, Βερολίνο 2005, The New York Review of SF,
#241, Νέα Υόρκη, Σεπτέµβριος 2008.

Η Χριστίνα Βροντού είναι απόφοιτη του Τµήµατος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. Υπήρξε υπεύθυνη διοργάνωσης, διεξαγωγής και παρουσίασης της έρευνας µε θέµα «Η κατανάλωση
του περιεχοµένου των Μ.Μ.Ε. στις νεαρές ηλικίες (15-34)», η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2009. 

Η Πατρίτσια Γερακοπούλου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Στο ίδιο Τµήµα υποστήριξε το 2007 τη διδακτορική της διατριβή
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µε τίτλο «Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόµικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστε-
ρη νεωτερικότητα». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από θέµατα ταυτοτικών διεργα-
σιών σε σχέση µε φαινόµενα φανατικής κατανάλωσης, νεανικής κουλτούρας και µαζικής επικοινωνίας.
Έχει γράψει το βιβλίο Παιδιά του Superman, Πολύτροπο, Αθήνα 2009. 

Ο ∆ηµοσθένης Γεωργόπουλος είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπι-
στηµίου Πειραιά. Συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Οικονοµικής Θεωρίας και Πολιτικής. Στη συνέχεια, σπούδασε στην Εθνι-
κή Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από όπου, όταν αποφοίτησε, διορίστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονο-
µίας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Πολιτική επιστήµη και κοινωνιολογία». Σήµερα είναι
υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου Τµήµατος. 

Η Ντόρα Γιαννάκη είναι πολιτική επιστήµονας. Σπούδασε πολιτική επιστήµη και ιστορία στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές σπουδές της (Master of Arts) στην πολιτική θεωρία
στο Πανεπιστήµιο του Έσσεξ. Έχει εργαστεί ως επιστηµονική συνεργάτιδα στη Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς και στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Μεταξύ άλ-
λων, συµµετείχε στη συγγραφική οµάδα της έρευνας του Συµβουλίου της Ευρώπης µε θέµα The Socio-
economic Scope of Youth Work in Europe (2007).

O Kώστας Γιαννακόπουλος σπούδασε νοµικά και φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι διδάκτο-
ρας της ΕΗΕSS (Παρίσι) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Έργα του: (επιµέλεια) Σεξουαλικότητες.
Θεωρίες και πολιτικές ανθρωπολογίας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006· (επιµέλεια) «Ψυχανάλυση και κοινω-
νική ανθρωπολογία», Εκ των Υστέρων, τεύχος 14, 2006 και (συνεπιµέλεια, υπό έκδοση) Αµφισβητούµε-
νοι χώροι. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισµού, Αλεξάνδρεια. 

Ο Νίκος ∆εµερτζής είναι καθηγητής στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κυριότερα έργα του είναι: Κουλτούρα, νεωτερικότητα, πολιτική κουλτούρα (1989)· µε τον Θάνο Λίπο-
βατς ∆οκίµιο για την ιδεολογία (1994) και Φθόνος και µνησικακία· Τα πάθη της ψυχής και η κλειστή κοι-
νωνία (2006)· Ο λόγος του εθνικισµού (1996), Πολιτική επικοινωνία. ∆ιακινδύνευση, δηµοσιότητα, δια-
δίκτυο (2002)· Συγγραφή και επιµέλεια: Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα (1994)· Η πολιτική
επικοινωνία στην Ελλάδα (2002)· Νεολαία. Αστάθµητος παράγοντας (2008).

Ο Σωτήρης ∆ηµητριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου το 2007. Ενδιάµεσα, το 2006, σπούδασε στο Ελεύθερο
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου µέσω του προγράµµατος Erasmus. Είναι µεταπτυχιακός φοιτητής της
Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου στο πρόγραµµα της
Τουρκολογίας, ως υπότροφος του ΙΚΥ.

Ο Γιώργος ∆ιακουµάκος είναι πολιτικός επιστήµονας και υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εργαστεί σε έρευνες σχετικά µε
την πολιτική συµπεριφορά, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται επίσης οι πολιτι-
σµικές πρακτικές και οι τεχνικές των κοινωνικών ερευνών.

Ο Κύρκος ∆οξιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Το 1986 πήρε διδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης και Κοινωνιολογίας του Birkbeck College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Εί-
ναι αναπληρωτής καθηγητής της κοινωνικής θεωρίας µε ειδίκευση στην επικοινωνία στο Τµήµα Πολιτι-
κής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο
του Ανάλυση λόγου: Κοινωνικο-φιλοσοφική θεµελίωση από τις εκδόσεις Πλέθρον.

Ο Κώστας Ελευθερίου είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνονται η θεωρία των
πολιτικών κοµµάτων, τα κοµµουνιστικά κόµµατα στη ∆υτική Ευρώπη και τα ελληνικά κόµµατα στη Με-
ταπολίτευση. Είναι τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Στίγµα. 
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Ο Χρήστος Ζαφειρόπουλος είναι κλασικός φιλόλογος. Σπούδασε στα Πανεπιστήµια Κρήτης και Exeter
(Αγγλία). Από το 2006 διδάσκει στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο και από το 2009 είναι λέκτορας στο Τµήµα
Πολιτισµικής ∆ιαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Οι δηµοσιεύσεις και τα
επιστηµονικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στην εικόνα του διανοουµένου στην αρχαιότητα, στο αι-
σωπικό corpus, στο αττικό δράµα και στην αρχαιότητα στον κινηµατογράφο. Είναι υπεύθυνος της σει-
ράς Μύθοι και Λόγοι των εκδόσεων Καλέντης.

Ο Γεώργιος Α. Ζάχος γεννήθηκε στη Λαµία. Σπούδασε στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπι-
στηµίου. Μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήµια Michel de Montaigne Bordeaux III και St. Cloud
University, Minessota State. Ειδικεύεται στην ιστορική τοπογραφία των ελληνιστικών και ρωµαϊκών
χρόνων και έχει εκπονήσει σειρά µελετών για την ανατολική Φωκίδα, την Αχαΐα, την Κέα και τη Λέσβο.
Εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και διδάσκει ελληνική ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήµιο. Είναι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητας της Ακαδηµίας Αθηνών.

Ο Αυγουστίνος Ζενάκος είναι κριτικός τέχνης, επιµελητής εκθέσεων και δηµοσιογράφος. Από το 2000
εργάζεται στην εφηµερίδα To Βήµα. Από το 2005 είναι µέλος του επιµελητικού τρίο XYZ και ιδρυτικός
συν-διευθυντής της Μπιενάλε της Αθήνας.

Ο Παναγιώτης Ζεστανάκης είναι ιστορικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε ιστορία στο Τµή-
µα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπου-
δές στη σύγχρονη ιστορία στο αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου το 2008 υποστήριξε
τη διπλωµατική του εργασία µε τίτλο «Εκδοχές του ανδρισµού στα ελληνικά lifestyle έντυπα της δεκαε-
τίας του ’80: Playboy, Status, Κλικ (1985-90)». Τον τελευταίο χρόνο είναι επισκέπτης ερευνητής στο
Research Institute for History and Culture του Πανεπιστηµίου της Ουτρέχτης.

Η Μυρσίνη Ζορµπά διδάσκει Πολιτισµική Θεωρία και Πολιτική στο µεταπτυχιακό Τµήµα ∆ιοίκησης
Πολιτισµικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Είναι διδάκτορας Πολιτικών Επι-
στηµών και διατέλεσε ευρωβουλευτής (2000-2004) και διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (1995-
1999). Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετείχε στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. Ασχολή-
θηκε επίσης µε τα δικαιώµατα του παιδιού και είναι πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. ∆ίκτυο προστασίας των
δικαιωµάτων του παιδιού. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και εφηµερί-
δες και έχει συµµετάσχει σε διεθνή συνέδρια σχετικά µε θέµατα κουλτούρας και πολιτισµικής πολιτικής.
Βιβλία της: Η κρατική πολιτική για το βιβλίο, Οδυσσέας, 1995· Από τα Εξάρχεια στις Βρυξέλλες, Οδυσ-
σέας, 2004.

Ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης είναι ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Ασχο-
λείται µε τις κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις της ελληνικής ιστορίας στον ελληνικό κινηµατογράφο
την περίοδο της δικτατορίας και µε την αφηγηµατικότητα στη γραπτή ιστοριογραφία. Έχει συµµετάσχει
σε συνέδρια για τον ελληνικό κινηµατογράφο και έχει δηµοσιεύσει εξειδικευµένα άρθρα σε εφηµερίδες
και περιοδικά. 

Η Χριστίνα Θεοχάρη, δρ. περιβαλλοντολόγος πολιτικός µηχανικός, εργάστηκε στο ΠΕΡΠΑ/ΥΠΕΧΩ∆Ε
στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (1987-1990). Από το 1990 είναι υπεύθυ-
νη του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ). Από το 1988 είναι
επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας. Είναι επίσης γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Γ.Σ.Ε.Ε. και εκπρόσωπός της
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Συνοµοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ). Από το 1992
είναι υπεύθυνη της µηνιαίας έκδοσης του ΕΚΑ, ∆ΡΑΣΗ για το Περιβάλλον και την Υγιεινή και Ασφά-
λεια της Εργασίας, ενώ έχει επιµεληθεί εκδόσεις όπως: Νέφος και αυτοκίνητο, ΕΚΑ, 1989· Περιβάλλον
και εργασία, ΕΚΑ, 1995· Η βιώσιµη ανάπτυξη και η κοινωνική της διάσταση, Γ.Σ.Ε.Ε., 1997· Το Πρωτό-
κολλο του Κυότο - Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Γ.Σ.Ε.Ε. 2005. 

O Χρυσάφης Ιορδάνογλου σπούδασε νοµικά στο Α.Π.Θ. και οικονοµικά στο London School of Economics και
το Queen Mary College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τα σχετικά µε τη µεταπολεµική οικονοµική ιστορία
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της Ελλάδας έργα του περιλαµβάνουν: Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου: 1963-2000 (σε συνεργα-
σία µε τον Χ. Μπέλλα), «Η Οικονοµία 1949-1974» και «Η Οικονοµία 1974 – 2000» στον 9ο και τον 10ο τόµο του
έργου Ιστορία του νέου ελληνισµού (επιµέλεια Β. Παναγιωτόπουλου). ∆ίδαξε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Σήµερα είναι επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανε-
πιστηµίου.

Ο Πάνος Καζάκος γεννήθηκε το 1941. Σπούδασε πολιτικές επιστήµες στην Ελλάδα και οικονοµική στη
(∆υτική) Γερµανία. Σήµερα είναι οµότιµος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Η µελέτη του Θεσµικές µεταρρυθµίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ι. Σιδέρης, 1996, βραβεύθηκε
από την Ακαδηµία Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω έργα: Έτοιµη για το µέλλον;
Η Ευρώπη µετά την αναθεώρηση των Συνθηκών, Παπαζήσης, Αθήνα 2008· «Europeanisation, Public
Goals and Group Interests: Convergence Policy in Greece, 1990- 2003», West European Politics, vol. 27,
No. 5, November 2004· Ανάµεσα σε κράτος και αγορά - Οικονοµία και πολιτική στη µεταπολεµική Ελλά-
δα 1944-2000, Πατάκης, 2001· Stabilisierung ohne Reform-Konvergenz und Pfadabhängigkeit im
Griechenland der 90er Jahre, ZEI, Bonn 2000· Greece and EC Membership Evaluated (co-editor and
contributor), Pinter, London 1994. 

