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Αφιερώματα

Στο θαυμαστό κόσμο του ΜΙΕΤ
Πυλώνας προσφοράς γνώσης και αισθητικής παιδείας το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής
Τραπέζης παράγει πολύτιμο έργο σε σειρά από τομείς Μας το συστήνουν οι άνθρωποι του

Από τη Μαριλένα Αστραπέλλου

Το κτίριο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης στην Πλάκα Φωτό © ΜΙΕΤ Εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ

πνοο αλλά περί αυτού πρόκειται Απευθύνεται στον κόσμο

και στόχος του είναι να παράσχει εφόδια μόρφωσης
και αισθητικής παιδείας μέσα από το εκδοτικό και το εικαστικό

πρόγραμμά του

Ωστόσο έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχουν
γίνει κάποιες κινήσεις εξωστρέφειας τον τελευταίο

καιρό
Το ΜΙΕΤ είναι εξωστρεφές εξ ορισμού εφόσον το πολιτιστικό

έργο το οποίο παράγει απευθύνεται στον κόσμο
και όχι στον εαυτό του Νομίζω ότι αυτή η άποψη περί

εξωστρέφειας έχει διαμορφωθεί γιατί η κοινωνία
μας θέλει να ακούει για ανοίγματα στο χώρο του πολιτισμού

Επομένως είναι η ίδια η κοινωνία περισσότερο
έτοιμη να πλησιάσει τέτοιες πρωτοβουλίες απ ό,τι ήταν
πριν και ίσως αυτό είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα
της κρίσης Δείτε για παράδειγμα πώς συρρέει ο κόσμος
στην έκθεση του Μόραλη στο Μουσείο Μπενάκη Εμείς
ανέκαθεν κάναμε εκθέσεις και εκδηλώσεις η αυλή του
κτιρίου στην οδό Θουκυδίδου στην Πλάκα φιλοξενεί συναυλίες

εδώ και πολλά χρόνια Δεν άνοιξε με την αφορμή
της συνεργασίας μας με το Φεστιβάλ Αθηνών το καλοκαίρι

που πέρασε Αυτό που έγινε για πρώτη φορά φέτος
είναι ότι σκεφτήκαμε να εφαρμόσουμε ένα ελάχιστο εισιτήριο

ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν δωρεάν Δεν είναι μόνο
οικονομικό θέμα αλλά και πρακτικό καθώς όλα αυτά τα
χρόνια ήταν δύσκολο να διαχειριστούμε την προσέλευση
του κόσμου και τη σωστή εξυπηρέτησή του

Από ιδρύσεωςΜΙΕΤεπιδιώκετε να βγάζετε βιβλία
που καλύπτουν σημαντικά βιβλιογραφικά κενά
του ελληνικού πανεπιστημίου Σας ενδιαφέρει το
ευρύτερο κοινό

Αν
έχεις ξεφυλλίσει μία από τις εκδόσεις του

θέλεις να την αποκτήσεις για τη βιβλιοθήκη
σου Αν έχεις επισκεφθεί μία εικαστική

έκθεση στο Μέγαρο Εϋνάρδου ή στο Βιβλιοπωλείο

της οδού Αμερικής γίνεσαι δια βίου

επισκέπτης τους Ακόμη και αν δεν έχεις παρευρεθεί
σε κάποια από τις εκδηλώσεις στην πλακιώτικη αυλή του
στην οδό Θουκυδίδου γνωρίζεις ότι το ΜΙΕΤ είναι ένα
πολύτιμο κεφάλαιο για τον πολιτισμό της χώρας

Ο Διονύσης Καψάλης είναι βεβαίως ο διευθυντής η
κεφαλή αυτού του υπερδραστήριου Ιδρύματος με τα δύο
πολιτιστικά κέντρα και τα βιβλιοπωλεία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη που αποτελεί την κορωνίδα των πανεπιστημιακών

εκδόσεων και των τεχνών διαχειρίζεται κληροδοτήματα

όπως του Αλέξη Μινωτή εις μνήμη Κατίνας
Παξινού προκηρύσσει υποτροφίες εκπαιδεύει επιμελητές

εκδόσεων ενώ παράλληλα διαφυλάττει πολιτιστικούς
θησαυρούς ανεκτίμητης ιστορικής αξίας όπως τις συλλογές

του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου
Ο Διονύσης Καψάλης ανέλαβε τη θέση το 1999 και έκτοτε

χάρη και στις πολλαπλές ιδιότητές του ποιητής μεταφραστής

δοκιμιογράφος έχει συνεχίσει το έργο του
ΜΙΕΤ και έχει συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμισή του
όπου ήταν απαραίτητο Ένα δείγμα της αξίας της δουλειάς
του και κατά συνειρμική αναλογία της ευαισθησίας στην
προσέγγιση των επιστημών και των καλών τεχνών όπου
το ΜΙΕΤ ειδικεύεται είναι ότι στα πρόσφατα Κρατικά
Βραβεία Λογοτεχνίας 2017 τού απονεμήθηκε το Μεγάλο
Βραβείο Γραμμάτων για το συνολικό του έργο Ιδού τι μας
είπε για την πολύπτυχη δραστηριότητα του Ιδρύματος

