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«Βυζάντιο 330-1453»: Μία έκθεση-ύµνος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Του Γιάννη Σοφιανού
Οταν τα ιδρύµατα «Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου», «Α. Γ. Λεβέντη» και
«Σταύρος Νιάρχος», αποφάσισαν
να ενώσουν τις δυνάµεις τους για
την υποστήριξη µίας σηµαντικής
και σπάνιας έκθεση Τέχνης, το αποτέλεσµα αναµενόταν εναγωνίως. Οι
προσδοκίες µάλιστα του φιλότεχνου κοινού πολλαπλασιάστηκαν,
όταν έγινε γνωστό πως η έκθεση
αυτή αφορά στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και είναι
αποτέλεσµα της συνεργασίας της
Βασιλικής Ακαδηµίας Τεχνών του
Λονδίνου µε το Μουσείο Μπενάκη.
Ο τίτλος «Βυζάντιο 330-1453»,
λιτός, αλλά ενδεικτικός του πλούτου των εκθεµάτων που συγκεντρώθηκαν στην RAA, στην βρετανική πρωτεύουσα, προερχόµενα
από µουσεία της Ελλάδος, εκκλησιαστικές συλλογές, όπως από το
σκευοφυλάκιο του Αγίου Μάρκου
της Βενετίας, από συλλογές της
υπόλοιπης Ευρώπης, των ΗΠΑ, της
Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Αιγύπτου.
Τριακόσια πενήντα περίπου
σπάνια καλλιτεχνήµατα, από τα
οποία κάποια µάλιστα δεν έχουν
εκτεθεί ξανά στο ευρύ κοινό. Προϊόντα της πλούσιας καλλιτεχνικής
δηµιουργίας της περιόδου από την
ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως
από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, το
330 µ.Χ., έως την Αλωση της Πόλης,
το 1453.
Γι αυτό και η έκθεση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς αποτελεί
µία από τις σπάνιες περιπτώσεις
όπου παρουσιάζεται η καλλιτεχνική δηµιουργία αυτής της ιστορικής
περιόδου. Σύµφωνα µε ειδικούς, δίνει µία διαφορετική εικόνα για το
Βυζάντιο από αυτή που προέβαλαν
ανάλογες εκθέσεις στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
Αποτελεί µάλιστα, την πρώτη
έκθεση αυτού του βεληνεκούς που
διοργανώνεται στο Λονδίνο τα τελευταία 50 χρόνια για την καλλιτεχνική δηµιουργία στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.
«Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες εκθέσεις που έχει φιλοξενήσει η RAA», διευκρίνισε στο
«Περιοδικό» η κ. Τζένιφερ Φράνσις,
επικεφαλής Τύπου και Μάρκετινγκ
της RAA.
«Εχουµε κατά καιρούς φιλοξενήσει πολιτισµικές εκθέσεις µε
αναφορά σε όλο τον κόσµο και σε
όλο το ιστορικό φάσµα. Ωστόσο,
µία έκθεση αφιερωµένη στο Βυζάντιο είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται στην Ακαδηµία», πρόσθεσε,
επισηµαίνοντας ότι «έως τώρα η έκθεση ‘Βυζάντιο 330-1453’, παρουσιάζει πολύ µεγάλη επιτυχία», καθώς δεκάδες άνθρωποι, κάτοικοι,
αλλά και επισκέπτες του Λονδίνου,
κάθε µέρα σπεύδουν να την επισκεφτούν.
«Ο ενθουσιασµός όλων όσων είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν
από κοντά όλα αυτά τα σπάνια εκθέµατα ήταν εµφανής» κατέληξε.
Και πώς να µην είναι όταν προχωρώντας στην οδό Πικαντίλι του
Λονδίνου φτάνεις στο Μπάρλινγκτον Χάουζ, της RAA. Μπροστά

