
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014, 7:30 κ. κ. 

 

Σο Aρτείο Ποιέκοσ βρίζθεηαη ζηελ εστάρηζηε ζέζε λα ζας προζθαιέζεη 
ζε κηα εθδήιφζε κε ζέκα: 

 

Η δεκηοσργία ηες ζεηράς ληοθηκαληέρ « The World at War» 

 

Η παροσζίαζε ζα πραγκαηοποηεζεί ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 

ΟΜΙΛΗΣΗ 

 

TED CHILDS 
 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Τν «Αξρείν» πάληα δειώλεη πεξήθαλν πσο ζηεγάδεη κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζπιινγέο 
ηαηληώλ ληνθηκαληέξ πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιεκηθά γεγνλόηα, θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Β΄ 
Παγθόζκην Πόιεκν. Μία ηηκεηηθή ζέζε ζ’ απηή ηελ ζπιινγή απνιακβάλεη αλέθαζελ ην 
κλεκεηώδεο ληνθηκαληέξ γηα ηνλ Β΄Παγθόζκην Πόιεκν ζε παξαγσγή ηεο Thames Television 
ην 1973 κε ηίηιν « Ο θόζκνο ζηνλ πόιεκν» (“The World at War” )  
Η δηαδξνκή ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 26 επεηζόδηα ζπλ 9 επηπιένλ θεθάιαηα πνπ πξνζηέζεθαλ 
ζηελ πνξεία , απνηειεί ην απνθνξύθσκα ηεο δεκηνπξγίαο ληνθηκαληέξ θαη αθόκε, κεηά από 40 



 
ρξόληα, παξακέλεη ζύγρξνλε θαη άκεζε. Μία από ηηο θαηλνηνκίεο ηεο ππήξμε ε εθηεηακέλε 
ρξήζε πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ κε ζπκκεηέρνληεο θαη όρη απνθιεηζηηθά βεηεξάλνπο ηνπ 
πνιέκνπ , θαζώο ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 αξθεηνί από απηνύο βξίζθνληαλ αθόκε ελ δσή. Η ρξήζε 
αξθεηώλ ζθελνζεηώλ γηα δηαθνξεηηθά επεηζόδηα πξόζζεζε έληαζε θαη δπλακηζκό, θαζώο επίζεο 
θαη ε επηινγή ηνπ Σεξ Λόξελο Οιηβηε ζηνλ ξόιν ηνπ αθεγεηή. Πξαγκαηηθά, θαλείο δελ εθείζζε 
εμόδσλ ζ’ απηή ηε δηαρξνληθή ζεηξά ληνθηκαληέξ. Η ζεηξά θπθινθόξεζε ζηελ Διιάδα θαη κε 
ειιεληθνύο ππόηηηινπο. 

 

Τν « Αξρείν» κε ηδηαίηεξε ραξά θαη ππεξεθάλεηα πξνζθάιεζε ηνλ Ted Childs ζθελνζέηε δύν 
επεηζνδίσλ ηνπ «Ο θόζκνο ζηνλ πόιεκν» “World at War” θαη έλαλ από ηνπο πιένλ γλσζηνύο 
ζθελνζέηεο θαη παξαγσγνύο κεγάισλ ηειενπηηθώλ ζεηξώλ ζηελ Αγγιηθή ηειεόξαζε, 
πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζεί ηελ Αζήλα, γηα λα ζπλαληεζεί κε ηνπο θίινπο θαη ππνζηεξηθηέο καο 
θαη λα κηιήζεη γηα ηε κνλαδηθή εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ «World at 
War». Αθόκε πην ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλόο πσο ν Ted σο κέινο ηεο νκάδαο έξεπλαο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, γλώξηζε από θνληά ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ 
πόιεκν θαη εηδηθά αλζξώπνπο-θιεηδηά ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο, πνπ δνύζαλ αθόκε ην 1970. 
Αλάκεζά ηνπο ηνλ Μέγα Ναύαξρν Karl Donitz, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν Φίηιεξ ππέδεημε σο δηάδνρό 
ηνπ πξηλ απηνθηνλήζεη. Δπίζεο ηνλ Albert Speer, έλαλ από ηνπο πιένλ ακθηιεγόκελνπο Ναδί 
εγθιεκαηίεο πνιέκνπ πνπ γιίησζε ηνλ απαγρνληζκό , Υπνπξγό Eμνπιηζκώλ θαη ό,ηη 
πιεζηέζηεξν ζε « πξνζσπηθό θίιν» είρε πνηέ ν Φίηιεξ. Ο Ted γλώξηδε επίζεο ηνλ 
“βνκβαξδηζηή” Arthur Harris, ζηξαηάξρεο ηεο Βαζηιηθήο Αεξνπνξίαο ( RAF) θαη αξρηηέθηνλα 

ηνπ βνκβαξδηζκνύ ηεο Γεξκαλίαο. 