Το Μορφωτικό Ίδρυμα τηςΕθνικής Τραπέζης υποστήριζε

ανέκαθεν τα γράμματα και τις τέχνες Αλλα

Νομίζω ότι η άποψη
περί εξωστρέφειας

έχει διαμορφωθεί γιατί
η κοινωνία μας θέλει να
ακούει για ανοίγματα

στο χώρο τον πολιτισμού
Επομένως είναι η ίδια

η κοινωνία περισσότερο
έτοιμη να πλησιάσει τέτοιες
πρωτοβουλίες απ ό,τι πριν

και ίσως αυτό είναι ένα
παράπλευρο αποτέλεσμα της
κρίσης Διονύσης Καψάλης

ξε κάπως η στρατηγική σας σταχρόνια της κρίσης
Όταν κανείς εκδίδει βιβλία σε αυτό τον κόσμο το κάνει
για να καταπολεμήσει την άγνοια τη δεισιδαιμονία το
σκοταδισμό και όλα τα συμπαρομαρτούντα Συγχρόνως
φροντίζει όλα αυτά τα βιβλία να είναι όσο το δυνατόν πιο
απολαυστικά για τον αναγνώστη Αυτή ήταν ανέκαθεν
η στρατηγική του Γιατί να αλλάξει μέσα στην κρίση
Μπορεί να επιλέγεις κάθε φορά διαφορετικούς στόχους
ανάλογα με το τι ερεθίσματα σου δίνει η πραγματικότητα

αλλά η στρατηγική είναι πάντα η ίδια Το ΜΙΕΤ
όπως και άλλοι συναφείς οργανισμοί ανήκουν σε ένα
ευρύτερο πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το i8u
αιώνα και ονομάζεται Διαφωτισμός Ακούγεται μεγαλό
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Η αυλή στο κεντρικό κτίριο του ΜΙΕΤ στην Πλάκα Φωτό © ΜΙΕΤ

Όταν κανείς εκδίδει βιβλία σε αυτό τον κόσμο το κάνει
για να καταπολεμήσει την άγνοια τη δεισιδαιμονία

το σκοταδισμό και όλα τα συμπαρομαρτούντα Συγχρόνως
φροντίζει όλα οντά τα βιβλία να είναι όσο το δννατόνπιο
απολαυστικά για τον αναγνώστη Αυτή ήταν ανέκαθεν

η στρατηγική τον ΜΙΕΤ Διονύσης Καψάλης
Βέβαια Αλλά κατ αρχάς να σας πω ότι αυτό δεν είναι τόσο

ειδικευμένο όσο ακούγεται Γιατί πολλά από αυτά είναι

κλασικά βιβλία και απευθύνονται συγχρόνως σε ένα
ευρύτερο κοινό Όπως το βιβλίο του Μπρούνο Σνελ Η
ανακάλυψη του πνεύματος που αφορά τον αρχαίο πολιτισμό

και τη σχέση του με εμάς σήμερα Ή Το χρονικό
της τέχνης του Ερνστ Χ Γκόμπριχ το οποίο αν και ειδικευμένο

βιβλίο είναι best seller και πουλάει σταθερά εδώ
και 2θ χρόνια Πολλά βιβλία για τον Αριστοτέλη για τον
Πλάτωνα για την αρχαία τραγωδία διαβάζονται κάλλιστα

από οποιονδήποτε Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε
εξέλιξη 7θ τίτλοι οι οποίοι δουλεύονται παράλληλα Δεν
βγάζουμε περισσότερους από 15 νέους τίτλους το χρόνο

Εξάλλου έχουμε και τις ανατυπώσεις πολλές κάθε
χρόνο από τις οποίες έχουμε και τα περισσότερα έσοδα

Αλήθεια ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των εκδόσεων

Δεν είναι εύκολο να τα συνοψίσει κανείς βλέπει κανείς
στην πράξη πώς λειτουργούν Υπάρχει εκδοτική επιτροπή
που αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου
Άλλωστε τα μέλη του Δ.Σ του ΜΙΕΤ εκλέγονται και γι
αυτό το λόγο δηλαδή για τη συνεισφορά τους στην εκδοτική

στρατηγική την επιλογή και την επιστημονική εποπτεία

των βιβλίων Κάθε μέλος φέρνει κι ένα κόσμο μαζί
του εμπειρίες γνώσεις σχέσεις και συνάφειες ως πανεπιστημιακός

ως εικαστικός καλλιτέχνης ως άνθρωπος
της επιστήμης των γραμμάτων και της ελληνικής λογιο
σύνης Όταν φερ ειπείν έχουμε στην εκδοτική επιτροπή

τον Αλέξη Πολίτη ομότιμο καθηγητή Νεοελληνικής
Φιλολογίας στην Κρήτη ένας μεγάλος και ευαίσθητος
τομέας των γραμμάτων μας η ελληνική φιλολογία υποστηρίζεται

και με το παραπάνω Μέσω τέτοιων ανθρώ¬

πων διοχετεύονται στο ΜΙΕΤ οι προβληματισμοί και τα
επιτεύγματα νεότερων επιστημόνων

