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Ιστορία, το απαραίτητο όχημα για την κατανόηση του κόσμου 

 

«Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η Ιστορία» είχε 

γράψει ο Κικέρων. Πράγματι η ιστορία όπως και η τέχνηείναι το πέρασμα του 

ανθρώπου από τη γη, είναι η απόδειξη της ίδιας του της ύπαρξης, των λαθών του αλλά 

και των επιτευγμάτων του. Τα πρόσωπα της Ιστορίας είναι συνυφασμένα με τις τύχες 

των λαών, πρόσωπα που άλλαξαν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο τον ρου της 

ιστορίας και τον επηρέασαν καίρια με τις σωστές ή λανθασμένες αποφάσεις της. Η 

ιστορία μας διδάσκει και μας θυμίζει πώς να αποφεύγουμε τα λάθη του 

παρελθόντος, πολλές φορές όμως μας θυμίζει και το πόσο τρωτοί είμαστε, πόσο 

εύθραυστοι είμαστε, πόσο αδύναμοι είμαστε. Η Ιστορία είναι όμως και αμείλικτη και 

διορθωτική πολλές φορές, τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους και φέρνει στο 

προσκήνιο όλα εκείνα που κάποιος θα ήθελε να μείνουν εν κρυπτώ. Η επιστήμη της 

Ιστορίας είναι εδώ για να ανατρέχουμε κάθε στιγμή σε αυτήν και να την 

συμβουλευόμαστε, να μαθαίνουμε τι συνέβη στο παρελθόν και τι μέλλει 

γενέσθαι στο άμεσο και απώτερο μέλλον, είναι η σοφή μητέρα όλων μας. Διότι οι 

εποχές μπορεί να αλλάζουν, οι άνθρωποι όμως όχι. Εδώ παρουσιάζονται βιβλία που 

αφορούν σε πολύ μακρινές αλλά και σε πιο πρόσφατες περιόδους της Ιστορίας μέσα 

από τις οποίες γινόμαστε σοφότεροι και αντιλαμβανόμαστε τι μπορούμε να πετύχουμε 

δίχως πολέμους και με περισσότερη ειρήνη και ομόνοια. Ο άνθρωπος πάντα θα 

παραμένει ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο και η Ιστορία είναι η τρανή 

απόδειξη αυτού! 

 

 

https://www.bookfeed.gr/2019/05/14/istoria-to-aparaitito-ochima-gia-tin-katanoisi-toy-kosmoy/


Συλλογικό, Τα Βαλκάνια στον Ψυχρό πόλεμο, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

 

Η περιοχή των Βαλκανίων δεν έχει ονομαστεί τυχαία η πυριτιδαποθήκη 

της Ευρώπης. Το παρόν βιβλίο έρχεται να επιβεβαιώσει τις λεπτές ισορροπίες και 

γραμμές μιας περιοχής που ανέκαθεν βίωνε ιδιάζουσες κοινωνικές, ιστορικές και 

πολιτικές συνθήκες. Η περίοδος του Ψυχρού πολέμου είναι άλλη μία τέτοια περίοδος 

όπου τα Βαλκάνια αναμετρώνται κατά μία έννοια με την ίδια τους τη συνέχεια και 

υπόσταση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο χάρτη βρισκόμενα ανάμεσα 

σε έναν επικίνδυνο πόλεμο που μαίνεται μεταξύ Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης. Τα 

περισσότερα βαλκανικά κράτη με ηγεσίες αμφιλεγόμενες και όχι πάντα δημοκρατικές 

ζουν στο σταυροδρόμι των εξελίξεων και ορίζουν με βάση το καθένα τα συμφέροντά 

του τις δικές τους τύχες σε έναν κόσμο που ολοένα μεταβάλλεται. Πρόκειται για 

μια διαφωτιστική μελέτη που αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές μιας 

ιστορικής συγκυρίας, η οποία αναδεικνύεται χάρη σε έγκυρους ιστορικούς και 

πολιτικούς επιστήμονες. 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2ENTgkF   
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