
10 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018                                                                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετά την Κωνσταντινούπολη, εκτός συνόρων
«ταξιδεύει» και πάλι η έκθεση φωτογραφίας
«Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal
Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από
την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ». Τη
σκυτάλη πήρε  αυτή τη φορά η πρωτεύουσα
του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βάδης –
Βυρτεμβέργης στη Γερμανία, Στουτγκάρδη.

H Κεντρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
σε συνεργασία με την οργάνωση της ΑΧΕΠΑ στη Στουτγ-
κάρδη, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την
Αγιορειτική Εστία παρουσιάζουν την έκθεση στους ομογε-
νείς της Στουτγκάρδης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
δουν για πρώτη φορά το αρχειακό υλικό των δύο φωτογρά-
φων, που αποτύπωσαν με τον φακό τους εντυπωσιακές,
άγνωστες και άκρως γοητευτικές πτυχές της Πόλης της τε-
λευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα. 

Η έκθεση υποστηρίζεται και από τον ελληνικό ραδιοφω-
νικό σταθμό Pulse Στουτγκάρδης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 φωτογραφίες, προερχό-
μενες από τη Φωτοθήκη της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, των
Jean Pascal Sebah (1872-1947) και Polycarpe Joaillier (1848-
1904), οι οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργαστήριο
Sebah & Joaillier και ασχολήθηκαν κυρίως με τη φωτογρά-
φιση της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου. 

Οι δύο φωτογράφοι επιδίωκαν να παράγουν εντυπωσιακά
φωτογραφικά λευκώματα, τα οποία προορίζονταν να πουλη-
θούν σε επισκέπτες από τη Δύση που γοητεύονταν από το
φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του παρελθόντος.
Ωστόσο, σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζονται
δείγματα της πρόθεσής τους να δημιουργήσουν όχι μόνο
ντοκουμέντα, αλλά και έργα τέχνης. 

Στο κείμενο των επιμελητών της έκθεσης, Θοδωρή Μάρ-
κογλου, Αντώνη Σαραγιώτη, και Μαρίας Φαρμάκης, μεταξύ
άλλων, υπογραμμίζεται: 

«Οι εικόνες με τα χαρακτηριστικά της καρτ ποστάλ είναι
συγχρόνως και απόπειρες διαχείρισης του φωτός και της
σκιάς στη σύνθεση. Είναι ηθογραφικές και εθνογραφικές,
αλλά ταυτόχρονα η παρουσία της ανθρώπινης μορφής ‘‘κα-
δράρεται’’ σ’ ένα μελαγχολικό, συμβολικό, ενίοτε σουρεαλι-
στικό, τοπίο, εικόνες δηλαδή τουριστικές, αλλά με βαθιά
εικαστικό χαρακτήρα. 

Η διττή αυτή φύση καθιστά τις εικόνες αυτές ξεχωριστές
ακόμη και σήμερα, όχι μόνο ως ντοκουμέντα της εποχής και
ως δείγματα της τεχνολογίας της, αλλά και ως προσπάθειες
της φωτογραφίας του 19ου αιώνα να ανυψωθεί στο επίπεδο
των καλών τεχνών».

Σημειώνεται ότι το σπάνιο αυτό φωτογραφικό υλικό εκτέ-
θηκε για  πρώτη φορά από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του
2017 στη Θεσσαλονίκη, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορειτι-
κής Εστίας, μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στην Κων-
σταντινούπολη και, στη συνέχεια, παρουσιάστηκε
(Μάιο-Ιούνιο 2018) στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπο-
λης, εντυπωσιάζοντας το κοινό. 

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου, στη Στουτγκάρδη (Fe-
uerbach), και θα διαρκέσει έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018.

Συλλογή Ιωάννη Τρικόγλου

Η Συλλογή Ιωάννη Τρικόγλου αποτελεί δωρεά του ομο-
γενή από την Αίγυπτο Ιωάννη Τρικόγλου στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 1963. 

Με τακτοποιημένο το ποικίλου περιεχομένου προσωπικό
αρχείο του Ιωάννη Τρικόγλου, με ψηφιοποιημένο τον κατά-
λογο και πολλά αντικείμενα της συλλογής, το μέγεθος της
Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, της «κιβωτού της μνήμης του ελ-
ληνισμού», όπως αποκαλούσε ο δωρητής τη συλλογή του,
στην πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του ΑΠΘ περιλαμβάνει 14.012 τόμους βιβλίων, που αντιστοι-
χούν σε 10.783 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους για την
ελληνική ιστορία, κυρίως την Ελληνική Επανάσταση του 1821
και τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, για την αρχαιολογία, τη λα-
ογραφία, τη λογοτεχνία, τον περιηγητισμό, τον φιλελληνισμό
και γενικότερα για τον ελληνισμό της Μεσογείου με πολλές
σπάνιες εκδόσεις και λευκώματα (από το 1495 έως τα μέσα
του 20ού αιώνα).”ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΔΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ”. Με αυτόν τον τίτλο η
πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης “Μακεδονίας”στην
έβδομη σελίδα δημοσιεύει στις 30.4.1964 την είδηση της
δωρεάς του Ιωάννη Τρικόγλου στο ΑΠΘ, σε μικρό μονό-

