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Στο κατώφβι τον καβοκαιριον, n 
βιββιοθήκη µας εξοπβίζεται µε σεβίδες 
γεµάτες σκωπτικό χιούµορ, εναββακτική 
ιστορική γραφή και ιστορίες που 
αναββυζουν εββηνικό άρωµα... 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ 
TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 
φιλιπποσ φιλιππου (εκδόσεις Ψuxoyios) 

ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Μια από us ιστορικότερες αλλά και τραγικότερες φιγούρεε, 
ο Κωνοπαντίνος Παλαιολόγος αποτελεί ένα 

από τα πρόσωπα που στιγµάτισαν την ελληνοβυζαντινή 
ιστορία και συνάµα πέρασαν στη σφαίρα του 

µύθου. Ο «Μαρµαρωµένος Βασιλη», αν και καταραµένος 
ήδη από τη στέψη στον Μυστρά, προκάλεσε 

τη µοίρα του. Η ατυχία του ακόµα και στον έρωτα 
(έµεινε δύο φορές xhpos και n τελευταία γυναίκα 

Tns ζωήε του, n Άννα Νοταρά, τον εγκατέλειψε λίγο 
πριν από την πτώση Tns Κωνσταντινούπολη και διέφυγε 

στη ∆ύση) τον σηµάδεψε. To µεγαλόπνοο όραµά 
του για ριζικέ^ αλλαγέ5 στο µικρό Kp0Tos που παρέλαβε, 

δεν ορθοπόδησε. Έπεσε, avcbvupos ήρωας, 
µαζί µε tous άλλους συµπολεµιστές του. Οι σελίδες 
του βιβλίου εξιστορούν σκηνές από τον πολεµικό και 
τον ερωτικό του βίο, περιγράφοντας µια ζωή σχεδόν 
παραµυθένια, χωρίς ωστόσο ροµαντισµό και ευτυχές 

τέλος. Η τραγικότητα της µοίρας του, µπορεί να 
τον απαξίωσε ως τον τελευταίο αυτοκράτορα, αλλά 
τον καταξίωοε ως ιον λογοτεχνικό ήρωα των Βιζυηνού, 

Καβάφη, Καζαντζάκη, Καραγάτση και τον λαϊκό 
ήρωα του οράµατος που σιγοκαίει για την επανάκτηση 

των χαµένων εδαφών... 

ΚΛΤΛΡΙΝΛ ΜΑΝΕΤΤΙ 

οτίπτος 
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Victoria 

Hislop 
Ο Τϊλαηαίος Χορός 

ΤΙΜΗ: €17 

ο τυποσ toy διπλανου ταφουκαταρινα 
µασεττι {Παιάκτΰ 

Η νεαρή Ντεζιρέ επισκέπτεται συχνά τον τάφο 
του άνδρα Tns. Στο νεκροταφείο, διασταυρώνεται 

συχνά µε tgv Μπένι, τον τύπο που επισκέπτεται 
τον διπλανό τάφο, n εµφάνιση του 

οποίου την εκνευρίζει. Ωστόσο, ένα χαµόγελο 
ανθίζει ταυτόχρονα στα χείλη tous. .. Είναι n 

αρχή ενός ακόρεστου πάθους. 

τισ µερεσ που λιγοστευε to φοσeugen 
rouge (ϊιίϋάριθµα) 

Η πολυτάραχη ιστορία µιας ανατολικογερµανικής 
οικογένειας από τα χρόνια Tns εξορίας µέχρι 
την Πτώση του Τείχους και ακόµα mo πέρα... 
Ένα βιβλίο που µα5 ταξιδεύει από το Μεξικό 

και τη Σιβηρία οκ τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Tns 
Γερµανίας διασχίζοντας όλε5 tis κορυφέ3 και 
τις αβύσσου του 20ού αιώνα... 

ο τελευταιοσ χοροσ-βικτορια 
χισλοπ (∆ιόπτρα) 
Μέσα από 10 διηγήµατα, n Victoria Hislop µας 
ταξιδεύει orous δρόµουε Tns Αθήναε και oris 
πήατε^ των χωριών σκιαγραφώνταε αξέχαστους 

χαρακτήρες. ∆οσµένες µε ρεαλισµό και 
συναίσθηµα, αυτέ3 οι γλυκόπικρες ιστορίες πίστης 

και αγάπης, χωρισµού και συµφιλίωσης 
µένουν ανάγλυφα στη µνήµη. 

το Αουσβιτς οπως to ειηγηςα 
στην κορη µου-αν n είτε 
wieviorka (ΠόήΒ) 
Νοµίζω ότι την ιστορία την είχα πάντα µε κάποιον 

τρόπο ξανακούσει. Πρώτη φορά, λοιπόν, 
την από τη γιαγιά µου- ήταν n καλύτερη, n 

πιο όµορφη, αυτή που µου έκανε όλα τα χατίρια. 
Εκείνη, όµως, τη βραδιά µού έδινε το υλικό 

να 'χω να υφαίνω εφιάπτεεγια µια ζωή. 

to τραγουδι toy αχιλλεαmadeline 
miller (∆ιόπτρα) 

Ποια ήταν n πραγµατική σχέση Αχιλλέα και 
Πάτροκλου; Η Madeline Miller δένει µε τον δικό 

Tns µοναδικό τρόπο τη µυθολογία µε την 
πραγµατικότητα. Ο νεαρόε Πάτροκλος απογοητεύει 

τον πατέρα του και εξορίζεται στην αυλή 
του βασιλιά της Φθίτκ. Τα δύο αγόρια γίνονται 
φίλοι κι n µεγαλύτερη ιστορία αγάπης έχει 

µόλις ξεκινήσει. 
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