ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το «Αρχείο Πολέµου» σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε θέµα

Ασύρµατη επικοινωνία σε Πόλεµο και Ειρήνη
Τεταρτη 6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017, Ώρα: 19:30 µ.µ.
µε οµιλητή τον Λέων Φρέρη
Από αµνηµονεύτους χρόνους οι άνθρωποι επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν σε
αποστάσεις πέρα από την ακτίνα του φωνητικού ήχου. Σε συνέχεια της εφεύρεσης του
τηλέγραφου οι εξελίξεις στην επιστήµη των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων τον 19ο αιώνα
επέτρεψαν στον Μαρκόνι να αναπτύξει τον πρώτο εµπορικό ασύρµατο.
Στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, παρόλο που ο ασύρµατος ήταν σε αρχικό στάδιο,
χρησιµοποιούταν στα χαρακώµατα και από πρωτόγονα αεροσκάφη. Η αρχή της
δεκαετίας του 1920 είδε την καθιέρωση των εθνικών υπηρεσιών ραδιοφωνίας όπως το
BBC και την επακόλουθη θεαµατική επέκταση της ιδιοκτησίας ραδιοφώνων.
Στην Ελλάδα οι πρώτες δηµόσιες ραδιοφωνικές µεταδόσεις έγιναν από ερασιτέχνες το
1928 αλλά η εθνική υπηρεσία ραδιοφωνίας δεν ιδρύθηκε έως το 1939. Η υπηρεσία αυτή
χρησιµοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Αλβανίας για την
ενίσχυση της εθνικού ηθικού.
Ο οµιλητής θα κάνει µία σύντοµη ανασκόπηση στην εξέλιξη αυτής της πρωτοποριακής
τεχνολογίας και θα αναθυµηθεί τη ζωτική σηµασία του ραδιοφώνου στην ζωή της
µέσης Αθηναϊκής οικογένειας πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την Ναζιστική
κατοχή στην Ελλάδα.

Η οµιλία θα δοθεί στα Αγγλικά µε περιστασιακές παρεµβάσεις στα Ελληνικά. Η
συζήτηση θα γίνει κυρίως στα Ελληνικά µε περιστασιακές παρεµβάσεις στα Αγγλικά !

Θα µας έδινε µεγάλη χαρά η δυνατότητα να σας υποδεχτούµε από κοντά
Ανδρέας και Αναµπέλλα Φρέρη

Βιογραφικό Σηµείωµα Λέων Φρέρης
Ο Καθηγητής Λέων Φρέρης έφυγε από την Ελλάδα το 1952 για να σπουδάσει
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου.
Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στον ακαδηµαϊκό κόσµο όπου πέρασε την
επαγγελµατική του καριέρα. Για µία χρονική περίοδο διετέλεσε Διευθυντής του Τµήµατος
Συστηµάτων Ενέργειας στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας στο Imperial College
του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.
Από το 1993 εργάστηκε στο Πανεπιστήµιο του Loughborough όπου συνέστησε το
CREST (Κέντρο Συστηµάτων Τεχνολογίας Ανανεωµένης Ενέργειας). Σήµερα, µετά από
πάνω από δύο δεκαετίες, το CREST είναι σταθερά καθιερωµένο ως το ηγετικό κέντρο
στην Βρετανία στο πεδίο της Ανανεώσιµης Ενέργειας, µε διεθνή φήµη τόσο στην έρευνα
όσο και στην εκπαίδευση.
Για κάποια χρόνια ήταν επισκέπτης καθηγητής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της
Λωζάνης (EPFL) και του Πανεπιστηµίου του Cambridge. Πρόσφατα ήταν επισκέπτης
καθηγητής στα Πανεπιστήµια των Reading, Brunel και Kingston.
Έχει συγγράψει περισσότερα από 120 ακαδηµαϊκά άρθρα, επέβλεψε τις διδακτορικές
διατριβές 36 φοιτητών, και συνέβαλε στην συγγραφή διάφορων βιβλίων που µερικά
έχουν µεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Από την δεκαετία του 1970 ασχολήθηκε κυρίως µε
το θέµα της ανανεωµένης ενέργειας. Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη της Βρετανικής
Ενώσεως Αιολικής Ενέργειας που αντιπροσωπεύει παραγωγούς και αντιπροσώπους
πάνω στην αιολική ενέργεια.
Εργάστηκε ως σύµβουλος σε βιοµηχανικές εταιρείες και, µέσω των UNESCO, EU,
OECD και του British Council, εστάλη ως καθηγητής σε Πανεπιστήµια στη Μαλαισία, το
Μεξικό, την Ελλάδα και την Ζιµπάµπουε. Επίσης εργάστηκε ως σύµβουλος σε διάφορες
εταιρείες αιολικής ενέργειας.
.
Μετά την συνταξιοδότησή του δίνει διαλέξεις σε συλλόγους µηχανικών, στο
Πανεπιστήµιο Τρίτης Ηλικίας και σε σχολεία πάνω στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής και
τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες για να µετριαστεί αυτή.

Έλαβε το βραβείο Dudell από το Ίδρυµα Μηχανολογίας και Τεχνολογίας όπου και είναι
µέλος
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι την
4-12-2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

INVITATION
The War Archive is delighted to invite to a presentation on
Wireless Communication in War and Peace
Wednesday 6 December 2017, at 19.30
Presented by Prof. Leon Freris
Since time immemorial humans have been endeavouring to communicate over
distances beyond the range of vocal sound. Following the invention of telegraphy,
advances in the science of electromagnetic waves in the 19th century enabled Marconi
to develop the first commercial radio. In the first World War, although radio was in its
infancy, it was used in the trenches and by primitive aircraft. The early 1920's saw the
establishment of national broadcasting services such as the BBC and the consequential
extraordinary expansion of radio ownership. In Greece the first public broadcasts were
carried out by amateurs in 1928 but a national broadcasting service was not established
until 1939. This service was extensively used during the Albanian campaign to support
the national morale.

