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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να επα-
ναπροσδιορίσουμε και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που 
συνέβαλαν στη δημιουργία και ανάπτυξη του νεότερου ελ-
ληνικού κράτους. Τα πορτρέτα των επιφανών αγωνιστών και 
πολιτικών της επανάστασης του 1821 κοσμούν τις αίθουσες 
των μουσείων και τα σχολικά εγχειρίδια. Πρόκειται για γνώ-
ριμες και οικείες φυσιογνωμίες, οι οποίες έχουν προσδώσει 
μία συγκεκριμένη εικόνα στο ιστορικό γεγονός του απελευθε-
ρωτικού αγώνα. 

Υπάρχουν, όμως, και οι αμέτρητοι «ανώνυμοι» Έλληνες, άν-
δρες και γυναίκες, που αγωνίστηκαν σε διάφορες θέσεις και 
εποχές (από την έναρξη του Αγώνα μέχρι σήμερα) για να ορ-
γανώσουν, να στηρίξουν, να εμπλουτίσουν και να αλλάξουν 
το κράτος και την ελληνική κοινωνία. Η επερχόμενη επέτειος 
μάς δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε τον θεμελιακό χα-
ρακτήρα του έργου τους και να προβάλλουμε εκείνους τους 
ανθρώπους που έχτισαν με την προσωπική τους δράση και 
το ατομικό τους όραμα τη συλλογική εμπειρία της νεότερης 
Ελλάδας.

Το The Hellenic Mosaic είναι ένα καλλιτεχνικό project 
που φιλοδοξεί να αναδείξει την ποικιλία, πολυμορφία 
και αλληλοσύνδεση των προσώπων που συνέβαλαν στη 
δημιουργία και πρόοδο του ελληνικού κράτους. Πρόκει-
ται για ένα φωτογραφικό μωσαϊκό, το οποίο θα δημιουργηθεί 
με τη σύνθεση πορτρέτων, ώστε να σχηματιστεί μία «εικόνα 
από εικόνες» των ανθρώπων (Ελλήνων και ξένων, ανδρών και 
γυναικών, διάσημων και άσημων), οι οποίοι δραστηριοποιή-
θηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από την εποχή της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, και καθ’όλη την ιστορική διαδρομή του 
ελληνικού έθνους.

Η νεότερη ιστορία της χώρας εικονογραφείται παραδοσια-
κά με τους συνήθεις πίνακες μυστακοφόρων οπλαρχηγών, 
φραγκοφορεμένων πολιτικών και παρασημοφορημένων αξι-
ωματικών. Αυτά τα «επίσημα» πορτρέτα συμπληρώνονται και 

εμπλουτίζονται με τις λιθογραφίες του Λουί Ντυπρέ, τις ελαι-
ογραφίες του Βρυζάκη, τα σκίτσα των Ευρωπαίων περιηγητών, 
τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Φρεντερίκ Μπουασονά 
και τις ανέλπιστα ενδιαφέρουσες έγχρωμες φωτογραφίες των 
Auguste Leon και Stephane Passet.

Αυτός ο εικονογραφικός πλούτος, εντούτοις, αντιπροσω-
πεύει ένα μικρό μόνο μέρος των ανθρώπων που συντήρησαν, 
διαμόρφωσαν ή μεταμόρφωσαν την Ελλάδα. Το The Hellenic 
Mosaic θα συγκροτηθεί από τη σύζευξη και συμπαράθεση 
αυτών των πασίγνωστων προσωπογραφιών με τις εικόνες 
απλών και άγνωστων (εν πολλοίς) ανθρώπων των τοπικών 
κοινωνιών: συγγενείς και προγόνους, κοινοτάρχες και δη-
μάρχους, ιερείς και δασκάλες, χαμίνια, μαθητές, νοικοκυρές, 
επιστήμονες, ναυτικούς και γεωργούς, φαντάρους και κατα-
στηματάρχες. Ένα πανόραμα του ελληνικού πληθυσμού από 
κάθε γωνιά της χώρας σε όλες τις φάσεις της πολυτάραχης 
πορείας της. Μία δημιουργική, απροσδόκητη και πολύχρωμη 
ένωση ανθρώπων και ιστοριών.

Το μωσαϊκό θα δημιουργηθεί με την εισαγωγή ενός πορτρέτου 
(ζωγραφική, φωτογραφία, χαρακτικό, ιστορικό τεκμήριο) σε 
βάση δεδομένων. Κάθε εικόνα θα συνοδεύεται από μικρό και 
ευσύνοπτο κείμενο όπου θα γίνεται αναφορά στη σημασία του 
εικονιζομένου προσώπου και τη συμβολή του στην ιστορία και 
εξέλιξη της Ελλάδας και του ελληνισμού. Το μωσαϊκό θα συ-
νοδεύεται από συνοπτικό βίντεο και παρουσιάσεις προβολών 
σε κεντρικά σημεία μεγάλων αστικών κέντρων. Το project θα 
ολοκληρωθεί με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευ-
τικού προγράμματος, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές 
ελληνικών σχολείων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Σε εθνικό επίπεδο, το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό project θα 
συμβάλλει στην ανανέωση της οπτικής με την οποία προ-
σεγγίζουμε το ιστορικό παρελθόν. Τα άψυχα πορτρέτα και οι 
πίνακες με τους οποίους γαλουχήθηκαν γενιές Ελλήνων θα 
ενωθούν με τις φωτογραφίες και τις ιδιωτικές μαρτυρίες 
ανθρώπων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε τοπικό ή περι-
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φερειακό επίπεδο για να δημιουργήσουν ένα πολυμεσικό και 
καινοτόμο έργο τέχνης που θα εκπροσωπεί τον ελληνισμό στις 
μυριάδες εκφάνσεις του. 

Οι οπλαρχηγοί και οι καλαμαράδες του 1821 μετατρέπονται σε 
ψηφίδες ενός μωσαϊκού που διασχίζει και συνδέει τις δεκαε-
τίες και τις κοινωνίες που αναπτύχθηκαν σε αυτόν τον τόπο. 
Οι εξέχουσες προσωπικότητες που έχει αναδείξει η ιστορία 
ενώνονται και αντιπαραβάλλονται με τους ανθρώπους που 
αποτελούν σημεία αναφοράς και παραδείγματα προς μίμηση 
σε πιο προσωπικό επίπεδο, ώστε το κοινό να εγκολπωθεί το 
παρελθόν ως οδηγό για το τί είναι εφικτό όταν υπάρχει όραμα, 
φιλοδοξία, εργατικότητα και αφοσίωση στο κοινωνικό σύνολο.

Σε διεθνές επίπεδο, το The Hellenic Mosaic θα αποτελέσει 
σημείο-αναφοράς στην καλύτερη κατανόηση της «ελλη-
νικής εμπειρίας» και τη συμβολή του ελληνισμού στη νε-
ότερη παγκόσμια ιστορία. Οι θρίαμβοι και τα δράματα της 
Ελλάδας απασχολούν τη διεθνή κοινή γνώμη περιφερειακά και 
περιστασιακά. Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε κομβικό ση-
μείο έγερσης και κινητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινής γνώ-
μης. Φιλελληνικές επιτροπές και μεμονωμένοι οραματιστές 

συνέβαλαν στη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους 
με τη συγκέντρωση όπλων, εφοδίων, χρημάτων ή τυπογραφι-
κών εγκαταστάσεων. Πολλοί Ευρωπαίοι και βορειοαμερικάνοι 
ταξίδεψαν στην Ελλάδα και αγωνίστηκαν στο πλευρό των κα-
τοίκων της Ρούμελης, του Μοριά και των νησιών για την απε-
λευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στους ρομαντικούς 
καλλιτέχνες (ζωγράφους, ποιητές κ.ά) που δημοσιοποίησαν 
και εικονογράφησαν τον ελληνικό αγώνα για ένα διεθνές κοι-
νό που διψούσε για σχετικές αφηγήσεις και διαμόρφωσαν με 
δυναμισμό και αποφασιστικότητα την εικόνα της νεότερης 
Ελλάδας στο εξωτερικό. Το The Hellenic Mosaic επιτρέπει 
στους σύγχρονους Έλληνες να επαναπροσδιορίσουν την οπτι-
κή πρόσληψη της εθνικής ιστορίας μέσα από τα πρόσωπα των 
καθημερινών ανθρώπων που έχτισαν την ελληνική κοινωνία 
και το κράτος.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το καλλιτεχνικό project 
The Hellenic Mosaic είναι η σύνδεση του οπτικού υλικού 
με την κειμενική αναφορά που συνοδεύει τα πορτρέτα που 
θα συνθέσουν το μωσαϊκό. Δεν πρόκειται για απλή σύνθεση 
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όμορφων ή σπάνιων εικόνων. Φιλοδοξία και στόχος αυτής 
της προσπάθειας είναι να αναδειχθούν ο πλούτος και η ποι-
κιλομορφία της ελληνικής εμπειρίας μέσα από την επένδυ-
ση της εικόνας με ιστορίες και αφηγήσεις που επεξηγούν 
και διασαφηνίζουν την ατομική συμβολή των εικονιζομένων 
στη συλλογική επιβίωση, ευημερία, και ανάπτυξη. Το πορ-
τρέτο της νεότερης Ελλάδας συγκροτείται από τα πρόσωπα 

των ανθρώπων που τη δημιούργησαν αλλά και τις ιστορίες 
τους. Ισχυρά διαφοροποιά τεχνικά στοιχεία αποτελούν η 
διαδραστικότητα (social media), η πολυχρηστική και δημιουρ-
γική ψηφιακή δυνατότητα του project και η απόδοσή του με 
προβολές σε σχολεία, κτίρια, banners κλπ.
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Το επετειακό έτος 2021, το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεμκερής» θα κλείσει 21 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά 
δρώμενα της χώρας. Το μουσείο αντιμετωπίζει τη φωτογρα-
φία ως αναντικατάστατη πολιτιστική κληρονομιά και μέσο 
διαφύλαξης της ιστορίας του τόπου. Αποσκοπεί, λοιπόν, στη 
διάσωση και εμπλουτισμό αυτού του κληροδοτήματος προς 
όφελος των επόμενων γενεών. 

