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Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα φιλοδοξεί να παρουσιάσει
ένα δείγµα από το αρχείο του ∆ηµήτρη
Παπαδήµου, να προσφέρει ένα ταξίδι
στο χώρο και στο χρόνο και να
παρουσιάσει ανθρώπους µε όραµα.

Το αρχείο αυτό περιλαµβάνει 65.000 
περίπου αρνητικά και δωρίθηκε από την
οικογένειά του στο ΕΛΙΑ σύµφωνα µε
επιθυµία του. 

Συγκροτείται από ενότητες σε σχέση µε
την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, 
τη Μέση Ανατολή και την Γκάνα και
αντικατοπτρίζει τη ζωή, τα ταξίδια και
τα ενδιαφέροντα του.

Το έργο του στρέφεται πάντα γύρω από
τον Άνθρωπο και τις δηµιουργίες του.

Όταν, µετά από σαράντα χρόνια στην Αίγυπτο, ο Παπαδήµος αποφασίζει να εγκατασταθεί στην
Ελλάδα το 1956, αµέσως αντιλαµβάνεται ότι βρίσκεται σε µια µεταβατική εποχή και προσπαθεί να
απαθανατίσει αυτό που φεύγει και εκείνο που παίρνει τη θέση του.

Παράλληλα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του φωτογραφίζει ανθρώπους των γραµµάτων και των
τεχνών, πολλοί από τους οποίους είναι φίλοι του, και µας χαρίζει µία σειρά ανεπιτήδευτων αλλά
εξαιρετικά γοητευτικών πορτραίτων. 



Ο ∆ηµήτρης Παπαδήµος γεννιέται στο Κάιρο και τα πρώτα σχολικά χρόνια σπουδάζει στην Αµπέτειο
Σχολή. Ο αιφνίδιος θάνατος του πατέρα του το 1936 τον αναγκάζει να αφήσει το σχολείο. Εργάζεται
σε συνεργείο αυτοκινήτων και ως ελαιοχρωµατιστής. Είναι η εποχή που γνωρίζει τον Βρετανό
αρχιτέκτονα και πολεοδόµο Ώστεν Χάρρισον, ο οποίος γίνεται ο δεύτερος πατέρας και µέντοράς του.

Πηγαίνει για µικρό χρονικό διάστηµα στη Γαλλία για σπουδές κινηµατογράφου το 1939 αλλά
επιστρέφει για να εργαστεί για τις ελληνικές αρχές της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια του
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.



Η αγαπηµένη του φωτογραφική µηχανή Rolleiflex, την οποία χρησιµοποιούσε
µέχρι την δεκαετία του΄80.



Στις αρχές του πολέµου βρίσκεται µε ένα σώµα εθελοντών στην έρηµο µε σκοπό την «επαναφορά
και επιδιόρθωση των µη κατεστραµµένων οχηµάτων».

Αργότερα υπηρετεί στην Ελληνική Αεροπορία, γίνεται πολεµικός φωτογράφος, καλύπτει τη δράση
του ελληνικού εµπορικού ναυτικού και τα στρατόπεδα προσφύγων και ακολουθεί την Ορεινή
Ταξιαρχία στο Ρίµινι και σε άλλα µέτωπα στην Ιταλία.



Κατά τη διάρκεια του πολέµου γνωρίζεται µε τον διπλωµάτη Αλέξανδρο Ξύδη. Χάρη στο χαρακτήρα
του αλλά και στην πολυγλωσσία του προσλαµβάνεται και εργάζεται στο γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Προϊστάµενος της υπηρεσίας είναι ο Γιώργος
Σεφέρης.



Λίγες µέρες µετά την επιστροφή της κυβέρνησης εθνικής ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου,
τον Οκτώβριο του 1944, ο Παπαδήµος έρχεται στην Αθήνα και αποτυπώνει σκηνές από την

Απελευθέρωση.



Σύντοµα όµως την χαρά της νίκης διαδέχεται η φρίκη των ∆εκεµβριανών, οι οδοµαχίες, 
τις οποίες δε διστάζει να απαθανατίσει µε κίνδυνο της ζωής του.



«Χτες, έκανα ένα γύρο στη λαβωµένη
πολιτεία: 

Αθηνάς, Πειραιώς, Γ΄Σεπτεµβρίου. Αγίου
Κωνσταντίνου, χαλάσµατα, σπίτια
τιναγµένα, σµπαραλιασµένα, µ’ αυτό το
αλλόκοτο και φοβερό χιούµορ που
παίρνουν τα έργα των ανθρώπων όταν
ξεχαρβαλωθούν και αχρηστευτούν.

