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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEWS
R i c h a r d M a n k i e w i c z , H ιστορία των Μαθηματικών (Εισαγωγή: Ian
Stewart, Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς), ISBN 960-221-230-6, σχήμα:
20X23, σελ. 192, έκδ. Νοέμβριος 2002, τιμή: 28,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
δεμένο, έγχρωμο. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Ο Ρίτσαρντ Μάνκιεβιτς πέτυχε κάτι μοναδικό: έγραψε ένα ελκυστικό
"βιβλίο-δώρο" για τα μαθηματικά. Με σκληρό εξώφυλλο και πλούσια
εικονογράφηση, η πολυτελής αυτή έκδοση μπορεί να κοσμήσει τη βιβλιοθήκη
κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τις σχέσεις των μαθηματικών με τις
επιστήμες, τις τέχνες και την καθημερινή ζωή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο
προσιτό βιβλίο σχεδιασμένο έτσι ώστε, παρά το θέμα του, να μη φοβίζει τον
μη ειδικό αναγνώστη: εικοσιτέσσερα κεφάλαια γύρω στις πέντε σελίδες το
καθένα, και πάνω από εκατό εικόνες, συνήθως έγχρωμες, οι οποίες
αποτυπώνουν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε "υλική κουλτούρα
των μαθηματικών": από βαβυλωνιακές πήλινες πινακίδες μέχρι μεσαιωνικά
χειρόγραφα, και από αναγεννησιακούς και μοντέρνους πίνακες μέχρι
γραφικά υπολογιστών.
Ακόμη κι ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα του τόμου δείχνει πόσο βαθιά
ριζωμένα είναι τα μαθηματικά στους πολιτισμούς όλου του κόσμου. Έχουμε
έτσι ένα κλασικό εγχειρίδιο ιστορίας των μαθηματικών, που υιοθετεί όμως
μια ευρύτερα διαπολιτισμική προσέγγιση, όχι αυστηρά τεχνική, ούτε στενά
ευρωκεντρική, παρά ανοιχτή στις ιστορικές εφαρμογές των μαθηματικών
στην αστρονομία, τη χαρτογραφία, τη ναυσιπλοΐα ή τη στρατιωτική τε
χνολογία, καθώς και σε συναρπαστικά σύγχρονα θέματα όπως η θεωρία των
παιγνίων, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κλασματοειδή και το χάος. Η
ιστορία των μαθηματικών, όπως λέει στον πρόλογο του ο Ί α ν Στιούαρτ,
δείχνει ότι "τα μαθηματικά δεν είναι μόνο ένα σύνολο αριθμητικών τε
χνασμάτων που τα μαθαίνουμε στο σχολείο και μόλις ενηλικιωθούμε τα
ξεχνάμε. Έχουν μια μακρόχρονη ιστορία εμπλοκής στην εξέλιξη του αν
θρώπινου πολιτισμού, ιστορία που διαρκεί τουλάχιστον πέντε χιλιάδες
χρόνια".
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R. L e w i c k i , D. S a u n d e r s , J. Μ i 1 t ο n : Η φύση των διαπραγμα
τεύσεων, Σειρά: Business & Management, Εκδόσεις "Κριτική", σελ. 424,
ISBN: 960-218-339-X, Δεύτερη αμερικανική έκδοση.
Η ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ δύο ομάδων ή δύο ανθρώπων, στην
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το μέγιστο όφελος για την δική τους
πλευρά, αποτελεί τη φύση τής διαπραγμάτευσης, που είναι κεντρικός
παράγοντας της ζωής μας. Διαπραγματευόμαστε την τιμή κάθε εμπορεύματος
ή περιουσιακού στοιχείου που αγοράζουμε ή πουλάμε, την αμοιβή που
εισπράττουμε ή πληρώνουμε, ακόμη και την κατάσταση των διαπροσωπικών
μας σχέσεων.
Το βιβλίο πραγματεύεται τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες της
ψυχολογίας της διαπραγμάτευσης, των συναλλαγών και, εντέλει, των συμφω
νιών. Περιγράφει τη δυναμική των διαπροσωπικών συγκρούσεων ή των
διαφωνιών μεταξύ ομάδων και προτείνει τρόπους σύγκλισης των απόψεων
και γεφύρωσης των συμφερόντων, έτσι ώστε και οι δύο διαπραγματευόμενες
πλευρές να αντλούν ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
Διότι το μυστικό της αποδοτικής διαπραγμάτευσης, υποστηρίζουν οι
συγγραφείς, είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των κοινών σημείων που
πάντοτε υπάρχουν μεταξύ δύο πλευρών, οι οποίες εκ πρώτης όψεως έχουν
σαφώς αντικρουόμενα συμφέροντα.
Πρόσφατα γεγονότα και σύγχρονα μέσα έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο
με σκοπό να γίνει επίκαιρο και ευχάριστο στην ανάγνωση.

