3. Hearts and minds
(ντοκιµαντέρ, 1973, σκηνοθεσία Πήτερ Ντέιβις, διάρκεια 1:55’’). Εξαιρετικό
ντοκιµαντέρ που εξετάζει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της αµερικανικής
νοοτροπίας που οδήγησαν στον πόλεµο του Βιετνάµ . Η ταινία θα προβληθεί χωρίς
ελληνικούς υπότιλους. Ηµέρα προβολής: Πέµπτη 1/6/2017)
4. Milestones (ντοκιµαντέρ, 1975, σκηνοθεσία Τζον Ντάγκλας, Ρόµπερτ Κράµερ, διάρκεια
3: 15;΄). Θεωρείται έργο ορόσηµο για τον απόηχο του πολέµου στο Βιτενάµ στις
συνειδήσεις των Αµερικανών. Η ταινία θα προβληθεί χωρίς ελληνικούς υπότιτλους.
Ηµέρα προβολής: Πέµπτη 8/6/2017.
Θα χαρούµε να σας συναντήσουµε αυτό το καλοκαίρι και στις κινηµατογραφικές
δράσεις του Αρχείου µας συζητώντας µαζί σας θέµατα ιστορίας και πολιτικής µέσα από
σηµαντικά έργα της έβδοµης τέχνης.

Παρουσιαστης

Νίκος Μητρογιαννόπουλος.

Σας περιµένουµε στη γνωστή µας αίθουσα στην πλατεία Αµερικής.

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου ή στο
κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι
7-6-2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

INVITATION

The Archive is delighted to start again our series of film presentation on war themes and, in
these series during May and June, on the war of Viet Nam.
All the presentations take place during Thursdays at 7.00 pm at the Archive. Our last
presentation in this is series will be shown on 8/6/2017
“Milestones” ( 1975) a documentary directed by John Douglas and Robert Krammer, considered
as one of the most important ones on this topic and especially of the impact of the war on
America’s conscience. The film is in English with no subtitles

Presenter Nikos Mitrogiannopoulos

------------------------------------------------------------------------------------------------The Arheion is looking very much forward to your presence in this event.
We ask you however to let us know whether you will be coming either by replying to this email
at afreris@wararchivegr.org and/or by contacting Maka Dokhnadze at the phone of the Arheion,
210-8676390 ,or mobile phone 69-98088220 by latest 7/6/2017. Please do note that space is
limited.
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