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• Το μάνατζμεντ σε καιρούς κρίσης- Συλλογικό 

   Τι συνεπάγεται η παρούσα οικονομική κρίση για το σύγχρονο μάνατζμεντ;    

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας να βγουν από τη δίνη της κρίσης με 

τις λιγότερες δυνατές απώλειες κι έχοντας αποκομίσει μια πολύτιμη μαθησιακή 

εμπειρία; Μήπως η κρίση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να επανεξετάσουμε 

καθιερωμένες πρακτικές και να δούμε με κριτική ματιά την κυρίαρχη 

φιλοσοφία διοίκησης και επιχειρηματικής ηγεσίας; Το βιβλίο αυτό προσπαθεί 

να δώσει πρακτικές και εύληπτες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Κατ' 

αρχάς, εντοπίζει τις κύριες παγίδες στις οποίες άτομα και οργανισμοί υπέπεσαν 

πριν από την κρίση, αλλά και εν μέσω αυτής, ως απόρροια παγιωμένων 

νοητικών μοντέλων. Την "έκπληξη" για την παγκόσμια κρίση του 2008 

ακολούθησε παραδόξως η ψευδαίσθηση ότι αυτό δεν αφορά τις δικές μας 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, ιχνηλατεί τις επιτακτικές ανάγκες για το μάνατζμεντ σε 

καιρούς κρίσης. Αν και ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και αναλύουν την 

κρίση υπό το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, οι συγγραφείς 

συγκλίνουν σε κάποιες γενικότερες τάσεις και προτεραιότητες για το 

μάνατζμεντ, όπως η διαχείριση ρίσκου, η ευελιξία, η καινοτομία, η ηγεσία αλλαγών και η δημιουργία 

αμφιδέξιων οργανισμών. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 

• Αν ο Αριστοτέλης ήταν Διευθύνων Σύμβουλος- Χαος Κ. Τσούκας 

 

Δεδομένου ότι στην εποχή του Αριστοτέλη δεν υπήρχαν επιχειρήσεις με τη 

μορφή που τις γνωρίζουμε σήμερα κι ο μεγάλος φιλόσοφος, ούτως ή 

άλλως, δεν είχε τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες σε μεγάλη υπόληψη, τι 

μπορεί άραγε ένας επιχειρηματίας ηγέτης να διδαχθεί από τον Αριστοτέλη; 

Πολλά. Ο Σταγηρίτης φιλόσοφος έθεσε διεισδυτικά ερωτήματα που 

εξακολουθούν να είναι στην καρδιά κάθε οργανωμένης συλλογικής 

δραστηριότητας [. . .]. Το βιβλίο αυτό υποστηρίζει ότι η μεγάλη συνεισφορά 

του Αριστοτέλη έγκειται στην ανάδειξη της φρόνησης και της αρετής ως 

ιδιότητες άκρως απαραίτητες για τους πρακτικούς ανθρώπους - και 

ιδιαίτερα τους ηγέτες των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Περαιτέρω 

διερευνώνται στο βιβλίο οι προϋποθέσεις της σύνθετης σκέψης: πώς 

δηλαδή οι ηγέτες και τα στελέχη επιχειρήσεων θα αναπτύξουν τη σύνθετη 

σκέψη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και την 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Η ενάρετη δραστηριότητα, που τόσο 

εκτιμούσε ο Αριστοτέλης, συνυφαίνεται με τη φρόνηση και αυτή με την ικανότητα της σύνθετης σκέψης. 

Αντλώντας από την αριστοτελική φιλοσοφία, τις θεωρίες του χάους και της πολυπλοκότητας και τη θεωρία 

των παιγνίων, τα δοκίμια του βιβλίου αυτού στοχεύουν να ανατέμνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

τα στελέχη επιχειρήσεων στην οικονομία της γνώσης και να διερευνήσουν τρόπους αποτελεσματικής 

διαχείρισής τους. Δύο είναι οι κεντρικές ιδέες που διαπερνούν τα δοκίμια του βιβλίου: πρώτον ότι πίσω 

από κάθε σπουδαίο ηγέτη υπάρχει μια εξίσου σπουδαία κοινότητα - το ατομικό και το συλλογικό 