Αριστερά: Εικόνα µε την Ουρανοδρόµο Κλίµακα του αγίου Ιωάννη της Κλίµακος. ∆εξιά: Το θυµιατό του ναού. Αντικείµενο από ασήµι και
χρυσό που αποδίδει σε µικρογραφία µια βυζαντινή εκκλησία και ανήκει στον Θησαυρό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
του η επιβλητική σιδερένια πύλη
της εισόδου και από πίσω το αίθριο
όπου δεσπόζει το σιντριβάνι. Κίονες σε περιτριγυρίζουν ως και την
πόρτα του αριστοκρατικού κτιρίου
της Ακαδηµίας.
Ανεβαίνεις τις σκάλες ως τον
πρώτο όροφο. Εκεί φιλοξενείται η
έκθεση και µπορείς να νοικιάσεις
οδηγό ηλεκτρονικής περιήγησης,
ώστε να ακολουθήσεις την προσωπική σου σειρά ξενάγησης στις 9 θεµατικές ακούγοντας χωριστά για το
κάθε έκθεµα που έχεις µπροστά
σου: 1. Οι απαρχές της Βυζαντινής
τέχνης 2. Από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό µέχρι το
τέλος της Εικονοµαχίας 3. Στο ιερό
παλάτι 4. Στο σπίτι 5. Στο ναό, 6. Η
τέχνη των εικόνων 7. Το Βυζάντιο
και η ∆ύση, 8. Το Βυζάντιο και οι
γείτονές του 9. Η Μονή της Αγίας
Αικατερίνης στο Σινά.
Ο φωτισµός απαλός, δίνει την
αίσθηση µυστικισµού στις αίθουσες, ο οποίος ενισχύεται από τα
καλλιτεχνήµατα που εκτίθενται.
Από ένα τεράστιο πολυέλαιο ναού,
του 10ου-11ου αιώνα, που κρέµεται από το ταβάνι, µέχρι τους πίνακες της Αγίας Σοφίας και της Κωνσταντινούπολης που δεσπόζουν
στους τοίχους. Κοσµήµατα άλλων
εποχών, παιδικά ρούχα του 4ου αιώνα, κεντήµατα, καµπάνες, εντυπωσιακά µωσαϊκά, εικόνες Αγίων,
αλλά και οι θύρες της εκκλησίας
του Σωτήρα στο Ατράνι της Ιταλίας,
οι οποίες χρονολογούνται από το
1.100 µ.Χ.
Σύγχρονα αντικείµενα στο χώρο
είναι µόνο οι λάµπες φωτισµού, τα
γυάλινα περιβλήµατα όπου διατηρούνται τα σπάνια καλλιτεχνήµα-

τα, τα όργανα που µετρούν την
υγρασία, αλλά και οι σεισµογράφοι
που είναι τοποθετηµένοι διακριτικά µέσα στην κεντρική αίθουσα.
Οι επιστηµονικοί επιµελητές, ο
καθηγητής
στο
Ινστιτούτο

Courtauld του Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου Ρόµπιν Κόρµακ και η καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Μαρία Βασιλάκη, συνεργάστηκαν µε τον ∆ρ. Αντριαν Λοκ,
υπεύθυνο του Τµήµατος οργάνω-

σης εκθέσεων της RΑΑ για να αφηγηθούν το Βυζάντιο.
Η έκθεση καταλήγει σε µία φωτισµένη αίθουσα από όπου µπορεί
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ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Χριστούγεννα

(µέρος 1ο)

Για πότε πέρασε ένας χρόνος, ούτε που το καταλάβαµε. Και πάλι οι φανταχτερά φωτισµένοι δρόµοι, µε την
καθιερωµένη χριστουγεννιάτικη ακούραστη µουσική τους. Παράλογες εκπτώσεις, σε υποχρεώνουν, µε
δήθεν ελκυστικές τιµές, να αγοράσεις περισσότερο. Άνθρωποι αµίλητοι και βιαστικοί, τρέχουν από το ένα
µαγαζί στο άλλο να βρουν αυτό που γυρεύουν. Φορτωµένοι µε πακέτα µε χρυσές κορδέλες, φτάνουν στα
ζεστά τους σπίτια να ξεφορτώσουν τα ακριβά φορτία τους, στα πόδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
∆ισεκατοµµύρια κάρτες πετούν σε όλο τον κόσµο µεταφέροντας την ευχή των Χριστουγέννων: «Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισµένος ο Καινούριος Χρόνος». Ταχυδρόµοι µε υπερένταση και υπερκόπωση
κάνουν υπερωρίες, για να προλάβουν τις διανοµές µέχρι τα µεσάνυκτα της 24ης ∆εκεµβρίου. Στα σπίτια οι
νοικοκυρές µε ψώνια, γλυκά και φαγητά, καλούν όλους τους συγγενείς να φάνε όλοι µαζί. Τα αεροδρόµια
γεµάτα επιβάτες που πετούν, για να περάσουν τις γιορτές ευτυχισµένα µε συγγενείς και φίλους.
Αλήθεια πόσες φορές ξεχνάµε το Χριστό στη ζωή µας, ενώ λεγόµαστε χριστιανοί και ενώ γιορτάζουµε τη
θαυµαστή Του γέννηση, ή τον εξιλαστήριο θάνατό Του; Ξεχνάµε ότι για να γιορτάσουµε πραγµατικά
Χριστούγεννα πρέπει να κάνουµε ένα δώρο αγάπης στο Χριστό. Και δεν ζητάει άλλο δώρο από µας, Εκείνος
που τη ζωή Του έδωσε για µας, από την ίδια µας την καρδιά. Ας χαρούµε κι εµείς γιατί ήρθε ο Χριστός. Ας
ακούσουµε µε αγαλλίαση τα γλυκά λόγια του αγγελικού ύµνου: «∆ιότι σήµερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει
∆αβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σηµείον εις εσάς, Θέλετε ευρεί βρέφος
εσπαργανωµένον, κείµενον εν τη φάτνη». Λοιπόν, το χρόνο αυτό, ας κάνουµε κάτι διαφορετικό πριν το
µεγάλο δείπνο και το άνοιγµα των δώρων. Ας διαβάσει ο παππούς, ή ο πατέρας, το 2ο κεφάλαιο του Λουκά
που εξιστορεί την αληθινή γέννηση του Χριστού. Αυτά είναι Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα!
Αυτή είναι η σηµερινή µας αξία. Αν θέλετε µία Καινή ∆ιαθήκη, τηλεφωνήστε µας και θα σας στείλουµε
δωρεάν.

