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Περιλήψεις
Μιχαλίτσης, Γ. (2021). Η σχέση μεταξύ αμφιδέξιας συμπεριφοράς,
αντιλήψεων για την οργανωσιακή πολιτική και εργασιακών
αποτελεσμάτων, Archive, 17(2) σσ. 6-33.
Ο όρος οργανωσιακή αμφιδεξιότητα αντιπροσωπεύει τη διπλή ικανότητα
ενός οργανισμού να είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση των
σημερινών επιχειρηματικών απαιτήσεων και ταυτόχρονα προσαρμοστικός στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Εφαρμοσμένη σε επίπεδο
οργανισμού η αμφιδεξιότητα αντιπροσωπεύει την ικανότητα του
οργανισμού να εκμεταλλεύεται τις παρούσες δυνατότητές του, ενώ
ταυτόχρονα διερευνά ουσιαστικά νέες ικανότητες. Με άλλα λόγια ο
οργανισμός είναι δημιουργικός και προσαρμόσιμος, ενώ παράλληλα
συνεχίζει να βασίζεται σε παραδοσιακές και αποδεδειγμένες μεθόδους.
Μαφρέδας, Θ. (2021), Μανουήλ ο Κορίνθιος: Μέγας Ρήτωρ και
Λογοθέτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Archive, 17(2), σσ. 34-42.
Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια για να ερευνηθούν τα
βιογραφικά στοιχεία καθώς επίσης και η συγγραφική παραγωγή ενός εκ
των σπουδαιοτέρων λογίων των πρώτων χρόνων μετά την πτώση της
Πόλεως, του Μανουήλ Κορίνθιου. Η συγγραφική του δράση, κυρίως σε
υμνογραφικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν και η εκκλησία ποτέ
δεν τον κατέταξε στην μεγάλη χορεία των ποιητών της. Ωστόσο, αν και
εν μέρει άσημος, ο ρόλος που διαδραματίζει όταν αναλαμβάνει την
διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής είναι ιδιαίτερα σημαντικός
και η θετική του επίδραση και επιρροή στους μαθητές του δεν πρέπει να
παραθεωρείται.
Μπριασούλης, Κ. 2011. Ο αρχαιολογικός χώρος ως θεατρικός χώρος και
η συμβολή του φωτισμού, Archive 17(2), (1 Αυγ): 43-76.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μία συντονισμένη
προσπάθεια για την αξιοποίηση των μνημείων και των αρχαιολογικών
χώρων. Με την αλλαγή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και την
άνοδο του βιοτικού και μμορφωτικού επιπέδου έχει καταστεί κατανοητό
ότι η επιστροφή στο παρελθόν και η καλύτερη γνώση της ιστορίας θα
φανεί ευεργετική για το μέλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος
του 20ού αιώνα θέλει να έρθει σε επαφή με την ιστορία του και να
ξεφύγει έστω και λίγο από τη σκληρή πραγματικότητα, η οποία του
επιβάλλει έναν αλλοτριωτικό τρόπο ζωής από τον εαυτό, το φυσικό
περιβάλλον, το συνάνθρωπο. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της
θέλησης για διαφυγή από την καθημερινότητα είναι και η αύξηση της
επισκεψιμότητας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.
Γκολομάζου, Θ. (2021). Η σχέση των φαινομένων σχολικής βίας και
εκφοβισμού με την εθνοπολιτισμική ετερότητα των μαθητών των
σχολείων, Archive, 17(2), σσ. 77-82.

iv

ARCHIVE 17(2), 2021

Η σχολική βία και εκφοβισμός είναι ανθρώπινες συμπεριφορές που
εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον και συνδέονται συχνά -αν και όχι
απαραίτητα- με ζητήματα εθνοπολιτισμικής ετερότητας. Ενίοτε για τα
περιστατικά βίας ενοχοποιούνται οι εθνοπολιτισμικά διαφορετικοί
μαθητές, φαινόμενο που παρατηρείται τόσο στα ΜΜΕ όσο και στην
καθημερινότητα. Η επιστημονική έρευνα επί του θέματος παρουσιάζει
αφενός την εικόνα της συστηματικής θυματοποίησης μαθητών με
εθνοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αφετέρου διερευνά την υπόθεση ότι η
εθνοπολιτισμική ιδιαιτερότητα ετερότητα δεν επηρεάζει ουσιαστικά την
εμφάνιση της σχολικής βίας. Αποδέχεται μεν το γεγονός ότι οι
εθνοπολιτισμικά
ιδιαίτεροι
μαθητές
εμπλέκονται
σε
βίαιες
αντιπαραθέσεις, αλλά το αποδίδει μάλλον στις εντασιογόνες συνθήκες
διαβίωσης των οικογενειών των μεταναστών.
Καλλιάνου, Α. (2021). Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση,
Archive, 17(2), σσ. 83-103.
Η Ελληνική Επανάσταση ανέτρεψε ριζικά την υπάρχουσα από το 1453 ως
το 1821 οθωμανική εξουσία, με άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
νέου ανεξάρτητου με ομοιογενή πληθυσμό, όπου οι Έλληνες μπορούσαν
να ασκήσουν εξουσία και να προάγουν τα συμφέροντά τους. Στο παρόν
θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους οικονομικούς παράγοντες και
πώς αυτοί λειτούργησαν στη διαμόρφωση του νεότευκτου ελληνικού
κράτους, το οποίο ήταν οικονομικά καθυστερημένο σε σχέση με τις
βόρειες περιοχές και τις ανατολικές ακτές του Αιγαίου, αλλά ήταν
ανοικτό στις εμπορικές ανταλλαγές.
Ιωαννίδου, Α. (2021). Κράτος και ηγεμονία στην πολιτική σκέψη του
Antonio Gramsci, Archive, 17(2), σσ. 104-117.
Ο Αντόνιο Γκράμσι συγκαταλέγεται μεταξύ των σπουδαιότερων
μαρξιστών στοχαστών που σήμερα χαίρουν καθολικής εκτίμησης και
οικουμενικού θαυμασμού. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος μαρξιστής της περιόδου που μεσολάβησε από τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο έως την πλήρη στερέωση του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος.
Η συνεισφορά του έγκειται στον συνδυασμό της επιστημονικής θεωρίας
με τις πρακτικές ανάγκες και τα προβλήματα των καταπιεζομένων
κοινωνικών τάξεων της εποχής του.
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