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Βιβλιογραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Η θεοσαΜκη µέσα απ ια µάτια κου συµµάχων 
«TO ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
A. J. ΜΑΝΝ 
«Α∆ΕΛΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η», σελ. 208 

Αξιωµατικός στο λόχο αεροστάτων του 
Αγγλικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη κατά 
τον A' Παγκόσµιο Πόλεµο, ο A.J. Mann, µέσα 

από το συγκεκριµένο βιβλίο, καταγράφει 
και σχολιάζει τις σηµαντικότερες στρατιωτικές 

και πολιτικές δραστηριότητες της περιόδου 
1914 -1918 στα Βαλκάνια. Ano τη 

ζωντανή περιγραφή -από προσωπικά βιώµατα- 
της καθηµερινής ζωής τόσο των πολιτών 
όσο και των στρατιωτικών διαφόρων 

εθνοτήτων που συνυπήρχαν τότε στη Θεσσαλονίκη, 
µεταφέρεται ο αναγνώστης στην 

εποχή εκείνη, την τόσο καθοριστική για το 
µέλλον της πατρίδας µας. Ακόµη, από τις 
αναφορές του συγγραφέα σε διάφορα ιστορικά 

γεγονότα, συνειδητοποιεί κανείς την 
αδιάπτωτη παρουσία της Θεσσαλονίκης ως 
µεγαλοαστικού κέντρου, επί 2.300 χρόνια. 
Τα οικονοµικά οφέλη που προέκυψαν από 
την τετράχρονη παρουσία των συµµαχικών 
δυνάµεων στη Μακεδονία, που αριθµούσαν 
300.000 άνδρες, ήταν τεράστια. Εκτός που 
ξόδευαν αφειδώς χρήµατα για ψυχαγω 
για, για ενοίκια, για αγορά 
τροφίµων και άλλων αγαθών, 

προσέλαβαν χιλιάδες 
ακριβοπληρωµένους εργάτες 

γιανα κάνουν δρόµους, 
υδραγωγεία και νοσοκοµεία 

µε την προοπτική να 
χρησιµοποιηθούν µελλοντικά 

από τους πολίτες. Ακόµη, 
έχτισαν εργοστάσια και εισήγαγαν 

τεχνογνωσία. 
Έσβησαν τη µεγάλη πυρκαγιά 

(1917) της Θεσσαλονίκης 
και κατέστρωσαν φιλόδοξα 
σχέδια για την ανοικοδόµηση 

της πόλης. Αποξήραναν έλη, αύξησαν την 
έκταση της καλλιεργήσιµης γης και καταπολέµησαν 

την ελονοσία. Όλες αυτές οι ενέργειες 
επηρέασαν καθοριστικά 

τη ζωή και την οικονοµία των 
κατοίκων για πολλά χρόνια. 

Ενδιαφέροντα είναι τα λόγια 
του συγγραφέα µε τα 

οποία τελειώνει το βιβλίο του: 
«Αν στην όµορφη αυτή χώρα 
µε τη γόνιµη γη µε τις απεριόριστες 

δυνατότητες ανάπτυξης 
µπορούσε να δηµιουργηθεί 

σωστό συγκοινωνιακό 
δίκτυο, θα έθετε οριστικά 
τέλος στην αξιοθρήνητη 
σηµερινή κατάσταση. 

Με σωστή κυβέρνηση, η 
Μακεδονία και η ακόµη πιο 
πρωτόγονη Αλβανία, θα 

µπορούσαν επιτέλους να οδηγηθούν στον 
πολπισµό. Οι απαραίτητες προκαταρκτικές 
εργασίες προς τον στόχο αυτόν έχουν ήδη 
αρχίσει δοκιµαστικά, µε πρωτοβουλία των 
Συµµάχων. Ωστόσο, ποιος µπορεί να προβλέψει 

πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν 
προτού ολοκληρωθεί η αναγέννηση 

αυτής της πολύπαθης περιοχής των Βαλκανίων». 

