
 
 
 

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το «Αρχείο Πολέµου» 
και οι Ανδρέας και Αναµπέλλα Φρέρη 

έχουν την ιδιαίτερη τιµή και χαρά να σας προσκαλέσουν  
την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019  

και ώρα 19:30 
στην εκδήλωση µε θέµα 

 
«Δυο άγνωστοι αλλά ιδιαίτερα αιµατηροί πόλεµοι στην Λατινική Αµερική: 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 1864-70 & Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ CHACO 
1932-35» 

 
µε οµιλητή-εισηγητή τον Ανδρέα Φρέρη 

Η παρουσίαση θα συµπεριλάβει φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό και µια πραγµατικά 
συνέντευξη – έκπληξη του εισηγητή µε βετεράνους και των δύο (!! ??) πολέµων.  

 
                                                ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1981 µε τον γάµο µου µε την Αναµπέλλα (γεννηµένη και µεγαλωµένη στην 
Ουρουγουάη) µού ανοίχτηκαν για πρώτη φορά οι πόρτες της «Λατινικής Αµερικής»-άτυχος 
µάλλον γεωγραφικός προσδιορισµός, καθώς περιλαµβάνει τις πιο ετερόκλητες και διαφορετικές 
χώρες, όπως ο όρος «Ευρώπη». Υπήρξα επίσης τυχερός λόγω του ότι το επάγγελµά µου και η 
συνεργασία µε µεγάλες τράπεζες µου επέτρεψε να ταξιδέψω και να εργαστώ σε χώρες όπως το 
Μεξικό, η Κολοµβία, η Χιλή, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία και η Αργεντινή.  Η Ουρουγουάη 
φυσικά έγινε «το δεύτερό µας σπίτι». Εκτός από τις καθαρά ανεκδοτολογικές εµπειρίες που 
αποκόµισα σε αυτά τα ταξίδια, η Παραγουάη µού έγινε πάθος και εµµονή, γιατί η ιστορία αυτής 
της µικρής σχετικά-µε τα λατινοαµερικάνικα δεδοµένα-χώρας είναι ένα αιµατοβαµµένο 
Χόλιγουντ,  στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι πλέον εξεζητηµένοι ιστορικοί χαρακτήρες: από 
ηµιπαράφρονες αλλά και µεγαλοφυείς πολιτικούς µέχρι τον πιο πρόσφατο, στρατηγό Alfredo 



Stroesnner (δικτάτορας 1954-1988), µια καρικατούρα φιλοναζί, που έγινε η βάση για το φιλµ 
«The boys from Brazil». Ο ίδιος είχα την τιµή το 1983 να µε «πετάξουν» άρον άρον από την 
Παραγουάη, όταν δοκίµασα να διασχίσω τα σύνορα µε το διαβατήριό µου γεµάτο σφραγίδες από 
την «Ερυθρά Κίνα». Ο φουκαράς ο αστυνοµικός στα σύνορα µού είπε πως ο µόνος τρόπος να 
περάσω ήταν να πάω κατευθείαν στην πρωτεύουσα Asunsion και να πείσω εκεί την Ειδική 
Ασφάλεια πως δεν ήµουν Κινέζος κοµουνιστής πράκτορας.  Από τότε το είχα στην «ατζέντα» 
µου να κάνω την πρώτη µου επίσκεψη σ’ αυτή την τόσο ιδιαίτερη χώρα.  

 
Ο πρώτος πόλεµος της «Τριπλής Συµµαχίας» έστρεψε την Αργεντινή, την 

Ουρουγουάη και τη Βραζιλία (τότε ακόµη µε αυτοκράτορα και όχι δηµοκρατία όπως όλες οι 
υπόλοιπες λατινοαµερικάνικες χώρες-µια ακόµη µεγάλη διαφορά) εναντίον της Παραγουάης. Οι 
λόγοι του πολέµου ήταν πολλοί και διάφοροι συµπεριλαµβανοµένων των εδαφικών 
διεκδικήσεων αλλά και της απλής προβοκάτσιας απ’ την πλευρά της Παραγουάης. Η 
σύγκρουση έληξε µε το 70% του πληθυσµού της Παραγουάης να έχει εξοντωθεί: µια 
πραγµατική γενοκτονία, ακόµη και µε την καταχρηστική χρήση αυτού του όρου.  