Η Μανίνα Κακεπάκη σπούδασε πολιτική επιστήµη στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και πολιτική συµπεριφο-
ρά στο Πανεπιστήµιο του Έσσεξ. Το 2003 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθη-
νών, µε αντικείµενο τη σχέση ανάµεσα στην τηλεόραση και στις προεκλογικές εκστρατείες στην Ελλάδα.
Το 2007 ολοκλήρωσε τη µεταδιδακτορική της έρευνα στο τµήµα Π.Ε.∆.∆., µε αντικείµενο τις έµφυλες
διαφορές στα πρότυπα πολιτικότητας, ενώ σήµερα συνεργάζεται µε το ΕΚΚΕ. Έχει συµµετάσχει σε διε-
θνή συνέδρια και ερευνητικά δίκτυα, ενώ άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά και σε
συλλογικούς τόµους στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Η Μάρω Κακριδή είναι επίκουρη καθηγήτρια στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
όπου διδάσκει από το 1982. Σπούδασε γλωσσολογία στην Αθήνα και στο Παρίσι και εξειδικεύτηκε στην
κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δηµοσιεύσεις της
αφορούν προβλήµατα πραγµατολογίας και ανάλυσης λόγου, σχέσεις γλώσσας και κοινωνίας, προβλή-
µατα γλωσσικού σχεδιασµού και προτυποποίησης, στερεότυπα, ιδεολογία και στάσεις απέναντι στη
γλώσσα.

O Νίκος Καλατζής, εµπειρογνώµονας κοινωνικής πολιτικής, εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας από το 2004 και εξελέγη πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας για την
Κοινωνική Πολιτική του ΟΟΣΑ το 2008. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικής Επιστή-
µης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως και της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης, µε µεταπτυχιακές σπουδές στη κοινωνιολογία στην EHESS στο Παρίσι. Έχει συγγραφικό, διδα-
κτικό καθώς και ερευνητικό έργο σε προγράµµατα παροχής εµπειρογνωµοσύνης, στα πεδία ιδίως της
µεταρρύθµισης του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ανάπτυξης στον αναπτυσσόµενο κόσµο. 

Ο Τάκης Καµπύλης γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1962. Σπούδασε οικονοµικά. Από το 1987 εργάστηκε ως
δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα Τα Νέα, στον (νέο) Ελεύθερο Τύπο και στο ραδιόφωνο του Σκαϊ. Σήµε-
ρα αρθρογραφεί στην Καθηµερινή.

O Ηλίας Κανέλλης γεννήθηκε στην Καλαµάτα, ζει στην Αθήνα. Το 1984, φοιτητής ακόµα στην Πάντειο αλλά
απόφοιτος του Σταυράκου, εξέδωσε το κινηµατογραφικό περιοδικό Κάµερα και, έκτοτε, έµεινε στο χώρο του
κινηµατογράφου και της κριτικής του. Παράλληλα, εργάστηκε στο χώρο του Τύπου, σχεδόν σε όλες τις ειδικό-
τητες: διορθωτής, επιµελητής ύλης, ρεπόρτερ, κριτικός τέχνης, πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος, αρχισυντά-
κτης, διευθυντής συντάξεως. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην εφηµερίδα Τα Νέα και στο περιοδικό Ταχυ-
δρόµος και, µαζί µε τον Στέφανο Κασιµάτη, διατηρεί καθηµερινή εκποµπή στον Αθήνα 9,84. Από το 2007, τα
καλοκαίρια, εκδίδει και διευθύνει την εφηµερίδα εφ του Ελληνικού Φεστιβάλ και το Αthens Review of Books.
Έχει γράψει το βιβλίο Εθνοχουλιγκανισµός. Η ελληνική κοινή γνώµη στους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 της
Αθήνας (εκδ. Οξύ) και έχει επιµεληθεί τις κινηµατογραφικές µονογραφίες Σταύρος Τορνές (µε τον Σταύρο Κα-
πλανίδη και, για την ιταλική έκδοση, µε την επιπλέον συνεργασία µε τον Sergio Grmek Germani), Κώστας Γα-
βράς, Σταύρος Τσιώλης.
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Ο Χρήστος Κανελλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ΕΚΠΑ. Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 σύχναζε τα µεσηµέρια
στο «καφέ ντε Μαρσέιγ» στην οδό Μασσαλίας και τα ξηµερώµατα στο «Σπιτικό» στη Φωκίωνος Νέγρη.
Είναι στιχουργός, δηµοσιογράφος και περφόρµερ-κοµφερασιέ. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της «Σπεί-
ρας» του Σταµάτη Κραουνάκη. Τώρα εργάζεται στη τηλεόραση και ασχολείται µε το συγκρότηµά του,
τους Golden Karaoke Club Band (thegoldenkaraoke.blogspot.com)

Ο Γιάννης Καραγιάννης γεννήθηκε στη Λάρισα. Αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο οποίο και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του
σπουδές. Μετά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, µε τίτλο «Πολιτική εξουσία και συγκρό-
τηση ταυτοτήτων. Η κατασκευή των “µικροµεσαίων” στην Ελλάδα, 1974-1985», δραστηριοποιήθηκε
ως µετα-διδάκτορας ερευνητής στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Πυθαγόρας». Συµµετέχει σε διεθνή
ερευνητικά δίκτυα, ενώ ανακοινώσεις του σε συνέδρια και άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµο-
νικά περιοδικά. Πρόσφατα συν-επιµελήθηκε, µε τους Γιάννη Κάλλα και ∆ήµητρα Κονδύλη, το βιβλίο
Μεθοδολογικά ζητήµατα και ερευνητικές υποδοµές των κοινωνικών επιστηµών (Ποταµός, 2008).

Η Χαριτίνη Καρακωστάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Σπούδασε πολιτικές επιστήµες στη
Θεσσαλονίκη και στο Βερολίνο, κοινωνιολογία (DEA) και φιλοσοφία (Master 2) στο Παρίσι. Είναι υπο-
ψήφια διδάκτoρας πολιτικής κοινωνιολογίας στην École des Hautes Études en Sciences Sociales και διδά-
σκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήµιο της Reims. 

Η ∆ήµητρα Καραντζένη είναι απόφοιτος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρω-
σης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης της Σχολής Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, στον τοµέα των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Αρθρογραφεί στο διεθνές πολυσυλλεκτικό
ηλεκτρονικό περιοδικό www.ovimagazine.com.

Ο Χρήστος Κάτσικας είναι εκπαιδευτικός, συντάκτης του περιοδικού Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης
και ειδικός γραµµατέας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Από το 2006 συντονίζει το εκπαιδευτικό
ενηµερωτικό δίκτυο www.alfavita.gr. Ανάµεσα σε άλλα, έχει γράψει τα βιβλία: Η ανισότητα στην ελληνι-
κή εκπαίδευση, Το εγχειρίδιο του καλού εκπαιδευτικού, Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Η εκ-
παίδευση της αµάθειας, Τα πανεπιστήµια φλέγονται.

Ο Τάσος Καφαντάρης γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Έχει σπουδές ηλεκτρολόγου µηχανικού και πολι-
τικού επιστήµονα, µεταπτυχιακά µηχανικού H/Y και σχεδιασµού µέσω Η/Υ και εξειδίκευση αξιολογητή
τεχνολογιών. Αρθρογραφεί από το 1981 και έχει διατελέσει αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης και εκ-
δότης σε διάφορα έντυπα. Σήµερα είναι αναλυτής θεµάτων επιστήµης και τεχνολογίας στην εφηµερίδα
Το Βήµα και στο περιοδικό RAM. Έχει συγγράψει δύο βιβλία περί την κοινωνία της πληροφορίας, εκ-
παιδευτικό υλικό για το πρόγραµµα «Ψηφιακός ∆ήµος» και έχει επιµεληθεί τη βιογραφία του Οπενχάι-
µερ. Άρθρα του έχουν προβληθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στην Ε.Ε. ως υπό-
δειγµα εκλαΐκευσης της επιστήµης. To 2008 τιµήθηκε µε το βραβείο Οικόπολις.

Ο Παναγιώτης Καφετζής είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πο-
λιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει νοµικά στην Αθήνα, πολιτική κοινωνιολο-
γία στην École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Είναι διδάκτορας του Τµήµατος Πολιτικής Επι-
στήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα Πολίτες, πολιτική και πολιτική
κουλτούρα στην Ελλάδα.1985-1990. Από το 1985 έως το 2004 εργάστηκε στο ΕΚΚΕ ως ερευνητής, όπου
τερµάτισε την υπηρεσία του ως Κύριος Ερευνητής το 2004 για να αναλάβει τα καθήκοντά του στο Πανε-
πιστήµιο Πελοποννήσου. Την περίοδο 2003-2004 ήταν ∆ιευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής. Υπήρξε συντάκτης του περιοδικού Αντί το διάστηµα 1979-1993, υπεύθυνος της
σειράς «Σύγχρονη πολιτική σκέψη» των εκδόσεων Πολύτυπο 1980-1985 και είναι τακτικός συνεργάτης
της εφηµερίδας Ελευθεροτυπία. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, ελληνικά
και διεθνή, καθώς και σε συλλογικά έργα. Κύρια βιβλία του: Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και
ανάπτυξη (σε συνεργασία µε Αικ. Μιχαλοπούλου κ.ά.) Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998· Κ. Τσουκαλάς, Ταξίδι
στο Λόγο και την Ιστορία, δίτοµο (επιµέλεια), Πλέθρον, Αθήνα 1996· Έθνος και δηµοκρατία στην ελλη-
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νική εκπαίδευση (Έκθεση), τόµ. 2, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2000· Πολιτική, κοινωνία, πολίτες. Ανάλυση δεδοµέ-
νων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, επιµέλεια Π. Καφετζής, Θ. Μαλούτας, Ι. Τσίγκανου, ΕΚΚΕ,
Αθήνα 2007.

Ο ∆ηµήτρης Κοκοροµύτης εργάζεται στον τοµέα Πολιτικής Ανάλυσης και Επικοινωνίας του Ινστι-
τούτου ∆ηµοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραµανλής». Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, ενώ πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπου-
δές στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Π.Μ.Σ.
Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία και MA in China Studies στο National Chengchi University
της Ταϊβάν. 

Η Μαρία Κοµνηνού είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σηµαντικότερα έργα της είναι: Κοινωνία, εξουσία και ΜΜΕ
(επιµ. µε τον Χ. Λυριντζή, 1988)· Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία (επιµ. µε τον Ε. Παπαταξιάρχη,
1990) και Από την αγορά στο θέαµα (2001). Είναι εκλεγµένο µέλος της Executive Committee της
Association des Cinematheques Europeenes και υπεύθυνη από πλευράς Ταινιοθήκης για τα προγράµµατα
MIDAS και EFG. Επίσης είναι διευθύντρια του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου που οργα-
νώνεται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και διευθύνει τη σειρά Εικόνα και Επικοινωνία στις εκδόσεις
Παπαζήση.