Ευχάριστη έκπληξη στον αναγνώστη προκαλούν 
οι 40 ζωγραφικοί πίνακες που υπάρχουν 

σαν λεύκωµα στο τέλος του βιβλίου. 
Οι πίνακες αυτοί φιλοτεχνήθηκαν από καταξιωµένο 

ζωγράφο που υπηρετούσε και αυτός 
ως παρατηρητής στον ίδιο λόχο αεροστάτων 

στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική έκδοση 
του βιβλίου εµπλουτίστηκε και µε 45 ταχυδροµικές 

κάρτες της εποχής εκείνης, το 
θέµα των οποίων αναφέρεται ρητά στο κείµενο. 
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«ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ» 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ 
«ΣΑΒΒΑΛΑΣ», σελ. 525 

Η δεύτερη συγγραφική δουλειά 
του Κυριάκου Κουζούµη είναι ένα 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα γεµάτο περιπέτεια, 

δράση και ανατροπές, που 
θίγει τις λεπτές ισορροπίες ανάµεσα 
στην εκδίκηση και τη δικαιοσύνη. 
Ήρωές του, δύο φιλικά ζευγάρια, τα 
οποία ταξιδεύουν στο Ναύπλιο, αποφασισµένα 

να δραπετεύσουν από 
την καθηµερινότητά τους. Τέσσερις 
άνθρωποι αποφασισµένοι να ζήσουν 
µε κάθε τίµηµα τη ζωή που ονειρεύονται. 

Παλιοί γνώριµοι, φίλοι και 
εραστές, µοιράζονται τις ζωές τους 
µέσα στο ψέµα, δέσµιοι ενός όρκου 
σιωπής. Ένα όπλο θα εκπυρσοκροτήσει. 

To νήµα της ζωής ενός από 
τους τέσσερις θα κοπεί. Απιστίες, δολοπλοκίες, 

ένοχα µυστικά, ανοµολόγητες 
επιθυµίες έρχονται στο φως. 

Αυτό που παραµένει κρυµµένο είναι 
το αµύθητης αξίας Μενταγιόν του 
Χρυσού Ταύρου, που όλοι θέλουν να 

αποκτήσουν. 
To ένα θύµα 
διαδέχεται το 
άλλο. Η αυλαία 

πέφτει 
και ο αστυνόµος 

που έχει 
αναλάβει την 
εξιχνίαση της 
υπόθεσης θα 
σφίξει το χέρι 
της αλήθειας. 

Μιας άλλης αλήθειας. To Μενταγιόν 
του Χρυσού Ταύρου είναι άραγε 

η αιτία ή η αφορµή για όσα συµβαίνουν 
στις ζωές των ηρώων; 

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει 
µεθαύριο, ∆ευτέρα, στις 7 το απόγευµα 

στο ξενοδοχείο «Athens Plaza», 
στο Σύνταγµα. Θα προλογίσει η 

ηθοποιός Πέγκυ Τρικαλιώτη, ενώ 
αποσπάσµατα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί 

Νίκος Γαλανός και Ιωσήφ Μαρινάκης, 
καθώς και η τραγουδίστρια 

Ελένη ∆ήµου. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

«ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ TOY 
ΚΑΙΣΑΡΑ» 
ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ 
«ΨΥΧΟΠΟΣ», σελ. 368 

Ρώµη, αρχές Μαρτίου του έτους 44 π.Χ. Ο 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρας, ο Μέγιστος Ποντίφηξ, 

ο ισόβιος δικτάτορας, ο ανίκητος στρατηγός 
που υπέταξε ολόκληρο τον κόσµο, είναι 

ένας άνδρας πενήντα έξι χρόνων, επιφανειακά 
µόνο στο άνθος της πνευµατικής και 

σωµατικής του ρώµης. Στην πραγµατικότητα 
είναι κουρασµένος και άρρωστος, ένα αγρίµι 
που βασανίζεται από εφιάλτες. Η αποστολή 
την οποία έχει αναλάβει -να κλείσει την περίοδο 

των εµφυλίων πολέµων και να σώσει 
τον κόσµο και τον ρωµαϊκό πολιτισµό- κινδυνεύει 

να αποτύχει λόγω των συνωµοσιών που 
εξυφαίνονται γύρω του από εκείνους οι οποίοι 

τον θεωρούν σαν έναν τύραννο που έβαλε 
τέλος στις ελευθερίες και στα ιδανικά της ∆ηµοκρατίας. 