Πέτρος Φιλακουρίδης

Τηλ. επικοινωνίας: (866) 960-2140
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«Βυζάντιο 330-1453»: Μία έκθεση-ύµνος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
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κανείς φεύγοντας, να πάρει λίγο
από τον µυστηριακό αέρα του Βυζαντίου µαζί του. Αρκετά αντικείµενα, εµπνευσµένα από τα εκθέµατα
της «Βυζάντιο 330-1453» είναι
προς πώληση. Τα προϊόντα αυτά
έχουν κατασκευαστεί όλα στην Ελλάδα από καλλιτέχνες που έκαναν
χρήση µόνο παραδοσιακών τεχνικών.
Εκεί µπορείτε να βρείτε και τον
εκπληκτικής επιµέλειας κατάλογο
της έκθεσης, στον οποίο περισσότεροι από 90 βυζαντινολόγοι, σε 13
κεφάλαια, µε εισηγήσεις δίνουν το
στίγµα της ιστορικής και της πολιτισµικής ανάπτυξης, περισσότερων
από χίλια χρόνια βυζαντινής τέχνης. Αποκαλύπτουν τα επιτεύγµα-

τα της αυτοκρατορικής πόλης. Ανάµεσα σε αυτούς γράφουν οι: Μικέλε
Μπάτσι, Νάνο Χατζιδάκης, Ροµπιν
Κόρµακ, Αντονι Κάτλερ, Αντονι
Ιστµοντ, Λιζ Τζέιµς, Χένρι Μακγκουάιρ, Κίριλ Μάνγκο, Μαρλία
Μουντέλ Μάνγκο, Τόµας Φ. Μαθιους, ∆ήµητρα Παπανικολάου-Μπακιρτζή, Μαρία Βασιλάκη και Αιµιλία Γερουλάνου.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το τµήµα
εκπαιδευτικών προγραµµάτων της
RAΑ έχει ετοιµάσει σειρά διαλέξεων και εκδηλώσεων για τους µαθητές των σχολείων αλλά και το κοινό.
Παράλληλα, η Ενωση Βρετανών Βυζαντινολόγων προγραµµάτισε καθ’
όλη τη διάρκεια της έκθεσης, µέχρι
τις 22 Μαρτίου 2009, σειρά επιστηµονικών συναντήσεων µε τη µορφή
ηµερίδων και διηµερίδων, καθώς

Εικόνα σε µωσαϊκό που απεικονίζει τον Αγιο Στέφανο.