στηλο, όπου σημειώνει: Ο εξ Αιγύπτου ομογενής κ. Ι. Τρικό-
γλου εδώρησεν εις το πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης βιβλιο-
θήκην μεγάλης ιστορικής και επιστημονικής αξίας
περιέχουσαν βιβλία βάρους δέκα τόνων. 

Εις την πραγματοποίησιν της δωρεάς αυτής συνετέλεσαν
μεγάλως οι τέως υπουργοί κ.κ. Μαυροκορδάτος και Φραγκί-
στας. Ο πρύτανης και τέως υπουργός κ. Καβαζαράκης εδε-
ξιώθη τον κ. Τρικόγλου, προς τον οποίον εξέφρασε τας
θερμάς ευχαριστίας της συγκλήτου, των καθηγητών και του
φοιτητικού κόσμου διά την μεγάλην αυτήν δωρεάν.] Μετά
ένα περίπου μήνα, στις 9.5.1964 στην έκτη σελίδα της ίδιας
εφημερίδας, ο πρύτανης Ν. Ι. Καβαζαράκης, ανάμεσα στις
αποδοχές εκ μέρους της Συγκλήτου των κληροδοτημάτων
και δωρεών, ανακοινώνει επίσημα και τη δωρεά της “ιδιωτι-
κής βιβλιοθήκης” του Ιωάννη Τρικόγλου “εξ 116 κιβωτίων”. 

Σε απόσπασμα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Κεν-
τρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ 1.11.60 αναφέρεται «συζητείται
.... το ζήτημα της δωρεάς του εξ Αιγύπτου ομογενούς κ. Ι. Τρι-
κόγλου και αποφασίζεται να επιδιώξει ο κ. προεδρεύων έφο-
ρος να μάθη την διεύθυνση του δωρητού παρά του πρώην
βουλευτού κ. Μαυρογορδάτου. Ακολούθως να συνεννοηθεί
μετά του κ. δωρητού δια την παραλαβή των δωρηθέντων βι-
βλίων». Από το πρακτικό στις 14/06/63 αναφέρεται ότι γίνε-
ται δεκτή η Δωρεά της Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης του Ιωάννη
Τρικόγλου ...». n

Στουτγκάρδη: Έκθεση φωτογραφίας 

«Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal Sebah 
& Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την 
Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ»

Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Ρηνανίας
και Βεστφαλίας/Λίππε πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ημερίδα για το γερμανικό σύστημα υγείας και ιατρικής
εκπαίδευσης στο Ντίσελντορφ. 

Με την συμμετοχή έμπειρων και καταξιωμένων Έλλήνων και Γερ-
μανών ιατρών παρουσιάστηκαν οι βασικές δομές του γερμανικού
συστηματός υγείας οπως επίσης το σύστημα εκπαίδευσης της ιατρι-
κής ειδικότητας στην χώρα. Αναλύθηκαν επίσης φλέγοντα θέματα
εργασιακών δικαιωμάτων και δόθηκαν συμβουλές για τον σχεδιασμό
της καριέρας των νέων ιατρών στη Γερμανία μετά την ειδικότητα.

Η συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. 

Από ελληνικής πλευράς έγιναν εισηγήσεις από τους Χρήστο
Κούκο, Ξενοφών Μπαραλιάκο, Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ιωάννη Δη-
μητρίου, Ιωάννα Γερμαντά και Αλέξη Θεοδώρου. Εκ μέρους των ια-
τρικών συλλόγων συμμετείχαν με εισηγήσεις οι Γιούργκεν Χέρντ και
Πάτρικ Μπόλντ καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Μάρμπουργκερ
Μπουντ, της Ένωσης των Νοσοκομειακών Ιατρών, Αντρέας Χέφφ-
κεν. Τους συμμετέχοντες χαιρέτησε ο γνωστός φιλέλληνας Πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρηνανίας Ρούντολφ Χένκε ο οποίος
τυχαίνει να είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU-
στο Μπούντεσταγκ. n

Ντίσελντορφ: Ημερίδα για το γερμανικό σύστημα υγείας

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρηνανίας και ομοσπονδιακός βουλευτής του CDU, Ρούντολφ Χένκε, ενώ χαι-
ρετίζει την κοινή εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας ΓΕΝΕΣΙΣ και των Ιταρι-
κών Συλλόγων Ρηνανίας και Βεστφαλία/Λίππε
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