Το The Hellenic Mosaic δεν αποτελεί μία συμβατική εορ-
ταστική πρωτοβουλία. Είναι ένα καλλιτεχνικό project που 
θα μετατρέψει άνδρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδιά σε 
ήρωες, ερευνητές, εφευρέτες και αφηγητές μέσα από τη 
συγκέντρωση και τεκμηρίωση φωτογραφικών ντοκουμέντων 
κάθε λογής. Απλοί και καθημερινοί άνθρωποι γίνονται βασικοί 
μάρτυρες αθέατων πλευρών της ιστορίας. Η εθνική μας ταυ-
τότητα εμπλουτίζεται με αναμνηστικά, γράμματα, συλλογές, 
ενθύμια και φωτογραφίες των μεγαλύτερων και ισχυρότερων 
ανθρώπων του έθνους. Μόνο που για μας, ισχυροί άνθρωποι 
δεν είναι μόνο αυτοί που δείχνουν ολοφάνερα τη δύναμή τους, 
αλλά αυτοί που κερδίζουν άγνωστες μάχες στον πόλεμο, στην 
ξενιτιά, στις ακριτικές περιοχές, στα νοσοκομεία ή τα πανε-
πιστήμια, σε αστικές ή αγροτικές κοινότητες, στο θέατρο ή 
στα μαγειρεία.

Το The Hellenic Mosaic φιλοδοξεί να μετατραπεί σε «φωνή» 
πολλών σημερινών Ελλήνων που κουβαλούν ανοίκειες και 
άγνωρες ιστορίες πόνου, θαυμασμού, συγκίνησης ή περηφά-
νιας που θέλανε να τις πουν αλλά δεν μπορούσαν. 

Η τεράστια υπό δημιουργία ψηφιακή φωτοθήκη δεν συγκρο-
τεί απλώς παρακαταθήκη της ιστορίας και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Θα λειτουργήσει ως ιστοριοδιφικό όχημα που 
αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να δώσει την ευκαιρία 
σε όλους τους Έλληνες να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της 
εθνικής μας ταυτότητας. Μιας ταυτότητας η οποία βασίζε-
ται σε χιλιάδες (άγνωστους μέχρι τώρα) ήρωες, που από το 

δικό τους μετερίζι και με τον δικό τους τρόπο βοήθησαν την 
πατρίδα μας από την εποχή της ανεξαρτησίας μέχρι σήμερα. 
Πρόκειται για ένα εθνικό έργο που αποδίδει ένα μεγάλο «Ευχα-
ριστώ» σε αυτούς που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ελλά-
δας. Προσφέρει επίσης ένα ελάχιστο «Συγνώμη» σε κάποιους 
ανθρώπους που το αξίζουν και το καρτερούν εδώ και χρόνια.
Γιατί μία συγνώμη δεν στοχεύει να αλλάξει το παρελθόν, αλλά 
το μέλλον μας! 

Παύλος Καλεμκερής

Πρόεδρος Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΌΕΔΡΌΥ
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Το αρχείο του Χρήστου Καλεμκερή περιλαμβάνει φωτογραφικό 
υλικό από το 1838 (απαρχές της τέχνης της φωτογραφίας) 
μέχρι και σήμερα. Αντικείμενο της συλλογής αποτελούν 
σημαντικά θέματα Ελλήνων και ξένων φωτογράφων, οι οποίοι 
στελεχώνουν την ιστορία της φωτογραφίας στην Ελλάδα 
και τη Μεσόγειο τον 19ο και 20ο αιώνα. Εξέχουσα θέση 
έχουν σπάνιες φωτογραφίες από την ιστορία του ελληνικού 
σιδηροδρομικού δικτύου, τους βαλκανικούς και παγκόσμιους 
πολέμους, καθώς και από τις αρχαιότητες της Ελλάδας και 
της Μικράς Ασίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αποτελεί προσωπική 
δωρεά του συλλέκτη Χρήστου Καλεμκερή. Ο Χρήστος 
Καλεμκερής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 από 
Μικρασιάτες γονείς. Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής τα έζησε 
στην Καλαμαριά. Από πολύ μικρή ηλικία το επιχειρηματικό του 
δαιμόνιο βρήκε διέξοδο στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής, την 
κλωστοϋφαντουργία και τελικά στις κατασκευές.

Η αγάπη για την πατρίδα τον ώθησε στην αναζήτηση και 
συλλογή αντικειμένων ιστορικής αξίας. 

Αρχικά ασχολήθηκε με τη συλλογή γραμματοσήμων, που 
του έδινε τη δυνατότητα να εντρυφήσει στην ιστορία κάθε 
τόπου και να τη χτίζει ο ίδιος σταδιακά. Τα χρυσά μετάλλια σε 
ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, με αποκορύφωμα τη βράβευση 
της αποτύπωσης της εξέλιξης της Ιονίου Πολιτείας μέσω 
της ταχυδρομικής ιστορίας, τον ώθησαν να στραφεί στη 
συλλογή ιστορικών φωτογραφιών. Από τη δεκαετία του 
1970 και έπειτα, το πάθος του για τη φωτογραφία θα 
τον οδηγήσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, 
στους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους δημοπρασιών, 
ψαχουλεύοντας και «χτυπώντας» τις φωτογραφίες που 
ένιωθε ότι διαφημίζουν τον τόπο του παγκοσμίως. Ένιωθε 
χρέος του να επαναπατρίσει αυτά τα εθνικά έργα τέχνης και 
να συστήσει μια ιδιωτική συλλογή. 

ΜΌΥΣΕΙΌ ΦΩΤΌΓΡΑΦΙΑΣ 
«ΧΡΉΣΤΌΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΉΣ»
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Σταδιακά δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα σε αξία και 
περιεχόμενο φωτογραφικά αρχεία. Τα ταξίδια στην Ευρώπη, οι 
επισκέψεις σε μουσειακούς χώρους, η δίψα για απόκτηση γνώσης 
της ιστορίας της Ελλάδας, διεύρυναν το πάθος της ενασχόλησης 
του με τη φωτογραφία. Με τον καιρό διείσδυε περισσότερο στους 
συλλεκτικούς γρίφους των παλιών φωτογραφιών: παλαιοπωλεία 
των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης έγιναν τα μόνιμα στέκια του, ενώ 
εισχώρησε και στους οίκους δημοπρασιών, αρχικά ως αγοραστής 
και αργότερα ως εκτιμητής. Μέχρι το 2001 που δώρισε τη συλλογή 
του στον Δήμο Καλαμαριάς, είχε καταφέρει να καθιερωθεί τόσο 
ως συλλέκτης όσο και ως ειδικός της συλλεκτικής φωτογραφίας. 

Η εμπειρία από το εξωτερικό ενέπνευσε στον Χρήστο Καλεμκερή το 
μεράκι να συστήσει και αυτός ένα μουσείο στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την Καλαμαριά. Το 2001 ο Χρήστος Καλεμκερής παραχώρησε το 
αρχείο του στον Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος και ίδρυσε το Μουσείο 
Φωτογραφίας ως Ν.Π.Δ.Δ.. Ένα μέρος του αρχείου αγοράστηκε από 
τον Δήμο Καλαμαριάς, ως ένδειξη τιμής στο πρόσωπό του. Για αυτό 
τον λόγο το Μουσείο φέρει το όνομά του, και ο ίδιος βραβεύτηκε 
από τον δήμο ως Μέγας Δωρητής. 