Η Σοφία Κοµποτιάτη είναι µουσικολόγος, υποψήφια διδάκτορας εθνοµουσικολογίας στο Τµήµα Μου-
σικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται στο Τµήµα ∆ραµατολογίας και Αρχειακών Συλ-
λογών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Ο Γιάννης Κοντογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε µαθηµατικά στην Αγγλία και είναι
κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος του πανεπιστηµίου Stanford (ΗΠΑ). Έχει διδάξει στα πανεπιστήµια
Purdue, Brown και Columbia, ενώ από τον Μάρτιο του 2005 είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα
Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Το 2002 του απονεµήθηκε η επίτιµη
έδρα Manning, το 2004 το βραβείο Sloan Foundation Research Fellowship και το 2005 ο τίτλος honorary
Master of Arts Degree «Ad Eundem» από το πανεπιστήµιο Brown. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από
90 εργασίες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά.  

Η Κατερίνα Κοσκινά γεννήθηκε στην Kέρκυρα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία στο EKΠΑ και ιστορία
τέχνης, αρχαιολογία, ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία της τέχνης στη Σορβόνη. Σπούδασε επίσης
µουσειολογία στη Σχολή του Λούβρου και είναι διδάκτορας της ιστορίας της τέχνης. Εργάστηκε για τέσ-
σερα χρόνια ως ειδική σύµβουλος στο Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο ∆ελφών. Έχει επιµεληθεί πολλές
ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις τέχνης και διατέλεσε εθνική επίτροπος της 23ης Μπιενάλε στο Σάο Πάο-
λο το 1996 και της 51ης Μπιενάλε στη Βενετία το 2005. Έχει επίσης συγγράψει κείµενα σε βιβλία και κα-
ταλόγους εκθέσεων, καθώς και άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά τέχνης. Eίναι µέλος του ICOM και
της AICA Hellas. Από το 2000 έως το 2004 διατέλεσε καλλιτεχνική σύµβουλος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. Είναι επίσης µέλος της Επιτροπής Αισθητικής Πλαισίω-
σης της Αττικό Μετρό Α.Ε. από το 1998 και επιµελήτρια της συλλογής έργων τέχνης της Alpha Bank από
το 1992. Είναι πρόεδρος του ∆. Σ. του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.

Ο Ιωάννης Κουζής είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανε-
πιστηµίου. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστή-
µιο Paris Χ – Nanterre στο κοινωνικό δίκαιο, όπου έλαβε και το διδακτορικό του το 1986. Από το 1995
δίδαξε στο ενιαίο Τµήµα Κοινωνικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και
στη συνέχεια στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής. Από το 1991 είναι επιστηµονικός σύµβουλος σε θέµατα
εργασιακών σχέσεων στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Είναι συγγραφέας πολυάριθµων µελετών
και έχει διεξαγάγει έρευνες σε θέµατα εργασιακών σχέσεων στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο µε έµφα-
ση στην ευελιξία της εργασίας, στο συνδικαλιστικό κίνηµα, στην εργατική συµµετοχή, στις πολιτικές
απασχόλησης και στον κοινωνικό διάλογο.
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Ο Γεώργιος Κουκουδάκης είναι διδάκτορας του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικείµενο τις διεθνείς σχέσεις, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης
του Πανεπιστηµίου του Cambridge στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Επι-
στηµών του πανεπιστηµίου του Exeter. ∆ιδάσκει το µάθηµα της πολιτικής επιστήµης, µε έµφαση στη στρα-
τηγική αµυντική ανάλυση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνε-
ται στη θεωρία διεθνών σχέσεων, θέµατα διεθνούς ασφάλειας και τις σύγχρονες ελληνο-τουρκικές σχέσεις.

Η Φανή Κουντούρη πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές (DEA) επικοινωνίας-πολιτικής κοινωνιο-
λογίας στο Πανεπιστήµιο Paris-IX Dauphine, κοινωνιολογίας στην École des Hautes Études en Sciences
Sociales και είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήµης στο Πανεπιστήµιο Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Από
το 2007 διδάσκει στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδια-
φέροντα αφορούν την πολιτική επικοινωνία, την ανάλυση δηµόσιων προβληµάτων και δηµόσιων πολιτι-
κών και τη συγκρότηση της πολιτικής θεµατολογίας. 

Ο Γιάννης Κουρής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού Ι µε υποτροφία του ΙΚΥ.
Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού ∆οκιµές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών.
Έχει εργαστεί στο Συµβουλευτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στηµίου και ως ερευνητής στο Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. Από το 2002 είναι δικαστικός υπάλληλος
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Ο Σάκης Κουρουζίδης είναι διδάκτορας σεισµολογίας. ∆ιευθύνει την Ευώνυµο Οικολογική Βιβλιοθήκη
και το περιοδικό ∆αίµων της Οικολογίας. Είναι µέλος του ∆ικτύου ΕΠΙΒΑΤΗΣ και έχει συγγράψει βι-
βλία και µελέτες για την οικολογία και την οικολογική βιβλιογραφία. 

Ο Παναγιώτης Κουστένης γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και εί-
ναι απόφοιτος του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία» του Τµήµα-
τος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου είναι υποψήφιος
διδάκτορας. Τα επιστηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο της εκλογικής
κοινωνιολογίας, της µελέτης των εκλογικών συστηµάτων, της εκλογικής γεωγραφίας και ιστορίας. Πα-
ράλληλα, εργάζεται τον ιδιωτικό τοµέα ως στατιστικός αναλυτής και ερευνητής.

Ο Χαράλαµπος Κουταλάκης είναι λέκτορας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της Φλω-
ρεντίας και έχει εργαστεί ως λέκτορας στο Iνστιτούτο Πολιτικής Επιστήµης Otto-Suhr του Ελεύθερου Πα-
νεπιστηµίου του Βερολίνου και στο Πανεπιστήµιο Humboldt του Βερολίνου. Τα κυριότερα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των δηµόσιων πολιτικών και στη δηµόσια διοίκηση.

Η Κατερίνα Κουτσογιαννάκη γεννήθηκε στη Νάξο το 1970. Σπούδασε στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1998 έλαβε το ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Ειδίκευσης Πολιτικής Επιστήµης και Κοινωνιολογίας από το οµώνυµο πρόγραµµα του ίδιου Τµή-
µατος στο οποίο είναι και υποψήφια διδάκτορας µε θέµα «Η κοινότητα των πολιτικών προσφύγων από
την Ελλάδα στην Ουγγαρία. Η περίπτωση του χωριού Ν. Μπελογιάννης (1950-1993)». Το 1998 παρακο-
λούθησε, ως υπότροφος του TEMPUS Structural Joint European Project, το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Εθνοτικών και Μειονοτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Eötvös Lornd (ELTE). Το ακαδηµαϊκό έτος
1998-99 παρακολούθησε ως υπότροφος του Central European University (CEU) το Nationalism Studies
Program (M.A.) του οικείου πανεπιστηµίου. 

Ο Στέλιος Κυµιωνής αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου και ολο-
κλήρωσε τις µεταπτυχιακές σπουδές του στη θεωρία και ιστορία του κινηµατογράφου, ενώ εκπονεί διδα-
κτορική διατριβή µε αντικείµενο το ελληνικό ντοκιµαντέρ. Έχει συγγράψει σειρά άρθρων για τον ελλη-
νικό κινηµατογράφο, τον µη µυθοπλαστικό κινηµατογράφο και τα οπτικοακουστικά αρχεία, σε ελληνικά
και ξένα περιοδικά. Από το 2000 µέχρι το 2007 εργάστηκε στο Κινηµατογραφικό Αρχείο του Υπουργείου
Εξωτερικών, ενώ από το 2008 είναι ο υπεύθυνος του Τµήµατος Αρχειοθέτησης, Καταλογογράφησης και
Τεκµηρίωσης στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.

‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·

715

707-727  08-05-10  02:42  ™ÂÏ›‰·9



Ο Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τα εξής: κοινωνιολογία της τεχνολογίας, οικονοµική
κοινωνιολογία, κοινωνιολογική θεωρία, κοινωνική ιστορία των ιδεών, κοινωνιολογία του χώρου. Με-
ταξύ άλλων, έχει γράψει τα εξής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Τεχνολογία και Οργανωτική Πρωτοπο-
ρία 1950-2000, ΙΑΕΤ, Αθήνα 2008· Κωνσταντίνος Α. ∆οξιάδης: Κείµενα, σχέδια, οικισµοί, Ίκαρος,
Αθήνα 2006· Τεχνολογικός σχεδιασµός και κοινωνική οργάνωση της ψηφιακής επιχείρησης, Μεταίχ-
µιο, Αθήνα 2002· Κοινωνιολογική σκέψη και εκσυγχρονιστικές ιδεολογίες στον ελληνικό µεσοπόλεµο,
Νήσος, Αθήνα 1996.

Η Ολυµπία Κωνσταντοπούλου είναι απόφοιτος του προγράµµατος σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτι-
σµό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και πτυχιούχος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Πολιτική επιστήµη και κοινωνιολογία» του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ο Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος σπούδασε πολιτική επιστήµη και ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και
στο πανεπιστήµιο του Warwick, ενώ στην παρούσα φάση ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στη
µελέτη των θεωριών του κοινωνικού κράτους. 

Ο Βαγγέλης Λαγός είναι κοινωνιολόγος-ερευνητής. Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνικές επιστήµες στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης και στο πανεπιστήµιο του Έσσεξ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν
τοµείς όπως η κοινωνική θεωρία, η ταξική ανάλυση, τα κοινωνικά κινήµατα, ο πολιτισµικός µετασχηµα-
τισµός και η κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Εργάζεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών και έχει δηµοσιεύσει στο αντικείµενο της κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου.

Η Αικατερίνη Αργυρώ Λαµπρακοπούλου έχει σπουδάσει επικοινωνία και µέσα µαζικής ενηµέρωσης στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια πολιτικής επιστήµης και κοινωνιολογίας στο
Τµήµα Π.Ε.∆.∆. του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Ο Παντελής Λέκκας γεννήθηκε το 1960, σπούδασε κοινωνιολογία στο πανεπιστήµιο του Σάσσεξ και εκ-
πόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήµιο Καίµπριτζ. Έχει γράψει τα βιβλία: Marx on
Classical Antiquity: Problems of Historical Methodology (1988), Η εθνικιστική ιδεολογία: πέντε υποθέ-
σεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία (1992, 1996, 2006) και Το παιχνίδι µε το χρόνο: εθνικισµός
και νεοτερικότητα (2001). Είναι αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας  στο Τµήµα Πολιτι-
κής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Η Τζένη Λιαλιούτη είναι απόφοιτος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών και έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα στην πολιτική επιστήµη. Η διδακτορική διατριβή που εκπονεί στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο αφορά τον αντιαµερικανισµό στην Ελλάδα την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου.
Είναι επιστηµονική συνεργάτιδα του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντείου και µέλος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης. Έχει συµµετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εργασία της σχετικά µε τη θέση του Κυπριακού στην ελληνική δηµόσια σφαίρα έχει συµπεριληφθεί στον
τόµο Race, Ethnicity and the Cold War: A Global Perspective.

