
	

Το Αρχείο Πολέµου έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε έναν καινούριο κύκλο 
εκδηλώσεων µε τίτλο  

Βλέπω, ακούω, διαβάζω (λίγο!) και αγγίζω 

 

Οι εκδηλώσεις αυτές στηρίζονται στην πλούσια συλλογή βιβλίων, 
οπτικοακουστικού υλικού, κυρίως στα δεκάδες βίντεο, και φυσικά στη µοναδική 
µας συλλογή στρατιωτικών µοντέλων. Στόχος  τους (και στόχος µας) είναι να 
οργανωθεί µία, κατά κάποιον τρόπο, µικρή έκθεση από το υλικό του Αρχείου µε 
άξονα ένα κεντρικό θέµα. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από την προβολή ενός 
βίντεο-ντοκιµαντέρ διαρκείας όχι περισσότερο από 45 λεπτά και µια σχετική µε το 
θέµα έκθεση των στρατιωτικών µας µοντέλων. Πολλά από αυτά τα επιχειρούσαµε 
στο πλαίσιο των καθιερωµένων µηνιαίων παρουσιάσεών µας. Η διαφορά τώρα 



Όπως συνήθως στείλτε µας ειδοποιήστε µας, αν θέλετε να σας περιµένουµε, µε 
ένα µέηλ στο afreris@wararchivegr.org  και µε ένα τηλεφώνηµα στη Μάκα στο 
69-98088220 ή στο 210 -8676390.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

The War Archive is delighted to invite its friends to a new series of events 

                       I see, I hear, I read ( a little ! ) and I touch 

The idea here is to present a small selection of books, videos and military models 
from the large and varied collections of the War Archive, but focused on a specific 
event.There will be no introducer to these events. as the material itself will be 
doing the introduction.Our friends will be able thus to see and hear  our videos, 
glance through the books exhibited and even «play» with our military models, 
taking good care of them as they are fragile. 

                                             We start with 

                            The Battle of Britain, July-October 1940 

                             Saturday 5 May, at 19.30 

The topic itself needs little introduction as it covers the battle between the RAF 
and Luftwafe in order to avert an invasion of the Brtish isles.We will project a 
BBC documentary «The Battle of Britain» presented by Ewan McGregor.We 
consider this to be one of the best documentaries from the scores in our 
collection.It features among the veterans ( «The Few») interviewed Tony Iveson, 
who opened the War Archive with the Greek Spitfire vet George Plionis, and also 
Tom Neal,a RAF «ace» ith some 14 «kills» in his personal Hurricane.The War 
Archive sent its collaborator Nikos Mitrogiannopoulos to Norwich in UK, to 
interview Tom for our own extensive collection of special commissioned vet 
interviews. 

If you can join us please let us know by email at afreris@wararchivegr.org or by 
notifying Maka Dokhnadze at 210-8676390 or 69-98088220 