Μετά την ίδρυση του μουσείου, οι συλλογές εμπλουτίστηκαν με 
νέες αγορές από δημοπρασίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
προκειμένου να ενισχυθεί το υλικό και να ολοκληρωθούν οι 
φωτογραφικές θεματολογίες. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται 
έως σήμερα. Το φωτογραφικό υλικό αρχειοθετείται και 
καταλογογραφείται, αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας 
τον αρχειακό πλούτο του μουσείου ώστε να ανταποκριθεί στις 
σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις των ερευνητών και του 
κοινού.

Το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» έχει λάβει σειρά 
από διακρίσεις και επαίνους σε αναγνώριση της καθοριστικής 
συμβολής του στη διαφύλαξη και προβολή της ελληνικής ιστορίας:

• Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών το 2006 για την Εγκυκλοπαίδεια 
των Ελληνικών Σιδηροδρόμων

• Τιμητική πλακέτα για το συνολικό έργο του μουσείου από 
τον Αρχηγό του Στρατού με αφορμή την παρουσίαση της 
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έκθεσης «Η Μάχη των Οχυρών» στη Λέσχη Αξιωματικών 
Θεσσαλονίκης (2011) αλλά και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
(2013) αντίστοιχα.

• Έπαινος στα εγκαίνια της έκθεσης «Μνημείων Μνήμες» (2016) 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ο 
οποίος επιβραβεύει το έργο του μουσείου και το κατατάσσει 
στα καλύτερα μουσεία της χώρας.

• Βράβευση του μουσείου και του προέδρου του, Παύλου 
Καλεμκερή, από τον ΟΣΕ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
για τη συνολική του προσφορά στην έρευνα και διάσωση της 
ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας (2018).

Το μουσείο έχει εξασφαλίσει επίσης σημαντικές στρατηγικές 
συνεργασίες με το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Momus, το Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), το Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακού Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. και τον Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι 
μέλος της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
του Network of European Museum Organisations και του ICOM.

Συνεργάζεται ενεργά με ερευνητές για την παροχή φωτογραφικού 
υλικού και εκπόνηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών 
στα πεδία αρχαιολογίας, ιστορίας, φωτογραφίας, συντήρησης 
φωτογραφίας κλπ. Έχει προβεί σε δωρεές πνευματικών 
δικαιωμάτων, αρχειακού υλικού, τεχνογνωσίας και βιβλίων σε 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, συλλόγους και 
σχολεία, ενώ έχει συμμετάσχει αφιλοκερδώς (μέσω του σπάνιου 
υλικού του) σε πολλά διεθνή συγγράμματα και ιστορικά ντοκιμαντέρ 
(Μηχανή του Χρόνου, Cosmote History Channel, National Geo-
graphic κ.ά.). Έχει επίσης συνάψει σύμφωνα συνεργασίας με 
σχετικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και φορείς για την προώθηση 
πολιτιστικών και φιλανθρωπικών σκοπών, ενώ συμμετέχει σε 
εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι εκδόσεις των βιβλίων του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεμκερής» βρίσκονται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και πολλά 
μουσεία της Ελλάδας (π.χ. στο Μουσείο Ακροπόλεως κλπ.) με την 
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ διατίθενται σε sites του 
εξωτερικού.



200 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΜΒΌΛΉ ΣΤΌΥΣ ΕΌΡΤΑΣΜΌΥΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 
ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΉΝ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΉ

Το The Hellenic Mosaic κινείται στους τέσσερις 
βασικούς άξονες του εορτασμού για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. Βασική φιλοδοξία είναι η 
ενεργοποίηση του κοινού σε μία προσπάθεια ορισμού 
και επαναδιαπραγμάτευσης της φυσιογνωμίας και της 
ταυτότητας της νεότερης Ελλάδας μέσα από την προβολή 
των θεσμών, συνηθειών, νοοτροπιών και κουλτούρας 
των κατοίκων της χώρας. Το καλλιτεχνικό project προσκαλεί 
τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
«σύγχρονου προσώπου» της Ελλάδας, αναδεικνύοντας 
έμμεσα (με τα πορτρέτα που επιλέγουν και τις ιστορίες 
που τα συνοδεύουν) τις υποδομές, συμβάντα, παραδόσεις ή 
πολιτιστικές συνεισφορές που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο 
στη συγκρότηση της νεοελληνικής κοινωνίας και του κράτους. 

Πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό proj-
ect είναι εξ ορισμού οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που 
άφησαν το αποτύπωμά τους στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ορίσουν μόνοι 
τους τις προσωπικότητες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της κοινωνίας και του κράτους σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι μεγάλες μορφές 
της Επανάστασης και της μετέπειτα ελληνικής ιστορίας 
παρατίθενται δίπλα σε λιγότερο γνωστές περιπτώσεις 
ανθρώπων που άλλαξαν την πορεία του τόπου τους. 
Πρωταγωνιστές και κομπάρσοι ανεβαίνουν μαζί σε μία 
ψηφιακή σκηνή για να αφηγηθούν εκείνες τις ιστορίες που 
κρίνονται αξιόλογες από την ίδια την κοινωνία.

Η προσωπογραφία, τέχνη ευρύτατα διαδεδομένη στην 
αρχαιότητα και με μακρά παράδοση στη δυτική τέχνη, από 
την Αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας, φιλοδοξεί (πέρα από 
την εύστοχη απεικόνιση ενός προσώπου) να συλλάβει και 

να μεταδώσει την προσωπικότητα και τον ψυχικό κόσμο του 
εικονιζομένου προσώπου. Η εύστοχη προσωπογραφία έχει 
την ικανότητα να μεταφέρει στους θεατές μία ολόκληρη 
εποχή και να καταστήσει τα ιστορικά γεγονότα εύληπτα με 
ένα συμπυκνωμένο καλλιτεχνικό και οπτικό λεξιλόγιο που 
μένει αξέχαστο. Το The Hellenic Mosaic χρησιμοποιεί το 
ζωγραφικό πορτρέτο και τη φωτογραφία ως δομικά υλικά 
για να συλλάβει και να ερμηνεύσει το ιστορικό γεγονός 
της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από συνθετικές εικόνες 
που συγκινούν και ενεργοποιούν τη φαντασία των θεατών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη δράση αποτελεί 
η δημιουργία παρακαταθήκης για μελλοντική αξιοποίηση 
και εμπλουτισμό της προσπάθειας. Απώτερη φιλοδοξία 
του project The Hellenic Mosaic είναι ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση μιας διαχρονικής εθνικής φωτοθήκης, 
η οποία θα δημιουργηθεί με τη συμβολή των πολιτών 
μέσα από μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού. 
Οι φορείς που αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση του 
project έχουν μακρόχρονη επιστημονική, καλλιτεχνική και 
διοικητική εμπειρία στην οργάνωση και πραγμάτωση σχετικών 
πρωτοβουλιών. Η ενεργοποίηση του κοινού προσφέρει τα 
απαιτούμενα εχέγγυα ώστε η προσπάθεια να τύχει ευρείας 
αποδοχής. Το The Hellenic Mosaic δεν στοχεύει στην στατική 
και εκ των άνω επιβολή μιας στερεότυπης εικονογράφησης 
του παρελθόντος, αλλά καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ανανεούμενης ερμηνείας 
της εικόνας της Ελλάδας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Το The Hellenic Mosaic αποσκοπεί στην εξοικείωση 
των νεότερων γενιών με το ιστορικό παρελθόν της 
Ελλάδας και επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή τους στη 
διαμόρφωση της ερμηνείας και αξιολόγησής του. Για 
τον σκοπό αυτό, το καλλιτεχνικό project συνοδεύεται από 
ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
το οποίο δημιουργήθηκε με τη σύζευξη τέχνης και επιστήμης 
προκειμένου να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη ζωγραφική, 
τη φωτογραφία, την ιστορία και τις νέες τεχνολογίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεμελιώνεται στην εξέλιξη 
της αποτύπωσης εικόνων από την αρχαιότητα μέχρι την 
ψηφιακή εποχή. Απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων 
τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου στην Ελλάδα και 
τις κοινότητες των ομογενών στο εξωτερικό. Αποτελείται 
ουσιαστικά από δύο ενότητες: μία αρχική παρουσίαση της 
ιστορίας της σχέσης των ανθρώπων με τη ζωγραφική και τη 
φωτογραφία και μία ενεργή σύμπραξη των συμμετεχόντων 
μέσα από την έρευνα, καταγραφή και παρουσίαση 
προσωπικών οικογενειακών κειμηλίων, εικόνων και ιστοριών.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος δομείται στην ιδέα ενός 
πανοράματος της σχέσης του ανθρώπου με την εικόνα, από 
τις πρώτες απόπειρες καταγραφής του φυσικού κόσμου 
στα βάθη των σπηλαίων της Παλαιολιθικής Περιόδου μέχρι 
τις φαινομενικά απεριόριστες δυνατότητες αποτύπωσης 
και επεξεργασίας που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή 
τεχνολογία.

Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν την ιστορία της 
ανθρωπότητας με οδηγό τις εμβληματικές εικόνες που 
καθόρισαν τις διάφορες φάσεις εξέλιξης της ζωγραφικής 
και της φωτογραφίας. Θα έρθουν σε επαφή με τα 
αποτυπώματα των χεριών από το σπήλαιο Πεττακέρε στο 
νότιο Σουλαουέζι της Ινδονησίας (τα οποία θεωρούνται οι 
αρχαιότερες τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα), 
τις ζωγραφιστές απεικονίσεις στους τοίχους των αιγυπτιακών 
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τάφων και τις περίφημες πομπικές παραστάσεις στους 
επισμαλτωμένους πλίνθους από τη Μεσοποταμία. Η τέχνη 
του προϊστορικού Αιγαίου (κυκλαδική, μινωική, μυκηναϊκή) θα 
αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα της σύζευξης διαφορετικών 
κοινωνικών χαρακτήρων και της πρώτης προσπάθειας για 
την απελευθέρωση του ανθρώπου από τους μεταφυσικούς 
φόβους και την κατανόηση του φυσικού κόσμου σε ένα νέο 
πλαίσιο.

Οι μαθητές θα εξερευνήσουν την τέχνη της εικονογραφίας 
στην κλασική ελληνική και ρωμαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία και τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Θα κατανοήσουν 
τις αλλαγές που επέφερε η Αναγέννηση του 15ου-16ου 
αιώνα στο απεικονιστικό σύστημα με την επανεισαγωγή 
της προοπτικής και την αναγωγή των αναλογιών σε σημείο 
αναφοράς για τη νεότερη τέχνη. 

Οι επόμενοι αιώνες εμπλουτίζουν το εικονογραφικό 
λεξιλόγιο της ευρωπαϊκής τέχνης με νέα ποικιλία 
θεμάτων, την τάση για το παράδοξο, τις ρεαλιστικές 
μορφές, την απόδοση της λεπτομέρειας και της κίνησης. 

Περισσότερη προσοχή θα δοθεί στην τέχνη του 19ου 
αιώνα, δεδομένου ότι τότε αναγεννάται η νεότερη Ελλάδα 
και εκδηλώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών για την καταγραφή και απόδοση των 
ανθρώπων και των κοινωνιών που δραστηριοποιούνται στα 
γεωγραφικά όρια της Ελλάδας (πέρα από την παραδοσιακή 
έμφαση στα μνημεία του κλασικού παρελθόντος). 
Ο ρομαντισμός σημειώνει στροφή στην παράδοση των 
λαών και τα θέματά του είναι παρμένα από τη φύση, την 
ιστορία και τους θρύλους. Ο ρεαλισμός, που ακολουθεί, 
επιλέγει το περιεχόμενό του από την καθημερινότητα, 
την εργασία, τη φύση και τη χαρά της ζωής. Οι γεωργοί 
και οι εργάτες αναδεικνύονται σε αγαπημένα θέματα των 
ζωγράφων, ενώ η αποτύπωση διανύει ένα εύρος επιλογών 
από τον ιμπρεσιονισμό μέχρι την απόδοση με βάση 
τα νέα πορίσματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
Ο 19ος αιώνας σημαδεύεται παράλληλα από τη γέννηση 
και ανάπτυξη της τέχνης της φωτογραφίας. Το 1826, ενώ 
οι Έλληνες αγωνίζονταν απελπισμένα να αποτρέψουν την 
καταστολή της επανάστασης από τα αιγυπτιακά στρατεύματα 
του Ιμπραήμ, ο Νικηφόρος Νιέπς (Nicéphore Niépce) τράβηξε 
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την πρώτη φωτογραφία, μία ονειρική απεικόνιση των κτιρίων 
και της υπαίθρου που έβλεπε ο Γάλλος εφευρέτης από το 
παράθυρο της οικίας του στο Saint-Loup-de-Varennes. Στις 
επόμενες δεκαετίες η τέχνη και η τεχνική της φωτογραφίας 
αναπτύχθηκαν ραγδαία, καθώς αποτελούσαν μία εξαιρετική 
και δημοφιλή μέθοδο απεικόνισης της φυσικής παρουσίας 
των πραγμάτων όπως αυτά υπήρχαν τη δεδομένη στιγμή που 
στράφηκε πάνω τους ο φωτογραφικός φακός.

Η εξέλιξη της φωτογραφίας ήταν ραγδαία. Από τις αμυδρές 
σκιές της ηλιογραφίας του Νιέπς, έχουμε φτάσει στη σημερινή 
ποικιλία τεχνικών (φωτογραφία, τηλεόραση, κινηματογράφος, 
internet, ψηφιακή εικόνα κτλ.). Η φωτογραφία έχει διεισδύσει 
σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας 
(από τη μόδα στην ιατρική). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του The Hellenic Mosaic θα παρακινήσει τους μαθητές 
να συνειδητοποιήσουν τον κυρίαρχο και καθοριστικό 
ρόλο που διαδραματίζει η φωτογραφία στη σύγχρονη 
κοινωνία ως φορέας πληροφορίας και μέθοδος ερμηνείας (ή 
παρερμηνείας) του φυσικού κόσμου και της πραγματικότητας.

Στο δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
μαθητές θα εμβαθύνουν στην ιστορία της Ελλάδας μέσα 
από τις φωτογραφικές (ως επί το πλείστον) απεικονίσεις 

του φυσικού και αστικού τοπίου, καθώς και των ανθρώπων. 
Επιλεγμένες, αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από την 
πλούσια συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεμκερής» θα ντύσουν το πρόγραμμα με το απαραίτητο 
οπτικό υλικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση 
των φωτογραφιών με τις ιστορίες των ανθρώπων που 
απεικονίζονται σε αυτές. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες 
θα κληθούν να σκανάρουν φωτογραφίες κειμηλίων 
που βρίσκονται στην κατοχή τους (παλιές οικογενειακές 
φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, κειμήλια) και να τις 
συνδέσουν με μία ευσύνοπτη παρουσίαση των ιστοριών 
που συνδέονται με αυτές. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί με 
αυτό τον τρόπο θα αποτελέσει το διαφοροποιό στοιχείο, 
που μεταμορφώνει το The Hellenic Mosaic σε συνεργατική 
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ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΑΣΤΑΣΉ
Η «εικόνα» της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε σημαντικό 
βαθμό μέσα από την οπτική των ξένων επισκεπτών στη 
χώρα. Η κλασική αρχαιότητα και τα μνημεία της ερμηνεύτηκαν 
και αξιολογήθηκαν για το διεθνές κοινό από τον Γερμανό θε-
ολόγο Γιόχαν Γιοάχιμ Βίνκελμαν, ο οποίος είδε στα κατάλοιπα 
της αρχαίας Ελλάδας την «ευγενική απλότητα και το ήρεμο 
μεγαλείο» που καθόρισαν τον τρόπο πρόσληψής τους από 
τις επόμενες γενιές. Η Ελληνική Επανάσταση και οι πρωτα-
γωνιστές της οπτικοποιήθηκαν μέσα από τις εντυπωσιακές 
ελαιογραφίες του Ευγένιου Ντελακρουά και τις ρομαντικές 
λιθογραφίες του Λουί Ντυπρέ. Ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Αλεξά-
ντρ Πούσκιν έγραψαν ρομαντικούς στίχους για τον απελευθε-
ρωτικό αγώνα των Ελλήνων. Ο Κάρολος Φαβιέρος και ο Τόμας 
Γκόρντον συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα. Ο Ιωάννης 
Ιάκωβος Μάγερ κλείστηκε στο Μεσολόγγι με τους Έλληνες 
αγωνιστές και θυσιάστηκε στην ηρωική έξοδο, έχοντας πρώ-
τα «ντύσει» την πολιορκία με τα αθάνατα λόγια που τύπωσε 
στην εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά. 

Όλοι αυτοί οι φιλέλληνες (καθώς και εκατοντάδες άλλοι διά-
σημοι και άσημοι από όλο τον κόσμο), οι οποίοι συμμετείχαν 
στην προσπάθεια δημιουργίας της νεότερης Ελλάδας, απο-
τελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εικονογραφικού μωσαϊκού 
της χώρας. Τα πρόσωπα των φιλελλήνων παραμένουν, εδώ 
και διακόσια χρόνια, οικείες εικόνες και σύμβολα της διε-
θνούς διάστασης της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και 
της ιδιαίτερης θέσης και σημασίας που κατέχει η χώρα στο 

προσπάθεια εμπλουτισμού και προσωπικής ενεργοποίησης 
στην απόπειρα καταγραφής, διάσωσης και ερμηνείας της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Οι μαθητές αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές που 
διαμορφώνουν το σύγχρονο μωσαϊκό της Ελλάδας 
και συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που διαθέτουν να 
συμβάλλουν στο κοινό αφήγημα και τις προσπάθειες αλλαγής, 
βελτίωσης και ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου. 