Πείτε μας για το κτίριο του ΕΛΙΑ στηνΑγίου Ανδρέου

5 στην Πλάκα και για τη δημοπρασία που
διοργανώθηκε για τη συγκέντρωση ενός ποσού
για τις απαραίτητες επισκευές στο κτίριο
Το κτίριο περιήλθε στο ΜΙΕΤ έπειτα από την πράξη δωρεάς

του Μάνου Χαριτάτου η οποία είχε δύο όρους Πρώτον
να συνεχίσουμε το έργο του ΕΛΙΑ και δεύτερον να

προσλάβουμε το ειδικευμένο προσωπικό του Κάναμε και
τα δύο και από το 2009 το ΕΛΙΑ είναι τμήμα του ΜΙΕΤ
Αυτά τα κτίρια είναι ζωντανά και επειδή είναι παλαιά
και διατηρητέα χρειάζονται συχνή παρακολούθηση και
επισκευές Η πρόσοψη του κτιρίου ανακαινίστηκε πρό

Οι εκδόσεις του ΜΙΕΤ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων

σφατα με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας Παραμένουν
όμως οι επισκευές στο εσωτερικό του και κυρίως το θέμα
της πυρόσβεσης και της πυρανίχνευσης οι οποίες καθότι

πεπαλαιωμένες πρέπει να αντικατασταθούν Από
τη στιγμή που στο κτίριο βρίσκονται χάρτινοι θησαυροί
κάτι τέτοιο αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα Προκειμένου

να συγκεντρώσουμε ένα μικρό ποσό γι αυτό το
σκοπό απευθυνθήκαμε στο χώρο των φίλων μας καλλιτεχνών

και συγκεντρώσαμε περί τα ιοο έργα τα μισά
εκ των οποίων πωλήθηκαν σε δημοπρασία με την ανιδιοτελή

συμβολή του Πέτρου Βέργου Νομίζω ότι η ανταπόκριση

αυτή τιμά προφανώς το ΜΙΕΤ αλλά μέσω του
ΜΙΕΤ τιμάει και την Εθνική Τράπεζα έναν οργανισμό
με τον οποίο όπως και να το κάνουμε ο κόσμος έχει άλλη
σχέση στενότερη και πιο οικεία συγκριτικά με τις υπόλοιπες

τράπεζες Τη θεωρεί δική του

Γιατί δεν ανέλαβε εξολοκλήρου η Εθνική Τράπεζα
τις επισκευές

Το κτίριο του ΕΛΙΑ ανήκει στο ΜΙΕΤ νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και επομένως δεν θα μπορούσε η Εθνική

Τράπεζα να το εντάξει στους προϋπολογισμούς της
και τη ρουτίνα επισκευών των δικών της κτιρίων όπως
κάνει με τα υπόλοιπα κτίρια του ΜΙΕΤ τα οποία είναι
ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας Πιστεύω ότι το ζήτημα

αυτό έχει πια λυθεί και θα μπορέσουμε να σύντομα
να ξεκινήσουμε την ανακαίνιση του κτιρίου Είναι πράγματι

δύσκολο να προγραμματίζεις στην Ελλάδα της κρίσης

αλλά είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθεια της Εθνικής
Τράπεζας θα τα καταφέρουμε
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Αφιερώματα
Αποψη από τα βιβλιοστάοια του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΕΛΙΑΜΙΕΤ

Η Αργυρώ Αγγελοπούλου με έργο του Αντώνη

Βολανάκη που δημοπρατήθηκε τον περασμένο

Νοέμβριο για τη συγκέντρωση evoç ποσού

για επισκευέςστο κτίριο του ΕΛΙΑ

Μι 1.300 αρχεία 400.000 φωτογραφίες και περισσότερους
από ιοο.οοο τίτλοι·ς βιβλίων περιοδικών ημερολογίων

και εφημερίδων από την Ελλάδα του 19 και
20..1 αιώνα το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

ΕΛΙΑ είναι μία από τις βασικότερες εστίες προαγωγής έρευνας
στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών Κατέχει ΊΟ μεγαλύτερο

αριθμό αρχείων ιστορικών προσώπων και ανθρώπων των γραμμάτων
και τεχνών σε σύγκριση με οποιονδήποτε ομοειδή ψορέα ενώ

η βιβλιοθήκη tor κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες της
χώρας Όλες οι πολύτιμες συλλογές τσε ταξινομούνται σύμφωνα με
διεθνή πρότυπα καιπαρέχονται ελεύθερα στην έρευνα στα αναγνωστήρια

του ΕΛΙΑ στην Λθήνα και στη θεσσαλονίκη αλλά και μέσα
από την ιστοοελίδα www.elia.org^jr

Ένα από τα τελευταία αρχεία που παρέλαβαν είναι αυτό των σπουδαίων

εκδόσεων Κείμενα του Φ Βλάχου ύστερα από δωρεά της Γ
Παπαγεωργίου II πρόσκτησή του έχει μια ιδιαίτερη σημασία για
εμάς επειδή αφορά την ιστορία αλλό και το τέλος της παραδοσιακής
τυπογραφίας εξηγεί η υπεύθυνη του ΕΛΙΑ κα Λργυρώ Αγγελοπούλου

