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Οινθιεξώζεθε ε ςεθηνπνίεζε ησλ «Ολνκαζηηθώλ 
Αξρείσλ» ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ Τέρλεο θαη ε εξγαζία 

ζπλερίδεηαη κε ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ «Θεκαηηθώλ αξρείσλ». 
Θα αθνινπζήζεη ε ειεθηξνληθή θαηαινγνγξάθεζε ηεο 

Φσηνζήθεο θαη ηεο Βηβηιηνζήθεο κε ζύλνιν 40.000 ζηνηρείσλ! 
Τν έξγν, επίπνλν θαη ρξνλνβόξν, δελ ρξεκαηνδνηείηαη έμσζελ 

θαη δηεμάγεηαη κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία ησλ κειώλ. 
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ΑΝΟΙΓΟΤΜΕ  ΣΟ  ΜΝΗΜΕΙΩΔΕ  ΕΡΓΟ 



«ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΣΑ  ΣΗΝ  ΠΑΓΚΟΜΙΑ  ΜΟΤΙΚΗ» 
https://docs.wixstatic.com/ugd/bbb0cf_79108f0b5892437ab0d2fa8d43d6a2c2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεκίνησε η εργασία φωτοστοιχειοθεσίας του 

ανέκδοτου ιστορικού-μουσικολογικού έργου 
«Ελληνικά θέματα στην παγκόσμια μουσική» – 

καρπός της συνεργασίας της αείμνηστης 
μουσικολόγου Ολυμπίας Τολίκα και του ποιητή 
Ευάγγελου Ανδρέου -  που αποτελεί τον πανδέκτη 

του παγκόσμιου μουσικού πλούτου όλων των 
εποχών - εμπνεύσεις μουσουργών από την 

ελληνική ποίηση, μυθολογία και ιστορία.  
Πρόκειται για εργασία μακράς και ενδελεχούς 
έρευνας, τεκμηριωμένη ως προς την ακρίβεια των 

γεγονότων, με επεξηγηματικές σημειώσεις και 
αλαφαβητική διάταξη. 

Το έργο, που περιλαμβάνει πάνω από 1000 

μουσικά έργα, ολοκληρώθηκε το 1998 και έμεινε 
ανέκδοτο στο αρχείο του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Τέχνης. Είναι γραμμένο με δακτυλογραφομηχανή, 

φέρει χειρόγραφες σημειώσεις των συντακτών του 
και συμπληρώνεται από ένα αυθεντικό χειρόγραφο 

προλόγου του Λευτέρη Παπασταύρου. 
 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/bbb0cf_79108f0b5892437ab0d2fa8d43d6a2c2.pdf


ΑΝΟΙΓΟΤΜΕ  ΣΟ  ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ 

«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 11ος – 20ός ΑΙΩΝΑΣ» 

2.000 φωτογραφίες, προσεχώς στο φως του διαδικτύου 

Ξεκίνησε και η εργασία ψηφιακής επεξεργασίας και αρχειονομικής τακτοποίησης  

του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου όπου σε σύνολο 2.000 φωτογραφικών ντοκουμέντων 
αποτυπώνεται: 
-η Ιστορία και Αισθητική της Βυζαντινής/Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής, 11ος -20ος  αι. 
(Μνημεία της Ανατολικής Αττικής) 
-η Ιστορία της εμπειρικής φυτοτεχνίας και της αγροτικής λαογραφίας 18ος -20ος αι. της 

Ανατολικής Αττικής (γεωργική τέχνη, αγροτική οικονομία, οικοτεχνία, κουλτούρα, και 
κοινωνιολογία, τρόπος εθιμο-ηθικού βίου) 

-το ορεινό φυτικό τοπίο / άγρια χλωρίδα / ανθώνες / ειδολογική κατάταξη (Πεντελικό-
Υμηττός).  
-η αγροτοβιομηχανία (19ος – 20ος αι.) στην Ανατολική Αττική. Καμπάς και διεθνοποίηση  

του αττικού οίνου, συνεταιριστική οινοποιΐα (Μαρκό), αλευροβιοτεχνία, ελαιοβιοτεχνία, 
βυρσοδεψία (Στάμου 1910).   
-η ανθρωπολογία της κατοίκησης / οικιστική τέχνη των μετοίκων «αρβανιτών» του πεδινού 

χώρου της Ανατολικής Αττικής. 
-ο εθνικός και κοινωνικός βίος (λαογραφία)  

Το έργο θα ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης με 

ανοικτή πρόσβαση.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