Το πρόγραμμα συντελεί επίσης στην πολυπολιτισμική 
συμμετοχή παιδιών (όχι απαραιτήτως Ελλήνων) 
εξυπηρετώντας:

• Τη συμμετοχή του παιδιού σε ένα κοινό στόχο, όπου όλοι 
οι συμμετέχοντες βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα 
και βιώνουν την ικανοποίηση της συνεισφοράς. 

• Την «εξάπλωση» και επίτευξη «πολλαπλασιαστικού» 
φαινομένου (viral) μέσω των social media με αποτέλεσμα 
τη θεμιτή προσέλκυση στο ελληνικό φρόνημα μαθητικών 
κοινωνιών από διαφορετικές κουλτούρες που ίσως και για 
πρώτη φορά λαμβάνουν αυτό το άκουσμα.

• Δυνατότητα συμμετοχής ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, παιδιά 
που νοσηλεύονται, μετανάστες κ.ά.), δίνοντας τους 
«φωνή» και την περηφάνια του «ήμουν και εγώ εκεί».
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φαντασιακό, τον πολιτισμό και τη συνείδηση της παγκόσμιας 
κοινής γνώμης.

Η δημιουργία του ελληνικού κράτους και η σταδιακή επέ-
κτασή του τις επόμενες δεκαετίες συνοδεύτηκε από το 
συνεχές ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού για την κουλ-
τούρα και την ταυτότητα των Ελλήνων. Ξένοι φωτογράφοι 
και ζωγράφοι ταξίδευαν στην ελληνική επαρχία για να απα-
θανατίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές του λαϊκού πολιτισμού, τις 
χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες των ανθρώπων της υπαίθρου, 
τον καθημερινό μόχθο των γεωργών και των ψαράδων. Τα αρ-
χαία μνημεία και το νεότερο αστικό τοπίο προσέλκυσε το εν-
διαφέρον καλλιτεχνών που προσπάθησαν να αποδώσουν την 
ελληνική εμπειρία με την αντιπαραβολή του αρχιτεκτονικού 
σκηνικού και των κατοίκων που κινούνταν σε αυτό. Αυτή η δια-
δικασία γέννησε ένα πλούσιο εικονογραφικό και φωτογραφικό 
αρχείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρουσίαση 
του προσώπου της Ελλάδας από τη στιγμή της συγκρότησης 
του ελληνικού βασιλείου μέχρι τις μέρες μας. Η ματιά του 
ξένου επισκέπτη μπορεί να αντιπαρατεθεί στη ματιά των 
ντόπιων σε μία γόνιμη και συναρπαστική διαδικασία σύγκρι-
σης και αναζήτησης της χαρακτηριστικής και πρωταρχικής 
ελληνικής εικόνας.

Υπάρχει όμως και μία τρίτη διάσταση, την οποία συνει-
σφέρουν οι ομογενείς. Αποτελούν την ιδιότυπη γέφυρα που 
ενώνει δύο κόσμους και προσφέρουν τη διαφορετική οπτι-
κή που αποπειράται να συνδέσει την ελληνικότητα όπως τη 
βιώνουν και την εκφράζουν οι κάτοικοι της Ελλάδας με την 
πρόσληψή της από το διεθνές κοινό, που έρχεται σε επαφή 
μαζί της περιστασιακά. Η Ελλάδα των ομογενών αποτελεί πο-
λύτιμη παρακαταθήκη. Είναι μία κιβωτός που διαφυλάσσει την 
πεμπτουσία του ελληνισμού, μία πηγή από την οποία πηγάζει 
διαρκώς ένα αρχετυπικό αίσθημα ταυτότητας και ένας φάρος 
που δύναται να δώσει κατεύθυνση σε οράματα και στόχους. 
Πρόσωπα και ιστορίες, που αντιμετωπίζονται ως αυτονόη-
τα ή κοινότοπα από τους μόνιμους κατοίκους του ελληνικού 
κράτους, αποκτούν μία τελείως διαφορετική διάσταση και 
σημασία όταν ειδωθούν μέσα από τη ματιά των κοινοτήτων 
των ομογενών απανταχού της οικουμένης.

Το The Hellenic Mosaic αξιοποιεί τους δεσμούς που ενώνουν 
την ομογένεια με την Ελλάδα για να προβάλλει με περισσότε-
ρη ευκρίνεια τη διεθνή διάσταση των κομβικών σημείων της 
ελληνικής ιστορίας. Η συνεισφορά των ομογενών σε οπτικό 
υλικό, ιστορίες και μαρτυρίες από τη ζωή τους στην Ελλάδα 
αλλά και τις εμπειρίες τους στις κοινωνίες υποδοχής εμπλου-
τίζει το υπό δημιουργία ψηφιδωτό και διατρανώνει τον 
πολυσυμμετοχικό χαρακτήρα της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας.

Καθώς η Ελλάδα αποπειράται να εξέλθει από μία δεκαετή 
κρίση πρωτοφανούς έντασης και κοσμογονικών ανατροπών, 
μας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε εκ νέου τη βαθύ-
τερη ουσία και αξία του νεότερου ελληνισμού. Με αφετηρία 
και θεμέλιο τους αρειμάνιους πολεμιστές του 1821 και τους 
διοπτροφόρους γραμματικούς ή πολιτικούς που έστησαν την 
Ελλάδα μέσα από τα ερείπια της Ελληνικής Επανάστασης, 
μπορούμε να διασχίσουμε διακόσια χρόνια ιστορίας αντλώ-
ντας έμπνευση και γοητευτικές (αληθινές) ιστορίες από κάθε 
σημείο της χώρας και των διεθνών εστιών του ελληνισμού.

Η σύμπραξη αυτοχθόνων και ομογενών θα δημιουργήσει μία 
δυναμική και πολύχρονη συνέργεια, η οποία θα αναζητήσει και 
θα διαμορφώσει το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας. Αυτή η 
διαχρονική διαδικασία θα συνεχίσει να υπάρχει ως παρακα-
ταθήκη της ελληνικής ιστορίας, με δυνατότητα περαιτέρω 
εμπλουτισμού και επέκτασης, για πολλά χρόνια μετά το επί-
σημο τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια 
της Ελληνικής Επανάστασης.
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Το The Hellenic Mosaic αποτελεί ένα διατομεακό καλλι-
τεχνικό project, το οποίο θα αναπτυχθεί σε τρεις αλλη-
λοΰποστηριζόμενες δράσεις, με σκοπό να προσελκύσει τη 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του κοινού και να κληροδοτή-
σει ένα συγκροτημένο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περι-
εχόμενο-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές:

1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές των τελευταίων τά-
ξεων του δημοτικού και του γυμνασίου στην Ελλάδα και 
τις κοινότητες των ομογενών, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμμετοχή ευπαθών ομάδων. Το πρόγραμμα βασίζεται 
στις αρχές της συνεργατικής προσπάθειας, ώστε να 
εντοπιστεί και να αξιοποιηθεί αυθεντικό, πρωτότυπο 
και άγνωστο υλικό από όλη την ελληνική επικράτεια και το 
εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες κερδίζουν πολύτιμη εμπει-
ρία στην καταγραφή, ανάδειξη και ερμηνεία της ιστορίας 
του νεώτερου Ελληνισμού. Παράλληλα, αποτελούν το πιο 
δυναμικό και επιδραστικό στοιχείο του συνολικού καλλι-
τεχνικού προγράμματος. Η εξοικείωση των παιδιών με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ενθουσιασμός με τον 
οποίο εγκολπώνονται τις νέες τεχνολογίες, θα προσδώσει 
στο πρόγραμμα την αναγκαία εξάπλωση και διάδοση μέσω 
της επίτευξης πολλαπλασιαστικού (viral) φαινομένου. 

2. Δημιουργία πλατφόρμας, η οποία θα αξιοποιηθεί ως 
ψηφιακό αποθετήριο συμμετοχικού σχεδιασμού. Η πλατ-
φόρμα δομείται βάσει της φιλοσοφίας και των κατευθυ-
ντήριων αρχών του εκπαιδευτικού προγράμματος: στόχος 
είναι η συγκέντρωση και προβολή αξιόλογου αρχειακού 
υλικού, το οποίο ουσιαστικά έρχεται στο φως της δημο-
σιότητας για πρώτη φορά με την ενεργοποίηση όλων των 
κοινωνικών ομάδων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 
Επιπλέον, η πλατφόρμα εκφράζει, με τον βέλτιστο τρόπο, 
την επιθυμία και φιλοδοξία του συνολικού καλλιτεχνικού 
project για τη συγκρότηση μιας διαχρονικής εθνικής 

φωτοθήκης. Η φωτοθήκη δεν αποτελεί ένα πρόσκαιρο 
και παροδικό προϊόν, αλλά μία στέρεη παρακαταθήκη 
του επετειακού έτους για τα 200 χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Θα παραμείνει στη διάθεση των Ελλή-
νων για τα επόμενα χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω 
εμπλουτισμού, επεξεργασίας και αξιοποίησης.