και τη διεξαγωγή του ετήσιου επιστηµονικού της Συµποσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την έκθεση Βυζάντιο
«330-1453» µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://
www.royalacademy.org.uk/exhibitio
ns/byzantium.
Τα σηµαντικότερα εκθέµατα
Το περιοδικό «Τάιµ» έγραψε
πρόσφατα, για την έκθεση: «Σε µια
εποχή παγκόσµιας µεταβολής του
συσχετισµού δυνάµεων είναι αδύνατο να επισκεφτείς τη ‘Βυζάντιο
330-1453’ και να µην αναλογιστείς
πως µία αυτοκρατορία ακµάζει, αλλά και χάνεται ανά τους αιώνες,
αφήνοντας τις µετέπειτα γενιές να
ρίξουν µία µατιά στα αποµεινάρια
της. Θα έρθει µία εποχή, χωρίς αµφιβολία, που οι άνθρωποι θα κοιτούν µε απορία τα τσιπ σιλικόνης ή
τα εικονίδια της οθόνης. Οι προσπάθειες των Βυζαντινών να κρύψουν τη δική τους ευθραυστότητα,
τελικά µας υπενθυµίζει να µην ξεχνάµε τη δική µας».
1.Η µορφή του Ιωνά
Ενα επεισόδιο από τη βιβλική
ιστορία του Ιωνά αποτυπώνεται σε
αυτό το παράδοξο µαρµάρινο γλυπτό, που έχει φιλοτεχνηθεί κάπου
στη Νοτιοδυτική Μικρά Ασία, στο
δεύτερο µισό του 3ου αιώνα. Ανήκει στις συλλογές του Μουσείου του
Κλίβελαντ. Σύµφωνα µε τον επιµελητή της έκθεσης Ρόµπιν Κόρµακ,
το έργο, που ανήκει σε ένα σύνολο
11 γλυπτών, προοριζόταν για τη
διακόσµηση σπιτιού, κρήνης ή τάφου.
2.Το δισκοπότηρο της Αντιόχειας
Από τα δηµοφιλέστερα αντικείµενα της έκθεσης είναι το δισκοπότηρο της Αντιόχειας, που έχει φιλοτεχνηθεί στο πρώτο µισό του 6ου
αιώνα. Συνδέεται µε τον µύθο του
Αγιου ∆ισκοπότηρου. Αλλωστε έτσι
παρουσιάστηκε στην Παγκόσµια
Εκθεση του Σικάγου το 1933. Το
αντικείµενο είχε εκτεθεί στην πρώτη µεγάλη έκθεση για τη βυζαντινή
τέχνη, που είχε γίνει στο Παρίσι το
1931. Το δισκοπότηρο ανήκε σε αρχαιοπώλες, από τους οποίους το
αγόρασε το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 1950.
3. Ο «θησαυρός της Λάµπουσας»
Οι επισκέπτες της έκθεσης
έχουν την ευκαιρία να δουν συνενωµένο τον «θησαυρό της Λάµπουσας», ασηµένια πιάτα που είχαν κατασκευαστεί σε εργαστήριο της
Κωνσταντινούπολης, το πρώτο µισό
του 7ου αιώνα. Ο θησαυρός αποτελείται από εννέα πιάτα, τρία από τα
οποία βρίσκονται στο Μουσείο της
Λευκωσίας και έξι στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.
4. Ο ανάγλυφος αρχάγγελος
Η εικόνα του Μιχαήλ Αρχαγγέλου αποτελεί κυρίαρχο αντικείµενο
της έκθεσης. Κυριαρχεί επίσης στο
Λονδίνο, καθώς έχει αναπαραχθεί
πάνω σε ταξί και τηλεφωνικούς θαλάµους που διαφηµίζουν την έκθεση της Βασιλικής Ακαδηµίας Τεχνών.
5. Το χτένι του αυτοκράτορα
Μικροτεχνία σε ελεφαντοστό,
που παρουσιάζεται στην αίθουσα
που είναι αφιερωµένη στην τέχνη

Ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο που απεικονίζει Αρχάγγελο.
του ιερού παλατιού. Στη µία πλευρά του αντικειµένου εικονίζεται η
Παρθένος Μαρία να στρέφεται
προς τον αυτοκράτορα, που ταυτίζεται µε τον Λέοντα Στ’, και να του
τοποθετεί ένα πολύτιµο κόσµηµα
στο στέµµα.
6. Το θυµιατό του ναού
Μοναδικό αντικείµενο από ασήµι και χρυσό που αποδίδει σε µικρογραφία µια βυζαντινή εκκλησία
και ανήκει στον Θησαυρό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
7. Η περιπέτεια των εικόνων
Από τη µία όψη του έργου (αυτή
που βλέπουµε στη φωτογραφία)
παρουσιάζεται η εικόνα της Ακρας
Ταπείνωσης, ένα θέµα που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο κατά τον 12ο
αιώνα και χαρακτήριζε το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευ-

