
 
 
 Το Αρχείο Πολέµου έχει την χαρά και την τιµή να σας καλέσει σε µία              
παρουσίαση του  

 
Αντιστράτηγου Sir John Foley KCB OBE MC DL  
                                      µε τίτλο 

                  «Εµπειρίες Πληροφοριών» 
                        στις 6 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 
                 στο Αρχείο Πολέµου (Μηθύµνης 36 – Πλατεία Αµερικής) 
                  
                Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα 
 
 

Το Αρχείο Πολέµου θεωρεί ιδιαίτερα τιµητική την αποδοχή από τον Sir 
John της πρόσκλησης µας να µοιραστεί τις εµπειρίες από την µακρόχρονη και 
συναρπαστική σταδιοδροµία του µε τους φίλους του Αρχείου. 

Η Αναµπέλα και εγώ συναντήσαµε τον Sir John και την Lady Ann Foley το 
διάστηµα που ήταν Διοικητής των Βρετανικών Δυνάµεων στο Χονγκ Κονγκ τα 
έτη 1992-1994, µόλις 3 χρόνια προτού η τότε αποικία του Χονγκ Κονγκ 
επιστραφεί στην Κίνα. 

Το ιδιαίτερα σύντοµο βιογραφικό που επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση κρύβει πολλά περισσότερα από όσα αναφέρει. Η σταδιοδροµία του Sir 
John θα µπορούσε να ειδωθεί, από έναν τρίτο, ότι αποτελείται από δύο µεγάλα 
τµήµατα, αυτό της ενεργούς υπηρεσίας στην SAS (µε αποκορύφωµα την διοίκησή 
τους) και αυτό της ανέλιξης σε ανώτατες θέσεις στον στρατό και στις υπηρεσίες 
πληροφοριών . 



Η SAS (Special Air Service) έχει τις ρίζες της στην διάρκεια του Β’ ΠΠ, 
όταν το 1941 σχηµατίστηκαν ειδικές µονάδες κοµµάντο για να παρενοχλούν τα 
στρατεύµατα του Ρόµµελ στην Βόρειο Αφρική. Μετά τον πόλεµο η SAS ενεπλάκη 
σε πολλές επιχειρήσεις τόσο σε πρώην βρετανικές αποικίες όσο και σε 
µεγαλύτερες εκστρατείες, συµπεριλαµβανοµένων των δύο πολέµων στο Ιράκ και, 
πιο πρόσφατα, στις επιχειρήσεις εναντίον του ISIS. 

Όπως διαφαίνεται από το βιογραφικό του Sir John, συµµετείχε σε 
επιχειρήσεις όχι µόνο ως διοικητής από τα µετόπισθεν αλλά και ως αξιωµατικός 
στο πεδίο της µάχης και σε πραγµατική µάχιµη υπηρεσία. Ο Sir John δεν ήταν 
ποτέ ένας στρατηγός «της πολυθρόνας» αλλά πολέµησε µαζί µε τους άνδρες του 
στο πεδίο. 

Όµως, όπως οποιοσδήποτε στρατηγός «της πολυθρόνας» θα επισηµάνει, η 
µισή µάχη κερδίζεται ή χάνεται ανάλογα µε το πόσα γνωρίζεις για τον αντίπαλό 
σου. Έτσι δεν εκπλήσσει ότι ο Sir John συνέχισε την σταδιοδροµία του µε την 
συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, φθάνοντας µέχρι την θέση του Διευθυντή 
Πληροφοριών Άµυνας. 

Είναι λοιπόν ένα µοναδικό προνόµιο για το Αρχείο Πολέµου και τους 
φίλους του να έχουν έναν βετεράνο µε ενεργό πολεµική υπηρεσία και παράλληλα 
τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος σε τελευταίο βαθµό για την χρήση πληροφοριών 
για την άµυνα του Ηνωµένου Βασιλείου, να έρθει στην Αθήνα και να µοιραστεί 
µαζί µας τόσο τις εµπειρίες του όσο, και σηµαντικότερο, στο πλαίσιο των 
σύγχρονων γεγονότων, όπου οι πληροφορίες παίζουν έναν τόσο σηµαντικό αλλά 
και αµφιλεγόµενο ρόλο. 

Οι θέσεις που κατείχε µετά την αποστρατεία του είναι όλες τιµητικές στο 
διοικητικό επίπεδο των κοµητειών του Ηνωµένου Βασιλείου ή σε γεωγραφικές 
περιοχές και αντανακλούν την αξία της δηµόσιας υπηρεσίας του. 

Το Αρχείο Πολέµου καλωσορίζει τον Sir John και την Lady Foley και 
ανυποµονεί για την παρουσία τους στο Αρχείο. 
             