Η Ισαβέλλα Λογοθέτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Σπούδασε στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Ο Χρήστος Λυριντζής είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτική επιστήµη και νοµικά στην Αθήνα και εν
συνεχεία πολιτική επιστήµη στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (London School of Economics), όπου και υπο-
στήριξε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει δηµοσιεύσει βιβλία και άρθρα για τα πολιτικά κόµµατα, την ελ-
ληνική πολιτική, την πολιτική επικοινωνία και τη συγκριτική πολιτική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδια-
φέροντα περιλαµβάνουν τη συγκριτική µελέτη των βαλκανικών χωρών, καθώς και θέµατα σύγχρονης
πολιτικής θεωρίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη και συγκρότηση των πολιτικών ταυτοτήτων. ∆ιατέλεσε
διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών την περίοδο 2003-2005. Το 2006 εξελέγη πρόεδρος
του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θέση στην οποία επανεξελέγη το 2008.
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Ο ∆ιονύσης Μαγουλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικών Επιστη-
µών του Α.Π.Θ. το 2008.

Ο Βασίλειος Ν. Μακρίδης (1961) σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς και γενική θρη-
σκειολογία και κοινωνιολογία της θρησκείας στα πανεπιστήµια Harvard και Tübingen. Το 1998 εξελέγη
τακτικός καθηγητής θρησκειολογίας µε ειδίκευση στον ορθόδοξο χώρο στη Φιλοσοφική Σχολή του πανε-
πιστηµίου Erfurt (Γερµανία). Τα πιο πρόσφατα βιβλία του είναι τα εξής: Hellenic Temples and Christian
Churches: A Concise History of the Religious Cultures of Greece from Antiquity to the Present, New
York/London: New York University Press, 2009, και Orthodox Christianity in Twenty-First-Century
Greece: The Role of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, Aldershot, UK: Ashgate, 2009 (επιµ. µαζί µε
τον Victor Roudometof).

Η Τίνα Μανδηλαρά γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακών σπουδών (µε διάκριση) από το Πανεπιστήµιο του
Essex (ΜΑ in Aesthetics) και το London School of Economics (MSc in Political Theory) της Αγγλίας. Έχει
µεταφράσει και έχει επιµεληθεί βιβλία και κείµενα γνωστών θεωρητικών και επιστηµόνων όπως Gilles
Deleuze, Eric Hobsbawm, Patrick Champagne, Edgar Morin κ.ά. Σήµερα µένει στην Αθήνα και εργάζεται
ως µεταφράστρια και δηµοσιογράφος.

Ο ∆ηµήτρης Ν. Μανιάτης γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και κατάγεται απ’ τη Μύκονο. Σπούδασε δηµο-
σιογραφία και είναι απόφοιτος του τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπι-
στηµίου. Εργάζεται ως δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα Τα Νέα και στον Ταχυδρόµο, στον CITY FM και
στο περιοδικό Λαϊκό Τραγούδι, ενώ απ’ το 1999 έχει συνεργαστεί µε πολλά έντυπα.

O Παναγιώτης Μαντζούφας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής, στη µονάδα Συνταγµατι-
κού ∆ικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νοµικά στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο τµήµα, και πιο συγκε-
κριµένα στον Τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης. Στο Α.Π.Θ. υποστήριξε και τη
διδακτορική του διατριβή µε θέµα «Ακαδηµαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση. Το
συνταγµατικό πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστηµιακών». Οι κύριες µονογραφίες του είναι: Ακαδη-
µαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση. Το συνταγµατικό πλαίσιο της εξέλιξης των
πανεπιστηµιακών και Η συνταγµατική υποχρέωση προστασίας των δικαιωµάτων ενόψει των σύγχρο-
νων διακινδυνεύσεών τους. Κίνδυνοι και συνταγµατική προστασία στην υγεία, την ιδιωτικότητα και το
περιβάλλον.

Ο Κώστας Μανωλίδης είναι αρχιτέκτονας (Α.Π.Θ., Southern California Institute of Architecture), επίκου-
ρος καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει ασχοληθεί µε
µελέτες κτιριακών έργων, αστικού σχεδιασµού και δηµόσιου χώρου. Υπήρξε µέλος της συντακτικής οµά-
δας του περιοδικού Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη και έχει επιµεληθεί τα βιβλία Ωραίο, φριχτό κι απέριττο
τοπίον και Η διεκδίκηση της υπαίθρου, Ίνδικτος, ΑΘήνα 2009.

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µέλος της Αρχής ∆ιασφάλισης
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Γεννήθηκε το 1955 στη Βουδαπέστη. Κατάγεται από την Κεφαλο-
νιά και τη Θεσπρωτία. Σπούδασε οικονοµική επιστήµη στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές
του στη Γαλλία, στο Πανεπιστήµιο της Grenoble, απ’ όπου απέκτησε DEA και Doctorat d’ État στην Ευ-
ρωπαϊκή Οικονοµία µε Άριστα και µε υποτροφίες της Αγροτικής Τράπεζας και του Ιδρύµατος Α.Σ. Ωνά-
σης. ∆ίδαξε επίσης δύο χρόνια στο ίδιο πανεπιστήµιο. Τα πιο πρόσφατα βιβλία που έχει συγγράψει ή επι-
µεληθεί µόνος ή µε άλλους καθηγητές είναι τα ακόλουθα: Οι διαπραγµατεύσεις στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου και τα ελληνικά αγροτικά συµφέροντα, ΕΚΕΜ/Σιδέρης, Αθήνα 2006· «Ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση και Ελλάδα» ∆ιόνικος, Αθήνα 2006· «Η Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση» Θεµέλιο, Αθήνα 2007· «Η
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρελθόν, παρόν, µέλλον». Θεµέλιο, Αθήνα 2008· «Η µεσογειακή γε-
ωργία στη δίνη της παγκοσµιοποίησης» Παπαζήσης/Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 2009.

Ο Γιώργος Μαρκατάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Σπούδασε στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Η Εβίτα Μαρκοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Σπούδασε στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, της απονεµήθη-
κε υποτροφία από το ΙΚΥ, ενώ έχει συµµετάσχει στη διεξαγωγή ερευνών του Εργαστηρίου Νέων Τεχνο-
λογιών του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Η Ιρένε Μαρτίν είναι λέκτορας πολιτικής επιστήµης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέ-
σεων του Ανεξάρτητου Πανεπιστηµίου της Μαδρίτης (Autonomous University of Madrid). Υποστήριξε
τη διδακτορική της διατριβή το 2004, µε θέµα «Έννοιες και προέλευση του πολιτικού ενδιαφέροντος σε
δυο νέες δηµοκρατίες: Ελλάδα και Ισπανία». Της έχουν απονεµηθεί ερευνητικές υποτροφίες από το Juan
March Institute, το Ίδρυµα Ωνάση και το Πρόγραµµα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Princeton. Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκεται η µελέτη των νέων και η πολιτική συµ-
µετοχή σε συγκριτικό επίπεδο και η σχέση µεταξύ εκλογικής συµπεριφοράς και θρησκευτικότητας στην
Ελλάδα και στην Ισπανία. Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της είναι: «Interest in Politics and the Political
Culture Approach: The Case of the New Democracies of Southern and Eastern Europe» (2003), στο Pollack,
D. et al. (επιµ.), Political Culture in Post-Communist Europe – Attitudes in New Democracies, Ashgate,
Aldershot· «Political Involvement» (2007) (µε Jan van Deth), στο van Deth, J. W., Montero, J.R. και
Westholm, A., (επιµ.), Citizenship, Involvement and Democracy: A Comparative Analysis, Routledge,
London and New York· «South European parties and party systems, and the new ICTs» (2003) (µε Carlos
Cunha, James Newell και Luis Ramiro), στο Gibson, R., Nixon, P. και Ward, S. (επιµ.), Political Parties and
the Internet. Net Gain? Routledge, London.

Η Τατιάνα Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
ΕΚΠΑ, και µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ΕΜΜΕ και ασχολείται µε
το θέµα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης». Παράλληλα εργάζεται ως
συντάκτρια στην Πανεπιστηµιακή Εφηµερίδα Το Καποδιστριακό, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
αφορούν τις νέες τεχνολογίες και την επικοινωνία µέσα από ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρµογές.

H Άννα-Ευφροσύνη Μιχοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος ΜΑ στις Γυναικείες Σπουδές από το Πανεπιστήµιο του York
(Η.Β.). Έχει διδάξει ιστορία των γυναικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και θέµατα
φύλου και απασχόλησης στο ΤΕΪ Πατρών. Από τις δηµιουργούς του Βιβλιοπωλείου των Γυναικών (1983-
1990) και του Αρχείου Γυναικών «∆ελφύς» (1990-σήµερα), είναι επιστηµονική συνεργάτιδα αρχείων
(Ιστορικό Αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων, Αρχείο για τον Ελληνισµό της Θράκης και της Μαύρης
Θάλασσας της Πολιτιστικής Εταιρείας «Πανόραµα») και ερευνήτρια τοπικής ιστορίας (∆ήµος Ραφήνας).
Έχει επιµεληθεί σηµαντικό αριθµό εκδόσεων, ιστορικού και αρχαιολογικού κυρίως περιεχοµένου. 

Η Νάση Μπάλτα είναι ιστορικός της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας. Σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαι-
ολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνέχισε τις µεταπτυχιακές
σπουδές της στο Παρίσι, στο Institut Néohellénique de l’ Université de Paris – Sorbonne – Paris IV ( D.E.A.
d’ Études Grecques (Études Néohelléniques), και στο Institut d’ Études Politiques de Paris στο Τµήµα Ιστο-
ρίας του 20ού αιώνα. (DEA d’Histoire du XXe siècle), όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή µε
επιβλέποντα καθηγητή τον καθ. Pierre Milza (1989). Έχει διδάξει νεώτερη και σύγχρονη ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή ιστορία και ιστορία του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. στο Πανεπιστήµιο Πατρών (ως λέκτορας,
1993-95) και στο Πάντειο Πανεπιστήµιο (ως ειδ. επιστήµονας, 1991-93, ως λέκτορας και επίκ. καθηγή-
τρια, 1995-2005). Από το 2005 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Έχει δηµοσιεύσει µελέτες σε ιστορικά περιοδικά, συλλογικούς τόµους και πρακτικά συνεδρίων και έχει
συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα. Έχει εκδώσει, µεταξύ άλλων, τα βιβλία: Ο ελληνικός εµφύλιος
πόλεµος (1946-1949) µέσα από τον γαλλικό Τύπο, Οδυσσέας, Αθήνα 1993· «Η καρδιοβόρος αγωνία της
κάλπης». Τύπος και βουλευτικές εκλογές την εποχή του Χαριλάου Τρικούπη (1881-1895), πρόλογος
Ηλίας Νικολακόπουλος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2001.

