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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

Τὸ ἀρχεῖο Δημήτρη Παπαδήμου περιλαμβάνει 65.000 περίπου ἀσπρόμαυρα ἀρνητικὰ διαστάσεων 6x6 ἑκατοστῶν καὶ τὰ ἀντίστοιχα κόντακτ τους, καθὼς καὶ μερικὲς χιλιάδες
ἔγχρωμων διαφανειῶν τοῦ ἴδιου μεγέθους. Ὁ διαχωρισμὸς καὶ ἡ κατανομὴ τοῦ ὑλικοῦ
ἀκολουθεῖ ὅρους γεωγραφικούς. Τὸ ἀρχεῖο συγκροτεῖται ἀπὸ δύο μεγάλες ἑνότητες, τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν Αἴγυπτο, καὶ τέσσερεις μικρότερες, τὴν Κύπρο, τὴ Μάλτα, τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Γκάνα. Ἡ μεγαλύτερη ἑνότητα, ἡ Ἑλλάδα, ἀριθμεῖ 40 κουτιὰ μὲ καρτέλες καὶ
περίπου 45.000 ἀρνητικὰ καὶ καλύπτει τὸ σύνολο, σχεδόν, τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Περιλαμβάνει ἐπίσης αὐτοτελεῖς ἑνότητες ποὺ ἀφοροῦν καλλιτέχνες, τὸ θέατρο, τὴ νεοκλασικὴ ἀρχιτεκτονική. Δεύτερη μεγαλύτερη ἑνότητα ἀποτελεῖ ἡ Αἴγυπτος, μὲ 10 κουτιὰ καὶ
περίπου 15.000 ἀρνητικά. Οἱ ὑπόλοιπες ἑνότητες καλύπτουν ἀπὸ ἕνα κουτὶ ἡ καθεμιά.
Χρονικά, τὸ ἀρχεῖο καλύπτει τέσσερις δεκαετίες, ἀπὸ τὸ 1940 μέχρι τὸ 1980. Μέχρι σήμερα τὸ 1/3 τοῦ ἀρχείου ἔχει καταλογογραφηθεῖ καὶ ψηφιοποιηθεῖ καὶ εἶναι προσβάσιμο
στὸ κοινό. Ἡ πολυποίκιλη δραστηριότητα τοῦ Παπαδήμου ἀντικατοπτρίζεται σαφῶς στὸ
ἀρχεῖο του. Οἱ πλούσιες αὐτόνομες θεματικὲς τοῦ φωτογράφου προέκυψαν ἀπὸ τὴ ζωὴ
καὶ τὰ ταξίδια του στὴν Ἑλλάδα, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ μέσα ἀπὸ
αὐτὲς ἀναδύονται οἱ ἀνησυχίες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά του, ποὺ στρέφονται πάντοτε γύρω
ἀπὸ ἕναν κεντρικὸ ἄξονα, τὸν Ἄνθρωπο. Τὸ σύνολο τοῦ φωτογραφικοῦ ἀρχείου τοῦ Παπαδήμου δωρήθηκε στὸ ΕΛΙΑ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1994, λίγους μῆνες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ
δημιουργοῦ. Ἡ δωρεὰ ἔγινε ἀπὸ τὴ χήρα του, Λιάνα Παπαδήμου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἐκλιπόντος. Τὸ ἀρχεῖο συνοδευόταν καὶ ἀπὸ τμῆμα τῆς προσωπικῆς ἀλληλογραφίας τοῦ φωτογράφου μὲ καλλιτέχνες καὶ λογοτέχνες, καθὼς καὶ ἀπὸ ἔγγραφα ποὺ
πιστοποιοῦν τὴ συμμετοχή του σὲ κινηματογραφικὲς παραγωγές.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ [1918-1994]

Γεννήθηκε στὸ Κάιρο. Ἔχασε τοὺς γονεῖς του νέος καὶ ἀναγκάστηκε νὰ βιοποριστεῖ πρὶν
ὁλοκληρώσει τὶς σπουδές του. Καθοριστικὴ γιὰ τὴν πορεία του ἦταν ἡ γνωριμία του μὲ
τὸν Βρετανὸ ἀρχιτέκτονα καὶ πολεοδόμο Ὦστεν Σαὶντ Μπὰρμπ Χάρρισον ποὺ τὸν ἔφερε
σὲ ἐπαφὴ μὲ Εὐρωπαίους καὶ Ἄραβες διανοουμένους. Τὴν περίοδο τοῦ Β´ Παγκοσμίου
πολέμου ὑπηρέτησε ὡς πολεμικὸς φωτογράφος στὶς ἑλληνικὲς δυνάμεις Μέσης Ἀνατολῆς. Μετὰ τὸν πόλεμο, μὲ ὁρμητήριο τὸ Κάιρο ταξίδεψε σὲ χῶρες τῆς Μεσογείου καὶ
στὴν Ἀφρική, συνοδεύοντας πολλὲς φορὲς Ἄγγλους συγγραφεῖς. Τὰ ἀγαπημένα του θέματα ἦταν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ δημιουργήματά τους, οἱ παραδόσεις καὶ ἡ λαϊκὴ τέχνη
κάθε τόπου. Οἱ φωτογραφίες του εἰκονογράφησαν βιβλία ταξιδιωτικῆς λογοτεχνίας καὶ
περιοδικά. Παράλληλα παρουσίασε τὶς φωτογραφίες του σὲ ἐκθέσεις κυρίως στὸ Κάιρο
καὶ στὴν Ἀθήνα. Τὸ 1952 ἐκπροσώπησε τὴν Αἴγυπτο στὴν παγκόσμια ἔκθεση φωτογραφίας στὴ Λουκέρνη. Ἐγκαταστάθηκε ὁριστικὰ στὴν Ἀθήνα τὸ 1956. Περιηγήθηκε ὅλη
τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ἀπὸ τὴ Θράκη ὣς τὴν Κρήτη φωτογραφίζοντας κάθε γωνιά. Συνεργάστηκε μὲ εἰκονογραφημένα περιοδικά, μὲ τὸ Μουσεῖο Λαϊκῆς Τέχνης καὶ τὸν ΕΟΤ.
Σχετίστηκε μὲ εἰκαστικοὺς καλλιτέχνες καὶ φωτογράφισε τοὺς ἴδιους καὶ τὰ ἔργα τους.
Δούλεψε σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς καὶ ξένες κινηματογραφικὲς παραγωγές. Τὸ 1974 δημοσίευσε μέρος τῆς δουλειᾶς του σὲ λεύκωμα μὲ τίτλο « Ἡ Ἑλλάδα ποὺ φεύγει», ἐκδόσεις
Ὁλκός. Τὰ τελευταῖα του χρόνια, ἀπὸ τὸ 1986 ἕως τὸν θάνατό του, τὰ ἔζησε στὶς Σπέτσες.
Πέθανε τὸ 1994 στὴν Ἀθήνα σὲ ἡλικία 76 ἐτῶν.
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