Κατοικίες ανοιγµένες σαν τα σπασµένα
καρύδια, αφήνοντας να φαίνουνται από
µέσα τα ίχνη της ζωής που γύρεψε να
προστατευτεί, να φτιάξει µιαν ιδιαίτερη
ατµόσφαιρα…»

Γιώργος Σεφέρης, Μέρες, 1945-1951



Κουρασµένος από τους Πολέµους
Τα ταξίδια, τους αγέρες
Θα γυρίσω ξανά κοντά σου.

…
Θα σου µιλήσω για τα ταξίδια µου
για συµφορές και για λαχτάρες µου.

∆ηµήτρης Παπαδήµος, Ποιήµατα,
Αθήνα 1954



Οι καθηµερινές εικόνες της ανέχειας των ανθρώπων, ως αποτέλεσµα του πολέµου, είναι από τα πιο
οδυνηρά γεγονότα που αποτυπώνει µε το φακό του. Συντετριµµένος αποφασίζει να επιστρέψει στο
Κάιρο.

Αποστρατιές ατέλειωτες ελπίδες τα όνειρά µας
Νεροβαψίµατα, συντρίµια.

∆ηµήτρης Παπαδήµος, Ποιήµατα, Αθήνα 1954



Τον Ιανουάριο του 1945 επιστρέφει
στο Κάιρο όπου, παράλληλα µε την
εργασία του στο τµήµα Τύπου και
Πληροφοριών του Υπουργείου
Εξωτερικών, συνεχίζει την
ενασχόλησή του µε τη φωτογραφία.
Είναι η στιγµή που αποφασίζει να
ασχοληθεί µε αυτή επαγγελµατικά.

Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα
καταφέρει µε ορµητήριο το Κάιρο να
περιοδεύσει στη Μεσόγειο και στην
Αφρική αποτυπώνοντας «µε την
καρδιά στα µάτια» τους ανθρώπους, 
τις παραδόσεις και τα δηµιουργήµατά
τους.

Κάιρο, αρχές δεκαετίας 1950



Αίγυπτος - ο Γενέθλιος Τόπος

Ασουάν, Φελούκα στον Νείλο, περί το 1950



Τζαµί Ιµπν Τουλούν,
το παλαιότερο σωζόµενο στο
Κάιρο, αρχές δεκαετίας 1950



Ο δρόµος άσπριζε µπροστά µου,

Απαλός αχνός ύπνου

Στο γέρµα ενός µυστικού δείπνου…

Σπυρί σπυρί της άµµου…

Σεφέρης, Στροφή, 1931

Όαση ελ- Χάργκα, αρχές δεκαετίας 1950 



Κάιρο, τέλη δεκαετίας 1940



Βεδουίνοι, περί το 1950



Ψάρεµα στο Νείλο, περί το 1950 Πάγκος πλανόδιου πωλητή, περί το 1950



«Σηµειώσεις για τοπιακές αποχρώσεις… ∆ιαδοχικές συγχορδίες τέµπερας… Αέρας γεµάτος
από κοκκινωπή σκόνη…. Ανάλαφρα υγρά σύννεφα, 

που σχεδόν αγγίζουνε τη γη κι ωστόσον
δεν φέρνουν ποτέ βροχή.»

Λόρενς Ντάρρελ, Αλεξανδρινό Κουαρτέτο, Ιουστίνη, 1957

Σουέζ, περί το 1950



Σιταντέλα, η ακρόπολη του
Καίρου, αρχές 1950



Κιρντάσα, Ζωοπανήγυρη, Αίγυπτος, περί το 1950



Στους Φελλάχους

Παιδιά της χώρας που ποτίζει ο
Νείλος
Ένα τραγούδι όλο συµπάθειας
κι ευγνωµοσύνης, σήµερα σας
στέλλω.

Σε σας, τους λατρευτές του
ήλιου…

Γιώργος Βρισιµιτζάκης, 
Τα τραγούδια του Φελλάχου, 1920

Αίγυπτος, περί το 1950. Φελάχα µὲ τὰ παιδιά της.



Πρωί

Κι είναι το θέαµα µαγευτικό,
Κι εύθυµο, κι ενθαρρυντικό,
Γυναίκες, άντρες, γέροι και παιδιά
στα έργα τους να τρέχουν τραγουδώντας.

Γιώργος Βρισιµιτζάκης, Τα τραγούδια του Φελλάχου, 1920



Ναύτες στα ξάρτια φελούκας.



Γη της Αιγύπτου

Γη της Αιγύπτου, συ΄ σαι η πατρίς
µου,
Από τα µάγα τα ακρογιάλια της
Μεσογείου,
ως τα χρυσά του Νείλου τα κανάλια
τα πλάνητά µου βήµατα έφερα.
Τες θύελλες που γνώρισε η ζωή
µου,
τους θριαµβευτικούς τους ύµνους
που το πνεύµα µ’έψαλλε,
Συ και τες είδες και τες άκουσες
Γη της Αιγύπτου, συ΄σαι η πατρίς
µου.

