
Μουσείο Αντίστασης της Μπολόνια

ΕΛΛΗΝΙΚA

Η  Αντίσταση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που σημάδεψε την ευρωπαϊκή ιστορία και

αντιπροσωπεύει,  ταυτόχρονα,  την  κοινή  δημοκρατική  ρίζα  των  σύγχρονων  χωρών  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη του φασισμού αποτέλεσε μία τεράστια απειλή σε όλη την

Ευρώπη κατά την διάρκεια και μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Σε όλα τα κατεχόμενα

έθνη, η  Αντίσταση αναπτύχθηκε τόσο με αυθόρμητο όσο και με οργανωμένο τρόπο, όχι

μόνο ως ένας πόλεμος με όπλα αλλά και ως μία άρνηση στην υποταγή· με την αλληλεγγύη

και την βοήθεια σε αυτούς που διώκονται για πολιτικούς ή φυλετικούς λόγους· και την

υποστήριξη των δημοκρατικών χωρών στις πολεμικές ενέργειες. Η Αντίσταση εξαπλώθηκε

ραγδαία παρόλη την σκληρή καταστολή και τρομοκρατία.

 

Το Μουσείο, το οποίο ανήκει στον Δήμο της Μπολόνια, βρίσκεται στο συγκρότημα της 

παλιάς μονής του «Αγίου Mattia». Στεγάζει διάφορα αρχεία (έγγραφα, φωτογραφίες, 

αφίσες, προϊόντα πολυμέσων), σχετικά με τον αντιφασισμό και την αντίσταση στην Πόλη 

της Μπολόνια, καθώς και στην Ιταλία. 

 Το Μουσείο διοικείται από το Ινστιτούτο για την Ιστορία και τις μνήμες του '900 

«Parri» της Emilia Romagna, που φιλοξενείται στο ίδιο συγκρότημα. Το Ινστιτούτο 

είναι υπεύθυνο για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ίδιο το

μουσείο, και στη βιβλιοθήκη, με δικά του οπτικοακουστικά και διδακτικά τμήματα. 

Ασχολείται, επίσης, με την επιστημονική έρευνα και πολιτιστική προώθηση.

 

Οι υπηρεσίες μας (κατόπιν κράτησης) :

 - Ξεναγήσεις 

 - Διδακτική Εργαστηρίου 

 - Εξωτερικά Δρομολόγια

 - Προσωρινές Εκθέσεις 

 - Συνέδρια και σεμινάρια 

 -Ολοκληρωμένα δρομολόγια (βιβλιοθήκη, αρχείο και βίντεο βιβλιοθήκης)

Το πλάνο του μουσείου:

- Αίθουσα 1: Αντιφασισμός πριν την αντίσταση. Η αντιπολίτευση του φασισμού στην 

Ιταλία, η καταστολή και η συμμετοχή των Ιταλών αντιφασιστών στον ισπανικό εμφύλιο 

πόλεμο. 

- Αίθουσα 2: Πόλεμος και αντίσταση στην Μπολόνια. Η καθημερινή ζωή στο διάστημα των 

20 μηνών μεταξύ 8 Σεπτέμβρη του 1943 μέχρι και την απελευθέρωση. 

- Αίθουσα 3: Αντίσταση σε δράση. Οι πρωταγωνιστές, οι ρυθμίσεις και οι φάσεις της 

αντίστασης στην περιοχή της Μπολόνια.

- Αίθουσα 4: Βίντεο / κάμερα: εργαστήριο πολυμέσων 

- Αίθουσα 5: Η περίοδος μετά την αντίσταση. Ο κύκλος ζωής ενός ιδανικού και η 

κατασκευή της μνήμης.

Είσοδος: ελεύθερη

Είσοδος για άτομα με ειδικές ανάγκες: Via Sant' Isaia 16/a, Μπολόνια

Ώρες λειτουργίες: Δευτέρα εώς Παρασκευή 15.30- 18.30 μ.μ. (ανοιχτά τα πρωινά μόνο 

κατόπιν κράτησης για οργανωμένες εκδρομές και σχολικές ομάδες), Τρίτη, Τετάρτη και 

Παρασκευή 10:00-13:00.

Κλειστά τις Κυριακές και άλλες επίσημες αργίες, εκτός αν υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Τηλ. +39 051.3397231 +39 051 3397211

e-mail: info@museodellaresistenzadibologna.it
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