 
Ο Ted ζθελνζέηεζε ην 10

ν
 επεηζόδην «Wolf Pack: U boats in the Atlantic 1939-1944» θαη ην 

12
ν
 «The Whirlwind: Bombing Germany, September 1939-Apirl 1944» . 

 
Δίκαζηε επηπρείο γηα ην πξνλόκην λα έρνπκε καδί καο κία εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ηεο 
Αγγιηθήο ηειεόξαζεο θαη επίζεο έλαλ ζεκαληηθό ζθελνζέηε πνιεκηθώλ ληνθηκαληέξ, έλαλ από 
ηνπο ειάρηζηνπο πιένλ ζήκεξα αλζξώπνπο πνπ ζπλαληήζεθαλ κε πξόζσπα-θιεηδηά ησλ Ναδί 
θαη ηα γλώξηζαλ από θνληά. 

 

Ωο κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ην Αξρείν ζα νξγαλώζεη από ηώξα θαη κέρξη ηελ 13
ε
 Γεθεκβξίνπ 

πξνβνιέο νξηζκέλσλ επεηζνδίσλ ηεο ζεηξάο. Όηαλ καο ελεκεξώζεηε ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή 
ζαο ζηελ εθδήισζε, ζαο παξαθαινύκε λα καο γλσζηνπνηήζεηε επίζεο θαηά πόζν επηζπκείηε λα 
παξαθνινπζήζεηε απηέο ηηο πξνβνιέο θαη ζα ζαο εθνδηάζνπκε κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 

 
Δπραξηζηνύκε γηα ηε θηιία θαη ηελ ππνζηήξημή ζαο. Πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία λα ζαο 
ζπλαληήζνπκε όινπο θαη ηνλ θαζέλα από εζάο πξνζσπηθά απηή ηε θνξά ζηελ Αζήλα!  
Δλ όςεη ησλ ενξηώλ, ζαο επρόκαζηε Καιά Φξηζηνύγελλα θαη Δπηπρηζκέλν ην Νέν Έηνο. 

 
Αλδξέαο θαη Αλακπέιια Φξέξε 
 

 

TED CHILDS 



 
Ο Ted Childs άξρηζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηειενπηηθό 
ζηαζκό ABC ην 1962. Σπλέρηζε κε ηελ παξαγσγή θαη ζθελνζεζία κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο 
πξνγξακκάησλ θαη ληνθηκαληέξ, αλάκεζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη επεηζόδηα από ην «This 
Week», ε λαπαξρίδα ησλ πξνγξακκάησλ επηθαηξόηεηαο ηνπ ITV εθείλε ηελ επνρή, θαη επίζες  
ηε ζεηρά ποσ επηδοθηκάζηεθε όζο θακηά άιιε, ηο «World at War». 

 

Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ππήξμε έλαο από ηνπο ηδξπηέο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηαηξίαο 
παξαγσγήο Euston Films, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ Thames Television. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ εηαηξία παξήγαγε ηηο ζεηξέο «The Sweeney», «Special Branch» θαη 
«Quatermass», θαζώο θαη αξθεηέο ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Παξάιιεια 
ππέγξαςε ην ζελάξην αιιά θαη ηε ζθελνζεζία ηαηληώλ θαη επεηζνδίσλ γηα ζεηξέο ηνπ ITV θαη 
ηνπ BBC. 

 

Τν 1984 ν Ted ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ «Γηεπζπληή Γξάκαηνο» ζηε Central Television θαη 
αθνινύζσο Γηεπζύλσλ ζύκβνπινο ζηε Central Films Σ΄απηό ην δηπιό ξόιν αλέιαβε ηελ 
εθηέιεζε παξαγσγήο κηα κεγάιε γθάκα ηαηληώλ θαη ηειενπηηθώλ ζεηξώλ γηα ην ITV. Αλάκεζά 
ηνπο πεξηιακβάλνληαη ηα: «Inspector Morse», «Soldier, Soldier», «Peak Practice», «Sharpe», 
«Brother Cadfael», «Chancer», «Gone to the Dogs», «Kavanagh QC» θαη «Thieftakers». 