Γιώργος Βρισιµιτζάκης, 

Τα τραγούδια του Φελλάχου, 1920



Ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός στην πορεία του Παπαδήµου υπήρξε η συνεργασία του µε τον
παγκοσµίου φήµης Αιγύπτιο αρχιτέκτονα Χασάν Φάτχι, πρωτεργάτη στην αναβίωση της αιγυπτιακής
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
Ο Φάτχι σχεδίασε τη Νέα Γκούρνα για να στεγάσει την κοινότητα της παλαιάς Γκούρνα που ήταν
χτισµένη πάνω σε αρχαίους τάφους κοντά στο Λούξορ. Σχεδίασε έναν οικισµό λαµβάνοντας υπόψη
τις αισθητικές αντιλήψεις των κατοίκων και θέλοντας να τους εξασφαλίσει άνετες και υγιεινές
συνθήκες διαβίωσης. Το όλο εγχείρηµα συνάντησε έντονες αντιδράσεις και η αιγυπτιακή κυβέρνηση
σκεπτόταν να το γκρεµίσει. 
Ο Παπαδήµος το φωτογράφισε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτός ένας νοητός περίπατος µέσα
στο «πήλινο χωριό» του Φάτχι και κατάφερε να µεταδώσει το όραµα του αρχιτέκτονα στο ευρύ
κοινό, όταν δηµοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες του στο περιοδικό Αρχιτεκτονική. Αυτό έφερε µια πρώτη
διεθνή αναγνώριση στο έργο και η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει την έκδοση
ενός βιβλίου µε τη µελέτη του Φάτχι και τις φωτογραφίες του Παπαδήµου.

Ο Λώρενς Ντάρρελ και ο Χασάν Φάτχι στην ταράτσα του
σπιτιού του Φάτχι

Σκιάδα για την αγορά των κατοίκων της Νέας Γκούρνα





Ταξίδι στη Σίουα, 1947

Το Ταξίδι στη Σίουα ήταν το πρώτο
από µια σειρά ταξιδιωτικών βιβλίων
που εικονογράφησε ο Παπαδήµος.

Το βιβλίο αυτό κατέγραψε ένα ταξίδι
του Βρετανού συγγραφέα Ρόµπιν
Μωµ και έγινε δεκτό µε επαίνους
από τον τύπο που εστίασε ιδιαίτερα
στις φωτογραφίες.

Ο Παπαδήµος όχι µόνο αποτύπωσε
όσα δεν µπορούσαν να αποδοθούν
µε τα λόγια του συγγραφέα, αλλά
στάθηκε ο συνδετικός κρίκος
ανάµεσα σε εκείνον και τους
κατοίκους που επέτρεψαν τελικά σε
δύο ξένους να καταγράψουν τη ζωή
και τις παραδόσεις τους.



Άναµµα φωτιάς µε φοίνικα, Σίουα 1947



Καλαθοπλεκτική





Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΡΑΪΣ

Ετέλειωσεν η προσευχή!Κείνο που ΄ χε
να πει [στη µάνα φύση]

τωπε κι ο Ράις τους δεσµούς του
εστερέωσε µ’ αυτήν.

Ανεγνώρισε και πάλι την εξάρτησή του
απόλυτη.

…

Στο µεταξύ έσβυσ΄ο ήλιος απ ΄ τη
φύση.

Γιώργος Βρισιµιτζάκης, Τα τραγούδια του
Φελλάχου, 1920



Ο Παπαδήµος στο κτήµα του στην Αίγυπτο, κοντά στις πυραµίδες,
ποζάρει µε τον φίλο του Άµ Σαγιέντ.



ΣΙΝΑ

«Η βροχή για το Μοναστήρι έχει
µεγάλη σηµασία΄τρία χρόνια δεν
έβρεξε καθόλου και µε µεγάλη
δυσκολία και κόπο σωθήκανε τα
δέντρα από την ξηρασία. Στο
Μοναστήρι και στα γύρω περιβόλια
που δουλεύουν Βεδουίνοι της φυλής
των Γκιµπελία, επίσης Αλέκιδες, 
Αβάρµηδες και Γκαράρσηδες
εξυπηρετούν το Μοναστήρι στη
µεταφορά και τα µηνύµατα στα
µακρυνά µετόχια του Μοναστηριού».