ής. Η εικόνα, µε τη µοναδική τεχνική του µικροψηφιδωτού (ψηφίδες
απειροελάχιστης διάστασης), φιλοτεχνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1300. Στο πίσω µέρος
της εικόνας υπάρχει η εικόνα της
Αγίας Αικατερίνης.
8. Η θύρα στο Ατράνι
Ορειχάλκινη θύρα, µεγάλων
διαστάσεων (3,3 x 1,8µ.), που κατασκευάστηκε σε εργαστήριο της
Κωνσταντινούπολης στις αρχές του
11ου αιώνα. Η θύρα είναι εν χρήσει
στον Ναό του Σωτήρος στο Ατράνι
της Ιταλίας, µια µικρή πόλη κοντά
στο Αµάλφι. Η θύρα διακοσµείται
µε τέσσερις εικόνες, του Χριστού,
της Παναγίας, του Αγίου Πανταλέοντος και του Αγίου Σεβαστιανού,
καθώς και από φυλλοειδείς σταυρούς.
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σε εξέχοντα πεδία µελέτης και ανάδειξης αυτής της σηµαντικής για
την ιστορία και τον πολιτισµό της
χώρας µας περιόδου.
Ενδεικτικά µνηµονεύουµε τις
σηµαίνουσες εκθέσεις «The Road to
Byzantium:
Luxury
Arts
of
Antiquity» στο Courtauld Institute
of Art του Λονδίνου και «Faith and
Power» στο Metropolitan Museum
of Art της Νέας Υόρκης, καθώς και
συνέδρια µε σπουδαίο αντίκτυπο
στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, όπως «Η Τέταρτη Σταυροφορία
και οι επιπτώσεις της» υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας Αθηνών.
Επίσης, ενισχύονται αξιόλογες

Ο «θησαυρός της Λάµπουσας» αποτελείται από εννέα ασηµένια πιάτα.
πρωθυπουργός, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του για τα εγκαίνια της «Βυζάντιο 330-1453», επισηµαίνοντας ότι «τίποτα από όλα
αυτά δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί
χωρίς σηµαντικότατες χορηγίες».
«Το ίδρυµα ‘Ι. Φ. Κωστόπουλου’,
το ίδρυµα ‘Α. Γ. Λεβέντη’ και το
ίδρυµα ‘Σταύρος Νιάρχος’ είναι
προσηλωµένα στην προσπάθεια
προβολής και διατήρησης του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής
κληρονοµιάς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Υπερέβαλαν εαυτούς
στην συγκεκριµένη περίπτωση και
γι’ αυτό επιθυµώ να τα ευχαριστήσω τόσο ο ίδιος προσωπικώς, όσο
και εξ ονόµατος των επισκεπτών
της έκθεσης για την ιδιαίτερα γενναιόδωρη υποστήριξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες του ιδρύµατος «Ιωάννη Φ. Κωστοπούλου», επισήµαναν στο «Περιοδικό» ότι:
«Το ίδρυµα ‘Ιωάννη Φ. Κωστοπούλου’ στο πλαίσιο της καταστατικής αποστολής του για την εν γένει
προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισµού, επικροτεί και υποστηρίζει εµπράκτως καλλιτεχνικά
γεγονότα µεγάλου ενδιαφέροντος.
Ενα τέτοιο γεγονός είναι και η έκθεση ‘Βυζάντιο 330-1453’ στη RAA,
που στοχεύει στην προβολή της βυζαντινής τέχνης και στην κατανόηση της σηµαντικής επιρροής και
συµβολής της στην παγκόσµια τέχνη. Η συµβολή του ιδρύµατός µας
στην επιτυχία αυτού του φιλόδοξου
εγχειρήµατος εναρµονίζεται µε την
µέχρι σήµερα σταθερή στήριξή του

προσπάθειες για τη συντήρηση και
αναστύλωση βυζαντινών µνηµείων,
όπως της Αγίας Κυριακής Νάξου,
και για τη διάσωση και τον εµπλουτισµό συλλογών βυζαντινών κειµηλίων, όπως του Μουσείου Μπενάκη. Ειδικής µνείας χρήζει η συνεισφορά του Ιδρύµατος στην κατασκευή του Σκευοφυλακίου- Μουσείου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Ορους Σινά αλλά και η

