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• Καλύτερο βιβλίο της χρονιάς για τον Economist 

 
Από τον συγγραφέα της μνημειώδους τριλογίας για το Γ΄ Ράιχ, ένα βιβλίο αναφοράς για 

την Ευρώπη την εποχή που δέσποζε στον υπόλοιπο κόσμο όπως ποτέ πριν και ποτέ ξανά 
 

Για πρώτη φορά σ’ έναν τόμο, ένα πανόραμα της Ευρώπης του 19ου αιώνα: μιας εποχής εθνικών και 
κοινωνικών συγκρούσεων, από την πτώση του Ναπολέοντα μέχρι το ξέσπασμα του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, από τις επαναστάσεις του 1830 και του 1848 μέχρι την ενοποίηση της Γερμανίας 
και της Ιταλίας, κι από τους ρωσοτουρκικούς πολέμους μέχρι τις αναταραχές στα Βαλκάνια. Ανάμεσα 
στα μεγάλα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι το τέλος της αριστοκρατικής κυριαρχίας και η 
ανάδυση της βιομηχανικής κοινωνίας, η παρακμή της θρησκευτικής πίστης και η άνοδος της κοσμικής 
επιστήμης και ιατρικής, το ταξίδι της τέχνης, της μουσικής και της λογοτεχνίας από το ρομαντισμό 
στο μοντερνισμό, η αντικατάσταση των τιμωριών του παλαιού καθεστώτος από τη νεωτερική 
φυλακή, οι φεμινιστικοί αγώνες για την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών. 
Κοινή σ’ αυτό το ευρύ φάσμα μετασχηματισμών, ήταν η επιδίωξη της ισχύος σε όλους τους τομείς της 
ζωής: από τον τραπεζίτη που πάλευε για οικονομική δύναμη μέχρι το δουλοπάροικο που αγωνιζόταν 
να ξεφύγει από την εξουσία του γαιοκτήμονα, από το μηχανικό που πρόβαλλε την ισχύ της κοινωνίας 
πάνω στο περιβάλλον μέχρι τον ψυχίατρο που ζητούσε να ασκήσει τη δύναμη της επιστήμης πάνω 
στην ίδια την ανθρώπινη φύση. 



 

Η συναρπαστική αφήγηση του Ρίτσαρντ Έβανς ξαναβρίσκει την αίσθηση του δέους και του 
θαυμασμού που διαπερνούσε αυτή τη μοναδική εποχή, όταν κυβερνώντες και κυβερνώμενοι 
ταξίδευαν στα αχαρτογράφητα νερά τεράστιων πολιτισμικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών. 
Είναι το έργο ενός ιστορικού στο απόγειο των ικανοτήτων του, απαραίτητο για όποιους προσπαθούν 
να καταλάβουν την Ευρώπη, τότε και τώρα. 

 
«Η διεθνική ιστορία στα καλύτερά της... κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά θέματα στροβιλίζονται 
μαζί σ’ έναν τεράστιο καμβά εξαιρετικής λεπτομέρειας και ομορφιάς.» 

THE TIMES 
  

«Συνυφαίνει επιδέξια την πολιτική σύγκρουση και μετάβαση, τον οικονομικό μετασχηματισμό, την 
κοινωνική αναταραχή και την πολιτισμική αλλαγή.» 

THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW 
 
«Ο Έβανς θέλει “να αφήσει τους συγχρόνους να μιλήσουν για λογαριασμό τους”. Κι αυτό το κάνει 
ωραιότατα, ζωντανεύοντας τις αφηγήσεις του με σύντομα πορτρέτα ελάχιστων γνωστών αλλά 
γοητευτικών προσωπικοτήτων.» 

FINANCIAL TIMES 
 
«Μια λαμπρή εγκυκλοπαιδική ιστορία, πλούσια σε λεπτομέρειες, από τις πιο απόκρυφες μέχρι τις πιο 
οικείες... ένα αληθινό επίτευγμα.» 

NEW STATESMAN 
 
«Η πραγματική επιτυχία του βιβλίου έγκειται στην επικαιρότητά του. Η Ευρώπη παρουσιάζεται όχι 
σαν γεωγραφικός χώρος- τα ανατολικά σύνορά της ήταν πάντα δύσκολο να οριστούν- αλλά σαν μια 
συλλογική οντότητα με κοινή ιστορία. Όταν το ξέχασαν, το 1914, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφεραν την 
καταστροφή. Αυτό είναι που δεν θα ‘πρεπε να ξανακάνουν ποτέ.» 

THE ECONOMIST 
 
«Προαπαιτούμενο για όποιον θέλει να καταλάβει τι βρίσκεται στα θεμέλια της σημερινής παγκόσμιας 
οικονομίας... ή πώς η Ευρώπη στο σύνολό της έφτασε στη σημερινή της μορφή.» 

PORTLAND BOOK REVIEW 
 
Ο Richard J. Evans γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1947. Το 1989 έγινε καθηγητής στο Birkbeck College του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και το 1998 καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του 
Καίμπριτζ. Από το 2014 είναι καθηγητής στο Wolfson College του Καίμπριτζ και κοσμήτορας στο 
Gresham College του Λονδίνου. Το 1994 τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Αμβούργου για την Τέχνη και 
την Επιστήμη, που προορίζεται για σημαντικές πολιτιστικές υπηρεσίες στην πόλη, ενώ το 2012 
χρίστηκε ιππότης. Ο Έβανς έγινε ιδιαίτερα γνωστός όταν, το 2000, εξέθεσε στο δικαστήριο τις 
ιστορικές πλαστογραφήσεις του διαβόητου «αναθεωρητή» του Ολοκαυτώματος Ντέιβιντ Έρβιν 
(έγκλειστου σήμερα σε βιενέζικη φυλακή). Έργα του είναι: The Feminist Movement in Germany, 1894-
1933 (1976), The German Family (1981), The German Working Class, 1888-1933. The Politics of Everyday Life 
(1982), Comrades and Sisters. Feminism, Socialism, and Pacifism in Europe, 1870-1945 (1987), Death in 
Hamburg. Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910 (1987), In Hitler’s Shadow. West German 
Historians and the Attempt to Escape from the Nazi Past (1989), The German Bourgeoisie (1991), Rituals of 
Retribution (1996), Rereading German History. From Unification to Reunification, 1800-1996 (1997), In 
Defense of History (1999), Telling Lies about Hitler. The Holocaust, History and the David Irving Trial 
(2001/2002), The Coming of the Third Reich (2003), The Third Reich in Power (2005), The Third Reich at War 
(2008), Cosmopolitan Islanders. British Historians and the European Continent (2009), Altered Pasts. 
Counterfactuals in History (2013), The Pursuit of Power. Europe 1815-1914 (2016). Η τριλογία του, Η έλευση 
του Γ΄ Ράιχ, Το Γ΄ Ράιχ στην εξουσία και Το Γ΄ Ράιχ στον πόλεμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  


