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23 βιβλία για την Ιστορία, τη δημοκρατία, τους εξτρεμισμούς

23 βιβλία για την Ιστορία, τη δημοκρατία, τους
εξτρεμισμούς

Προτάσεις δοκιμίων για την ελληνική και την ευρωπαϊκή Ιστορία, για το φαινόμενο του ναζισμού καθώς και για θέματα όπως ο εξτρεμισμός και η
δημοκρατία στην Ευρώπη, τα έθνη και ο διεθνισμός, η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας.
Του Γιώργου Σιακαντάρη

Οι καλοκαιρινές μας προτάσεις για δοκίμια εκτείνονται σε τέσσερεις ενότητες:

→ Η πρώτη αφορά βιβλία για την Ευρωπαϊκή Ιστορία: για τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, για το πώς σχηματίστηκε η πρώτη
εργατική τάξη στην Ευρώπη, η αγγλική, και, τέλος, γιατί ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε το 1918.

→ Η δεύτερη αφορά βιβλία που εξετάζουν διαχρονικά την Ελληνική Ιστορία: από την προεπαναστατική περίοδο, στην
επανάσταση και στον εμφύλιο μέχρι την οικονομία της χώρας από το 1912 έως σήμερα, τον δικομματισμό της περιόδου
1997-2012 έως την ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς των Ελλήνων.

→ Η τρίτη ενότητα αφορά βιβλία που αναλύουν το φαινόμενο της ανόδου του ναζισμού και τα πρώτα χρόνια μετά την
πτώση του.

→ Δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο στην ιστορία. Η θεωρία και η πολιτική αποτελούν το τέταρτο και εκτενέστερο κομμάτι
της βιβλιοδρομής μας. Εδώ εμπίπτουν θέματα όπως ο αντισημιτισμός, ο εξτρεμισμός και η δημοκρατία στην Ευρώπη, η
εξουσιαστική Αριστερά, τα έθνη και ο διεθνισμός, η σημασία της αυτονομίας του ανθρώπινου λόγου, η αυτοβιογραφία ως
πολιτική επιστήμη, η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας και η εισαγωγή στον χαρακτήρα των ιδεολογιών. Όλα
αυτά συνθέτουν ένα μέρος από το τοπίο του καλοκαιρινού μας κοινωνικο-πολιτικού και ιστορικού αναγνωστικού
περιβάλλοντος. Απολαύστε το.
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Α. Ευρωπαϊκή Ιστορία
01/ Αναστάσιος Πεχλιβανίδης

Κράτος και πολιτική στον όψιμο Μεσαίωνα – Ο Μαρσίλιος της Πάδουας
και οι καταβολές του δημοκρατικού πολιτικού στοχασμού
Πρόλογος: Πασχάλης Κιτρομιλήδης
Επίκεντρο, 2019

Έχει προ πολλού αρχίσει να φθίνει η κυριαρχία της αντίληψης πως ο Μεσαίωνας
ήταν απλά ένας διαρκής και συμπαγής σκοταδισμός. Πλέον πολλά βιβλία μιλούν όχι
απλώς για ρωγμές ανθρωπισμού μέσα στον Μεσαίωνα, αλλά για την εμφανή
παρουσία ενός λόγου που προοιωνιζόταν την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό.
Παρόλα αυτά όμως ο συγγραφέας τονίζει και τις καθαρά σκοταδιστικές πλευρές
του Μεσαίωνα τις οποίες ανέδειξαν στοχαστές όπως ο Μαρσίλιος της Πάδουας.
Αυτός, στο περίφημο έργο του «Ο υπερασπιστής της Ειρήνης» χρησιμοποιεί την
αριστοτελική φιλοσοφία, το ρωμαϊκό Δίκαιο, αλλά και τις θεολογικές προσεγγίσεις
του Αυγουστίνου, του Ακινάτη και της αραβικής φιλοσοφίας για να αμφισβητήσει
την αυθεντία της εκκλησίας στην πολιτική ζωή. Αμφισβήτηση που είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ειρήνη. «Ο υπερασπιστής της Ειρήνης» όμως δεν υπάρχει αν
δεν είναι και υπερασπιστής της δικαιοσύνης. Μαθήματα από το παρελθόν στο μέλλον.