Ο Παπαδήµος είχε στενή σχέση µε
τον αρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο Γ΄, 
που υπήρξε δάσκαλός του. 
Επισκεπτόταν συχνά τη µονή της
Αγίας Αικατερίνης αποτυπώνοντας µε
το φακό του καθηµερινές στιγµές
των µοναχών. 

Προφήτης Ηλίας, Αγία Κορυφή



Ο Αρχιεπίσκοπος Πορφύριος Γ΄ Οι µοναχοί ξεδιαλέγουν όσπρια



Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ιερουσαλήµ

Γέρασα, Ιορδανία 1946



Ο βασιλιάς Αµπντάλλα της Ιορδανίας, Αµµάν, 1946

«Την εποµένη το πρωί στις 8 µε περίµενε σε µια γωνιά του τεράστιου και ολάνθιστου περιβολιού
του. Φορούσε άλλο καφτάνι, κόκκινο σκούρο, κι ολόκληρος έµοιαζε σαν µια λεπτή περσική
µινιατούρα.
Είµαι στις διαταγές σου µου είπε… Όταν τελείωσε η φωτογράφιση…κουβεντιάσαµε. Μου είπε ότι
πέρασε ολόκληρη τη ζωή του στην έρηµο, ευτυχισµένα χρόνια, και ότι τώρα που θα γινόταν
βασιλιάς θα ήταν αναγκασµένος να ζη τριγυρισµένος από το τους τοίχους του παλατιού.
Τον ανησυχούσε ακόµα η καθυστέρηση της χώρας του και η φτώχια που µάστιζε τον πληθυσµό, 
ιδιαίτερα τους χωρικούς…»

∆ηµήτρης Παπαδήµος, Εικόνες, 1961



Εορτασµός για την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ιορδανίας
και τη στέψη του βασιλιά Αµπντάλλα Α΄

Μηχανή προβολής εικόνων. Αµµάν, Ιορδανία, 1946



Ιερουσαλήµ, 1956, Χαράµ ας-Σαρίφ

Ιερουσαλήµ, 1946, στην αγορά



∆ΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

Τοπικός βασιλιάς πηγαίνοντας σε επίσηµη τελετήΑγόρι δίπλα σε δέντρο καπόκ, Γκάνα 1949



Μετέωρος χορευτής



Λάρνακα, Αλυκές, 1950 Φτιάχνοντας λουκουµάδες σε πανηγύρι

ΚΥΠΡΟΣ



Καµίνι αγγειοπλαστείου Αγγειοπλάστης



Η πέτρα του Ρωµιού, Πάφος, αρχές δεκαετίας 1950



Λάπηθος 1949-1950,

Πανηγύρι στὸν Πρόδροµο



Ελλάδα

Οδός Πανεπιστηµίου,
1960-65

Αθήνα



Αµερικανική Πρεσβεία

Το κτίριο της Αµερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα σχεδιάστηκε από τον διάσηµο αρχιτέκτονα της Σχολής
Μπαουχάουζ, Γουόλτερ Γκρόπιους και έχει χαρακτηριστεί αρχιτεκτονικό µνηµείο.



Πειραιάς



Μικρολίµανο, 1960



Σταθµός ΗΣΑΠ, 1960

∆εξαµενή Ναυπήγησης, 1960



Το Λιµάνι του Πειραιά, 1960



Εσωτερική αυλή, Πλάκα, 1960

Προσφυγική κατοικία στο Πολύγωνο, 1960



Σαλαµίνα



Αίγινα



Κατούνια Ευβοίας

Τράτα Κόψιµο ξύλων



Μέτσοβο



Μαραθώνας



Ύδρα

Υδροφόρα



∆ηµητσάνα

Πετάλωµα



Μυστράς



Καρδίτσα, 1964

Μεταφορά οικοσκευής Παζάρι φλοκάτης



Θεσπρωτία, 1961

Καλύβες Σαρακατσάνων Σαρακατσάνοι



Σαρακατσάνικος Γάµος



Θεσσαλονίκη, περί το 1960



Κοζάνη



Καβάλα



Αλόννησος, δεκαετία 1960

Στὴ λάντζα



Σκιάθος 1961

Προσωπικά αντικείµενα από το σπίτι του Παπαδιαµάντη



Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Λίµνη Βουλισµένη, 1964



Πλατανιὰς Κρήτης 1962-Κριτσά, Κρήτη, 1956



Σίφνος, Κάστρο Σίφνου 1963

∆άπεδο στὸν ναὸ Κοιµήσεως της Θεοτόκου



Ζάκυνθος 1967



Χίος

∆ιαλογὴ µαστίχας, 1960



Μύκονος

1956 1962



Αµοργός, 1961

Μοναχός στο καµπαναριό της Χοζοβιώτισσας



∆ιεθνής προσωπικότητα, ηθοποιός και πολιτικός.

