ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις µε τους φίλους του για την περίοδο 2017-2018 το Αρχείο
Πολέµου σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε θέµα

«Η Νάξος στον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο: στιγµιότυπα από
την ιστορία του νησιού»
µε οµιλητή τον Νίκο

Μητρογιαννόπουλο.

Ηµέρα: Σάββατο 23/9/2017
Ώρα: 19:30 µ.µ.
Η Νάξος είναι ένα από τα λίγα νησιά της Ελλάδας που κατοικείται συνεχώς από τα προϊστορικά
χρόνια µέχρι σήµερα. Είναι συνδεδεµένη ιδιαίτερα µε το µύθο της Αριάδνης, της κόρης του
βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, την οποία λέγεται πως εγκατέλειψε εκεί ο Θησέας. Υπήρξε ένα από
τα πλέον σηµαντικά κέντρα του κυκλαδικού πολιτισµού, ενώ στη Βυζαντινή εποχή
ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από τους πειρατές. Το 1207 πέρασε στη δικαιοδοσία του Μάρκου
Σανούδου µέχρι και το 1537, οπότε τον διαδέχτηκαν οι Τούρκοι. Σήµερα αποτελεί έναν από τους
πιο δηµοφιλείς τόπους προορισµού για τους τουρίστες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
Ο Νίκος Μητρογιαννόπουλος επισκέπτεται χρόνια το νησί επιχειρώντας να ανακαλύψει πίσω
από την καλοκαιρινή του εικόνα µνήµες του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου. Αυτές ακριβώς τις
«µικρές» ανακαλύψεις θα επιχειρήσει να παρουσιάσει στην εκδήλωση της 23/9/2017 µε τη

συνδροµή σπάνιων φωτογραφιών και βιντεοσκοπηµένων
πραγµατοποιήσει ο ίδιος για τις ανάγκες του Αρχείου µας.

συνεντεύξεων

που

έχει

Νίκος Μητρογιαννόπουλος
Γεννήθηκε

στο 1966 στην Αθήνα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου στη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Εργάστηκε και στα δύο
αντικείµενα.
Το 2002 ίδρυσε το Αρχείο Οπτικοακουστικού Υλικού «Των Ανωνύµων» µε σκοπό τη διάσωση
και αξιοποίηση των ερασιτεχνικών ταινιών.
Υπήρξε συνεργάτης του ΕΛΙΑ, και συνεργάτης του Αρχείου Πολέµου, από την αρχή της
δηµιουργίας του µέχρι και σήµερα.
Μελέτες και άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά
(Αντικινηµατογράφος, Καθρέφτης , Λαϊκό Τραγούδι, Μετρονόµος κ.α.)
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 την
21-9-2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

INVITATION
The War Archive is delighted to invite you to a presentation on 23 Sept.2017 at 19.30