02/ Ε.P. Thompson

Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης

Μτφρ. Γιάννης Παπαδημητρίου
Επιμέλεια - εισαγωγή: Αντώνης Λιάκος
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2018

Ο Άγγλος ιστορικός Εντουαρντ Τόμσον (1924-1993), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και του Γουόρικ
παρακολουθεί τη συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης από το 1790 έως τη δεκαετία του 1830 και ανατρέπει πολλά
από αυτά που ακόμη και σήμερα θεωρούνται αυτονόητα. Μεταξύ αυτών αμφισβητεί την αντίληψη πως ο λουδισμός ήταν
απλώς ένα αντιδραστικό ως προς την πρόοδο κίνημα καταστροφής των μηχανών, την αντίληψη που θέλει η
πραγματικότητα μιας εποχής να εξαντλείται στα στατιστικά δεδομένα και όχι και στις βιωμένες εμπειρίες των υποκειμένων
της ιστορίας, όπως είναι η εργατική τάξη, την άποψη που ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε ισχυρό γιακωβινικό κίνημα στην
Αγγλία, τη θέση για το δήθεν αναίμακτο της ανάπτυξης της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Αγγλία και πολλά άλλα
ακόμη στερεότυπα που συγκροτούν την κυρίαρχη ιστορία της διαμόρφωσης της αγγλικής εργατικής τάξης και του
ριζοσπαστισμού της. Το μείζον στην «Ιστορία» του Τόμσον είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι, τα βιώματα και οι εμπειρίες
τους φτιάχνουν την Ιστορία. Η διαδικασία της εκβιομηχάνισης ήταν έτσι και αλλιώς
εξαιρετικά επώδυνη. Συνεπαγόταν τη διάβρωση των παραδοσιακών τρόπων ζωής.
Ένα πολύ σπυδαίο βιβλίο.

03/ Robert Gerwarth

Οι ηττημένοι – Γιατί δεν τελείωσε ο Α'
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1917-1923

Μτφρ. Ελένη Αστερίου
Αλεξάνδρεια, 2018

Το βιβλίο ξεκινά με την φράση του Ερνστ
Γιούνγκερ «Αυτός ο πόλεμος δεν ήταν το
τέλος, αλλά η αρχή της βίας». Αυτή τη βία
παρακολουθεί και ερμηνεύει με καθηλωτικό
τρόπο ο συγγραφέας καθηγητής Σύγχρονης
Ιστορίας στο University College του
Δουβλίνου. Αυτός υποστηρίζει ότι ο Α'
Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε τον
Νοέμβριο του 1918. Νέες συγκρούσεις γεννήθηκαν μετά τον Μεγάλο Πόλεμο,
αυτοκρατορίες κατέρρευσαν, ενώ πλέον τα θύματα δεν ήταν μόνο στρατιώτες των
εθνικών κρατών, αλλά και άμαχοι πολίτες, καθώς και οι μειονότητες μέσα στα
ηττημένα –κυρίως αλλά όχι μόνο– κράτη. Η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι το κομβικό γεγονός που σηματοδότησε την
έναρξη της μετάβασης σε μια περίοδο που αποδείχθηκε καταστροφική για το μέλλον της Ευρώπης. Μια επική εξιστόρηση
που σέβεται τόσο την επιστήμη της Ιστορίας όσο και την ωραία γραφή.
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θεσμικών λειτουργιών και ιδεολογικών προγραμμάτων. Και τα τέσσερα αυτά
στοιχεία αναλύονται με σκοπό να καταδειχθεί το πώς καλλιεργείται εκείνη η
εχθρότητα που αποσκοπεί στη διαπόμπευση ή στον εκφοβισμό των Εβραίων. Ο
αόρατος Εβραίος, δηλαδή ο αφομοιωμένος τεχνητά, ενώ στην ουσία παραμένει
Εβραίος, είναι το φόβητρο των σύγχρονων αντιεβραίων. Η ανάλυση των
σύγχρονων μεταλλάξεων της ιουδαιοφοβίας αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο
αυτού του δοκιμίου.