Η Μελίνα Μερκούρη έγινε δεκτή στη ∆ραµατική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1938. 

Από τις σηµαντικότερες ερµηνείες της υπήρξε ο
ρόλος της Αλεξάνδρας ντελ Λάγκο στο

Γλυκό Πουλί της Νιότης στο Θέατρο Τέχνης το
1960.

Οι ταινίες Στέλλα του Μιχάλη Κακκογιάννη και

Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασσέν της χάρισαν
διεθνή αναγνώριση και µία υποψηφιότητα για το
βραβείο Όσκαρ.

Πάλεψε για την ανατροπή της δικτατορίας και µε
την αποκατάσταση της δηµοκρατίας πολιτεύτηκε.

∆ιατέλεσε Υπουργός Πολιτισµού και αγωνίστηκε για
την επιστροφή των Μαρµάρων του Παρθενώνα. 

Ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης υπήρξε δική της ιδέα.

Η Μελίνα Μερκούρη στην Ύδρα
για τα γυρίσµατα της Φαίδρας, 1961

Μελίνα Μερκούρη, 1920-1994

Πορτραίτα



Ο Παπαδήµος εργάστηκε ως βοηθός
παραγωγής στο γύρισµα της ταινίας του Ζύλ
Ντασσέν Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται.



Επιστρέφοντας από την Αίγυπτο στη Ελλάδα το 1956, συνεργάζεται µε ένα πολύ σηµαντικό
περιοδικό της εποχής, τις Εικόνες της Ελένης Βλάχου, στα πρότυπα του Paris Match και του Life.
Το 1961 φωτογραφίζει κατά αποκλειστικότητα τα γυρίσµατα της ταινίας του Jules Dassin
«Φαίδρα», µε πρωταγωνιστές τον Anthony Perkins και τη Μελίνα Μερκούρη σε σενάριο της
Μαργαρίτας Λυµπεράκη.



Η Έλλη Λαµπέτη στα γυρίσµατα της ταινίας:
Το κορίτσι µε τα µαύρα

Έλλη Λαµπέτη, 1926-1983

Η Έλλη Λαµπέτη υπήρξε µία από τις
µεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς. 

Απέτυχε στις εξετάσεις στη δραµατική σχολή
του Εθνικού Θεάτρου αλλά έγινε δεκτή στη
σχολή της Μαρίκας Κοτοπούλη.

Από τις σηµαντικότερες ερµηνείες της στο
θέατρο: «Λεωφορείο ο Πόθος», «∆εσποινίς
Μαργαρίτα», «Φιλουµένα Μαρτουράνο»…

Κινηµατογραφικές της επιτυχίες: 
«Κυριακάτικο Ξύπνηµα», «Το κορίτσι µε τα
µαύρα», «Η Κάλπικη λίρα»…

Για την ερµηνεία της στο «Τελευταίο ψέµα»
υπήρξε υποψήφια για το βραβείο BAFTA.



Γιώργος Σεφέρης 1900-1971

Ο Γιώργος Σεφέρης µε τον συγγραφέα και µεταφραστή Έντµουντ Κίλι στη ταράτσα του σπιτιού του
ποιητή στην οδό Άγρας, κοιτάζουν ένα µικρό γλυπτό δίκλωνης Γοργόνας. 
Τη Γοργόνα την χρησιµοποιεί ο ποιητής σαν τυπογραφικό σήµα, σαν στοιχείο της ποίησής του λόγω
των συµβολισµών της και κάποιες φορές ζωγραφίζει ή σµιλεύει ένα οµοίωµά της. 

Ο Γιώργος Σεφέρης είναι ένας από τους
σηµαντικότερους Έλληνες ποιητές που
βραβεύτηκε µε το Νόµπελ Λογοτεχνίας το
1963. 

Σπούδασε λογοτεχνία και νοµική στο Παρίσι
και εργάστηκε στο διπλωµατικό σώµα του
Υπουργείου Εξωτερικών. 

Το 1969 έγραψε εναντίον της δικτατορίας µε
συνέπεια να του αφαιρεθεί το δικαίωµα
χρήσης του διπλωµατικού του διαβατηρίου.

Το έργο του µεταφράστηκε σε όλο τον
κόσµο και απασχολεί ακόµα τους µελετητές.



