
 
 

                                     

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Τν «Αξρείν Πνιέκνπ» έρεη ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζεη ζε κηα εθδήισζε κε 

νκηιεηή  ηνλ John Carr ζηελ πξν-παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ κε ζέκα  

 

«Είσε δίκιο ο Μεηαξάρ; Η καηάππεςζη ηων  βπεηηανικών δςνάμεων ζηην 

Ελλάδα ηο 1941» 

 

Παπαζκεςή, 12 Αππιλίος 2013 και ώπα 19:30,  ζηην παπαπάνω διεύθςνζη 

 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνβνιή ελόο κηθξνύ κήθνπο 

ληνθηκαληέξ από ηελ ηαηληνζήθε ηνπ «Αξρείνπ Πνιέκνπ» ζρεηηθά κε ηελ 

εθζηξαηεία ηεο Wermacht, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ηελ Διιάδα. Η ηαηλία 

βαζίδεηαη ζε εβδνκαδηαία Γεξκαληθά επίθαηξα, θαη είλαη ζηε γεξκαληθή γιώζζα 

κε αγγιηθνύο ππόηηηινπο.  

 

Θα ππάξρεη επίζεο κηα κηθξή έθζεζε ζηξαηησηηθώλ κνληέισλ ηνπ Αξρείνπ από ηα 

ζηξαηεύκαηα, ηα αεξνπιάλα, ηα ηαλθο θαη ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

Γεξκαλνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπο ζηελ Διιάδα.  

 

Θα πξνζθεξζνύλ ειαθξά αλαςπθηηθά. 

 

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε 

ηελ εθδήισζε, επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ δηδα. Μάθα Νηνθρλάηδε ζην 

ηειέθσλν ηνπ Αξρείνπ ή ζην θηλεηό 69-98-88220, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή, 5 Απξηιίνπ, θαζώο  ν ρσξνο  είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

 

Με ηδηαίηεξε ραξά πεξηκέλνπκε λα ζαο ζπλαληήζνπκε θαη πάιη ζην «Αξρείν 

Πνιέκνπ»! 

 



                                              

 

                                                   Ο ΟΜΙΛΗΣΗ  
 

O John Carr γελλήζεθε ζην Staffordshire, Μεγάιε Βξεηηαλία, ην 1948 θαη 

ζηαδηνδξόκεζε ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία. Υπέγξαςε πνιιά άξζξα 

θαη πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο από ηελ Διιάδα, 

όπνπ θαη εξγαδόηαλ σο αληαπνθξηηήο γηα ηελ επξσπατθή έθδνζε ηεο Wall Street Journal  

(1986-1993) θαη ησλ Times ηνπ Λνλδίλνπ (1992-2011).  

Δίλαη πηπρηνύρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Meryland (ΗΠΑ) θαη θάηνρνο Μάζηεξ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Leicester (Μεγάιε Βξεηηαλία) ζηελ Ιζηνξία, ζηελ Πνιηηηθή θαη ζηα 

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.  

 

Έρεη γξάςεη ηα βηβιία  

 

«The American Capsule» (2005), κηα λνπβέια επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 

«On Spartan Wings»(2012), κηα ηζηνξία ηεο Βαζηιηθήο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

«Sparta’s Kings»(2012) 

 

Απηή ηελ πεξίνδν πξνεηνηκάδεη ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «The Defence and Fall of 

Greece 1940-1941» πνπ πξόθεηηαη λα ηππσζεί ζύληνκα από ηνλ αγγιηθό εθδ. νίθν Pen 

and Sword Books.  

 

                                                    ΣΟ   ΘΕΜΑ 

Τηο πξώηεο κέξεο ηνπ 1941 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζθεθηόηαλ ζνβαξά λα δερηεί 

Βξεηαληθή ζηξαηησηηθή βνήζεηα κε δεδνκέλν όηη νη Γεξκαλνί ζα έθαλαλ επίζεζε από ηα 

Βαιθάληα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ Μνπζνιίλη, ηνπ νπνίνπ νη δπλάκεηο είραλ απσζεζεί από 

ηνπο Έιιελεο ζηελ Αιβαλία. Ο Τζώξηζηι πίζηεπε πσο κηα ζπκβνιηθή επίδεημε ηεο 

Βξεηαληθήο δύλακεο ζα έζηειλε έλα ζήκα ζηνλ Φίηιεξ όηη νη Βξεηαλνί ζα ππνζηήξηδαλ 

ηε ζύκκαρό ηνπο, Διιάδα. Ο Μεηαμάο, αληηζέησο, πίζηεπε πσο κηα ηόζν κηθξή δύλακε, 

αλήκπνξε λα απνηξέςεη ηνλ Φίηιεξ, ζα ηνλ πξνθαινύζε λα επηηεζεί. Καη απηό δπζηπρώο 

επαιεζεύζεθε. 

