
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σν Αξρείν Πνιέκνπ βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο  πξνζθαιέζεη ζε κία παξνπζίαζε 

 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 4 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014, 7:30 κ.κ. 

Με ζέκαηα 

 

1. Μηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Αξρείνπ θαη ησλ κειινληηθώλ ηνπ 

ζρεδίσλ-πξννπηηθώλ. Απεπζύλεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο 

από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, αιιά θπζηθά θαη ζε όινπο ηνπο ήδε παιηνύο θαη θαινύο 

θίινπο καο.  

 

2. Μηα παξνπζίαζε ηξηώλ ζύληνκσλ ληνθηκαληέξ θπξίσο κε απνζπάζκαηα ζπλεληεύμεσλ 

αλζνινγεκέλσλ κέζα από ηελ κεγάιε ζπιινγή καξηπξηώλ ηνπ Αξρείνπ Πνιέκνπ . Οη 

καξηπξίεο απηέο πξνέξρνληαη από Έιιελεο βεηεξάλνπο θαη αλζξώπνπο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηα ζπγθινληζηηθά γεγνλόηα ηνπ ηόπνπ καο θαηά ην δηάζηεκα 1936-1949 θαη 

δηαλζίδνληαη από αξρεηαθό θηλεκαηνγξαθηθό θαη θσηνγξαθηθό πιηθό εθείλεο ηεο   
επνρήο: 

 
Α) Πξνζσπηθέο αλακλήζεηο θαη ζηνραζκνί από ηελ πεξίνδν 1936-1949 Β) Η 
πξνζσπηθή εκπεηξία ηεο βίαο- πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθέο θαηαζέζεηο από ηελ 
πεξίνδν 1940-1949  
Γ) Αλζνιόγεζε ηνπ θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ «Κνπηζνπκάξε», πνπ απνηειεί 
ίζσο ην πην «πξνζσπηθό» αξρείν ζηελ Διιάδα γηα ηα ζύκαηα ηεο θνβεξήο 
πεξηόδνπ βίαο ζηελ Αζήλα από ηνλ Μάτν έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944. 

 
ΟΜΙΛΗΣΔ: Αλδξέαο Φξέξεο θαη Αλακπέιια Λέβηλ- Φξέξε, ηδξπηέο ηνπ 
αξρείνπ. 

 
Σν Αξρείν Πνιέκνπ είλαη ππεξήθαλν γηα ηελ πξσηόηππε ζπιινγή, πνπ απνηειείηαη από ηξηάληα 
θαη πιένλ βηληενζθνπεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε καξηπξίεο Διιήλσλ βεηεξάλσλ, πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ 1940-1949, αιιά θαη αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ σο πνιίηεο ηηο 



 
δύζθνιεο κέξεο ηνπ ηόπνπ καο θαηά ην ίδην δηάζηεκα. Σν κηθξό απηό δείγκα πνπ ζα 
παξνπζηάζνπκε, επηιεγκέλν από 150 ώξεο πξσηνγελνύο πιηθνύ, είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, 
γηαηί θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ θαη επεηδή νη ζπλεληεύμεηο έγηλαλ 
ρσξίο αηδέληα. Οη άλζξσπνη πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεύμεηο αθέζεθαλ ηειείσο ειεύζεξνη 
λα θαηαζέζνπλ όζα νη ίδηνη έθξηλαλ ζεκαληηθό λα πνπλ γηα ηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  
Σν Αξρείν αλαγλσξίδεη πσο είλαη αδύλαην λα δνζεί πνηέ κηα νπδέηεξε καηηά γηα ηα γεγνλόηα 
ηεο πεξηόδνπ 1936-1949. Γη’ απηό θαη παξνπζηάδεη ρσξίο ζρόιηα, κε κηα «πνζνηηθή» 
αληηθεηκεληθόηεηα, ζέζεηο θαη απόςεηο πνπ πξνέξρνληαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ πνηακνύ. 
Γελ ήηαλ θαη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Αξρείνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα, αιιά λα 
δώζεη ηελ επθαηξία λα δηαζσζνύλ απηέο νη καξηπξίεο σο ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη όρη σο άιινζη ή 
δηθαηνινγίεο. 