αλληλοπροσδιορίζονται και δεύτερον ότι η αυτογνωσία και η πολυφωνία είναι ουσιώδη γνωρίσματα της 

σύνθετης σκέψης και δράσης. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 



• Η συναισθηματική νοημοσύνη- Daniel Goleman 

Το παρόν βιβλίο του Daniel Goleman, Ph.D. του Πανεπιστημίου του Harvard, 

αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ψυχολογία. Επιτυγχάνει μια αξιοθαύμαστη 

σύνθεση των νευροεπιστημονικών επιτευγμάτων που αφορούν αυτά που 

γνωρίζουμε σήμερα για τις δομές του εγκεφάλου σε σχέση με τα 

συναισθήματα, των πειραματικών δεδομένων από άψογες μεθοδολογικά 

μελέτες που αφορούν την ανθρώπινη συναισθηματική αλληλεπίδραση και τη 

συναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού, καθώς και των εύστοχων 

κλινικών παραδειγμάτων ατόμων με διάφορες συναισθηματικές διαταραχές 

αλλά και ατόμων με πολύ υψηλό δείκτη "συναισθηματικής νοημοσύνης". 

Επιπλέον, ο συγγραφέας προσφέρει έναν πλήρη κατάλογο των προγραμμάτων 

πρόληψης, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία και να βελτιώσουν 

τόσο τη "συναισθηματική νοημοσύνη" όσο και την ψυχική υγεία. Έτσι, το βιβλίο 

αυτό αποτελεί απάντηση στην πρόσφατη στενή άποψη ότι η νοημοσύνη είναι 

γενετικά προκαθορισμένη και δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)  

 

 

 

• Δες τη ζωή αλλιώς- Αριάννα Χάφινγκτον Στασινοπούλου 

     Δες τη ζωή αλλιώς, ή επαναπροσδιόρισε την επιτυχία. 

"Τι σημαίνει "ευ ζην";" είναι μια ερώτηση που έκαναν οι φιλόσοφοι ήδη από την 

εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Κάπου στον δρόμο όμως αφήσαμε στην άκρη την 

ερώτηση αυτή και μετατοπίσαμε την προσοχή μας στο πόσα λεφτά μπορούμε να 

βγάλουμε, πόσο μεγάλο σπίτι μπορούμε να αγοράσουμε και πόσο ψηλά 

μπορούμε να ανέβουμε στη σκάλα της επιτυχίας. 

Αλλά, όπως εγώ ανακάλυψα με οδυνηρό τρόπο, αυτές δεν είναι ούτε κατά 

διάνοια οι μοναδικές ερωτήσεις που έχουν σημασία για να φτιάξει κανείς μια 

επιτυχημένη ζωή. Η άποψη ότι η επιτυχία, τα χρήματα και η δύναμη είναι 

έννοιες ταυτόσημες μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα - ή τουλάχιστον να 

δώσει την εντύπωση ότι λειτουργεί. Μακροπρόθεσμα όμως τα χρήματα και η 

δύναμη από μόνα τους είναι σαν ένα σκαμνί με δυο πόδια - μπορεί να 

ισορροπήσει κανείς πάνω τους για λίγο, τελικά όμως θα πέσει. Κι όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι -πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι- πέφτουν. 

Για να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε αληθινά και όχι τη ζωή που απλώς 

αποδεχόμαστε, πέρα από τις δυο παραμέτρους του χρήματος και της δύναμης 

χρειαζόμαστε μια Τρίτη Παράμετρο, ένα τρίτο μέτρο επιτυχίας. Αυτή η παράμετρος 

αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: ευεξία, σοφία, δέος και προσφορά, που 

συνιστούν τα τέσσερα μέρη αυτού του βιβλίου. (Από την παρουσίαση στο 

οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 

 

 



 

 

• LOGICOMIX- Δοξιάδης Απόστολος Κ., Παπαδημητρίου Χρίστος Χ. 