Η δουλειά μου έχει πάντα το στοιχείο της έκπληξης γιατί πάντα
κάποια πτυχή του αρχειακοί ή έντυπου υλικού θα μας προσφέρει μια
αναπάντεχη πληροφορία ή συνάντηση με ανθρώπους και σκέψεις
του παρελθόντος Λυτό αντισταθμίζει την καθημερινή αγωνία για τη
σωστή διαχείριση και διαφύλαξη αυτού του πλούτου Προσωπικά με
συγκινεί το αρχείο του συγγραφέα Στρατή Τσίρκα

Η κα Αγγελοπούλου ανήκει στο προσωπικό του ΕΛΙΑ από το 2θθθ
Είχα τη μεγάλη χαρά και πμή να εργαστώ με τον Μάνο Χαριτάτσ

για πάνα από 12 χρόνια και η κάθε μέρα ήταν ξεχωριστή και πολύτιμη

Η αγάπη του για το ΕΛΙΛ ήταν μεταδοτική και νομίζω ότι όλοι
όσοι εργαζόμαστε εδώ θεωρούμε το Αρχείο δεύτερο σπίτι μας Ετη
συνέχεια είχαμε την τύχη να βρεθούμε υπό τη διεύθυνση του Διονύση

Καψάλη ενός ξεχωριστού ανθρώπου των γραμμάτων που μπορεί
να κατανοεί τη σημασία και τις ανάγκες των συλλογών και να καθοδηγεί

τη δουλειά μας
Αγίου Ανδρέου 5 Πλάκα 2ΐο 3311149

ΜΙΕΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έμφαση στην
τοπική ιστορία

JL

Η Βίλα Καπαντζή

Σε
ένα από τα ωραιότερα αρχοντικά της παλιάς Θεσσαλονίκης τη διατηρητέα Βίλα

Καπαντζή του 1893 χτυπά η καρδιά του ΜΙΕΤ στη συμπρωτεύουσα Εδώ ταξιδεύουν

πολλές από τις εκθέσεις της Αθήνας καθώς γίνεται μεγάλη έρευνα και
προετοιμασία για καθεμία τους Ωστόσο οι εικαστικές εκθέσεις των Δημήτρη Φα

τούρου Αβραάμ Παυλίδη και Στράτου Καλαφάτη ακολούθησαν την αντίστροφη διαδρομή
Αυτό που μας διακρίνει από το ΜΙΕΤ της Αθήνας είναι η ενασχόλησή μας με την ιστορία

της Θεσσαλονίκης μέσα από την αξιοποίηση του αρχείου Θεσσαλονίκης/Μακεδονίας του
ΕΛΙΑ εξηγεί ο διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Επαμεινώνδας

Από το 2θΐο σε αυτή τη θέση έχει επιβλέψει τη διοργάνωση αφιερωμάτων για τα ιοο
χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Η Δύση της Ανατολής 2θΐ2 για τη μεγάλη

πυρκαγιά του 1917 Το τέλος της παλιάς μας πόλης 2017 για τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο
Το ξεχασμένο Μέτωπο 2θΐ8 και για τα παλιότερα φωτογραφικά πανοράματα της Θεσσαλονίκης

2014-2015 Οι εκθέσεις εμπλουτίζονται με διαλέξεις και ξεναγήσεις οι οποίες αποδεικνύονται

ιδιαίτερα δημοφιλείς Πραγματοποιούνται από τον ίδιο και ορισμένες διαρκούν
ακόμα και 5 ώρες συνεχόμενα

Το ΜΙΕΤ ήταν ανέκαθεν μια μεγάλη άγκυρα του πολιτισμού δεν ήταν πειραματικό κέντρο

μας διευκρινίζει Ωστόσο στο βιβλιοπωλείο της οδού Τσιμισκή 11 όπου διατίθενται οι
εκδόσεις μας και τα συγγράμματα των συνεργαζόμενων εκδοτικών οίκων κάνουμε πιο πειραματικές

εκθέσεις με καλλιτέχνες που δεν είναι καθιερωμένοι Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις
των Μαρίνας Προβατίδου Δημήτρη Γράνη Θοδωρή Λάλου Άρη Ράμμου εκθέσεις τεκμηρίων

photobooks κ.ά Πρόσφατα οργανώσαμε μία έκθεση για τον σχεδιαστή μόδας Σέρο
Αμπραχαμιάν 1949-1983 μια
κίνηση που ενδεχομένως δεν
περίμενε το κοινό από εμάς Οι
προσπάθειες για εξωστρέφεια
είναι διαρκείς και όχι μεμονωμένες

Και υπάρχει ανταπόκριση
αν σκεφτεί κανείς ότι τις ξεναγήσεις

για παράδειγμα της έκθεσης

Το τέλος της παλιάς μας
πόλης παρακολούθησαν 8.οοο
άτομα Προφανώς δεν είμαστε
το Βυζαντινό ή το Αρχαιολογικό

Μουσείο Είμαστε όμως ένα
σημαντικό πολιτιστικό κέντρο
ένας μεγάλος εκθεσιακός χώρος