3. Καλλιτεχνικά έργα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με την 
αξιοποίηση πρωτότυπου περιεχομένου μέσω καινοτόμων 
ψηφιακών εφαρμογών. Η βασική εφαρμογή στηρίζεται 
στη δημιουργία τρισδιάστατου (3D) after effects καλ-
λιτεχνικού έργου, το οποίο θα προβάλλεται στην πρόσο-
ψη δημοσίων κτιρίων όπως το Ελληνικό Κοινοβούλιο στην 
πρωτεύουσα και ο Λευκός Πύργος στη συμπρωτεύουσα. 
Το έργο αποτελείται από εναλλασσόμενες εμβληματικές 
εικόνες (πορτρέτα, λιθογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες, 
φωτογραφίες), που απαθανατίζουν σημαντικές στιγμές 
της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αυτές οι εικόνες «χτί-
ζονται» με την ένωση πολυάριθμων μικρών φωτογραφιών, 
οι οποίες απεικονίζουν συγγενείς, προγόνους ή επιφανή 
μέλη των τοπικών κοινωνιών που έχουν συμβάλλει (ο κα-
θένας και η καθεμία με τον τρόπο του/της) στη συγκρό-
τηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας. 

Το video projection θα συνοδεύεται από πρωτότυπη αφή-
γηση, η οποία βασίζεται σε σενάριο που θα έχουν δημιουρ-
γήσει επαγγελματίες σεναριογράφοι. Οι ιστορίες, οι οποίες 
συνοδεύουν τις φωτογραφίες που θα συνεισφέρουν στο ψη-
φιακό αποθετήριο οι συμμετέχοντες στο καλλιτεχνικό project, 
θα αποτελέσουν το πρωταρχικό υλικό για τη συγγραφή του 
σεναρίου, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο κείμενο 
και τις εικόνες που θα συμπεριλαμβάνονται στο 3D καλλιτε-
χνικό έργο. Η αφήγηση θα εμπλουτιστεί επιπλέον με τη λε-
λογισμένη και αντιπροσωπευτική χρήση αποσπασμάτων από 
αναγνωρισμένα έργα της ελληνικής ποίησης και λογοτεχνίας. 

ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ
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ψεις των κτιρίων, θα συνοδεύεται επίσης από επιλεγμέ-
νες μουσικές συνθέσεις επιφανών Ελλήνων συνθετών 
(Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος κ.ά). Στόχος είναι η 
δημιουργία ενός συνδυαστικού πολυμεσικού θεάματος, το 
οποίο θα αξιοποιεί, εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές 
ιστορίες των συμμετεχόντων, εντός του ευρύτερου πλαισίου 
της ελληνικής ιστορίας.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης 
και εγκατάστασης σειράς εκθέσεων σε κεντρικούς δημόσι-

ους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εικόνες 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των προανα-
φερθέντων video projections, με τη μορφή μεγάλων αφισών 
(posters). Η εμπειρία των επισκεπτών στις συγκεκριμένες εκ-
θέσεις θα εμπλουτίζεται με την αξιοποίηση μιας εξειδικευμέ-
νης ψηφιακής εφαρμογής, η οποία θα αφηγείται την ιστορία 
του νεότερου ελληνικού κράτους και του Ελληνισμού γενικό-
τερα βάσει πρωτότυπου σεναρίου και μουσικής επένδυσης.



22 The Hellenic Mosaic

ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ 
ΥΛΌΠΌΙΗΣΗΣ

Το αρχείο του Μουσείου Φωτογραφί-
ας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Κα-
λαμαριάς, ένα σύνολο περίπου 30.000 
φωτογραφιών του 19ου και 20ου αιώνα, 
αποτελεί την καρδιά του μουσείου. Μέσα 
από τον φακό των σημαντικότερων Ελ-
λήνων φωτογράφων αποκαλύπτονται 
ηθογραφικές, τοπιογραφικές και ιστορι-
κές πτυχές της Μεσογείου, αποτυπώνο-
νται μνημεία, τοπία και άνθρωποι στην 
καθημερινή τους ζωή και σε εξαιρετι-
κές καταστάσεις. Ταυτόχρονα το αρχείο 
αναδεικνύει την ιστορία της ελληνικής 
φωτογραφίας. Το υποσύνολο του αρ-
χείου, με αναφορά σε κάθε σημαντικό 
δημιουργό, αντικατοπτρίζει τόσο την 
προσωπική του διαδρομή (ως περιηγη-
τή, καλλιτέχνη, φωτορεπόρτερ) όσο και 
την εξέλιξη της τέχνης της φωτογραφί-
ας (τεχνικές φωτογράφισης, εμφάνισης) 
με το πέρασμα των ετών.

Το Αρχείο περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες θεματικές ενότητες:

•  Ιστορία της φωτογραφίας

Πρόκειται για εκτενές φωτογραφικό 
υλικό που αφορά όλες τις τεχνοτροπίες 
που αναπτύχθηκαν από τη γέννηση της 
φωτογραφίας μέχρι σήμερα και αποτε-

λεί σχετική μελέτη της προϊστορίας και 
της ιστορίας της φωτογραφίας.

• Ιστορία της Ελλάδας

Το αρχείο του μουσείου περιλαμβάνει 
φωτογραφικά ντοκουμέντα από πολέ-
μους που διαδραμάτισαν καθοριστικό 
ρόλο στην ιστορία του σύγχρονου ελ-
ληνισμού, όπως: Α’ και Β’ Βαλκανικός 
Πόλεμος, Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Μικρασιατική Εκστρατεία.

• Πορτρέτα

Πορτρέτα σημαντικών προσωπικοτή-
των που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο 
στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό: 
βασιλείς, πολιτικοί, λογοτέχνες, καλλιτέ-
χνες, κ.ά.

• Λαογραφική παράδοση

Στρατιωτικές, πολιτικές, αστικές και 
κάθε λογής παραδοσιακές ενδυμασίες 
από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, που 
συνθέτουν την ιστορία της ελληνικής εν-
δυματολογίας.

• Ελληνική τοπιογραφία

Σπάνια λευκώματα και μεμονωμένες 
φωτογραφίες των πόλεων της Ελλάδας 
από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους 
φωτογράφους του 19ου αιώνα.

• Ελληνικοί σιδηρόδρομοι

Λευκώματα και φωτογραφίες των τεσ-
σάρων σιδηροδρομικών δικτύων της 
Ελλάδας, που καλύπτουν πλήρως την 
ιστορία των τρένων. Το υλικό, συνοδευ-
όμενο από επιστημονικό κείμενο, απο-
τελεί εκδοτικά την Εγκυκλοπαίδεια της 

Ιστορίας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, 
που απέσπασε το Βραβείο της Ακαδημί-
ας Αθηνών το 2006.

• Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη

Λευκώματα και φωτογραφίες των κέ-
ντρων του ελληνισμού της Μικράς Ασίας 
από Έλληνες και ξένους φωτογράφους, 
καθώς και καταγραφή όλων των Ελλήνων 
και ξένων επαγγελματιών φωτογράφων 
που έζησαν και εργάστηκαν στην Κων-
σταντινούπολη και τη Σμύρνη.

• Καρτ-ποστάλ

Καρτ-ποστάλ διαφόρων θεματικών, υπο-
γεγραμμένων από Έλληνες και ξένους 
φωτογράφους.

• Tα Λευκώματα των Woodley και 
Labranche

Το αρχείο περιλαμβάνει τα περίφημα 
λευκώματα του Haworth Woodley, πρώ-
ην αξιωματικού του βρετανικού στρα-
τού και ανταποκριτή του πρακτορείου 
Central News Agency στο Λονδίνο και 
του Etienne Labranche, ο οποίος ήταν 
ανταποκριτής της παρισινής εφημερί-
δας Le Temps. Πρόκειται για μοναδικά 
και πρωτότυπα ιστορικά ντοκουμέντα, 
που αποτυπώνουν σημαντικά πολεμικά 
γεγονότα της ιστορίας της Ελλάδας.

Οι κυριότεροι φωτογράφοι

Το φωτογραφικό αρχείο του μουσείου 
αποτελείται από πλούσιο και πρωτότυ-
πο φωτογραφικό υλικό από τους πρώ-
τους Έλληνες φωτογράφους, από τους 
ξένους φωτογράφους που στα τέλη του 

ΙΚΑΝΌΤΉΤΑ 
ΥΛΌΠΌΙΉΣΉΣ
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19ου αιώνα φωτογράφισαν την Ελλάδα 
και από τους περισσότερους νεότερους 
Έλληνες φωτογράφους, από τα μέσα του 
19ου αιώνα έως και τη μεταπολίτευση. 
Ενδεικτικά: Μαργαρίτης Φ., Rubellin 
A., Κωνσταντίνου Δ., Καργόπουλος Β., 
Μωραΐτης Π., Robertson James, Φω-
τογράφοι Sebah, Μαρτιμιανάκης Δημ., 
Abdulah Freres, Βάθης Ξ. κ.ά.

