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Βιβλιο-γραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Πώς ιρεις ηγέιες κέρδιοαν ιον πόλεμο 
«συμμαχια ρουσβελτσταλιν 

- τσωρτσιλ» 
jonathan fenby 
«γκοβοστη», σελ. 575 

«To μοναδικό πράγμα που είναι 
χειρότερο από τους συμμάχους 

είναι να μην έχεις συμμάχους», 
είχε πει κάποτε ο Ουίνστον 

Τσώρτσιλ. Φράση που την 
εφάρμοσε και στην πράξη, κατά 
τη διάρκεια του B' Παγκοσμίου 
Πολέμου, σε μία ιδιόμορφη σύμπραξη 

με δύο πολύ διαφορετικούς 
από αυτόν πολιτικούς άνδρες 
από δυο πολύ διαφορετικές 

χώρες. Τον Φράνκλιν Ρούσβελτ 
και τον Γιόζεφ Στάλιν. Τελικά, 

οιτρειςτους έσωσαντον κόσμο από το 
Φασισμό. Ενώ οι στρατοί των χωρών τους μάχονταν 

σε τρεις ηπείρους, αυτοί σχεδίαζαν 
το χάρτη του μεταπολεμικού κόσμου μέσα 
από συγκρούσεις και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις 

που διήρκεσαντέσσερα έτη. 
Ο Jonathan Fenby, αρχισυντάκτης του 

«Observer» και της «South China Morning 
Post» στο Χονγκ Κονγκ, διηγείται την πραγματική 

ιστορία του πώς οι τρεις ηγέτες κέρδισαν 
τον πόλεμο και οριοθέτησαν την ειρήνη. 

Συγχρόνως, η αυξανόμενη αντιπαράθεση 

Ανατολής - Δύσης οδηγούσε 
στον Ψυχρό Πόλεμο 

μεταξύ των ανερχόμενων 
υπερδυνάμεων, των 

Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Σοβιετικής Ένωσης, 
ενώ η άλλοτε κραταιά 
Βρετανία πάσχιζε να διατηρήσει 

τη θέση της στους 
ισχυρούς του κόσμου. 

Η γλαφυρή εξιστόρηση 
εκτείνεται από τις σημαντικές 

διασκέψεις των 
Τριών Μεγάλων στην Τεχεράνη 

καιτη Γιάλτα μέχρι 
μια μυστική συνάντηση 
πάνω στο κατάστρωμα 

ενός πλοίου σε έναν ερημικό όρμο της Νέας 
Γης, και από συναντήσεις στο Κρεμλίνο αργά 
τη νύχτα μέχρι καλοκαιρινά πρόχειρα γεύματα 

στο ύπαιθρο της προεδρικής κατοικίας. 
Μέσα από συζητήσεις, ανταλλαγές μηνυμάτων, 

καθώς επίσης και ανέκδοτες ιστορίες 
μεταξύ των Τριών Μεγάλων, σκιαγραφούνται 
οι χαρακτήρες και αναβιώνουν τα γεγονότα 
της σύστασης και της λειτουργίας της Συμμαχίας, 

όπως επίσης και της διάλυσης της. 
Στον πυρήνα αυτής της αφήγησης βρίσκονται 

τρία πρόσωπα: ο Ρούσβελτ, ο λαϊκι- 

οτής με την αριστοκρατική καταγωγή για τον 
οποίο οι ύπουλοι χειρισμοί αποτελούσαν 
προσφιλή τακτική, ο Στάλιν, ο αιμοδιψής δικτάτορας 

που πάσχιζε αδιάκοπα για την εκπλήρωση 
των στόχων του, και ο Τσώρτσιλ, 

που κατέβαλλε απεγνωσμένες προσπάθειες 
να διατηρήσει το κύρος της χώρας του. Μέσα 

από τους πολιπκούς χειρισμούς τους, τα 
προβλήματατης υγείας τους, τα προσωπικά 
διλήμματα και τους φόβους τους παρουσιάζεται 

η ανθρώπινη πλευράτους. 
Οι Τρεις Μεγάλοι πλαισιώνονται από ένα 

πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως 
ο Ντε Γκολ και ο Τσιανγκ Κάι - Σεκ, οι οποίοι 
διαδραμάτισαν σημανπκό ρόλο στη διαμόρφωση 

των εξελίξεων. 
Ο αναγνώστης νιώθει ότι κινείται στις γεμάτες 

από καπνούς αίθουσες των απόρρητων 
συσκέψεων, καθώς μέσα στις σελίδες 

του βιβλίου αυτού αναβιώνει, χωρίς καμία 
διάθεση εξωραϊσμού, η πολιτική ιστορία του 
B' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Παρουσιάζεται το κοσμοϊστορικής σημασίας 
γεγονός του συνασπισμού των Μεγάλων 

Δυνάμεων και συγχρόνως περιγράφεται 
με συναρπαστικό τρόπο μια κρίσιμη ιστορική 
περίοδος για την ανθρωπότητα, η οποία αναβιώνει 

μέσα από τα μάτια τριών αξεπέραστων 
ηγετών. 

