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Όπως υποσχέθηκα τη Δευτέρα, σήμερα συνεχίζω τη λίστα με τα πέντε βιβλία του
2020 που αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και σας προτείνω να διαβάσετε -
αυτή τη φορά, στα ελληνικά.

Ευτύχης Βαρδουλάκης - Διλήμματα μιας πενταετίας: Τα στρατηγικά πολιτικά



ορόσημα της περιόδου 2014-2019. Πεδίο.

Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες
επικοινωνιολόγους και ειδικούς στις προεκλογικές εκστρατείες και συνέβαλε τα
μέγιστα στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Στο βιβλίο του
αυτό αναλύει τα στρατηγικά ορόσημα της κρίσιμης πενταετίας 2014-2019, μια
εξαιρετικά πυκνή πολιτικά περίοδο, που ξεκίνησε με την αμφισβήτηση ακόμη και
κεντρικών εθνικών επιλογών για να καταλήξει με την επιστροφή σε μια νέα
κανονικότητα πραγματισμού και αυξημένης θεσμικής νομιμοποίησης. Απαραίτητο
ανάγνωσμα για όσους τα χρόνια αυτά ζήσαμε, αγωνιστήκαμε, παθιαστήκαμε και
εντέλει με ανακούφιση αφήσαμε αυτή την περίοδο στο παρελθόν.

Παναγιώτης Λιαργκόβας - Δέκα χρόνια κρίση, τρία μνημόνια και μια
πανδημία: Η Ελλάδα αναζητώντας διέξοδο. Πατάκης

Ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας έχει το ταλέντο να μιλά με γλώσσα απλή και
κατανοητή για ζητήματα δύσκολα και περίπλοκα. Το τελευταίο του βιβλίο είναι κατά
τη γνώμη μου η καλύτερη εξήγηση της δεκαετούς ελληνικής κρίσης, των αιτιών και
των εκφάνσεών της, αλλά και των προοπτικών και των προκλήσεων που έχουμε
σήμερα μπροστά μας. Ένα βιβλίο αφιερωμένο “στα παιδιά μας”, γραμμένο για τον μη
ειδικό αναγνώστη χωρίς καμία έκπτωση σε επιστημονικότητα και τεκμηρίωση.
Διαβάστε το και χαρίστε το σε νέους ανθρώπους ως το εμβόλιο που θα μας
προστατεύσει από μια νέα καταστροφική κρίση.

Στάθης Καλύβας - Το Ελληνικό όνειρο: Μια συζήτηση με τον Κώστα
Γιαννακίδη για το παρελθόν και το μέλλον της Ελλάδας. Μεταίχμιο

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων ετών από την Επανάσταση του 1821, ο
καθηγητής Στάθης Καλύβας, ένας από τους σημαντικότερους παγκοσμίως πολιτικούς
επιστήμονες της εποχής μας, διατυπώνει στο βιβλίο αυτό ένα αισιόδοξο όραμα για το
μέλλον της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Αφήνοντας πίσω μας την κατάρα του
εθνικού διχασμού και αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας,
όπως την  αποσύνδεση εργασίας και τόπου διαμονής, μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά
το όνειρο που εμπνέει γενιές Ελλήνων: την Ελλάδα ως χώρα εξαγωγής ευτυχίας.

David Cannadine - Μάργκαρετ Θάτσερ: Η ζωή και η κληρονομιά της.
Παπαδόπουλος

Η πρώτη στα ελληνικά βιογραφία της Σιδηράς Κυρίας είναι ένα μεγάλο εκδοτικό
γεγονός που εγγράφεται στη μακρά σειρά των εξαιρετικά ενδιαφέροντων βιβλίων
των Εκδόσεων Παπαδόπουλος τα τελευταία χρόνια. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας David
Cannadine γράφει αντικειμενικά, χωρίς διάθεσή ούτε αγιοποίησης, ούτε αναθέματος,
αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σπουδαία παρακαταθήκη της Θάτσερ για
την ελευθερία, τα υπαρκτά λάθη της, αλλά και τα ακόμη ανολοκλήρωτα σημεία του



ευρύτερου πολιτικού της προγράμματος. 

Barack Obama - Γη της Επαγγελίας. Athens Bookstore Publications

Συχνά σ’ αυτή την στήλη έχω ασκήσει κριτική στις επιλογές και τις πολιτικές της
διακυβέρνησης Ομπάμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Μπάρακ Ομπάμα δεν ήταν ο
τελευταίος κανονικός Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και ένας πολιτικός με προσωπική
ποιότητα, ήθος και φρόνημα, που δεν διστάζει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να
κοιτάξει την ευρύτερη εικόνα που εκτείνεται πέρα από πρόσκαιρες κομματικές και
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Περιμένοντας τα πρώτα δείγματα γραφής του Τζο
Μπάιντεν, η ανάγνωση της αυτοβιογραφίας του Ομπάμα είναι η καλύτερη δυνατη
προθέρμανση.
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