Δανείζοντας το ρόλο του παραμυθά στο φιλόσοφο Μπέρτραντ Ράσελ, μια 

παρέα φίλων στη σύγχρονη Αθήνα προσπαθεί να αφηγηθεί και να καταλάβει τη 

μεγάλη περιπέτεια της Λογικής στις αρχές του 20ού αιώνα, περιπέτεια που 

σημάδεψε ανεξίτηλα την εποχή μας. Είναι άραγε, όπως λέει ένας από αυτούς, 

μια ιστορία τραγική, μεγέθους μάλιστα αρχαίας τραγωδίας; Ή, όπως πιστεύει 

ένας άλλος, μια εντελώς αισιόδοξη περίπτωση; Στο Logicomix οι αποστάσεις 

καταργούνται: από τα μυστικά που κρύβει η σοφίτα ενός παλιού εγγλέζικου 

αρχοντικού μέχρι τη σκοτεινή όψη της πιο βαθιάς φιλοσοφικής αλήθειας, κι από 

εκεί ως την καρδιά ενός σύγχρονου κομπιούτερ, ίσως να μην είναι παρά μερικά, 

ελάχιστα βήματα... (Από την έκδοση) 

 

 

 

 

 

• Η Νυχτερίδα – Nesbo Jo 

 

Ο ΧΑΡΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. 

Μια εικοσιτριάχρονη Νορβηγίδα δολοφονείται στο Σύδνεϋ. Ο επιθεωρητής 

Χάρι Χόλε στέλνεται στην Αυστραλία για να βοηθήσει στις έρευνες. 

ΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑ ΜΗ ΜΠΛΕΞΕΙ. 

Όταν όμως αποδεικνύεται πως η δολοφονία της νεαρής Νορβηγίδας είναι 

απλώς ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας ανεξιχνίαστων φόνων, τίποτα δεν 

μπορεί να συγκρατήσει τον Χάρι. Το κυνήγι του σίριαλ κίλερ ξεκινά... Ο 

δολοφόνος όμως θέλει να συνομιλήσει μόνο με τον Χόλε. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΥΜΑ; (Από την παρουσίαση στο 

οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 

 

 

 

 

 



• Ο Κοκκινολαίμης – Nesbo  Jo 

1999: Ο Χάρι Χόλε πυροβολεί λόγω παρεξήγησης έναν αμερικανό μυστικό 

πράκτορα στη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Κλίντον στη Νορβηγία. 

Ενώ περιμένει την ταπεινωτική αποπομπή του από το αστυνομικό σώμα, ο 

Χόλε μετατίθεται στην αντιτρομοκρατική και παίρνει προαγωγή - γίνεται 

επιθεωρητής. Τον χώνουν σε ένα ανήλιαγο γραφείο και ξεφυλλίζει αναφορές 

για φαινομενικά ασήμαντες υποθέσεις. Η περίπτωση που πέφτει στα χέρια 

του όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ένας σπάνιος και ασυνήθιστος τύπος 

όπλου, το οποίο ενδείκνυται για εκτελέσεις, εισάγεται λαθραία στη Νορβηγία. 

Ακολουθώντας τη διαδρομή του, ο Χάρι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κόσμο 

του λαθρεμπορίου όπλων, των νορβηγών Νεοναζί, αλλά και με τη ζοφερότερη 

πτυχή της νορβηγικής ιστορίας - τη συνεργασία των Νορβηγών με τον Χίτλερ 

στο Ανατολικό Μέτωπο στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Παράλληλα 

ένας δολοφόνος αποφασισμένος να αποδώσει δικαιοσύνη σκορπάει τον 

θάνατο... (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 

 

 

 

 

• Σημεία Ανάφλεξης- Τζόρτζ Φρήντμαν 

 

 

 

Ένα σημαντικό καινούργιο βιβλίο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, από τον 

συγγραφέα και γεωπολιτικό οραματιστή Τζορτζ Φρήντμαν που καταθέτει μια 

πολύ τολμηρή άποψη για τα επερχόμενα γεγονότα στην Ευρώπη και στην 

Ανατολή. Το προκλητικό αυτό έργο εξετάζει τα καίρια "σημεία ανάφλεξης" -

τις περιοχές στις οποίες έχουν ξεσπάσει, τόσο κατά το παρελθόν, όσο και 

πρόσφατα, εντάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας- και αιτιολογεί γιατί 

είναι αναπόφευκτο να λάβει χώρα ξανά μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μεγάλης 

έκτασης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 