που κερδίζει συνεχώς έδαφος

στη συνείδηση της πόλης
Λεωφ Βασ.'Ολγας ιο8 2310

Ο Ιωάννης Επαμεινώνδας διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου

θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ κατά τη διάρκεια ξενάγησης σε έκθεση του Ιδρύματος
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Σας 
ακούγεται πολύ εξειδικευμένο; «Στην παλαιογραφία, 

τα πάντα είναι ενδιαφέροντα
και συναρπαστικά. Από την ανάγνωση ενός
μικρού κομματιού αρχαίας περγαμηνής έως

τη ζωγραφική ενός μαθητή του δημοτικού που μετέχει
στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και προσπαθεί να
γράψει το όνομά του με βυζαντινή γραφή της εποχής του
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου ή να ζωγραφίσει ένα
επίτιτλο κόσμημα χειρογράφου», δηλώνει ο προϊστάμενος 

του ΙΠΑ, Αγαμέμνων Τσελίκας, ο οποίος είναι η ψυχή 

του τμήματος. Η ομάδα του αρχείου ασχολείται με τη
μελέτη των παλαιών χειρογράφων από τον 1-2« μ.Χ. αιώνα 

μέχρι και το 19" αλλά και με τη διάχυση αυτής της
γνώσης στο κοινό. «Από το 1984 λειτουργεί σεμινάριο
διδασκαλίας της ελληνικής παλαιογραφίας σε τρεις κύκλους, 

το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε
ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με τις γραπτές φιλολογικές 

και ιστορικές πηγές. Όχι μόνο φοιτητές, αλλά και
ερευνητές άλλων επιστημών (γιατροί, μαθηματικοί, φυσικοί), 

γραφίστες, διακοσμητές, ζωγράφοι, σπουδαστές
της βυζαντινής μουσικής, συλλέκτες κ.ά. Υπολογίζεται
ότι σε όλη την περίοδο της λειτουργίας του έχουν παρακολουθήσει 

το σεμινάριο αυτό πάνω από 3·5θθ μαθητές», 

μας εξηγεί.
Για τη διευκόλυνση των ερευνητών, το αρχείο διαθέτει 

φιλμοθήκη με μικροφίλμ από χειρόγραφα δυσπρόσιτων 

βιβλιοθηκών στην Ελλάδα (όπως μοναστηριακές
και άλλες εκκλησιαστικές, τοπικά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές). 

Ύστερα από οργανωμένες παλαιογραφικές αποστολές, 

έχουν συγκεντρωθεί 9-500 χειρόγραφα και 20
μεγάλα ιστορικά αρχεία από όλη τη χώρα, τα πατριαρχεία 

Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, τη Μονή Σινά, τη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη,
το Άγιο Όρος, την Κύπρο, αλλά και από τη Βαλκανική
Χερσόνησο (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία), τονΛίβα-
νο, τη Συρία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στις συλλογές
του βρίσκουμε επίσης 150 βυζαντινά και μεταβυζαντινά
Το βιβλιοπωλείο του Ιδρύματος στην Αθήνα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Μελετώντας παλιά χειρόγραφα
χειρόγραφα, αλλά και πληθώρα παλαιών και σημαντικών 

εντύπων βιβλίων από το 1499 ως και το 19« αιώνα.
Πολύτιμος συνεργάτης για τον ερευνητή, το ΙΠΑ

διαθέτει και ειδικές ψηφιοποιήσεις αρχείων και χειρογράφων, 

είτε στο αναγνωστήριο του είτε και με αποστολή 

ψηφιακών εικόνων. Από εικοσαετίας, μάλιστα, έχει
αναπτυχθεί εδώ και πρωτοποριακή έρευνα και εφαρμογή 

της πολυφασματικής φωτογράφισης για την ανάγνωση 

παλίμψηστων χειρογράφων. Ναι, εδώ έγινε η
μελέτη των επιγραφών του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, 

των Παλιμψήστων της Μονής Σινά, του παλιμ-
ψήστου και παλαιότερου σωζόμενου χειρόγραφου με
τις τραγωδίες του Ευριπίδη από τη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων.
Π. Σκουζέ 3, Αθήνα, 2ΐο 3221 337

I

Π ότι· θεωρείται αλήθεια μια έκδοση «επιτ υχημένη»; Είναι το κατάλληλο 

ερώτημα για ένα τμήματα οποίο συνιστά ένα νευραλγικά 
τομέα δραστηριότητας του Μ 1 ET αν αναλογιστεί κανείς ότι

διαθέτει περισσότερους από 5θθ τίτλους να επιδείξει και μια ποιότητα 

που θεωρείται σήμα-κατατεθέν από αναγνώστες με απαιτήσεις. «Φαντάζομαι 

ότι για τους περισσότερους η "επιτυχία", εφόσον μιλάμε για ένα
"εμπορικό προϊόν", συναρτάται συνήθως με τις πωλήσεις, συνεπώς με οικονομικά 

μεγέθη», απαντά η υπεύθυνη του τμήματος, Κωστούλα Σκλαβενίτη.

