Το «Αρχείο Πολέμου»
έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά
στην εκδήλωση

Συναντήσεις με χώρους ιστορικής μνήμης και Μουσεία
1. Παρουσίαση του Πολεμικού Μουσείου
με εισηγητή τον κ. Γιάννη Κοροδήμο
2. Παρουσίαση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη
με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Σταυριανέα

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
ώρα: 19: 00

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ
Μία από τις προθέσεις των ιδρυτών του Αρχείου Πολέμου αποτελούσε το να προσφέρουν
στους φίλους του τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή και με άλλους χώρους ιστορικής μνήμης,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τα πολύτιμα
εκθέματά τους. Πιστεύουμε πως η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί προνόμιο μιας «κλειστής
ομάδας», αλλά οφείλει να ανοίγεται στην κοινωνία. Εξάλλου θεωρούμε δεδομένο πως όσοι
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιστορικής μνήμης λειτουργούν, ο καθένας από τη θέση του
και ανάλογα με την εμβέλειά του , συμπληρωματικά, ενισχύοντας τον αγώνα εναντίον της
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λήθης. Με γνώμονα αυτό το σκεπτικό εγκαινιάζουμε απόψε την επικοινωνία με δύο
σημαντικούς χώρους ιστορίας: το εμβληματικό «Πολεμικό Μουσείο» και το ιδιαίτερα αξιόλογο
«Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως» στην Ηλιούπολη. Πραγματικά ελπίζουμε η αποψινή
συνάντηση να αποτελέσει το έναυσμα για την καθιέρωση σε ετήσια βάση ενός διαλόγου
ανάμεσα σε ιστορικά αρχεία και Μουσεία, για να διεκδικήσει το δικαίωμά της στο παρόν η
ενασχόλησή μας με το παρελθόν.

Λίγα λόγια από την ιστοσελίδα του Πολεμικού Μουσείου
Το «Πολεμικό Μουσείο» εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο 1975 και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Αποστολή του είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, η μελέτη,
τεκμηρίωση και προβολή των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας
και ενότητας τον Ελληνισμού. Επιπλέον, λειτουργεί ως χώρος έρευνας, μελέτης και
εκπαίδευσης, συντήρησης και διαφύλαξης κειμηλίων, ενθυμίων κ.λπ. Το Πολεμικό Μουσείο
θα μας συστήσει ο υπεύθυνος του κινηματογραφικού του αρχείου και σκηνοθέτης Γιάννης
Κοροδήμος.

Για το Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως της Ηλιούπολης από τον επίσημο δικτυακό του τόπο
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης αποτελεί ζωντανό μνημείο των αγώνων του Ελληνικού λαού
ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις του Άξονα. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του φιλοξενεί
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πλούσια εκθέματα, που έχουν σχέση με την Εθνική Αντίσταση του Λαού μας από την ηρωική
περίοδο 1941-1944 ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό απεικονίζοντας εύγλωττα την
πολύπαθη περίοδο από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-1941), την Γερμανική
εισβολή στην Ελλάδα (6 Απριλίου 1941) έως την απελευθέρωση της χώρας (Οκτώβριος του
1944). Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης θα μας ξεναγήσει ο ιστορικός Αλέξανδρος
Σταυριανέας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου, 210-8676390/ κινητό 69-98088220, ή με την αποστολή
e mail στη διεύθυνση afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέχρι την 23-102019 λόγω των περιορισμένων θέσεων.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The War Archive is delighted to invite you an introduction and a «guided tour»
of two major museums of national history and depositories of national historic
memories
THE WAR MUSEUM: Presented by Giannis Korodimos
THE MUSEUM OF NATIONAL RESISTANCE , in Ilioupoli, presented by Alexandros
Staurianeas
Friday 25 October 2019 at 19.00
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