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Βιβλιογραφίες 
Ano τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΙΊΑΝΤΑΖΗ 

Ριζοσπαστικές απαντήσεις 
«A' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ» 
NIALL FERGUSON 
«ΙΩΛΚΟΣ», σελ. 880 

Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 
του Χάρβαρντ, ερευνητής 

µέλος του Κολεγίου Jesus 
του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης 

και µέλος του Ινστιτούτου 
Hoover του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ, 

ο ΝάιαλΦέργκιουσον κάνει 
µια εξαιρετική ανάλυση των 

σπουδαιότερων ζητηµάτων που 
σηµάδεψαν την έκρηξη και την 
εξέλιξη του A' Παγκόσµιου Πολέµου. 

Κρίνει επιβεβληµένο να χρησιµοποιήσει 
µια εκτενέστατη βιβλιογραφία (κυρίως 

αγγλόγλωσση, γαλλόγλωσση και γερµανόγλωσση), 
να επανεκτιµήσει και να επαναδιατυπώσει 

τα πλέον πρόσφατα πορίσµατα 
της, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη σύγχρονες 

και ριζοσπαστικές απαντήσεις σε µια σειρά 
ιστορικών ζητηµάτων µεγάλης βαρύτητας, 
όπως: Ήταν αναπόφευκτος αυτός ο κα¬ 

τακλυσµός και αντιπροσώπευαν 
πράγµατι οι Γερµανοί 

µια γνήσια απειλή για τις 
∆υνάµεις της Αντάντ; Έγινε 
οτ' αλήθεια δεκτή µε κύµατα 

λαϊκού ενθουσιασµού σ' 
ολόκληρη την Ευρώπη η κήρυξη 

του πολέµου; Γιατί οι 
άνδρες - πολεµιστές εξακολούθησαν 

να µάχονται για 4 
χρόνια και 3 µήνες, ενώ οι 
συνθήκες ζωής στα χαρακώµατα 

ήταν τόσο άθλιες; 
Υπήρχε µήπως διάχυτος 
ένας «έρωτας θανάτου» 
που οδηγούσε τους ίδιους 

τους στρατιώτες στην αυτοκαταστροφή 
τους; Ποιοι πλήρωσαν (ή µάλλον δεν πλήρωσαν 

τελικά ως όφειλαν) το κόστος του πολέµου; 
Πόσο υπεύθυνες ήταν για την κατάρρευ-' 

ση της γερµανικής οικονοµίας το 1922-23 και 
τον υπερπληθωρισµό οι περίφηµες «επανορθώσεις» 

της Συνθήκης των Βερσαλλιών, 
τις οποίες οι Γερµανοί ουδέποτε κατέβαλαν; , 

To κείµενο του N. Φέργκιουσον µε µεγάλη 
ευρηµατικότητα και παρατηρητικότητα εξετάζει 

όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες 
του πολέµου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

και διεισδύει στα φαινόµενα εκείνα που 
προκάλεσαν τη γένεση των ολοκληρωτικών 
ιδεολογιών και καθεστώτων της δεκαετίας 
του 1930, µε αποκορύφωµα το Ναζισµό που 
προετοίµασαν την ακόµα µεγαλύτερη ανθρωποσφαγή 

του επόµενου µεγάλου πολέµου. 
To έργο «A' Παγκόσµιος Πόλεµος - Στρατιωτική, 

διπλωµατική, οικονοµική και κοινωνική 
ιστορία» αποτελεί για τον Έλληνα αναγνώστη, 

που γνωρίζει ότι η χώρα µας βίωσε 
την εµπειρία της παγκόσµιας σύρραξης και 
ανθρωποσφαγής αλληλένδετη µε την τραγωδία 

του Εθνικού ∆ιχασµού, µια θαυµάσια 
πρόσκληση σε µια πανδαισία µελέτης ιστορικών 

γεγονότων και των σύγχρονων ερµηνειών 
τους. Η ελληνική έκδοση περιλαµβάνει 

19 σχεδιαγράµµατα, 46 πίνακες, άφθονο 
φωτογραφικό υλικό, πληρέστατη διεθνή βιβλιογραφία 

και αναλυτικό ευρετήριο προσώπων. 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

«ΓΙΝΕ Ο ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ TOY 
ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ» 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ 
ΠΙΕΡΙ∆ΟΥ 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 248 

Ένα βοήθηµα για άτοµα που 
θέλουν να χάσουν µόνιµα βάρος. 
Περιέχει συµβουλές που θα βοηθήσουν 

τον κάθε αναγνώστη να 
βάλει τους δικούς του στόχους, 
να δει µε κριτική µατιά τη διατροφή 

