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Η	μνημειώδης	νέα	ιστορία	της	σύγχρονης	Ευρώπης	
	
Το	καλοκαίρι	 του	 1914	 το	μεγαλύτερο	μέρος	 της	 Ευρώπης	ρίχτηκε	σ’	 έναν	πόλεμο	τόσο	
καταστροφικό	που	άφησε	έντρομους	τους	επιζώντες,	συγκλονισμένους	από	το	γεγονός	
ότι	ένας	πολιτισμός	που	θεωρούσε	τον	εαυτό	του	πρότυπο	για	τον	υπόλοιπο	κόσμο	είχε	
καταρρεύσει	μέσα	σε	τέτοια	αγριότητα.	
	
Το	 1939	 οι	 Ευρωπαίοι	 ξεκίνησαν	 μια	 δεύτερη	 σύρραξη	 που	 κατάφερε	 να	 γίνει	 ακόμη	
χειρότερη	 –	 έναν	 πόλεμο	 όπου	 η	 εξόντωση	 αμάχων	 ήταν	 κεντρικός	 στόχος	 και,	 την	
επομένη,	η	βία	δεν	έπαψε	να	διαμορφώνει	τη	διχασμένη	ήπειρο	που	προέκυψε.	Η	μακρά	
ευρωπαϊκή	 καταστροφή,	 αυτή	 η	 αφάνταστα	 δραματική,	 τραυματική	 αλλά	 και	
σαγηνευτική	 περίοδος	 από	 το	 1914	ώς	 το	 1949,	 δεν	 είχε	 προηγούμενο	 στην	 ανθρώπινη	
ιστορία.	 Το	 βιβλίο	 την	 αποδίδει	 σε	 τέσσερις	 μείζονες	 αιτίες:	 μια	 έκρηξη	 εθνοφυλετικού	
εθνικισμού,	πικρές	και	ασυμφιλίωτες	εδαφικές	διαφορές,	οξείες	ταξικές	συγκρούσεις	που	
αναδείχθηκαν	 με	 την	 Ρωσική	 Επανάσταση,	 και	 μια	 παρατεταμένη	 κρίση	 του	
καπιταλισμού.	
	
Συνδυάζοντας	 τη	 μοναδική	 επιστημοσύνη	 του	 με	 τη	 συναρπαστική	 του	 πρόζα,	 ο	
βραβευμένος	 Βρετανός	 ιστορικός	 Ίαν	 Κέρσοου	 αφηγείται	 την	 ιστορία	 αυτών	 των	
γεγονότων	 με	 έμπνευση,	 πρωτοτυπία	 και	 ανθρωπιά.	 Σκιαγραφεί	 τους	 υπεύθυνους	 των	
κρίσιμων	αποφάσεων	και	φέρνει	στην	επιφάνεια	τους	βίαιους	κραδασμούς	του	πολέμου	



	

που	 άλλαξαν	 ριζικά	 την	 πορεία	 της	 ευρωπαϊκής	 και	 της	 παγκόσμιας	 ιστορίας.	 Και	 δεν	
αποφεύγει	 τα	 δύσκολα	 ζητήματα	 που	 εγείρονται:	 τι	 σήμαινε	 για	 τους	 Ευρωπαίους	 ότι	
εγκαινίασαν	και	έζησαν	σε	τόσο	τρομερούς	καιρούς	–	και	τι	σημαίνει	για	μας	σήμερα.	
	
