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Η ζωή είναι βιβλίο
A Κωνσταντίνος

Π. Καλοφωλιάς

«To µεταναστευτικό ζήτηµα στη Μεσόγειο»
προετοίµαστα να αντεπεξέλθουν σε δα*, των αποκαλούµενων χωρών του και ms ελληνική* βιβλιογραφίας και Θνεί5 Ευρωπαϊκές
αυτή την πρωτόγνωρη πρόκληση. «Η µεσογειακού µοντέλου. Αλλά και το προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα Οικονοµικέ*
να αντλήσει χρήσιµα συµπεράσµαταΣπου6es
ΤΗ δεκαετία ιου 1990 ένα ανθρώπινο
διαχείριση tous παροµοιαζόταν µε θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο καλούνται
του Οικονοµικού
για us διαστάσει του
σήµερα να διαχειριστούν µια ιδιαιτέρου
καραβάνι εγκατέλειπε us
αυτή του τρεχούµενου νερού, το οποίο
µεταναστευτικούζητήµατο5, νόµιµου
σύνθετη πρόκληση.
είτε θα το διοχέτευαν σωστά, µε
χώρες που µόλις είχαν διαγράψει από
Πανεπιστηµίου
Οπως σηµειώνεται, n ανάλυση αυτή και παράτυπου, στην περιοχή ms Μεσογείου.
την επίσηµη ονοµασία τους m λέξη ευνοϊκά για αυτές αποτελέσµατα είτε
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
«αποσκοπεί στο να αναδείξει τον
θα πληµµύριζαν» σηµειώνει ο
σοΜαλισιική.
Αυτή n απρόσµενη προέλαση των Kcworavuvos Καλοφωλιάς στη µελέτηβαθµό tns αποτελεσµατικόπιτα5 αυτών Παράλληλα, παρέχονται στατιστικά και ntuxiouxos ιου Τµήµατος Πολιτικών
στοιχεία αναφορικά µε m διαδικασία
Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
των µεθόδων, επιδιώκοντας παράλληλα
απελπισµένων έφτασε έως us µεσογειακές του, µε τίτλο «To µεταναστευτικό
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
νοµιµοποίησης των µεταναστών
να δώσει και µια απάντηση
χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία
ζήτηµα στη Μεσόγειο».
otis εν λόγω χώρε$.
(ΕΚΠΑ). Αρθρα του έχουν δηµοσιευθεί
Ο συγγραφέα* στο βιβλίο του φωτίζειγια το τι πρέπει να γίνει».
και την Ισπανία.
στον καθηµερινό και εβδοµαδιαίο
Ο συγγραφέα5 έχει αντλήσει το υλικό Ο συγγραφέας είναι κάτοχο* µεταπτυχιακού
τη µεταναστευτική πολιτική tns
Κράτη που βρίσκονται εντός Tns
Τύπο.
διπλώµατο* otis ∆ιετου από us πηγές Tns διεθνούς
Ευρωπαϊκή* Ενωσης αλλά ήταν α¬ Ισπανίας, tns Ιταλίας και ms Ελλά¬
Εκδόσεις: Μιχάλη Σίδέρη»

A Νταβίντε

Καλί: «Ο εχθρός»

Ο µηχανισµός της προπαγάνδας σε έναν
υποτιθέµενο πόλεµο µε δύο πολεµιστές

«Στρατηγικό
µάνατζµεντ»
foyvpaiptis: Π. Πατταοανσιανανου, K Σµύρνης,
θ. ΑνδροΜσόπουΑ»,
ii. NixoHonooiios
Εκδόσεις:*ΚΑειδάρι6)ΐο$»