του, να αποκτήσει αυτοέλεγχο 
και να βελτιώσει πς συνήθειες 

και τα κιλά του. Απευθύνεται σε 
άτοµα που θέλουν να αποκτήσουν 

οι ίδιοι τον έλεγχο της διατροφής 
και της υγείας τους και 

όχι να ακολουθούν τυφλά ένα 
διατροφικό µενού. To βιβλίο στηρίζεται 

στα πιο πρόσφατα επιστηµονικά 
δεδοµένα και θα βοηθήσει 

τους αναγνώστες σε κάθε 
στάδιο της προσπάθειας τους 
προς τη βελτίωση της διατροφής 
και του βάρους τους. Ένα βιβλίο 
που επιχειρεί να προβληµατίσει 
τον αναγνώστη δίνοντας του το 
µήνυµα ότι από τον ίδιο και από 
τις επιλογές του εξαρτάται τόσο 
η µελλοντική του υγεία όσο και 
το βάρος του. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ» 
CAMILLA LACKBERG 
«ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», σελ. 632 

Η γραφική Φιελµπάκα έχει 
δοκιµαστεί στο παρελθόν 
από τραγωδίες, αλλά τίποτα 
δεν την έχει συγκλονίσει τόσο 

όσο το πτώµα ενός µικρού 
κοριτσιού στα δίχτυα ενός ψαρά. Τα αποτελέσµατα 

της νεκροψίας σοκάρουν - δεν πρόκειται 
για ατύχηµα. Ο επιθεωρητής Πάτρικ Χέντστρεµ, 

που µόλις έχει γίνει πατέρας, αναλαµβάνει 
το θλιβεράκαθήκον να ανακαλύψει ποιος 

κρύβεται πίσω απάτη µεθοδευµένη δολοφονία 
ενός παιδιού, το οποίο και εκείνος και η σύ ντροφός 

του η Ερίκα γνώριζαν πολύ καλά. Ξέρει πως 
η απάντηση βρίσκεται στο γιατί. 

¦¦¦ 
«Η ΤΕΦΡΑ TOY ΦΟΙΝΙΚΑ» 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΣ 
«ΨΥΧΟΠΟΣ», σελ. 623 

Πρώτο φονικό, φθινόπωρο 
του 1965.0 καφετζής σε ένα 
αποµακρυσµένο ορεινό χωριό 

γίνεται µάρτυρας ενός 
φόνου. ∆εύτερο φονικό, καλοκαίριτου 

1974. Ένας πετυχηµένος 
και φιλόδοξος παράγοντας στο χωριό, 

προσπαθεί µάταια να συµφιλιωθεί µε το τσιράκι 
των χουντικών, αριβίστα και τζογαδόρο. Αυτός 
αφήνει την τελευταία του πνοή µπροστά στα µάτια 

της κόρης του, ano τα χέρια γνωστών άγνωστων. 
Τρίτο φονικό, χειµώνας του 1982. Η κόρη 

του θύµατος ορκίζεται να εκδικηθεί το θάνατο 
του πατέρα της. Μέσα από το χρονικό µιας βεντέτας, 

παρακολουθούµε την ιστορία της Ελλάδας, 
όπως ξεδιπλώνεται στα πρόσωπα-καρικατούρες, 

στις σκέψεις και στις δράσεις τους, µιας 
Ελλάδας όπου είναι διάχυτη η πίκρα και η διάψευση 

των ελπίδων. 
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«ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙ∆Ι» 
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆Ε∆ΗΣ 
«ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ», 
σελ. 248 

Οι Άνθρωποι φεύγουν. 
Οι θεοί µένουν. To σκέφτηκε 

για µια ακόµα φορά 
ο Αντώνης, πριν πάρει την 
καθοριστική απόφαση να 
συµµαχήσει πρόσκαιρα 
µαζί τους και ζητήσει την εύνοια τους, αναγκαστικά 

µέσω των εκπροσώπων τους. To Άγιον 
Όρος τού έκλεινε συνωµοτικά το µάτι και η 
σκέψη του δηµιουργούσε ασφάλεια. Ναι, το είχε 

αποφασίσει. Ga εγκατέλειπε τις εγκόσµιες 
απολαύσεις προκειµένου να φύγει από τους 
µαινόµενους διώκτες του, µέχρι να ηρεµήσει η 
πιάτσα... 

