ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το «Αρχείο Πολέµου» έχει την ιδιαίτερη τιµή και τη µεγάλη ικανοποίηση να σας
προσκαλέσει σε µια παρουσίαση από τον
Πτέραρχο Ε.Α της RAF Sir Michael Graydon GCB CBE FRAes
Πρώην Διοικητή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
«Διοικώντας την Βασιλική Πολεµική Αεροπορία (RAF) κατά τη διάρκεια της
ειρήνης και του πολέµου-σκέψεις πάνω στις αλλαγές που επήλθαν µε το
πέρασµα του χρόνου»
Σάββατο 12 Δεκεµβρίου 2015 7:30 µ.µ.
Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί στα Aγγλικά
Η παρουσίαση αυτή είχε προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2015, αλλά
αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων εκείνης της περιόδου. Το Αρχείο αισθάνεται µεγάλη
υποχρέωση απέναντι στον Sir Michael, που µε µεγάλη χαρά και προθυµία ανανέωσε το
ραντεβού του µαζί µας.

Το «Αρχείο Πολέµου» είναι πραγµατικά υπερήφανο µετά την αποδοχή από την
πλευρά του Sir Michael της πρόσκλησης να έρθει στην Αθήνα, προκειµένου να
µιλήσει στους φίλους του Αρχείου για τις εµπειρίες και τις σκέψεις του αναφορικά
µε τη διοίκηση µιας εκ των ισχυρότερων αεροπορικών δυνάµεων της εποχής µας.

Αυτό που κάνει την παρουσία του ακόµη περισσότερο σηµαντική είναι το γεγονός
ότι θα είµαστε σε θέση να ακούσουµε πάνω σ’ αυτό το σπουδαίο ζήτηµα έναν
άνθρωπο που για περισσότερο από επτά χρόνια ήταν ο «υπεύθυνος», ο «καθ’
ύλην» αρµόδιος για την χρήση και τη στρατηγική µίας αεροπορικής δύναµης µε
εντυπωσιακή δύναµη κρούσης.
Ο Sir Michael είναι φίλος του Αρχείου για περισσότερο από τρία χρόνια µέσα από
δεσµούς που η σύζυγος µου και εγώ αναπτύξαµε µε το Battle of Britain Memorial
Trust του οποίου Πρόεδρος είναι ο ίδιος. Το Trust ολοκλήρωσε και άνοιξε για το
κοινό στη Νότια Αγγλία ένα υπέροχο κέντρο που παρέχει γνώσεις, πληροφορίες
και πραγµατοποιεί ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται µε τη Μάχη
της Αγγλίας. Δεν πρόκειται για ένα «Μουσείο», αλλά για έναν χώρο στον οποίο οι
µελλοντικές γενιές µπορούν να µάθουν από τις εµπειρίες των πιλότων που
πολέµησαν και κέρδισαν τη Μάχη και από την εποχή τους. Μας καλωσόρισε
εγκάρδια στην κάθε ετήσια συγκέντρωση του Trust και µας σύστησε στους
ελάχιστους, πλέον, εναποµείναντες βετεράνους, τους Few, όπως τους είχε
αποκαλέσει - για να εξάρει τον ηρωισµό τους- ο Τσόρτσιλ.
Χάρη στις συστάσεις του το Αρχείο είχε την τύχη να προσκαλέσει τον Tony
Iveson προκειµένου να το εγκαινιάσει επίσηµα, τον Δεκέµβριο του 2012. Ο Τόνυ
υπήρξε πιθανόν µοναδικός, επειδή όχι µόνο πολέµησε στη Μάχη της Βρετανίας,
αλλά προχώρησε ακόµη πιο πολύ και έγινε ένας παρασηµοφορηµένος πιλότος
βοµβαρδιστικού στο περίφηµο σµήνος 617, τους «The Dum Busters». Έφυγε από
τη ζωή το 2013.
Το Αρχείο νιώθει ευγνωµοσύνη απέναντι στον Sir Michael και τη σύζυγό του
Lady Elizabeth που βρίσκονται εδώ µαζί µας, µοιράζονται µε εµάς ένα απόγευµα,
γνωρίζουν το Αρχείο Πολέµου και συναντούν τους φίλους του.
Μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει δεξίωση. Ελπίζουµε να σας
δούµε όλους εκεί.
Με εκτίµηση, Ανδρέας και Αναµπέλλα Φρέρη.

Ο Οµιλητής
Sir Michael Graydon GCB CBE FRAes
Ο Sir Michael κατετάγη στην RAF ως δόκιµος στο Cranwell το 1957 και
αποφοίτησε ως πιλότος το 1959. Προήχθη σε Επισµηναγό το 1968 και εν συνεχεία
σε Σµήναρχο το 1980. Εκείνη την εποχή πετούσε ως πιλότος µαχητικού και ως
εκπαιδευτής σε πολυάριθµες τοποθεσίες στην πατρίδα του και στο εξωτερικό. Έχει

πετάξει µε µια µεγάλη γκάµα αεροσκαφών, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται
τα Vampire, Meteor, Hunter, Sea Hawk, Lighting, Phantom, Tornado και Harrier.
Έχει επίσης πιλοτάρει Ρωσικά, Αµερικανικά, Κινεζικά αλλά και Ιαπωνικά
αεροσκάφη. Σήµερα οι πτήσεις αποτελούν τη δική του, ιδιωτική πλέον, µέθοδο
αναψυχής.
Κατέλαβε σηµαντικές θέσεις εντός της RAF και του ΝΑΤΟ, υπηρετώντας το
τελευταίο στο Βέλγιο και την Ολλανδία ως υποπτέραρχος, βαθµός στον οποίο
προήχθη το 1986.
Το 1989 προήχθη σε Αντιπτέραρχο και Γενικό Διοικητή της Διοίκησης
Υποστηρίξεως της RAF και το 1991 στον ανώτατο βαθµό του Πτέραρχου και
Γενικού Διοικητή της Διοίκησης Κρούσεως της RAF, καθώς και του Διοικητή του
UK Air ΝΑΤΟ.
Από το 1992-1997 ο Sir Michael τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Διοικητή
του Επιτελείου Αεροπορίας RAF.
Μετά την αποστράτευσή του από την RAF, to 1997, κατέλαβε σηµαντικές θέσεις
στον ιδιωτικό τοµέα, ανάµεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η τοποθέτησή του ως
Διευθυντή στο «Θαλής» και ως Συµβούλου στο «Cassidian».
Επιπλέον είναι δραστήριο στέλεχος εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών
οργανισµών. Υπήρξε Διευθυντής της «English Speaking Union», Πρόεδρος
Συµβουλίου του νοσοκοµείου Sutton, Αντιπρόεδρος του «Air Cadet
Organization», Αντιπρόεδρος του «Βασιλικού – Εθνικού Ινστιτούτου
Ναυαγοσωστών» και Πρόεδρος του «The Battle of Britain Memorial Trust». Κάνει
συχνά δηµοσιεύσεις πάνω σε αµυντικά ζητήµατα για λογαριασµό του «Βρετανικού
Εθνικού Συνδέσµου Αµύνης».
______________________________________________________________________________

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου, 210-8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι την 9-12-2015 καθώς ο χωρος
είναι περιορισµένος.