Ο Μιχάλης Μπαρτσίδης γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε οδοντιατρική στη Θεσσαλονίκη και φιλοσοφία
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, από το οποίο έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωµα. Αποτέλεσε ιδρυτικό
µέλος της εφηµερίδας Προοπτική, του EspaceMarx και του Κοινωνικού Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης·
συµµετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του περιοδικού Θέσεις, αρθρογραφεί στις εφηµερίδες Αυγή και
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Εποχή. ∆ηµοσίευσε επιστηµονικά άρθρα στα περιοδικά Θέσεις, Πολίτης, Σύγχρονα Θέµατα. Η διδακτο-
ρική του διατριβή έχει τίτλο Φιλοσοφία και πολιτική στο έργο του Etienne Balibar.

Ο Σταµάτης Μπέης σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στο Πανεπιστή-
µιο Paris V- Sorbonne όπου ειδικεύτηκε στη γλωσσολογία. Είναι ερευνητής Γ΄ στο Κέντρο Νεοελληνι-
κών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δηµοσι-
εύσεις του εστιάζουν σε ζητήµατα κοινωνιογλωσσολογίας (ιδιαίτερα σε θέµατα γλώσσας και
ταυτότητας), µειονοτικών γλωσσών και διαλεκτολογίας. Κυριότερες δηµοσιεύσεις: Les noms des langues
ΙΙ. Le patrimoine plurilingue de la Grèce (συνεπιµέλεια, Peeters, 2008)· Les Aroumains, un peuple qui s’en
va (συνεπιµέλεια, Acratie, 2005).

Ο Σταύρος Μπένος γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1947. Είναι αγρονόµος-τοπογράφος µηχανικός του
οµώνυµου Τµήµατος του Α.Π.Θ. Εξελέγη δήµαρχος Καλαµάτας το 1978 και επανεξελέγη το 1982 και το
1986. Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας στις εκλογές του 1990, 1993, 1996, 2000 και Β’Αθηνών στις εκλογές
του 2004. ∆ιατέλεσε υφυπουργός Πολιτισµού, υφυπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο-
κέντρωσης, υπουργός Πολιτισµού και υπουργός Αιγαίου. Σήµερα είναι πρόεδρος του Σωµατείου ∆ιά-
ζωµα, µιας κίνησης πολιτών που κύριο στόχο έχει τη συµβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρ-
χαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Ο Νίκος Μποζίνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Σπούδασε ιστορία και κοινωνική ανθρωπολο-
γία στο Α.Π.Θ. και πολιτισµικές σπουδές (Cultural Studies) στο πανεπιστήµιο του Nottingham Trent,
όπου παρακολούθησε τον ειδικό κύκλο διδακτορικής έρευνας και συγγραφής. Εκπόνησε τη διδακτορική
του διατριβή στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας µε τίτλο Ροκ παγκοσµιότητα και ελληνική τοπικότητα, η
οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Νεφέλη. Έχει, επίσης δηµοσιεύσει άρθρα µε θέµατα που αφορούν το
ροκ ως πολιτισµική έκφανση, τη σύγχρονη ελληνική λαϊκή κουλτούρα και τη νεολαία. Ζει στην Αθήνα
και εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση.

Ο Ηλίας Νικολακόπουλος είναι καθηγητής εκλογικής κοινωνιολογίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε µαθηµατικά στην Αθήνα, στη Λωζάννη
και στο Παρίσι και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην πολιτική επιστήµη στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και είχε την ευθύνη
για τη διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση πληθώρας εµπειρικών ερευνών σε θέµατα πολιτικής κοινω-
νιολογίας. Έχει συγγράψει πολλά επιστηµονικά άρθρα και βιβλία.

Ο Λεωνίδας Οικονόµου είναι επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντεί-
ου Πανεπιστηµίου. Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές
στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι και στο London School of Economics, από
το οποίο πήρε και το διδακτορικό του δίπλωµα. Έχει διεξαγάγει επιτόπια έρευνα στις ΗΠΑ και στην
Ελλάδα και έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες για τον αµερικανικό πολιτισµό, για την τοπική ιστορία
και την παραγωγή του χώρου στην Αθήνα, καθώς και για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε το 1971. Το 1993 αποφοίτησε από το Τµήµα Πολιτικής Επι-
στήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1994
ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρί-
σι και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre το 2000. Από το 2000
µέχρι το 2007 υπηρέτησε στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης και έκτοτε είναι λέκτορας κοινωνιολογίας στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διδάξει επίσης στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο. Μεταξύ άλλων δηµοσιεύσεων, το 2002 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Το Γεγονός.
Βαναυσότητα, πόλεµος και πολιτική µετά την 11η Σεπτεµβρίου από τις εκδόσεις Βιβλιόραµα. Είναι µα-
ζί µε τον Βασίλη Βαµβακά επιµελητής του παρόντος έργου. 

Ο Βασίλης Πανόπουλος είναι δάσκαλος και µουσικός µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστή-
µη και Κοινωνιολογία (ΕΚΠΑ) και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ασχολήθηκε µε
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τη σύνθεση µουσικής για το θέατρο ρεπερτορίου και για το θέατρο για παιδιά. Για τη µουσική του στο θέ-
ατρο βραβεύτηκε τρεις φορές σε φεστιβάλ. Έχει εκδώσει το βιβλίο Η ποίηση στο δηµοτικό σχολείο – όψις
και µελοποιία, 2005, εκδόσεις Νάκας. 

Ο Παύλος Πανταζής είναι επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Οι µε-
λέτες του αντλούν µεθοδολογικά από τη βιογραφική κοινωνιοψυχολογία. Κύριες δηµοσιεύσεις του: Από
τα Υποκείµενα στο Υποκείµενο. Η Βιογραφική προσέγγιση στην ψυχοκοινωνική έρευνα, Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα 2004· «Two Socio-psychological Comments on the Films of the Dardenne Brothers» στο
Yanna Sarri και Despina Mouzaki (επιµ.), Jean-Pierre & Luc Dardenne, International Film Festival-Oxy
Publications, Θεσσαλονίκη 2008.

H Αγγελική Πανταλέων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Αποφοίτησε από το Τµήµα Θεατρικών Σπου-
δών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2003. Έκτο-
τε εργάζεται ως δηµοσιογράφος σε τηλεοπτικές παραγωγές, σε έντυπα και εφηµερίδες µε αντικείµενο το
πολιτιστικό και το διεθνές ρεπορτάζ.

H Mάρω Παντελίδου Mαλούτα είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήµης στο Τµήµα Π.E.∆.∆. του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτική επιστήµη και ιστορία στα πανεπιστήµια της Λωζάννης, της Γενεύ-
ης και των Παρισίων (Paris I και EHESS). Ασχολείται ιδιαίτερα µε την έµφυλη ανισότητα στη σχέση της
µε τη δηµοκρατία, και µε τις πολιτικές για την αντιµετώπισή της. Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά προ-
γράµµατα, ελληνικά και ευρωπαϊκά. Στις δηµοσιεύσεις της περιλαµβάνονται: Tο φύλο της δηµοκρατίας,
Σαββάλας, Aθήνα 2002· The gender of democracy. Citizenship and gendered subjectivity, Routledge,
London 2006· Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου Μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Ίδρυµα της Βουλής
των Ελλήνων, Αθήνα 2006.

H ∆έσποινα Ι. Παπαδηµητρίου είναι διδάκτορας ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και επίκουρη καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Στα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα
ανήκει η µελέτη των εννοιών και των πολιτικών ιδεολογιών στον εικοστό αιώνα. Το 2006 δηµοσίευσε τη
µονογραφία Από τον λαό των νοµιµοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην
Ελλάδα 1922-1967 (Εκδόσεις Σαββάλας).

O Κωνσταντίνος Θ. Παπαδηµητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος νοµικής και πολιτικής
επιστήµης, µε µεταπτυχιακά στη διοικητική επιστήµη και στο δηµόσιο δίκαιο. Εργάστηκε ως κρατικός
λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Σήµε-
ρα είναι αποσπασµένος στον Συνήγορο του Πολίτη, ως ειδικός επιστήµονας. Έχει δηµοσιεύσει σειρά άρ-
θρων σε θέµατα διοικητικής επιστήµης και τρέχουσας πολιτικής και είναι υποψήφιος διδάκτορας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Σπούδασε ιστορία στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και δίπλωµα από το διατµηµατικό πρόγραµµα Σπουδών του
Φύλου. Ολοκλήρωσε σπουδές επιπέδου µάστερ στη σύγχρονη ιστορία στο Birkbeck, University of
London, στο πλαίσιο του οποίου εκπόνησε διπλωµατική εργασία σχετικά µε τις αναπαραστάσεις θηλυ-
κότητας στην οργάνωση «Ρήγας Φεραίος» κατά την περίοδο 1974-78. Από τον Οκτώβριο του 2006 ξεκί-
νησε στο University of Cambridge τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην πρόσληψη της αµερικανικής
κουλτούρας από τις κοµµουνιστικές νεολαίες της Ελλάδας την περίοδο 1974-81. Για το έτος 2006-07 έχει
επιλεγεί και ως affiliated researcher σε πρόγραµµα Marie Curie σχετικά µε την έρευνα των κινηµάτων δια-
µαρτυρίας κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70.

O Γιάννης Παπαγεωργίου είναι δικηγόρος και λέκτορας στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ.
όπου διδάσκει ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσµούς. Σπούδασε νοµικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, ενώ πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές σε συγκριτικές πολιτικές σπουδές στο Πανε-
πιστήµιο Paris - Ι και σε αναπτυξιακή συνεργασία στο Πανεπιστήµιο U.L.B. των Βρυξελλών. Έλαβε το δι-
δακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο U.L.B. των Βρυξελλών στον τοµέα της περιφερειακής
ενοποίησης µε θέµα την περιφερειακή πολιτική ενοποίηση στην Κεντρική Αµερική. Έχει εργαστεί ως διδά-
σκων στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, ενώ διδάσκει στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. από το
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2004. Ασχολείται ερευνητικά µε θέµατα ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης, µεταναστευτικών πολιτικών
και διεθνούς ανθρωπιστικού και προσφυγικού δικαίου. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα για την ευρωπαϊκή πολι-
τική ασύλου και µονογραφία µε θέµα το ρόλο των περιφερειακών δικαστηρίων στην πολιτική ενοποίηση.

Η Σύλια Παπαδοπούλου είναι πτυχιούχος και µεταπτυχιακή φοιτήτρια του τµήµατος Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην κατεύ-
θυνση «Συγκρούσεις: ∆ιαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία». 

H Μαριλένα Παπαλεξοπούλου Λερχλ τελείωσε γερµανικό γυµνάσιο στο Μόναχο και αποφοίτησε από
το τµήµα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2009. Στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος Erasmus, έζησε ένα χρόνο στη Γαλλία, σπουδάζοντας και εκτελώντας τρίµηνη πρακτική στο Παρίσι.
Είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πολυπολιτισµικό πρόγραµµα του ESCP- Europe, όπου σπουδάζει
European Business στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Ο Χρήστος Παπαστυλιανός είναι ειδικός επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη και στον Τοµέα ∆ηµο-
σίου ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής Αθηνών. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. και είναι διδάκτο-
ρας νοµικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας. Μεταξύ άλλων έχει δηµοσι-
εύσει το Προϋποθέσεις και όρια µετεξέλιξης της Ε.Ε. σε µια διακριτή συνταγµατική τάξη, Σάκκουλας,
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2008.