που ανταποκρίθηκε καλύτερα	Bj|||^Bl|j|M ρ—
οτα ζητούμενα κάθε σταδίου ^^^^^^^^^^^^
αυτής της προετοιμασίας», καταλήγει. Η ίδια γνωρίζει βεβαίως πολύ καλά 

αυτά τα στάδια μέσα από την επιμέλεια βιβλίων, όπως γνωρίζει επίσης
ότι η εκδοτική δουλειά, όπως και η διοργάνωση συναυλιών και εικαστικών
εκθέσεων, είναι από τη φύση της μια εξωστρεφής διαδικασία. «Η διάθεση
για επικοινωνία με ένα μεγαλύτερο κοινό υπηρετείται εδώ και χρόνια από
το ΜΙΕΤ, με απτή έκψρασή της τα βιβλία που απευθύνονται και στους φοιτητές. 

Είναι γεγονός πόντιος πως τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων
σειρών και η επιλογή νέων τίτλων επιχειρεί να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο 

τον μέσο, μορφωμένο αναγνώστη, με έμφαση σε χρηστικές εκδόσεις 

σημαντικών λογοτεχνικών, ποιητικών και θεατρικών κειμένων καθώς
και σε "μικρά" βιβλία με "μεγάλα" θέματα, όπως είναι η σειρά minima».
Θουκυδίδου 13, Πλάκα, 2ΐο 323084*ρυματος

Μικροφωτογράφιση στη Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους
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Αφιερώματα

Τα εγκαίνια
του 2019

Αφιερώματα σε
σύγχρονους δημιουργούς
σε καλλιτέχνες που έχουν
φύγει από τη ζωή αλλά και
σε εκδοτικά εγχειρήματα

περιλαμβάνει το
εκθεσιακό καλαντάρι του
ΜΙΕΤ Να τι θα δούμε σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Από τη Μαριλένα Αστραπέλλου

Αρις Γεωργίου 0 δόκιμος τρένοπροςτο Ππροντβορέτς Μάιος 1998

Στράτος Καλαφάτης από την ενότητα Αρχιπέλαγος

Στο Μέγαρο Εϋνάρδου
Στο νεοκλασικό της Αγίου Κωνσταντίνου η χρονιά ξεκινά

με αναδρομική έκθεση της Πέπης Σβορώνου από
15 Ιανουαρίου σε επιμέλεια του Σπύρου Μοσχονά Στόχος

να αναδειχθεί η ζωγράφος Σβορώνου ΐ934-2011
καθώς η καλλιτέχνιδα έγινε ευρέως γνωστή για τα πολύχρωμα

φορέματα που σχεδίασε Η σύζυγος και συνοδοιπόρος

του Δημοσθένη Κοκκινίδη ήταν σημαντική
ζωγράφος με εξπρεσιονιστική γραφή και πρωτοπόρος
στην αφαίρεση και τις κατασκευές ήδη από τη δεκαετία

του 6ο Θα παρουσιαστούν περί τα ι ίο έργα εκ
των οποίων περίπου 8ο πίνακες λάδια ακρυλικά μεικτή

τεχνική και επίσης σχέδια μελέτες και μια μικρή
συλλογή φορεμάτων

Θα ακολουθήσει η έκθεση φωτογραφίας Αρχιπέλαγος
του Στράτου Καλαφάτη στις αρχές Μαρτίου η οποία

αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης
έως 27 Ιανουαρίου Στις αρχές Μαΐου περιμένουμε την

καινούργια δουλειά του Κυριάκου Κατζουράκη μια ζωγραφική

εκδοχή της Γκερνίκα του Πικάσο ενώ προς το
τέλος του χρόνου προγραμματίζεται μεγάλη αναδρομική

του Κλέαρχου Λουκόπουλου 1906-1995 ενός σημαντικού

καλλιτέχνη και πρωτοπόρου της αφηρημένης
γλυπτικής ο οποίος αδίκως είχε περιπέσει σε αφάνεια

Πέπη Σβορώνου Η φωτιά 1996

Στη Βίλα Καπαντζή
Στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος στη
Θεσσαλονίκη φιλοξενείται έως 27 Ιανουαρίου

η έκθεση Αποσπάσματα του Σωκράτη
Μαυρομμάτη με φωτογραφίες του από τα
αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη μουσεία

και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας
Προσεχώς περιμένουμε μία μεγάλη έκθεση
του αρχιτέκτονα και φωτογράφου Άρι Γεωργίου

ο οποίος έχει δωρίσει το αρχείο του στο
ΜΙΕΤ Με τίτλο Αμερική-Ρωσία Ισοπαλία
ξεδιπλώνει από η Φεβρουαρίου με εικόνες
δύο ταξίδια του σε αυτές τις χώρες σε δύο διαφορετικές

περιόδους Για τον Μάιο ετοιμάζεται
μία τριπλή έκθεση με τίτλο Οικογενειακές

ιστορίες Οι επιμέρους ενότητες της περιλαμβάνουν

σχετική φωτογραφική δουλειά της
Αίας Ναλμπαντίδου την έκθεση Χρηματοκιβώτιο

η οποία παρουσιάστηκε στην Ερμούπολη

το περασμένο καλοκαίρι αίθουσα
Τέχνης Γ Ε Βάτη και αφορά στην ιστορία
μίας από τις σημαντικότερες οικογένειες της
Σύρας του 19 και των αρχών του 2θού αιώνα

