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Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
ELIZABETH LUNDAY 

EkSoocis: ΑιώραΑεΧίδε5:288 

Όλα όσα δεν ρας είπαν ποτέ για 
τους διάσηρους εικαστικούς καλλιτέχνες 

κατέγραψε n Elizabeth 
Lunday στο βιβλίο της «Η µυστική 

ζωή των Μεγάλων Ζωγράφων». 
Αφηγείται απίθανες ιστορίες 

από τη σκοτεινή πλευρά των 
ρεγάλων της Τέχνης, όπως τον 
Λεονάρντο νεα Βίντσι (που κατηγορήθηκε 

για σοδορισρό). 
τον Καραβάτζιο (που καταδικάστηκε 

για φόνο), τον'Εντουαρντ Χόηερ (που λέγεται ότι χτυπούσε 
τη γυναίκα του), θα µάθετε ότι ο Μικελάνιζελο 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 
γυρνή. Αληθινές ιστορίες ρε φόνους, απάτες, απιστίες και 

µεγάλη τέχνη! 

ΠΑΤΙ TO ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ  
Εκδόσεβ: ΜεταίχµιοΛελίδεϊ 296 

Χρησιροηοιώντας κείρενα-κλειδιά. 
n συγγραφέας αναλύει 

εκείνα τα επιτεύγµατα που 
αναδεικνύουν το Βυζάντιο ως 
την πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία 

και που εξηγούν το πολιτισµικό 
µεγαλείο του και την ασυνήθη 
για παγκόσµια δύναµη µακροβιότητά 

του. 
. Μια επιστηµονικά τεκµηριωρένη 

έκδοση για όλους τους αναγνώστες, 
πάντα επίκαιρη, από την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. 

ρια από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστηριακές προσωπικότητες 
ρε ιδιαίτερα σηµαντική εργογραφία που παραµένει 

σηµείο αναφοράς των µελετητών. 

Ο ΓΙΟΣ TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ! ΙΑΝΘΟΥΛΗ!  
Εκδόσεβ: ∆ιόπτρα/Σελίδες: 320 

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΜΖΗ ΛΡΒΕΛΕΡ 

ΓΙΑΤΙ 

TO ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

ΠΑΜΜ ΞΑΝβσΝβ 

Ο γιος του δάσκαλου 

Ο Νικόδηµος είναι ο µικρός 
γιος, αλλά κυρίαρχος της οικογενειακής 

µυθολογίας είναι 
ο Άλλος. Ο αυιόχειρας αδερφός 

και «γιος του δάσκαλου», 
που συνέχισε να υπάρχει εντατικά 

και στις δεκαετίες που ακολούθησαν 
το χαµό του. Μια καλοκαιρινή 
βροχή θα θέσει διλήµµατα 

στον ρεσήλικα µικρότερο 
αδερφό, που ως τότε ήταν 

µόνο παρατηρητής. Τώρα είναι εκείνος που θα ψάξει εξαρχής 
τη ζωή του και θα έρθει αντιµέτωπος µε µια αµείλικτη, 

κάποτε, στην έπαρσή της παρέα αγοριών/Οσο 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... 
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