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Σν «Αξρείν Πνιέκνπ» έρεη ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζεη ζε κηα εθδήισζε κε νκηιεηή  ηνλ                 

 

                                           Μανώλη Κασιμάτη   

 

                                                   ΣΟ   ΘΔΜΑ 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΕΟΝΣΑ- ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟΝ ΓΔΚΔΜΒΡΖ ΣΟΤ `44  

 

Για πρωηη θορα μεηα 70 χρονια καηαγραθονηαι ονομαζηικα ζχεδον ηο ζυνολο ηων θωηογραθων 

και οι οποιοι πιζηοποιημενα ζυμμεηειχαν με ηον ενα η ηον αλλο ηροπο ζηην οπηικη καηαγραθη ηων 

γεγονόηων 

 

Κηλεκαηνγξαθσληαο ηνλ Γεθεκβξε ηνπ 1944: Φσηνθαξε απν ζεθαλο Βξεηηαληθσλ επηθαηξσλ 

επνρεο Γεθεκβε 1944. 

 

Σν αξρεηαθν πιηθν πνπ ζπγθεληξσζεθε απν δηαθνξα επηθαηξα θαη ληνθπκαληεξ ην ελνπνηεζακε 

κε ζηνρν  λα δεκηνπξγήζνπκε πιηθν γηα κηα πιεξεζηεξε κειεηε.  

Υαξαθηεξηζηηθεο θσηνγξαθηεο απν ην θηλεκαηνγξαθηθν πιηθν πνπ γπξηζε ε 

θσηνθηλεκαηνγξαθηθε κνλαδα ηνπ Βξεηηαληθνπ ζηξαηνπ( ππεξεζία Army Film and 

Photographic Unit/ A.F.P.U) θαη σο κεξνο επηθαηξσλ πξνβιεζεθαλ ζε νιν ηνλ θνζκν απν ηελ 

νλνκαζηε  θσλε ηεο κεγαιεο Βξεηαληαο/ Pathe` Gazette. Απεηθνληδνπλ ηελ θαηαγξαθε ησλ 

καρσλ ζηελ Αζελα ηνλ Γεθεκβξε ηνπ 1944 θαη ην κεηα.  Βξεηαληθεο θαη Διιεληθεο 

θπβεξλεηηθεο δπλακεηο απν ηελ κηα θαη δπλακεηο καρεησλ θαη ππνζηεξηθησλ ηνπ ΔΛΑ απν ηελ 

αιιε. Πιελ ειαρηζησλ θαηαγξαθσλ ησλ ειιεληθσλ θπβεξλεηηθσλ δπλακεσλ  νη πεξηζζνηεξεο  

θαηαγξαθεο απεηθνληδνπλ ηηο βξεηηαληθεο ζηξαηησηηθεο δπλακεηο ελ δξαζεη αλ θαη νη ηηηινη 

http://documentahistory.blogspot.gr/2012/02/1944.html


γξαθνπλ εκθπιηνο πνιεκνο ελσ απν ηελ αιιε πιεπξα (ΔΛΑ) ππαξρνπλ κνλν θαπνηνη 

αηρκαισηνη.  

Σν αξρεηαθν πιηθν/θσηνθαξε, πιηθν πνπ ζπγθεληξσζεθε γηα πξσηε θνξα απν δηαθνξα επηθαηξα 

θαη αξρηδεη θαηαγξαθνληαο ηελ πνξεηα θαη ηελ θεδεηα ησλ δνινθνλεκελσλ δηαδεισησλ ηεο 

ζπγθεληξσζεο ηεο Κπξηαθεο 3 Γεθεκβξε 1944, ην ελνπνηεζακε θαηα ζεκα κε ζηνρν λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα πην νινθιεξσκελε δνκε γηα πιεξεζηεξε κειεηε. 

 

Μεηα ηηο καρεο ζηελ Αζελα ηνλ Γεθεκβξε ηνπ 1944, θαηεθζαζε ζηελ Αζελα κηα βξεηαληθε 

απνζηνιε κε επηθεθαιεο ην ζηειερνο ηηξηλ. Βξεηηαληθεο θαη Διιεληθεο θπβεξλεηηθεο δπλακεηο 

απν ηελ κηα θαη δπλακεηο ηνπ ΔΛΑ απν ηελ αιιε. Απν ηηο ραξαθηεξηζηηθεο θσην ησλ ζεθαλο 

πνπ γπξηζε ε θσηνθηλεκαηνγξαθηθε κνλαδα ηνπ Βξεηηαληθνπ ζηξαηνπ (επηθαηξα πνπ 

πξνβιεζεθαλ ζε νιν ηνλ θνζκν) ην πην ζπγθινληζηηθν εηλαη νη ιεδαληεο πνπ ηηο ζπλνδεπνπλ.  

 

 

                                                   Ο ΟΜΗΛΖΣΖ  
 

                                           Μανώλης Κασιμάτης 
 

Ο Μαλώιεο Καζηκάηεο (Αζήλα 1958) πήξε ηα πξώηα καζήκαηα θσηνγξαθίαο από ηνλ παηέξα 

ηνπ (θσηνγξάθνο-θσηνξεπόξηεξ ηεο εθεκεξίδαο ΑΤΓΖ πεξηνδνπ 1955-1964).  

πνύδαζε Γξαθηθέο Σέρλεο-Γξαθηζηηθή, εθηύπσζε νθζζεη , ειεθηξνληθή ηππνγξαθία-ςεθηαθή 

επεμεξγαζία. Παξαθνινύζεζε γεληθα θαη εμηδεηθεπκέλα ζεκηλάξηα θσηνγξαθίαο ζηηο ζρνιέο 

LEICA AKADEMY, E.S.P. BLOU UP θαη  ζεκηλάξην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο βίληεν. 