 

ΟΙ ΟΜΙΛΗΣΔ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΦΡΔΡΗ: Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνύδαζε ζην London School of Economics 
ζηελ Αγγιία, όπνπ θαη απέθηεζε δίπισκα δηδάθηνξα ζηα Οηθνλνκηθά. Γίδαμε σο θαζεγεηήο ζην  
London Metropolitan University (1968-1984), ζην City University of Hong Kong (1985-1990)  
θαη ελ ζπλερεία κε έδξα ην Hong Kong εξγάζηεθε σο νηθνλνκηθόο ζύκβνπινο (1990-2014) γηα 
ηηο GT Capital, Salomon Brothers, Bank of America θαη BNP Paribas. Από ηνλ Μάην ηνπ 2014 
έρεη ηδξύζεη ζην Hong Kong ηελ ηδησηηθή ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία Ecognosis Advisory Ltd.  
Πηζηεύεη σζηόζν πσο ην πην ζεκαληηθό γεγνλόο ζηε δσή ηνπ είλαη ν γάκνο ηνπ κε ηελ 
Αλακπέιια, ην 1981. 

 
ΑΝΑΜΠΔΛΛΑ ΛΔΒΙΝ- ΦΡΔΡΗ: Γελλήζεθε ζην Young ηεο Οπξνπγνπάεο θαη ζπνύδαζε 
Ιαηξηθή ζην Μνληεβηδέν θαη ζην Μπνπέλνο Άηξεο. ’ απηέο ηηο δύν πόιεηο εξγάζηεθε ζε κεγάια 
λνζνθνκεία, όπσο επίζεο ζε κεγάια ηαηξηθά θέληξα ζην Λνλδίλν θαη ην Υνλθ Κνλγθ.  
Απηό ην δηάζηεκα είλαη επίηηκε πξόμελνο ηεο Οπξνπγνπάεο ζην Υνλθ Κνλθγ θαη ην Μαθάν, 
ελώ δηεπζύλεη παξάιιεια ηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία Chopin Society of Hong Kong Ltd, πνπ 
δηνξγαλώλεη ζην Υνλθ Κνλγθ, ηελ Κίλα θαη γεληθόηεξα ηελ Αζία ξεζηηηάι θιαζηθήο κνπζηθήο 
θαζώο θαη έλαλ ηξηεηή δηεζλή δηαγσληζκό πηάλνπ. 
 
Έρεη επίζεο ηδξύζεη , καδί κε ηνλ Αλδξέα, ζηε γελέζιηα πόιε ηεο, ην Young, ην ίδξπκα 
«Παξλαζζόο» κε δύν ηδηόθηεηα θηίξηα: ην «Λόγνο» ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην πνιηηηζηηθό θέληξν 
θαη ε παηδηθή βηβιηνζήθε, θαη ην «Μέινο», κηα κνπζηθή βηβιηνζήθε κε πάλσ από 15.000 CDs, 
LP θαη DVD θιαζηθήο κνπζηθήο.  
Σν «Αξρείν Πνιέκνπ» ππήξμε δηθή ηεο έκπλεπζε, ππνβνεζνύκελε από ην όηη ή ζα έπξεπε λα 
βγνπλ από ην ζπίηη ηνπο ζην Υνλθ Κνλγ ε ίδηα θαη ν Αλδξέαο, ή ζα έπξεπε ηα ζηξαηησηάθηα ηνπ 
Αλδξέα λα βξνπλ ηε δηθή ηνπο εζηία. Σα ππόινηπα είλαη ηζηνξία… 

 
αο  πεξηκέλνπκε! 

 
Αλδξέαο θαη Αλακπέιια 
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