Αναπτυξιακή οικονομική, Κείμενα οικονομικής σκέψης και κοινωνικού προβληματισμού, Κ ω σ τ ή ς Β α ΐ τ σ ο ς , Α ν τ ώ ν η ς Μ π α ρ τ ζ ώ κ α ς
(επιμέλεια), Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Μετάφραση: Νίκος Ρούσσος,
σελ. 480, ISBN: 960-218-348-9, Εκδόσεις "Κριτική".
Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στην εξέλιξη των βασικών ιδεών και
θέσεων της Αναπτυξιακής Οικονομικής σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά
της οικονομικής πραγματικότητας. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ορισμένες
κεντρικές εννοιολογικές σταθερές και γενικές αρχές που διατηρούν τη
συνοχή τους και, σε μεγάλο βαθμό, παραμένουν αναλλοίωτες στη μακρά
πορεία του οικονομικού χρόνου. Παράλληλα, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει επιλεγμένα κείμενα ορισμένων από τους σημαντικότερους
οικονομολόγους που έχουν συμβάλλει στη θεμελίωση και τη μετεξέλιξη της
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Αναπτυξιακής Οικονομικής. Πρόκειται για πρωτότυπες επιστημονικές εργα
σίες, που επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική επιστήμη
αντιλαμβάνεται τις συνθήκες αναπαραγωγής των κοινωνικών συστημάτων και
τη συγκρότηση των οικονομικών προοπτικών τους.
Η έκδοση αυτή δεν διατυπώνει μια ολοκληρωμένη θεωρία για την
αναπτυξιακή διαδικασία αλλά εισάγει στο γνωστικό αντικείμενο της Ανα
πτυξιακής Οικονομικής συμβάλλοντας έτσι στην επαγωγική και κριτική
κατανόηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα αξιοποιεί ρεαλιστικές
παραδοχές και συμπεράσματα που προκύπτουν από πρόσφατες αναλύσεις
για την οικονομική μεγέθυνση και τον δομικό μετασχηματισμό της οικο
νομίας.

V . G . V g e n o p o u l o s , L a Migration de l'apres - Guerre en Grece,
Εκδόσεις Παπαζήση, Athens 2003.
To βιβλίο "Η Ελληνική Μεταπολεμική Μετανάστευση (La migration de
l'apres-guerre en Grece)" καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του φαινομένου
(αποδημία-παλιννόστησις-εισροή αλλοδαπών) κατά το διάστημα 1950-2000.
Το έργον αποτελείται από εννέα κεφάλαια και χωρίζεται σε τέσσερα
μέρη, εκ των οποίων το πρώτον είναι εισαγωγικόν. Το Κ-1 αναφέρεται στο
σύλλημα της οικονομικής αναπτύξεως, ενώ το δεύτερον στο ρόλο του
ανθρώπινου δυναμικού κατά την ανωτέρω διαδικασίαν. Το δεύτερο μέρος
(Κ-3+4+5) αποτελεί βασικό τμήμα του βιβλίου και αναφέρεται στην μετα
πολεμική αποδημία. Στο Κ-3 μελετάται η σχέσις μεταξύ μεταναστεύσεως και
αναπτύξεως τόσον από θεωρητικής, όσον και από εμπειρικής απόψεως.
Γίνεται ομοίως αναφορά στο αναλυτικό πλαίσιον δια του οποίου επιχειρείται
η εξήγησις του μεταναστευτικού φαινομένου. Το επόμενο κεφάλαιο αναπτύσ
σεται η επιχειρηματολογία, η οποία υποστηρίζει την προηγούμενη τοπο
θέτηση. Μελετώνται συγκεκριμένα οι πολιτικές του νομίσματος, των επενδύ
σεων και της απασχολήσεως. Στο Κ-5 αναπτύσσονται οι συνέπειες (δημο
γραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές) της αποδημίας.
Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην εισροή εργατικού δυναμικού όλων των
μορφών (παλλινόστησις, εισροή μεταναστών και προσφύγων). Στο Κ-6
ερευνώνται οι επιπτώσεις της ελευθέρας διακινήσεως της εργασίας μετά την
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κ-7 αναφέρεται στην
παλιννόστηση ατόμων ελληνικής καταγωγής, ανεξαρτήτως ιθαγενείας. Αντί-

110

θέτως το Κ-8 εξετάζει τα προβλήματα του μεγέθους, της καταγωγής, του
προορισμού και των βασικών χαρακτηριστικών των επιδημούντων
αλλοδαπών.
Τέλος, το τέταρτο μέρος αποτελείται από ένα μόνον κεφάλαιο εις το
οποίον διατυπώνονται γενικής φύσεως συμπεράσματα.

