Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου

«Τα καταφύγια της Αττικής»
του συγγραφέα Κωνσταντίνου Κυρίμη.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016, 19:30
Το «Αρχείο Πολέμου», πιστό στα ενδιαφέροντά του, φέρνει κοντά σας ακόμη μία
πτυχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - ή μάλλον ακόμη μία πτυχή κάθε πολέμου. Η
διαφορά της σε σχέση με προηγούμενες παρουσιάσεις έγκειται στο ότι πρόκειται
για μία πλευρά του πολέμου που από την ίδια της τη φύση ήταν καταδικασμένη να
παραμείνει αθέατη, κρυμμένη, ίσως αντι-ηρωική και κατ’ εξοχήν υπόγεια:
αναφερόμαστε στα καταφύγια, η ιστορία των οποίων φαίνεται πως αρχίζει τη
δεκαετία του ’30, όταν ο Ιωάννης Μεταξάς, με ειδικό διάταγμα, κατέστησε
υποχρεωτική την κατασκευή τους σε σπίτια, αλλά και στο εσωτερικό λόφων στην
Αθήνα, συνεχίστηκε ωστόσο κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά τη λήξη
του πολέμου λόγω της αντιπαράθεσης της Δύσης με το πάλαι ποτέ Ανατολικό
μπλοκ.
Σε αυτό το- μοναδικό στα χρονικά του Αρχείου μας- οδοιπορικό θα μας ξεναγήσει
ο καθ’ ύλην αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας της μελέτης «Τα
καταφύγια της Αττικής», που εκδόθηκε το 2015. Σκοπός της διαδρομής αυτής
δεν είναι μόνο η γνωριμία με μία τελείως λησμονημένη πλευρά του πολέμου, αλλά
η προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου, αρχής γενομένης από τους φίλους
του Αρχείου μας, ως προς την αναγκαιότητα διάσωσης αυτών των μοναδικών

μνημείων και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους σήμερα ή τις προοπτικές
μελλοντικής αξιοποίησής τους.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθούν φωτογραφίες και
σχεδιαγράμματα από το προσωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου Κυρίμη.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης γεννήθηκε το 1975. Μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά.
Έχει σπουδάσει Πληροφορική και Ασφαλιστικά, και εργάζεται στη Διεύθυνση
Πληροφορικής μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας.
Λάτρης της Ιστορίας από νωρίς ξεκίνησε να αρθρογραφεί στον ειδικό τύπο της
Στρατιωτικής (και μη) Ιστορίας, από το 2004. Έχει συνεργαστεί με αρκετά
περιοδικά, όπως «ΠΑΠΥΡΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ», «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ», «ΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ», «ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ» κ.α.
Εξίσου έντονο και το ενδιαφέρον του για την εξερεύνηση των αθέατων πλευρών
της πόλης οι οποίες του ασκούν ένα είδος μυστηριακής γοητείας. Αυτό το βιβλίο
είναι μια προσπάθεια συνδυασμού των δύο αυτών προσφιλών ασχολιών του και
αποτελεί την πρώτη του εκδοτική απόπειρα.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου 2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέχρι 4/5/2016 καθώς ο χωρος είναι
περιορισμένος.

