ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το «Αρχείο Πολέµου»
έχει την ιδιαίτερη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει

το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 19:30
στην παρουσίαση του βιβλίου
των Παντελή Βατάκη, Κωνσταντίνου Λαγού και Βασίλη Φίλια

« Κωνσταντίνος Δ. Περρίκος (1905-1943) Η βιογραφία ενός ήρωα»
(εκδόσεις Μένανδρος-Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο Χίου)

µε οµιλητές τους
Παντελή Βατάκη (Σµήναρχος Π.Α.)
Κωνσταντίνο Λαγό (Ιστορικός-Καθηγητής Σχολής Ικάρων)

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι συγγραφείς ανατρέχοντας σε ποικίλες γνωστές και άγνωστες πηγές, αρχεία και
µαρτυρίες, κατορθώνουν να παραδώσουν ένα κατά τεκµήριο αντικειµενικό έργο, φέρνοντας στο
φως τη σπάνια προσωπικότητα, τη ζωή, τη δράση και την ανεκτίµητη προσφορά στο Έθνος, του
αξιωµατικού της Ελληνικής Αεροπορίας Κωνσταντίνου Περρίκου (1905-1943), κατά τη
διάρκεια του Μεσοπολέµου και της Κατοχής.

Η αναδιοργάνωση της Πολεµικής Αεροπορίας τη δεκαετία του ’30, υπήρξε η αφετηρία
του αγώνα του για το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο οδήγησε στην απόταξή του το
1935. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε µε τον νέο πολιτικό Παναγιώτη Κανελλόπουλο, µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας. Πήρε µέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο και υπήρξε
ένας από τους πρώτους και κύριους πρωταγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, µέσω των
οργανώσεών του, «Στρατιά Σκλαβωµένων Νικητών» (ΣΣΝ) και κυρίως την «Πανελλήνιος
Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων» (ΠΕΑΝ).
Η πολύπλευρη αντιστασιακή δράση του Περρίκου και των συναγωνιστών του,
συµπεριλάµβανε την έκδοση δύο αξιόλογων παράνοµων εφηµερίδων -τη «Μεγάλη Ελλάς» και
τη «Δόξα»- την εκτύπωση προκηρύξεων, την αναγραφή συνθηµάτων και τη συµµετοχή τους σε
µαζικές αντικατοχικές εκδηλώσεις. Όµως, πιο σηµαντικές ήταν οι δυναµικές ενέργειες εναντίον
των Κατακτητών και των συνεργατών τους, όπως κατασκοπεία, µετάδοση πληροφοριών στο
Συµµαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και κυρίως σαµποτάζ.
Το αποκορύφωµα της αντιστασιακής δράσης του Κ. Περρίκου υπήρξε η επιτυχής
εκτέλεση του πρώτου σοβαρού αντιστασιακού σαµποτάζ σε ολόκληρη την κατεχόµενη Ευρώπη.
Η ανατίναξη της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ , στην καρδιά της Αθήνας , την 20η Σεπτεµβρίου 1942 ,
ενίσχυσε το ηθικό του Αντιναζιστικού Αγώνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αντιστοίχως
επέφερε την πτώση του ηθικού των κατακτητών. Μία ύψιστη πράξη που είχε ως αποτέλεσµα τη
σύλληψή του από τους Γερµανούς και την καταδικαστική απόφαση από το Γερµανικό
Στρατοδικείο, η οποία τον οδήγησε στην εκτέλεσή του, αλλά και στην αθανασία.
Ο Κωνσταντίνος Περρίκος, θυσιάστηκε για να προστατεύσει τους συναγωνιστές του, αν
και πατέρας τριών ανήλικων τέκνων. Είχε το µεγαλείο να συγχωρέσει τους εχθρούς του την ώρα
που τον οδηγούσαν στο εκτελεστικό απόσπασµα, αλλά και να οραµατιστεί µια Ενωµένη Ευρώπη
των λαών, της αλληλεγγύης και της ευηµερίας. Ακόµη και στις τελευταίες του στιγµές,
παρότρυνε τα µέλη της οικογένειάς του να δράσουν για την εδραίωση της Παγκόσµιας Ειρήνης
και την ευηµερία της Ανθρωπότητας. Ο Κων/νος Περρίκος αποτελεί πρότυπο αγωνιστή και
ηγέτη και οι αξίες για τις οποίες πολέµησε µε τόσο πάθος και έδωσε τη ζωή του, αποτελούν
παρακαταθήκη για τον ελληνικό λαό στις σκοτεινές ηµέρες που διανύουµε.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΤΑΚΗ
Ο Παντελής Βατάκης είναι αξιωµατικός ιπτάµενος της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ).
Υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες και διατέλεσε διοικητής Μοίρας Εκπαιδευτικών Αεροπλάνων.
Έχει πτητική εµπειρία (4.500 ώρες περίπου) σε διάφορους τύπους αεροσκαφών. Έχει τιµηθεί µε
τα µετάλλια και παράσηµα του βαθµού του. Είναι απόφοιτος διαφόρων Κέντρων και Σχολείων
της ΠΑ, της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέµου (ΑΔΙΣΠΟ) και της Σχολής Εθνικής
Άµυνας. Επίσης, των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για
Στελέχη (Executive MBA) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) και των
Στρατηγικών Σπουδών Ασφαλείας του Τµήµατος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών
Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστηµίου και της Σχολής Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ). Διετέλεσε
υπεύθυνος έκδοσης και αρθρογράφος σε υπηρεσιακά περιοδικά της ΠΑ και ερευνά θέµατα
ιστορικού και αεροπορικού ενδιαφέροντος. Είναι τακτικό µέλος σε λέσχες και συνδέσµους που
σχετίζονται µε την προβολή της αεροπορικής ιστορίας. Είναι έγγαµος και έχει δύο τέκνα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΓΟΥ

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου (Τµήµα Ιστορίας). Είναι
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώµατος στην
Ιστορία από το
Πανεπιστήµιο του Durham (Ηνωµένο Βασίλειο), όπου φοίτησε µε υποτροφία του Ιδρύµατος
Κρατικών Υποτροφιών. Η διδακτορική του διατριβή τιµήθηκε µε το ετήσιο έπαθλο του Hellenic
Foundation του Λονδίνου για το έτος 2000. Έχει διδάξει Ιστορία στη ΣΝΔ, τη ΣΜΥ, και τη
ΣΜΥΝ. Υπήρξε συµβασιούχος λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στα Πανεπιστήµια Κρήτης και
Ιωαννίνων, καθώς και Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο. Σήµερα διδάσκει Αεροπορική Ιστορία στη Σχολή Ικάρων ως Ειδικό
Επιστηµονικό Προσωπικό και «Στοιχεία Ελληνικού Πολιτισµού» στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο.
Άρθρα του µε θέµατα για την αρχαία Ελλάδα, τη Στρατιωτική και Αεροπορική Ιστορία,
έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά και τον τύπο. Είναι συγγραφέας των εξής
βιβλίων: Η Μάχη των Οχυρών, 6-10 Απριλίου 1941 (Εκδ. Μουσείου Φωτογραφίας Δήµου
Καλαµαριάς, Θεσσαλονίκη, 2008- σε συνεργασία µε τον κ. Πλάτωνα Περαρή), Η Μάχη του
Μαραθώνα, η Ανατροπή (εκδ. “Μένανδρος”, Αθήνα, 2015- σε συνεργασία µε τον κ. Φώτιο
Καρυανό), Κωνσταντίνος Δ. Περρίκος, η Βιογραφία ενός Ήρωα. εκδ. “Μένανδρος”, Αθήνα,
2018-σε συνεργασία µε τους Παντελή Βατάκη και Βασίλη Φίλια).
Για τον Βασίλη Φίλια
Δυστυχώς, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου, ο πρώην Πρύτανης του Πάντειου
Πανεπιστηµίου, Καθηγητής Βασίλης Φίλιας απεβίωσε στις 13 Φεβρουαρίου, 12 µόλις ηµέρες
µετά την κυκλοφορία του βιβλίου και την παρουσίασή του στην Παλαιά Βουλή. Στην εκδήλωση
αυτή διαβάστηκε µήνυµά του, στο οποίο κατέληγε: «Προσωπικά αισθάνοµαι ανεξίτηλο χρέος
σε ανθρώπους σαν τον Περρίκο, διότι από αυτούς έµαθα να µην φοβάµαι και να θεωρώ
τώρα που η ζωή µου βαδίζει προς το τέλος, ότι η µεγαλύτερη προδοσία που µπορεί να
κάνουµε απέναντι στον εαυτό µας , είναι να µην εκπληρώσουµε το καθήκον µας και να
συµβιβαστούµε, αρνούµενοι τα βασικά µας “πιστεύω”».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
3-15-2018 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