ΤΑ ΕΥΠΠΛΗΤΑ 
1. «To Κοιμητήριο της Πράγας», 

Ουμπέρτο 'Εκο, «Ψυχογιός» 

2. «Η Τράπεζα, Πώς η Goldman 
Sahcs κυβερνά τον 

κόσμο», Mark Roche, «Μεταίχμιο» 

3. «To ημερολόγιο ενός σπασίκλα 
5», Jeff Kinney, «Ψυχογιός» 

4. «To δόγμα του σοκ, Η άνοδος 
του Καπιταλισμού της 

καταστροφής», Naomi 
Klein, «Λιβάνης» 

5. «Όπως ήθελα να ζήσω», 
Ελένη Πριοβόλου, «Καστανιώτης» 

6. «Μεγαλώνοντας μέσα 
στην ελληνική οικογένεια», 
Ματθαίος Γιωσαφάτ, «Αρμός» 

7. «To λουλούδι της Κριμαίας», 
Julia Gregson, «Διόπτρα» 

8. «Ex nihilo», Μπάμπης Σαραντίδης, 
«Publibook» 

9. «Αριθμομαγεία 3+», εκδόσεις 
«Konneman» 

10. «Ανεμώλια», Ισίδωρος 
Ζουργός, Πατάκη» 

Από τα βιβλιοπωλεία 
«Ελευθερουδάκης» 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

F3 
«εκλεκτη» 
φ.κ. καστ-κριστιν 
καστ 
«μεταιχμιο», σελ. 384 

Η δίψα για αίμα και οι 
σκοτεινές δυνάμεις μαίνονται 

στον Οίκο της Νύχτας, 
και οι περιπέτειες της αρχάριας 

βρικόλακα Ζόι στο 
σχολείο αποκτούν μια μυστηριώδη 

διάσταση. Οι μέχρι 
πρότινος φίλοι γίνονται τώρα εχθροί και ορκισμένοι 

εχθροί αποδεικνύονται φίλοι. Η καλύτερη 
της φίλη, η Στίβι, είναι απέθαντη, και προσπαθεί να 
μη χάσειτις τελευταίες ρανίδες ανθρωπιάς που της 
έχουν απομείνει. Η Ζόι δεν έχει ιδέα πώς να τη βοηθήσει, 

ξέρει όμως ένα πράγμα: ό,τι ανακαλύψουν 
μαζί με τη Στίβι θα πρέπει να κρατηθεί μυστικό απ' 
όλους. 

«ομφάλιος λωροσ» 
τζουλια γκανασου 
«γκοβοστη», σελ. 208 

Ο Φίλιππος είναι ακροβάτης 
σε τσίρκο που δεν κάνει 

χρήση ζώων αλλά ανθρώπων 
με σωματικές ιδιαιτερότητες. 

Σκοντάφτει, πλέον, 
πολύ συχνά. 

Η Σάντυ υπηρετεί μια πολυεθνική 
που εμπορεύεται 

τη νιότη, την υγεία, την ομορφιά. To αίμα του ομφάλιου 
λώρου γίνεται το νέο μήλον της έριδος. Δίνει 

υποσχέσεις επιμήκυνσης του χρόνου. Ο Μάνος παράτησε 
τα πάντα και επέστρεψε στη φύση. Ή μήπως 

κρύβεται εκεί; Μια ιστορία για τη σχέση των ανθρώπων 
με το σώμα, για την ψευδαίσθηση του 

ελέγχου και γιατις ώρες που η σάρκα υπενθυμίζει 
ότι είμαστε θνητοί. Ή ίσως ακόμη ζωντανοί... 

TO 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 

ΤΣΑΝΣΕΛΟΡ 

«η ερωμενη και η σκια 
τησ» 
κυριακοσ μαργαριτησ 
«ψυχοποσ», σελ. 336 

Όταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης 
Πέτρος Μάρκελλος πεθαίνει 
σε ατύχημα, μια κίτρινη 

μυθολογία φουντώνει σχετικά 
με την προσωπική του ζωή και 
δεν επιτρέπει στην ερωμένη του να αντιμετωπίσει 
την απώλεια. Αποτυχημένη ηθοποιός, η Ευρυδίκη 
Καραντώνη ζούσε στη σκιά του και, μέσα στην 
απελπισία της, βρίσκει διέξοδο σε μια τραγελαφική 
σταυροφορία υπεράσπισης του νεκρού. Δημιουργεί 

μια ιστοσελίδα όπου διηγείται το χρονικό του δεσμού 
τους, αλλάζοντας τα γεγονότα με ωραιοποιημένες 

αφηγήσεις. Σταδιακά, χάνει κάθε επαφή με 
την πραγματικότητα και πείθεται ότι το φάντασμα 
του Μάρκελλου βρίσκεται σπίτι της. 

