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Βιβλία 

Βασίλης Βάμβακας & Παναγής 
Παναγιωτόπουλος (επιμ.) 
Η Ελλάδα στη δεκαετία του '80: 
Κοινωνικό, Πολιτικό 
και Πολιτισμικό Λεξικό 
Εκδόσεις To Πέρασμα. 2010 
Σελίδες 724. τιμή: 50 ευρω 

To πώς, μέσα από 
ποιες διεργασίες και 
ποιες διαδρομές φθάοαμε 

εκεί που βρίσκεται 
η Ελλάδα σήμερα 

είναι κάτι που 
μας απασχολεί ό?,ους. 
Και τούτο επειδή η 
συνολική πορεία της 
Μεταπολίτευσης, με 
τις τόσες αλλαγές και 
τις τόοες στροφές, με τα τόσα ερωτηματικά 

και τις τόσες ερμηνείες καταλήγει -για 
όλους- οε μια απορία. E, λοιπόν, με μια εντελώς 

ιδιαίτερη επιλογή προσέγγισης, η 
εκδοτική πρωτοβουλία To Πέρασμα αναζητά 

την άκρια του νήματος στην πυκνή 
εκείνη δεκαετία του '80: τότε που όχι μόνο 
«ξεκίνησαν όλα», όσα κατέληξαν και μετράνε 

σήμερα, αλλά προέκυψε και η επεξήγηση 
όσων ακολούθησαν. Έτσι όμως 

όπως είναι πολύμορφη και πλήθος ερμη- 

Νέες εκδόσεις 

• Γ. Πανυγηράκης. A. Ζαΐρης και Γ. Σταμάτης. 
Κερδίστε τηλεφωνώντας: τα μυστικά 

της επιτυχίας στην επαγγελματική τηλεφωνική 
επικοινωνία. Αθήνα: Σταμούλης.2009. 

• Σπύρος Δ. Ψυχομάνης. Δίκαιο του τραπεζικού 
συστήματος: οι τράπεζες και n 

εποπτεία τους. Αθήνα: Σάκκουλας. 2009. 
• Παναγιώτης Ε. Πουλής. Εκπαιδευτικό δίκαιο 

και θεσμοί. Δ' έκδοση. Αθήνα: Σάκκουλας. 
2007. 

• Αθανάσιος Τάκης. Η ασφάλεια των τροφίμων 
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αθήνα: Σάκκουλας. 

2009. 
• Δημήτρης Δενιόζος (επιμ.). Ελληνικός 
Χάρτης Καινοτομίας: αποτύπωση δεδομένων, 

συγκριτική ανάλυση, προτάσεις. Αθήνα: 
Microsoft Innovation Center, 2009. 

• ΚατιάναΣπυρίδου. Τροφή ψυχής για τον 
εθελοντή, n προσφορά αγάπης. Voluntarism 

isa two-way blessing. Αθήνα: Ένωση 
«Μαζίγιατο παιδί»-ΌμιλοςΤιτάν. 2009. 

• Συλλογικό. Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 
Εμπορίου 2009. Αθήνα: Εθνική Συνομοσπονδία 

Ελληνικού Εμπορίου. 2009. 

νείες επιδεχόμενη η εποχή εκείνη, προκρίθηκε 
από τους συντονιστές του συλλογικού 

έργου ΗΕλλάΰαστηΔεκαπίατον '80 
μια ιδιαίτερη προσέγγιση: 145 πανεπιστημιακοί, 

δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες 
και άλλοι άνθρωποι του λόγου και της σκέψης, 

πήρε ο καθένας τους από μια άκρια 
και -γύρω από 264 λήμματα, που μάλιστα 
παρατίθενται λεξικογραφικά, από τον Αβέρωφ-Τοσίτσα 

μέχρι τα Ωδεία- επιχείρησαν 
μια ανακατασκευή του περιεχομένου, 

του κλίματος, των νοημάτων και των ουμπαραδηλώσεων 
της εποχής. 