Μαθήµατα
µουσικής

στήριξη που παρέχει στην λειτουργία Εδρών Βυζαντινών Σπουδών ξένων πανεπιστηµίων, όπως του Κολεγίου Exeter του Πανεπιστηµίου
της Οξφόρδης.
Το ίδρυµά µας διάκειται θετικά
και χαιρετίζει πάντοτε µε ενθουσιασµό ανάλογες δράσεις, πολλώ δε
µάλλον όταν αποτελούν καρπό συνεργασίας σηµαντικών φορέων,
όπως, στην προκειµένη περίπτωση,
το από κοινού εγχείρηµα της RAA
και του Μουσείου Μπενάκη.
Η έκθεση ‘Βυζάντιο 330-1453’,
που γενναιόδωρα υποστηρίχθηκε
από τρία ελληνικά κοινωφελή ιδρύµατα, το ίδρυµα ‘Α. Γ. Λεβέντη’, το
ίδρυµα ‘Σταύρος Νιάρχος’ και το
ίδρυµά µας, αναδεικνύεται σε ένα
από τα πιο σηµαντικά πολιτιστικά
γεγονότα του τρέχοντος έτους και
αυτό επιβεβαιώνεται από την τεράστια, πέραν κάθε προσδοκίας,
ανταπόκριση του κοινού, που επιβραβεύει µε τον τρόπο αυτό το όραµα και το έργο όλων όσοι συνέβαλαν στην πραγµατοποίησή της».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής του ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», Γεώργιος
Αγουρίδης δήλωσε στο «Περιοδικό»:
«Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
που υποστηρίζουµε αυτήν την έκθεση, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από 300 έργα τέχνης, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικότατων
αντικειµένων από το θησαυρό San
Marco στη Βενετία και τη Μονή της
Αγίας Αικατερίνης στην Αίγυπτο,
καθώς και σπάνιων εκθεµάτων από
συλλογές στην Ευρώπη, την Αµερική, τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Η έκθεση είναι σπάνιας εµβέλειας καθώς καλύπτει ολόκληρο το
φάσµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τη θεµελίωσή της στην
Κωνσταντινούπολη το 330 π. Χ. ως
και την Αλωσή της το 1453 από τις
Οθωµανικές δυνάµεις. Είµαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρει να αποκαλύψει το αληθινό µήνυµα του µεγαλοπρεπούς αυτού πολιτισµού στο
σύγχρονο θεατή και να υπογραµµίσει την εκτενή επιρροή του στην
παγκόσµια Τέχνη.

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

Από τα δηµοφιλέστερα αντικείµενα της έκθεσης είναι το δισκοπότηρο
της Αντιόχειας, που έχει φιλοτεχνηθεί στο πρώτο µισό του 6ου αιώνα.
Με την υποστήριξη της έκθεσης
αυτής, το Ιδρυµά µας αποδεικνύει
τη δέσµευσή του στη διατήρηση και
την προαγωγή της ελληνικής ταυτότητας και κουλτούρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη
στήριξη συνεργασιών µεταξύ επιφανών ιδρυµάτων, όπως στην περίπτωση αυτή µεταξύ του Μουσείου
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Μπενάκη στην Αθήνα και του RAA
στο Λονδίνο.
Ηταν επίσης µια πολύ καλή ευκαιρία για 3 µεγάλα ελληνικά φιλανθρωπικά Ιδρύµατα να δουλέψουν µαζί µε µεγάλο ενθουσιασµό.
Είµαστε σίγουροι ότι αυτή θα είναι
µία από πολλές περιπτώσεις συνεργασίας τα επόµενα χρόνια».
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9. Η εικόνα του Χριστού µε τους
αγίους Σέργιο και Βάκχο
Η εικόνα προέρχεται από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Απεικονίζει τους αγίους Σέργιο και
Βάκχο, µαζί µε τον Χριστό, και φιλοτεχνήθηκε τον 6ο ή τον 7ο αιώνα
στην Κωνσταντινούπολη. Σήµερα
βρίσκεται στο Μουσείο του Κιέβου.
Τα ιδρύµατα «Ιωάννη Φ.
Κωστόπουλου», «Α.Γ. Λεβέντη»
και «Σταύρος Νιάρχος»
Περήφανοι για τη συµβολή τους
στην πραγµατοποίηση µίας τόσο
σηµαντικής έκθεσης, ήταν οι ιθύνοντες των κοινωφελών ιδρυµάτων,
τα οποία εξήρε προσωπικά και ο
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