«to χειρογραφο 
τσανσελορ» 
robert ludlum 
«BELL», σελ. 496 

Ο 'Εντγκαρ Χούβερ πέθανε 
από φυσικό θάνατο; 'Η μήπως 

δολοφονήθηκε; To Ίνβερ 
Μπρας, μυστική οργάνωση 

πολύ υψηλά ιστάμενων 
προσώπων, διαβλέπει μια τεράστια 

απειλή στο προσωπικό 
αρχείο του επικεφαλής του FBI 'Εντγκαρ Χούβερ 

- εκατοντάδες φάκελοι για σημαίνοντες ανθρώπους 
σ' όλη τη χώρο, γεμάτοι με σκάνδαλα και μυστικά. 
Γι' αυτό και αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση 

- ήσυχα κι αθόρυβα, χωρίς να κινήσουν την παραμικρή 
υποψία... Όμως όταν έρχεται η ώρα να 

ασχοληθούν με το αρχείο, διαπιστώνουν όπ οι μισοί 
φάκελοι έχουν ήδη εξαφανιστεί. 

ΟΜΟΡΦΙΑ 
«ομορφη εκ 
φυσεωσ» 
ευα - χρυσανθη 
λιοντηρη 
«μυρτοσ», σελ. 160 

Τώρα η φύση μοιράζεται 
μαζί σας τα μυστικά 

της. Πανεύκολες 
σπιτικές συνταγές 
ομορφιάς με 100% φυσικά συστατικά: γρήγορα, 

υγιεινά, ακίνδυνα και με ελάχιστο κόστος. 
Μικρές εύκολες λύσεις που θα σας βοηθήσουν 

να αποκτήσετε τη λαμπερή, λεία, καθαρή 
και νεανική επιδερμίδα που ονειρεύεστε. 

Ανακαλύψτε το φυτικό βασίλειο, τις ευεργετικές 
ιδιότητες που κρύβονται στα βότανα, τα 

φυτά, τα φρούτα και τα λαχανικά και περιποιηθείτε 
την επιδερμίδα σας με απαλότητα και 

σεβασμό. Ένας πολύχρωμος και μαγικός κόσμος 
σας χαρίζει απλόχερα τον πλούτο της 

αιώνιας νιότης. 

ΚΟΜΙΚ 
«ο θωρ, ο θεοσ του 
κεραυνου» 
marvel studios 
thor 
«anubis», σελ. 34 

Κόμιξ, κουίζ και παρουσιάσεις 
από την απίθανη 

ταινία που βγήκε πρόσφατα 
στους κινηματογράφους! Ο Θωρ, θεός του 

Κεραυνού, ζωντανεύει σε αυτό το βιβλίο, στις 
σελίδες του οποίου οι αναγνώστες θα βρουν 
συναρπαστικά κόμιξ, παιχνίδια και παρουσιάσεις 

μέσα από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή 
με πρωταγωνιστή τον ατρόμητο υπερήρωα! 

ΠΑΙΔΙΚΟ 
«αορατοι ρεπορτερ, η 
τελευταια συναυλια» 
αρησδημοκιδησ 
«μεταιχμιο», σελ. 184 

Ιπτάμενοι δίσκοι, διάσημοι 
σταρ, Φόρμουλα 1, μυστικές 

παρακολουθήσεις, 
ξέφρενα κυνηγητά, συναρπαστικές 

συναυλίες, τρομακτικές περιπέτειες, 
απίθανα ταξίδια στο Χόλιγουντ, στο Βερολίνο, 
στο Κάιρο, στο Σίδνεϊ: ο Γιώργος, το νέο μέλος 

των Αόρατων Ρεπόρτερ, θα τα ζήσει όλα, 
θα πραγματοποιήσει τα όνειρά του και θα μάθει 

ένα σωρό πράγματα για τον εαυτό του... 
Μια διασκεδαστική μουσική περιπέτεια για τη 
δύναμη της αλήθειας και της φιλίας, με ήρωες 
τους πιο παράξενους και επιδέξιους ρεπόρτερτου 

κόσμου! 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
«to μελλον ανηκει 
στην εκπληξη» 
φωτεινη τσαλικογλου 
«καστανιωτη», σελ. 
216 

Τριάντα τέσσερα σχόλια 
- αφηγήσεις για την επικαιρότητα 

που μας πονά και 
μας τρελαίνει, αλλά και γεννά τεχνάσματα για 
να υπερβούμε την οδύνη και να επινοήσουμε 
την ελπίδα. «Μόνο ως αφήγημα μπορείς να 
περιγράψεις την επικαιρότητα χωρίς να την 
παραχαράξεις», λέει η συγγραφέας και διευκρινίζει: 

«Ένα αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος, 
ένα τέλος που ακόμα δεν γνωρίζουμε». 
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