του Α Λαδόπουλου και της Ο Βαφιαδά
κη και τέλος την ιστορία της Βίλας Καπαντζή
και των ιδιοκτητών της μίας επιφανούς οικογένειας

της Θεσσαλονίκης Μέσα στη χρονιά
θα πραγματοποιηθεί και μια ομαδική με σύγχρονους

καλλιτέχνες από τον γερμανόφωνο
χώρο με θέμα της τον καιρό σε επιμέλεια της
Σοφίας Παντελιάδου και με υποστήριξη από
το Υπουργείο Πολιτισμού της Αυστρίας Στις
αρχές του 2020 θα διοργανωθεί έκθεση για
την ταχυδρομική ιστορία της Θεσσαλονίκης

Στα βιβλιοπωλεία του Ιδρύματος
Στο χώρο της οδού Αμερικής 13 στην Αθήνα έως τις ι6
Φεβρουαρίου φιλοξενείται η έκθεση Αλέξης Σολομός
Γραμμές και σχέδια Σχέδια σκίτσα μακέτες σκηνογραφίας

του σημαντικού καλλιτέχνη της σκηνής εκτίθενται

με αφορμή τα ιοο χρόνια από τη γέννησή του
Την άνοιξη εγκαινιάζεται έκθεση με τα σημειωματάρια
της χαράκτριας Ζιζής Μακρή συζύγου του γλύπτη Μέ
μου Μακρή ως τεκμήρια από την παραμονή τους στο
χωριό Νίκος Μπελογιάννης στην Ουγγαρία όπου βρέθηκαν

εξόριστοι Από τη μία τη θεωρώ πολύ σημαντική
καλλιτέχνιδα και από την άλλη θέλουμε να δείξουμε πώς
η τέχνη μπορεί να φωτίσει πτυχές της ιστορίας μας εν
προκειμένω των πολιτικών εξόριστων στην Ουγγαρία
εξηγεί ο κ Καψάλης Δεν θα λείψουν τα αφιερώματα σε
πρόσφατες και παλιότερες εκδοτικές προσπάθειες Η μία
θα αφορά στον τυπογράφο και εκδότη Φίλιππο Βλάχο
δεδομένου ότι το ΜΙΕΤ παρέλαβε πρόσφατα το αρχείο
των εκδόσεων Κείμενα 1969-1989 Η άλλη την ξεχασμένη

Λέσχη του Δίσκου η οποία ανέπτυξε μια ευρύτερη
πολιτιστική δραστηριότητα πάντα με επίκεντρο την

αγάπη για τη μουσική Στο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης

έρχεται στις ι8 Ιανουαρίου η ζωγραφική δουλειά
με τίτλο Όλες μου οι επιθυμίες της Κάλλης Καστώρη
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Τρεις εκθέσεις και η anima της ιστορίας
Μια ματιά στη λοξή

γενεαλογία με την οποία
προσεγγίζει το ΜΙΕΤτην

ιστορία της ελληνικής τέχνης
Από τον Θεόφιλο Τραμπούλη

Το
Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης

έχει συγκροτήσει μέσα στα χρόνια
ένα ιδιόμορφο εκθεσιακό πρόγραμμα που
κινείται στις παρυφές της ιστορίας της ελληνικής

τέχνης Πράγματι θα περίμενε
κανείς πως λόγω του συμβολικού και οικονομικού μεγέθους

του θα διοργάνωνε θεσμικές εκθέσεις μεγάλης
εμβέλειας και θα διεκδικούσε το μερίδιο του στην κατασκευή

του επίσημου κανόνα ωστόσο φαίνεται πως
ακολουθεί την αντίθετη επιμελητική στρατηγική και
προσανατολίζεται περισσότερο στο έλασσον το διακριτικό

το χαμηλότονο το κομψό περιθώριο Με τα έργα
σε χαρτί του Ανδρέα Βουρλούμη το 2004 με τα χαρακτικά

της Τόνιας Νικολαΐδη το 2θΐθ με τις αναδρομικές
της Νέλλης Ανδρικοπούλου το 2014 και του Κοσμά Ξενάκη

το 2θΐ5 ή την πρόσφατη παρουσίαση του ζωγραφικού

έργου του αρχιτέκτονα Μίμη Φατούρου το ΜΙΕΤ
αφηγείται τη λοξή γενεαλογία με την οποία η γραφειοκρατική

ορθοδοξία της Εθνικής Πινακοθήκης δεν βρίσκει

το χρόνο να ασχοληθεί και οι ιδιωτικοί φορείς και
τα ιδρύματα δεν έχουν τους πόρους και το ερευνητικό
βάθος για να προσεγγίσουν

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του Νίκου Δραγούμη
1874-1933 αδελφού του Ίωνα ενός μάλλον άγνωστου

ζωγράφου που εργάστηκε κυρίως στη Γαλλία Το
μεγαλύτερο μέρος του έργου του έχει χαθεί και την έκθεση

αποτελούσαν λίγες ελαιογραφίες κυρίως σχέδια και
ακουαρέλες Υπαιθριστής γυμνιστής και οικογενειακά
αποσυνάγωγος ψυχωτικός που πέθανε στο Δρομοκαΐ
τειο ζωγράφος της καθαρής γραμμής και μιας μελαγχολικής