Εκθέσεις / Εκδηλώσεις

Το μουσείο έχει διοργανώσει πλήθος 
επιτυχημένων εκθέσεων και εκδηλώσε-
ων εντός και εκτός Ελλάδας. Ενδεικτικά:

• Οι Πρώτοι Έλληνες Φωτογρά-
φοι στην Biennale Φωτογραφίας 
«Septembre de la Photo» - Μουσείο 
Matisse, Νίκαια, Γαλλία, Σεπτέμ-
βριος - Οκτώβριος 1998, Δημήτριος 
Κωνσταντίνου

• Ο Δεύτερος Μεγάλος Έλληνας Φω-
τογράφος στην Biennale Φωτογρα-
φίας «Septembre de la Photo» - 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Νίκαιας, 
Γαλλία, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
1998

• Το Άγιο Όρος μέσα από τον φακό του 
Αλή Σάμη Μπέη στην Εsztergom της 
Ουγγαρίας, 28 Μαρτίου-30 Ιουνίου 
2004 και στο Remezzo στην Καλαμα-
ριά, Δεκέμβριος 2007

• Προελαύνοντας για την απελευθέ-
ρωση - Ανέκδοτες φωτογραφίες και 
μαρτυρίες ξένων πολεμικών αντα-
ποκριτών από τη νικηφόρο δράση 
του ελληνικού στρατού και στόλου 
στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο (1912-13) 
στην Αποθήκη Γ’ του ΟΛΘ, 22 Σε-
πτεμβρίου έως 28 Οκτωβρίου 2012

• Μνημείων Μνήμες - Η φωτογραφι-
κή απεικόνιση των αρχαίων μνημεί-
ων της Αθήνας κατά τον 19ο αιώνα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων «Μελίνα», Μάιος 2017 - 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2018

 
Παράλληλα, το μουσείο έχει να επιδείξει 
σημαντικό και πλούσιο εκδοτικό έργο με 
εκδόσεις όπως:

• Η Εγκυκλοπαίδεια των Ελληνικών 
Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων, 
ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο 
της νεότερης ιστορίας του τόπου 
μας, όχι μόνο λόγω της ιδιομορφί-
ας της αλλά και για το γεγονός ότι 
οι σιδηρόδρομοι, από την εποχή της 
κατασκευής τους μέχρι σήμερα – τα 
τελευταία 130 και πλέον χρόνια – 
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε πολλούς 
τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Η 
έκδοση τιμήθηκε με το βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών το 2006

• Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από 
τον 15ο έως τον 19ο αιώνα από τις 
συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και 
Κώστα Σταμάτη. Βιβλίο & φόλντερ 
με 44 γκραβούρες από την ιστορία 
της πόλης

• Γιορτή της Ελευθερίας. Ο ΕΛΑΣ ορ-
γανώνει πάνδημο εορτασμό για την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 
από τους Γερμανούς, 2 Νοεμβρίου 
1944

• Προελαύνοντας για την Απελευθέ-
ρωση. Ανέκδοτες φωτογραφίες και 
μαρτυρίες ξένων πολεμικών αντα-
ποκριτών από τη νικηφόρο δράση 

του ελληνικού στρατού και στόλου 
στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο (1912-13)

• Εικόνες της Επανάστασης του 1821

Ψηφιοποίηση του αρχείου

Το μουσείο έχει ξεκινήσει το έργο ψη-
φιοποίησης του αρχείου του, δηλαδή 
ηλεκτρονικής καταγραφής κάθε φω-
τογραφίας σε υψηλή ανάλυση (έως και 
6.400 dpi) και ψηφιακής καταχώρησής 
της. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία 
με εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλ-
ληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Κύριοι 
στόχοι είναι:

• Η ψηφιακή καταχώρηση των περί-
που 30.000 φωτογραφιών του αρ-
χείου.

• Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθή-
κης/ψηφιακών εκθέσεων με τα δε-
δομένα για κάθε φωτογραφία, όπως 
τίτλος, ημερομηνία, φωτογράφος, 
τόπος, θεματική ενότητα κ.ά.

• Η διατήρηση αντιγράφων για την 
αντιμετώπιση της πιθανότητας 
φθοράς/καταστροφών των πρωτό-
τυπων φωτογραφιών.

Στρατηγικές συνεργασίες

Στα χρόνια λειτουργίας του μουσείου, 
οι συνεργασίες με δημόσιους και ιδι-
ωτικούς φορείς ήταν πολλές· ωστόσο 
μπορούν να επισημανθούν κάποιοι ορ-
γανισμοί με τους οποίους η συνεργα-
σία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
στρατηγική, λόγω της ποιότητας αυτής 
αλλά και γιατί στο πέρασμα του χρόνου 
έχει δομηθεί μία εξαιρετική σχέση αλ-
ληλοεκτίμησης και συνεργατικότητας. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Μουσείο Μπενάκη

• MoMus

• Μορφωτικό ʹΙδρυμα Εθνικής Τράπεζας

• Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Μουσειολογίας 
του Α.Π.Θ.

• Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Αθηναίων

• Δήμος Θεσσαλονίκης

• Noesis

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

• Διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα

Στρατηγική του μουσείου

Τέλος, στην στρατηγική του μουσείου περιλαμβάνονται οι 
εξής κεντρικοί άξονες:

• Διοργάνωση νέων εκθέσεων υψηλής αισθητικής βάσει των 
σύγχρονων μουσειακών προτύπων, διατηρώντας πάντα 
την ιστορική και επιστημονική συνέπεια που αποτελεί την 
ιδρυτική αρχή και αξία του μουσείου

• Χρήση νέων τεχνολογιών, προσφέροντας αρμονική σύ-
ζευξη του παρελθόντος και της ιστορίας με το σύγχρονη 
εποχή και το μέλλον

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του μουσείου σε εκθέσεις, 
εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, οπτικοακουστικά 
δρώμενα, εκδηλώσεις ποικίλου πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος, κ.ά. 

• Συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτισμικούς 
φορείς

 

f i l e : / / / C : / U s e r s / M e n t o r / D e s k t o p /
p h o t o - m u s e u m - h a g i a - s o f i a . j p g 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΗ στρατηγική Marketing και Επικοινωνίας του The Hellenic 

Mosaic στηρίζεται στην ενημέρωση και προσέλκυση της 
συμμετοχής των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται ή κατοι-
κούν. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα καλλιτεχνικό project που 
δεν προϋποθέτει κανέναν περιορισμό ως προς το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τη 
συμβολή όλων των κοινωνικών ομάδων, χωρίς αποκλεισμούς 
ή περιορισμούς. Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στη δικτύωση και 
αξιοποίηση των επαφών με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, καθώς και 
τους εκπαιδευτικούς φορείς των κοινοτήτων των ομογενών σε 
διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγι-
στη αποτελεσματικότητα στη διάχυση του έργου σε ένα κοινό 
πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο.

H στρατηγική επικοινωνίας του καλλιτεχνικού έργου εστιάζει 
στην τμηματοποίηση του κοινού με βάση τα δημογραφικά δε-
δομένα και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του. Η αξιοποίηση των 
στατιστικών στοιχείων, που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία 
της Google και των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(social media), μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε τμηματο-
ποίηση ανά γεωγραφική περιοχή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
(ομογενειακό) επίπεδο, καθώς και βάσει κοινωνικών και πο-
λιτιστικών ενδιαφερόντων (πολιτιστικοί οργανισμοί, εθνικο-
τοπικοί σύλλογοι κ.ά.).

Η πληροφορία που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και οι έξυ-
πνοι τρόποι δικτύωσης θα διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον 
οποίο θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του έργου και θα 
εντείνει την αποτελεσματικότερη διάχυσή του. Με online 
κάλυψη της εύρεσης και της αποστολής του αρχειακού υλι-
κού που έχει στη διάθεσή του κάθε αποστολέας (μέσω μιας 
απλής ανάρτησης στα social media), video documentation, 
ένα υπέρ-διαδραστικό website, ισχυρή παρουσία στα social 
media, εβδομαδιαία αποστολή newsletter, θα εξασφαλιστεί 
η συμμετοχή του κοινού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η επικοινωνία του έργου θα αξιοποιήσει επίσης στο έπακρο 
τις πολυπληθείς συνεργασίες και επαφές του Μουσείου Φω-
τογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» με δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς, με σκοπό την επικοινωνία του έργου και της απο-
στολής του στο κοινό εκάστοτε φορέα. Συμμέτοχος στο έργο 
και την επικοινωνία του μπορεί (και είναι σκόπιμο) να γίνει 
κάθε επίσημος κρατικός και εθνικός φορέας εντός και εκτός 
Ελλάδας, δήμοι, περιφέρειες, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Εκκλησία της Ελλάδας, επαγγελμα-
τικά επιμελητήρια και ενώσεις, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, αθλη-
τικοί οργανισμοί, ομάδες, κινήσεις πολιτών και επιχειρήσεις 
ή εταιρείες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και 
το σύνολο των κοινοτήτων των ομογενών σε όλο τον κόσμο.

