
	

Το Αρχείο Πολέµου έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε έναν καινούριο κύκλο 
εκδηλώσεων µε τίτλο  

Βλέπω, ακούω, διαβάζω (λίγο!) και αγγίζω 

 

Οι εκδηλώσεις αυτές στηρίζονται στην πλούσια συλλογή βιβλίων, 
οπτικοακουστικού υλικού, κυρίως στα δεκάδες βίντεο, και φυσικά στη µοναδική 
µας συλλογή στρατιωτικών µοντέλων. Στόχος  τους (και στόχος µας) είναι να 
οργανωθεί µία, κατά κάποιον τρόπο, µικρή έκθεση από το υλικό του Αρχείου µε 
άξονα ένα κεντρικό θέµα. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται από την προβολή ενός 
βίντεο-ντοκιµαντέρ διαρκείας όχι περισσότερο από 45 λεπτά και µια σχετική µε το 
θέµα έκθεση των στρατιωτικών µας µοντέλων. Πολλά από αυτά τα επιχειρούσαµε 
στο πλαίσιο των καθιερωµένων µηνιαίων παρουσιάσεών µας. Η διαφορά τώρα 



έγκειται στο ότι το Αρχείο προσκαλεί τους φίλους του να δούνε από κοντά αυτό το 
υλικό,  ακόµη και να παίξουν µε τα µοντέλα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη ότι είναι 
εύθραυστα.  

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα έχουν εισηγητή, επειδή ακριβώς η έκθεση και το 
ντοκιµαντέρ θα είναι τα ίδια που θα κάνουν την…εισήγηση! Η Μάκα Ντοκχνάτζε, 
η υπεύθυνη του Αρχείου, θα σας καλωσορίζει και θα προβάλει το ντοκιµαντέρ. Τα 
υπόλοιπα είναι δική σας επιλογή. Θα ακολουθεί καφές µε κουλουράκια.  

Αρχίζουµε το Σάββατο 5 Μαϊου στις 19:30 µε θέµα τη  
Μάχη της Αγγλίας, Ιούλιος-Οκτώβριος 1940 

Αποτελεί µια κλασική πλευρά του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου  η προσπάθεια 
τους Λουτβάφε να καταστρέψει την ΡΑΦ, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την 
εισβολή στη νησί της Αγγλίας. Οι περίφηµοι πιλότοι της ΡΑΦ, «the few», 
σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό του Τσόρτσιλ, προέβαλαν δεινή αντίσταση και 
ανέτρεψαν τα σχέδια των Γερµανών. Το Αρχείο έχει µια µεγάλη συλλογή από 
υλικό σχετικό  µε τη Μάχη της Αγγλίας, ενώ θυµίζουµε πως ένας βετεράνος 
πιλότος της Μάχης, ο Τόνι Άιβενσον εγκαινίασε το Αρχείο, µαζί µε τον δικό µας 
πιλότο Spitfire, τον Γεώργιο Πλειώνη, το Δεκέµβριο του 2012.  

Το ντοκιµαντέρ του BBC «Η µάχη της Αγγλίας» σε παρουσίαση του Ewan 
McGregor που θα προβληθεί είναι, κατά τη γνώµη σας, ένα από τα καλύτερα, 
ανάµεσα στα πολλά άλλα που έχουµε στο Αρχείο, γιατί είναι πολύ πρόσφατο, 
καταπληκτικά φιλµαρισµένο, µε την συµµετοχή των ελάχιστων επιζώντων 
πιλότων της Μάχης, συµπεριλαµβανοµένου του Τόνι Άιβεσον και του Τοµ Νηλ. Ο 
τελευταίος ήταν ένας από τους άσσους της ΡΑΦ, καθώς έχει στο ενεργητικό του 
τουλάχιστον 14 καταρρίψεις εχθρικών αεροπλάνων µε το προσωπικό του 
Hurricane. Και ο Τόνι κι ο Τοµ είναι (ήταν) προσωπικοί φίλοι του Ανδρέα και της 
Αναµπέλλα, και ο καλός µας συνεργάτης Νίκος Μητρογιαννόπουλος έχει κάνει 
δυο έξοχες συνεντεύξεις µε τον µακαρίτη πλέον Τόνι στην Αθήνα και τον Τοµ 
Νηλ µε ειδική αποστολή στο σπίτι του στο Νόριτς στην Αγγλία.  

Το ντοκιµαντέρ είναι στα Αγγλικά, αλλά είναι οπτικά τόσο ενδιαφέρον και οι 
διάλογοι τόσο απλοί και σύντοµοι, ώστε ακόµη και αν τα αγγλικά σας δεν είναι 
πολύ καλά πάλι θα σας προσελκύσει και θα το παρακολουθήσετε εύκολα.  



Όπως συνήθως στείλτε µας ειδοποιήστε µας, αν θέλετε να σας περιµένουµε, µε 
ένα µέηλ στο afreris@wararchivegr.org  και µε ένα τηλεφώνηµα στη Μάκα στο 
69-98088220 ή στο 210 -8676390.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

The War Archive is delighted to invite its friends to a new series of events 

                       I see, I hear, I read ( a little ! ) and I touch 

The idea here is to present a small selection of books, videos and military models 
from the large and varied collections of the War Archive, but focused on a specific 
event.There will be no introducer to these events. as the material itself will be 
doing the introduction.Our friends will be able thus to see and hear  our videos, 
glance through the books exhibited and even «play» with our military models, 
taking good care of them as they are fragile. 

                                             We start with 

                            The Battle of Britain, July-October 1940 

                             Saturday 5 May, at 19.30 

The topic itself needs little introduction as it covers the battle between the RAF 
and Luftwafe in order to avert an invasion of the Brtish isles.We will project a 
BBC documentary «The Battle of Britain» presented by Ewan McGregor.We 
consider this to be one of the best documentaries from the scores in our 
collection.It features among the veterans ( «The Few») interviewed Tony Iveson, 
who opened the War Archive with the Greek Spitfire vet George Plionis, and also 
Tom Neal,a RAF «ace» ith some 14 «kills» in his personal Hurricane.The War 
Archive sent its collaborator Nikos Mitrogiannopoulos to Norwich in UK, to 
interview Tom for our own extensive collection of special commissioned vet 
interviews. 

If you can join us please let us know by email at afreris@wararchivegr.org or by 
notifying Maka Dokhnadze at 210-8676390 or 69-98088220 




