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Το ξεχασμένο Μέτωπο και η ελληνική εμπειρία
Μια ξεχωριστή έκθεση στο MI KT για τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο

Η τριανδρία Βενιζέλου Δαγκλή και Κουντουριώτη στο κατάστρωμα του Χιονόπτωση στα χαρακώματα
Εσπερία εν πλω για θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1916

Ησύγκρουση Βενιζέλου
Κωνστίίντίνου ο Εθνικός

Διχασμός η Προσωρινή

Κυβέρνηση της
Θεσσαλονίκης η Στρατιά

της Ανατολής τα Νοεμβριανά ο

συμμαχικός αποκλεισμός η μάχη του

Σκρα και οι υπόλοιπες εξελίξεις αποτέλεσαν

αναπόσπαστο μέρος του Α
I Ιαγκοσμίου I Ιολέμου και επηρέασαν
την έκβαση του σε ένα πολεμικό θέατρο

όπου η Ελλάδα εκ των πραγμάτων

είχε σημαίνοντα ρόλο
I Ιαραγνωρισμένες έως σήμερα πτυχές

του πολέμου αυτού στην Ελλάδα
παρουσιάζονται σε μια ιδιαίτερη έκθεση

με τίτλο Το ξεχασμένο Μέτωπο
και η ελληνική εμπειρία The forgotten
Front and the Greek experience 1915
1919 που θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

στη Βίλα Καπαντζή Βασιλίσσης

Ολγας 108 από την Τετάρτη 16

Muün 20 IS εγκαίνια ώρα 20:00
Σε αυτήν ο επισκέπτης θα δει μεταξύ
άλλων την αλληλογραφία στρατιωτών

τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

υποβρύχια ζέπελιν και αεροπλάνα

πόλεμος αερίων την κατασκοπεία

αλλά και τους στρατιωτικούς
χάρτες που σχεδιάστηκαν για τον πόλεμο

και χρησιμοποιήθηκαν αργότερα
για ειρηνικούς σκοπούς

Η έκθεση βασίζεται στο πλούσιο
Ku ι πολυποίκιλο υλικό των συλλογών
του Ελληνικού Λογοτεχνικού και
Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ Τεκμήρια από αρχεία

πολιτικών και στρατιωτικών έντυπα
βιβλία εφημερίδες φωτογραφίες και

καρτ-ποστάλ χάρτες και αντικείμενα
συνθέτουν μια πολυεπίπεδη και ανοι

Εξάλλου από χθες άρχισε στο Τελλό
γλειο Ίδρυμα Τεχνών Αγ Δημητρίου
1 59Α το διεθνές συνέδριο με θέμα
Το Μακεδόνικο Μέτωπο 1915

1918 Πολιτική Κοινωνία και Πολιτισμός

σε καιρό πολέμου που διοργανώνει

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης ΑΠθ για τα 1 00

χρόνια από τη λήξη του Α Παγκοσμίου

Πολέμου
Σύμφωνα με τους διοργανωτές φιλοδοξία

μας είναι να προσφέρουμε
στο ευρύτερο κοινό της πόλης ιδιαίτερα

στους φοιτητές του ΑΠΘ ένα
συνέδριο υψηλού επιστημονικού κύ

χτή σε πολλαπλές αναγνώσεις αφήγηση

Χρησιμοποιήθηκε ακόμη υλικό

ρους που θα προάγει τη γνώση και
θα ενισχύσει τη μνήμη γεγονότων
σημαντικών για την ιστορία της Θεσσαλονίκης

της Μακεδονίας της Ελλάδας

και όλων των ευρωπαϊκών
κρατών που ενεπλάκησαν Η εστίαση
θα είναι στις άλλες όψεις του Μεγάλου

Πολέμου δηλαδή στην πολιτική

οικονομική κοινωνική και πολιτιστική

διάσταση την καθημερινότητα
τα μετόπισθεν τη ματιά των στρατιωτών

και των πολιτών χωρίς όμως
να αμελήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις

ή την υψηλή διπλωματία
Στο συνέδριο συμμετέχουν 40 περί¬

που παραχωρήθηκε από τους εξής φορείς

και ιδιώτες Imperial War Muse

που ομιλητές μερικοί από τους οποίους

ανήκουν στους επιφανέστερους
ιστορικούς της περιόδου του Α Παγκοσμίου

Πολέμου και κατά τη διάρκεια

διεξαγωγής του θα υπάρχει ταυτόχρονη

μετάφραση στα ελληνικά
καθώς και live streaming
Στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

το οποίο πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας

των Αθηνών συμμετέχουν
επίσης εκτός από το ΑΠΘ το Κ
ing's College του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου το Imperial War Museum
και η Βρετανική Σχολή Αθηνών θα
διαρκέσει έως το Σάββατο 12 Μαΐου
2018 και η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό

Κξώφυλλο περιοδικοί σχετικά με τον συμμαχική

αποκλεισμό

um Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Σάββα Δεμερτζή Βασίλειο Νι
κόλτσιο Αγγελο I Ιαπα'κοάννου Δημήτρη

I Ιόρτολο Αλεξάνδρα Xupnimn
Εταιρεία Δημοπρασιών Α Καραμή
τσος Σία

Χρήσιμα

Διάρκεια έως I Ιαρασκευή 29 Ιουνίου

20 1 8 και με θερινό ωράριο έως 3

Αυγούστου 20 1 8

Ωράριο λειτουργίας έως 29 Ιουνίου
2018 Από Τρίτη έως και Κυριακή
10.00-18.00 Λεύτερα κλειστά

Ωράριο λειτουργίας από 2 Ιουνίου
έως 3 Αυγούστου 2018 Δευτέρα
Τρίτη 14:00-21:00 Τετάρτη ΙΙέμπτη

Παρασκευή 09:00-16:00 Σάββατο
Κυριακή κλειστά
Είσοδος ελεύθερη

Και συνέδριο για το Μακεδονικό Μέτωπο
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