ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το
«Αρχείο Πολέµου»
Σας εύχεται ευτυχισµένο, γεµάτο υγεία αλλά και ειρήνη το 2018.
Αγαπητοί φίλοι του Αρχείου Πολέµου,
Εγκαινιάζοντας τη νέα χρονιά σάς ευχαριστούµε ακόµη µία φορά για τη σταθερή σας
παρουσία δίπλα µας τα ήδη αρκετά χρόνια λειτουργίας του «Αρχείου Πολέµου». Δε θα
κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε πως η δική σας συµµετοχή στις εκδηλώσεις µας αποτελεί
τον ουσιαστικό λόγο ύπαρξης και την αποκλειστική δικαίωση αυτής της προσπάθειας.
Προσπαθώντας να ανταποδώσουµε από την πλευρά µας τη δική σας εκτίµηση έχουµε ετοιµάσει
ένα, ελπίζουµε, ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραµµα µε παρουσιάσεις που εκτείνονται µέχρι και
τον Ιούλιο του 2018.
Απόψε βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουµε στην πρώτη
παρουσίαση του 2018 µε εισηγητή τον κ. Γιάννη Πρεκατσουνάκη και θέµα:

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΚΡΗΤΗ 1941

Σάββατο, 20-01-2018 και ώρα 19:30

Σύνοψη
Η Μάχη της Κρήτης είναι ένα ιστορικό γεγονός για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερα πλούσια
βιβλιογραφία τόσο ελληνική όσο και ξένη. Η στρατηγική σηµασία της µάχης καθώς και το
γενικότερο πλαίσιο των συνθηκών και των συσχετισµών δυνάµεων έχουν µελετηθεί και
αναλυθεί διεξοδικά και είναι πλέον κατά γενική οµολογία γνωστά στους µελετητές και φίλους
της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου.
Αυτή η παρουσίαση εστιάζει στο προσωπικό επίπεδο των µαχητών, στην ιστορία τους
και στα βιώµατά τους από τη µάχη όπως έχουν καταγραφεί από τις µαρτυρίες τους. Για πρώτη
φορά αντιπαραβάλλονται µαρτυρίες από όλες τις πλευρές (ελληνική, γερµανική και συµµαχική)
και σε συνδυασµό µε επίσηµα αρχεία και ηµερολόγια. Με τον τρόπο αυτό και µέσα από την
διεξοδική µελέτη του πεδίου της µάχης επιτυγχάνεται η καταγραφή και αφήγηση της ιστορίας σε
προσωπικό επίπεδο.
Η λεπτοµερής έρευνα περιλαµβάνει αναλυτικούς χάρτες, φωτογραφίες “Τότε και Τώρα”
και αποκαλύψεις άγνωστων ιστοριών που κρύβονται τόσο πίσω από ανέκδοτες όσο και από
συχνά πολύ γνωστές φωτογραφίες και γεγονότα. Για πρώτη φορά επιχειρείται η ολοκληρωµένη
καταγραφή της Μάχης για το Ηράκλειο χωρίς η λεπτοµέρεια της αφήγησης να υποβαθµίζει την
παρουσίαση της γενικότερης εξέλιξης της µάχης.
Η έρευνα αυτή κατά κύριο λόγο διεξήχθη στο πλαίσιο της συγγραφής του βιβλίου “The
Battle for Heraklion. Crete 1941. The campaign revealed through allied and axis accounts.” by
Yannis Prekatsounakis, Solihull, Helion & Company, 2017, UK
Η παρουσίαση περιλαµβάνει πλούσιο φωτογραφικό και εποπτικό υλικό καθώς και
έκθεση αντικειµένων και ευρηµάτων σχετικά µε τη µάχη.
Μια πρώτη συνάντηση µε τον Γιάννη Πρεκατσουνάκη
O Γιάννης Πρεκατσουνάκης γεννήθηκε το 1974 στο Ηράκλειο Κρήτης και από πολύ νωρίς
ασχολήθηκε µε την έρευνα σχετικά µε τη Μάχη της Κρήτης και ειδικά τη Μάχη στο Ηράκλειο.
Στο πλαίσιο της συγγραφής του βιβλίου του µε τίτλο “The Battle for Heraklion. Crete 1941. The
campaign revealed through allied and axis accounts” επικεντρώθηκε στην έρευνα µέσα από
προσωπικές µαρτυρίες καθώς και λεπτοµερή µελέτη του πεδίου της µάχης. Έχει δηµοσιεύσει
σχετικά άρθρα κυρίως στο εξωτερικό, είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίµων και
κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master’s Degree in Military Electronic Systems
Engineering από το Defence College of Management and Technology στο Ηνωµένο Βασίλειο.

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
18-1-2018 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

INVITATION
The War Archive wishes to all its friends and supporters a Happy New Year and looks forward
to seeing you at our presentations during 2018.