«Ήθελε να µάθει πολλά για τους Αµερικανούς νέγρους, για τη ζωή στα Παρασκήνια. Τι επίδραση
είχαν οι νέγροι στην αµερικανική ζωή;Τι πίστευε ο αµερικανικός λαός για τη νέγρικη λογοτεχνία;
….. Και τι ήξερα για τους Κάλντγουελ και τον Φόκνερ- ήταν αληθινή η εικόνα του Νότου που έδιναν;
Όπως έχω και προηγουµένως σηµειώσει, ο Σεφεριάδης είναι ακούραστος στις ερωτήσεις του. Καµιά

λεπτοµέρεια δεν είναι αρκετά µικρή για να µην τον ενδιαφέρει. Η περιέργεια του είναι ακόρεστη, οι
γνώσεις του απέραντες και ποικίλες.»

Ο Χένρυ Μίλλερ περιγράφει τον Σεφέρη στο βιβλίο του Ο Κολοσσός του Μαρουσιού

Ευχετήρια κάρτα του Παπαδήµου προς τον
Σεφέρη, µε επικολληµένη µία από τις αγαπηµένες
φωτογραφίες του Παπαδήµου.



Γ΄

Ξύπνησα µε το µαρµάρινο τούτο κεφάλι
στα χέρια

Που µου εξαντλεί τους αγκώνες και που
δεν ξέρω πού να

τ’ ακουµπήσω…

Σεφέρης, Μυθιστόρηµα

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά



Ο Γιώργος Κατσίµπαλης και ο Λόρενς Ντάρελ στον Παρθενώνα, 1962



Γιώργος Κατσίµπαλης 1899-1978

«Οι Αθηναίοι κυριολεκτικά
καταβροχθίζουν τις εφηµερίδες…
Κάποιο βράδυ συνάντησα τον
Κατσίµπαλη… Ήταν µια γνωριµία που θα
θυµάµαι… Ήταν άντρας γεµάτος ζωή, 
δυνατός…
Πολλές φορές, καθώς ο Κατσίµπαλης
µιλούσε, έπιανα στο πρόσωπο κάποιου
ακροατή του εκείνη την έκφραση που
έλεγε πως τα αόρατα νήµατα είχαν
συνδεθεί, πως κάποια επικοινωνία
γινόταν που ξεπερνούσε κι έβγαινε πέρα
από την προσωπικότητα, κάτι µαγικό που
το ζούµε στο όνειρο…
…Ο άνθρωπος που µιλούσε είχε πάψει να
έχει ανθρώπινο µέγεθος ή διαστάσεις, 
είχε γίνει ένας Κολοσσός…
Μιλούσε µια φωνή που είχε ξεπεράσει το
ανθρώπινο πλαίσιό της, µια σιλουέτα που
έστελνε τον αντίπαλό της ως τα βάθη
των αντικρινών βουνών…».

Χένρυ Μίλλερ, Ο Κολοσσός του Μαρουσιού

Ο Γιώργος Κατσίµπαλης στο καφενείο του Απότσου



Ελένη Βακαλό 1921-2001

Η Ελένη Βακαλό γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη αλλά µεγάλωσε
στην Αθήνα. 
Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία αλλά
και Ιστορία της Τέχνης.
Ίδρυσε, µαζί µε το ζωγράφο και
σκηνογράφο σύζυγό της Γιώργο
Βακαλό, την οµώνυµη σχολή
διακοσµητικών και εφαρµοσµένων
τεχνών.
∆ηµοσίευσε ποίηση και δοκίµια για την
τέχνη και έκανε εκποµπές τέχνης στο
ραδιόφωνο. 
Το 1997 η Ακαδηµία Αθηνών την
βράβευσε για το έργο της.



Ναταλία Μελά

Η Ναταλία Μελά, εγγονή του
Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά, 
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών µε καθηγητή τον
Μιχάλη Τόµπρο και εργάστηκε στο
εργαστήρι του Θανάση Απάρτη. 

Συνεργάστηκε µε τον ∆ηµήτρη
Πικιώνη και µε το Θέατρο Τέχνης.

Παντρεύτηκε µε τον Άρη
Κωνσταντινίδη και µέχρι σήµερα
θεωρείται από τις σηµαντικότερες
γλύπτριες.

Αντλεί τα θέµατά της από το
φυσικό κόσµο και από την ελληνική
µυθολογία.



Μίνως Αργυράκης 1919-1998

Ο Μίνως Αργυράκης γεννήθηκε στη Σµύρνη. 
Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής
Καταστροφής έχασε στον πατέρα του και
βρέθηκε µε την υπόλοιπη οικογένειά του στην
Αθήνα. Η Πηνελόπη ∆έλτα τον βοήθησε στα
πρώτα του σχολικά χρόνια. 
Αργότερα απέτυχε να εισαχθεί στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών αλλά έλαβε µαθήµατα
ζωγραφικής από τον Γιάννη Τσαρούχη.