¦¦¦ 
«ΜΟΝΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ 
∆ΕΙΞΕΙ» 
JEFFREY ARCHER 
«BELL», σελ. 432 

Η ιστορία του Χάρι Κλίφτον 
αρχίζει το 1919, στις φτωχογειτονιές 

του Μπρίστολ. Ο Χάρι 
µεγαλώνει ορφανός, πιστεύοντας 

πως ο πατέρας του 
σκοτώθηκε στον πόλεµο, και ξέροντας πως, 
σύντοµα, όπως όλοι οι άντρες γύρω του, θα γίνει 

εργάτης στο λιµάνι. Ωστόσο, ένα σπάνιο χάρισµα 
του εξασφαλίζει µια υποτροφία σ' ένα 

ακριβό ιδιωτικό σχολείο - και η ζωή του αλλάζει 
για πάντα. Θα περάσουν πολλά, δύσκολα χρόνια, 

ώσπου, στα είκοσι ένα του, ο Χάρι να µάθει 
πώς πραγµατικά πέθανε ο πατέρας του. Και η 
φοβερή αλήθεια θα τον φέρει αντιµέτωπο µ' ένα 
πολύ πιο βασανιστικό ερώτηµα: αν τελικά, είναι 
όντως γιος του Άρθουρ Κλίφτον η το νόθο παιδί 
ενός πανίσχυρου άντρα που η οικογένειά του 
κυβερνά ολόκληρο το λιµάνι. 

Κρατικά Βραβεία 
Παιδικού 
Βιβλίου 2011 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισµού 
τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 

2011, που αφορούν τα βιβλία που εκδόθηκαν 
το 2010. Συγκεκριµένα: 

Βραβείο Παιδικού «.1 »W| «Λ* ·j 

t < i* ·>Τ ¦·¦·>. 

ΤΑ* 

Ho 

Λογοτεχνικού Βιβλί 
ου: Χρήστος Μπουλώτης 

«Τα πολύτιµα 
σκουπίδια του κυρίου 
No», εκδόσεις «Ελληνικά 

Γράµµατα». 
Όπως αναφέρει η 
Επιτροπή του υπουργείου... 

«στο βιβλίο 
αυτό µε την αφηγηµατική 

τεχνική του µαγικού ρεαλισµού που 
συναιρεί το καθηµερινό µε το θαυµαστό, µε 
γρήγορη αφήγηση πολλές φορές ανατρεπτική, 

µε φαντασία και µε χιούµορ θίγονται καίρια 
κοινωνικά προβλήµατα και καταστάσεις 

της σύγχρονης ζωής, όπως είναι η οικολογία, 
ο καταναλωτισµός και η φθορά». 

Βραβείο Εφηβικού 
- Νεανικού Λογοτεχνικού 

Βιβλίου: 
Μαρία Παπαγιάννη 
«To δέντρο το µονάχο», 

εκδόσεις «Πατάκη». 
«Κοινωνικό και 

ταυτόχρονα ψυχολογικό 
µυθιστόρηµα το 

οποίο αξιοποιεί ένα 
θέµα γνωστό στο 
εφηβικό µυθιστόρηµα, 

τον άλλο, τον διαφορετικό, εντάσσοντας 
τον όµως σε µια καινούργια, πρωτότυπη 
οπτική: ο άλλος στο βιβλίο της Παπαγιάννη 
είναι η περιθωριοποιηµένη τρελή του χωριού, 

η µάγισσα όπώς την αποκαλούν», αναφέρεται 
στο αιτιολογικό της απόφασης της 

Επιτροπής. 
Βραβείο Εικονογραφηµένου 

Παιδικού 
Βιβλίου: Μυρτώ 

∆εληβοριά (εικονογράφος) 
και Αντώνης 

Παπαθεοδούλου 
(συγγραφέας), «Η 
πόλη που έδιωξε τον 
πόλεµο», εκδόσεις 
«Πατάκη». Επισηµαίνεται σχετικά: «Εξαιρετικό 

κείµενο και ως προς την ιδέα αλλά και 
ως προς τον τρόπο ανάπτυξής του, µε γραφή 

άµεση, σηµερινή, γεµάτη ιδέες, πού έχει 
ροή, χιούµορ και φαντασία και αποφεύγει 
«εύκολα» και κοινότυπα µονοπάτια». 

Βραβείο Βιβλίου 
Γνώσεων για Παιδιά: 
Άλκηστις Χαλικιά 
«Στο πάρκο µε τα 
ζώα», εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο». 

«To βιβλίο 
-τονίζουν τα µέλη 

της Επιτροπήςστοχεύει 
στην εξοικείωση 

των παιδιών 
αναγνωστών µε έργα Ελλήνων ζωγράφων 
και γενικότερα, Ελλήνων εικαστικών, τα 
οποία έχουν θέµα τα ζώα. Η Επιτροπή συµφώνησε 

ότι το συγκεκριµένο βιβλίο εκφράζει 
µία νέα, πρωτότυπη αντίληψη σε σχέση µε 
τα βιβλία γνώσεων που αφορούν τις Εικαστικές 

τέχνες». 
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