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

Η αποζηολή ηοσ αμερικανικού ζηραηού ζηην καηετόμενη Ελλάδα, 1944:
Μια άγνωζηη ζελίδα ελληνικής ιζηορίας.
ΟΜΙΛΗΣΗ: SCOTT HATHAWAY
Η παροσζίαζη θα πραγμαηοποιηθεί ζηα αγγλικά και θα ζσνοδεύεηαι από ένα νηοκιμανηέρ
ζηην ελληνική γλώζζα.
Γηα πεξηζζόηεξν από κηζό αηώλα κηα εληππσζηαθή ζειίδα από ηελ ηζηνξία ηεο θαηερόκελεο
Διιάδαο έκεηλε άγλσζηε θαη αλεμεξεύλεηε, πηζαλόλ ιόγσ ησλ κεηαπνιεκηθώλ επαηζζεζηώλ ζηηο
ειιελνακεξηθαληθέο ζρέζεηο.
Οη απνζηνιέο ηεο Βξεηαληθήο SOE (Special Operations Executive, Δθηειεζηηθή Υπεξεζία
Δηδηθώλ Απνζηνιώλ) είλαη πνιύ γλσζηέο θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηεμνδηθήο έξεπλαο ,
κεηαμύ άιισλ θαη ζηα βηβιία ηνπ Κξηο Γνπληράνπδ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ.
Απηό πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα ηειείσο άγλσζην αθνξνύζε κηα ζηξαηησηηθή απνζηνιή ζηελ
θαηερόκελε Διιάδα ην 1944 από ην Γξαθείν Σηξαηεγηθώλ Υπεξεζηώλ ησλ ΗΠΑ ( OSS, Office
of Strategic Services) Απηή απνηειείην από κία κνλάδα Ακεξηθαλώλ Σηξαηησηώλ εθ ησλ νπνίσλ
όινη είραλ Διιεληθεο ξίδεο, θαζώο ήηαλ κεηαλάζηεο ζηηο ΗΠΑ πξώηεο ή δεύηεξεο γεληάο.
Η παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δξάζεο απηήο ηεο κνλάδαο βαζίδεηαη ζε κία ειιεληθή ηαηλία
ληνθηκαληέξ θαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ νκηιεηή, Scott Hathaway, ν νπνίνο έρεη
ζπλαληήζεη θάπνηνπο από ηνπο Διιελνακεξηθαλνύο πξσηαγσληζηέο πνπ βξίζθνληαη αθόκε ζηε
δσή.

Ο ΟΜΙΛΗΣΗ
SCOTT HATHAWAY
Ο Scott Hathaway ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ σο Έιιελα θαηά ην ήκηζπ θαζώο ε ζύδπγόο ηνπ
είλαη Διιελίδα θαη δεη ζηελ Διιάδα από ην 1985. Υπεξέηεζε ζηελ Ακεξηθαληθή πνιεκηθή
αεξνπνξία πνπ είρε ηε βάζε ηεο ζην αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ από ην 1985 σο ην 1991 ,θαη
έπεηηα ζηελ πξεζβεία ηεο Ακεξηθήο ζηελ Αζήλα θαηά ην δηάζηεκα 1991-1997 ζε δηάθνξεο
ζηξαηησηηθέο ζέζεηο , κε πνηθίια θαζήθνληα. Σπληαμηνδνηήζεθε από ηελ UASF ην 2004 θαη
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα όπνπ ζήκεξα εξγάδεηαη σο ζύκβνπινο ζε δηάθνξεο ειιεληθέο
εηαηξίεο, ελώ είρε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε έλα ηειενπηηθό δηαθεκηζηηθό ηνπ 2013 γηα ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξία Aegean. Ο Scott ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα όιεο ηηο πιεπξέο ηεο
ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Β’Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.

Ειζήγηζη
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)
Απηό ην δηάζηεκα είλαη ππό έθδνζε ην έξγν ηνπ «The Defence and Fall of Greece 1940-1941»
από ηνλ εθδνηηθό νίθν Pen and Sword Books θαη “Royal Hellenic Navy Ship Averof”
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 ηο αργόηερο μέτρι ηην Tριηη
20-5-2014 καθώς ο τωρος είναι περιοριζμένος.
Με ηδηαίηεξε ραξά πεξηκέλνπκε λα ζαο ζπλαληήζνπκε θαη πάιη ζην «Αξρείν Πνιέκνπ»!
Αλδξέαο Φξέξεο.