Ο Τάσος Παππάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστηµίου. ∆ηµο-
σιογραφεί από το 1984. Είναι πολιτικός συντάκτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, αρχισυντάκτης
στον Αθήνα 9,84 και συνεργάτης του περιοδικού ∆ιαβάζω. Βιβλία του είναι: Η χίµαιρα της µεγάλης Αρι-
στεράς, ∆ελφίνι 1993· Ελλάδα-Τουρκία µια προαιώνια διαµάχη, Ελληνικά Γράµµατα 1998· Ορθόδοξος
καισαροπαπισµός, Κάκτος 2001· 17 Νοέµβρη: Από το µύθο στην πραγµατικότητα, Ελληνικά Γράµµατα
2002· Το ΠΑΣΟΚ του µέλλοντός τους, Πόλις 2004· Ποια Αριστερά, ποια ∆εξιά, Πόλις 2006. Έχει συµµε-
τάσχει στις συλλογές Τ.V.: Η µεγάλη αδερφή, ∆ελφίνι, Εκεί, γύρω στα σαράντα, Ελληνικά Γράµµατα·
Μπιν Λάντεν, Κάκτος.

O Γιώργος Πασβάτσης γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε το 1988 από το Νοµικό Τµήµα της
Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλονίκης. Επίσης, ολοκλήρωσε και τις µεταπτυχιακές
του σπουδές στον Τοµέα ∆ιεθνών Σπουδών του Α.Π.Θ., µε ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο και
διπλωµατική εργασία µε θέµα την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελµατιών αθλητών στο εσωτερικό της Κοι-
νότητας (απόφαση Bosman). Ασκεί τη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη από το 1993. Από το 1979 ασχολήθηκε
ενεργά και µε την αθλητική δηµοσιογραφία, µε εξειδίκευση στην καλαθοσφαίριση, συνεργαζόµενος κυρίως,
τότε, µε την εφηµερίδα Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια έχει ορθογραφήσει χρόνια στη Μακεδονία της
Κυριακής, στον Αγγελιοφόρο καθώς και στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Επίσης, διατέλεσε µέλος του
Γραφείου Τύπου των Μεσογειακών Αγώνων του 1991 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και µέλος της οµάδας pro
bono δικηγόρων στην επιτροπή επίλυσης αθλητικών διαφορών (Ad hoc division) του ∆ιεθνούς Αθλητικού
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της Λωζάννης (CAS) στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004.

Ο Γρηγόρης Πασχαλίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε διδακτικό-ερευνητικό αντικείµενο τις πολιτισµικές
και οπτικές σπουδές. Έχει γράψει τα έργα Η Ποιητική της Αυτοβιογραφίας (Σµίλη, 1993), Εισαγωγή
στον Πολιτισµό (ΕΑΠ, 2002), Χρήσεις και νοήµατα της φωτογραφίας (Νεφέλη, υπό έκδοση), και µελετή-
µατα σχετικά µε τη θεωρία και διδακτική της λογοτεχνίας, τη µαζική και οπτική επικοινωνία, την πολιτι-
σµική θεωρία και πολιτική.

Ο Χρυσόστοµος Περικλέους γεννήθηκε στην Κύπρο το 1940. Σπούδασε παιδαγωγικά, ιστορία και ελλη-
νική λογοτεχνία, και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. Αναµίχθηκε ενεργά στην πολιτική και ασχολήθηκε συ-
στηµατικά µε τη µελέτη του κυπριακού προβλήµατος. Έχει γράψει τα εξής: Το Κυπριακό Πρόβληµα,
Λευκωσία 1986· Το δηµοψήφισµα του 2004, Παπαζήσης, Αθήνα 2007· ποιητικές συλλογές: Ενδοχώρα, Εν
Τύποις, 2007· Από Κτίσεως (υπό έκδοση).

Ο Παναγιώτης Πετρίχος γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1970. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο ΤΕΪ
Καβάλας και κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Κοι-
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νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου µε θέµα τη διαδικασία εξέλιξης των σπορ και του ελεύθερου
χρόνου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Κατά τα έτη 2003-2004 εργάστηκε στην έρευνα και συλλογή
στοιχείων για την εικονογράφηση του συλλογικού έργου Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1700-2000,
(επιµ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος), ΤΑ ΝΕΑ/Ελληνικά Γράµµατα, και το διάστηµα 2004-2006 εργάστηκε
ως υπεύθυνος τεκµηρίωσης στο ιστορικό αρχείο της Εταιρείας ∆ιάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε∆ΙΑ).

H Πηνελόπη Πετσίνη γεννήθηκε το 1973 στο Βουκουρέστι. Σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα και στη
Βρετανία (University of London, Goldsmiths College και University of Derby) µε υποτροφία του IKY. Εί-
ναι διδάκτορας των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστηµών µε ειδίκευση στη φωτογραφία. Εργασίες
της έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά. Φωτογραφικό
της έργο έχει εκτεθεί και δηµοσιευτεί στην Eλλάδα και στο εξωτερικό. ∆ιδάσκει φωτογραφία στο Τµήµα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Ο Πέτρος Πιζάνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Μέλος του ΠΑΜ Νέων και από το 1972 στέλεχος της
αντιστασιακής οργάνωσης «Ρήγας Φεραίος» και του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού και ιδρυτικό στέλεχος του κόµµα-
τος «Ελληνική Αριστερά». Έκανε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας στην École des Hautes
Études en Sciences Sociales και στο Πανεπιστήµιο Paris VIII. Σήµερα είναι καθηγητής νεότερης ελληνικής
ιστορίας στο Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και διευθυντής του µεταπτυχιακού προγράµµατος
σπουδών «Ιστορική έρευνα, ∆ιδακτική και Νέες τεχνολογίες». Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην
École des Hautes Études en Sciences Sociales, στο πανεπιστήµιο Montpellier-Paul Valery και έχει δώσει διαλέ-
ξεις στο C.N.R.S στην École Normale Supérieure και αλλού. Είναι επίσης διευθυντής της Έδρας Unesco του
Ιονίου Πανεπιστηµίου. Πολιτικά άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στο περιοδικό Ο Πολίτης και σε εφηµερίδες.
Τα επιστηµονικά του άρθρα έχουν δηµοσιευτεί στα περιοδικά Τα Ιστορικά, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτι-
κής Επιστήµης και στα Annales ESC. Έχει εκδώσει µεταξύ άλλων βιβλίων: Μισθοί και εισοδήµατα στην
Ελλάδα 1841-1923, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης· Οικονοµική ιστορία της ελληνικής σταφίδας
1851-1912, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας Εµπορικής Τράπεζας· Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της
επιβίωσης στην Ελλάδα το µεσοπόλεµο, Θεµέλιο· Χρόνοι των ανθρώπων. Θεωρήσεις για την ιστορία, Αλε-
ξάνδρεια· Η ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός (εισαγωγή-επιµέλεια), Κέδρος 2009. 

Ο Νίκος Πουλάκης είναι µουσικολόγος και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντι-
κείµενο την ανθρωπολογία της κινηµατογραφικής µουσικής, διπλωµατούχος σύνθεσης και πτυχιούχος
ακορντεόν. Έχει διδάξει στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΪ Ηπείρου, έχει συµµε-
τάσχει σε εθνοµουσικολογικά ερευνητικά προγράµµατα και έχει εργαστεί στην επιµέλεια και έκδοση
µουσικών και µουσικολογικών βιβλίων. Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστηµονικού πε-
ριοδικού Πολυφωνία και του International Music and Media Research Group.

Ο Χρήστος Πουλάκης γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
κοινωνικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο του Όσλο. Υπήρξε τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Γαλέ-
ρα, ενώ έχει συνεργαστεί και µε την εβδοµαδιαία εφηµερίδα Οικονοµία, το νορβηγικό ιστότοπο
ABCnyheter.no και τη µεγάλη εναλλακτική εφηµερίδα Geatavisa. Άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί και στις
εφηµερίδες Ελευθεροτυπία και Εποχή. Εργάζεται στο δήµο του Όσλο στο χώρο της εκπαίδευσης και
ετοιµάζει µεταπτυχιακή εργασία µε θέµα τη συµβολική εξουσία των δηµοσιογράφων στη σύγχρονη ελλη-
νική κοινωνία.

Η Μαρία Ρεπούση είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών και διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Paris Ι της Σορβόννης. Εργάζεται ως αναπληρώτρια καθηγήτρια
στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου διδάσκει ιστορία και διδακτική της ιστορίας καθώς και ιστο-
ρία του γυναικείου κινήµατος. Στην εργογραφία της ανήκουν τα Μαθήµατα Ιστορίας, Από την ιστορία
στην ιστορική εκπαίδευση καθώς και βιβλία που προορίζονται για την εκπαίδευση, όπως το βιβλίο ιστο-
ρίας της Στ’ ∆ηµοτικού στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια, που διδάχθηκε τη σχολική χρονιά 2006-2007
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βιβλιόραµα. 

Η Ανδριάννα Ρετζέπη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Σπούδασε στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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O Νίκος Ροτζώκος σπούδασε πολιτικές επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, πραγµατοποίησε µετα-
πτυχιακές σπουδές ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Paris I - Panthéon Sorbonne και είναι διδάκτορας του
Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Πολι-
τικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. Κυριότερες δηµοσιεύσεις: Επανάσταση και Εµφύλιος το Εικοσιένα, Πλέ-
θρον, Αθήνα 1997· Εθναφύπνιση και Εθνογένεση. Ορλωφικά και ελληνική ιστοριογραφία, Βιβλιόραµα,
Αθήνα 2007.

Ο Γιώργος Σάµιος είναι απόφοιτος του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, του
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου µε κατεύθυνση τη νεότερη ιστορία και του Παιδαγωγικού Τµήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σή-
µερα είναι καθηγητής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και υποψήφιος διδάκτορας του τοµέα Νεοελληνι-
κής κοινωνίας του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστήµιου.

Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι λέκτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελο-
ποννήσου. Επιπλέον, διδάσκει µαθήµατα σχετικά µε την πολιτική και οικονοµία της υγείας στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Κρήτης. Έχει διατελέσει επιστηµονικός σύµβουλος στη διοίκηση του ΙΚΑ και στο Υπουργείο Υγεί-
ας και Πρόνοιας, προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού στο Ωνάσειο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο και διοικητικός διευθυντής στο «Μητέρα». Στο συγγραφικό του έργο
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα βιβλία: Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα στο ελληνικό σύστηµα υγείας
(2000)· Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα (συνεπιµέλεια µε τον Γ. Κυριόπουλο, 2002)· Αποκλεισµοί στην
Παγκοσµιοποίηση: ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής (συγγραφή µε τον Α. Λύτρα, 2004)· Πολιτική και Οι-
κονοµία της Υγείας: στρατηγικός σχεδιασµός, οργάνωση και διοίκηση, οικονοµική λειτουργία, τοµεα-
κές πολιτικές (επιµέλεια, 2007)· Οικονοµικές ανισότητες και πολιτική υγείας (2007). 

