
Είναι γνωςτό πωσ θ μνιμθ φκαρτι αλλά και 
αιώνια είναι το αρχείο του μυαλοφ… πωσ θ 
απώλειά τθσ είναι πάντοτε οδυνθρι… αλλά 
και πωσ είναι αυτι που μασ κάνει να 
μζνουμε κοντά ςε όςουσ αγαπάμε… 

 
Επικυμώντασ, λοιπόν, ωσ λάτρεισ τθσ 
παράδοςθσ να διατθριςουμε τα πατρώα, 
παρουςιάηουμε με μια απλι μζκοδο 
παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ, τθ φωτο-
ιςτορία, όλα αυτά τα «όμορφα και ωραία» 
των αλθςμόνθτων πατρίδων, αλλά και του 
χκεσ… Γιατί πιςτεφουμε ακράδαντα πωσ ζτςι 
γίνεται ευκολότερθ θ αφομοίωςθ του 
κζματοσ, διευκολφνεται θ αποδοχι τθσ 
γνώςθσ. 
 
Προςφζρουμε, λοιπόν, ζνα μικρό παράκυρο 
ςτθν ιςτορία, μια κλειδαρότρυπα μζςα από 
τθν οποία μπορεί κανείσ να δει, να 
μελετιςει, να καταλάβει το παρελκόν, ζνα 
ελάχιςτο άνοιγμα, που του επιτρζπει να 
ειςβάλει ςτο χκεσ…  
Το γιατί ευκολονόθτο.  
 
Κάκε φωτογραφία είναι ζνα δείγμα 
ανκρώπινθσ ςυμπεριφοράσ μιασ κάποιασ 
εποχισ, που πρζπει να αναλυκεί, να 
ταξινομθκεί αλλά και να μεταλαμπαδευτεί… 

Σε κάκε φωτογραφία κρφβεται και πρζπει 
να ανακαλυφτεί ζνα μικρό και ίςωσ 
αςιμαντο γεγονόσ , αποτυπώνονται 
ςυμπεριφορζσ, οπτικζσ αφθγιςεισ, τεκμιρια 
του τότε.... τα οποία παραμζνουν ενκφμια 
με προςωπικι και ςυναιςκθματικι αξία.  

Προςφζρουμε ζνα μικρό παράκυρο ςτθν ιςτορία, μια 
κλειδαρότρυπα μζςα από τθν οποία μπορεί κανείσ να δει, να 
μελετιςει, να καταλάβει το παρελκόν, ζνα ελάχιςτο άνοιγμα, 
που του επιτρζπει να ειςβάλει ςτο χκεσ… Το γιατί ευκολονόθτο.  

Θύμισες 

http://mnimes.diasporic.org/
http://mnimes.diasporic.org/


Κάκε  
φωτογραφία  

είναι ζνα δείγμα 
ανκρώπινθσ 

ςυμπεριφοράσ μιασ 
κάποιασ εποχισ, που 
πρζπει να αναλυκεί, 

να ταξινομθκεί  
αλλά και να  

μεταλα- 
μπαδευτεί 

 Δεμ διεκδικξύμε αλλά δεμ νεφμξύμε  

 Δεμ οπξδίδξτμε σξτρ οπξγόμξτρ μαρ 

 Δεμ οαπαδίδξτμε σημ ιςσξπία μαρ 

 Δεμ ληςμξμξύμε σημ οαπάδξςή μαρ  

 Δεμ κατφιόμαςσε αλλά και δεμ 

φωπασεύξτμε  

 Δεμ υωμάζξτμε αλλά και δεμ 

ςιωοξύμε 

 Δεμ κάμξτμε εοίθεςη αλλά και δεμ 

τοξφωπξύμε  

 Δεμ κλείμξτμε σημ οόπσα αλλά δεμ 

σημ αυήμξτμε αυπξύπηση  

 Δεμ έφξτμε εοιθεσικόσησα αλλά δεμ 

έφξτμε ξύσε ησσξοάθεια 

 Είμαςσε οπώσα  

Έλλημερ  

 Η ιςσξπία αοό  

εμάρ οεπιμέμει 
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