προσήλωσης στη λεπτομέρεια αγνοημένος παρά
τη μεγαλοαστική του καταγωγή ο Νίκος Δραγούμης ενσαρκώνει

το πρότυπο του μοντερνιστή καταραμένου
καλλιτέχνη Το 2015 η έκθεση στο Μέγαρο Εϋνάρδου
σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία Στην πολιτικά ταραγμένη

συγκυρία όπου η ταξική κανονικότητα φαινόταν να
διασαλεύεται ο ζωγράφος που το ΜΙΕΤ ανέσυρε από τη

Εγκατάσταση στην έκθεση Flora Filopappou του Νίκου Παπαδόπουλου

Αποψη οπό την έκθίση της συλλογής του Διονύση Φωτόπουλου Εαυτούς και αλλήλους

λήθη μυθολογήθηκε ως τρανή απόδειξη μιας υποτιθέμενα
αστικής συγκρότησης της Ελλάδας τόσο στέρεας και

βαθιάς ώστε να περιλαμβάνει και τους δικούς της καταραμένους

δημιουργούς
Η έκθεση Εαυτούς και αλλήλους που διοργανώθηκε

το 2θΐ7 διακρινόταν από την ίδια πίστη στην υπερβατική
δύναμη των σημειώσεων στο υποσέλιδο της επίσημης

ιστορίας Η έκθεση παρουσίαζε τμήμα της πολυεπίπεδης
προσωπικής συλλογής του σκηνογράφου Διονύση Φωτόπουλου

Περιελάμβανε ζωγραφική σχέδια σημειωματάρια

κάθε λογής ενθυμήματα και την αποτελούσαν
ως επί το πλείστον έργα στα οποία οι καλλιτέχνες απεικόνιζαν

άλλους καλλιτέχνες πνευματικούς εταίρους
συντρόφους φίλους δασκάλους Οι καλλιτέχνες της έκθεσης

Εαυτούς και αλλήλους δεν ήταν όπως στον Δραγούμη

οι λησμονημένοι του κανόνα Αντίθετα Από τον
Μόραλη τον Τσαρούχη και τον Διαμαντόπουλο έως τον
Σακαγιάν και τον Ψυχοπαίδη ο θεατής έβλεπε μια γε¬

νεαλογία του κατεστημένου σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού

της γενιάς του 30 και των επιγόνων της όχι
εντούτοις στις δημόσιες και βαρύνουσες αλλά στις παιγνιώδεις

προσωπικές μύχιες εκφάνσεις της Διόλου τυχαία

στην έκθεση δέσποζαν οι νεκρικές μάσκες του Τέλου
Άγρα και του Παντελή Πρεβελάκη που είχε φιλοτεχνήσει

ο Γιάννης Παππάς Δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε
αν ψυχή και σώμα είναι ένα όπως δεν έχει νόημα

να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το κερί και ποια η μορφή
που έχει αποτυπωθεί πάνω του σύμφωνα με το αριστοτελικό

Περί ψυχής Οι νεκρικές μάσκες του Παππά δεν
αντανακλούσαν μονάχα την ψυχή που είχαν αποτυπώσει

υπονοούσαν πως το ίδιο το αρχείο του Φωτόπουλου
και η έκθεση είχαν δομηθεί με ανιμιστικούς όρους ένα
περίβλημα στο εσωτερικό του οποίου παλλόταν η ανεπαίσθητη

πνοή της ιστορίας
Τέλος η έκθεση Flora Filopappou του Νίκου Παπαδόπουλου

το 2θΐ8 αντιμετώπισε κυριολεκτικά το χώρο
του Μεγάρου Εϋνάρδου ως το περίβλημα της anima

μιας λοξής ιστορίας Η χλωρίδα για την αρχαία ελληνική
ανθρωπολογία αντιπροσωπεύει το αντικείμενο και

τον τόπο της ανιμιστικής λατρείας και ο Παπαδόπουλος
έφτιαξε ένα κατανυκτικό και σχεδιαστικά δεξιοτεχνικό
αρχείο της χλωρίδας του Φιλοπάππου το οποίο κατέληγε

σε έναν παρήγορο τύμβο στη μέση της τελευταίας αίθουσας

φτιαγμένο από χώμα του Λόφου των Μουσών
Η έκθεση δεν μιλούσε μόνο για τα φυτά και την ιστορία

τους μιλούσε για τις αναμνήσεις τις επιθυμίες και
τους νεκρούς που ψιθυρίζουν στα φυλλώματα Περισσότερο

κι από άνοιγμα στη σύγχρονη τέχνη η έκθεση αυτή

φαινόταν να υπονοεί πως η διακριτική χαμηλότονη
κι επίμονη ιστορία που προσπαθεί να διηγηθεί το ΜΙΕΤ
φτάνει μέχρι τις μέρες μας

Η εκθεσιακή
πρακτική τον ΜΙΕΤ
προσανατολίζεται
περισσότερο στο έλασσον
το διακριτικό
το χαμηλότονο
το κομψό περιθώριο
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