Θα µας έδινε µεγάλη χαρά η δυνατότητα να σας υποδεχτούµε από κοντά 
 
Ανδρέας και Αναµπέλλα Φρέρη 
 
 
                     
 
 
 
                                             Βιογραφικό 
                Αντιστράτηγος Sir John Paul Foley KCB OBE MC DL  



 
Ο Sir John κατετάγη στην Ταξιαρχία Τυφεκιοφόρων (Rifle Brigade) το 1958 

και υπηρέτησε στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Γερµανία και στην Κύπρο το 
διάστηµα 1958-1964. 

Στην συνέχεια εντάχθηκε στην Special Air Service (SAS) και υπηρέτησε σε 
επιχειρήσεις στο Άντεν, το Οµάν και την Βόρνεο. Διορίστηκε Διοικητής της SAS 
το 1983 και διοίκησε τις Ειδικές Δυνάµεις κατά την πολιορκία της Πρεσβείας της 
Λιβύης στο Λονδίνο το 1984. 

Το διάστηµα 1987-1989 ήταν Επικεφαλής της Βρετανικής Αποστολής 
Διοικητών στις Σοβιετικές Δυνάµεις στην Ανατολική Γερµανία. (British 
Commanders in Chief Mission to the Soviet Forces in East Germany – BRIXMIS) 

Κατά την διάρκεια του πρώτου πολέµου του Κόλπου, 1990-1991, ήταν 
Αναπληρωτής Διευθυντής των Υπηρεσιών Πληροφοριών Άµυνας και µέλος της 
Εθνικής Ενιαίας Επιτροπής Πληροφοριών. 

Το 1992 έγινε Διοικητής των Βρετανικών Δυνάµεων Χονγκ Κονγκ. Το 1994 
διορίστηκε Διευθυντής των Υπηρεσιών Πληροφοριών Άµυνας. 

Μετά την αποστρατεία του το 1997 ήταν µέλος της Υπηρεσίας Ασφαλείας 
για 9 χρόνια, Πρόεδρος του Βρετανικού Συµβουλίου Αγωνιστικών Λαγωνικών και 
µέλος της Διεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής της εταιρείας Group 4, πριν 
διοριστεί Αντικυβερνήτης του Guernsey το 2000.  

Επιστρέφοντας στην γενέτειρά του, την κοµητεία του Herefordshire, του 
ανατέθηκε το αξίωµα του Υψηλού Σερίφη του Herefordshire και Worcestershire 
(High Sheriff of Herefordshire and Worcestershire) και στην συνέχεια το αξίωµα 
του Λόρδου Υποκυβερνήτη του Herefordshire (Vice Lord Lieutenant of 
Herefordshire) το διάστηµα 2010-2015. 
                               
                                            Διάγραµµα Οµιλίας 

Στο πρώτο µισό θα αναφερθώ σε εµπειρίες µου από επιχειρήσεις µε την 
SAS και ως διοικητής τάγµατος και ταξιαρχίας στην Βόρνεο, το Οµάν, το Όλστερ, 
την πολιορκία της Λιβυκής Πρεσβείας και την Βρετανική Αποστολή Διοικητών 
στις Σοβιετικές Δυνάµεις στην Ανατολική Γερµανία.  

Στο δεύτερο µισό θα αναφερθώ στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών και 
σε ορισµένες εµπειρίες ως Αναπληρωτής Διευθυντής Πληροφοριών στον πρώτο 
Πόλεµο του Κόλπου και θα καλύψω, βασιζόµενος στην εµπειρία µου ως 
Διευθυντής Πληροφοριών, απειλές και προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 
διάφορες εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και οι πολιτικοί που τις εξουσιάζουν. 
Και όχι µόνο τον Τραµπ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε 
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο 



τηλέφωνο του Αρχείου ή στο κινητό 69-98088220, η email 
afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι 3-5-2017 καθώς  ο χωρος  είναι 
περιορισµένος.  
 
 

 
 
The War Archive is delighted and proud to invite you to a presentation by 
Lieutenant General Sir John Foley KCB OBE MC DL entitled                                                   
          
                            “An Experience of Intelligence’   
                                     6 May 2017 at 19.30 
                          The presentation will be in English 
 
The War Archive considers itself lucky and privileged that Sir John accepted our 
invitation to share  the experiences of his long and fascinating  career with the 
friends of the Archive. 
Anabella and myself met Sir John and Lady Ann Foley while he was the 
commander of the British Forces  in Hong Kong duringn1992-4, just three years 
before the, then ,colony of Hong Kong was returned to China. 
His ( very ! ) brief CV attached to this invitation hides a great deal more than it 
reveals.Sir John’s career could be seen by an outsider as consisting of two major 
parts, that of active duty in, and finally leading the SAS, and then reaching the top 
posts of military and defence intelligence in the UK. 
The SAS ( Special Air Service ) had its roots  during the WWII when special army 
commando units were set up in 1941  to harass Rommel’s troops in North 
Africa.After the war, the SAS was involved in numerous operations both in British 