Όσον αφορά τον Τύπο, είναι απαραίτητη η στοχευμένη συνερ-
γασία με ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές (ομογενειακό) επίπεδο. 
Η επιδιωκόμενη συνεργασία περιλαμβάνει αφιερώματα σε 
εθνικούς και ομογενειακούς διαδικτυακούς, τηλεοπτικούς 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε έντυπα μέσα και σύναψη 
συμφωνιών για χορηγίες επικοινωνίας.

Σκόπιμη θα ήταν επίσης η υλοποίηση τουλάχιστον μιας πα-
νελλαδικής διαφημιστικής εκστρατείας, η οποία θα περιλαμ-
βάνει διαφημιστικές ενημερωτικές δράσεις σε δημόσιες συ-
γκοινωνίες (μετρό, ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ), αστικούς χώρους (σταθμοί 
λεωφορείων και άλλες κατάλληλες τοποθεσίες), αεροδρόμια, 
λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.ά.

Πρωταρχικής σημασίας για την επικοινωνία του έργου εί-
ναι, τέλος, η χρήση του marketing των επηρεαστών γνώμης 
(Influencer Marketing), η αξιοποίηση, δηλαδή, της εδραιωμέ-
νης κοινότητας ακολούθων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και του διαδικτύου που έχει χτίσει ένας influencer. Με αυτό 
τον τρόπο η προώθηση του έργου θα έχει καλύτερη απόδοση 
στον λιγότερο δυνατό χρόνο.

ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ MARKETING ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ
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Στην περίπτωση του The Hellenic Mosaic υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να ζητήσουμε τη συμβολή 
επιφανών ακαδημαϊκών, επιστημόνων, καλλιτεχνών ή αθλητών 
(π.χ. Κριμιζής, Χανκς, Άνιστον, Αλιάγας, Τσιτσιπάς, Αντετοκούν-
μπο, Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, Zach Galifianakis, Ευγενία 
Νιάρχου), οι οποίοι έχουν αξιόλογο αντίκτυπο στο ελληνικό 
και ελληνόφωνο κοινό. Ο σκοπός είναι η άμεση προσέλκυση 
μεγάλου αριθμού ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
του έργου. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως οι συγκεκριμένες 
προσωπικότητες μπορούν να εμπνεύσουν και να προκαλέσουν 
την ενεργή συμμετοχή του κοινού και την αποστολή του επι-
θυμητού αρχειακού υλικού.



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣΗ Ελλάδα, λόγω του ιστορικού παρελθόντος και του έντονου 
ενδιαφέροντος για τα κλασικά και μεσαιωνικά μνημεία της, 
καθώς και για τον λαϊκό πολιτισμό και τους κατοίκους τόπων 
που κατέστησαν διάσημους η αρχαία μυθολογία και ιστορία, 
έχει προσελκύσει την προσοχή πολυάριθμων καλλιτεχνών και 
φωτογράφων. Υπάρχει πλούσιο εικονογραφικό αποθεματικό 
από δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες διάσημων δημιουργών, 
καθώς και απειράριθμο υλικό διασκορπισμένο σε ιδιωτικές 
συλλογές. Διαπιστώνεται, επίσης, ενεργό ενδιαφέρον από πο-
λίτες και συλλογικότητες για τη διαφύλαξη και προβολή του 
παρελθόντος μέσω της ενσωμάτωσης του τοπικού ή περιφε-
ρειακού στο ευρύτερο εθνικό σύνολο.

Οι φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμ-
ματος The Hellenic Mosaic, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία 
στην ενεργοποίηση καλλιτεχνών, πολιτών, συλλογικοτήτων και 
ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων για την υλοποίηση επιστημονι-
κών και καλλιτεχνικών στόχων. Μέσα από μία ενεργή διαδικα-
σία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, τεχνογνωσίας και 
προσδοκιών, επιτυγχάνουν κατ’ επανάληψη τη συμμετοχή των 
τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση φιλόδοξων προγραμμά-
των που επανακαθορίζουν τη σχέση του κοινού με τον δημό-
σιο χώρο, την πολιτιστική παρακαταθήκη κάθε τόπου και το 
ιστορικό παρελθόν.

Σε επίπεδο δομής, η συμμετοχή του κοινού στο καλλιτεχνι-
κό project θα οργανωθεί μέσα από ένα εμπεριστατωμένο και 
εκτενές εκπαιδευτικό δίκτυο. Σε συνεργασία με τις Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά 
την Ελλάδα και τους εκπαιδευτικούς φορείς των κοινοτήτων 
των ομογενών σε διεθνές επίπεδο, θα σχεδιαστεί και υλο-
ποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προαναφέρθηκε. Η 
διαδικασία συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι 
απαιτήσεις του, εγείρουν το ενδιαφέρον και την κριτική σκέψη 
των μαθητών, καθώς καλούνται να εκτιμήσουν, να αξιολογή-
σουν, να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το παρελθόν που 
τους αφορά πιο άμεσα μέσω προσωπικών, οικογενειακών, 
τοπικών και περιφερειακών εμπειριών. Μέσω των μαθητών 

των δημοτικών και των γυμνασίων, ένας ευρύτερος πληθυ-
σμός (γονείς, συγγενείς κτλ.) ενεργοποιούνται προκειμένου 
να συγκεντρωθεί, να ψηφιοποιηθεί και να δημοσιευθεί ο 
απεριόριστος πλούτος ιστοριών που κρύβονται στις τοπικές 
κοινότητες.

Το καλλιτεχνικό project απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και τις 
κοινότητες των ομογενών στο εξωτερικό. Η λειτουργία και 
οι σχεδιαζόμενες δράσεις του προγράμματος σε ανοιχτούς 
χώρους, σε πλατείες και γειτονιές θα προσφέρει σε ένα ευρύ 
φάσμα κοινού, που δεν μετακινείται εύκολα και μένει ανεπη-
ρέαστο από την πεπατημένη πολιτιστική παραγωγή των κλει-
στών χώρων, να συμμετάσχει σε μία δράση προσαρμοσμένη 
στην κλίμακα της γειτονιάς του. Το The Hellenic Mosaic έχει 
σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να διαπερνά οριζόντια όλες τις 
μερίδες του πληθυσμού και τις κοινωνικές ομάδες χωρίς δια-
κρίσεις. Ενώνει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κοινωνικο-
οικονομικών τάξεων από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η στρατηγική ανάπτυξης κοινού βασίζεται στα εξής σημεία:

Γεωγραφική εμβέλεια: το καλλιτεχνικό project απευθύνεται 
στο σύνολο των Ελλήνων εντός και εκτός της επικράτειας, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, αλλά 
και τις κοινότητες των ομογενών. Πρόκειται για ένα κοινό πολ-
λών εκατομμυρίων ανθρώπων που θα έχει τη δυνατότητα να 
συμβάλλει στη δημιουργία και στον εμπλουτισμό της βάσης 
δεδομένων από την οποία θα αντληθούν οι εικόνες που θα 
σχηματίσουν τα μωσαϊκά. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
περιλαμβάνεται στο καλλιτεχνικό project σχεδιάζεται κυρί-
ως για παιδιά δημοτικού και εφήβους. Μέσω των δικών τους 
αναγκών και απαιτήσεων, ωστόσο, εμπλέκονται και ενήλικες, 
καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας, που είναι οι κατεξοχήν κά-
τοχοι των κειμηλίων ή τεκμηρίων και φορείς των ιστοριών με 
τις οποίες θα επενδυθούν οι φωτογραφίες. Το πρόγραμμα 
θα πραγματοποιηθεί in situ σε σχολεία όλης της Ελλάδας και 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΌΣ



29Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής»

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

στο εξωτερικό όπου υπάρχουν ακμαίες κοινότητες ομογενών.

Συν-δημιουργία/Συνιδιοκτησία: μεγάλο μέρος του προ-
γράμματος που προτείνουμε προβλέπει την άμεση συμμε-
τοχή του πληθυσμού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
καλλιτεχνικού έργου.

Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και τεχνογνωσί-
ας: οι εμπλεκόμενοι φορείς διαθέτουν σημαντική εμπειρία 
και τεχνογνωσία σε θέματα ανάπτυξης και ενεργοποίησης 
κοινού. Το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» δι-
αφυλάσσει εξαιρετικά πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και έχει 
διοργανώσει πολλές επιτυχημένες εκθέσεις και εκδηλώσεις 
εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει παρακαταθήκη σημαντικού και 
πλούσιου εκδοτικού έργου, πολύχρονη εμπειρία συνεργασί-
ας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και παράδοση 
στη διοργάνωση εκθέσεων υψηλής αισθητικής με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, που υπηρετούν τις αρχές και απαιτήσεις 
των σύγχρονων μουσειακών προτύπων με προσήλωση στην 
ιστορική και επιστημονική συνέπεια. 
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