
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τν Αξρείν Πνιέκνπ, κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, θαισζνξίδεη όινπο ηνπο θίινπο ηνπ πίζσ, 
ζηνλ νηθείν πιένλ ρώξν ηεο νδνύ Μεζύκλεο, θαη εύρεηαη πγεία (θαη νηθνλνκηθή άλεζε!!!) γηα ην 
θζηλόπσξν θαη ην ρεηκώλα πνπ αθνινπζνύλ.  
Σ’ απηά ηα δύζθνια ρξόληα, ζηνπο δύζθνινπο κήλεο θαη κέξεο, ην Αξρείν επηζπκεί ν ρώξνο ηνπ 
λα είλαη έλα θηιόμελν θαη δεζηό κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ θαη λα παίμνπλ νη «κεγάινη». 
Όρη λα παίμνπλ «ζηξαηησηάθηα», αλ θαη πξνζσπηθά κ’ αξέζεη ηδηαίηεξα απηό, αιιά λα παίμνπλ 
ζπλαληώληαο θίινπο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο λέα πξάγκαηα θαη κνηξαδόκελνη λέεο εκπεηξίεο. 

 

Θα επηζπκνύζα επίζεο λα απεπζύλσ κηα πξόζθιεζε ζε όινπο καο ηνπο θίινπο λα δειώζνπλ 
εζεινληέο θαη λα καο πξνηείλνπλ ηδέεο γηα παξνπζηάζεηο. Αθόκε θαιύηεξα λα παξνπζηάζνπλ 
νη ίδηνη ζέκαηα πνπ ζεσξνύλ αμηόινγα ή λα παξνηξύλνπλ θίινπο ή ζπγγελείο ζε θάηη ηέηνην. Οη 
πξνζσπηθέο εκπεηξίεο είλαη εληππσζηαθέο, αθόκε θη αλ έξρνληαη από «δεύηεξν ρέξη». 
Πξνζσπηθά έρσ κηα παξαθαηαζήθε αθεγήζεσλ πνιιώλ σξώλ κε ηζηνξίεο από ηνλ Β’ 
Παγθόζκην Πόιεκν, ηελ Καηνρή θαη ηνλ εκθύιην, από παππνύδεο, γνλείο θαη ζπγγελείο. 

 

Δίκαη βέβαηνο πσο όινη ζαο έρεηε παξόκνηεο ηζηνξίεο «ζπιινγηθώλ αλακλήζεσλ», νη νπνίεο, αλ 
δελ ηηο κνηξαζηείηε καδί καο, ζα ραζνύλ γηα πάληα. Δίλαη έλα πηθξό γεγνλόο ην όηη πνιύ ιίγνη 
άλζξσπνη από εθείλνπο πνπ έδεζαλ ηνλ πόιεκν βξίζθνληαη πιένλ ελ δσή. Οη πεξηζζόηεξνη από 
εκάο γλσξίδακε θάπνηνλ πνπ αλήθε ζ’ απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα. Από ηε ζηηγκή πνπ θη εκείο ζα 
θύγνπκε, δελ ζα ππάξρεη θακία επζεία, δώζα γξακκή ζύλδεζεο κε ην παξειζόλ εθηόο από 
αλακλήζεηο από ηξίην ρέξη πιένλ θαη από βηβιία! 

 

Φσξίο λα αλαθέξσ νλόκαηα, γηα λα κελ ηνπο θέξσ ζε δύζθνιε ζέζε, ππάξρνπλ ήδε δύν 
εζεινληέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ κία παξνπζίαζε γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε Μηθξά 
Αζία, θαζώο θαη γηα ηελ ηζηνξία θαη ην ξόιν ηνπ Ιαηξηθνύ Σώκαηνο ηνπ ειιεληθνύ 
ζηξαηνύ. Τνπο παξαθαιώ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ, γηα λα ξπζκίζνπκε ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο 



Δπίζεο ην Αξρείν ρξεηάδεηαη έλαλ εζεινληή γηα λα αλαιάβεη κία παξνπζίαζε ηελ 28
ε
 

Οθησβξίνπ, πάλσ ζε έλα δήηεκα ζρεηηθό κε ηελ εκέξα. Γελ ρξεηάδεηαη λα είζζε 
ηζηνξηθνί πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε κία παξνπζίαζε ζε εκάο, ηνπο θίινπο ζαο! 

 
Δπίζεο ζεκεηώζηε ζηα εκεξνιόγηά ζαο ηελ εκεξνκελία: Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ, ν θαιόο 
καο θίινο θαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθόο ζπγγξαθέαο, ν θ. Τδσλ Καξ, ζα καο παξνπζηάζεη ην 
λέν ηνπ βηβιίν κε ζέκα ην ηεζσξαθηζκέλν θαηαδξνκηθό «Αβέξσθ». 

 
Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε θηιία θαη ηελ 
ππνζηήξημε! Αλδξέαο θαη Αλακπέιια Φξέξε 
 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Παραζκευη  10 Οκηωβρίου  2014, 7.30μμ 

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

 

Tο ηεθωρακιζμένο καηαδρομικό «Αβέρωθ». 
 
 
 

Η παρουζίαζη θα πραγμαηοποιηθεί ζηα αγγλικά 

 

Τν "Αβέξσθ" αλαθέξεηαη ζε όιε ηελ ηζηνξία ηνπ πινίνπ: ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
ρξεκαηνδνηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ράξε ζε έλα ρηύπεκα ηεο 
κνίξαο, ηελ θαζέιθπζή ηνπ ην 1911, ηηο πξώηεο ηνπ πεξηπέηεηεο ζηα ειιεληθά ρέξηα, ηελ 
απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε κάρε ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Έιιεο κε ηελ νπνία έιεμε ν πξώηνο 
βαιθαληθόο πόιεκνο, ηηο δνθηκαζίεο ηνπ κε πξαμηθνπήκαηα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ '20 θαη ηνπ '30, ηε 
ζαπκαζηή απόδξαζή ηνπ από ηελ θαηαζηξνθή ζηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηελ παξακνλή 
ηνπ ζηνλ Ιλδηθό Ωθεαλό, ηελ θαηάιεςε ηνπ από ηνπο θνκνπληζηέο ζηαζηαζηέο ζηελ 
Αιεμάλδξεηα, ηελ νπνία αθνινύζεζε ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ε "ζπληαμηνδόηεζή" ηνπ 
(θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ) ζηνλ Πόξν, κέρξη ην 1984, νπόηε θαη άξρηζε ε απνθαηάζηαζή ηνπ. 

 

Ο ΟΜΙΛΗΣΗ 

 

JOHNCARR 

 

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) 

 «The Defense and Fall of Greece 1940-1941»  ( 2043) 

 “Royal Hellenic Navy Ship Averof” (2014 ) 

 

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 69-98088220, ε email afreris@wararchivegr.org ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 
6-10-2014 θαζώο ν ρσξνο  είλαη πεξηνξηζκέλνο. 
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