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Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου Ανδρέα και Αναμπέλλας Φρέρη 

  

                                         σας προσκαλεί  

  

             Σάββατο 30 Απριλίου 2022 στις 19:30 ώρα Ελλάδος 

  

                                   σε μια εκδήλωση με θέμα  

 

               Ανταλλάσσοντας εμπειρίες από τον πόλεμο 

  

  

                                         Σχετικά με το θέμα 



  

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι το Αρχείο είναι κυρίως εσείς: τα μέλη του. Και γνωρίζουμε 

ότι και εσείς, όπως όλοι μας εξάλλου, παρακολουθείτε άναυδοι τις εξελίξεις στο μέτωπο 

της Ουκρανίας, τις απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων, εν ολίγοις τον πόλεμο να 

εμφανίζεται ξανά στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό,  στην αποψινή μας συνάντηση δεν 

απευθυνθήκαμε σε κάποιον εισηγητή. Θέλουμε εισηγητές να είμαστε όλοι μας, 

ανταλλάσσοντας σκέψεις και συναισθήματα για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας, 

αλλά και αναμνήσεις για πολεμικά γεγονότα που είχαμε το δυσάρεστο προνόμιο να 

ζήσουμε από κοντά: β’ παγκόσμιο, εισβολή στην Κύπρο, πόλεμος στο Ιράκ… Σας 

περιμένουμε, για να συζητήσουμε μαζί και να περιορίσουμε τη δυσθυμία και το φόβο που 

μας διακατέχει.  

  

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορεί να πάρει το λόγο όποιος επιθυμεί. Θα 

επιθυμούσαμε ωστόσο αν κάποιος/κάποια αποφασίσει να μιλήσει, ενδεχομένως 

χρησιμοποιώντας και φωτογραφικό υλικό, να μας ενημερώσει εγκαίρως, ώστε να 

προγραμματίσουμε τη διάρκεια των ομιλιών.  

  

                                                 Zoom 

  

Topic: Arheion Polemou 

Time: Apr 30, 2022 07:30 PM Athens 

  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/81823702002?pwd=QnNadWFjVnZ3VFA4Rzg5NDcrTzB0UT09 

  

Meeting ID: 818 2370 2002 

Passcode: 212731 

                      

  

  

  

                      The Archive of History and Art-The War Archive 

                             Invites you to a meeting/presetation on 

                        Saturday 30 April 2022 at 19.30 Athens time 

                             Topic : Exchange of war experiences 

 Presentation will be in Greek but simultaneouls translation to Greek from English will be 

available.See Zoom details in red above. 

  

This meeting will have no presenters or coordinator but only you, the friends of the Archive, 

participating with your own experiences be it from WWII, the «postwar» period ( which was 

as violent in frequency, but mercifully, not the extent  of  WWII ) and in Greece the 

Occupation, the Resistance, the Civil War, the 21/4/67 dictatorship, the invasion of Cyprus 

etc.Now we are all sharing the invasion of the Ukraine and its antecedents of invasions. 

Should any of you wish to participate and, especially if you have any audiovisual material to 

share with us, let us know in advance in order to allocate  

https://ecognosisadvisory.us8.list-manage.com/track/click?u=a6953266d5e870d9047dcc5c8&id=24f2f83361&e=781cce7594
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