	
Έγραψαν	για	το	βιβλίο	
	
«Η	τρομακτική,	επικών	διαστάσεων	ιστορία	που	αφηγείται	ο	Ίαν	Κέρσοου	προκαλεί	
μετασεισμικές	δονήσεις	που	συνδέονται	με	σημερινούς	τίτλους	ειδήσεων:	Οι	Πολωνοί	
στρατιώτες	κλείνουν	τα	σύνορα	…	Άνοδος	της	αυστριακής	δεξιάς	…	Ζοφερή	έκθεση	για	
την	ανεργία	…	Σοκάρει	η	βρετανική	ψηφοφορία	…	Οι	Γερμανοί	ζητούν	κυρώσεις	ενάντια	
στη	Ρωσία	…	Βράζει	η	ευρωπαϊκή	μεταναστευτική	κρίση	…	Όλα	αυτά	θυμίζουν	πολύ	τα	
τύμπανα	που	ηχούσαν	πριν	από	την	κάθοδο	της	Ευρώπης	στο	“λάκκο	της	βαρβαρότητας”	
μέσα	σ’	έναν	αιώνα	δύο	παγκοσμίων	πολέμων	που	σχεδόν	κατέστρεψαν	τον	πολιτισμό	
της,	για	ν’	ακολουθήσουν	40	χρόνια	Ψυχρού	Πολέμου	…	Το	Στην	κόλαση	των	δύο	
πολέμων	θα	έπρεπε	να	είναι	προαπαιτούμενο	ανάγνωσμα	σε	κάθε	καγκελαρία,	κάθε	
γραφείο	αρχισυντάκτη	και	κάθε	τόπο	όπου	θερμόαιμοι	ευρωσκεπτικιστές	κάθονται	να	
σκεφτούν.»	

The	New	York	Times	Book	Review	
	
«Λίγοι	συγγραφείς	θα	είχαν	την	ικανότητα,	και	ίσως	την	αποφασιστικότητα,	να	
πραγματευθούν	την	ιστορία	και	των	δύο	παγκόσμιων	πολέμων,	μαζί	με	τις	ενδιάμεσες	
δεκαετίες,	σε	τέτοιο	εύρος,	βάθος	και	βαθμό	εκλέπτυνσης..»			

The	Times		
	

«Ένας	ιστορικός	που	μάλλον	γνωρίζει	αυτό	το	πεδίο	καλύτερα	απ’	οποιονδήποτε	άλλον	
στον	πλανήτη.»	

The	Sunday	Times	
	

Ο	 Ian	 Kershaw	 γεννήθηκε	 το	 1943	 στο	 Όλνταμ	 του	
Λάνκασιρ,	 στην	 Αγγλία.	 Σπούδασε	 στο	 Μάντσεστερ,	 το	
Λίβερπουλ	και	την	Οξφόρδη	και	δίδαξε	αρχικά	μεσαιωνική	
και	 νεότερη	 ιστορία.	 Το	 1972,	 σ’	 ένα	 ταξίδι	 στη	Βαυαρία,	 ο	
Κέρσοου	 άκουσε	 έναν	 γέρο	 σ’	 ένα	 καφέ	 του	Μονάχου	 να	
του	λέει:	«Εσείς	οι	Άγγλοι	ήσασταν	τόσο	ανόητοι.	Αν	είχατε	
πάρει	 το	 μέρος	 μας,	 μαζί	 θα	 είχαμε	 νικήσει	 τον	
μπολσεβικισμό	 και	 θα	 κυβερνούσαμε	 τον	 κόσμο!»,	

προσθέτοντας	 αναπόφευκτα:	 «Οι	 Εβραίοι	 είναι	 λέρες!».	 Έκτοτε	 βάλθηκε	 να	 μάθει	 πώς	
έφτασαν	οι	απλοί	Γερμανοί	να	υποστηρίξουν	τη	ναζιστική	 ιδεολογία,	με	αποτέλεσμα	να	
γίνει	ένας	από	τους	κορυφαίους	 ιστορικούς	του	ναζισμού	και	βιογράφους	του	Αδόλφου	
Χίτλερ.	 Είναι	 εταίρος	της	Βρετανικής	Ακαδημίας,	 της	Βρετανικής	 Ιστορικής	Εταιρείας	και	
του	Wissenschaftskolleg	 του	 Βερολίνου.	 Έργα	 του	 είναι:	Bolton	 Priory.	 The	 Economy	 of	 a	
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(2000),	Making	 Friends	 with	 Hitler:	 Lord	 Londonderry	 and	 the	 British	 Road	 to	 War	 (2004),	
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ντοκιμαντέρ	του	BBC,	όπως	τα	The	Nazis:	A	Warning	From	History	και	War	of	the	Century.	

	