Ο Νίκος Σουλιώτης είναι απόφοιτος κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου (1994-1998)· έχει µε-
ταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα στην κοινωνιολογία (1998-2005) από την École des Hautes Études
en Sciences Sociales (Παρίσι). Από το 2005 διδάσκει στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και στο Τµή-
µα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα και οι δηµοσιεύσεις του αφορούν θέµατα πολιτιστικής οικονο-
µίας και αστικού χώρου στην Αθήνα.

Η Καλλιόπη Σπανού είναι καθηγήτρια διοικητικής επιστήµης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 2003 είναι επίσης βοηθός Συνήγορος του Πολίτη.
Έλαβε τον τίτλο Docteur d’État στην πολιτική επιστήµη από το Πανεπιστήµιο της Αµιένης (Γαλλία).
Στις δηµοσιεύσεις της περιλαµβάνονται τα εξής: Η πραγµατικότητα των δικαιωµάτων. Κρατικές πολι-
τικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες, Σαββάλας 2005· Citoyens et administration. Les enjeux de l’autonomie
et du pluralisme, L’Harmattan 2003· Ελληνική διοίκηση και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Παπαζήσης 2001
και ∆ιοίκηση, πολίτες και δηµοκρατία, Παπαζήσης 2000.

Ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σπούδασε πολιτική επιστήµη και δηµόσιο δίκαιο στην Αθήνα και στον
Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως θέµατα της πολιτικής κοινωνιολογίας και
ιδιαίτερα τα πολιτικά κόµµατα, τα εργατικά συνδικάτα, τις θεωρίες κράτους, τη σχέση χώρου και κοι-
νωνίας. Είναι µέλος της Γραµµατείας Σύνταξης της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήµης
και του Socialist Register και συνεργάτης του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθµισης
του Χώρου, Τοµέας Χωροταξίας-Πολεοδοµίας Ε.Μ.Π., καθώς και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Πολι-
τικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει συµµετάσχει σε σειρά ερευνών που χρηµατοδο-
τήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει γράψει πολλά άρθρα και βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε αντι-
κείµενο την Πολιτική κοινωνιολογία. ∆ιευθύνει την σειρά “Κοινωνικές Επιστήµες” των εκδόσεων
Σαββάλας.

Η Βίβιαν Σπυροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984 και είναι υποψήφια διδάκτορας του Παντείου
Πανεπιστηµίου. Σπούδασε πολιτική επιστήµη και ιστορία και συνέχισε τις µεταπτυχιακές σπουδές της
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στην Αθήνα (ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης») και στο Παρίσι στον
τοµέα της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε εταιρείες µελετών και δηµο-
σκοπήσεων. 

Ο Άρης Στυλιανού γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε φιλοσοφία
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. ∆ίδαξε φιλοσο-
φία στο Α.Π.Θ., στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. ως ειδικός επιστήµονας (1995-1998) και στο
Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ως λέκτορας (1998-2002). Από το 2002 υπηρετεί ως επίκουρος κα-
θηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. ∆ιδάσκει µετάφραση φιλο-
σοφικών κειµένων στο ΕΚΕΜΕΛ, ενώ έχει επιµεληθεί και µεταφράσει µελέτες φιλοσοφίας από τα λατι-
νικά και τα γαλλικά. Το 2006 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου (Πόλις).

Ο Άγγελος Σφακιανάκης γεννήθηκε στο Kάιρο. Σπούδασε στη δραµατική σχολή του Θεάτρου Tέχνης
Kαρόλου Kουν και στη Σχολή του Πέλου Kατσέλη. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 συνεργάστηκε µε
σηµαντικά θεατρικά σχήµατα (µεταξύ άλλων Θέατρο Tέχνης, Eλεύθερο Θέατρο, για το οποίο έγραψε τη
µουσική της παράστασης του Μπρεχτ «H εξαίρεση κι ο κανόνας»). Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Θεα-
τρικής Λέσχης Bόλου. Εντάχθηκε στην ορχήστρα του Xρήστου Λεοντή και µε τον Γιάννη Eµµανουηλίδη
ίδρυσε ένα πλανόδιο µουσικό σχήµα που εξελίχθηκε στην Oπισθοδροµική Kοµπανία, της οποίας υπήρξε
ο εµψυχωτής και ο παραγωγός µέχρι τη διάλυσή της το 1985. Το 1980 ανακάλυψε την Eλευθερία Aρβανι-
τάκη και συνεργάστηκε για τρία χρόνια µε το ∆ιονύση Σαββόπουλο. Ως παραγωγός υπέγραψε, µε την
προτροπή του Aλέκου Πατσιφά, το 1985 το δίσκο Eλευθερία Aρβανιτάκη 12 λαϊκά τραγούδια και κατό-
πιν το Kοντραµπάντο του Σταµάτη Σπανουδάκη, πάλι µε την Αρβανιτάκη. Tο 1987 έγινε ο βασικός πα-
ραγωγός της δισκογραφικής εταιρείας «Λύρα» έως το 1999 οπότε αποχώρησε. Στη θητεία αυτή έχει προ-
τείνει ή πρωτοηχογραφήσει νέους δηµιουργούς όπως ο Bασίλης Kαζούλης, ο Bαγγέλης Kορακάκης, ο
Γιώργος Aνδρέου, ο Παναγιώτης Kαλατζόπουλος, η Eυανθία Pεµπούτσικα, ο Γιώργος ∆ηµητριάδης, ο
Σωκράτης Mάλαµας, οι Συνήθεις Ύποπτοι-Xρήστος Θηβαίος κ.ά. Tο 1999 πέρασε στο δυναµικό της
Minos EMI και παράλληλα διηύθυνε το label Mεσόγειος. Aπό το 2002 είναι ανεξάρτητος παραγωγός και
διευθύνει καλλιτεχνικά το label Mικρός Ήρως.

Ο ∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήµης στο Τµήµα Πολιτι-
κής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το τελευταίο βιβλίο του είναι το
Κράτος και µεταρρύθµιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη, Ποταµός, Αθήνα 2007. Έχει επιµεληθεί µε τους
Richard Gunther και Νικηφόρο ∆ιαµαντούρο τον τόµο The State and Democracy in the New Southern
Europe, Oxford University Press, Oxford 2006. Το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 είναι Visiting Fellow στο
Centre for European Studies και Senior Member στο St. Anthony’s College, Πανεπιστήµιο τηςΟξφόρδης.

Ο Χρύσανθος ∆ηµ. Τάσσης είναι διδάκτωρ του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ΜΑ στη διπλωµατία από το Πανεπιστήµιο του Lancaster, MSc στη ∆ι-
οίκηση Μονάδων Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και είναι πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται ως εισηγη-
τής στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρία και πρακτική των πολιτικών
κοµµάτων, στην οικονοµική πολιτική και στις εργασιακές σχέσεις και έχει δηµοσιεύσεις στο South
European Society & Politics, στο Monthly Review, στην Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, στο Ίδρυµα
Σάκη Καράγιωργα και στην Political Studies Association.

Ο Νικόλαος Ι. Τζήµος γεννήθηκε το 1983 στην Κοζάνη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2001-2005 και συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήµιο
7 του Παρισιού (Paris 7 Denis Diderot) 2005-2006, όπου υπό την επίβλεψη της Géraldine Muhlmann εκπό-
νησε την ερευνητική του εργασία για την ενσωµάτωση των ισπανόφωνων πληθυσµών στο αµερικανικό
έθνος µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001.

O Βαγγέλης Τζούκας γεννήθηκε στην Άρτα το 1974. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Το 2003 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή µε τίτ-
λο Οι οπλαρχηγοί του Ε∆ΕΣ στην Ήπειρο – τοπικότητα και πολιτική ένταξη. Τη διετία 2005-2007 ήταν
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µετα-διδάκτορας ερευνητής στο ερευνητικό έργο Οργανώσεις της Ελληνικής Αντίστασης-η περίπτωση
του Ε∆ΕΣ του προγράµµατος «Πυθαγόρας ΙΙ» στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Πα-
ντείου. Έχει λάβει µέρος σε επιστηµονικά συνέδρια και έχει δηµοσιεύσει σειρά άρθρων σε επιστηµονικά
περιοδικά και συλλογικούς τόµους.

Ο Γιώργος Τόλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Είναι ιστορικός, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης
(1982, 1993) και Habilité à diriger des recherches του Πανεπιστηµίου της Νίκαιας (2000). Το ερευνητικό
του ενδιαφέρον εστιάζεται στην ιστορία των προσλήψεων και των αναπαραστάσεων του γεωγραφικού,
ιστορικού και πολιτιστικού χώρου. Έχει δηµοσιεύσει µονογραφίες και άρθρα γύρω από την πρόσληψη
του ελληνικού χώρου, την ιστορία της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής σκέψης, την ιστορία της αρ-
χαιολογίας και των ελληνικών σπουδών. 

Η Πηνελόπη Τοπάλη διδάσκει ανθρωπολογία στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Σπούδασε µαθηµατικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), εφαρµο-
σµένη αστεακή ανθρωπολογία (ΜΑ, City University of New York) και κοινωνική ανθρωπολογία (διδα-
κτορικό δίπλωµα, Πανεπιστήµιο Αιγαίου). Η έρευνά της εστιάζει σε ζητήµατα µετανάστευσης, εργασίας
και οικιακού χώρου µε επικέντρωση στην Ελλάδα και στις Φιλιππίνες. Έχει δηµοσιεύσει τα βιβλία Κό-
σµοι της οικιακής εργασίας (µε Ε. Παπαταξιάρχη και Α. Αθανασοπούλου) και Σιωπηρές σχέσεις, διαπο-
λιτισµικές επαφές καθώς και άρθρα σε ελληνικά, σε ξενόγλωσσα περιοδικά και σε συλλογικούς τόµους. 

O Θεόφιλος Τραµπούλης γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Σπούδασε ελληνική φιλολογία και γλωσσολο-
γία στο Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Είναι µεταφραστής, επιµελητής εκδόσεων και έχει
ασχοληθεί µε ζητήµατα σύγχρονης τέχνης και πολιτισµού.

Η Μεταξία Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Λάρισα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές επιστήµες
και ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και µάρκετινγκ και επικοινωνία στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Πραγµατοποίησε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο πρόγραµµα
«Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία» και στο Πανεπιστήµιο του Essex (Μεγάλης Βρετανίας) στο
πρόγραµµα MA in Public Opinion and Polling. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της κέρδισε υποτροφίες
και βραβεία από το ΙΚΥ και από το Κοινωφελές Ίδρυµα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Συµµετείχε στην
έρευνα και την τεκµηρίωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980. Κοι-
νωνία, πολιτική και πολιτισµός. Εργάζεται ως στέλεχος επικοινωνίας στο Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων
Σχέσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιά-
ζονται στο κοµµατικό φαινόµενο, στην πολιτική και εκλογική ανάλυση. 

