ΠΡΟΚΛΗΗ
Τν «Αξρείν Πνιέκνπ» κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο πξνζθαιεί
Σην Σετάρτη 26 Ιοσνίοσ 2013 και ώρα 19:30
ζηελ παξνπζίαζε κε ζέκα
«Ελληνικά και Γερμανικά ερασιτετνικά υιλμ από την κατοτή και τα γεγονότα τοσ
Δεκεμβρίοσ 1944 (Δεκεμβριανά) στην Αθήνα.
θαη νκηιεηή ηνλ θ. Νίκο Μητρογιαννόποσλο.
Θα πξνβιεζνύλ ηξία (3) εξαζηηερληθά θηικ, αζπξόκαπξα θαη έγρξσκα, πνπ γπξίζηεθαλ από
Έιιελεο πνιίηεο αιιά θαη Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο. Οη ηαηλίεο πξνέξρνληαη από ηελ κεγάιε
ζπιινγή εξαζηηερληθώλ πνιεκηθώλ ηαηληώλ ηνπ Αξρείνπ.
Α) Τα αλεθηίκεηα θηικ δσήο θαη ηξόκνπ ζηελ θαηερόκελε Αζήλα πνπ γύξηζε, δηαθηλδπλεύνληαο
ηε δσή ηνπ ν Άγγεινο Παπαλαζηαζίνπ. Η θόπηα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, θαη ζα
παξνπζηαζηεί, είλαη ε εγθεθξηκέλε από ηελ νηθνγέλεηα Παπαλαζηαζίνπ.
Β) Έλα πξαγκαηηθά κνλαδηθό θαη άγλσζην θηικ πνπ γπξίζηεθε από ηνλ Γεξκαλό ζηξαηηώηε,
H.Hennings, θαη παξνπζηάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Γεξκαληθώλ θαηνρηθώλ ζηξαηεπκάησλ
ζηελ Διιάδα θαη ηε Θεζζαινλίθε.
Γ) Μηα επώδπλε ηαηλία πνπ γπξίζηεθε ακέζσο κεηά ηα γεγνλόηα ηνπ 1944 ζηελ Αζήλα θαη
πεξηιακβάλεη εηθόλεο από ηελ θαηαζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηεο πξσηεύνπζαο θαζώο θαη ηελ
αλαθάιπςε νκαδηθώλ ηάθσλ κε ζύκαηα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ.
Η παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα, αιιά όιεο νη ηαηλίεο είλαη βνπβέο
Θα ππάξρεη επίζεο κηα πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε έθζεζε ελόο ηκήκαηνο ηεο ζπιινγήο καο από
κνληέια ζηξαηεπκάησλ, αεξνπιάλσλ, ηαλθ θαη ζηξαηησηηθώλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
από ηνπο Γεξκαλνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθόηεξα ζηε

Μάρε ηεο Κξήηεο. Δπίζεο ζα εθηίζεληαη θάπνηα από ηα βηβιία ηνπ Αξρείνπ κε ζέκα ηνπο ηελ
εκπεηξία ηεο Καηνρήο θαη ησλ Γεθεκβξηαλώλ.
Διαθξά αλαςπθηηθά ζα πξνζθεξζνύλ κεηά ηελ παξνπζίαζε
Σαο παξαθαινύκε, εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εθδήισζε, ελεκεξώζηε καο
επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ θα Μάθα Νηνθρλάηδε ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ
Αξρείνπ ή ζην θηλεηό 69-98088220 αιιά όρη αξγόηεξα από ηελ Παξαζθεπή 21 Ινπλίνπ, θαζώο ν
ρώξνο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Σαο πεξηκέλνπκε λα ζπλαληεζνύκε από θνληά ζην «Αξρείν Πνιέκνπ»!
Ο ομιλητής
Νίθνο Μεηξνγηαλλόπνπινο
Γελλήζεθε ζην 1966 ζηελ Αζήλα. Σπνύδαζε Κιαζηθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη
Σθελνζεζία Κηλεκαηνγξάθνπ ζηε Σρνιή Λπθνύξγνπ Σηαπξάθνπ. Δξγάζηεθε θαη ζηα δύν
αληηθείκελα. Τν 2002 ίδξπζε ην Αξρείν Οπηηθναθνπζηηθνύ Υιηθνύ «Τσλ Αλσλύκσλ» κε ζθνπό
ηε δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξαζηηερληθώλ ηαηληώλ. Υπήξμε ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΛΙΑ, θαη
ζπλεξγάηεο ηνπ Αξρείνπ Πνιέκνπ, από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα.
Μειέηεο θαη άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαηά θαηξνύο ζε δηάθνξα πεξηνδηθά
(Αληηθηλεκαηνγξάθνο, Καζξέθηεο , Λατθό Τξαγνύδη, Μεηξνλόκνο θ.α.)
Σο θέμα και οι ταινίες
Οη εξαζηηερληθέο ηαηλίεο πξνζθέξνπλ κηα αλεθηίκεηε καηηά από κέζα ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ θαη εθηηκνύλ κέζα από ηνπο θαθνύο ηεο θάκεξάο ηνπο
θαζεκεξηλά θαη νηθνγελεηαθά δεηήκαηα, ζεκαληηθά γεγνλόηα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο
δσήο θαη , ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο, ηελ απεηιή ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ.
