
 
 
    

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

  
ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
«ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ» 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνοδοιπόροι του «Αρχείου Πολέµου»,  
Το 2017 εγκαινιάσαµε - «πιλοτικά» µέσα στη σεζόν-  την «κινηµατογραφική Πέµπτη» ως ηµέρα 
προβολής µιας ταινίας µε θέµα πολιτικό ή στρατιωτικό. Μάλλον καλύτερα θα ήταν να πούµε 
«επαναφέραµε την κινηµατογραφική Πέµπτη» , καθώς είχαµε επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο δύο 
χρόνια πριν. Οι πρώτες προβολές  αφορούσαν προπαγανδιστικές ταινίες από την περίοδο του Β’ 
Παγκοσµίου πολέµου. Για τους µήνες Μάιο/ Ιούνιο προγραµµατίσαµε ένα µίνι αφιέρωµα στον 
πόλεµο του Βιετνάµ µέσα από τον κινηµατογράφο. Στο πλαίσιο του αφιερώµατος αυτού θα 
προβληθούν οι παρακάτω ταινίες 

1. «Η χρονιά του χοίρου» (ντοκιµαντέρ, 1968, σκηνοθεσία Εµίλ Ντ’ Αντόνιο , διάρκεια 
1:44’) 
Ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, ντοκιµαντέρ  σχετικά µε τον πόλεµο του 
Βιετνάµ. Η ταινία θα προβληθεί µε ελληνικούς υπότιτλους. Ηµέρα προβολής: Πέµπτη 
18/5/2017, ώρα 19:00 
 
 

2. «Ο γυρισµός», (δράµα, 1978, σκηνοθεσία Χαλ Άσµπι, διάρκεια 120’).  Πρωταγωνιστούν οι 
Τζέην Φόντα, Γιον Βόιτ, Μπρους Ντερν και Ρόµπερτ Καραντάιν. Η ταινία που χάρισε 
από ένα Όσκαρ ερµηνείας στους Τζέην Φόντα και Γιον Βόιτ. Θα προβληθεί µε 
ελληνικούς υπότιτλους. Ηµέρα προβολής: Πέµπτη 25/5/2017, ώρα 19:00 
 



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 