«Ο ΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙ∆ΗΣ 
«ΠΑΤΑΚΗΣ», σελ. 568 

To πρωί της 29ης Μαΐου 1453 οι Τούρκοι 
πατάνε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. 
Όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συνειδητοποιεί 

ότι τα πάντα έχουν πια χαθεί, αναφωνεί: 
«∆εν υπάρχει ένας χριστιανός να µου πάρει 
το κεφάλι;». Αυτή είναι η ιστορία του 

στρατιώτη που εκπλήρωσετηντελευταία επιθυµία 
του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. 

Ο Νικόλαος ∆ούκας, γόνος µεγάλης 
βυζαντινής οικογένειας, µεγαλώνει στη Βενετία. 

Ύστερα από διάφορες περιπέτειες σε 
Ανατολή και ∆ύση και έχοντας συµµετάσχει 
στην αποτυχηµένη σταυροφορία που οργάνωσε 

το Βατικανό για να διώξει τους Τούρκους 
από την Ευρώπη, µπαίνει στην υπηρεσία 

του Πάπα Νικόλαου E'.. Παραµονές της 
επίθεσης που σχεδιάζει στην Κωνσταντινούπολη 

ο Οθωµανός σουλτάνος Μωάµεθ, ο 
Ποντίφικας τον στέλνει στη Βασιλεύουσα για 
να δολοφονήσει τον Γεώργιο Σχολάριο... 

«TO ΜΑΤΙ TOY ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΣΑΡΟΥ» 
SAM EASTLAND 
«ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», σελ. 324 

Σιβηρία, 1929. Ο άντρας δεν είχε όνοµα. 
Ήταν γνωστός ως κρατούµενος 4745 στο 
γκουλάγκ του Μποροντόκ. Οι περισσότεροι 
πίστευαν ότι ο πιο έµπιστος αστυνόµος του 
έκπτωτου τσαρικού καθεστώτος ήταν ήδη νεκρός. 

Εννέα χρόνια µετά την καταδίκη του 
για εγκλήµατα κατά του κράτους, ο ίδιος ο 
Στάλιν αποφασίζει να ανασύρει το Σµαραγδένιο 

Μάτι από την παγωµένη φυλακή του και 
να του αναθέσει µια τελευταία αποστολή. To 
αντάλλαγµα; Η ελευθερία του και η επανασύνδεσή 

του µε την αγαπηµένη του που χάθηκε 
στις φλόγες της επανάστασης. 

«ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» 
STUART NEVILLE 
«ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», σελ. 456 

Ένας ψυχρός δολοφόνος σκορπά το θάνατο 
στο Μπέλφαστ κλείνοντας τους ανοιχτούς 
λογαριασµούς ενός εκδικητικού γέρου. 

Καθώς ο επιθεωρητής Τζακ Λένον ακολουθεί 
τα ίχνη του, θα ξετυλίξει το κουβάρι 

µιας τροµερής συνωµοσίας, µιας συµπαιγνίας 
πολιτικών και αστυνοµίας. Όσο όµως 

πλησιάζει στη διαλεύκανση των βίαιων δολοφονιών, 
τόσο οι προϊστάµενοι του τον αποτρέπουν 
να συνεχίσει. Ο επιθεωρητής Λένον 

δεν είναι σε καµιά περίπτωση διατεθειµένος 
να ακολουθήσειτις εντολές τους, καθώς κινδυνεύουν 

οι ζωές της πρώην αγαπηµένης 
του και της κόρης τους. 
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