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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι Αρμένιοι πρόσφυγες στην Ελλάδα: 1922-1940»
Έκθεση φωτογραφίας στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης
Μια ενδιαφέρουσα έκθεση ιστορικής φωτογραφίας με θέμα «Oι Αρμένιοι πρόσφυγες στην
Ελλάδα 1922 - 1940» διοργανώνει στο Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης & Νέας Σμύρνης ο
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το περιοδικό
«Αρμενικά», από τις 6 έως τις 31 Μαΐου.
Σπάνιες ανέκδοτες φωτογραφίες από την άφιξη, την εγκατάσταση, τις δραστηριότητες και
την καθημερινότητα των Αρμενίων προσφύγων μάς μεταφέρουν στην Ελλάδα του
μεσοπολέμου, όπου το 1922 κατέφυγαν περίπου 90.000 Αρμένιοι, σχηματίζοντας μικρές και
μεγάλες κοινότητες, σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η έκθεση επιτρέπει την
ψηφιακή παρουσίαση φωτογραφιών και αρχείων με ταυτόχρονη ενημέρωση του επισκέπτη
για την ιστορία του αρμενικού λαού, μέσα από αξιόπιστες ιστοσελίδες τις οποίες θα έχει την
ευκαιρία να διατρέξει, παράλληλα με την περιήγησή του στην έκθεση.
Το Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης & Νέας Σμύρνης ξεκίνησε να λειτουργεί πριν τρία χρόνια με
σκοπό την ανάδειξη της κληρονομιάς της Σμύρνης, του πολιτιστικού αποθέματος και
συστήματος αξιών που πέρασε σχεδόν ατόφιο στην πόλη που υποδέχθηκε τους Σμυρνιούς,
τη Νέα Σμύρνη. Παράλληλα και συμπληρωματικά με τη μόνιμη έκθεση, με τίτλο «Πανόραμα
Σμύρνης και Νέας Σμύρνης», το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μουσειοπαιδαγωγικές
δράσεις, ξεναγήσεις μέσα στο Μουσείο, αλλά και σε σημαντικά τοπόσημα της Νέας Σμύρνης,
ομιλίες, προβολές, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, όλα με σημείο εκκίνησης τη Σμύρνη και τις
αλησμόνητες πατρίδες. Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος του Μουσείου, πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης, Βαγγέλης Χατζατουριάν, «στόχος των
δράσεων που διοργανώνουμε και ειδικότερα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι να
αναδείξουμε σημαντικές πτυχές της ιστορικής διαδρομής Ελλήνων και Αρμενίων από τη
Σμύρνη στην Ελλάδα και τη Νέα Σμύρνη, μυώντας παράλληλα τους επισκέπτες του Μουσείου
στους δύο τόπους που εξακολουθούν να συνδέονται μεταξύ τους με άρρηκτους δεσμούς».

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Oι Αρμένιοι πρόσφυγες στην Ελλάδα 1922 - 1940» θα
πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στις 19:30μ.μ., στο Ψηφιακό Μουσείο
Σμύρνης & Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 87, στη Νέα Σμύρνη.

Τηλέφωνο: 213 2025962
Ώρες και Μέρες Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30 – 15.00
Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα: 18.00 – 21.00
Σάββατο: 10.00 – 14.00
Ραντεβού για ομαδικές επισκέψεις: 2132025962 & 2132025963

