
 

 

12 στιγμές Ιστορίας 
ΠΕΜΠΤΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 00:00 

 

Από το Βυζάντιο, μέχρι τη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή Ιστορία: Δώδεκα καλά βιβλία Ιστορίας 

που κυκλοφόρησαν τη χρονιά που τελειώνει. 

Του Γιώργου Σιακαντάρη 

Παρακολουθούμε εδώ πτυχές της ελληνικής ιστορίας μέσα από τις ιδιωτικές στιγμές 

Ελλήνων πολιτικών όπως ο Κωνσταντίνος Α΄και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Γιατί 

ποτέ δεν είχαν δίκιο οι δογματισμοί που διαχώριζαν το ιδιωτικό από το δημόσιο. Αλλά 

και ημερολόγια «απλών ανθρώπων» που έλαβαν μέρος στην μη εαμική αντίσταση. 

Αυτά τα βιβλία καθώς και η συγκλονιστική μαρτυρία του ελληνικού εβραϊσμού για τα 

δεινά που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του Πολέμου αλλά και μετά από αυτόν στην 

επιστροφή του στην πατρίδα. Επίσης το χρονικό της κρίσης του 2010-2018 συν την 

μαρτυρία ενός πολωνού δημοσιογράφου ελληνικής καταγωγής, συνθέτουν την εικόνα 

μια υπέροχης ελληνικής ιστοριογραφικής διαδρομής. Δεν απουσιάζει όμως και η 

ιστορία του Βυζαντίου ως σημαντικό θεμέλιο τόσο της ελληνικής όσο και της 

ευρωπαϊκής ιστορίας.  
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Δεν μπορούν όμως από τις ιστορικές μας στιγμές να απουσιάζει η Ευρώπη και η 

παγκοσμιότητα. Από τον σεισμό της Λισαβόνας και την «σύγκρουση» του Βολταίρου 

με τον Θεό μεταφερόμαστε στην Ευρώπη «της ισχύος» της περιόδου 1815-1914. Από 

αυτήν την πορεία μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το τρένο που μετέφερε τον Λένιν 

στην καρδιά της επανάστασης. Μιας επανάστασης που γέννησε τον Ψυχρό Πόλεμο, 

αλλά και την κομμουνιστική και την μετακομμουνιστική ανελευθερία.   

 
 

John Lewis Gaddis, Ο Ψυχρός Πόλεμος. Οι συμφωνίες, οι συγκρούσεις, τα ψέματα, 

οι αλήθειες (Μτφρ. Ρηγούλα Γεωργιάδου, εκδ. Παπαδόπουλος) 

Ο πολύ γνωστός μελετητής της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, παρακολουθεί με 

καθόλου ψυχρό τρόπο αυτή την περίοδο. Πως και για ποιους λόγους γεννήθηκε, ποιοι 

οι βασικοί δρώντες, ποια ήταν τα συμφέροντα τους. Ξύνει όμως τα πράγματα πίσω από 

την επιφάνεια τους για να αποδείξει πως η σύγκρουση δεν ήταν απλά γεωπολιτική, 

ούτε μόνο για το μοίρασμα του κόσμου μεταξύ των δυο κυρίαρχων συνασπισμών. ήταν 

και μια σύγκρουση ιδεών και αξιών ανάμεσα στη δημοκρατία και τον ολοκληρωτισμό. 

Χωρίς αυτό να σημαίνει πώς εν χρησιμοποίησαν αθέμιτα μέσα για την επικράτησή τους 

και οι δυο πόλοι.  

* Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ είναι συγγραφέας και διδάκτωρ κοινωνιολογίας.  

Τελευταίο βιβλίο του, το δοκίμιο «Ζαν-Ζακ Ρουσσώ – Ο φιλοσόφος της πεφωτισμένης δημοκρατίας» 

(εκδ. Πόλις). 

  
 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/Cb3s3N  
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