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Ο «μάνατζερ» xns ζωή$
Ο Λ Μπουραντάςμιλάστον«A»για τιςανθρώπινεςεπιλογές
ΤΗΣΓΙΩΤΑΣΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Απλά μαθήματα
ζωής και
αυτογνωσίας
εμπλουτισμένα
με αρχές ψυχολογίας,
φιλοσοφίας,
κοινωνιολογίας
και μάνατζμεντ
παραδίδει
ο
Δημήτρης Μπουραντάς.
Οχι
από τα έδρανα
της τάξης,
όπως έχει συνηθίσει,
αλλά
από τις σελίδες του μπεστ
σέλερ μυθιστορήματος
του
«Ολα σου τα 'μαθα, μα ξέχασα
μια λέξη» (εκδόσεις «Πατάκη»).

δημητρησ μπουραντασ

Όλα σου τα 'μαθα,
μα ξέχασα μια λέξη

Διακεκριμένοε
καθηγητήβ
του Μάνατζμεντ
(ίδρυσε
και διευθύνει
στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών δυο μεταπτυχιακά
προγράμματα
Βασικοί ήρωες του βιβλίου είναι ένας
για στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητής - μέντορας και μια φοιτήτρια
ενώ στην πολύχρονη
καριέρα
στο συναίσθημα των ανθρώπων».
του έχει εκπαιδεύσει περισσότερα

mp?

Μαθήματα ζωής παραδίδει ο Δ. Μπουραντάς
στο βιβλίο του

δή διαθέτει τα προσόντα και κόντρα
στην όποια αναξιοκρατία επικρατείνα
φτάσει στην κορυφή και να γίνει
καθηγήτρια
πανεπιστημίου.
Μόνο
από 20.000 στελέχη ελληνικών και
Ισορροπία
oris επιλογές
που παρέλειψε να ins πει on το κλειδί
πολυεθνικών
επιχειρήσεων),
βρίσκεται
στη Ζωή pas πέρα από την αυτογνωσία
Βασικοί ήρωεβ του βιβλίου είναι
στη Θεσσαλονίκη για σειρά
για ns ετηλογέε και τη θέληση για
έναε καθηγητήβ -ο μέντορας- και μια
διαλέξεων και μιλά στον «A» για
την επίτευξη του στόχου pas είναι να
την αφορμή του μυθιστορήματθ5:
φοιτήτρια -n προστατευόμενη και διάooxos.
nobs συνδέεται, όμωε, n διδασκαλία
υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην
«Qs καθηγητήΒ πανεπιστημίου
νιώθω
επαγγελματική και προσωπική ζωή».
του μάνατζμεντ με μια ερωτική
ότι έχω μια ευρύτερη ευθύνη
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπουραντά,
απέναντι στην κοινωνία. Πληρώνομαιιστορία; Ο i5ios απαντά ότι «ουσιαστικά
απαραίτητο προσόν είναι «να
για να διδάσκω,
αλλά αισθάνομαιτο μάνατζμεντ και n ηγεσία είναι
κάνουμε τα σωστά πράγματα σωστά
ότι οφείλω να εκλαϊκεύσω στοιχεία που χρειάζονται όχι μόνο
και ταυτόχρονα έξυπνα, ενώ το μεγαλύτερο
erns επιχειρήσει, αλλά και στην τάξη,
tis γνώσειε μου, προκειμένου
λάθοε είναι να μην εξαντλούμε
να φτάσουν σ' όσο το δυνατόν περισσότερο
στην οικογένεια, ακόμη και eras ερωτικέε
τα όρια ms διακριτικής ευχέρειάε μαε
σχέσεΐ5. Και oncos λέω, το μάνατζμεντ,
κόσμο. Ο κόσμοΞ έχει
και ο φόβθ5 ms i6ias ms ελευθερίαε
το να διαχειριζόμαστε δηλαδή
ανάγκη tis γνώσει
Φιλοσοφίαε,
pas. Διδάσκονταε έμαθα πολλά και
Ψυχολογίαβ,
Κοινωνιολογίαε
και
πράγματα και καταστάσειε, δεν έχει
Kupioos on πρέπει να σεβόμαστε tous
να κάνει μόνο με τα νούμερα, αλλά
Μάνατζμεντ και σκέφτηκα ότι ένα
και να ανταποδίδει
ό,η
μυθιστόρημα
είναι iocos ο καλύτεpos επί ins ouoias και με tous ανθρώnous.ανθρώπου
σου προσφέρουν. Πρέπει ακόμα να
To να καταφέρνουμε Kupicos να
Tponos για να είναι επιτυχημένη
έχει κανεί5 μια ξεκάθαρη πυξίδα am
n διδασκαλία tous. Oncos και
tous περνάμε το όραμα. Να tous βοηθάμε
ζωή του και τρίτον on, oncos έλεγε και
να ξεκαθαρίσουν us αξίεδ και
στην αρχαιότητα,
άλλωστε, οι μύθοι
ο Αριστοτέληβ, ο άνθρωποε είναι ζώο
tous oroxous. Oncos και ο καθηγη-nis
και οι ιστορίε5 περνούσαν
tis
κοινωνικό».
τη φοιτήτρια, που τη στηρίζει -επειγνώσειβ πιο εύκολα στη λογική και
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