Κατά την περίοδο της Κατοχής έδρασε µε τη
ΕΠΟΝ και τους αντάρτες στα βουνά.
Το 1957 εξέδωσε το πρώτο του λεύκωµα µε
σκίτσα και κείµενα µε τον τίτλο
«Οδός Ονείρου», το οποίο ο Μάνος Χατζηδάκις
µετέτρεψε σε µουσική επιθεώρηση.
Λίγο πριν τη δικτατορία δηµιούργησε µε τον
Τσαρούχη και τον Ευγένειο Σπαθάρη έναν
πρωτοποριακό χώρο στην Πλάκα, τον οποίο
έκλεισε λίγο αργότερα και στη συνέχεια έφυγε
εκτός Ελλάδος.

Επέστρεψε µετά την αποκατάσταση της
∆ηµοκρατίας. Το 1984 εξέδωσε το βιβλίο
«Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα».



Λώρενς Ντάρρελ στο γραφείο του Κ. Π. Καβάφη, 
Αλεξάνδρεια 1977

Lawrence Durrell 1912-1990

Ο Λώρενς Ντάρρελ υπήρξε µια αµφιλεγόµενη προσωπικότητα που πέρασε τη ζωή του ταξιδεύοντας
και διατηρώντας µια στενή σχέση µε την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Από
τα σηµαντικότερα βιβλία του υπήρξε το «Αλεξανδρινό Κουαρτέτο», που του χάρισε παγκόσµια
φήµη.



Ο Ανδρέας Νοµικός γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια το 1917. 

Σπούδασε νοµικά και πολιτικές
επιστήµες αλλά ασχολήθηκε µε τη
ζωγραφική και τη χαρακτική. 
Μαθήτευσε κοντά στον ζωγράφο
Γιώργο Γουναρόπουλο.

Συνεργάστηκε µε το Θέατρο Τέχνης
ως ενδυµατολόγος και δίδαξε σε
πανεπιστήµια της Αµερικής
σκηνογραφία και ιστορία θεάτρου. 

Το 1956 προσελήφθη ως
καλλιτεχνικός διευθυντής στη New 
York City Center Opera. 

Υπήρξε στενός φίλος του Παπαδήµου.

Ο Ανδρέας Νοµικός στην όαση ἐλ-Χάργκα, δίπλα στο αρχαίο
αιγυπτιακό σύµβολο της ζωής, αρχὲς δεκαετίας 1950.

Ανδρέας Νοµικός



Ερέτρια, 1965

Σπύρος Βασιλείου, 1903-1985

Ο Σπύρος Βασιλείου γεννήθηκε στο
Γαλαξείδι το 1903 και σπούδασε στη
Σχολή Καλών Τεχνών στη Αθήνα. 
Βραβεύτηκε για τα σχέδια που έκανε στην
εκκλησία του Αγίου ∆ιονυσίου του
Αρεοπαγίτη από την Ακαδηµία Αθηνών το
1930.

Φιλοτέχνησε για πολλά χρόνια σκηνικά
και κοστούµια στο Εθνικό Θέατρο και την
Εθνική Λυρική Σκηνή και οργάνωσε
ατοµικές εκθέσεις ανά τον κόσµο.

Το 1960 τιµήθηκε για το έργο του «Φώτα
και Σκιές» µε το βραβείο Guggenheim για
την Ελλάδα.

Η Εθνική Πινακοθήκη διοργάνωσε δύο
αναδροµικές εκθέσεις το 1975 και το
1983.



Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στον Πειραιά το
1910. Υπήρξε πολύπλευρη προσωπικότητα και
όπως έλεγε ο ίδιος, σε όλη του τη ζωή παρέµεινε
ένας ερευνητής.

Πέρα από ζωγράφος υπήρξε συγγραφέας, 
µεταφραστής αρχαίων τραγωδιών, σκηνοθέτης, 
σκηνογράφος και ενδυµατολόγος. 

Φοίτησε στην Αθήνα, στη Σχολή Καλών Τεχνών
µε δασκάλους τον Ιακωβίδη και τον Παρθένη και
µαθήτευσε για ένα διάστηµα κοντά στον
Κόντογλου. 

Έπαιξε µεγάλο ρόλο στην αναγνώριση της
καλλιτεχνικής αξίας του Θεόφιλου και µαζί µε
άλλους πνευµατικούς ανθρώπους πρωτοστάτησε
στο αίτηµα της εποχής για την ελληνικότητα
στην τέχνη.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας παρέµεινε στη
Γαλλία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του µετέτρεψε το
σπίτι του στο Μαρούσι σε Μουσείο.

Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989

Φωτογραφία του Τσαρούχη την εποχή
που προετοιµάζει τα κοστούµια και τα σκηνικά
για την παράσταση «Μήδεια» στην Επίδαυρο
µε πρωταγωνίστρια την Μαρία Κάλλας.



