
 
 

 Το «Αρχείο Πολέµου» µε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση  
σας προσκαλεί  

το Σάββατο 21 Ιουλίου και ώρα 19:30  
 

στην προβολή του ντοκιµαντέρ  
 

«Night will Fall» (2014, 75΄) 
 

Η ταινία θα προβληθεί στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα αγγλικών υπότιτλων.  
Tην ταινία θα προλογίσει ο συνεργάτης του Αρχείου Πολέµου Νίκος 
Μητρογιαννόπουλος.  

 
 

Λίγα λόγια για την ταινία 
H ταινία “Night will fall” (ελλ. τίτλος “Θα πέσει η νύχτα”) είναι ένα ντοκιµαντέρ ενός άλλου 
ντοκιµαντέρ, µια ταινία µέσα σε µια άλλη ταινία. Όταν οι συµµαχικές δυνάµεις απελευθέρωσαν 
τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα αποτρόπαια ευρήµατα αποτυπώθηκαν στον φακό 
από κινηµατογραφιστές που υπηρετούσαν τη θητεία τους, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά 
στον κόσµο τη φρίκη όσων είχαν συµβεί εκεί. Ο σκηνοθέτης Sidney Bernstein, που υπηρετούσε 
στο Υπουργείο Πληροφοριών, συνεργαζόµενος µε τον Alfred Hitchcock,  χρησιµοποίησε υλικό 
που είχαν γυρίσει Βρετανοί, Σοβιετικοί και Αµερικανοί, προκειµένου να κάνει µια ταινία που θα 
αποδείκνυε τη φρίκη των ανείπωτων ναζιστικών θηριωδιών.  Ωστόσο, και παρά την αρχική 
υποστήριξη από τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ, το φιλµ «έµεινε στο ράφι» ή για 
την ακρίβεια παραχωρήθηκε στο Imperial War Museum. Εντοπίστηκε εκ νέου στις αρχές του 
1980, χάρη στον επιµελητή Kay Gladstone, ο οποίος πραγµατοποίησε µια πρώτη του προβολή, 
το 1984, στο εκπαιδευτικό τµήµα του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο Βερολίνο µε τίτλο 
«Μνήµη των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης» σε µια εκδοχή που ωστόσο δεν ήταν ολοκληρωµένη. 
Το 2010 άρχισε εκ νέου η εργασία πάνω στο υλικό µε τρεις στόχους: ο πρώτος ήταν να 
αποκατασταθεί και να ολοκληρωθεί, ώστε να είναι εφικτή η προβολή του σε κινηµατογράφους. 



Ο δεύτερος αφορούσε την τήρηση των αρχικών σκηνοθετικών οδηγιών όσο το δυνατόν πιο 
πιστά και όπου αυτές δεν ήταν σαφείς να δοθούν λύσεις κοντά στο πνεύµα και τις δυνατότητες 
του κινηµατογράφου κατά την περίοδο 1945-1950, έτσι ώστε να µην διαταραχθεί η φύση των 
αρχικών σκηνών ή οι προθέσεις των δηµιουργών τους. Σε αυτό το συναρπαστικό ντοκιµαντέρ 
του Andre Singer εξιστορείται ολόκληρη η ιστορία της κινηµατογράφησης των Στρατοπέδων 
Συγκέντρωσης και η πορεία του αρχικού υλικού.  
 
Βραβεία 

• Εύφηµος µνεία της Ειδικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ του Σέλφριτζ 
2014. 

• Ειδική µνεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατόγραφου της Ιερουσαλήµ 2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-
8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι την 
19-8-2018 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.  
 

 
                                                      
 
                                                       INVITATION 
 
The War Archive is delighted to invite you to the showing of the British documentary 
                                                 
                                                   Night will Fall   ( 2014, 75` ) 
 
                                                  On Saturday 21 July at 19.30 
 
The soundtrack of the film is in English. There will be an introduction to the film ,in Greek, by 
the collaborator and presenter of the Archive, Nikos Mitrogiannopoulos 