 

Μεηά ηελ εμαγνξά ηεο Central Television από ηελ Carlton Communications, ν Ted δηάιεμε λα 
αθνινπζήζεη ην δξόκν ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία. Σπλέρηζε λα γξάθεη θαη λα αλαπηύζζεη λέεο 
ηειενπηηθέο δξακαηηθέο ζεηξέο θαη ηαηλίεο σο εθηειεζηήο παξαγσγόο. Με απηή ηελ ηδηόηεηα 
ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηε ζεηξά «Heat of the Sun», γηα ηελ ηαηλία «The Wench is Dead», από ηηο 
ζεηξέο «The Morse», θαζώο θαη γηα ηα ηειενπηηθά θηικ «Into the Blue», «Goodnight Mr. Tom» 
 
θαη ην «The Waiting Time». Δπίζεο γηα ηελ ηαηλία αθηέξσκα ζην «Kavanagh QC», ηηο ζεηξέο 
«Monsignor Renard» θαη ην «Remorseful Day», θαη ην ηειεπηαίν επεηζόδην ηεο ζεηξάο «The 
Morse». Τν 2004-2005 ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ «The Brief», κηαο ηειενπηηθήο 
ζεηξάο πνπ παξνπζίαδε ηε δσή ελόο εθθεληξηθνύ αιιά ηθαλόηαηνπ δηθεγόξνπ, ηνλ νπνίν 
ελζάξθσλε ν Alan Davies. Ο Ted έθαλε δύν ζεηξέο ηνπ «The Brief». Δπίζεο έθαλε ζην «Lewis» 
κηα ηειενπηηθή παξαγσγή βαζηζκέλε ζηελ ζεηξά «Morse». 

 

Τν 1991 ε Έλσζε Παξαγσγώλ ηίκεζε ηνλ Ted κε ην εηήζην Award of Merit. To 1992 εμειέγε 
σο κέινο ζηε Royal Television Society (RTS). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 1994-1998 
αλαγνξεύζεθε σο επίηηκνο ιέθηνξαο ζηε Γηεύζπλζε Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο ζηε Σρνιή 
Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νόηηλγρακ. Υπήξμε Πξόεδξνο ηεο 
Βξεηαληθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ θαη Tειεόξαζεο (BAFTA) ην 1994 θαη ην 1995. Καηά 
ην ίδην δηάζηεκα ηηκήζεθε κε ην «Baird Medal» ηεο RTS γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ 
Βξεηαληθή Τνπηθή Τειεόξαζε. Τν 1997 ζηνλ βαζηιηθό θαηάινγν παξαζήκσλ ηνπ Νένπ Έηνπς 
δόζεθε ζηνλ Τed ην παξάζεκν ηεο ηηκήο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
ζηελ Tειεόξαζε. Δπίζεο ην 1997 εμειέγε επίηηκν κέινο ηεο «Moving Image Society»  
(πξνγελέζηεξε επσλπκία: British Kinematograph and Television Society). Τνλ Μάην ηνπ 1998 ν  
Ted έιαβε ην Βξαβείν ηεο BAFTA γηα ηελ εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 
ηειεόξαζε. Τηκήζεθε επίζεο κε ην «Guild’s Harvey Lee Award» ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ Τύπνπ, 
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006.Τν 2010 επαλαηνπνζεηήζεθε ζηελ BAFTA σο κέινο ηνπ 
Γηαρεηξηζηηθνύ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζέζεηο ηηο νπνίεο ππεξέηεζε κέρξη ην 2012. 



 
 
 
Σο Αρτείο ζας περηκέλεη κε ηδηαίηερε ταρά θαη αλσποκολεζία ζε ασηή ηελ εθδήιφζε. Θα 
ζέιακε φζηόζο λα κας ελεκερώζεηε γηα ηο αλ προηίζεζζε λα έρζεηε είηε απαληώληας ζε 
ασηό ηο ειεθηροληθό κήλσκα ζηε δηεύζσλζε at  afreris@wararchivegr.org ή / θαη 
ερτόκελοη ζε επηθοηλφλία κε ηελ θα Μάθα Νηοθτλάηδε ζηο ηειέθφλο 210-8676390 ή ζηο 

θηλεηό 69-98088220 ηο αργόηερο έφς ηε Γεσηέρα 8 Γεθεκβρίοσ. ας παραθαιούκε, έτεηε 
πάληα σπόυε ζας πφς ο τώρος είλαη περηορηζκέλος. Δλεκερώζηε κας, ηέιος, γηα ηο αλ 
επηζσκείηε λα παραθοιοσζήζεηε ηης προβοιές ηφλ επεηζοδίφλ ηες ζεηράς 
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