Patrick Leigh-Fermor 1915-2011

Ο Πάτρικ Λη Φέρµορ θεωρείται από τους
µεγαλύτερους ταξιδιωτικούς συγγραφείς της
εποχής µας. 

Σε ηλικία 18 ετών, το 1933, περνάει τη Μάγχη
και ξεκινάει να διασχίσει την Ευρώπη µε τα
πόδια, µε προορισµό την Κωνσταντινούπολη. 

Το 1935 φτάνει στην Ελλάδα, επισκέπτεται το
Άγιο Όρος και ταξιδεύει στην Ήπειρο, στη
Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα µαθαίνοντας
τα ήθη και τη γλώσσα της χώρας που έµελλε να
γίνει δεύτερη πατρίδα του. 

Όταν κηρύχθηκε ο ∆εύτερος Παγκόσµιος
πόλεµος επέστρεψε στην Αγγλία και
κατατάχθηκε στην Ιρλανδική Φρουρά. 
Στη συνέχεια, λόγω της γνώσης του των
ελληνικών, τοποθετείται στην Κρήτη. Εκεί, 
µεταµφιεσµένος σε βοσκό, θα ζήσει δύο χρόνια
στα βουνά, οργανώνοντας τον αγώνα των
ανταρτών. Θα ηγηθεί της οµάδας που απήγαγε
τον γερµανό διοικητή, το στρατηγό Κράιπε.

Βραβεύτηκε πολλές φορές για το συγγραφικό
του έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η εποχή της δωρεάς, Μάνη, Ρούµελη.

«Είχα αρχίσει να αντιλαµβάνοµαι τις τελευταίες εβδοµάδες

µία από τις µεγάλες και απροσδόκητες χάρες
της Ελλάδας:’Ένας άµεσος και απευθείας δεσµός, 
φιλικός και ίσος και από τις δύο πλευρές ανάµεσα σε
ανθρώπινα πλάσµατα κάτι που καταλύει τους φραγµούς
της ιεραρχίας και της οικογενειακής προέλευσης και του
χρήµατος …»

Απόσπασµα από το βιβλίο Ρούµελη



Ο Κοκτώ είναι από τις µεγαλύτερες µορφές της πνευµατικής ζωής της Γαλλίας. Υπήρξε ποιητής, 
συγγραφέας, δραµατουργός, σκηνοθέτης και ζωγράφος. Εκφραστής του σουρρεαλισµού έγραψε το
σηµαντικότερο ίσως βιβλίο του «Τα τροµερά παιδιά» σε µια εβδοµάδα. Επηρεάστηκε πολύ από την
γνωριµία του µε τον Μαρσέλ Προύστ και συνδέθηκε µε βαθιά φιλία µε τον Γκιγιόµ Απολινέρ και τον
Πικάσο.

Αίγυπτος 1949. O Κοκτώ ποζάρει πάνω στην

Αλαβάστρινη Σφίγγα

στον αρχαιολογικό χώρο της Μέµφιδος.

Jean Cocteau, 1889-1963



Η οικία Παπαδήµου στην Αγία Παρασκευή



Ο Austen Harrison στο σπίτι των Παπαδήµων

Ο Ώστεν Χάρρισον υπήρξε σηµαντικός
Βρετανός αρχιτέκτονας και πολεοδόµος. 
Γνώρισε τον Παπαδήµο την εποχή που είχε
χάσει τον πατέρα του και τον βοήθησε. 

Από τις σηµαντικότερες συνεργασίες τους
υπήρξε όταν ο Παπαδήµος συνόδευσε και
κάλυψε φωτογραφικά το ταξίδι του
Χάρρισσον στην Γκάνα. Ο Χάρρισον είχε
αναλάβει την ανέγερση του πρώτου
πανεπιστηµίου της χώρας.

Ο Χάρρισον έζησε µε την οικογένεια
Παπαδήµου από το 1963 µέχρι το τέλος της
ζωής του, το 1976.



Ο γιός του, Γιάννης Παπαδήµος



Η γυναίκα του, Λιάνα Παπαδήµου

Ύδρα 1961



Ο ∆ηµήτρης Παπαδήµος στα γυρίσµατα της ταινίας Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Άγιος Νικόλαος
Κρήτης, 1956



Κάρτες αρχειοθέτησης των κοντάκτ που επικολλούσε ο ίδιος ο Παπαδήµος



Το εκπαιδευτικό έντυπο

πραγµατοποιήθηκε στo πλαίσιο της
έκθεσης:

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

------------

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1943-1980

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ

∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΙΑ
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Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου
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