Η Αλεμάξτετε Μεξαξρία
Έθζεσε σύγρξνλεο δωγξαυηθήο στν
Πνιεκηθό Μνπσείν
Εγθαίληα: 26 Οθτωβξίνπ, στηο 20.00
Γύζθνια κνηξαδόκαζηε ηζηνξίεο πνπ καο πνλάλε. Η Μηθξαζία πνπ ζηηο
λεόηεξεο γεληέο ζπλνδεύεηαη από ην άθξωο δειωηηθό επίζεην «θαηαζηξνθή»
αλήθεη ζε απηέο. Τπάξρνπλ, όκωο, ζειίδεο ηεο Ιζηνξίαο πνπ, αθόκε θαη ζηελ
πην «καύξε» ώξα, δηδάζθνπλ πωο ε δωή πάληα βξίζθεη ηξόπν λα πξνρωξήζεη.
Καη πξνρωξάεη. Μηα ηέηνηα ζειίδα, άγλωζηε ζην επξύ θνηλό, έξρεηαη κηα νκάδα
ζύγρξνλωλ Διιήλωλ εηθαζηηθώλ λα κνηξαζηεί ζην Πνιεκηθό Μνπζείν.
Πξόθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο «Αλεμάξηεηεο Μεξαξρίαο», κηαο νκάδαο
επίιεθηωλ Διιήλωλ ζηξαηηωηώλ πνπ, παξόιν πνπ βξέζεθε πιήξωο
απνθνκκέλε από ηελ δηνίθεζή ηεο ελ κέζω ερζξηθώλ ζηξαηεπκάηωλ θαη ζε
απνιύηωο αθηιόμελα εδάθε, θαηόξζωζε, όρη απιώο λα κελ αθαληζηεί, αιιά λα
πεξηζπιιέμεη άκαρν ειιεληθό πιεζπζκό από ηελ Κηνπηάρεηα έωο ην Γεθειί. Από
εθεί, ην εθζηξαηεπηηθό ζώκα ιεηηνύξγεζε ωο γέθπξα ζωηεξίαο, ζώδνληαο ζηε
Λέζβν πεξηζζόηεξνπο από 3.000 άκαρνπο.
Γεθαηξείο δωγξάθνη, ζπλεπαξκέλνη από ην ηζηνξηθό γεγνλόο, ζέινπλ κε ηε
ζεηξά ηνπο λα ζώζνπλ από ηε ιήζε ην εξωηθό αθήγεκα, πνπ ζηέθεηαη ζηνπο
λεόηεξνπο ρξόλνπο ωο κηα άιιε «Κάζνδνο ηωλ Μπξίωλ». ηνλ ρώξν ηωλ
πεξηνδηθώλ εθζέζεωλ ηνπ Μνπζείνπ, δελ παξαδίδνπλ «κάζεκα», αιιά κε ηε
δηθή ηνπο γξαθίδα, επηρεηξνύλ λα θεληξίζνπλ ηελ πεξηέξγεηα ζηηο λεόηεξεο
γεληέο. Γελ αθεγνύληαη πξάμεηο ζηα πεδία ηωλ καρώλ, αιιά δείρλνπλ όηη ν
εξωηζκόο θαη ε απηνζπζία δελ κεηξηέηαη ζηηο θάλλεο ηωλ όπιωλ. πκβνιηθά
πνξηξέηα ηωλ αγωληζηώλ ηεο Αλεμάξηεηεο Μεξαξρίαο θαζώο θαη αιιεγνξηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ηεο καθξάο πνξείαο ηεο Δθζηξαηείαο, ζαξθώλνπλ νη:
Υξήζηνο Αζαλαζηάδεο, πύξνο Βεξύθηνο, Μαξία Γηαλλαθάθε, Αιέθνο
Κπξαξίλεο, Σάζνο Μαληδαβίλνο, Νίθνο Μόζρνο, Λίια Μπειηβαλάθε, Ξελνθώλ
Μπήηζηθαο, Κωλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο, Αρηιιέαο Ραδήο, Ξελήο
αρίλεο, Μαηίλα Σαζαηδή, Γηώξγνο Υαδνύιεο.
Δπηκέιεηα: Κωλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο, Γηώξγνο Μπιωλάο.
Γηνξγάλωζε «ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΑΜΚΔ».
Η έθζεζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ.
«Αλεμάξηεηε Μεξαξρία» κε ειεύζεξε είζνδν γηα ην θνηλό ζην θνπαγηέ ηνπ
Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ Αζελώλ (Βαζ. νθίαο θαη Ρηδάξε 2).
Γηάξθεηα: 26 Οθηωβξίνπ – 10 Ννεκβξίνπ.
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα-Κπξηαθή 09:00 - 19:00.
Πιεξνθνξίεο ζην warmuseum.gr