Δπηζεο εμηδηθεπκέλα ζεκηλαξηα γηα Γξαθηθεο Σέρλεο, ηζηνξία Μ.Μ.Δ., ηζηνξία ηέρλεο θαη 

ηζηνξία θηλεκαηνγξάθνπ.  

 

Μέινο ηνπ Δηθαζηηθνπ Δπηκειεηεξηνπ Διιαδαο. Ηδξπηηθό κέινο ηεο πνιηηηζηηθήο εηαηξείαο 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΕΟΝΣΑ, ηεο ΑΚΠΗ θαη ηεο πεηξακαηηθήο θσηνγξαθηθεο νκαδαο PROVA D` 

ARTE.   

 

Φσηνγξαθηθά εξγα ηνπ δηαθξίζεθαλ ζε δηαγσληζκνύο ζηελ Διιαδα θαη ην εμσηεξηθό, θαη έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ζε δηάθνξα πεξηνδηθά, θαηαιόγνπο-ιεπθώκαηα θαη ζε θσηνγξαθηθέο ζειίδεο ζην 

δηαδίθηην.Δρεη θάλεη 6 αηνκηθέο εθζέζεηο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο νκαδηθέο ζηελ Διιαδα 

θαη ην εμσηεξηθό. Ζηαλ κέινο ηεο Διιεληθήο Φσηνγξαθηθήο Δηαηξίαο, ηνπ Φσηνγξαθηθνύ 

Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, ηεο Δλώζεο Καιιηηερλώλ Φσηνγξάθσλ Αζελώλ θαη εμεηαζηήο 

πηζηνπνηεζεο απνθνίησλ ΗΔΚ θσηνγξαθίαο. Μέινο ηνπ Φνίβνπ, ΟΓΔΔΣΔ, ΟΓΔΛ. 

 

Δθδόηεο ηνπ θσηνγξαθηθνύ πεξηνδηθνύ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΕΟΝΣΑ θαη ηνπ 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΕΟΝΣΑ  ΗΣΟΡΗΚΑ.Γηεηέιεζε αξζξνγξάθνο-ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνύ 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΗΓΩΛΟ, θαζώο θαη ζπλεξγάηεο ζηα πεξηνδηθα Αληηιήςεηο, Φσηνγξάθνο.  

 

Δρεη αζρνιεζεί κε ηελ δεκηνπξγία ηαηληώλ ζε θνξκα SUPER 8. Ήηαλ κέινο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο νκάδαο ΚΑΘΡΔΠΣΖ θαη ζρεδηαζηήο ηνπ νκώλπκνπ πεξηνδηθνύ ηεο, θαη 

κέινο ηεο πνιηηηζηηθήο εηαηξείαο ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ πνπ έρεη ζθνπό ηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ εξαζηηερληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ.πλδεκηνύξγεζε κία κειέηε γηα ηελ ίδξπζε 



ελόο Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ θσηνγξαθίαο (Δ.Η.Φ.). 

 

Δθαλε εηζεγεζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο γηα ηελ θσηνγξαθία θαη νκηιηεο ζε θσηνγξαθηθεο 

ιεζρεο.Οξγάλσζε θαη επηκειείηαη κε θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο θαη άξζξα ην θσηνγξαθηθό 

δεκηνπξγηθό έξγν ηνπ παηέξα ηνπ ηέιηνπ. Έρεη επίζεο επηκειεζεί εθζέζεηο θσηνγξαθηθώλ 

ληνθνπκέλησλ από ηηο θπιαθέο θαη εμνξίεο ηεο πεξηόδνπ 1943-74 θαη ηαπηόρξνλα κειεηάεη ηελ 

ηζηνξηθή αμία θαη δπλακηθή ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ ηε ζθιεξή απηή πεξίνδν. 

Τπνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Βηβιηνζήθεο ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ. Δπηκειείηαη θαη νξγαλώλεη κε 

ηελ εηαηξεία Φσηνγξαθίδνληαο: έθζεζεηο-ζπδήηεζεηο κε ζέκα: αληηπνιεκηθό,  ν αλζξώπηλνο 

πόλνο ζηε εηθόλα,  Φσηνγξαθίδνληαο ηελ κάρε ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 44 θ.α.  

Αζρνιεζεθε κε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία εληύπσλ, θσηνιεπθσκάησλ, πεξηνδηθώλ θαη 

θπιιαδίσλ θαη κνλνγξαθίεο θσηνγξαθηθώλ ηερληθώλ. Δρεη εθδόζεη θσηνγξαθηθέο θαη 

ηππνγξαθηθέο ηζηνξηθέο κειέηεο. Καηαγξάθεη ηελ θσηνγξαθηθή θαη ηππνγξαθηθή ηζηνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα κεηαμύ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο. Δηλαη δηαρεηξηζηεο θσηνγξαθηθσλ θαη ηζηνξηθσλ 

κπινθ.Γηδαζθεη θσηνγξαθηθεο ηερληθεο. 

 

 

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εθδήισζε, 

επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ δηδα. Μάθα Νηνθρλάηδε ζην ηειέθσλν ηνπ Αξρείνπ ή ζην 

θηλεηό 69-98088220, ε email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο μέτρι την Παρασκεσή, 

31-1-2014 καθώς  ο τωρος  είναι περιορισμένος.  

 

 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά πεξηκέλνπκε λα ζαο ζπλαληήζνπκε θαη πάιη ζην «Αξρείν Πνιέκνπ»! 

 

 

Αλδξέαο Φξέξεο. 

 

 

 


