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Μένουμε σπίτι... με σπάνια
και δυσεύρετα κείμενα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΜΙΕΤ > EkÔwïiç > ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΙΕΤ > Mcvowiï min και δίαβίζονικ σπάνια και βυκνρΕτα «ιικνο αϊ» το npïtwi του ΜΙΕΤ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΙΕΤ
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Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε σπάνια και δυσεύρετα κείμενα από
τα αρχεία του ΜΙΕΤ

Ια Μορφωτικά lopvuu i «* ική; 1 ροκ^ικ rfκα>νιΰί«ι την f ιινινκτ'ι Ri|l>.iattr|Ki|
τον μχ το £ιήτημο του Πα». Jlui/j.u »To πιάνο». 1τυΛν- riu Τηνιακή.;
Βιβλιοθήκη; · L'.    νο Μίνιι ιτραοιτά οτο > ι ,n κοινό ίρ?α aot> v>/.v'..-':ntru-
.    . «itnvpioL1. υ     και να βνγκχντρϋοη 6ημοοΐ*νΜ*νρ και ai ι ν-, γ ί«ιτς

κχϊμκνο .toi woooovv τον; τίτλου; τη* «καατική; .-.,,■-.-.;■.(. τον ΜΙΕΤ.

lTt]i .τροτη κατηγορία ανηκοι-ν 6k moprqeii; so* nvoTopevatv τΐιΊκτρονίϋίί
m ni', ι in; ' ;. xhÀéoui into, luJopwi', οι osoüü r;i»o> ητι ο, ιι/ΕΤηριι; imwou. siti
7MI VO :u:-|Ci. ι ■■ c i| hl' ■- :ικ.,ί . OJIpOOtlTöl.: T«* VtOtf./J|Vtfcüv ιβαμμόΐΟ1·. II, MIT

or/vä για «wm« μπ οτατϊΑΐτα «j ρίνα. κοτο κανόνα wikAot« ooo .'aveav 01

βνγιραψίΐι Tote moo u*o ru oaoui aflohiivroi οτο up/na το* MIL Γ.

H Ιαματική nj; Υηαιακι'ι. Bt[» ιοΰήκη; ίο ipiïf.ot?TUït(ii ατοοιοκΰ m» μ* ρ» ötvnpq
ΚβΤΙΓΓΟ*ta J- ορτηβ;ο> : ΚΕΙμΐνο .TOI poison TO ΟΥαγναφηΚο κοινό νο βτνακοίϊνϊΐ
σημαντικά ipyo μπ να τα λλλοττϊ'ο»"     ντίρο. Ιτην ινοτΊτα βντή. o(H*n*u«vti. tu β*
ν'. μ J 01 Γ>« piß'.» ή OTOV   βτψ OV7,-p«v£u TOI. ft^hmpOt βντβΐ 91|μΟ«1«1Ιίΐ*ί Ml
aîtiuoeiriTï; x«ö»i>eiaea;. evvtvrivlrir. KiGj ι«κβιπι:::. καβο: και χκτγμι

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σπάνια και δυσεύρετα κείμενα ανασύρει
από τα αρχεία του το Μορφωτικό Ίδρυμα της
Εθνικής Τράπεζας και συστήνει την ψηφιακή
βιβλιοθήκη του προκειμένου να κάνει προσιτά 

στο ευρύ κοινό έργα που κυκλοφόρπσαν εκτός 

εμπορίου αλλά και δημοσιευμένα και αδημοσίευτα 

κείμενα που γράφτπκαν με αφορμή 

τους τίτλους της εκδοτικής παραγωγής του.

«Το πιάνο» του Παναγιώτη Μουλλά
Ωφέλιμο αντίδωρο για τις μέρες του αναγκαστικού 

εγκλεισμού, π Ψπφιακή Βιβλιοθήκη 
του ΜΙΕΤ εγκαινιάζεται με το ανέκδοτο

διήγημα «Το πιάνο» του Παναγιώτη Μουλλά,
οφειλή στη μνήμη του σπουδαίου φιλολόγου,
μελετητή της ελληνικής γραμματείας και δασκάλου, 

που φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια 

από τον θάνατο του.
Το διήγημα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις

του ΜΙΕΤ εκτός εμπορίου του 2012 και έρχεται 

να θυμίσει τον οβολό του Παναγιώτη
Μουλλά και στη λογοτεχνική γραφή. Ενδεικτική 

της δημιουργικής πολυπραγμοσύνης
του συγγραφέα της, η μικρή αυτή ιστορία που
διαποτίζεται από τους ήχους του Μπραμς, του
Σούμπερτ, του Μπετόβεν, συνδέει περίτεχνα
την ερωτική φαντασίωση του ήρωα με το σχόλιο 

του για τη μουσική ευτέλεια της εποχής
μας αλλά και την ανάγκη του επιστήμονα να ακουμπάει 

στο μαξιλάρι της φαντασίας και της
διαίσθησης, δηλαδή στη θαλπωρή της λογοτεχνίας.

Παλαμά^, Βιζύη vos, Κουμανούδηβ
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΜΙΕΤ θα παρουσιάσει 

σταδιακά και άλλα σπάνια και δυ-

Το Μορφωτικό'Ιδρυμα της
Εθνικής Τράπεζας

παρουσιάζει τπν ψπφιακή
βιβλιοθήκπ του στο Διαδίκτυο

σεύρετα κείμενα, κατά κανόνα ανέκδοτα όσο
ζούσαν οι συγγραφείς τους, τα οποία αποτέλεσαν 

μεμονωμένες εκδόσεις εκτός εμπορίου, 
είτε αντί ευχετηρίων καρτών είτε για να

τιμήσουν σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών 

γραμμάτων. Παλαμάς, Βιζυηνός,
Κουμανούδης ή τα «Σεφαραδείτικα Τραγούδια» 

σε μετάφραση και σχολιασμό του Ξενοφώντα 

Κοκκόλη, αναμένεται να αναρτηθούν

στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, θα εμπλουτίζεται 

με κείμενα που βοηθούν το αναγνωστικό 
κοινό να ανακαλύψει σημαντικά έργα και

να τα προσεγγίσει καλύτερα. Στην ενότητα αυτή, 

αφιερωμένη κάθε φορά σε ένα βιβλίο ή
στον / στη συγγραφέα του, συγκεντρώνονται
δημοσιευμένες και αδημοσίευτες παρουσιάσεις, 

συνεντεύξεις, βιβλιοκριτικές, καθώς και
εκτενή αποσπάσματα από το εκάστοτε έργο,
όπως η «Παρέγκλισις. Ο Λουκρήτιος και οι απαρχές 

της νεωτερικότητας» του Stephen
Greenblatt ή η «Εισαγωγή στις «Στοιχειώδεις
μορφές του θρησκευτικού βίου' του Εμίλ
Ντυρκέμ» που έγραψε ο Μύρων Αχείμαστος,
έργα που συζητήθηκαν αρκούντως όταν κυκλοφόρησαν.
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