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T H E  T R E N D L E T T E R

Πριν λίγο καιρό διάβασα 
ένα ενδιαφέρον άρθρο 
το οποίο αναφερόταν 
σε διάφορες χώρες ανά 

τον κόσμο που συνταγογραφούν 
επισήμως επισκέψεις σε χώρους 
πολιτισμού, καθώς οι εξειδικευμέ-
νοι επιστήμονές τους πιστεύουν 
ακράδαντα πως η Τέχνη μπορεί να 
λειτουργήσει ως σωτήρια συμπλη-
ρωματική θεραπεία της κατάθλιψης 
και του κοινωνικού άγχους.

Βλέποντας τον κορωνοϊό να ει-
σβάλλει στη ζωή μας, αλλά και 
τον πανικό και την κατάθλιψη να 
«ανοίγουν» την πόρτα, αναρωτή-
θηκα  με ποιον τρόπο η Τέχνη 

θα μπορούσε να 
μας βοηθήσει, 
έχοντας ως δε-
δομένο ότι οι 
πολ ι τ ισ τ ι κ έ ς 
ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς 
αυτούς τους 
δ ύ σ κ ο λ ο υ ς 
καιρούς, δικαι-
ολογ ημ έ ν α , 
απαγορεύο -
νται.

Ψάχνοντας, ανακάλυψα, τις θαυ-
μάσιες εικονικές περιηγήσεις που 
μπορείτε να κάνετε μέσω της πλατ-
φόρμας Google’s Arts & Culture, 
η  οποία διαθέτει ένα απίστευτο 
ψηφιακό υλικό από περίπου 1.200 
πολιτιστικούς φορείς. Μπορείτε να 
κάνετε ξεναγήσεις ή να χαζέψε-
τε συγκεκριμένα έργα τέχνης για 
ώρες, αναζητώντας τα είτε ανά 
καλλιτέχνη είτε ανά ιστορική περί-
οδο, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα 
να ψάξετε αυτό που σας ενδιαφέρει 
επιλέγοντας το όνομα του μουσείου 
που σας κεντρίζει την περιέργεια ή 
την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. 
Στις επιλογές περιλαμβάνονται 
αρκετά «βαριά» ονόματα όπως, 
για παράδειγμα, το Metropolitan 
Museum of Art και το Solomon R. 
Guggenheim Museum στη Νέα 
Υόρκη, η Uffizi Gallery στη Φλω-
ρεντία, το Van Gogh Museum στο 
Άμστερνταμ, καθώς και το Calouste 
Gulbenkian Museum στη Λισσα-
βώνα. Παράλληλα, μπορείτε να 
δείτε ακριβείς απεικονίσεις 360Ο 
από αρχαιολογικούς και πολιτιστι-
κούς χώρους όπως π.χ. το Stone 
Henge, οι πυραμίδες της Αιγύπτου 

και το Κολοσ-
σαίο. Online 
έχετε, επίσης, 
τη δυνατότη-
τα να παρακο-
λουθήσετε στο  Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza μια 
ξενάγηση στον κόσμο του περί-
φημου Rembrandt, ενώ την ίδια 
τακτική ακολουθεί και το Castello 
di Rivoli στο Τορίνο. Να προσθέ-
σω ότι και το Μουσείο του Λού-
βρου μπορεί να σας διακτινίσει, 
μέσω της τεχνολογίας, στη Galerie 
d’Apollon, αλλά και στην Αιγυπτια-
κή του συλλογή.

Κι αν απλά θέλετε να χαλαρώσε-
τε διαβάζοντας, υπάρχει για εσάς 
το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης το οποίο, 
μόλις γραφτείτε συνδρομητές, θα 
σας εξασφαλίσει δωρεάν και εύ-
κολη πρόσβαση σε χιλιάδες ελ-
ληνόγλωσσα ηλεκτρονικά βιβλία. 
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 
να πληκτρολογήσετε στον υπο-
λογιστή σας την ηλεκτρονική δ/
νση https://ereading.nlg.gr/el/ και να 
πραγματοποιήσετε την εγγραφή.
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