ΩΣ εγχειρίδιο που παρέχει «συγκεντρωµένε*
και
την εποχή µα5, τοποθετηµένο σε έναν πόλεµο χειριδίου ότι οι εχθροί «είναι θηρία, δεν
ολοκληρωµένεςπληροφορίε*για ra στρατηγικάµοντέλα
ο onoios θα µπορούσε να είναι ένα* οποιοσδήποτεπόλεµος».
γνωρίζουν τι σηµαίνει συµπόνια».
και τι*εφαρµογές tous από το παρελθόν µέχρι
Κάποια στιγµή evas στρατιώτης αναρωτιέται
.
σήµερα»συστήνει ο εκδοτικόςοίκος «Κλειδάριθµος»
Στο βιβλίο οι πρωταγωνιστέ* είναι δύο φαντάροι αν τον έχουν ξεχάσει και αν είναι ο µόvos
το συλλογικόέργο «Στρατηγικόµάνατζµεντ.
που έχει αποµείνει.
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α ενός πολέµου είναι άχρονη.
που υπηρετούν
Εφαρµογέςµοντέλων στρατηγικήςσε περίοδο
Αποφασίζει να συρθεί ω*
δύο σηµαίες
To µόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξουν
οικονοµικής κρίσης».Μέσα
την τρύπα του εχθρού.
οι λέξει* που προσδιορίζουν τον εκάστοτε
που βρίσκονται σε εµπόλεµη
από συγκεκριµένεςµελέτες
Οµως, περιέργως, δεν είναι
κατάσταση.
αντίπαλο.
σιο βιβλίο συνδυάζεται n
ΠρΑΤΗΓΙκ|)
Τα παραδείγµατα απτά και στις µέρεέ µα5 Είναι οχυρωµένοι
xaveis εκεί, µόνο οικογένεια^
θεωρία µε την πράξη παρουσιάζοντας
cos τραγικά επαναλαµβανόµενε5 χοντροκοnies:µέσα σε µία τρύπα ο
φωτογραφίες
τόσο τη φιλοσοφία
«κατσαρίδες» που πρέπει να εξοντωθούνκαθένα* και tous χωρίζει
και ένα εγχειρίδιο µάχης
των στρατηγικών
χωρίϊ έλεοϊ αποκαλούσε του* οπαδούς
γεµάτο ψέµατα, ίδιο µε το
ένα άγονο και
µοντέλων όσο και τις εφαρµογές
του Απελευθερωτικού Συµβουλίου ο συνταγµατάρχη*
έρηµο πεδίο µάχη*..
δικό του εγχειρίδιο.
tous. Επίσης
Καντάφι.
∆εν έχουν δει ποτέ ο
«Υπάρχουν φωτογραφίες.
διαπραγµατεύεταιm σύνδεση
«Κατσαρίδες»χαρακτήριζαν τα ραδιοφωνικά ένα* το πρόσωπο του
Μοιάζουν µε οικογενειακές.
της σφατηγικήςτων
διαγγέλµατα στη Ρουάντα τα µέλη τη* φυλή* άλλου αλλά έχουν
Λες να έχει οικογένεια; επιχειρήσεων µε την οικονοµική
Τούτσι µε σκοπό να αφιονίσει σε έναν συνηθίσει να πυροβολεί
∆εν το περίµενα αυτό».
κρίση που βιώνει
χορό σφαγή* την εθνότητα των Χούτου, που
ο ένας npos το
n χώρα. Ακόµαοι συγγραφεί*,έχονταςπρώτα
εντέλει κόστισε πάνω από µισό εκατοµµύριο pepos του άλλου.
Τότε αρχίζει να υποπτεύεται πραγµατοποιήσει µια έρευνας σε υψηλόβαθµα
ψυχές.
Τη διαµόρφωση
στελέχη, παρουσιάζουν πώς xpnonionoidtai σήµερα
ότι ο εχθρός του
«Κατσαρίδες» βάπτισε tous Εβραίους n ms εικόνα* του αντιπάλου
n οπραπτγικήαπό τις επιχειρήσειςγια να βρεθούν
ίσως να µην είναι τελικά
µηχανή προπαγάνδας του Γ Ράιχ κατευθυνόµενη
λύσεις και νά εντοπιστούν ευκαιρίες για ανάπτυξη.
έχει αναλάβει
ο απάνθρωπος βάρβαρο$,
Η έκδοση προορίζεται για φοιτητές και
από τον Γκέµπελ5, έτσι ώστε ο γερµανιkos n µηχανή προπαγάνδας.
για τον οποίο τον είχαν
λα05 να «χωνέψει» το Ολοκαύτωµα ως µία
To εγχειρίδιο
προειδοποιήσει οι ανώτεροι καθηγητέςτου µάνατζµεντ,αλλάκαι για στελέχηεπιχειρήσεων
που επιθυµούν να εφαρµόσουνστην
Tns
tous αναφέρει ότι ο
αναγκαία υπόθεση δηµόσια5 υγιειν
του.
πράξη τα µοντέλαπου περιγράφονται.
κοινωνίας.
εχθρός δεν είναι άνθρωπος. MoXisµπορέσει
Τι θα συµβεί αν προσπαθήσει να κηρύξει
Αυτόν τον µηχανισµό προπαγάνδα5 που
θα σκοτώσει us οικογένειε* και τα ζώα, θα εκεχειρία;
χωρίζει, συµβολικά, δύο στρατιώτε5 που ανήκουν
κάψει τα δάση και {la δηλητηριάσει το νερό.
«Σε µία εποχή όπου πολλέ5 από us συγκρούσεις
