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Τα Ιωάννινα της απελευθέρωσης μέσα από φωτογραφίες
Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο σε έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη από σήμερα

ΤΤέκΟεση Τα Γιάννινα στον Α Βαλκανικό ΙΙόλεμο που παρουσιάζει
Χ Χαπό τκ 20 Φεβρουαρίου ως τις 22 Μαρτίου η Δημοτικό ΙΙινακοΟήκη
των Ιωαννίνων εγκαινιάζεται σήμερα στις 18.30

Το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό της έκθεσης Τα Γιάννενα στον Λ
Βαλκανικό ΙΙόλεμο προέρχεται από το Γλληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό

Αρχείο και το Μορφωτικό Ιδρυμα της Γ.Ονικής Τραπέζης καθώς και
από τη Συλλογή Φωτογραφιών Βαλκανικών ΙΙολέμων του Βίκτωρα Θ

Μελά,η οποία απόκειται στο Μορφωτικό'Ιδρυμα Ρ.νικής Τραπέζης
Οι φωτογραφίες τις έκθεσης αποτυπώνουν την πορεία προς το μέτωπο της
I Ιπείρου τις σπουδαιότερες μάχες τους πρωταγωνιστές της νίκης και

βέβαια

την παράδοση των Ιωαννίνων 1 Ιολλές από αυτές τις λήψεις που έγιναν

από φωτογράφους οι ο οποίοι συνόδευαν τον ελληνικό στρατό στο
μέτωπο

της I Ιπείρου και κατέγραψαν τον πόλεμο σε όλες του τις φάσεις δημοσιεύτηκαν

στον καθημερινό και περιοδικό τύπο εποχής και αρκετές που

σώθηκαν σε επιστολικά δελτάρια
Οι περισσότερες φέρουν την υπογραφή του επαγγελματία φωτογράφου
Αριστοτέλη Ρωμαΐδη και του Γερμανού συνεταίρου του Τσάιτς Zeitz 11α

ρουσιάζεται επίσης και μικρό δείγμα της δουλειάς του Γλβετού φωτογράφου

Φρεντερίκ Μπουασσοννά ο οποίος μαζί με τον Ντανιέλ Μπω-Μποβύ
περιόδευσε στην Ήπειρο με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης και φωτογράφισε

τις νέες περιοχές του ελληνικού κράτους
Το αρχειακό υλικό της έκθεσης εφημερίδες περιοδικά επιστολές στρα¬

τιωτικών και επιστολικά δελτάρια της εποχής-αποτυπώνει τον ενθουσιασμό

για τον νικηφόρο πόλεμο και για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Οι ώρες λειτουργίας της ΙΙινακοΟήκης είναι Δευτέρα έως ΙΙέμπτη 08:00

15:00 ΙΙαρασκευή 08:00-21:00 Σάββατο κλειστά Κυριακή 10:00 13:00

και 18:00-21:00 Κοραήτΐ 2651075131

http://www.innews.gr

	ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
	20/02/2020 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ σελ. 13