To κείμενο συνοδεύεται από 770 τεκμήρια 
που αποτελούνται από φωτογραφίες, 

δημοσιεύματα, κείμενα και διαφημίσεις 
της εποχής. To έργο συμπληρώνεται από 
index στο οποίο καταγράφονται πάνω από 
2.000 ονόματα, ενώ χωριστέ καταλογογραφούνται 

133 έννοιες και θεματικές κοινωνιολογικού, 
πολιτισμικού και πολιτικού 

ενδιαφέροντος και αποκωδικοποιούνται 
300 ακρωνύμια. To ανηφορικό συντονιστικό 

έργο που αναπτύσσεται σε 724 σελίδες 
μεγάλου σχήματος, αλλά και το συνολικό 

«δέσιμο» της δουλειάς, ανέλαβαν ο 
Π. Παναγιωτόπουλος και ο Β. Βαμβακάς. 
Ένα έργο που θα μείνει, μια ερμηνευτική 
που 0α συζητηθεί. 

Ανδρέας N. Παπαστάμου 
Ο Προμηθέας εκπαιδεύεται: 
τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια την εποχή 
της Βιομηχανικής Επανάστασης 
Εκδόσεις Παπαζήση. 2009 
Σελίδες: 567. τιμή: 31.50 ευρώ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ 

To βιβλίο αναλύει την ιοτορική 
πορεία των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων 
την περίοδο της βιομηχανικής 

επανάστασηςτου 
1 9ου αιώνα, εποχής σημαντικών 

εφευρέσεων και 
ταχύτατης αναλογικής 
προόδου. Ο συγγραφέας διερεύνησε, με 
κριτικό πνεύμα, τους όρους λειτουργίας 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις σύνθετες 

σχέσεις που δημιούργησε η νέα εποχή. 
1 α συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά 

και διατηρούν την ιοχύ τους στο σύγχρονο 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Η προαγωγή αρχών και αξιών στους φοιτητές 
των οικονομικών σχολών κρίνεται 

ήδη (>>ς μία νέα βασική συνιστούσα για την 
αναπροσαρμογή των πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων. Διότι διαπιστώθηκε ότι οι 
χρηματοοικονομικοί κολοσσοί που κατέρρευσαν 

διέθεταν πολλά και πλήρως εξειδικευμένα 
στελέχη από διεθνώς αναγνω- 

Οικονομικά ευπώλητα 

1. Εξομολογήσεις 
ενός οικονομικού δολοφόνου, 
Τζον Πέρκινς. 
εκδόσεις Αιώρα 

2. Η ευημερία του κακού, 
Ντανιέλ Κοέν. 
εκδόσεις Πόλις 

3. Ποιος πήρε το τυρί μου, 
Σπένσερ Τζονσον, 
εκδόσεις Κλειδάριθμος 

4. Η κρίση: Αμερική 1927-1932, 
Πωλ Κλωντέλ. 
εκδόσεις Ολκός 

5. Εξομολογήσεις 
ενός διεφθαρμένου τραπεζίτη, 
Κροίσος, 
εκδόσεις Κέδρος 

6. To απόλυτο κραχ, 
Ιγνάσιο Ραμονέ. 
εκδόσεις Εικοστός Πρώτος 

7. Η ψυχολογία του χρήματος, 
Συλλογικό, 
εκδόσεις Διόπτρα 

θ. Η επιστήμη της αφθονίας, 
ΟυάλαςΟυάτλς. 
εκδόσεις 'Εσοπτρον 

9. Ασφαλιστικό ώρα μηδέν, 
Αλέξης Μητρόπουλος. 
εκδόσεις Λιβάνη 

10. The mafia manager, 
V. 
εκδόσεις Intro Books 

Πηγή: στοιχεία βιβλιοπωλείου Ιανός 
για την περίοδο 11/05 - 11 /06/2010 

ρισμένα πανεπιστήμια, τα οποία όμως δεν 
διέθεταν τις βασικές γνώσεις και αρχές για 
να προστατεύουν αποτελεσματικά τα κεφάλαια 

που τους είχαν εμπιστευθεί, λόγω 
της απληστίας τους να πετύχουν πολύ μεγάλα 

bonus και αμοιβές. Η προο')θηοη της 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων είναι 
σήμερα επιτακτική ανάγκη όπως ήταν, εκατό 

χρόνια νωρίτερα, η σύνδεση της επιστημονικής 
έρευνας με την παραγωγή. Ας 

μην ξεχνάμε ότι οι χρηματοοικονομικοί 
όμιλοι που κατέρρευσαν εν μία νυκτί διέθεταν 

τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις 
από τις διεθνείς εταιρείες που 

ασκούν αυτές τις εργασίες. ¦ 
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