σε αντίπαλα στρατόπεδα πραγµατεύεται Οµω5 οι ίδιε5 ανάγκεδ tous βασανίζουν
στον κόσµο φαίνεται να µην έχουν
το εφηβικό-νεανικό βιβλίο «Ο εχθρός»
στη λαγότρυπά ιου*: είναι και οι δόο πεινασµένοι
ιέλο*, mio το βιβλίο µπορεί να αποτελέσει
Συγγραφέας: Μά ικΛΑρντίπ
και εξαντληµένοι. '
του συγγραφέα Νταβίντε Καλί σε εικονογράφηση
έναν οδηγό έλπίδα5 ότι οι συγκρούσει* και n
Mετάφραση: Χρήση» Οικονόµο»
Σερζ Μπλοκ
Και υποσυνείδητα tous κυριεύουν σκέψεκ, βία µπορούν να δώσουν τη θέση tous στην
Εκδόσεις: «Πό/iis»
Πρόκειται, όπως σηµειώνεται, για ένα «βαθύ, ανθρώπινε*, για τον αντίπαλο tous και τότε ειρήνη, m συµπόνια και την κατανόηση», σηµειώνεταιMEφόντοµια ασυνήθιστηοικογένεια,tous Γκράνβιλ,
συγκινητικό και οδυνηρό παραµύθι για αµέσου επαναλαµβάνουν to αξίωµα του εγ¬
ο Βρετανό*συγγραφέα*ΜάικλΑρντήι,στο µυθιστόρηµά
για την έκδοση.
του «Οεχθρό* του καλού»,παρουσιάζει
την ανιιµαχία ανάµεσα oris πρ<κ>δευτικέ5
αντιλήψεις
και τον στα'ρο δογµατισµό. Ο πατέρας της οικογένειας
A Αντώνης Μπίτσιάνης
αναι ένας πρώην επίσκοπος, που δεν έχει
πλέον πίστη. Η γυναίκα του aval µια αµφιλεγόµενη
ανθρωπολόγος,που µεγάλωσεστογκέτοms
Βαρσοβία5.0 γιος rous, tvasδιάσηµο*ζωγράφος,
ο onoios έχα σηµαδευτά από
Εκδόσεις: «Μεταίχµιο» φόδιο την εκπαιδευτική του πείρα ο συγγραφέας νεται στους γονας που τα παιδιά τους διανύουν
τον θάναιο του δίδυµου
φωτίζει µε όλου* acdvous tous
την παιδική και εφηβική ηλικία, αδελφού του. Και n κόρη
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ερωτήµατα που έχουν απασχολήσει
παράγοντε* που φορτίζουν µε avxos
tous, που εργάζεται eosυπεύθυνη
orous εκπαιδευτικού* ms
γονιούς και εκπαιδευτικού5 δίνει tous µαθητές και tous εµποδίζουν να
δηµοσίων σχέσεων
t**"*****,^ 1 πρωτοβάθµιας και της δευτερο**0*>*Αρ69ηση
to βιβλίο «Σχολική µάθηση και επιτυχία χωpis αφοµοιώσουν τη γνώση, προτανοντας
και προσπαθεί να ξεχάσα
/ βάθµια* εκπαίδευση*, αλλά και
άγχος» του Αντώνη Μπιτσιάνη. Oncos:To ταυτόχρονα τρόπους εκτόνωσης. To
σε όσους νοιάζονται για τις µορ*<*pf$0yxosιον χωρισµό ms από
έναν δολοφόνο µε τον
παιδί µα5 διαβάζει, αλλά δεν αποδίδει. Γιατί; βιβλίο καλύπτει τα εξής θέµατα: Ο ρόλος
/ Φω"κές διεργασίες που συντεWB
οποίο διατηρούσεερωτική
λούνται στον εκπαιδευτικό χώρο.
Τι πρέπει να κάνουν οι γονας για να βοηθήσουν της οικογένειας και του οχολαου
σχέση. Στη διάρκαα
το παιδί tous να αντιµετωπίσει το άγχος στη µόρφωση των παιδιών και στις
Bf Ο Αντώνης Μπιτσιάνης εργάζεται
µκκ Tpiaias, γονα* και
των εξετάσεων; Πόσο µπορούν να παρέµβουν κρίσιµε5 επιλογές της εφηβεία5.
ως φιλόλογο* am δευτεροβάθµια
παιδιά βρίσκονται αντιµέτωποι
στην επιλογή των σπουδών του; Και τι µπορεί
Τα προβλήµατα Tns εκπαίδευσα
εκπαίδευση. Εχει συγγράψει επίσης
µε γεγονότα που
να κάνει το σχολείο για να πετύχει αι χρυσή και οι τρόποι αποτελεσµατικά µάθησης.
βιβλία που εστιάζονται στην
tous υποχρεώνουν να αναθεωρήσουν us σχέσεΐ5,
τοµή, αποτελεσµατική µάθηση και υγιή συναισθηµατική
Η προετοιµασία για us εξετάσεις και
ελληνική γλώσσα και το φιλοσοφικό
us πεποιθήσα5 και us αξίες τους.
κατάσταση του παιδιού; Με ε¬ n διαχείριση του άγχους. Η έκδοση απευθύ¬
δοκίµιο.
Εικονογράφηση: Σερζ Μτιϋοκ
Μετάφραση: ΦίΛιητκκMav6nHapds
Εκδόσεις: *Πατάχη»

Ο εχθρός

«Ο εχθρός του καλού»

«Σχολική µάθηση και επιτυχία χωρίς άγχος»
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