Από ηελ αξρή, ε επίζεκε Βξεηαληθή πξόζεζε γηα παξνρή βνήζεηαο ζηελ Διιάδα 

πεξηβαιιόηαλ κε ζύλεζε .Αξρίδνληαο από ηνλ  Τζώξηζηι ππήξρε έλαο θαζνιηθόο 

ζαπκαζκόο ησλ Βξεηαλώλ γηα ην επίηεπγκα ησλ Διιήλσλ ζηελ Α ιβαλία. Αιιά ήηαλ 

ηειείσο δηαθνξεηηθό ην δήηεκα ηεο απνζηνιήο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο. Σηηο αξρέο ηνπ 

1941 ε Βξεηαλία είρε απισζεί ζε αξθεηά κέησπα, θπξίσο ελαληίνλ ηνπ Άμνλα ζηελ 

Βόξεην Αθξηθή. Η κάρε ηεο Βξεηαλίαο κόιηο είρε ηειεηώζεη, κε κεγάιν θόζηνο ζε 

έκςπρν θαη άςπρν δπλακηθό, θαη ε Λνπηβάθε εμαθνινπζνύζε λα βνκβαξδίδεη ηηο 

Βξεηαληθέο πόιεηο. Ο Φίηιεξ δελ είρε αθόκε εγθαηαιείςεη ην ζρέδην ηεο εηζβνιήο ζηα 

Βξεηαληθά λεζηά.  

 



Γηα ηνπο Βξεηαλνύο ε Διιάδα δε ζα κπνξνύζε λα είλαη ηίπνηα άιιν από κηα 

"δεπηεξεύνπζα παξάζηαζε", έλα δεπηεξεύνλ ζέαηξν πνιέκνπ. Γηα ηνπο Έιιελεο 

σζηόζν, ην όιν δήηεκα ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξν ζπλαηζζεκαηηθό. Η Βξεηαλία 

παξνπζηαδόηαλ σο ν κεγάινο ζύκκαρνο, ε δύλακε ηνπ νπνίνπ είρε βνεζήζεη ηνπο 

Έιιελεο λα θεξδίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 1820, ήηαλ ν εγγπεηήο 

ηεο ειεπζεξίαο. Απηή ήηαλ ε πξώηε απόθιηζε απόςεσλ. Μηα δεύηεξε απόθιηζε 

πξνέθπςε όηαλ ε Βξεηαληθή εθζηξαηεπηηθή δύλακε  εηζήιζε ζηελ Διιάδα ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1941. Πνιινί Βξεηαλνί αμησκαηηθνί ην αληηκεηώπηζαλ σο πεξηπέηεηα θαη θάλεθαλ λα 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο ηνπο θαη ηε δεκνζηόηεηα πνπ 

έπαηξλαλ από ηνλ Τύπν παξά γηα ηνλ πόιεκν. Οη Έιιελεο, θαηά ζπλέπεηα, πξνζπάζεζαλ 

λα θξαηήζνπλ ηνπο Βξεηαλνύο καθξηά από ηελ Βόξεην Διιάδα, γηα λα κελ πξνθαιέζνπλ 

ηνπο Γεξκαλνύο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα νη Έιιελεο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξν 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γύξσ από δεηήκαηα αζθάιεηαο. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε απνρώξεζε ησλ Βξεηαλώλ θαη ησλ Σπκκάρσλ από ηελ Διιάδα ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1941 ήηαλ ην απνηέιεζκα α) ελόο ζνβαξνύ ιαλζαζκέλνπ ππνινγηζκνύ από 

ηελ πιεπξά ηνπ Τζώξηζηι αλαθνξηθά κε ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην θαη β) ηεο εμίζνπ θνληόθζαικεο ειιεληθήο ζηάζεο (κεηά ηνλ Μεηαμά) πνπ ε 

κείσζε ηελ Realpolitik θαη ππήξμε ηόζν επηπόιαηε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο Βξεηαληθήο 

βνήζεηαο. 

 


