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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.   

  

 
 
Timothy Snyder, Ο δρόμος προς την ανελευθερία. Ρωσία-Ευρώπη–Αμερική (Μτφρ. 

Ανδρέας Παππάς, εκδ. Παπαδόπουλος) 

Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» φαινόταν να σφραγίζει ανεξίτηλα την 

επικράτηση της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τριάντα χρόνια 

αργότερα το μόνο που είναι ανεξίτηλο σε Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι η 

αμφισβήτηση του νικητή του 1989. Η αμφισβήτηση της δημοκρατίας. Αυταρχικοί και 

λαϊκιστές ηγέτες απειλούν σοβαρά ότι έχτισε ο μεταπολεμικός δυτικός κόσμος. O 

Σνάιντερ είναι απ’ αυτούς που στο φαινόμενο Τραμπ, στο Brexit, στην άνοδο της 

ακροδεξιάς, ακόμη και σ’ όσα συμβαίνουν στη Ρωσία του Πούτιν και στους πρώην 

δορυφόρους τω σοβιετικών «δημοκρατιών» αναζητεί βαθύτερες αιτίες, όπως οι 

ανασφάλειες και οι ανισότητες και όχι απλά την ανορθολογική σαγήνη του λαϊκισμού. 

Γράφοντας πως η μετα-αλήθεια είναι προ-φασισμός χαράσσει και το πλαίσιο του 

κινδύνου. 

 

* 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/VKiQcG  
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