
 

 

 
 

                                          ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

Σο «Αρτείο Ποιέκοσ» ζας προζθαιεί ζε κία παροσζίαζε ασζεληηθώλ έγτρωκωλ ηαηληώλ 

από ηε λαδηζηηθή Γερκαλία θαη ηελ Ειιάδα. Σα ηειεσηαία θαιύπηοσλ ηελ περίοδο από ηα 

κέζα ηοσ 1930 έως ηο 1945.)  

 

Παραζθεσή 20 Δεθεκβρίοσ 

Ώρα  7:30 κ.κ 

Μεζύκλες 36 

Πιαηεία Ακερηθής, 11252 

  

Οκηιεηής Αλδρέας Φρέρες, Πρόεδρος θαη Δηεσζσληής ηοσ Αρτείοσ 

  

Θέκαηα 

 

  

Α) ‘Εγτρωκο: ζτεδηαζκός θαη ζέακα. Η πώιεζε θαη ε προώζεζε ηες λαδηζηηθής 

ηδεοιογίας κέζω ηοσ τρώκαηος. 

 

Σν λαδηζηηθό θαζεζηώο ρξεζηκνπνίεζε εμαηξεηηθά ην θηικ ωο κέζνλ πξνπαγάλδαο θαη επίζεο ηα 

ζεάκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ην ζαηαληθό θαη θαηαζηξνθηθό ηνπ κήλπκα πνπ αθνξνύζε 

ζηε «θπιή» θαη ην «έζλνο». Η ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή πξνπαγάλδα ήηαλ 

ζρεδηαζκέλε, εζθεκκέλε θαη πνιύ πξνζεθηηθά κειεηεκέλε. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ καύξνπ θαη ηνπ 

θόθθηλνπ θπξηαξρνύζε, ελώ πνιιέο από ηηο ζηνιέο, ηα κεηάιιηα θαη ηηο ζεκαίεο ζρεδηάζηεθαλ 

είηε από ηνλ Υίηιεξ ηνλ ίδην είηε θάηω από ηηο δηθέο ηνπ νδεγίεο.  

Οη ζηνιέο ηωλ SS ζρεδηάζηεθαλ από ηνλ Ούγθν Μπνο ( Hugo Boss ) (λαη, ηνλ ίδην Hugo Boss 

πνπ βξίζθεηαη ζην Κνιωλάθη θαη ζε άιιεο θαιέο γεηηνληέο).  



Οη πξνζωπηθέο ζηνιέο ηνπ Υίηιεξ ζρεδηάζηεθαλ, θηηάρηεθαλ θαη θνξέζεθαλ πνιύ πξνζεθηηθά. 

’ απηέο πεξηιακβάλεηαη αθόκε θαη ην αδηάβξνρό ηνπ, πνπ ζρεδηάζηεθε από ηνλ πξνζωπηθό ηνπ 

θωηνγξάθν, κε ζθνπό λα απνηππώλεηαη πνιύ θαιά ζην θαθό.  

Όια ηα παξαπάλω έρνπλ ηελ πξόζεζε λα απνδείμνπλ πωο ε πξνβνιή ηνπ λαδηζηηθνύ θαζεζηώηνο 

ήηαλ ζθόπηκε θαη ζρεδηαζκέλε κέρξη θαη ηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο, ρωξίο λα αθήλεη ηίπνηα 

απνιύηωο ζηελ ηύρε.  

Σα έγρξωκα θηικ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε απεηθνλίδνπλ ην κνλαδηθό θαη αλεπαλάιεπην ηξόπν λα 

πνπιάεη θάπνηνο ηδενινγία ρξεζηκνπνηώληαο ην ρξώκα θαη ην ζρέδην. 

 

Θα ην δείμνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεγάιε ζπιινγή καο από ζηξαηηωηηθά 

κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηήζνπκε ηηο παξειάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ γελεζιίωλ ηνπ 

Υίηιεξ, έλα πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο ζην λαδηζηηθό εκεξνιόγην. 

  

Σν «ληηδάηλ» ηνπ Σξίηνπ Ράηρ είλαη έλα αγλνεκέλν πεδίν γηα ηελ ζεωξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο 

πξνπαγάλδαο. Πεξηιακβάλεη ηελ εκκνλή ηωλ Ναδί κε ηηο ζηνιέο- ν θαζέλαο είρε ηε δηθή ηνπ, 

αθόκε θαη ν πξνζωπηθόο γηαηξόο ηνπ Υίηιεξ, ελώ νη θνξπθαίνη  Ναδί, εηδηθά ν Γθέξηλγθ, 

ζρεδίαζαλ ηηο ζηνιέο ηνπο.  Αιιά απηό είλαη έλα άιιν ζέκα, γηα κηα άιιε θνξά. 

 

Β) Έγτρωκα θηικ ηες Ειιάδας, από ηα κέζα ηοσ 1930 έως ηο 1945 

 

Τπάξρνπλ πνιύ ιίγα έγρξωκα θηικ ηεο πξνπνιεκηθήο Ειιάδαο ζε πξαγκαηηθό ρξώκα θαη ην 

Αξρείν Πνιέκνπ είλαη πεξήθαλν γηα ην όηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ απηό πνπ πηζηεύνπκε πωο 

απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ζπιινγή από όζεο βξίζθνληαη νπνπδήπνηε αιινύ.  

Η ζπιινγή καο πεξηιακβάλεη ζεακαηηθά έγρξωκα θηικ πνπ εμππεξεηνύζαλ πξνπαγαλδηζηηθνύο 

ζθνπνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, έγρξωκα εξαζηηερληθά θηικ πνπ 

γπξίζηεθαλ από Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο ηωλ δπλάκεωλ θαηνρήο. Επίζεο νξηζκέλα κνλαδηθά 

ζηηγκηόηππα θηλεκαηνγξαθεκέλα από Απζηξαινύο θαη Νενδειαλδνύο ζηξαηηώηεο ζηελ Ειιάδα. 

Ο Βξεηαληθόο ζηξαηόο απνηύπωζε ζε ρξώκα ηε κάρε ηεο Αζήλαο, ελώ ππάξρνπλ θαη κεξηθά 

αλεπαλάιεπηα έγρξωκα θηικ πνπ γπξίζηεθαλ από ακεξηθάληθα ηλζηηηνύηα (ή: ηδξύκαηα) θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

Θα παξνπζηάζνπκε κηα αλζνινγία απηώλ ηωλ ζπάληωλ εηθόλωλ. Σν λα δείηε ηελ Αζήλα ηνπ 

1930 έγρξωκε είλαη κηα ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή εκπεηξία. 

 

ας παραθαιούκε λα κας ελεκερώζεηε γηα ηο αλ πρόθεηηαη λα παρεσρεζείηε, είηε κέζω 

ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ, απαληώληας ζ’ ασηό ηο κέει, ή ερτόκελοη ζε επηθοηλωλία κε 

ηελ θα Μάθα Νηοθτλάηδε ζηο 69-98088220 

 

Tν Αξρείν Πνιέκνπ ζαο εύρεηαη Καιά Υξηζηνύγελλα θαη επηπρηζκέλν ην λέν έηνο 2014 

 

Με ηνπο ζεξκόηεξνπο ραηξεηηζκνύο κνπ 

 

Αλδξέαο Φξέξεο. 
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