Ο Θανάσης Τσακίρης (1960) είναι διδάκτορας του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάζεται στην Εµπορική Τράπεζα ως µεταφραστής-επιµελητής. Κατά και-
ρούς έχει διδάξει κοινωνιολογία (ΤΕΪ Πάτρας), πολιτική κοινωνιολογία και αναζήτηση επιστηµονικών πλη-
ροφοριών µέσω διαδικτύου (Πανεπιστήµιο Αθήνας) . Συµµετέχει και αρθρογραφεί στις εφηµερίδες Εποχή,
Αυγή, Τραπεζικό Βήµα και στο περιοδικό Στίγµα. Είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστή-
µης. Συµµετέχει στην Κινηµατογραφική Λέσχη Ηλιούπολης και σε οικολογικές και συνδικαλιστικές οµάδες.
Έχει πάρει µέρος σε διεθνή συνέδρια και έχει γράψει επιστηµονικά άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ο Μάνος Τσατσάνης είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Al Akhawayn
University στο Μαρόκο. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και έχει διατελέσει επισκέπτης
ερευνητής (Visiting Scholar) στο Institute of Comparative Culture του Sophia University στο Τόκιο. Είναι
απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στην πολιτική συµπε-
ριφορά από το Πανεπιστήµιο του Essex και διδακτορικού διπλώµατος στην πολιτική επιστήµη από το
Washington State University. Έχει δηµοσιεύσει εργασίες στους τοµείς της συγκριτικής πολιτικής και πο-
λιτικής κοινωνιολογίας, εστιάζοντας συνήθως σε ερωτήµατα που σχετίζονται µε τους παράγοντες δια-
µόρφωσης ιδεολογικών κατευθύνσεων και πολιτικών προτιµήσεων. 

H Κατερίνα Θ. Τσέκου είναι απόφοιτος του Τµήµατος Ιστορικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ., µε µεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία των σλαβικών λαών του Τµήµατος, και διδάκτορας του
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Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Το θέµα της διδακτορικής της διατριβής: «Έλληνες πολιτι-
κοί πρόσφυγες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας: Πολιτικές ένταξης και στρατηγικές επιβίωσης µιας
προσωρινής διαµονής». Έχουν δηµοσιευθεί άρθρα της σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους.

Ο Γιάννης Τσίρµπας είναι πολιτικός επιστήµονας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην πολιτική συµπε-
ριφορά από το Πανεπιστήµιο του Essex (Μ. Βρετανία) και διδάκτορας του Τµήµατος Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου. Έχει διδάξει στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο χώρο της πολιτι-
κής έρευνας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Είκοσι Οκτώ Ηµέρες: Εκλογές, πολιτική διαφήµιση και ει-
δησεογραφία (Παπαζήσης 2007).

Ο Κώστας Υφαντής είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μετα-
ξύ άλλων, έχει διατελέσει λέκτορας στα πανεπιστήµια Bradford και Portsmouth, Fulbright Scholar στην
John F. Kennedy School of Government του πανεπιστηµίου Harvard (2002) και Senior Research Fellow
στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE (2009). Πρόσφατες δηµοσιεύσεις
του περιλαµβάνουν τα NATO and the New Security Paradigm (London, 2002)· Turkish-Greek Relations:
The Security Dilemma in the Aegean, (London, 2004)· Multilateralism and Security Institutions in a Era of
Globalization (συνεπιµελητής, London, 2008).

Ο ∆ηµήτρης Φιλιππίδης (1938) είναι αρχιτέκτονας (Ε.Μ.Π. 1962), µε µεταπτυχιακές σπουδές στο
University of Michigan (Ann Arbor, Mich. 1970-73). ∆ίδαξε πολεοδοµία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
(1975-2005). Έχει ερευνήσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική περιοχών της Ελλάδας και έχει επιµεληθεί
σχετική πολύτοµη έκδοση, έχει συγγράψει έντεκα βιβλία για την ελληνική αρχιτεκτονική και πολεοδοµία,
έχει δηµοσιεύσει άρθρα και κριτικές βιβλίων. 

O Κύπρος Χατζηαθανασίου είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέ-
ρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2008) και κάτοχος µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο London School of Economics and Political Science, στο «Politics and Government in
the European Union» (2009).

Ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα και σπούδασε πολιτικές επιστήµες και οικο-
νοµικά της περιφέρειας. Τα πρώτα του κριτικά κείµενα στον ηµερήσιο Τύπο δηµοσιεύτηκαν στην Αυγή.
Εν συνεχεία συνεργάστηκε µε την Πρώτη και την Καθηµερινή, όπως και µε διάφορα λογοτεχνικά περιοδι-
κά. Από το 1991 είναι κριτικός λογοτεχνίας στην Ελευθεροτυπία, ενώ από τον Ιούνιο του 1998 µέχρι και
τον Φεβρουάριο του 2009 ήταν µέλος της συντακτικής οµάδας του ενθέτου της Βιβλιοθήκη. Από το 2005
και από τη συχνότητα της ΕΤ1 προβάλλεται σε τακτά διαστήµατα η εβδοµαδιαία εκποµπή «Βιβλία στο
κουτί», που επιµελείται σε συνεργασία µε την Κατερίνα Σχινά και τον Μανώλη Πιµπλή. Το 1992 δηµοσί-
ευσε τη µονογραφία Μίλτος Σαχτούρης: Η παράκαµψη του υπερρεαλισµού (Βιβλιοπωλείον της Εστίας),
το 1995 την ανθολογία (µαζί µε την Ελισάβετ Κοτζιά) Σύγχρονοι Έλληνες πεζογράφοι 1974 – 1990 (Πατά-
κης), το 1999 τη συλλογή δοκιµίων Οδόσηµα. Στοιχεία προσανατολισµού στο τοπίο της νεοελληνικής λο-
γοτεχνίας (Καστανιώτης) και το 2007 τον πρώτο τόµο (1900 – 1920) της πενταµερούς ανθολογίας (µαζί µε
τον Κώστα Γ. Παπαγεωργίου) Ανθολογία της ελληνικής ποίησης (20ός αιώνας) (Κότινος). 

Ο Θανάσης Χειµωνάς γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Πρωτοεµφανίστηκε στα γράµµατα µε δύο διηγή-
µατα στην εφηµερίδα Τα Νέα. Είναι πτυχιούχος φιλολογίας του πανεπιστηµίου του Στρασβούργου,
σπούδασε κινηµατογράφο στο ίδιο πανεπιστήµιο και δηµοσιογραφία στο Λονδίνο. Έχει εκδώσει πέντε
µυθιστορήµατα: Ραµόν (Κέδρος 1998), Σπασµένα ελληνικά (Κέδρος 2000), Aνεξιχνίαστη ψυχή (Πατά-
κης 2003), Μπλε ώρα (Πατάκης 2005) και Ραγδαία επιδείνωση (Πατάκης 2008). Τον Μάιο του 2002 το έρ-
γο Ραµόν εκδόθηκε και στη Γαλλία από τον εκδοτικό οίκο AlterEdit, ενώ τον Μάρτιο του 2003 ακολού-
θησε το έργο Σπασµένα ελληνικά.

Ο Θοδωρής Χιώτης έχει κάνει προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές κλασικής φιλολογίας και εκπο-
νεί διδακτορικό στη νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Με την ιδιότητα του ερευ-
νητή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έχει συντάξει εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της λογο-
τεχνίας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Έχει επίσης διδάξει µαθήµατα ποίησης, θεωρίας της λογοτεχνίας
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και γλώσσας στο πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Έχει δηµοσιεύσει δοκίµια και κριτικά άρθρα σε εφηµερί-
δες, περιοδικά και συλλογικούς τόµους, έχει µεταφράσει θεωρητικά κείµενα και έχει δηµοσιεύσει κείµε-
να πειραµατικής µυθοπλασίας σε ελληνικές και αγγλικές εκδόσεις. 

O Νικόλαος-Κοµνηνός Χλέπας γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε νοµικά (1978-1983). Υπήρξε
διδάκτορας νοµικών επιστηµών (1989) στο Πανεπιστήµιο της Βρέµης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών (Τµήµα Π.Ε.∆.∆.), µε γνωστικό αντικείµενο την «Περιφερειακή ∆ιοίκηση και Αυτο-
διοίκηση». Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα του είναι: Ο ∆ήµαρχος, Παπαζήσης, Αθήνα 2005· Η τοπι-
κή διοίκηση στην Ελλάδα. Ο διαλεκτικός ανταγωνισµός της αυτοδιοίκησης µε την αποκέντρωση,
Σάκκουλας Αθήνα-Κοµοτηνή 1999· Η πολυβάθµια αυτοδιοίκηση, Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1994. 

Η Ελένη Χοντολίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσο-
φικής Σχολής Α.Π.Θ. Τα µαθήµατα, οι δηµοσιεύσεις και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο
χώρο της λογοτεχνικής και γλωσσικής εκπαίδευσης, του σχεδιασµού και της αξιολόγησης προγραµµά-
των διδασκαλίας, των σπουδών γραµµατισµού και των πολιτισµικών σπουδών, µε έµφαση σε ζητήµατα
ταυτότητας, ετερότητας και υποκειµενικότητας. Κυριότερες δηµοσιεύσεις της είναι: Βενετία Αποστολί-
δου και Ελένη Χοντολίδου (επιµ.) Λογοτεχνία και εκπαίδευση (Τυπωθήτω, 1999), Βενετία Αποστολί-
δου, Βικτωρία Καπλάνη και Ελένη Χοντολίδου (επιµ.), ∆ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο: µια νέα
πρόταση διδασκαλίας (Τυπωθήτω, 2000), Λευτέρης Βεκρής και Ελένη Χοντολίδου, Προδιαγραφές
Σπουδών για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Ινστιτούτο
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2003)·  

Ο Μανώλης Χουµεριανός σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και στο Πα-
νεπιστήµιο Paris I. Είναι διδάκτορας ιστορικής κοινωνιολογίας. ∆ιδάσκει κοινωνική ιστορία και κοινω-
νιολογία του αθλητισµού στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, καθώς και ελληνική ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο. Στις δηµοσιεύσεις του συγκαταλέγεται το βιβλίο Ανατοµία των ποδοσφαιρικών παθών
(σε συνεργασία µε Π. Κυπριανό).

Ο ∆ηµήτρης Χριστόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστηµίου. Με νοµικές σπουδές στην Ελλάδα και µεταπτυχιακές-διδακτορικές σπου-
δές στις πολιτικές επιστήµες και στη θεωρία του δικαίου στη Γαλλία και στο Βέλγιο, το ερευνητικό του
ενδιαφέρον κινείται στο χώρο των δικαιωµάτων, της ιδιότητας του πολίτη, των µειονοτήτων και της µε-
τανάστευσης. Είναι ιδρυτικό µέλος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων (www.kemo.gr) και
από το 2003 πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (www.hlhr.gr). 

Ο Γιώργος Χρίστου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1984. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Επικοινωνίας
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Σήµε-
ρα κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Politics and Government in the EU στο London School
of Economic and Political Science.

Η Μαρία Ψαρά σπούδασε δηµοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και πραγµα-
τοποίησε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο πρόγραµµα «Πολιτική Επιστή-
µη και Κοινωνιολογία». Εκπονεί διδακτορική διατριβή µε επιβλέποντα τον καθηγητή Ηλία Νικολακό-
πουλο. Από το 2000, δηµοσιογραφεί στην εφηµερίδα Έθνος της Κυριακής και συνεργάζεται στην έρευνα
και παραγωγή τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ («Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα» ΝΕΤ, Prisma+, ΣΚΑΪ). Από το
2007, είναι ανταποκρίτρια στην Αθήνα της κυπριακής εφηµερίδας Φιλελεύθερος.
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