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Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
ELIZABETH LUNDAY 

ΥΥ'Ολα WW όσα δεν 
µας είπαν ποτέ 
για τους διάσηµους 

εικαστικούς 
καλλιτέχνες 
κατέγραψε n 

Elizabeth Lunday 
στο βιβλίο της 
«Η µυστική ζωή 
των Μεγάλων 
Ζωγράφων». 
Αφηγείται απίθανες 

ιστορίες 
από τη σκοτεινή πλευρά των µεγάλων ιης Τέχνης, 

όπως τον Λεονάρντο ντα Βίντσι (που κατηγορήθηκε 
για σοδοµισµό), τον Καραβάτζιο 

(που καταδικάστηκε για φόνο). τον'Εντουαρντ 
Χόπερ (που λέγεται ότι χτυπούσε τη γυναίκα 
του), θα µάθετε ότι ο Μικελάντζελο µύριζε τόσο 
άσχηµα που οι βοηθοί του δεν άντεχαν να δουλεύουν 

µαζί του, ότι ο Βίνσεντ βαν Γκογκ έτρωγε 
µπογιά κατευθείαν από το σωληνάριο κι ότι 

n Τζόρτζια Ο' Κιφ ζωγράφιζε γυµνή. Αληθινές 
ιστορίες µε φόνους, απάτες, απιστίες και µεγάλη 

τέχνη! 

Ο ΓΙΟΣ TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
I ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

ΠΑΝΝΗΙ ΞΑΝΘΟΥ/ΗΣ. 

Ο γιος του δάσκαλου 
VV Ο Νικό- 

WM δήµος είναι 
ο µικρός γιος. 

αλλά κυρίαρχος 

της οικογενειακής 
µυθολογίας 

είναι ο Άλλος. 
Ο µεγάλος 

απών. Ο αυτόχειρας 

αδερφός και 
«γιος του δάσκαλου», 

που συνέχισε 
να υπάρχει 

εντατικά και στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν το χαµό 
του. Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή θα θέσει 
συνειδησιακά διλήµµατα στον µεσήλικα πλέον 
µικρότερο αδερφό, που ως τότε ήταν µόνο παρατηρητής. 

Τώρα, όµως: είναι εκείνος που θα 
ψάξει εξαρχής τη ζωή του -µέσο από δύσβατες 
διαδροµές- και θα έρθει αντιµέτωπος µε µια 
αµείλικτη, κάποτε, στην έπαρσή της παρέα αγοριών. 

Όσο κι αν πονάει n αλήθεια και τα αντιφατικά 
γεγονότα που παρεµβαίνουν στην αναζήτηση 
του, εκείνος θα ακολουθήσει τα ίχνη 

που πιστεύει πως καθορίζουν το αίσθηµα του 
δικαίου. Για να δικαιώσει την ηθική του πένθους 

που τον πονά. Αµυνόµενος στο βαρύ κλίµα 
µιας µίζερης Αθήνας, θα παραµείνει αµετακίνητος 

στις εµµονές του. Τώρα, όµως, πρέπει 
να σταθεί απέναντι τους. Μόνος. Όπως πάντα... 
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