
 

Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου  
  

η «μικρή» παρουσίαση του μήνα 

  
σας προσκαλεί σε μια συνάντηση με θέμα 

  
« Από τα “ψιλά” των εφημερίδων » 

  
Σάββατο 10 Απριλίου  2021 στις 19:00 ώρα Ελλάδος, όπως πάντα 

με ZOOM 

  
                                                                                                                    
 στοιχεία ΖΟΟΜ 

  
                                                                                Topic: Αρχείο 
Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου  
                                                                                Time: Apr 10, 2021 
07:00 PM Athens 
  
                                                                                                            
 Join Zoom Meeting 
                                                     
                                                                                                             
                                                                                                             



Ανήκετε σε εκείνους που κόβουν αποκόμματα εφημερίδων και τα 
κρατάνε σε ένα συρτάρι;  
  
Μήπως έχετε ένα ντοσιέ με ολόκληρα φύλλα εφημερίδων ή τεύχη 
περιοδικών, για να διατηρήσετε στη μνήμη σας ορισμένα σημαντικά 
γεγονότα;  
  
Σας έχει συμβεί να εντοπίσετε ψηφιοποιημένα αρχεία εφημερίδων στο 
διαδίκτυο και να μην μπορείτε να σταματήσετε να τα διαβάζετε;  
  
Αν ναι, ελάτε στον κόσμο μας! Τo Σάββατο στις 10 Απριλίου σας 
περιμένουμε, για να περιηγηθούμε σε παλιές εφημερίδες και 
περιοδικά. Ειδήσεις, ανακοινώσεις, γεγονότα, αντιπαραθέσεις και 
φωτογραφίες όπως τις αλιεύουμε στον Τύπο μιας άλλης εποχής. 
Επιλέξτε το γεγονός που θα θέλατε να μας παρουσιάσετε, μαζί με το 
αντίστοιχο φύλλο της εφημερίδας, ή καθίστε αναπαυτικά, για να 
ακούσετε λησμονημένες φωνές από το παρελθόν μας. Φυσικά από τα 
“ψιλά” των εφημερίδων- και όχι μόνο! 
  

Σας περιμένουμε! 
  
                                                                                                The Archive of 
History and Art-The War Archive 

                                                                                               invites you to one 
our «Small Presentations» 

                                                                                 on Saturday 10 April, at 
19.00 via Zoom ( in red above ) on 

  
                                                                                                Ramaging  through 
news paper clippings 

  
If you are the type of person who keeps copies of interesting 
newspapers, clips articles or images from press and magazines which 
caught your attention and sticks them in a drawer irrespective of the 
seriousness or levity of the topic, THEN join us with samples of your 
collections and tell us about them.It is tempting to think that this is 
about history and politics only, but stories along the lines of «Man Bites 
Dog» can be as illuminating for a particular time, place and society as 
«Hitler Commits Suicide» was for history writ large.Seriously..... 
  



  
  
 