Τν «Αξρείν Πνιέκνπ» ληώζεη ηδηαίηεξα πεξήθαλν πνπ κέζα ζηηο ζπιινγέο ηαηληώλ θαη βίληεν
ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο εξαζηηερληθώλ ηαηληώλ, πνπ είλαη πξνζσπηθά θαη αλεπίζεκα, δελ
απνηεινύλ πξνπαγαλδηζηηθέο ηαηλίεο, θαη γπξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ θαη από ηνπο ζηξαηηώηεο ησλ Γεξκαλώλ θαη από εθείλνπο ησλ Σπκκάρσλ.
Ο Νίθνο Μεηξνγηαλλόπνπινο επέιεμε ηξεηο από απηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο παξνπζηάζεη, λα ηηο
ζρνιηάζεη θαη λα ηηο ζπδεηήζεη καδί ζαο.
Οη επηινγέο ηνπ εζηηάδνπλ πξώηα ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλαο Αζελαίνο, ν Άγγεινο
Παπαλαζηαζίνπ είδε ηνλ ηξόκν ηεο Καηνρήο, πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αλνύζηα,
θπξηνιεθηηθά ηνπξηζηηθή πξνζέγγηζε ελόο Γεξκαλνύ ζηξαηηώηε θαη ηεο άλεηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ηνπ ζ’ έλα ζηξαηησηηθό γθαξάδ θνληά ζην Δξγνζηάζην ηνπ Φημ, ζηε Λεσθόξν Σπγγξνύ.
Απηό πνπ είλαη ζρεδόλ εμσπξαγκαηηθό κ’ απηή ηελ ηαηλία είλαη πσο ν H. Hennings ν άλζξσπνο
πνπ ηε γύξηζε, επέζηξεςε ζηελ Αζήλα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, επηζθέθζεθε εθ λένπ
όια ηα παιηά ηνπ ιεκέξηα θαη ηα μαλαθηλεκαηνγξάθεζε. Ο έλνρνο επηζηξέθεη ζηνλ ηόπν ηνπ
εγθιήκαηνο. Τν Αξρείν έρεη θαη απηή ηελ ηαηλία, αιιά ζα ηελ παξνπζηάζνπκε κε κηα
δηαθνξεηηθή επθαηξία, ώζηε λα κελ απνκαθξπλζνύκε από ηα βαζηθά ζέκαηα θαη ηα γεγνλόηα
πνπ εμεηάδνπκε εδώ.
Τειεπηαίν θαη πηζαλόηαηα ακθηιεγόκελν είλαη ην θηικ πνπ γπξίζηεθε κεηά ηα Γεθεκβξηαλά. Η
θαηαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο είλαη άγλσζηε, αιιά θαηά πάζα πηζαλόηεηα δελ πξόθεηηαη
γηα έλα «επίζεκν-επαγγεικαηηθό» θηικ, θαζώο ην ζηπι θηλεκαηνγξάθεζεο ην επηβεβαηώλεη,
αιιά ην ίδην μεθάζαξα γπξίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηηο «αγξηόηεηεο» πνπ εηθάδεηαη

όηη πξνθιήζεθαλ από ηνλ ΔΛΑΣ. Σπλεπώο είλαη πηζαλόλ ε θηλεκαηνγξάθεζε λα
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα ηνπ Walter Citrine, Πξνέδξνπ
ηεο Trade Union Conference από ηηο 22 σο ηηο 29 Ιαλνπαξίνπ 1945, ζρεδόλ ηξεηο εβδνκάδεο
δειαδή κεηά ηε ιήμε ηεο κάρεο ηεο Αζήλαο. Ωζηόζν ππάξρνπλ θαη ζθελέο πνπ πξνεγνύληαη θαη
έπνληαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίζθεςεο. Καηά ζπλέπεηα ε ηαηλία απνηειείηαη από ζύληνκεο
ιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα επξύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Ωζηόζν ηνλίδνπκε πσο δελ
έρνπκε ζηνηρεία γηα ην πνηνο θηλεκαηνγξάθεζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ή γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα ηεο θηλεκαηνγξάθεζεο.
Τν Αξρείν Πνιέκνπ ζέιεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη κε ην λα πξνβάιεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία
ζε θακία πεξίπησζε δελ ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο, νύηε ην δείρλεη ζαλ
απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα εγθιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ από θάπνηα πιεπξά. Υπάξρεη κηα
ηεξάζηηα θαη πηθξή αληηπαξάζεζε γηα ηνλ αξηζκό αιιά θαη ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνπο
ζαλάηνπο ησλ πνιηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μάρεο ηεο Αζήλαο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ
δξαζηώλ. Δδώ έρνπκε απιώο έλα ζπάλην θηλεκαηνγξαθηθό ληνθνπκέλην ηεο αθξαίαο βίαο πνπ
επηζθέθζεθε ηελ Διιάδα, ακέζσο κόιηο ηειείσζε ν εθηάιηεο ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο.
Αλδξέαο Φξέξεο
Πξόεδξνο ηνπ Αξρείνπ Πνιέκνπ