 
Ο πόλεµος του Chaco ήταν πολύ πιο «απλός»: η Βολιβία και η Παραγουάη 

αιµατοκυλίστηκαν για το ποιος είχε τα εδαφικά δικαιώµατα µιας άνυδρης και ερηµωµένης 
περιοχής στα σύνορα των δύο χωρών, όπου υποτίθεται πως υπήρχαν τεράστια κοιτάσµατα 
πετρελαίου. Φυσικά τίποτα τέτοιο δεν υπήρχε και η νίκη της Παραγουάης επί της Βολιβίας ήταν 
Πύρρεια.  

Η παρουσίαση θα διανθιστεί µε µια σύντοµη ανασκόπηση της ιστορίας του «τριγώνου» 
Βραζιλίας-Αργεντινής-Ουρουγουάης και Παραγουάης, την ιστορία των δύο πολέµων µε πλούσιο 
φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό. Και βέβαια την προαναγγελθείσα συνέντευξη µε 
βετεράνο του πολέµου του Chaco και τις προσωπικές του αναµνήσεις από ιστορίες που του είχε 
διηγηθεί µια  θεία του, η οποία πολέµησε στην Παραγουάη, στο τέλος του πολέµου της Τριπλής 
συµµαχίας, µε τάγµα γυναικών, καθώς δεν είχαν µείνει πλέον άντρες, οπλισµένων µε λόγχες ! 
 
              ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ & ΙΔΡΥΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΕΡΗ 

 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο London School of Economics  στην Αγγλία, όπου 

και απέκτησε δίπλωµα διδάκτορα στα Οικονοµικά. Δίδαξε ως καθηγητής στο London 
Metropolitan University (1968-1984), στο City University of Hong Kong (1985-1990) και εν 
συνεχεία, µε έδρα το Hong Kong,  εργάστηκε ως οικονοµικός  σύµβουλος (1990-2014) για τις  
GT Capital, Salomon Brothers, Bank of America και  BNP Paribas. Από τον Μάιο του 2014 έχει 
ιδρύσει στο Hong Kong  την  ιδιωτική  συµβουλευτική εταιρία  Ecognosis  Advisory Ltd. 
Πιστεύει ωστόσο πως το πιο σηµαντικό γεγονός στη ζωή του είναι ο γάµος του µε την 
Αναµπέλλα, το 1981. 

 Το ενδιαφέρον του για τον πόλεµο γενικά, και ειδικότερα για τον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο,  
γεννήθηκε µέσα από τις ζωντανές και ατελείωτες διηγήσεις των γονιών του και των συγγενών, 
όταν τα κυριακάτικα βράδια της δεκαετίας του 1950 συγκεντρώνονταν γύρω από το τραπέζι του 
φαγητού. Εκεί όλοι διαγωνίζονταν για το ποιος θα αφηγηθεί τις πιο εντυπωσιακές (κάποτε και 
τροµακτικές) αναµνήσεις από την Κατοχή, τα Δεκεµβριανά και τον Εµφύλιο, στα παιδιά, τους 
πιο µικρούς και συνήθως – εξαιτίας αυτών των αφηγήσεων- έντροµους  ακροατές.  

Αυτή η ιδιαίτερα πολύτιµη εµπειρία από την επαφή του µε τη ζώσα ιστορία του 
δηµιούργησε ένα έντονο ενδιαφέρον για τις συµπεριφορές των κοινωνιών υπό πίεση, ιδιαίτερα 



της Ελλάδας, που τον οδήγησε στην ίδρυση του Αρχείου Πολέµου δίνοντας µία συγκεκριµένη 
και ιδιαίτερα απολαυστική µορφή στο ενδιαφέρον αυτό. Μεγάλος του έρωτας είναι η 
σηµειολογία της πολεµικής φωτογραφίας και των πολεµικών ταινιών, µυθοπλασίας ή 
ντοκιµαντέρ, καθώς και ό,τι άλλο συνδέεται µε την οπτική καταγραφή της ιστορίας και της 
µνήµης.  
 
 
 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-
8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι την 
6-2-2019 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 

 
                                       
 
                                                      INVITATION 
 The War Archive is delighted and honored to invite you to a presentation by 
Andrew Freris the founder, with his wife Anabella, of the War Archive on 
                                   Friday 8 February 2019, at 19.30 
 
“Two unknown but extremely bloody wars in Latin America: The War of the 
Triple Alliance 1864-70 and the War of the Chaco 1932-35” 
 
The presentation will include photographic and film material including interviews 
with veterans done by the speaker. 
 