17/ Cas Mudde

Εξτρεμισμός και δημοκρατία στην
Ευρώπη
Μτφρ. Ελένη Κοτσυφού
Πρόλ. Πέτρος Παπασαραντόπουλος
Επίκεντρο, 2018

Ο Κας Μουντ είναι ένας από τους πιο
διεισδυτικούς αναλυτές του λαϊκισμού. Ο
τρόπος προσέγγισης του όμως διαφέρει από
πολλών
άλλων
που
αναλύουν
με
μανιχαϊστικό τρόπο το φαινόμενο. Παρόλο
που και αυτός βλέπει στον λαϊκισμό την εκ μέρους του ανάδειξη της αντίθεσης
«λαός - ελίτ», δεν μένει εκεί. Από τη μια θεωρεί ότι είναι οι ελίτ που έστρωσαν το
δρόμο στις επιτυχίες του λαϊκισμού. Και από την άλλη δεν καταφεύγει στη συνήθη
απαξίωση όλων όσοι πέφτουν στις παγίδες των λαϊκίστικων κομμάτων. Αξίζει να
προσεχθεί όμως η θέση του πως ο νατιβισμός – εθνικισμός και όχι ο λαϊκισμός
αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Στην νατιβιστική Ελλάδα της φοβίας από
ανύπαρκτους εχθρούς κάτι τέτοιο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

18/ Γιώργος Ν. Πολίτης

Εξουσιαστική αριστερά – Και η κρυφή γοητεία της ανοησίας

Αλεξάνδρεια, 2019

Ο επίκουρος καθηγητής κοινωνικής φιλοσοφίας Γιώργος Πολίτης ξεκινά χωρίς
περιστροφές την επίθεσή του στα ιερά και τα όσια αυτής που ο ίδιος αποκαλεί
εξουσιαστική Αριστερά. Επίθεση στον Μαρξ και τους μαρξισμούς. Κατ’ αυτόν είναι
ο Μαρξ και οι μαρξισμοί που ευνόησαν τη νομιμοποίηση της περίφημης ηθικής
υπεροχής της Αριστεράς. Η αποδόμηση των μαρξικών θεωριών είναι το
επιστημονικό εργαλείο για την αποδόμηση και του λεγόμενου αριστερού
πλεονεκτήματος. Ένα πλεονέκτημα που δεν δικαιολογείται όταν κανείς -όπως
υποστηρίζει ο συγγραφέας- μελετά τις πρακτικές, μεθοδολογικές και φαντασιακές
κοινωνικές σημασίες αυτής της Αριστεράς που ταυτίστηκε με τον δογματικό
μαρξισμό και τον παλιό και νέο σταλινισμό. Το βιβλίο αυτό δεν είναι μια απλοϊκή
απόρριψη της Αριστεράς εν γένει, αλλά ένας εποικοδομητικός λίθος στην
προσπάθεια διαλόγου μεταξύ της μη μαρξιστικογενούς Αριστεράς και του
φιλελεύθερου λόγου.

19/ Marcel Mauss

Το έθνος και ο διεθνισμός – Μια κοινωνιολογική αποτίμηση του μπολσεβικισμού
Μτφρ. - Εισαγωγή: Θεόδωρος Παραδέλλης
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2019

Ο εθνογράφος και ανθρωπολόγος Μαρσέλ Μος υπήρξε συνεργάτης του Ντυρκάιμ και άφησε την ανεξίτηλη σφραγίδα του
στη γαλλική σχολή κοινωνιολογίας του 20ου αιώνα. Στο πρώτο του δοκίμιο ξεκινά από την προσέγγιση τού σε ποιο είδος
κοινωνίας αρμόζει η έννοια του έθνους. Το πώς αυτά διευθετούν τη σχέση τους με τις άλλες κοινωνίες και το πώς
διαμορφώνουν και τους εσωτερικούς τους συσχετισμούς. Πολιτισμός, τεχνολογία, αισθητική, θρησκεία, δίκαιο, γλώσσες

